
Odedávna se lidé snažili zaznamenávat
události, jež považovali za významné, do -
konce dávno před tím, než vynalezli písmo.
Na skalních kresbách objevených v růz-
ných částech světa zachytili často tvory, kte-
ří v tomto prostředí již dávno nežijí, nebo
dokonce dnes patří mezi vyhynulé. Ne -
přímo tak zaznamenali i celkový charakter
prostředí, jaké obývali, a zároveň přiblí-
žili něco ze své kultury – třeba zbraně,

které při lovu používali, nebo jakým způ-
sobem zvířata lovili. Před více než čtyřmi
miliardami let se o podobný záznam za -
čala starat naše planeta sama. Spouště-
cím mechanismem byl vznik pevné zem-
ské kůry, která se stala médiem, do něhož
se historický záznam zapisoval. Zemská
kůra ale byla od samého počátku vystave-
na různým vnějším a vnitřním vlivům.
Voda, led, vítr, pohyby zemské kůry pro-

vázené zlomy a intenzivní sopečnou čin-
ností neustále měnily tvářnost nově vznika -
jící krajiny. Později, asi před 3,8 miliarda-
mi let po objevení se prvních organismů, se
na jejím vzhledu začali významně podílet
biogenní činitelé a nakonec ten nejvliv -
nější z nich – člověk. Historie naší planety
od počátku byla střetem sil, které na jedné
straně směřovaly k vytvoření krajiny co
nejčlenitější a z našeho pohledu snad
i nejromantičtější, a sil vedoucích ke stírá -
ní výškových rozdílů mezi horami a údo-
lími a vyrovnávání spádových křivek řek,
zaoblování ostrých hřbetů hor a celkovému
„vyhlazování“ povrchu. V pánevních struk-
turách na souši, na planinách nebo v tiši-
nách řek a na dně moří se začaly hromadit
první usazeniny. Úlomky hornin, mine -
rální zrna, jíl a prach sem přinášela voda,
ledovce i vítr. K nim se často přidávalo
množství sopečného popela, případně
hrubších vulkanických produktů, kterými
byla tehdejší krajina zasypávána. Později
se na tvorbě hornin začaly podílet i orga-
nismy. Vrstva po vrstvě jako listy papíru
nasedaly na sebe sedimentární horniny –
v nich se rodila kronika dějin naší planety.
Čím je však záznam starší, tím bývá ne -
úplnější a jeho rozluštění obtížnější.

Objevení se prvních organismů na Zemi
bylo bezesporu zlomovou událostí. Tehdy
se začaly psát dějiny živé přírody. I ty jsou
vepsány do kamene, někdy s překvapivou
důkladností. Přesto je třeba zdůraznit, že
podmínky pro zachování pozůstatků tvorů,
kteří žili na Zemi před desítkami až stov-
kami milionů let, byly neúprosné a často
nesplnitelné. Většina uhynulých zmizí
záhy beze stop z povrchu zemského – roz-
padnou se, zetlejí, shnijí, stanou se potra-
vou, mechanicky jsou zničeny nebo k je -
jich zkáze vedou nepříznivé chemické
vlastnosti horniny, která je obklopí. Stopy,
jež po sobě zanechali, setře první liják,
povodeň, písečná nebo prachová bouře.
Ani organismy s pevnými schránkami či
kostrami, které mají ve srovnání s tvory
bez těchto struktur daleko větší naději změ-
nit se ve fosilie, nemají vyhráno. A to ani
tehdy, když je záhy po smrti překryje sedi-
ment vhodných fyzikálních a chemických
vlastností. Následně se sice díky procesům
probíhajícím uvnitř sedimentu časem ve
fosilie změní, avšak i ty mohou být posléze
nenávratně zničeny. Podobně jako většina
historických záznamů pořízených člově-
kem z nejrůznějších příčin vezme za své,
i sama planeta je k vlastnímu záznamu
často „nemilosrdná“. Pod tenkou slupkou
zemské kůry – v astenosféře – probíhají
procesy, které kůru dramaticky ovlivňují.
Vedou k celkové nestabilitě zemského po -
vrchu – pohybu, kolizím a rozpadu litosfé -
rických desek. Důsledkem jsou horotvorné
pochody působící zvrásnění a rozlámání
hornin, jejich přesouvání přes sebe a také
poklesy, nebo naopak zdvihy, nezřídka do
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1    Ivo Chlupáč pod stěnou Císařského
lomu u Koněprus, kolem r. 1955. 
Jako reprezentant mladé poválečné 
generace paleontologů věnujících se 
geologickému výzkumu Barrandienu 
se zaměřil na devonský útvar. 
Z fotoarchivu paleontologického 
oddělení Národního muzea (NM)
v Praze
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Vojtěch Turek K výuce

