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Poznámka: označené fotografie         jsou vystaveny. 
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FOTOGRAFIE Z LE T 1931–1989

Státní geologický ústav Československé republiky byl zřízen v červenci 1919, aby se v nové republice stal právo-
platným nástupcem říšského geologického ústavu ve Vídni. Program budoucího geologického ústavu projednala 
komise sestavená z odborníků, kteří sepsali „Pamětní spis Československému ministerstvu veřejných prací v pří-
čině zřízení státního československého ústavu geologického v Praze“ (s datem 13. 12. 1918). Vysvětlují v něm 
důvody zřízení této instituce, především potřebu systematického státního geologického výzkumu spojeného 
s geologickým mapováním, posudkovou činností, průzkumem nerostných surovin a vodních zdrojů, s vytvá-
řením podkladů pro výstavbu železničních tratí a přehrad. K tomu požadovali zřízení depozitáře pro hmotnou 
dokumentaci a archiválie, knihovny a chemické laboratoře. 

Ministerská rada na schůzi dne 7. 7. 1919 schválila předložený návrh na zřízení Státního geologického 
ústavu a jmenovala jeho prvním ředitelem prof. Cyrila Purkyně. Zakládací listina však k tomuto aktu nebyla 
zřízena. Místo ní je uváděn výpis náplně prací ústavu ze dne 24. 2. 1921 podle schváleného Návrhu na zřízení 
SGÚ při Ministerstvu veřejných prací, v němž se též stanovuje oficiální název Státní geologický ústav republiky 
Československé.

20. léta
Počátky existence SGÚ nebyly jednoduché. Nedostávalo se mu adekvátní finanční podpory od státu, měl jen 
velmi omezený počet interních pracovníků (7 + 3 volontéry), intenzivní činnost zajišťoval především pomocí 
sboru externistů. Chyběly vhodné budovy, ústav sídlil v provizorních prostorách, nejdéle v budově Státní prů-
myslové školy na Smíchově. Chemická laboratoř hostovala v Mineralogickém ústavu Karlovy university. Sbírky 
a knihovna byly složené v bednách. Přes nemalé obtíže ústav pokračoval ve vydávání geologických map, Věstníku 
SGÚ a Rozprav. Fotografická dokumentace z tohoto období, pokud nějaká vůbec byla, se nedochovala žádná.

30. léta
Kromě mapovacích prací se počátek 30. let vyznačoval přípravou a uspořádáním 3. sjezdu Karpatské geologické 
asociace. I samotné mapovací práce byly zaměřeny na mapování Západních Karpat. Kongres se konal v září 1931 

Momentky z exkurze Karpatské geologické asociace v roce 1931 zachytil dr. J. Svoboda. Při tak velkém počtu zahraničních účastníků 
muselo být použito několik autobusů. Diskuse na výchozech a občerstvení v trávě jsou stejné jako dnes.
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v Praze (4. kongres pak byl pořádán až v roce 1956 v Mexico City). Organizace mezinárodního kongresu se pro 
československou geologii stala prestižní záležitostí. Součástí kongresu byla exkurze na Slovensko, z níž pochází nej-
starší fotografická dokumentace. Snímky pořídil soukromě dr. J. Svoboda, nešlo o oficiální dokumentaci práce SGÚ. 

 V roce 1934 získal SGÚ budovu na Loretánském náměstí č. 109, kam se nastěhoval společně i s chemickou 
laboratoří a získal též prostory pro knihovnu. 

40. léta
Ve válečných letech činnost SGÚ stagnovala, soustřeďovala se na inventarizaci nerostných surovin, značně 
omezené mapování se zaměřilo na půdní mapy. Jediným pozitivním znakem bylo personální rozšíření přijetím 
vědeckých pracovníků z uzavřených vysokých škol. Po válce byl SGÚ začleněn do resortu Ministerstva průmyslu. 
Vedení se podařilo získat budovu ve Střešovicích Na Hládkově č. 6, ve které sídlil za protektorátu hlavní štáb 
Reichs arbeitsdienst. Do ní se z Loretánského náměstí přestěhovaly kanceláře geologů a zaměstnanci je svépo-
mocí upravovali. Na Loretánském náměstí zůstala chemická laboratoř a mineralogicko-petrografická skupina, 
později vznikla ještě laboratoř pro mechanický rozbor zemin.         

Po válce se již plně uplatňovala fotografická dokumentace. Zachycovala krajinu v době vzniku snímků 
a z minulosti nám tak přináší cenné informace. 

