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\1 V O D 

Letošního roku jsme oslavili jil 10Q.výročí naro 
~en! jednoho z nejznámějších badatelů Ceského krasu 
- Jaroslava Petrboka. U příležito~t1 tohoto výročí 
v ráriíCi !I!. setkšňl' speleolog-l y Ceském krasu s me 
~i:národní úč0stí, pořádaného ZO CSS 1-06 ve spolu
práci se ZQ C~S Pr~ e. Středočeského kraje a pod 
patronací ÚV CSS a pri součinnosti ostatních složek, 
lll!poi'-ádala dne 28.5 .1981 v Karlštejně ústřední od
borná komise vědecká Ceské speleologické společno
sti nPracovní seminář k otázkám českého krasu, vě
:r1ovaný 100. výročí narození Jaroslnva Petrboka. V 
·dmi tohoto semináře bylo předneseno 11 _ přednášek 
B ~dělenít které si vyslechlo 32 účastníků. Oslavy 
100. výroeí narození Jaroslava Petrboka vyvrcholi
ly dne J0.5.1981 odhalením pamětní desky j;omuto 
~edateli na místě jeho posledních prací v českém 
kra.au - v lomu Kob:via u Koněprus. Slavnostního ocl
he ení deaky ~~ tú~actnilo přes 50 osob, které si 
T,Yslechly krátký vz~o~ínkový projev Dr. Vojena 
Lo~ka, DrSc ., kt~rý také desku odhalil. 

Přednášky, které ne. semináři proběhly ve třech 

• ekcíoh jsou obsahem tohoto sborníku. Sborník je 
rovně! uspořádán tak, aby obsahy' jednotlivých sdě
l~ní na sebe navazovaly a doplňovaly se. Prvým 
okruh~m témat je část životopisná, ve které se m~
žeme seznámit n~jen se základními údaji o životě, 
aíle s významu J.Petrboka, o nových eměreoh výzkumu 
jir~ž položil základy v. Ložek, ale 1 se vzpomínkou 
na osobu J.Petrboka,na jeho silné i slabší stránky, 
tak jak je ve svých eetkáníeh s n:!m zs.zne.menal 
J .Kovanda •• První část sborníku je doplně.na zhodno
oanim význemu J.Petrboka pro čs. malakozoologii se 
shrn~t:ú:i kladů 1 záporl v práci tohoto badatele z 
pera J.Kove.nd;y. 

D-ruhá část !1bor.n::ku je věnována pokroku v dis
ei,11.r.ách, kterých J .Petrbok při svých komplexních 
výt.ll:U...~9ch používal - tzn. v malakopaleontolog11, 
vertebrátní paleontologii,e.rcheologii a stratigraf'i 
cké geologii kvartéru. Přední naši bada.telá, kteří 
se těmito otázkami zabývají, přispěli přehledem no
·v;:rel:l. výsledků, kterých ta která disciplina. dosáhla 
v posledních letech výzkumu Českého krasu. I. Ho
r?.č~k s'1Ýlld výz'lo:4my paleontologických ne.lezišt drob 
nýeh savcd, je:ich podrobným zpr~covánim litologic
kým, paleontologick;}-m ~ Paleoekologiokým značně změ 
ni1 :naše názory na pr~běh krasovění a morfogenezi 
Česr.óho krasu. Jeho pohled je zajím9.vým, i kdyi pro 
m?'lohó badatele dialcutabilnim příspěvkem. Nejmladěí-
1'.'tl. .ocriode....:.. • · <'.'vlos:!cldm vývoji Českého kraau 
'rd.a.dý pleistocén u u.l'3ch1) se zabývá V .Ložek a po 
~avá jen krátký, ale o to '1'"J~.1zuejší přehled sv-jeh 
dlouhole~ýoh výzkumů a výsledk1l. Charakterizuje ne 
,en litologickou a stratig:ratiokou náplň obou etra
ti:rafiokých jedn tek. hodnotí ~a~6 tvary a vývoj 
krajiny a v nepoaleduí řadě a~ 2obývá vlivem člově
l~P. na utvoření krajiny, oož zejnéns dnes je velmi 
ak't'~ilní otázkou, pomáhající řešit nové vztahy v 
c-ikooystérm a eliminovat alespoň do urě:!. té míry ue
pl-íznivé vlivy naší civilizace. Velmi podrvbné zhod 
uc::cní větě'!'ly archeologických nálezů z Českého 
las.au, at pocházejí 2. otevřené k:-ajiny nebo z jes-

kynníoh prostor obsahuje příspěvek J. Fridrich.a a 
K. Sklenáře. Podávají přehled vývoje osídlení a 
charakteru kultur v Českém krasu a nastolují rov
něž úkoly a otázky k řešení. 

Třetí část sborníku je věnována nejnovějším v!'
slcdků;n v-Jzbmu Českého krasu a kraso·i7'ění -lbeo, Ws 

semináři odezněly vaeobnif příspěvky s výjimkou pos
ledního, kter,ý jsme se pro jeho aktuálnost -rozhod
li zařadit dodatečně. V.Lysenko a J. Slačík přisp~~
li přehledem činnosti pracovní skupiny TARCUS,který 
není jen suchým výčtem dosažených výsledků na. poli 
mineralogického, geoche,iokého, mikro~l1matick<3ho, 

hy'drogeologického a biologického výzkumu, ale s:n
tézou základních výsledků z geologických disciplin 
s formulací nového pohledu na vývoJ krasových jevd 
v Českém krasu. Základní výsledky jsou téměř totož
né a výsledky, jichž nezávisle na uvedených badate~ 
lích dosáhi I. Horáček na.prosto odlišnými metodami. 
P. Zelenka přehlednou formou shrnuje dosavadní po
hledy na cha.""akter, litologickou náplň a rozsah 
svrchnokřídových sedimentů na jih od jejich dnešní
ho masového rozšíření a doplňuje tak dlouhou řadu 
prací zabývajících se touto otázkou od dob Kodymo
va sdělení ne počátku dvacátých let. J. Ulrych 
nás seznemdje s jednoduchou terénní metodou hustot
ního odli~eni kalcitu od aragonitu, kterou uvítají 
jistě všichni aktivní speleologové. 

čtvrtá část sborníku obsahuje výtahy' l'l již pubU 
kovaných prací, nebo prací v tisku ( převážně V>, 

sborníku Český kras). Pro úplnost jsme se rozhodli 
tyto výtahy publ~kovat i vzhledem k tomu, ze všech
n:. 'Pi"íspěvky na semináři odezn~ly v plném znění. 
I. Chlit?áč shrnuje nové výsledky výzkumu skalního 
podkladu Českého ln-asu za posledních 25 let (lito a 
biostratig:rafia silu::-u a devonu, strukturně ge~lo
gický a geofyzikální výzkum jádra Barrandienu ). Pw 
Štěpánek uvádi che.rakte,'.'istické vrtby Tobolka - 1, 
která je nejhlubš:l'.m vrtem Čech a podává účel vrtby 
a její význaill pro řešení hlubší stavby Barrandienu. 
P. Bosák předkládá návrh jednotné české k1.asifikace 
paleokrasu a feailních kresových jevů, již reagují
cí na bohatou diskusi, která předložení návrhu ná
sledovala. 

Jaroslav Petrbok byl nevšedním badatelem nejen 
co se týká obsahu, ale 1 rozsahu Bvého díla. Zabý
val se mnoha vědními diaciplineJ111 a okruh~ otázek 
i problém~, které během svého plodného života zpra 
covával byly stovkif. Přesto organizátoři semin&ře 

~ sestavovatel tohoto sborníku dou~ají, že se jilll 
podařilo podat vcelku ucelený přehled o osobě sa
t!!ého Jaroslava Petrboka i c pokroku "jehon 
disciplin. Pokud se to podafilo, patfí jejioh dík 
zejména všem autorům sdělení 1 odpovědnému redakto
rovi Stalagmitu, zpravodaje t1v ČSS, Vladimíru Vojí
řovi, který se hlavní měrou ~aslou~il o tiskovou 
podobu tohoto sborníku. 

P. Bosák 
o-o-o-o-o-o-e-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o·~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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!XVOf, D:fLO, A ODXAZ J. PETRBOKA 
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!IVOT, DÍLO A ODXAZ JAROSLAVA PETRBOKA 
(K stoletému vf;ro!! ~eho narozenin) 

Jg:roalav Pe:trbok se narodil 25. i'íjna 1881 .., Prs 
1e. Jeho rodiěe se mu sne.lili poskytnout co nejši:r
J:C Tadll&h!.:C a o4 mládí ho vedli k l~o• k přírodě. 
lfelse ae proto divit, ie mladt Petrbok nastoupil 
avou i1Totní ~ráhu jako u!1tel. tedt v povoláni, 
kte:N mu dáve.lo nejen chléb, ale i moznoat uplatnit 
zájem o ])firodu. 

!a jeho rotvoj nesporn~ silně 1t11pllsobilo několik 
okol:noatít zejména dílo J.J.Babcra o českÝoh ltvar
té:ni:Cch mekkýi!ch (1901)• kte~ vyšlo p~áv~ v době, 
kdy se Petrbqk stal učitelem .., polabs~h Ko:lett
o:Coh1 kde p~sobil od :roku 1903 do r. 1919. Petrbok 
byl ~18t'f.1 poBoroTatal a proto brzy tjistil, le viP. 
nit& ulolen1n;r, tak ho~né právě v Polabí, ohovaj1 
bohats'fiví ul.U fosilních mikkfšů, 3imU H r.e.IS81 
zabývat. 

Od toho vllak b7l jon krok k dalšímu pozri.mí kvar 
téru, pfedevl:!m s hlediska paleontologie a ovšem i 
.!U'Obeologie• bez n!l H ln"artérní badatel nennl!e 
o~3!1i. Petrbok navázal t1zký atyk a namnoze i osob-

• ni přátelatv:í a mnoh& pražskjiDi odborníky, z fe.d 
paleontologů. ~oologd, biolog\\ a zejm6na pa~ e.rcheo 
logů1 mni ni..'llil byl. 1 Ukař Jan Axe.mít, kterf Pe
·trboxovi uUt:al další bohaté území - Oeský kras. s 
t:!m a& Petrbok seznámil zejména 3ako ú~astn:Ot J.::ra
míiovýoh výclc:umů na Tetině a v okolí Koněprus. 