„Kronika Země“ 
očima Iva Chlupáče

Zhruba před 4,5 miliardou let vznikla naše planeta, o tři čtvrtě miliardy let
později se na ní začaly zabydlovat první organismy a v průběhu dalších stovek
milionů let ovládly moře, souš i vzduch. Pokoušet se pochopit geologické pro-
cesy, jaké zde probíhaly, vznik a proměny kontinentů i světových moří, získat
představu o měnících se klimatických podmínkách, snažit se vystopovat první
kroky života na Zemi, a pak sledovat jeho historii, to vše je pro přírodovědce
fascinující výzva. Pokud nechceme zůstat jen u nedostatečně podložených teorií,
nezbývá než systematicky shromažďovat všechna dostupná data, která se této
problematiky týkají, a stavět na nich. Je dávno známý fakt, že vyřešením jednoho
problému exponenciálně vzrůstá množství dalších nezodpovězených otázek.
Toto konstatování nás nemá srazit na kolena, jen si musíme s pokorou přiznat,
že Země je skutečně „zázračnou planetou“. Život na ní, s nepředstavitelně
dlouhou historií, je věčnou inspirací k pronikání do jejích tajů, které ale všechny
stejně nikdy neodhalíme.
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velehorských výšek. Zde jsou pak horské
štíty vystaveny neustále intenzivnějšímu
rozrušování vlivem zvětrávacích pochodů
a odnosu materiálu, snižování a zaoblová-
ní reliéfu krajiny. S rozpadlými horninami
nenávratně mizejí i zkameněliny v nich
obsažené. Jinde se naopak tyto vrstvy do -
staly do hloubek, kdy vnitřní teplo Země
způsobilo natavení hornin, změnu jejich
mineralogického složení a s tím spojenou
naprostou destrukci přítomného fosilního
záznamu.

Jsou však místa, která těmto vlivům
alespoň v určitých obdobích geologické
minulosti unikla. Musíme je hledat různě
po světě, z fosilního záznamu čerpat a po -
znatky vkládat jako kamínky do mozaiky,
kterou chceme sestavit. Jsou mezi nimi
i místa a vrstvy s nelibozvučným, avšak
vědeckou obcí široce přijímaným termí-
nem Lagerstätten, kde fosilní záznam po -
skytuje mnohem více informací než na
většině jiných nalezišť. Zde pak nalézáme
nejen fosilizované pevné struktury, které
po sobě organismy zanechaly, ale také otis-
ky měkkotělých organismů, dokonce fo -
silizované zbytky měkkých tkání. Celkový
obraz o společenstvech kdysi obývajících
takové prostředí je pak daleko úplnější.

Území mezi Prahou a Plzní proslulo bo -
hatstvím paleontologických nálezů z obdo-
bí starších prvohor, tedy z doby vzdálené
od nás 540 až 385 milionů let. Tvoří nejvý -
znamnější část regionálně-geologické jed-
notky v geologické literatuře známé pod po -
jmem Barrandien. I zde najdeme lokality
právem náležející mezi Lagerstätten. Není
proto divu, že paleontologie má u nás dlou-
hou tradici spojenou nejen se jménem jed-
né z největších postav světové paleontolo-
gie – Joachimem Barrandem (1799–1883),
ale i řadou jeho pokračovatelů. Mnozí z nich
po sobě zanechali nesmazatelnou stopu
a posunuli daleko dopředu naše vědomos-
ti o geologické stavbě Českého masivu
i o prostředí a životě ve starších prvoho-
rách. Český masiv je pozůstatkem rozsáh-
lého horstva vyvrásněného před 380–300
miliony let v období od konce středního
devonu do konce karbonu. Tvoří geolo-
gický podklad Čech, velké části Moravy
a Slezska a svými okraji zasahuje i do sou-
sedních zemí. Celé horstvo sahalo sever-
ní větví až do jižního Irska, jižní větví do
severního Maroka.

Ivo Chlupáč a poválečný geologický
výzkum Barrandienu
Nový pohled na geologický vývoj Českého
masivu, jeho stavbu a život v minulých geo-
logických dobách přineslo období po druhé
světové válce, kdy zde probíhal systema-
tický geologický výzkum. Jeho základem
bylo nové podrobné geologické mapování
Českého masivu. Pod vedením zkušeného
odborníka Josefa Svobody se této práce
ujímá nastupující generace geologů a pa -
leontologů, především z tehdejšího Ústřed-
ního ústavu geologického (dnes Česká geo-
logická služba). Čerpají ze zkušeností, které
jim předali jejich učitelé – profesoři Radim
Kettner, Odolen Kodym a Bedřich Bouček,
ale zároveň stavějí na nově shromažďova-
ných faktech. S některými z nich, zejména
s R. Kettnerem, se však na základě nových
terénních výzkumů záhy dostávali i do
názorových střetů. Připomeňme si alespoň
badatele, kteří se výzkumu Barrandienu
věnovali nejvíce – Vladimíra Havlíčka,
Milana Šnajdra, Iva Chlupáče, Radvana
Horného, Ladislava Marka, Rudolfa Proko-
pa. Tvořili úzce spolupracující tým (obr. 1).