Celá poválečná československá geologie byla zaměřena na zajišťování zdrojů nerostných surovin pro nově 
vznikající průmysl. Snímky R. Hylského zachytily dnes již neexistující osadu a cínový důl.

Radotínské údolí, 
lom Na Cikánce, 
v popředí 
lom Ve skále. 
Slivenecké 
vápence. 
R. Hylský, 1949.

Cínový důl, 
Sauersack 
(Rolava), šachta 
č. 2, těžní věž 
a strojovna. 
R. Hylský, 1946.

Svépomocné natírání a uklízení prostor SGÚ. R. Hylský, 1949.

Radotínské údolí 
při ústí údolíčka 

Malého Slivence. 
Zvrásněné 

lochkovské, 
kosořské 

a slivenecké 
vápence. 

R. Hylský, 1949.

Cínový důl, šachta 
Ritter a vesnice 

Přebuz. 
R. Hylský, 1946.
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50. léta
Padesátá léta byla poznamenána hledáním optimální organizační stuktury řízení národního hospodářství a vě-
deckotechnického rozvoje. Přijímání sovětského modelu se nevyhnula ani struktura geologie. Hned na počátku 
byly vládním nařízení ze 7. 12. 1950 sloučeny SGÚ a Štátny geologický ústav, založený v r. 1941, v Ústřední 
ústav geologický. Slovenský ŠGÚ se stal pobočkou ÚÚG a byla zřízena pobočka v Brně. Dne 1. 4. 1958 byl zřízen 
Ústřední geologický úřad jako nejvyšší orgán jednotné geologické organizace a do jeho působnosti byl začleněn 
i ÚÚG. Těžiště činnosti leželo především v aplikované geologii. Vážnost a význam geologie pro národní hospo-
dářství stály v tomto období velmi vysoko.

V 50. letech vznikla v rámci ÚÚG Technická složka (později Vrtný podnik ÚÚG), jejímž úkolem bylo provádění 
vrtných a lehkých báňských prací, především pro potřeby základního výzkumu.

Padesátá léta dávala přednost řešení praktických úkolů, kromě vyhledávání ložisek nerostných surovin 
všech druhů to byl výzkum podzemních a minerálních vod, průzkum potenciálních území 

pro stavby přehrad. 

Vrtná věž mezi Holoubkovem a Rokycany, výzkum 
jader v klabavských břidlicích. R. Hylský, 1951.

< Vrtná souprava ÚÚG, lokalita Semtěž. 
B. Červený, 1953.

> U vrtné soupravy ÚÚG – spojování nástavců. 
B. Červený, 1953.

Popis vrtných 
jader se odehrával 
i v třeskutém 
mrazu. 
B. Červený, 1953.

 Přehradní místo, 
pohled šikmo 

po proudu 
Flájského potoka. 
B. Červený, 1955.

Přes preferenci praktických úkolů ze strany státu se pracovníci ÚÚG zabývali teoretickým vyhodnocením 
výsledků práce. Zpracování výsledků práce po ukončení výzkumu barrandienských vápenců vedlo k významným 
teoretickým závěrům na poli stratigrafie siluru a devonu. Ústav pořádal první mezinárodní sympozium o hranici 
siluru a devonu. Výsledky jednání byly úspěšně předloženy stratigrafické komisi na XXI. mezinárodním geolo-
gickém kongresu 1960 v Kodani.

I když ústav v roce 1953 získal budovu v Hradební ulici, sídlil v dalších sedmadvaceti provizoriích po celé 
Praze. Teprve koncem roku 1958 mu byly přiděleny dva paláce na Malostranském náměstí – Šternberský a Smi-
řických (U Montágů). 
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Exkurze 
1. sympozia 
silur – devon. 
J. Bárta, 1958.

Provizorní 
pracoviště 
ÚÚG ve 
Zbuzkově ulici. 
B. Červený, 
1956.

Barrandova skála, 
exkurze zasedání 

1. sympozia silur – 
devon. 

J. Bárta, 1958.

Skupina 
pracovníků před 

budovou ÚÚG 
v Hradební č. 9. 

J. Bárta 1957.

Společensky povinnou událostí té doby byly oslavy svátku práce1. května. 
Zúčastňovali se jich i pracovníci ÚÚG. 

Velkou část práce ÚÚG zachytila fotografická dokumentace. Fotolaboratoř v té době byla pravděpodobně 
umístěna v provizoriu v Praze 9. Termín aktofot není odvozen od fotografování aktů, ale fotografování akt 

(dokumentů), tedy jde o proces, který později převzaly kopírovací stroje. 