Ale to ~11 akonl!ila 1. avětová válka a Petrbok 
nastoupil msto učitele v lr.Yj:(ch na samlSm okraji • 
~,takl• měl plnou moanss~ ~ča.stnit se pražského 
Yldeek6ho l:tvota. Vznik eskoslovensk~ reJ?ublilcy 
ote'f'fel cestu do pozoruhodných územ! na vychodě, 
~evl:ťm .,. slovensk6m Pod\lnajÍ, v karpatských 
kctl:ldoh a !Se~ vÝskyty travertinů 1 v Sloven 
ak4m kraau. Petrboka telld7 pojilo Jew.li přátelství 

Petrbokovi spracovat jednotlivé lokality formou v~t 
i:íoh monografii. Přece však ~sou místa, ka."11 se po 
dlouhou dobu vracel a j:0n3 věnoval rozsáhlejší vě
decké publikace. A není ~si uáhodou1 že jde pře
devš:!m o ~znamné loks.E tr v- Ceském krasu. Jsou to 
:leekyni Nad A'.aěákem, kdo objevil ddliatě mladopa
ieoli tického člověka a od!tud popsal jeho kamennou 
indW1tri1 pod názvem la.rtetien. dále ahje ne. Chlu
mu u Srbska, kde se zasloužil o podohyoení ets.ro
pleistooémi! taw::iy a konečně Chlupačvve. slilj na Xo• 
byle u Koněprus, kde po léta studoval faunu VÝl>ln~ 
pocházejíc! z poslední doby meziledové'a I po~~tlc:u 
posledn~ doby .edové.To byl také jeho poslední výz• 
kum,kde pracoval až do své smrti 14. prosince 1960. 
Petrbok ovlem napsal mnoho jiných rozsáhle~aíoh pra 
cí. ale ty- obvykle shrnovaly velký počet ~ednotl:!.
'rich lo.kalit nebo se zabývaly jednotli~íni druhy 
m~kký~d a ~ejich výskytem a 7ariabilitou jak v ~o
bách minulyoh, tak v současnosti. 

Ben! oíl.8ll1 na~í vzpomínky rozebírat podrobně Pe
trbokovo vědecké dílo. To bylo provedeno Jinde (Lo
žek 1955, 19621 Fridrich, Sklenář 1976), takže zde 
se mdžeme soustředit na celkové zhodnocení jeho V:Ýz 
Zlatnl 11 dnešního hlediska. Od jeho narození uplynulo 
již ~ed.no století, od jeho smrti víoe než dveoet 
let a to při dnešn:úr rychlém tempu života i vývoje 
vědy je doba již dostatečně dlouhá k toll!U. abycbcm 
jeho dílo mohli hodnotit s patřičným odstupem. 

Jak ~Sllle jU zd\lraznili, byl Petrbok předevš:C.-n 
ne11navnym terénn:!m badatelem, který se sneiil něco 
nat!t všude. kde jen se trochu dalo, což pfi ěiro
Jcf pal,eti jeho d.jmd, znamenalo pfemíru pozno.tk'O 
ttkaj!oích ue nejširší problematiky kvarté'X'U a 
aF.ízninýoh oborů. Z toho vyplývá 1 jeho věd.cok;f 
prinoa. kterl lH stručně shrnout do těchto bod01 

1 ) Petrbok ukázal paleontologické bohatství 
•6pnitých sedimentd.které jsou sice chudé po strdn
oe paleoboteniokét zato však o to bohatší na po
zůstatky živočichu. Z.de je hlavní pole působnosti 
zoopaleontologie v k'rarteru, která v těchto oble.a 
tech zauj:!mi stejně význ8lllllé postavení ;jako f"/t·~ 
paleontologie v územích se sedimenty nevápnit;0n1 
a bez jejiž výpovědi nemůže být poznání kvs.rUru 
\iplné. , , •v 

2) V tomto rátnoi ~dvihl vyznam měkkýell tím, 
le ukázal j~jich všudypříto.~.nost, zejména ve srov
nání s obretlovoi, jejich! pozi\atatky se hrcoadí 
ve vitší m:lfe jen na určitých příznivých m!steoh. 

J) Ukázal tak oes tu, kterou se ll!UtlÍ ubímt 'Pa
leontologický výzkum kvartél"l.l v teplých suohych 
i1aem!ch a ovšem předevaím v kra.au. tedy v oblas
tech. kde paleobotsn.ika dosahující již rutinní 
dokonalosti nutně musela selhat pro celkový ne-
dostatek nálezů. • 

4) Vidy správně zdllraznoval nutnost spolupráe~ 
a t~sný vzájemný vztah přírodních věd a archeolo
gie, která je prospě~ná ob~me. oborům a která tvoří 
základ i pro současnt paleoekologický výzkum kra
jiny jako~to výtvoru prírody 1 lidských rukou. 

• dnu 3ii l'OVUH a.anul:f'm :r1tol! eontologem Fr. 
:rw:cem, e n:!ml ee \'Ydáva.1 na Výzkum travertinů, 
.1ak v okolí Praby1 tak v · tehd:v jdtě znal!ně od
lebl;foh kra:1icll šloveneka. Přišly- i cesty do ciziny 
ae:1m~n..' _podil Dunaje d9 :aul~ska a Rul!!UnSka a pak Neuí opravdu přemrštěné, řekneme-li, že Petrbok 
~oltě dále 111!!. jihoýjohod „ d do tehde;Jš! Palestµ:iy. tak v rémci kvartérního výzkumu otevřel nové obzor.1{> 

Petrbok mnoho vidll a poenal. Sbíral měkkýh, le obrazně fečeno objevil celý nový svět, který do
kosti 1 archeologické památlcy' nejen v jeskyních a aavadnim výzkumným směl'1lc do značné míry unikal e v 
travertinech, ale i nivních uloženinách, evahovi- mnohých zemích uniká dodn&s. V tom spočívá j eho 
nlioh, spraš:íc~1 říonioh terasách - prostě v~ude hlavní zásluha, nikoli v jeho dílcích výzkumech, 
tam, kh se mohl.y zachovat. A takových míst bylo v které blfy metodicky poplatná své době a nemohly 
některých kra.1inaoh pl-ekvapivě mnoho - tolik, !e se proto prinést plnohodnotné výsledky, jak se dó.J.o 
o tom d!ívějlHm gene:rnc:ún e.n1 nezdálo. llezapoir.:ínal mn:!n:!me. 
an;S. na současné živé měkkýše. u niehi ei všímal ne- Dílo Jaroslava Petrboka bylo často kritizové:.~o ~ 
;len jejich v.Ýs~1 ale i jejich !ivotních nárol--0. a rdznýoh stran a má dnes spíše historickou a doku:nen 
také ylivil• lete~ na ně pilsobi proetřsd:!. 'l'-„r~o tačn:í hodnotu, jak lze se přesvědčit z počtu oi'te.o:! 
pozni:..t'..cy' pl.\.k uplatňoval pi'i studiu fo!lilníoh 'f'1-Wh jeho prací v souč!lSnýoh publikacích. Nebude na i!ík~-

Sv.S pczns.tlcy si nenechával pro !3ebe. Popiat>va.l du„ rozeboreme-11 stručně příčiny tohoto etnvu, ne.':' 
ed '!.jištění .., r\lznýoh člá:J.oích i krá1:kých sdčle- bo1 1 dnes v nich nalezneme poučeni a =ohý ceti.nÝ. 
níc'!l, ěaato jen na někol:J.b1 :řádcích v podobě 1•~- podnět. Především třeba vidět, h Petrbok b7l pi·.i · 
deokých inaerátdn jak sám s oblibou ~::Ckával. ;E's$l sv& práci především samoukem, a1i již šlo c .zprocová 
o tom všem, ale taká do denníh~ tisku, do obr~ko- ní profila a jejich paleontologického obsahu nebo o 
vý<)h časonisd a nednavně přednášel vyulHvaje Y:še~h V)'hodnocení ruilezO.. Zastal sám prác:!.t ktercu. dnas 
možn$ch p!:ilelitost:C. V tomto směru ae mu sotva' kdo provádě# oeU vjzkumná týmy a byl pri ní cMt(I 
může rovnat jak co do počtu referá~ tak i do šíře osamocen, nebo~ v meziválečnP.m období se tímto 'JJ!'(„ 
jejich záběru. To u! ovšem přestal být praktiok;fm rem ve výzkumu lcve.rtéru ubíral jen zcela nep~tr.:,,,ý 
k&ntor&m a stal se stálým spolupracovníkem Národ- počet prs.oovní!m. Přičteme-li k tomu jeho velmi e':nl'!! 
ního mumea, která mu poskytlo pracovní m!stnost a zen' prostředky, nemóieme se divit, i~ jeho mc'lóOčl 
zde setrval a! do své smrti. ae ve světle dnešního s:bavu vědy jev:! Jako prlmi tir 

Byla to jistě pestrost ;jeho 11á3m1l a nezadrli1:e'l- n:r. a ie v mnohých případech nepřii:uw:l,y patfi~'i!h 
ná toubn st!le objevovat něoo nového. co br6nilo 'fÝaledlcd.NeJd~ ovšem 3en o tyto pro Petrboka speoi
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o•·o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-.;,-,·o-o-o-o-o-o 
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c-a·~o-o-o-o~o-o-o•·o-"'·~e-c·"<'-e~o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o„o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-c~o-ó-o-o-o-o-o 
fické poměry,nýbrž i o celkový stav poznání kvarté- pe f luvial e.nd spring (=. calce.reous tufa3)~diments 
ru v jeho době, který zejména právě ve sféře jeho containing fossil Mollusca. He visited also other 
hlavních zájmu ~l natolik nízký, že nmohé zjištění karst areas, partioularly in Slovakia and also in 
prostě nebylo mozné objektivně zhodnotit. foreign countries, e.g. Bulgaria and Israel. 