V průběhu geologického mapování vy -
vstaly mnohé otázky, které bylo možné
na základě nových poznatků řešit. Týkaly
se stratigrafie, faciálního vývoje (různého
charakteru sedimentů odrážejícího pro-
středí jejich vzniku) studovaného území,
tektoniky i vulkanismu. Nové biostratigra-
fické studie však vyžadovaly moderní
systematické revize různých skupin bez -
obratlých, které zde byly nejvíce zastoupeny.
Tato poválečná generace geologů-paleon-
tologů po sobě zanechala stovky studií,
v nichž bylo popsáno obrovské množství
pro vědu nových druhů. V. Havlíček se vě -
noval hlavně ramenonožcům, M. Šnajdr
trilobitům, I. Chlupáč trilobitům a dalším
členovcům, R. Horný plžům a přílipkov-
cům, L. Marek hyolitům a R. Prokop ostno -
kožcům. Ze starší generace badatelů, která
v předválečných a těchto raných pováleč-
ných letech významně přispěla k poznání
paleozoické fauny, je třeba zmínit alespoň
B. Boučka zaměřeného na stratigraficky
významné graptolity a tentakulity (obr. 2),
Ferdinanda Prantla a Antonína Přibyla,
kteří největší pozornost věnovali různým
skupinám členovců.

Objektivně srovnávat vědecký přínos
jmenovaných osobností lze jen sotva. Je

však zřejmé, že na mladší poválečnou gene-
raci geologů a paleontologů v Čechách měl
největší vliv prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc.
Geolog, stratigraf, paleontolog, ale též vy -
nikající pedagog a popularizátor paleonto -
logie a geologických věd se stal bezesporu
jednou z nejvýraznějších postav poválečné
generace ve jmenovaných oborech. Jeho
základní životopisná data a další informa-
ce jsou obsaženy v následujícím příspěvku
na str. XXXVIII této Živy. Život i vědecký
přínos prof. Chlupáče byly podrobně roze-
bírány v článcích publikovaných v souvis-
losti s jeho životním jubileem i odchodem
(Turek 2002, 2003, Budil a Turek 2003,
Kukal 2003, Horný 2006, Rak 2011) a jsou
také prezentovány na webových stránkách
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlo-
vy. Připomenu zde alespoň ve stručnosti,
čím se tak významně zapsal do historie
geologických věd u nás, aniž se budu sna-
žit podat vyčerpávající informaci nebo
dodržovat časovou osu, a přidám i několik
vlastních vzpomínek.

Nejprve si položme otázku, co stálo za
jeho tolik úspěšnou vědeckou kariérou.
Nepochybně to bylo nadání, obrovská píle
a houževnatost, kvalitní vzdělání, kterého
se mu dostalo, neutuchající zápal pro geo-
logii, rodinné zázemí v dětství i pozdější
všestranná podpora a pochopení v rodině.
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2    Tentakulitová břidlice z lokality
Pekárkův mlýn u Roblína. Drobné jehlič-
kovité schránky tentakulitů – plankton-
ních organismů nejistého systematického
postavení – náležejí druhu Nowakia can-
cellata. Jde o jednu z vůdčích (indexo-
vých) spodnodevonských fosilií. Ze sbí-
rek Národního muzea. Foto L. Váchová
3    Ivo Chlupáč s bývalým ředitelem 
tehdejšího Ústředního ústavu geologické-
ho Jaroslavem Vackem na profilu hranicí
silur/devon na Klonku u Suchomast, 
ko lem r. 1977. Pro uznání profilu
v r. 1972 jako mezinárodního stratotypu
této hranice sehrál I. Chlupáč 
rozhodující roli. Foto B. Matoulková
4    Setkání členů Mezinárodní subkomise
pro stratigrafii devonu před památníkem
prvního mezinárodního stratotypu mezi
dvěma útvary na Klonku u Suchomast
(1977). Ivo Chlupáč uprostřed. 
Z fotoarchivu paleontologického 
oddělení NM
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Výborná znalost jazyků, které v oboru nej-
více potřeboval – angličtiny, němčiny, rušti -
ny a latiny, nejen zpřístupňovala základní
potřebnou odbornou literaturu, ale doslova
mu otevírala bránu do světa. Jen tak totiž
mohl zastávat významné funkce v meziná-
rodních stratigrafických komisích a obhá-
jit výsledky svých stratigrafických výzku-
mů na mezinárodním fóru.

Hluboký zájem o geologii a paleontologii
se projevil již v raném dětství I. Chlupáče.
Jako mnohé jeho následovníky, i mladého
Iva zaváděly do terénu Geologické výlety
do okolí pražského sepsané počátkem
40. let 20. století prof. B. Boučkem (druhé
vydání vyšlo v r. 1951). Tato pro každého
zájemce o paleontologii tolik žádaná pub-
likace byla však záhy zcela nedostupná.
V polovině 50. let byla navíc obsahově za -
staralá. S novými výsledky poválečných
geologických a paleontologických výzku-
mů seznamoval veřejnost Průvodce ke
geologickým exkurzím do Barrandienu,
kolektivní dílo týmu mladých geologů,
mezi kterými byl také I. Chlupáč. Pro za -
čínající sběratele zkamenělin to byl sice
vítaný, ne však optimální pramen poznání,
protože byl psaný pro erudovanou čtenář-
skou obec. Toho si byl Ivo Chlupáč dobře
vědom, a tak pro všechny zájemce o geo -
logickou historii našeho hlavního města
a přilehlých území napsal koncem 80. let
minulého století nového průvodce – Geo-
logické zajímavosti pražského okolí. Kniha
byla rychle rozebrána, a tak připravil nové,
rozšířené vydání – Vycházky za geolo -