Jeden z ústavních 
prvomájových 
průvodů. 
Anonym, 50. léta.

Pracoviště 
fotografie 
(pro reprodukce) 
v provizoriu ÚÚG. 
B. Červený, 1956.

Zaměstnanci 
ÚÚG v průvodu 
1. května 1952. 

J. Zajíc, 1952.

Pracoviště 
fotografie (aktofot 

a mikrofilm) 
v provizoriu ÚÚG. 
B. Červený, 1956.
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  60. léta      

V práci ÚÚG dominovaly mapovací práce, zdokonalovala se metodika a kladl důraz na základní geologický 
výzkum. V roce 1964 bylo vytištěno 33 listů geologických map v měřítku 1 : 200 000 s vysvětlivkami. Soubor 
byl předložen na XXII. mezinárodním geologickém kongresu v Dillí, kde jeho velký úspěch rozhodl o schválení 
návrhu na pořádání dalšího kongresu v Praze. Přípravné práce na kongres zaujímaly pak velký díl prací ÚÚG 
v následujícím období. Na XXIII. mezinárodní geologický kongres v srpnu 1968 se sjelo 3 200 geologů z 91 zemí 
a na 700 doprovázejících osob z celého světa. Zasedání však trvalo jen pět dnů – po vpádu vojsk zemí Varšavské 
smlouvy 21. srpna 1968 byl kongres předčasně ukončen 23. srpna.

V uvolněné atmosféře 60. let se také začala rozšiřovat expertní činnost v zahraničí. Nejznámější z nich je 
účast dr. Josefa Sekyry na 12. sovětské expedici do Antarktidy, do oblasti Země královny Maud, v letech 1966 
a 1967.

Veškerý archivní materiál (nepublikované posudky a zprávy, fotoarchiv) a hmotnou dokumentaci vzniklou 
na území České republiky shromažďoval a spravoval Geofond, od r. 1952 organizační složka ÚÚG. Fotoarchiv 
obsahoval v té době na 24 000 terénních snímků. Hmotná dokumentace měla vybudované sklady v Lužné, 
Chotěboři a Kamenné (sklad vrtných jader). 

Dne 1. 6. 1965 došlo k vyčlenění GÚDŠ z organizace ÚÚG. Na počátku 60. let ÚÚG dostal právo konat ob-
hajoby doktorských a disertačních prací. 

Koncem 60. let byly připraveny plány na vlastní novou budovu, ze kterých se však zrealizovala jen malá část.     

Přehledné 
panorama 
staveniště skladů 
pro hmotnou 
dokumentaci 
v Lužné. 
B. Červený, 1961.

Vnitřek skladu 
pro uložení 
vrtných jader. 
H. Vršťalová, 1961.

Písárna ÚÚG 
v Hradební č. 9.  
H. Vršťalová, 1964.

Pohled 
na obec Lužná 

u Rakovníka, kde 
se začaly stavět 
sklady hmotné 
dokumentace. 

B. Červený, 1961.

V Lužné vyrůstají 
budovy skladů 

pro vrtná jádra. 
B. Červený, 1961.

Knihovna ÚÚG 
v Hradební č. 9.  

H. Vršťalová, 1964.
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Určování 
absolutního 
stáří hornin 
K-Ar metodou. 
J. Bárta, 1960.

     Leštění nábrusů 
v brusírně ÚÚG, 

umístěné v domě 
U zelené žáby 

v Praze-Břevnově. 
S. Bártlová, 1964.

Mikropaleonto-
logická laboratoř 
ÚÚG v Hradební 
ulici č. 9. 
H. Vršťalová, 1964.

Izodynamický 
separátor 
k separaci 
monominerálních 
frakcí. 
J. Bárta, 1960.

Chemická 
laboratoř ÚÚG 
v Kostelní ulici.  
H. Vršťalová, 1964.

Mezinárodní 
výstava 
laboratorní 
techniky 
a publikací  
„geo 68“ 
pořádaná 
u příležitosti  
XXIII. MGK.
J. Rudolský, 1968.

Aparatura DTA 
k identifikaci 

jílových minerálů. 
J. Bárta, 1960.

Rentgenologická 
laboratoř 

v Hradební č. 9.  
H. Vršťalová, 1964.

Chemická 
laboratoř ÚÚG 
v Kostelní ulici.  

H. Vršťalová, 1964.

Slavnostní 
zahájení kongrsu 

ve Sjezdovém 
paláci Parku 

kultury a oddechu 
Julia Fučíka.