A přeoe Petrbok neúnavně hromadil další a další Dui-ing these inveetigations he extended his in-
materiály, i když jejich plné vyhodnocení muselo tereat on the Quaternary as a whole includin the 
často zůstat jen hudbou budoucnosti.Zde sehrál roz- archaeology. From the present-day point of view his 
hoduj ící úlohu jeho podivuhodný ~racovní elán, který researob methods were rather imperfect so t hat 1n 
ho neopustil od mladických let az do smrti. Petrbok many cases the couldnot provide suitable results, 
se nezrídka zamýšlel nad smyslem své práce, nad je- Pe trbok, however, shew by hia 1ndefatigable wórk 
jimi cíli a výhledy, a čas od času o t om i napsal new ways in Quaternary researoh, mainly 1n the Late 
několik řádek. Ty nám dnes mohou povědět často víc Pleistocene and Holocene which in karet areas can 
než celé dlouhé rozbory. Byl si vedom toho , že jeho be investigated by paleozoological methods in corre 
nálezy a postřehy jsou jednotlivými kamínky rozsáh- lation with sedimentology,pedolog;r and archaeology. 
lé mo zaiky celkového poznání a že se jednou dočkají Thua, he rnade possible a new e.pproximation to Holo
ocenění, které jim právem náleží, ale že z těchto cene problems, sinoe the new research work using 
V'jsledků již nebude těžit on s'iim,nýbrž jeho nástup- . modem more exact methods has been baaed on hie re-
ci. V tom .byla jeho slova opravdu prorocká. sul ts . This i a hia permanent merit. 

Dnes, s odstupem let, se jeho vědecký a lidský 
odkaz již rýsuje daleko jasněji než v době jeho 
smrti a je proto na místě, pokusit se ho jasněji 
formulovat) 

1) Petrbok se zasloužil o rozvoj nových směrd ve 
výzkumu kvartéru. především v oboru terestrických 
vápnitých ulože.tůi:.,v :cichž hlavní roli hraje paleo
zoologický materiál, především měkkýši. -

2) Důs ledně z~tával komplexní pojetí výzkumu, 
kterj musí uplatnovat ve škeré dostupné metody příro 
dovědecké, pokud možno v korelaci s archeologii. 

3) Ukázal vý~ soustavné práce v terénu, která 
musí vycházet z poznání pokud možno vysokého počtu 
lokalit v rozmanitých star.ovištuích podmínkách a ze 
vzájemného srovnání všech výslfdků. 

4) Zasloužil s e o poznání Ceského krasu nejen 
jako úze~í r;;imořádného výzl1BJ!l'~ z hlediska geologie 
kvartéru, ale jako avéráz~é oblasti, která v čes
kých zemíoh zau~ímá oj edinělé postavení a zasluhuje 
:glné ochrany. Připravil tak půdu i pro vyhlášení 
Ceského krasu za chráněnou krajinnou oblast tím, že 
uvedl tento pojem do povědomí širší veřejnosti. 

Z našeho, byt jen krátkého rozboru je zřejmé, že 
čilo Jaroslava Petrboka přineslo trvalé hodnoty a 
že do značné míry připravilo oudu pro rozvoj někte
rých novych směrd ve výzku:m.ť kvartéru, které lze 
nejen V'jhodně uplatnit v našich poměrech, ale i v 
j:1.r..ých obla5tech střední a jižní Evropy s členitým 
terén~ra. Ukázal, že i se skromnými prostředky, jak 
tech.niek:Ílr~, tak finančními lze vykonat mnoho ~ži
teěné prbce, jen máme-li patřičnou vůli a chut. V 
tom tkví v prvé řadě jeho odkaz dnešku a přijdeme-li 
někdy na jeho poslední lokalitu v lomu na Kobyle a 
pohlédneme-li na pamětní desku na skalní stěně neda 
leko ÚB~Í štoly, jíž se do lomu vchází, zancy-sleme 
se aspon chvíli nad tím co vykonal a co z toho vy
plývá 1 pro naši dobu . 
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Ustav geologie a geo techniky ČSAV 
Laboratoř kvartérní geologie 
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!.!FE, VIORA, A..1W LEGACY OF JAROSLAV PETRBOK 
( TO THE CENTENARY OF HIS BIRTHDAY ) 

JAROSLAV PETRBOK - SvtRÁZNÝBADATEL 

Jiří KOVANDA 

Postava Jaroslava Petrboks. byla po celá deseti
le tí me zi geology, ~aleontology, archeology, ale 1 
botaniky a přírodovědci vůbec, stejně i je.ko mezi 
ob;rvateli Českého krasu i jiných míst, kde působil, 
opredena nesčíslnými historkami a podivuhodnostmi. 
Bylo to způsobeno svéráznostmi 9elého . života Petr
boka, který mnohdy diametrálně se lišil od "zdravé
ho ~růměru" většiny lidí kolem něho ( vezměme si 
ne.pr. samotnou skutečnost, že Petrbok kopal v jes
lcyních, což samo o sobě byla v té době činnost za-

. balená tajemstvím, k tomu jeho plnQvoue, ustrojení, 
atd.). Protože těch, kteří se mohou pyšnit tím, že 
se s Jaroslavem Petrbokem dobře znali, či že s n:fm 
dokonce spolupracovali stále. ubývá (zemřel 14. pro
since 1960), byl jsem vyzván, . abych zvláště mladším 
pracovníkům přiblížil jeho postavu z vlastníoh po-
znatků. ·, . 

Seznámil jsem se s Petrbokem v roce 1948 pro
střednictvÍJ:l Radvana Horného ( dneoního ředitele 
Přírodovědného u.uzea Národního muzea v Praze). V té 
době jsme oba pod jeho vedením začli svoji kariéru 
výkopy Radvanské a Jirkovské jeslcyně { jak je po 
nás ynazval). Ta první byla na svahu Javorky nad 
Budnanami, ta druhá na Mramoru u Litně. Pak jsem s 
Petrbokem absolvoval měsíc plavení fosili:t.'erních 
kulturních vrstev v Dolních Věstonicích z výkopu B. 
Kl ímy a od roku 1950 jsem s ním (a se svojí matkou) 
pracoval v nově objevenich jeskyníoh na, Zlatém koni 

· u Koněprus a po téměř tři rolcy při výzkumeoh Chlu
páčovy sluje na Kobyle u Koněprus. Vedle to~ jsem 
s J. Petrbokem uskutečnil řadu exkurzí po Ceském 
krasu. Za Petrbokem jsem ohodil často také do · jeho 
pracovny v Národním muzeu, a to ještě řadu let po 
skončení naší spolupráce na Kobyle v r. 1953.Rovněž 
jsem navštívil mnohé jeho přednášky opět většinou v 
Národním muzeu.Byl jsem tedt jedníin z žákil jmenova
ného badatele, kter ý měl moznost poznat tohoto muže 
v jeho relativně pozdním věku dostatečně blízoe, 
abych povyprávěl o jeho některých vlastnostech. 

Kým vlantně Jaroslav Petrbok byl ? 
Byl rodáke;n z Praby ( narozen 25. října 1881 ), 

učitelem v Nedomicích a Kojeticích v Polabí a v Iry
jích u Prahy až do roku 1922. Jeho neobyčejný zájem 
o,přírodní vědy a z nich zvláš~ě o měkkýše a čtvrto 
hory, pozdeji doplněný 1 o archeologii, stále hlou
běji a hlouběji zdokonalovaný. vedl k ukončení jeho 
pedagogické činnosti a k přechodu do paleontologic
kého odděle.1í Národního muzea v Praze, kde pracoval 
až do své smrti - celkem 36 let. Petrbok však nebyl 
nikdy řádným zaměstnancem Národního muzea, ale pou
ze j ~ho externím pr acovníkem, který v něm sice musel 
žít neobyčejně skromně, ale zato v naprostém klidu, 
takže se mohl plně věnovat pouze sV'jm zájmům. A ty 

J. Petrbok, born in Prague, bege.n his malacolo- byly opravdu mnohostre.nné. 
g~cal !nvestigations before the I. World War under Je.roslav Petrbok byl na svou dobu tÍI!I, koho dnes 
th~ int'luence of J.F.Babor. Ee worked in a number ťmenujeme jako přírodovědného polyhistora. Přesto, 
ot areaa, particularly in the Labe Valley and al- ze jeho oficiální ukončené vzdělání bylo pouze stře 
aa in Boherilian Karet. He partioipated in archaeolo- doškolské, sé;n se po většinu života stále vzdělával 
gical excavationa of caves conducted by J.Axamit, studiem odborný;:h knih, jazyk~, ale absolvoval 1 řa 
A. Stocký,L.Hájek etc. and l ater he dealt with slo- du přednášek na několika fakultách Ke.rlovy .universi 
o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-u-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o 
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ty. ~a1' doksl ll4 svou dobu neobyčejně solidní r?e- v·Jrtinů), ueco z pro.:: ~.:v V(!J'!de.latví. 
hl.od ;)~ o přírodovědných, ~e.k i <luohavědnýeh obo- Da.laí kladl'!ou vlas .;rc<:< i J. Petrboka i'yla jšho 
reoh, Jl:to•' z něho učinily nadštt:r..!ho o°t'divcvatele o. č:.r..noat jakožto p•;::'·.i:o.r:L::"Á":ora vědeckých ;7zkumů. 
znalce pi':Crody, jej:!! po:m:friíní se 3<·„• c vý::ínivou Potr'bok dokázal in:fon:iov~"' so:1časně vědce-odbo=íky 
n'plrd celého jeho l!iivote. • .A ncclstn::.o jen u příro- i stejně obratně a sro:-:·.::n:i ~clno populárněvědeoky 
471 ale Petrbok přešel 1 na etudium historie člově- celou vefejnost o svých cbj~vcch,či o novinkách vě
ka n cel• lidsk4 spoleěnosti 1 v tom nejpolitičt~j- d7 jiných. Proto ae jeho spisovatelská činnost sou
U.m slova •JllY•lu. Jedině 111naloet1, obdiv a láska k stfedovala vedle odborných ée.sopieů také do nejl'llz
'{):'! i:tod~ l<Y4' lnQUve.oí jeho přeěetnÝoh zaevěceeyoh néjifoh den:Ocil, týdeníků, měidčníkú a pod., stejně 
oťic141:1!ch a zvlišti bezprostředn~ předneseUÝch jako do rdznýoh,s geoloeií ~ p?írodními 7ědam:L tře
·~ie~áěok, "7•toupen!, vyprávěn:! a npom:!nek, a.t u~ ba vdbec nesouvisej:íc:'.ch sborníků. Proto je tak ob
na foreoh ziejV71Uoh, jak sám fo!kával "posvěcených~' tHné obsáhnout dílo J .Petrboka právě pro nedostup
~ak \~eb& Jlleei ~kalnílcy', dětmi & pod., jeho literár nost některých starých, často úzce lokálnloh "plát
a! tvorbu ne'93'j:!maje. ků". Smyslem celé této ěin·ké popularizátorské ISin-