gickou minulostí Prahy a okolí, jež vyšlo
v r. 1999. Dokonalý znalec terénu v nich
čtenáře zavedl do moří, která se kdysi roz-
kládala na tomto území, přiblížil jejich oby-
vatele, seznámil je s geologickou stavbou
Barrandienu a dal možnost hlouběji pro-
niknout do tajemství geologických oborů.
Průvodce vznikly na základě dlouholeté
praxe s pořádáním terénních exkurzí pro
studenty i badatele. Způsob, jakým doká-
zal účastníkům exkurzí terén přiblížit, byl
nezapomenutelný, a proto se geologické
vycházky s I. Chlupáčem těšily mimořád-
né oblibě. Publikoval i řadu odborných
průvodců ke geologickým exkurzím, větši -
nou pořádaným v rámci různých meziná-
rodních konferencí. Zahraniční geologové
a paleontologové si velice cení také ilus-
tračně dokonale vybavené publikace Geo-
logy of the Barrandian: A field trip guide
(1993), vydané Českou geologickou služ-
bou ve spolupráci se Senckenbergskou
přírodovědeckou společností.

Terén se stal pro I. Chlupáče otevřenou
knihou, jejímuž obsahu se snažil porozu-
mět. Aby se odpoutal od klasických před-
stav a vytvořil si vlastní obraz o geologic-
ké stavbě území a jeho vývoji, nezbývalo,
než terénnímu výzkumu věnovat enormní
množství času. V preciznosti zkoumání
geologických profilů z hlediska biostrati-
grafického mu byly vzorem důkladné stu-
die publikované B. Boučkem. Nejspíš in -
spirován Joachimem Barrandem si Ivo
Chlupáč již od mládí vedl podrobné terénní
deníky, do nichž si pečlivě zaznamenával

nové poznatky a zakresloval navštívené
geologické profily. Dnes jsou deníky ulože-
ny ve sbírkách paleontologického oddělení
Národního muzea v Praze.

Studiem Barrandových deníků se sezna-
moval s jeho představami o geologické
stavbě území později pojmenovaného na
jeho počest Barrandien. Především mu
ale deníky sloužily k vyhledávání dávno
zaniklých nebo zapomenutých Barrando-
vých lokalit. Mnohé z nich objevil a často
tak mohl ověřit či upřesnit stratigrafické
stáří zkamenělin, které z těchto lokalit po -
cházejí. Většina z nich je uvedena v preciz-
ně zpracovaném dodatku k nověji vyda-
ným tabulím Barrandova prvního svazku
Système silurien du centre de la Bohême
(Silurský systém středních Čech) věnova-
ného trilobitům (2002).

Zásadní vědecký přínos I. Chlupáče na
poli geologickém znamenají biostratigra-
fické studie věnované devonu – periodě,
na jejíž výzkum se hned po studiích zamě-
řil. Otevřenou kauzou byla již století se
táhnoucí a nedořešená tzv. hercynská otáz-
ka, tedy kde vést hranici mezi útvary si -
lurem a devonem. Důležitým podnětem
pro něj byl objev dakryokonaridních tenta -
kulitů – organismů typických pro devon
v Praze-Dvorcích, spolu s graptolity. Drob-
né kuželovité schránky tentakulitů, plank-
tonních organismů, jejichž systematické
postavení je dosud nejisté, našel totiž ve
vrstvách považovaných dosud za silurské.
Hranici mezi silurem a devonem se věno-
val s důkladností sobě vlastní. Studoval
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desítky profilů hraničními vrstvami v Bar-
randienu, zúčastnil se řady mezinárod-
ních konferencí v rámci stratigrafické sub-
komise pro devon a také je organizoval.
Výběr a uznání mezinárodního stratotypu
hranice silur/devon v r. 1972 na Klonku
u Suchomast, prvního mezi dvěma útvary
na světě, bylo završením tohoto dlouhole-
tého úsilí (obr. 3 a 4). Nové zviditelnění
Barrandienu jako klasické oblasti pro vý -
zkum staršího paleozoika v mezinárodním
měřítku bylo v době komunistického reži-
mu a železné opony pro českou geologii
a paleontologii velmi důležité. Do Čech
tak přijíždělo studovat fosilie a geologické
profily stále více zahraničních badatelů.

S podobným úsilím, jako se věnoval de -
vonu Barrandienu, studoval i devon morav-
ský – v mnoha pracích se zabýval korelací
vrstev a faciálním vývojem. Popsal odtud
také bohatou faunu zahrnující přes dvě
desítky nových druhů trilobitů. Revidoval
např. střednodevonské trilobity ze světově
proslulé lokality Čelechovice na Hané.
Detailně se věnoval svrchnodevonským
souvrstvím a doložil zde nepřetržitou se -
dimentaci pokračující do karbonu.

Detailní studium profilů začalo v terénu
vždy jejich očištěním a očíslováním jednot -
livých vrstev. Následovalo „protloukání“
vrstvy po vrstvě – zjišťování jejich litolo-
gického charakteru (vlastnosti hornin)
a faunistického obsahu, hledání vůdčích
fosilií, sledování změn ve složení tafoce-
nóz (dochovaných fosilních společenstev).
Pečlivá dokumentace vyústila v řadu prací
týkajících se faciálního vývoje jednotlivých
souvrství, podrobnou biostratigrafickou
analýzu, korelace jednotlivých souvrství
Barrandienu a definování čtyř stupňů čes-
kého vývoje devonu (lochkov, prag, zlíchov,
dalej). Výsledky prezentoval a také obhájil
na mezinárodním fóru.

