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Jubilujúci prof. Ing. František Čech, DrSc. 

Dňa 14. 12. 1989 sa dožil šesťdesiatych narodenín prof. 
Ing. F. Čech. DrSc. Je to príležitosť, aby sme si spoločne 
zrekapitulovali jeho mnohotvárnu aktivitu a pripili mu 
pohárom obľúbeného skalického rubínu. 

Rodák zo Skalice po ukončení stredoškolského štúdia 
začal študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Ko

menského v Bratislave. Ako nadaný a pre štúdium palivo

vých surovín rozhodnutý vysokoškolák bol vybraný na 
štúdium naftovej geológie na Institute Petrol si Gase 
v Bukurešti, Štúdium úspešne ukončil promovaním na 
inžiniera geológie v roku 1954. Nastúpil pracovať do Čs. 
naftových dolov v Hodoníne. no ešte v tom istom roku 
prešiel na internú vedeckú ašpirantúru na Prírodovedeckej 
fakulte UK. V roku 1959 obhájil kandidátsku dizertačnú 
prácu a v roku 1965 sa habilitoval na docenta. Doktorskú 
dizertáciu na tému ..Vzťah ložísk palív k hlbinnej stavbe 
panónskej panvy a karpatského oblúka" obhájil v r. 1980. 

Prof. Cech prešiel od roku 1957 rebríčkom všetkých 
vedeckopedagogických hodností na Prírodovedeckej fa

kulte. Jeho pedagogická kariéra vyvrcholila menovaním 
za profesora v roku 1981. 

Na Prírodovedeckej fakulte UK prednášal problemati

ku nerastných, najmä nerudných surovín. Desiatky štu

dentov si ho však pamätá aj z prednášok zo základov 
baníctva a vrtnej techniky. Viedol početných diploman

tov, doktorantov a viac ako desiatku vedeckých ašpiran

tov. Jubilant pochopil, že bez vhodných učebných textov 

nie je pedagogický proces plnohodnotný; je spoluauto

rom 2 vysokoškolských učebníc a autorom 2 učebných 
textov, ktoré vyšli v španielčine na Kube. 

Nezastupiteľné miesto v odbornom vývoji prof. Čecha 
má jeho pôsobenie ako experta pri vyhľadávaní nerud

ných surovín v Latinskej Amerike (Argentína, Chile), 
resp. ako profesora na Universidad de Chile v Santiagu 
a v Havane. Z toho obdobia (k čomu iste pomáha aj 
kľudná letora a náhľad znalca mentality latinskoameric

kých národov na denné problémy) sa datuje jeho osobná 
sympatia k španielskemu koloritu. Nie neprávom ho 
zahraniční študenti z krajín hovoriacich po španielsky 
považujú na fakulte za „amatérskeho" vyslanca ich vlastí. 

Mnohotvárna a bohatá je vedeckovýskumná aktivita 
jubilanta. Od roku 1957 je prakticky nepretržite (okrem 
období pôsobenia v zahraničí) zodpovedným riešiteľom 
čiastkových úloh ŠPZV. U jubilanta si treba predovšekým 
ceniť jeho schopnosť rýchlo sa orientovať v problematike 
a rozhodnúť sa pre aktuálne zameranie nielen vlastných 
výskumov, ale aj pre zameranie širšieho kolektívu spolu

pracovníkov. Dokladom toho je orientácia jubilanta po 
jeho dlhoročnom zahraničnom pôsobení na najaktuálnej

šie problémy „naftovej geológie" našich neogénnych 
panví. A netrvalo dlho a prof. Čech napísal (1982) prvú 
modernú syntézu o ropnej geológii terciérnych panví 
Západných Karpát. Jubilant zároveň patrí medzi výskum

níkov, ktorí pochopili spätosť tvorby a akumulácie nerast

ných surovín so základnými procesmi formovania geolo

gických či tektonických jednotiek. Z uvedeného vyplýva 
jeho záujem riešiť základné problémy genézy neogénnych 
panví západokarpatského úseku Neotetýdy. Riešenie pro

blematiky tvorby panví. resp. dešifrovanie ich genetické

ho typu a poznanie ich vývoja v priestore a čase sa 
v poslednom desaťročí aj jeho pričinením posunulo na 
výrazne vyššiu kvalitatívnu úroveň. 

Veľmi rozsiahla publikačná činnosť jubilanta je námeto

vo rozmanitá, výrazne funkčná, odráža dianie v svetovej 
literatúre. Súpis publikácií prof. Čecha uverejnil Geologic

ký zborník geologica carpathica. 43. 2 (1990). my zdôrazni' 
me aspoň autorstvo 3 knižných monografií. 

Veľa času a síl si v živote prof. Čecha vyžiadala jeho 
práca v riadiacich či politických funkciách. Z tejto oblasti 
uveďme aspoň jeho 10ročné pôsobenie vo funkcii prode

kana Prírodovedeckej fakulty UK a dlhoročnú prácu 
podpredsedu Centrálneho výboru Slovenskej geologickej 
spoločnosti pri SAV. Od roku 1982 je riaditeľom geologic

kého ústavu Prírodovedeckej fakulty UK. 
V mene všetkých pracovníkov Geologického ústavu PF 

UK a v mene členov Slovenskej geologickej spoločnosti 
želáme jubilantovi aj do ďalších desaťročí dobré zdravie, 
lebo ono je základom duševnej kondície prinášajúcej 
nápady pre odbornú prácu, ale súčasne aj nezbytným 
predpokladom plnenia funkcií pozorného manžela, otca 
či deda v usporiadanej rodine. 

Dušan Hovorka 