Hlavn::í.llt :eyse111 P.ráce J. Petrbok& b;rl;r po celý ;!•- nosti Petrboka byl cíl rozbiřit poznání co největ
hc livot n••m!rni p!le a neW::lavnoat. Neexistoval i:Cho počtu lidí a dát nu do podvědomí 1n:formaoc. 
p~o n5ho nikd7 po;lem osobního volna ( neděle, ~ovo- které považoval za d~ležité, aby tak v nich vzb~dil 
lenaS a_pod.). l:dyi m!l pfed eebou. nějaký cil,_ nemu.- dalš:! zájem o přírodu a její ochranu. Dnes byohom 
ael ~:l:lii •Pát, t4mě~ j!st, nevadilo mu škaredé fekli, ae Petrbok kolem Seba aíril osvětu. 
polSu:!. A zpre:ndla nepraoovu Jer.: Xl4 jeinom svém Petrbok však byl (zvláště ke stáru) Eiveřepým za
pr"bl6ll!l.'4. Vžd.7 H mtt prolínal.& odborná činnost v etánoem mnohdy překonaných názorů a metod praoe. To 
ter4nu ~1 v p:raoOTZl.ě s pf:!pravou pfednáaok či růz- se projevovalo třeba při konfrontaci s pracovn:ťmi 
~h vy~toupení, poč:!:na;I• od oohnuw přírody, vý- metodami mladších pracovníků, ;!a!,co by~i ne.př. V. 'Lo
'kladY. botaniok$, 111.Z'Cheologioké a geologické a~ po !ek a F. Prošek. Petrbck byl predeveím paleontolog 
oetrli pol1t1ok' disputace. A k tomu nesmírná publi- a a:roheolo6 - sběratel. Tím je vysvětleno vše. Pro 
oistioká ~1nn~~t. Zm:úl~ná píle v práci .na ~r3ala něho byl pred.mět zájmu néJ.ez s~ e. te:r:pve potom je
T ~s~ten~ená mif·• •~ do jeho 8111l"t1. Vzpom:!nám si ho situace v profilu a další okolnosti. ?roto br.al 
např. na nai1 spolupráci T Doln!oh Věstonicích či Petrbok často loks.litu jako celek, sběry 11 v:ratev 
De Kob7le u Xonlp:rwr, kd;r ~á jako •tudent, p':.l!j s:í- ac mu pomiohe.ly, sbíral i z osyp1l pod profily apgd. 
17, jeem ~yl CSuto až na pokraji '*"s:!l,en:! nade ( 1 kd;r5 jeho práce často mluví o opaku, nebot v 
:l\'!t.CU staf:Qc Petrbok ~opal bez potu a 'VYČ&rpéni dále nieh UVad:( stručně popisy VJ.'Stev Profilů, příp. i 
Bvoj1 kon41oi oddvodňoval aportovén:ún v ml~dí,které jejich náčrty). Nik~y však nepublikoval detailně 
mu -eytvoř:l.lo•koatru, kted ee neunav:!.Asi měl pt·e.v- zpracovaný, vleký e. boha.tě členěný profil pěkn~ 
du. ..,.,.stvu po V?.'t'tvě nad sebou, aby tak dostal postupný 

T!J:s, lc e.bsol<ro'f*l učitelský ústav a mél za se- V}fvoj měkkýaú ~ tím i pal~oekologických změn na lo
bou dvaoet1letou praxi učitele, by~ ekvělým pedago- ke.litě, 1 kd7ž ~okaJ..ity s takovtnd profily publiko
gem 1 př:! ev4 vědeoké práci. Zvláště mladým, začí- Yal.. Proto se mu občas stávalo, ze jeho seznBJl'.y dru
ha;i:Cc:Cm praoo-ni:!kam 't>T.l nepostradatelným učitelem. M. 11 publikovaných :p::·ofilu tvoři:!.i zástupci víc o 
Svým pf:!kle.dem nadien:! k :p:ráoi l\ podporováním záj1111l ekologických akupin '' ovšem také uUt:r relativně 
mladi'čh lid!, ale třeba i ekaln:Oal či bajných tím, l'llzně staré. To ovšem vyplývalo z jeho pracovních 
le atále vle -r.ravitJ.oval, pfedváděl,rozv!jel jejich postupů,ktoré si osvoji~ v době svého mládí a jich3 
Enaloati a v\Sdomosti. Pokud a n:t'.m někdo jezdil do •e nehodlal nikdy zbavit, jakožto osvědčených, i 
.... r4nu ~'!'ll! dobu a on 111 ho oblíbil, pak nikd7 kd~ž měl možnt>st atudovst např. Ložkovy práce. Rov-
i:. uapoznn&l ~:!.dat mu T!dy nějaký bud 19WJ či ;Jiný, .c.h setrvávání na svém litoc::r..ronologickém systému 
;:l~ uzn'V11J1Y eepa:r.át n&bo knihu a tak jsme často od ("neolitických černozemí, rezavých a ~ílýcb. hlin z 
nflAO z:íokvvdi 1. tiak;r, dávno neexistujíc:C, jsko jeho e.tlantickéb.o litor1nienu 11 ) ho:i.ocenu bylo pro 
by!t Aapř. ngkteré Baborovy a Franke~bergero~ prá- něj apriorním kvarté:rné-geolo~okým kritériem, kte
ce, ul'iit7 J. O'li~ého "iíěkkfih"I ~eslcyoh" ňi :Mklcyši ré hájil 1 přesto, i&e dávno bylo známo,l!e černcv..emií v. G~:ra. a pod., nebe joho ataré oestopisy, prace mohou být i starěí, že mnohé,černě vyhlížející p~dy 
o Tet:!nij J. A.~amita ěi jeho kr.ihu "Pl'Pělověk"• nejsou V\lbec černozemě atd., atd.~ Také nové, na zá 

Petrbok b~l nap:-oeto Č•$1.1:1:f,nepokořit~:ný člověk kladě anatomie získané ~oznatky o Zl!lěnáoh a o zařa
kte;i dokázal h~1t sv' n4z~ proti komukoli• 1 zení některých druhů mekkýš~ jen v~lmi neochotně 
kdyi dobře Tldil, co 'Vle pf-i tom riekuje.Jeou doDře přijímal a po řada let setrvával na ctar9m, ~:lm po 
~am;, PC!trbolcoVJ V'$pady proti „ protektorátu do léta poui:Cvaném označeni, čímš vnáiíel do literatury 
~ ~9h naaa!'enému U'Oheologort L. Zo1:zov1, který " s:t. zbytečně ste.i·.á eynonyma. Chyb se dopou~těl 1 v ge
dovol~l " prov,•t v jeak:Yni Nad Ke.ěálrem ~o Petrbo- netiokém a litologickém určení některych plei~toM 
kovi revizní ~P• !ovn~I pamdtné 3~0~ disputace cénních faun ( např. jeho "terasové malakofauny" od 
Petr~olca • profeeo17 R. Kettnerem, F. Němejcem, Uniític a Přezletic jsou faunami l'llzných t~ů slad
J. Bobm.am, J. Filipem, J. Kunským a =noha dalš:(m:i. kovodních vápenců, které se na terasách ulozily da
Petrboko117 neohroiené v;tatupy, ~asto nikým nepodpo- leko po píekoštěrkové akumulaci řek), atd. Tím vš!m 
rovan•!. pamatu:t:f i mnod Toře;ln! a pol1ti~tí čizů.- e. mnoha dali!i:ími, úpěnlivě bráněnými svými názo:cy ne 
tol,. J:'1'0 Petrbo~ totii každ' dogma b~lo nepřija- chtě zlehčoval mnohdy výsledky své úsilovné, často 
teln' a 'ňet oo ~P.Orovalo jeho logice, veřejně na mnohaleté práce. 
padl. Ale a• ee f~oi1 le to v~e ~1ni:.. ~rotot aby Petrbok byl v prvni řadě terénním pracovníkem. 
svými !fetou~ Mj1l dle avého svědomi věo1 dO- T!m se ostře odlišoval od větllin;r jiných be.datell1, 
bri, vleobeoni proaplln4. Nelvíoe ee věeho nenávi- ktefí evoji pracovnu opouětěli jen velmi sporad1c
děl lidekou hloupost a domýi ivost, s ní: prakticky Y• Petrbok Věděl, že příroda je nejlepěí učebnicí 
nikd.;r :ru•pfeatal bojove.t. A. „otom alepé plněni zio• a že samotná teo:rie VYčtená z knih mllže vést na 
•!lrJl"•lnýoh naf!zen:!, pilíkaz\1 a každé omezováni osob- acestí. T:!m ovšem ne-:hčeme říci, že by psanými in
aioati. ~erčem jeho invektiv v t'to souv1alost1 byli formacemi opovrhoval, nebo že by je zamítal.Naopak! 
g•l~tě policajti z první republiky, a to nej&n u Své te:M1nní V"Í~~ vždy porovnával se vším dostup• 
aú. P:ral:'ticky v lcdd4m jeho o.atopiH na~de111e vě- nýrn, pub:i.ikovaným. Do terénu jezdil vžd;r př!pre.ven 
t\\i "Djl (nebo Stál) tam policajt, blbý jako v~d,C•· teoretio~, ale vlastní poznatky mu byly nade vše. 
q 11 , atd. :Proi:o take jedině díky stálému chozeJ?.í po terén~ 