J. Rudolský, 1968.

Slavnostní zahájení a předčasné ukončení XXIII. mezinárodního geologického kongresu v Praze.
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70. léta
Činnost ÚÚG v 70. letech se zaměřila na výzkum nerudných surovin a regionální výzkum hlubších částí Českého 
masivu. Základní geologické mapování změnilo topografický podklad a začal se používat systém S-JTSK.

Mezinárodní komitét pro hranici silur/devon v roce 1972 nově definoval hranici a za stratotyp určil na zá-
kladě výsledků studie Chlupáče et al. (1972) profil na Klonku u Suchomast.  

Fotografie, která 
kolovala mezi 
delegáty MGK.  
Anonym, 1968.

Pomník mezinárodního stratotypu hranice 
silur/devon na Klonku u Suchomast. Anonym, 
1977.

Reakce účastníků 
MGK na srpnové 

události 1968.  
J. Rudolský, 1968.

Ústav začal spolupracovat s BRGM, BGR a geologickými službami Norska, Finska a Dánska i se službami 
mimoevropskými, zejména Tuniska, Maroka, Zambie a Austrálie. Pracovníci ÚÚG měli možnost pracovat v zahra-
ničí v rámci různých expedic a korelačních programů pro IUGS – UNESCO (International Geological Correlation 
Programme, IGCP).

Geologické 
práce v Grónsku. 
Anonym, počátek 
70. let.

Exkurze 
do gaarské 

deprese v Iráku. 
Anonym, 1978.
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 Od roku 1975 organizoval ÚÚG mezinárodní kurzy geochemické prospekce GEOCHIM pro účastníky z roz-
vojových zemí. Účastnil mnoha zahraničních kontraktů v širokém okruhu geologických činností a organizoval 
geologické expedice. Nejznámější byly v Mongolsku a Iráku.

V roce 1975 se osamostatnil Geofond. 
Během 70. let se začaly realizovat plány na vlastní budovu, především proto, že bylo potřebné soustředit 

rozptýlená pracoviště včetně laboratoří.  
Neradostná atmosféra 70. let byla kompenzována řadou mimopracovních aktivit v rámci pracoviště. 

Rýžování zlata
Tradice zlatokopeckých soutěží sahá do roku 1977, kdy se společnost finských zlatokopů rozhodla organizovat 
mistrovství světa v Tankavaaře. U nás se první soutěž konala v roce 1979 za účasti nadšenců z ÚÚG na Otavě 
ve Slaníku u Strakonic, na Slovensku o dva roky později v obci Jasenie v Nízkých Tatrách.

Geosport
V roce 1968 se uskutečnilo první fotbalové utkání geologických služeb a od r. 1976 se konají pravidelná sportovní 
setkání geologických služeb Německa, Francie a Československa.

Maketa areálu geologických pracovišť na Barrandově z roku 1979. Z původního plánu byly realizovány jen některé budovy.

Dokumentace z rýžování, průběh soutěže a vyhodnocování výsledků. Anonym, 1979.
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80. léta
ÚÚG dále rozvíjel spolupráci s různými geologickými službami, pracovníci se pravidelně zúčastňovali mezinárod-
ních konferencí, projektů a expedic. Ústavní projekty se začaly přizpůsobovat světovým trendům, ve výzkumu 
začala nabývat významu orientace na životní prostředí. 

      

V roce 1981 byla dokončena a zprovozněna nová budova laboratoří na Barrandově. 

     

Každý rok v září se při oslavách Hornického dne pořádaly fotbalové zápasy 
Malostranské nám. vs. Barrandov.

Hornický den, utkání fotbalového družstva Malostranské vs. Barrandov 
(na snímku mužstvo Barrandova). Anon, 80. léta.

Členové 
mapovacího 
týmu v Sýrii. 
Anonym, 1987.

Účastníci exkurze 
zasedání „The 
International 

Subcommission 
on Devonian 

Stratigraphy“ 
1986 v Morav-

ském krasu. 
Anonym, 1986.

Nově vybavená 
laboratoř separací, 
Anon, 80. léta.

Pracovníci 
Barrandovských 
laboratoří před 

novou budovou. 
Anon, 80. léta. 

Historická data pocházejí z publikací:
Svoboda, J. (1969): Ústřední ústav geologický 1919–1969. ÚÚG, Praha, 118 str.
Gabriel, M. – Vacek, J. (1989): Sedmdesát let geologické služby v Československu.  ÚÚG, Praha, 89 str.
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