Pro účely biostratigrafické považoval za
důležité moderně revidovat skupiny orga-
nismů, které měly pro stratigrafickou ko -
relaci zásadní význam. Inicioval tak naši
společnou studii devonských hlavonožců
goniatitů Barrandienu (obr. 8), jejímž
výsledkem byla monografie publikovaná
v r. 1983. Dbal na to, aby ani další skupiny
(např. tentakuliti a konodonti), na jejichž

podrobné paleontologické zpracování mu
nezbývala kapacita, nezůstaly opomenu-
ty, a tedy pro nové biostratigrafické účely
nepoužitelné.

Určování stáří vrstev na základě výsky-
tu vůdčí fosilie je z hlediska geologické
časomíry relativně přesné a široce použitel-
né. Daleko užší využití může mít globální
katastrofická událost, která nastala např.
v souvislosti s mimořádně silnou vulka-
nickou erupcí či kolizí Země s nějakým
vesmírným tělesem. Pro korelaci určitých
vrstev však může poskytnout mnohem
přesnější údaj, protože jde o synchronní
událost, tedy „zapsanou“ v horninách
v různých částech světa ve stejném čase.
Proto I. Chlupáč, ve spolupráci se Zdeň-
kem Kukalem (1988), věnoval nemalou
pozornost i hledání dokladů o globálních
katastrofických událostech – eventech, ze -
jména v průběhu devonské periody. Roz-
voj eventostratigrafie v poslední čtvrtině
20. století je tak do jisté míry doceněním
vědeckého přínosu věhlasného francouz-
ského přírodovědce, paleontologa George-

se Cuviera v souvislosti s jeho názory na
změny bioty v geologické historii. Ty byly
totiž dávány do protikladu s později široce
akceptovaným darwinovským evolucio-
nismem. Podle Cuviera Zemi postihly opa-
kovaně globální katastrofické události pro-
vázené masovým vymíráním. Uvolněné
niky byly následně obsazeny organismy,
které vymírání přežily. Dnes je zřejmé, že
během existence života na Zemi došlo
k celé řadě eventů, jež ho zásadním způso-
bem ovlivnily. Některé měly globální cha-
rakter, jiné byly rozsahem menší. Následné
zlepšování životních podmínek znamena-
lo uvolnění mnoha nik a otevíralo pak pře-
živším organismům nové možnosti k jejich
rychlé evoluci a diverzifikaci. K přijetí
evoluce jako procesu vedoucího k postup-
ným změnám bioty v geologické historii
však G. Cuvier již nedospěl.

Stranou studií I. Chlupáče nezůstala ani
ekostratigrafie, disciplína stratigrafie za -
měřená na výskyt a vývoj fosilních spole-
čenstev. Získával data především ze studia
biofacií – horninových jednotek obsahují-
cích charakteristická fosilní společenstva.
Na ekostratigrafii silurských trilobitových
společenstev Barrandienu se soustředil
v práci publikované v r. 1987.

Jako člen různých stratigrafických komi-
sí a subkomisí se intenzivně zabýval také
teoretickou stratigrafií, a to na mezinárodní
úrovni. I v této oblasti je autorem či spolu -
autorem mnoha významných statí.

Značnou pozornost věnoval pozoruhod -
nému geologickému fenoménu – neptunic -
kým žilám. Jde o mladší devonské výplně
trhlin uvnitř spodnodevonského korálovo-
řasového koněpruského útesu, které zde
v 50. letech objevil. Nové neptunické žíly
v karbonátové plošině na jih od útesu, od -
krývané v pozdějších letech postupující
těžbou ve Velkolomu Čertovy schody, prů-
běžně dokumentoval. Na základě litologie
a fauny obsažené v těchto žilách určoval
jejich stáří i historii.