Znalosti p~írod7 a obdiT Petrboka k 11! ho \'9dl;r objev:!.~ atovky nových lokalit, přehodnotil lokali~ 
k její· neohrolené ochraně, ~ak ji! zm!něno Výše. df!ve pQpsan~. objevil nové drully a poddrully měkký
Petrbok neopoměl v!dy v,yatup~-vat jako nekompl'C>lild.en:! J~ atd.A jak patino výše - v terénu mu nevadil déšt, 
obhájce a oohranif vbho, co se eaohován:ím pi-úod- často ani sníh či mráz. Proto byly některé výr.'Jru:Ill:3 
n:íoh l:li hiatorio~h objektl\ ~1 regionll eouvieeJ.o. Petrbok~ i fyzicky velmi náročné (např. :některé vý
~la to ~ednak f>ade. !Unk11 a přednášek stylbova- kOPY. v Ceském krasu). Většinu manuálníoh pra.oí,spt>
~~h jako V'ieva k &áchraně a ochraně, jednak stálé jeňYoh s výzkumy si po celý život prováděl rovně~ 
JlHSV,dčovlbú a VJ&větlován:í třeba i v denn:ím tisku eÚll. 
pi-oo ten ~i onen jev ~1 ob3ekt J.llUS:Í ~ýt neporušen a Proto. le Petrbok byl před~vš:ím t~r6nním praco..
saohovén pro pf!lt:i'. gene.race • .A více nei škod7,11p\\- níkem, posnal ho každý anadno podle jeho nekonvenč
Hbené 11 neznalost:!, n&P.adal vždy ostfe nositele n:Cho obleěen:!, které se neměnilo po ~·tšinu rol..·i.h 
ikod na ptíX"Odi a kttJ.turnj'.oh pe,má.tkéch, &p'dsobenýCh Kdo :Petrboka znal potvrdí 'ie je'ho "modní s:t;rl" byl 
vidomě, at už co ů,i~h dllvcdd ( tfoba pM nekon- mnohdY' doslova otřes:ný,za.iožeJ?.i před?l,ě na. ilěelnosti 
tl'Olované těibg Dl~tei7oh vzácnioh hornin, pf. tra- při tor4nníoh výzkU.meoh. Nachtel s sebou do te~énu 
~-o-o-o-o-o-o-o-ci-o-o-o-o-o~.:.-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-~-~-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o~·o-o-~-o 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
nosit oblečení na převlek a proto cestoval z Prahy plácání nesmyslů". Valná část jeho prací pojedná
i zp11t v tom, v čem třeba lezl v jes~íoh nebo ve vá o výzkumu měkkýšů a to jak recentních, tak 
výkopech. Proto si lidé ve vlaku od neho odsedávali kvartérních 1 neogénních, o kvartérní geologii a 
a často ho pro jeho ústroj napadali. Sám jsem byl stratigrafii ( zvláště např. rilzných travertinů, 
svědkem toho, jak jedna starší dáma v kupé neomale- jeskynních výplní, svahovin, niv), o paleoosteolo
ně nahlas své sousedce řekla t "To nemů~e ten dědek gii, archeologii, atd.Petrbok byl mj. u nás prvním, 
~ijít mezi lidi slušně oblečen" - a on zase neosob kdo zavedl členění holocénu, založené na litologii 
ně odpověděl, že by "napřed nějaké lidi ( zdťl.razně- a :fosilních ~ěkk"jěích. Ečhem let své práce nasbúal 
ně) musel kolem sebe vidět, ale když se cestuje s obrovitý materiál, který je k dispozici k dalším 
dobytkem, tak že ten jeho anzug stačí". ~etrboků.v studiím. 
terénní oblek a k tomu neodmyslitelný baioh byly Protože každá jeho cesta zvláště na Balkán a do_ 
příčinou tohot že jsme nemohli dostat v Bratislavě, Přední Asie vedla k novým obje~. byl považován 
N:ttře ani Brné noclehy v hotelích ani té nejnižší ještě do nedávna za největšího . badatele v oboru 
kategorie, protože Petr~ok navíc žádal ubytování kv·artérní geologie a paleontologie i archeologie 
slovy ; "Nemáte pro nás náke~ be.jvák?". zvláště v Bulharsku, Sýrii a bývalé Palestině. Pe-

Sportování v mládí a téměr trvalý ~obyt v terénu trboka znají vše.k dobře i v Rumunsku a Jugoslávii. 
Petrboka otuliily. Nikdy jsem ho nevideli aby měl ns bY~ to on, kdo nám poprvé přiblížil dnes světově 
nohách ponožky. Své škorně nosil zásadně na holé no zsjímavou lokalitu Dekilitaž (Kamenný les) v Bulhar 
hy a to i v zimě. šálu ani rukavice snad do 'svých sku. Náš krátký film však tehdy autora scénáře 
70-tých narozenin nikdy neměl na sobě. Košili měl u uvedl jako Petr Bok I Cesty Petrboka však vedly i 
krku rovněž vždy rozhalenou. Každé ráno sn~dl 2 - J do Rakouska, Německa, Francie a dokonce :na Island, 
stroužky česneku s pokud svítilo slunce, neváhal se kde se seznamoval s temní přírodou, ale hlavně sbí
t·l:'eba v březnu ped Tetínem vysvléct do naha, zapla- ral srovnávací materiál měkkfšu. 
vat si v Berounce, ~roběhnout se,obléct a zase jsme Jako badatel, více - méne se..~ouk, byl Petrbok 
iiokre.čovali dál,aniz by se mu dostavila rýma či ka- apriorně zavilým nepří-telem většiny akademicky gra
sel.Jeho oblíbenou pokrývkou hlavy byl baret (radi- ducvaných lidí. Jen s obtížemi a velmi pozvolna za
ovka), kterou ke stáří nosil pak i v létě,ale jistě čínal s nimi komunikovat, protože jejich { ve srov
n~ proto , ~by mu bylo teplo, spíše ze zvyku. nání s ním ) většinou nepatrné terénní zkušenosti 

Petrbok vedl díky své povaze a stálému cestování považoval za takový nedostatek, který nemllže zna
dosti bouřlivý život. Byl 2x či Jx ženatý. Měl dva lost celých knihoven vynahradit. Ale soukromě si 
syny - důstojníka z povolání a úředníka a dceru myslím, že jim v skrytu duše jejich tituly i trochu 
Stelu, která pracovala jako vychovatelka mládeže v záviděl, protože jeho práce byla tak obrovská, že 
internátě. Te měla dceru Vladku, kterou Petrbok mnozí doktoři za celi svůj život neudělali ani pro
~ako svoji vnučku nesraírně miloval a o níž vždy s cento toho, oo vytvoril on. Proto si snad také ne
láskou hovořil. P1•0 ní také střáde.l penízet aby jí chal říka'.: "~ane profesore", i když lll'J. tento ·titul 
pe'k kou:Pil parcelu s chatou někde ve Vsenorech. nikdy nenálezel. Sám ale vždy říkal, že "důležité v 

Petrbok nebyl z11ám jen jako specie.liste. na měkký životě je to, co člověk udělá, a ne to, co s:l. píše 
oe, kvartérní geologii a archeologii, ale také jako před jméno". 
spisovatel beletrie.Napsal několik knih cestopisné- Petrbokt přesto že býval společenský, míval také 
ho chare.kteru (př. Znovu za Dunajem; Palestina, ži- dosti uzavrenou povahu a s ohledem na jeho vystupo
doveká práce a mravnos+. ), drobné romány ( např. O vání a názory nebylo pro každého jednoduché se k 
chlapci, k erý slunce hledat šel ) a dokonce i tři němu víoe přiblížit. On si totiž své přátele vybí
knihy o :ro!.ltlinách - s :f'oto~ra:f'em J. Nerudou "Po- ral sám a velmi opatrně. Stačil náznak toho, že by 
znáš je,kdi~ kvetou" a s me.lírem o. Ušákem dvakrát ho chtěl někdo nějak "převést" nebo se zachovat ne
vydané "Lóéivé rostliny". Vedle t oho napsal desítky čestně, byl konec všem styků.m. Kdo nejednal přímo, 
posudků a recenzí na nejrůznější naše i zahraniční nemohl počítat s jeho přátelstvím. Proto také ( i z 
knihy. mnoha jiných důvodťl.) chodíval Petrbok na své výzku-

Vedle své odborné a vědecké činnosti byl Petrbok ~hlavně aám, jen v určitých obdobích doprovázen 
také neúr.avným veřejně činným člověkem. Každá schu- treba paleobotanikem F. Němejcem ( po Slovensku) či 
ze, které se zúčastnil byla poznamenána jeho přitom malířem Janouškem (po Balkánu či Palestině ). Proto 
ností, protože nikdy nedokázal sedět jako pasivní ~aké je naprostá většina jeho prací nadepsána jen 
účastník. S6m člen KSC snad od dob jejího zalo?.ení, jeho jménem, protože Pe trbok nebyl nikdy týmo~'ill 
aktivně působil v Národním muzeu i jako školitel. pracovníkem. Jeho dobrými ořáteli po celá deseti
Rovněž nekolika pražským pionýrak'Jm organizacím po- letí však byli preparátoři Národního muzea J. Fala
méhal Jako jejich odborný a politický spolupracov- da a J.Tůma , fotograf J. Neruda a s přestávka.'l!i 
ník. Nekdy se věak Petrbok jevil spíše jako anar- paleontolog F. Prantl a Vl. Zá~vorka a ze Státního 
cllista. geologického ústavu geolog K. Zebera. Slabost však 

P~trbok byl řádným či dopisujícím členem celé pro mladé adept~ vědi, ji!:Ž se za jejich podíl na 
řndy našich i z~hraniční~h organizac~, zúčastňoval výzkum~ch všemozně venoval, měl.Z jeho žáku jmenuii 
ae zasedání různy~h komisi i redakcí casopisů s ni- alespon Vl. Homolu, M. Šnajdra, F. Proška, v. Loz
miž spolupracoval, byl zván Jako čestný host na za- ka, R. Horného, J. Kovandu a J. Kříže. Přátele 
sed1ioí rilzných obecních či mestských orgánů, vědec- však měl i mezi skalníky, lesníky, vinaři apod., 
kých inetitu~í, ale i nejrilznějších apolkťl. a korpo- všude, kde se vícekrát objevil. 
re.cí, kd& zase míval své přednášky, které ne~eou Petrbokova pracovna v suterénu Národního muzea 
ani vyčíslitelné. bila nezapomenutelná. Dvě místnosti byly doslova 

Petrbok přesto, že byl pouze středoškolák, dopl- preplněny literaturou, sběry všeho druhu, nářadím 
nil si soukroně své jazykové vzdělání takže četl, k výkopům, ale i šatstvem, nádobím a jídlem. Na 
psal a domluvil 6~ v němčině, :f're.ncouz~tině,allglic- pracovním stole míval Petrbok místo tak na jeden 
t5..ně, latin&, r~štin~, b'1lharštině i arabštině. Vy- list papíru, jinak všude okolo ležely knihy, fo
~:)~;~.lo to u něho z nutnosti Člet odbornou litera.tu silní kosti, stře~y z nádob, různé horniny a minerá 
.t"U, stejně jako domluvit se na jeho přečetných ces- lyi šneci v krabickách i volně a často i ve vázičce 
táeh v ~ahraničí. lucní květiny či větévky keřů. Přesto Petrbok málo-

P.~blicistická činnost odborně vědecká J. Petrbo- kdy něco h.ledal. Měl totiž v zdánlivě chaotickém 
ks je enormní. Ne.psal na 800 prací, článkil a drob- usnořádání svých věcí nějaký svůj B.)"Stém. Mohlo se 
ných sdělení, které byly vydáv~ nejen u nás, ale ov~em stát, že u některého "exponátu" bez etikety 
i v zahraničí. Bylo by nesmírně obtížné chtít poří- (a těch bylo vždy dost) se po delším čase zapomněla 
dit kompletní seznam všech jeho p:i:•e.oí, protože ani jeho lokalizace, nebo že se sesypali měkkýsi či 
on sám ve svém soukromě vyde.ném oeznan:u nVlastních kosti ze dvou vrstev či lokalit dohromady. To se vy_ 
prací" (kde jich uvádí do r. 1947 celkem 658 ) nemá loučit nedalo po zkušenostech s transportem kostí 
podcr.yceny ani zdaleka všechny své práce, zvláště a šneků z Chlupáčovy sluje, kdy baleni byli na Ko
ne •Yi které vydal příležitostně v různých lokál- byle po vrstvách, ale papír se cestou rozmočil a 
nich casopisech. Patr'c:ok se totiž snažil, aby vše, pot::.-hal a v pracovně se pak celý nedělní "úlovek" 
co objevil bylo publikováno, aby mohl jednJU klid- ootl v pondělí na stole smíchán. Celou svou obsá
ně ~emřít s tím, že vše předal následovníkům. Proto hlou 'knihovnu věnoval Petrbok ještě za !ivota Ná
ti;ikové množství i drobný<'h sdělení, někdy i více- rodnímu muzeu. 
krát na různé úrovni opakovaných a to př2sto, že J. Pe trbok byl často o&kázán s jídlem nám na sebe. 
retrbok jednou napsal: " Každá práue, byt i dvou- Tak se postupem let vypracoval na iosti dobrého ku-
fád~ová, musí obsahovati nova, jinak se nevyhneme che.ře. V terénu jsem měl možnost toto jeho umění 
(i-o-c-o-o-o-o-o-o-o··o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o·-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

5 



o-o-O•·O•o , •·• ' <:1 o-o-o~o- -(')-o-o-c-o-o-o··o-o-o-o-o-e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o·-o-o-·o-o-o-o-c.-o-o-c-o-o-o 
několik:- t oce:c.it. Zvláště při našem pobytu na již- si nikdy nic nepřivlastnil. naopak pomohl každému 
n:C Mgravě, k~y jsme dostali od mikulovského ~eologa & nás radou a pomocí, j ak a co začít publikovat a 
K. Juttnera několik odložených hrne~ a pán'r.í.. Jako poku.d některou námi nově zji štěnou věo ~ublikoval 
výz=o..-ntJ:J specialista byl však Petrbok na rdzné čaje, slÚll - třeba v rámci souhrnné zprávy, vzdy ~e.aně 
kte~é v&f1l vždy př:!mo v terénu z čerstvě nasbíra- u.vedl autora nálezu a tím nám dával najevo, ze 1 
nÝOh bylin. I>feeni věděl, které byliny se dají va- nás začínl!i.jíoí bere jako soba rovné. 
fit ~oleěně, kolik je jich třeba dát, aby čaj byl A tak bY.Chom mohl i jmenovat delší a další vles t 
ohatnY a hlavni proti které chorobě je takoVý nosti svér!zného badatele J. Petrboka, člověkal je-
11 hoaTOl:!n" (jalcř:CkaJ. svým čaj'llm) tlobrý. ho! vysoce plodný život byl opředen tolika, často 

Petrbok 11ouUval vhobeoně známý, evérázrrý "11· až neuvěřitelllými histo:rkami. 1'.y, jeho žáci, bicho!!l 
TI" •lovuík, ktel'Ý lidem, kteří ho potkali v živo však chtěli, aby se na J. Petrboka hledělo pr~d.ně 

ti poprvé vyrážel deoh. Mal ho po :ruce praktick,y jako na neobyčejně pilného a vzdělaného člověk~, 
viuae, bez ohledu nr. společnosti jen v blízkosti který obrovským entusiasmem dovedl podchytit zájem 
len se m!rnil. Zvláště v p.řitomnosti mé matky bý- začííie.jících přírodovědc 1 o solidní výzkum a strh
v&l d nepfirozeně slušný. Ale jeho slovník měl nout je svým příkladem k práci tak, jak xr.álokterý 
fadu odat:l:n~ v jeho dikoi,které rozeznával jen ten, ~edagog. A za to vše mu patří r{š dík. 
do s n:!m déle spolupracoval. A mohu prohlas1t, !e 

1!!'110hd~ i jeho nejV11lgárnějií označen:! mohlo být v Adresa autora a 
určit' zvukové poloze v1razem jeho v.řelého přátel- ~'lqD:r. Jiří Kovanda eso. 
•tv!. Ustřední ústav geologický 

A tak •• atal J. Petrbok jako všestranný exoen- 118 21 Praha 1 - ~..alostranské nám. 19 
trik '1střední a ča•to i jedinou postavou celé ře.dy 
:;o l.4ta t:radovcuiých, často al bhardníoh his ·orek. 
Slo jednak o skutečné, .učím příliš nepřikrá8lené 
pfíb~hy, j:!mž se i Petrbok sám od srdce zasmált ale 
'eylllk;y'tly ae věak i historky bucl zoela vymyAlen6 
nebo at \Smy~lně ~1 nei~9lne'(třeba výsledkem čaau) 
upraven& a tím Petrboka je~tě víoe ksriku.jící.Auto
%7 a tlwnočn!lcy' takových ládoby vtipných pam:f'letd 
byli ~pravidla lid,, kt ~í se marni k Petrbokovi 
~nalili pfiblí!it a dále lidé kte~! ho znali jen 
po'll"Cbnl a ktefí se ho ana~1i1 zlehčovat a nepřimo 
C sami m~t-.l ) v urči týoh epolečnoeteoh ( třeba 
jako revanii za Patrbokovy invektivy vdči nim ) 1 
ubl!!it nebo ho zeaměin:d •• 

JAROSLAV PETRBOK - RACY IlrvESTIGATOR 

Tbie oontribution inoludes J. Kovanda's memories 
o~ Ja Petrbok 's life, ous toms, ~eaearoh methods , 
resu.lts and mistakes. 

VÍZNAU JJ.:R.OSLAVA PETRBOKA PRO ČESKOSLOVENSKOU 
MALA.KOZOOLOGII, 

Jiř:C KOV ANDA P'trbok však dovedl i p~ekvapit v kladn~m slova 
~lu. Pamatu3i ho nikolikrát oblečeného v černých 
latech, bílé kolil1 a o kravatou při rdzných slavno 
•tníoh pfíleiitoatech v Národn:!m muzeu (za slavnost Hned v úvo~~ je třeba říci, že byl obrovský.Prv
ní 39 ov6em muael nejprve uznat slÚll ). J. Petrbok ní jeho práce o našich měkkýších ( " Beitrag zu.r 
rovně~ nik~7 nemapomnfl na jmeniny mojí matk:ytkterá Xerintnie der Mollu.oken.fauna von Boh~en")pochází již 
• nlfmi chodila kopat do Chlupáčovy sl1.1je a prinést z r. 1908 a poslední ( 11Vertigo e.rctice. Wallenberg 
ii nljflk;f d~k, či kviti~. I takový byl Petrbok I 1858") z r. 1959. V mezidobí plných padesáti let 

De.1ší r,ys Petrboka byl jeho ~ostoj k r1'.zn1tl u~ra vyšla úplná plejáda stovek drobných sdělení, příe
. ~ oe~tilly. V~dy hlásal, že nvsiohni takov! Tráv- pěvk~, ale i větších ~a.mostatných prací ( např. v 
níokov' a j:l'.m podobní by měli mít dobré středoakol- Rozpravé.oh II. třídy Ceské akademie, ve Sborníku. 
&kó vzděl&ni, aby docenili Gebauera a češtinu zby- ~tátního geologického ústavu a Národního l!!'~zea, v 
tečn~ neprEuilii'·~Jpdnou také přijel na veřejnou časopisu Národního muzea atd.), v nichž autor publi 
eohdz~ MNV v Bud.na.nech, kdyl se jednalo o ~ěnu ku.je převážně výaledky svých studií, týkaj ících se 
jména obce bua ne. Karlštejn či Xarldv ~ýn. Bojoval jak recentních, t ak zvl. fosilních ( kvartérních i 
j ště spol ~ně e otcem R. Horného proti většině za neogénních) malako!aun. Proto každý, kdo začne pra
název drtlhý, protole sice vžitý název Karlštejn oovat s našimi měkkýši, musí nutně hned na počátku 
etymologicky označil ita pfekroucený germanizmus. svého st1.1dia na Pet:-bol:ovy práce narazit a jeho 
Stejně tak bájil vše česk~ proti protekto:-átnímu vpravdě mamutí literární odkaz prostudovat. 
něrnčení a fa1lfován:C historie. Vyprávěl :ni ti"eba, J. Petrbok nebyl první kdo se na našem územ:! 
jakou špatnou službu národu odvedi v době protekto- studiem měkkýš~ podrobněji zabýval. Měl předch~dee 
rétu prof. Jiří Král, kdyf tehdy itveřejnil e\é vý- zvl. v A. Slavíkovi, K. Bra.ncsikovi, A. Rzehakovi, 
aledlcy VJ~~ktmrO. ... o Vyšehradu, jimU nahrál NE;r.ue1l:n při R. J. Sohubertovit T. Kormosovi, B. Klikovi a J. 
jejieh zpoohybnování a překrucováni naši a elovan- Kafkovi, ale hlavne v J. F. Baborovi, J. Uličném a 
s· ó historie vůbeo-. z. Frankenberlierovi. Zvláště J. F. Babor byl pro 