Fascinace tajemnem motivovala jeho
úsilí „přijít na kloub“ různým záhadám.
Už z jejich podstaty vyplývá, že snaha
o vyřešení vyžaduje velké nasazení, trpě-
livost a čas. Jednou oblastí v mnohém
ohledu nevyjasněnou nebo problematic-
kou bylo stáří různých vrstevních sledů
tvořených přeměněnými horninami v Če -
chách i na Moravě. Pro řešení paleogeogra-
fických otázek a vytváření obrazu o histo-
rickém vývoji Českého masivu je určení
jejich stáří klíčové. Zatímco silně meta-
morfované sedimenty neskýtají žádnou
naději na objevení organických zbytků, ve
slabě a případně i středně přeměněných
usazeninách jistá šance je. Vyzbrojený ne -
obyčejnou trpělivostí a houževnatostí na -
vštěvoval I. Chlupáč opakovaně Sedlčan-
sko, Železné hory, Ještědsko, Podkrkonoší
a Hrubý Jeseník, aby zde objevil spolehlivé
faunistické doklady o stáří různých sou-
vrství. Během terénních výzkumů z meta-
morfovaných hornin Moravy nashromáždil,
kromě další fauny, i mimořádně vědecky
cennou kolekci trilobitů, kterou průběžně
od 60. let do konce 20. století ve svých stu-
diích vědecky zhodnocoval. Podobně ho
přitahovala nejstarší makrofauna z České -
ho masivu objevená v 60. letech minulého
století v Brdech geologem V. Havlíčkem
mapujícím na Příbramsku. Pochází z pa -
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5    Ivo Chlupáč u hranice silur/devon 
na Budňanské skále u Karlštejna. Jde
o tzv. pomocný stratotyp, geologický 
profil s ohledem na faunu vyskytující se
v hraničních vrstvách významný pro sta-
novení této hranice. Kolem r. 1975. Foto-
archiv paleontologického oddělení NM
6    Klepeto velkého spodnodevonského
eurypterida Acutiramus perneri. 
Tento druh klepítkatce popsal I. Chlupáč
v r. 1994. Nález pochází z Černé rokle
pod Kosoří, z lomu na mozaikovou 
kostku, v minulosti těženou pro 
pražské chodníky. 
7    Kompletní krunýř trilobita druhu
Chotecops auspex, pojmenovaného
I. Chlupáčem v r. 1971. Pochází 
ze střednodevonských chotečských 
vápenců z Prahy-Hlubočep. 
8    Drobný hlavonožec Gyroceratites 
gracilis je jedním z nejstarších 
amonoidů – goniatitů. Pochází ze 
suchomastských vápenců od Koněprus 
a patří k fosiliím typickým pro vyšší část
spodního devonu. Ze sbírek Národního
muzea. Foto L. Váchová (obr. 6–8)
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seckých břidlic usazovaných v brakickém
prostředí spodního kambria, které tvoří jen
několik metrů mocnou vložku uvnitř sle-
pencového souvrství. Po téměř 30 letech
inicioval týmové znovuotevření původní
lokality na vrchu Kočka a její zevrubný
výzkum. S podobnou důkladností byly pak
studovány i další výchozy těchto břidlic
na Příbramsku a kýžený úspěch se nako-
nec dostavil. Kromě již známého členovce
rodu Kodymirus byla objevena i další naše
nejstarší makrofauna, spolu se stopami,
které po sobě v sedimentu zanechala. Již
od počátku 60. let ho fascinovali také růz-
ní záhadní členovci z našeho ordoviku,
k nimž se opakovaně vracel v 80. a kon-
cem 90. let, podle toho, jak získával z teré-
nu nový materiál a s ním i nové důležité
informace. Detailní studii věnoval, kromě
mořských korýšů řazených mezi fylokari-
dy, také morfologicky nápadnému členovci
rodu Duslia, vzhledem poněkud připomí-
najícímu obrovskou chroustnatku. V sou-
časné době je rod řazen mezi Artiopoda,
skupinu příbuznou trilobitovcům. Dnes je
Duslia známa také z četných nálezů ze
stejně starých vrstev Maroka, které tehdy
I. Chlupáč k dispozici ke studiu neměl.
Tak jako u nás se zde vyskytuje pospolu
s jiným pozoruhodným marrellomorfním
členovcem rodu Furca (blíže také článek
na str. 66–69 tohoto čísla Živy), jehož stu-
dium vyvolávalo u I. Chlupáče až pověreč-
ný respekt. Neméně ho přitahovali mohut-
ní, až 2 m dlouzí klepítkatci – eurypteridi
(obr. 6), žijící na našem území v období
siluru a spodního devonu, stejně tak jako
různí vzácní fylokaridi vyskytující se spo-
lu s eurypteridy ve stejně starých vrstvách.
K jejich vědecké revizi systematicky shro-
mažďoval nový materiál, který získával
především vlastními sběry. Občas se mu
podařilo získat i cenný exemplář od ně -
kterého z lomařů, které za tímto účelem
v poválečných letech na některých lokali-
tách pravidelně vyhledával.

Desítky dalších prací, včetně monogra-
fií, jsou věnovány různým bezobratlým,
zejména trilobitům. Kromě prací, které se
týkaly trilobitů moravských, připomenu
alespoň detailní studii zaměřenou na si -
lurské a devonské fakopidní trilobity (viz
obr. 7). Jde o jedny z nejběžněji se vyskytu -
jících, geograficky široce rozšířených tri-
lobitů, z nichž mnohé druhy jsou význam-
né pro určování relativního stáří hornin.
Taxonomické revizi fakopidů předcházelo
prostudování tisíců exemplářů zastoupe-
ných ve veřejně spravovaných sbírkách.
Následné intenzivní terénní sběry byly
zaměřeny na ověřování stratigrafického
rozpětí jednotlivých druhů, závislosti je -
jich výskytu i morfologie na litologii se -
dimentů, ve kterých se nacházejí. Získal
tak obraz o variabilitě u jednotlivých dru-
hů a mohl řešit otázky taxonomické i jejich
fylogenetické vztahy. Zmíním ještě alespoň
poslední z prací věnovaných trilobitům.
Ta se týká cizorodého prvku v českém vývo-
ji devonu – homalonotidního trilobita na -
zvaného Parahomalonotus novaki. V r. 2001
ho objevil sběratel zkamenělin Petr Kolář.
S rekonstruovanou délkou krunýře kolem
40 cm je nejdelším dosud známým trilobi-
tem, jaký obýval české prvohorní moře.