•Petrbok byl také nadlleným totografem.Poř:i.zove.l Petrboka 'Velkým vzorem,a to nejen jako malakozool og 
stovkY. sn:únkil svými de$kovýrni aparáty pro dokumente. ale jako postava vědce vůbec. Jemu patří hlavní cá
oi svjoh ~zkwnů, stejn~ jako nejrdzn~jších přírod- sluha na tom kým a jakým Pet:rbok pak celý život byl. 
n:ťoh zaj!ine.vostí. Náplň některých ~otografií byl~ Vedle domácích auto~ vycházel Petrbok ještě z 
vaali: ck\>iv~lentni Petrbokově nekonvenční povaze, dalších, cizích malakO#OOlogl1 a jejich děl. Byli to 
JAko ~o~~ro~é měř!tko k profilmn, či vchodům do zejména 1 E. A. Rossmassler, c. A. Westerlund, s. 
jeakyi;í ~'3Užil třeba postavu některé své právě ob- Cleesin, D. Gayer a další. Petrbok měl však také u 
l!bené že~ v kombiné a pod. Po Petrbokovi ~~ak nás současníky, jimiž byli zvl. F. A. Hlaváč, P. 
ziyl obrovski arobiv dnes již neopakovatelných zá- Jandečka, A. Culek, V. Smetana a po 2.světové váloe 
l:ěr·J., uJ.o!e:iý rovně! v Národním mu~eu. hlavně v-. Lo!ek a s ním J. Brabenec, s. Mácha a v. 

Petrbok nebýval žádný suchar. Měl dny, kdy se ~uó~o. 
r{d zo...~mál a zábavu te.lté sám někdy i produkoval, 1 Jaroslav Petrbok byl však na rozdíl od ~šeoh vý_
kC.;,·ž ~ej:f. kvalitu mohl ( s ohledem na její drsnost) še jmenovaných autorů po všech štránkách ojedinělým 
zprav~dla ocenit jen ten, kdo ho dobře znal. Cizír.t e~evem (k tomu viz i ělánek : Jaroslav Petrbok - své 
se r-oi: :.y jeho vtip,y zdát 4oat nevybíravé. Tak třeba ra~ný bedatel) a to se projevovalo i ve všech je.no 
ve vJ.s~:ut kde bylo plně obsazeno se začal najednou praceeh.Nadšený terénní badatel, na svou dobu do bře 
cr'bat a akrábat po celém t"·•.e a na'llas prchlásil1 fundovanj teoreticky nejen v malakozoologii, osteo
"!y :uu::e dnoska beroutt a za pár chvil si lidé začli logii, geologii, ale i v botanice, archeologii• pe
o~c~ddvlt a v ku.pá bylo volno - n on se smál. Nebo dologii, z autopsie znatel faun a geologie ~ ~aleo
v ;ií\1~lnim automatu u Vdatd na Václavském náměstí bistorie Balkánu a částí Blízkého Východu, prist\l
trav-11 k okolostojícími "Tak si t~ připadlÚll jako ~e poval ke studiu měkkýš~ z nejrdznějšíoh aspektů. 
;~.lívu". Na otázku. cizích spolujedl:ík~ oepovědělr Jako zoolog a paleontolog věnoval desítky svých pra 
"Jfri. vsi:o:e a civím do ·zdi - no né". cí především variabilitě (tvs.ril, velikosti, zbarre-

J. ~~tr~ok byl rovněž naprosto čestný človrk. ní, ozdob, pf:f.rdstkov,Ýeh a spirálních linií, ústí 
Když něco slíbil, ~ to také splnil. Nestalo se, a jeho ozubení, a tcl.. ) ul it a les t-Ill' a každou,- nově 
že by někdy zaDomněl. Rovněž při práci s mlad~ zjištěnou formu, varietu, aberaci popsal a také e~ 
lid::rl. - svými žákv - byl naprosto korektní. Kazdý snažil o její '!lsvětlení - třeba vlivem určit~h 
s n6.s, jeho ":'u:ctl" někdy něco cbjevil; ale Petrbok. přírodních prostředí apod. Tak vznikly jeho praoe 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o . 6 
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o plasticitách našich škeblí, mnografická zpracová ani geneze, ani litologie sedimentů, stejně jako 
ni některých rodů helicidů ( s opakovanými názvy: biotopické a zoogeografické nároky a rozšíření re
m:i.n~r, lllajor, gigas, depreasa, conoidea, unicolor, centních měkkýšů, tj. podklady, jichž by mohl Petr
pe.llescens, pallidula, fasciata, atd.). bok použít ve svých paleoekologických a. atratigra-

Dále publikoval přečetné ·zprávy, v nichž popisu- fických závěrech - a pak to byly(zvl. po druhé svě
jů poprYé z Československa nově na~ezený druh ( či tové válce ) i potíže subjektivního rázu. Petrbok 
p9cidruh) nebo celé seznamy ( biooenozy i thanatooe- zarputile setrvával na svých názorech i pracovních 
nozy) z jiných lokalit, a to jak recentních ( včet- metodách přesto, že již byly k dispozici nové údaje 
ně ruěkký~ú z náplavů potokil a řek ), tak zvl. kvar- i moderní metodiky práce, které však Petrbok úmysl• 
•€mích ( oříp. neogénních). Petrbok ee sice snažil ně přehlí~el. Tíra si i do jisté míry znehodnocoval 
torcGraficky podchytit všechny známé lokality jed- e zpochybnoval výsledky svých prací dřívějších. 
notlivých dr~hů, ale sám tuto činnost nikdy syste- Jinak členil Petrbok pleistocén na zákiadě foeil 
mat1cky neprováděl ( i kdiž byly oblasti, kterým se nich měkkýšů převážně ~en na glaciály a inter&laoi~'· 
věnoval přednostně :.~ř. Ges~ý kras_), proto~e jeho ály, a z intergl aciálu to byly pro něho tém~r vždy 
pozornoet byla roztř~atěna vzdy do rady jiných pro fauny meziledové doby poslední, tj. riss - wu.rmské, 
blé~ů, které považoval za přednější a za~ímavějěí. což dokládal přítomností ulit plie PCampyles ba.nati 
Pro t o je?",o ecupisy druhů a jejich rozš íření byly ca var. ce.r.thensis Beyrlch", jehož považoval &a 
vic e ~sně náhodné, založené na jednotlivých isolo- vůdř.í druh tohoto období . Proto do tOhoto období 
vo;iýc!:l výd:ui:ech. Proto nenapsal žádnou práci o re- řadil až do siré smrti mj. i bihárskou faunu ze 
c entní~ rozšíření některého druhu plže, založenou Strá..'l'lBké skály u Brna a pod. 
na vlc3 tních de tailních sběrech té které oblasti. Jako malakozoolog kvartéru však sebral Pe trbok 
To je eluh, který zanechal sv-Jm pol~raéovatelůmikte- obrovský materiál. Popsal desítky a desítky převáž
ří museli topografický soupis recentních měkkýsů vy ně jím objevených lokalit s bohatstvím fosilních 
pracovat praktick-y od počátku sami. měkkýšů. Jeho zájem se soustřeďoval jadnak na. urči-

Po•a ·boka totiž hned od začátkil jeho výzkumů za- té typy sedimentů (jeskynní výplně, tre.vertiny,atd. 
~í:;:.:;.li předevěím měkkýoi jakožto svědkové dřívěj- - viz. ytše) s pak na určité r~giony, jako byl výše 
sích období, zachování zvl. ve vrstvách různých zmíněný Ceský kras, nebo sv. Cechy, okolí Popradu, 
rli n , travertinů, vápnitých slatint svehov-ln, spra- Trenčína, Loptov, atd. Počet ~ublikací , zabývají
ě í a jeskynních v;,iJlní, podle nichz bf mohl usuzo- cích se tématikou vztahů měkkýšu ke kvartérním sedi 
va t na podmínky usazování vrstev s mekkýši a také mentUl!I a je~ich využití pro stratigrai'ii zvl. holo
event. na jejich stáří.V této činnosti navázal zvl. cénu je u neho nejvyšší a dosahuje skutečně několik 
na A. Slavíka , J. F. Babora a 7. ci~ích autorů hlav- stovek. Prakticky každá lepší, tehdy známá lokalita 
ně na D. Geyep .Jeho zájem v tomto smě:ru byl pocho- byla Petrbokem navštívena a oěkk'Jši z ní někde po
r1 t elný, nebo. s ~ zajímal vedle m~kkýšů se s tejnou psán!. A to je další odkaz J. Pe trboka - ~~bliková
:!~tanzi tou i o osteologii, geologii., archeologii a ní řady drobných sdělení a článků v nejruznějšíoh, 
d~~ iny vývoje člověka vůbec, mj. také jako o dlThazy často úzce lokálních periodikách, sbornících a do
ri:rr.en přírodního p:: ostředí v nejmle.Mi :f. geologické konce i denících, dnes již velmi obtížně dostiži
minulosti Země .Proto se vždy snažil postihnout sou- telných. K tomu přibývá další strast.Petrbok ~opsal 
\•falosti a ·1ztahy me::i typem sedi mentu a jeho pale- některé lokality třeba jen místním názvem, ci ná
on t ~logickým obsahem a zínkamé zliv~ry pak paraleli- zvem obce, která má třeba 2 či 3 s tejné náz~ na 
~ ovat s event. nálezy archeologickými .V tomto smye- jiném okrese ! Chybějí e.le často i údaje zpřesnují
lu byl J .P~trbok skutečným průkopníkem a zakladate- cí místo l okality (př. 1,5 km ss z. od ••• ), atd. 
l e:n biostr~ tigra!:ického pohledu na využití C'.alElko- Proto je často velmi složité některé jeho, dodnes 
=oolo~ie e tc nejen u nás. On jako jeden z prvních exist-ujíoí lokality v terénu ověřovat. 
w:i. ovetě vi:bec razil a hájil názor, re měkkýši jsou Rovr,ěž třeba připomenout, že systém práce J. Pe
v tero~tických uloženinách stejně dobře ooužitelní trboka v terénu - převážně sběratele - dost pozna
j _ 1co vi".:l1!í " :.:~m::eněliny" pro rozlišování" jednotli- menal mnohé význemne a dnes již ueex;lstující loke
v j c'li kvt1rté::::1Ích období, jako je tol!!U u starších lity (př. výplně některých jeskyn v českém krasu ) • 
~cclPGic kých útve~'Ů s různými živočichy mořskými . To není myšleno jako výtka, ale jako skutečný obraz 