Nelze pominout ani Chlupáčovy práce
ichnologické. Stopy po činnosti organismů

v sobě rovněž často obsahují něco nepo-
znaného. Většinou neznáme jejich původ-
ce a nezřídka se objevují tam, kde jinak
žádnou tělesně zachovanou fosilii nena-
jdeme. Vertikální vrtby, často řazené k rodu
Scolithos, jsou v písčitých sedimentech
našeho ordoviku místy velmi hojné. Jak se
ukázalo, mnohé z nich jsou dolů kořenovi -
tě rozvětvené a patří k novému, etologicky
zajímavému rodu Pragichnus, popsanému
I. Chlupáčem v r. 1987. Z jiných ichnofo-
silií, běžně se vyskytujících v devonských
„kalových“ vápencích Českého masivu,
věnoval pozornost rodu Zoophycos. Za -
měřil se nejen na morfologii těchto stop,
ale také interpretaci prostředí, v němž
vznikaly.

Ivo Chlupáč je autorem i spoluautorem
zhruba 300 vědeckých pojednání a řady
základních děl týkajících se geologie, bio -
stratigrafie a paleontologie Českého masi-
vu. S jeho kompletní bibliografií, která
vyšla v r. 2003 v Bulletin of Geosciences,
se můžete seznámit i na internetové adrese
http://www.geology.cz/bulletin/fulltext/31-
3_breit.pdf. Z knižních titulů, kromě již

dříve zmíněných geologických průvodců,
připomeňme alespoň Stratigrafickou a his-
torickou geologii (1984), Paleozoikum Bar-
randienu (1992) a jeho novější, doplněné
anglické vydání Palaeozoic of the Barran-
dian (1998). Kniha Geologie Českého ma -
sivu (2002), na jejímž sepsání měl roz -
hodující podíl, zůstává i po 17 letech od
svého vydání aktuálním a nejucelenějším
přehledem o geologické stavbě našeho
území. Potvrzuje, že byl také „rozený“
pedagog. Bohužel z politických důvodů
tento talent mohl v plné míře uplatňovat
až po r. 1990, kdy odešel z České geologic-
ké služby a nastoupil na katedru geologie
Přírodovědecké fakulty UK, kde také vě -
deckou i pedagogickou kariéru završil.
Entuziasmus, s jakým přednášel, dokázal
přenést i na studenty.

K široké veřejnosti se obracel formou
populárně-vědeckých článků a rozhlaso-
vých relací. Mnoho posluchačů Českého
rozhlasu zaujaly jeho pravidelné rozhovo-
ry s redaktorem Ivem Budilem, vysílané
v r. 1999 v oblíbeném pořadu Meteor.
V něm jasně, poutavě a přitom zcela sro-
zumitelně přibližoval nejnovější vědecké
poznatky z oboru geologie a paleontologie.
Rozhovory vyšly knižně pod názvem Ta -
jemné hlubiny času (2006) a přiložen je
i zvukový záznam jednotlivých relací.

Z vlastních vzpomínek na Iva Chlupáče
Mé osobní vzpomínky sahají do poloviny
60. let, kdy měl několik přednášek pro
paleontologický kroužek při Městské sta-
nici mladých přírodovědců. Později, jako
student geologie na Přírodovědecké fa -
kultě UK, jsem se zúčastnil řady neza -
pomenutelných exkurzí do Barrandienu
i moravského devonu. Vybavený geologic-
kou mapou, archem papíru a fixy I. Chlu-
páč vždy před profilem názorně nakreslil
geologickou situaci, aby byla pochopitelná
i pro ty, kteří se „čtením“ v terénu měli
dosud málo zkušeností. Od r. 1971, kdy
jsem nastoupil do paleontologického od -
dělení Národního muzea, jsme se vídali
víceméně pravidelně. Do muzea dochá-
zel studovat různé paleozoické členovce.
Ochotně nám pomáhal při determinaci
zkamenělin, zjišťování jejich původu a stra-
tigrafického stáří, spolupracoval při vy -
tváření scénářů výstav i při vyhledávání
nejvhodnějších exemplářů pro tento účel.
Během svých mnohaletých terénních vý -
zkumů shromáždil mimořádně vědecky
cennou kolekci fosilií, jejíž podstatnou část
Národnímu muzeu věnoval.