Tim se cv9era dostal k potřebě vybudovat strati- tehdej š í metodiky práce, kterou si musel Petrbok 
r.r~fic ~ý cys t ém, zeložený na kvartérních měkkýších. vlastně sém ~-ypracovat. Proto se v seznamech QruhŮ 
Jclto znklad ke svému schematu vývoje mladší části (vysbíraných prevážně jen ručně ?římo z vrstev) vy
kvar•ér~ - holocénu ( tj. období posledních zhruba s~tují hlnvne druhy s velkými ulitami a to ve spo-
10 000 let, zná.~ému u nás v době počátečních Petr- lecenstvíchi která po roz boru svědčí o jejich d:ru
'cl!'o...-ých . pr~cí jen _na základe archeolo~e a ~ak hotném am:íten:i'. bud :i:epostřehnutím záludností dyne
p<:· . .i.;rnologickych praci K. Rudol~ha a A. Klecky) pri- miky sedimentace a vyvoje "oloh v profilech ( zvl. 
j al atrati ~re fické schéma. ulozenin Baltského moře, třeba u jeskynních výplní ), nebo sběrem z lokality 
c'.cp l.11čn -á pravě o výsledky sledování paleoklimatic- ~e.ko celku (příp. z odpadu pod profilem) či pozděj
k)ch zll':ěn pó.l ynologickými analýzami rašelin a sla- sí manipulací se sběry v pracovně, při níž mohlo 
tl!i T"k vybt1dc·1ul svoji stratigrafickou tabulku dojít k zé!!lěn;§ etiket či sesypání materiálu při 
l. 1 c ~nu , která byl a ko~promisem obnu schémat. Bě- ztrátě etikety atd. Příkladu nelogich-y smíšených 
l".· 1:, l tJt ji sice stál e mírně upra·1oval e. doplňoval faun najdeI:Je v Petrbokov-Jch praceoh celou ře.du. 
al8 vpccstatě u ní setrval až do posledních let Závěrem je však třeba řioi, že přes všechny kri-
3v,~l':~ života. tiky raalakozoologického díla Jaroslava Petrbol:a je 

roirud se týká pleistocénu bll Petrbok vždy za- třebe<. V"JZdvihnout jeho •i:ni:llt zvláště v tom, že : 
L~-;.,fo,-_;-:1• quadriglacoalismu. ~tyri ledové doby mu 1) Uveřejnil m.>toho set, casto velmi zásadních pre.c :! 
oddiHovaly 3 doby n:eziledové . PozU.9tatky glaciálů zabýyajíc ích se recentními, kvartérními i neo-
byly pro něho zvl. u~ozoniny s praší, interglaciálů génními měkkýši Československa, 
hor izonty "ťos1~ .,i~h rid ve sprašových oériích a 2) nasbíral obrovský materiál recentních i fosil-
•·' "'"•;1.e·•~ "'r::-~ .. · • i::é;;:§oště1·ků. Interglaciální nich měkkýšů, 
~ ·:»' <:·_, -! „.ád<·.l t .Z'cmi l okelitam:i, z nichž dvě 3) popsal novér,poprvé v Československu jím nalezená 

· .to:' ( 1924 ) a Přezl et;l,ce ( 1940 ) - i'·adil do druhy měkkýšUi 
~;: .•. l'gl aciál u prvního, tj . ;>;U.l'.l!'.-~dndelského a tře- 4) popsal celoit radu poddruhil, forem, variací, abe-
tí -· C':í.l~c u ?iyi~b-· (1" ' .'.'· . ..1d do interglaciálu raci a deviací měkkýšů, 
po;..' i (ldníl:l- - , .:lfll' _, • :r. ot.:!.:i'. bylo, že jak 5) popsal desítky nových lokalit s výskyty kvartér-
f' ·<o-:1u ún ··i ~.; • ::; r~ ~ le t ic nejsou faunami ních měkkýšů, 

. t ' i= s ladkovodních elínli, 6) jako první u nás použil malakozoolo~i jako ob-
·'" v . rú:::~ýc . vápni -i.ych nivních hlin, které se- jekt vhodný k t>aleo ekologickým a tmi strati-
t.:u:entovaly na pravtch písko-štěrkcvých terasových grafickým závěrfun v kvartéru, 
n1,:1.mul c.c ích v obou p:dpe.dech až v po glai::iálu ná- 7) jako první u nás vypracoval stratigrafické sché-
nJ ~dujících tepl ých obdobích a nemají tedy a podlož ma vývoje neslatinných a nerašelinných uloženin 
:1f··'. t'lrasacl žádnou soyvislost. Pouze fauna tzv. holocénu, založenou především na fosilních měk-
111.J:.:-;!i.;:0u tovické 11 terasy z Cílce je skutečně terasová. k·rších, 
vl ·J ~ počáteční fáze gleciálu l Touto skutečností 8) v~noval vždy náležitou pozornost dnes tzv. kle-
j•1101<: s e dcstsli k dalšímu odkazu J. Petrboka - k áickým kvartérním lokalitám., z nichž mnohé obje-
n'.l ;.l(•S ti r ev!.dovat jeho lokality a závěry.Jeho omy- vilt jiné zevrubně popsal a vyhodnotil poprvé, 
ly b/ !.y ::i p ů.'.lobeny v počátcích jeho výzkum~ jednak 9) sn11.zil se ve svých podmínkách o kom:plen.ost výz
pr ,(~;.:mi cbjekt1V'.aími - nebyly tehdy i'..obře známy kumů na lokalitách, kde k tomu byly podm~, 
c· ~-v-o-o-o-o-Q-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-v-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o··o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o 
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1 O) pop1al dnes strat1gra:l.'io!:c7 významné drul:cy' plld · 

"Oamp7lea ěapeki" a "Vertigo moravioa"• 
11) 1vé enalosti malakozoologioké ~roblematiky Bal

kánu t Palest~ používal i pri v,rhodnocování 
faun Ceekoalovenska, 

12) nashl'omiždil a knihovně Národn:!ho 111Uzea v Praze 
odkázal obroTBkou odbornou knihovnu a mnohými u
nikáty, zab:fvajíoí se měklcýši a kvartérem 

13) vý1led.k;v od.bo~oh výzkumd měklcišd dovedÍ vhod
nou formou ~ř1bl1žit 1 laik'dm v radě populárních 
a11nkd 

14) doved osobn:ím J!Mklad.em vzbudit a pěstovat v 
mladtoh lideoh z~em o stUdium měkkýšd a uvést 
3• do problematil!:Y jejich studií, 

15) 1aneobal po sobě ve všech směrech tak obrovské 
d.!1o1 že bude u náa vžd7 označován za největší~o 
m&~~~ozoologa prvn!.polovirl;y' dvacátého století. 

Adres& autora s 
JWI)r. Jifí Kovanda, CSc. 
Ostředn! ústav geologický 
116 21 Praha 1, Malostranské nám. 19 

JAROSLAV PETRBOX'S SIGNIFIOANCE FOR TBE CZEOHO
SLOVAXIA MALAKOZOOLOGY. 

J.Petrbok during hi• life'published. hundreds of 
papers, artioles and short oontributions dealing 
With Reoent Qu&ternary and Neogene Molluscs of 
Cmeohoelov;k!a and. also cf foreign oountries. Ris 
&!'tiolea were reeulte o:!.' the inteeive study of lar
c• mate:rial ot Reoent and :1.'ossil Molluscs. He des
o:ribed. new, at.the :l.'irat time in Czechoslovakia dia 
oove:red apeoiea ·and maJ17 eubspecies, :l.'orms,variati
ou, aberat:J.ona and mollusoan devie.tions, from many 
new looali.tiěs with Quate:rn&rj' and Neogene Mollusca. 
Be UHd mollwsoan fauna at the tiret time in Czeoho 
slo"r$ld.a for paleoeoologioal and stratigraphical 
Jftluetiou ot Quate:rn&rj' profilea. He introducted 
the Qú.'t~ bal tio s tra tigraphical soheme to the 
Quate~ research in Czechoslovakia. On this base 
he oonatricte4 bis stratigraphio colum ot the Holo
cene wbioh wu· completed by palaeoolimatologioal 
-4 ·PA. l3no1ogioal data • . Hie Pleiatocene stratigrap
bT wu bued on quadriglacialism, whioh led h1m to 
aeve~ erróneous stratigraphioal results in eva
lqa~on of, predo~tely, interglacial pro:l.'iles 
(UDft~c• 1 Pfesletioe).Other mietakee oonoluded from 
bad desoriptions o:!.' locallization of eamples · and 
trom, prooedurea in his workroom. 

3~ Petrbok desoribed stratifraphically important 
gaateropod epecies "Campylea capeki" and 1'V'ertigo 
moravioa"• He used his rich knowledge o:!.' malaco
tauna. ot Czechoslovakia. Ria 1nterests he tried to 
'b'&ns.t.e:r ·alllO to young people whom he ohosed.He 
help•d th•• wijh the start to their Quate:rn&rj' stu
dies. J. Petrb'Ok lei't behind h1m eno:rmously large 
work, so that he will be always indioated,in Czecho 
sloveJc:l!z a~. the greatee malacozoologist o:!.' the 
:l.'ira1t0 •bi;l..f o:!.' the 20. th Century. 
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