Často jsme spolu jezdili do terénu, a tak
jsem se mohl seznámit s metodikou jeho
práce na lokalitách. Vytrvalost, systematič-
nost, preciznost – to byly vlastnosti, které
nešlo přehlédnout. Vypravoval jsem se
s ním také pátrat po některé ze zaniklých
lokalit v Barrandienu i v Železných ho -
rách. Předem si prostudoval dostupné pra-
meny a zevrubně prohlédl fosilní materiál
pocházející z této lokality, zejména s ohle-
dem na jeho litologii. Většinou měl pak
jasnou představu, kde zaniklou lokalitu
hledat. Vyzbrojeni podrobnou geologickou
mapou a s kladivem v ruce jsme prolézali
stráně i zarostlé rokle a prověřovali jednot -
livé výchozy. Sebehorší počasí ho v terénu
nezastavilo. Mnohé jsem se od něho na -
učil během několikaleté spolupráce na
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Ivo již jako malý chlapec navštěvoval geo-
logické lokality v okolí Prahy, přesněji
v celé oblasti Barrandienu, jak o tom svěd-
čí jeho pečlivě vedené terénní deníky.
Dokumentují např. i to, že krátce po ame-
rickém bombardování Vysočan a Libně na
konci druhé světové války tehdy čtrnácti-
letý Ivo prolézal krátery po bombách, aby
v nich, jistě k velké radosti rodičů, studo-
val explozí odkryté geologické výchozy
(převážně dnešního zahořanského sou-
vrství stáří svrchního ordoviku). Popisy
ordovických lokalit byly předmětem jeho
prvních odborných studií publikovaných
v době, kdy maturoval (Chlupáč 1951a, b).
K ordoviku si zachoval lásku po celý život,
stejně tak ale např. k české křídě, terciéru
a kvartéru, a to i když v nich aktivně praco -
val jen na začátku svých výzkumů spolu
s podobně nadšenými a celoživotními přá-
teli a odbornými spolupracovníky Radva-
nem Horným, Jiřím Kovandou a Pavlem
Röhlichem. Nelze také opomenout legen-
dárního amatérského paleontologa a ar -
cheologa Jaroslava Petrboka, který měl na
profesionální formování mladého Iva i jeho
přátel velký vliv.

Ve výzkumech se I. Chlupáč soustředil
především na devon, kterému zasvětil celý
život. Za svou vědeckou kariéru dokázal
dnes takřka neuvěřitelné věci – již v r. 1952,
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Petr Budil K výuce

Ivo Chlupáč – jak jsem ho znal

Málokterá z osobností českého vědeckého a kulturního života se zasloužila
o slávu jména České republiky, resp. bývalého Československa, jako právě
prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. (6. prosince 1931 – 7. listopadu 2002). Jeho přínos
světové vědě – vědeckým oborům stratigrafii a paleontologii – byl tak zásadní,
že jej lze bez přehánění označit za jednu z nejvýznamnějších vědeckých osob-
ností 20. století, a to v celosvětovém měřítku.

2

monografickém zpracování českých gonia -
titů, zahrnujících i jedny z nejstarších zná-
mých na světě (obr. 8). V 90. letech bedlivě
sledoval postupující práce na našem projek-
tu nových paleontologických rekonstrukcí
paleozoické fauny a biotopů, vznikající
ve spolupráci paleontologického oddělení
NM s ilustrátorem Janem Sovákem. Pečli-
vým, kritickým pročtením rukopisu knihy
Ztracená moře uprostřed Evropy (Turek,
Horný a Prokop 2003) vydatně přispěl ke
zdaru této publikace, kterou jsme mu jako
vzpomínku dedikovali.

Zápal Iva Chlupáče pro geologii a pa -
leontologii byl nakažlivý a ovlivnil dvě
generace studentů. Dokázal se stejným
entuziasmem hovořit o prvohorních zka-
menělinách, žraločích zubech nebo třeba
o terciérním vulkanismu. Jeho celkový
přehled v oboru geologických věd byl
obrovský. Pro každého, kdo projevil o geo-
logickou či paleontologickou problema -

tiku hlubší zájem, si našel čas. Dokázal
motivovat, přitom byl mimořádně skrom-
ný, nikdy, ani později jako vysokoškolský
profesor, nedával najevo jakoukoli povýše -
nost. Uchovával si zároveň svérázný smysl
pro humor, v jednání byl vlídný a kama-
rádský. Dokázal však rázně vystupovat
proti názorům, které považoval za scestné.
Angažoval se v ochraně přírody, podával
četné návrhy na ochranu geologických
objektů na území České republiky. Barran -
dien a jeho budoucnost mu snad nejvíc
ležely na srdci. A tak nemohl jinak než
aktivně vystupovat i proti záměru postavit
v polích u Tmaně cementárnu.

Jak před časem napsal R. Horný v článku
k 70. narozeninám I. Chlupáče, který však
bohužel vyšel až čtyři roky po jeho smrti:
„Svým dílem dosáhl do hloubek devonské-
ho moře a přinesl Poznání, jímž se zapsal
do dějin geologie a paleontologie.“ Se stej-
nou důkladností, s jakou nahlížel do Bar-

randových deníků a studoval všechny do -
stupné prameny k problematice, kterou se
právě zabýval, studoval i „kroniku“, kterou
psala příroda sama. Co z ní vyčetl, dokázal
plně zúročit a předat vědecké obci i široké
veřejnosti. Jeho jméno bylo různým způ-
sobem vtěleno do latinských názvů mnoha
fosilií paleozoických bezobratlých. Vybudo-
vání Chlupáčova muzea historie Země na
půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze na Albertově je jen dalším
vyjádřením úcty a oceněním jeho přínosu
české i světové geologii a paleontologii.

Chlupáčovo muzeum historie Země
Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6, 128 00  Praha 2

www.natur.cuni.cz/geologie/
chlupacovo-muzeum
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