ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA
VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Marie Zábranská
*16. 1. 1941 v Plzni
Po studiu na střední odborné škole absolvovala soukromé studium malířství a ilustrace u profesorů J. Weniga, C. Boudy
a A. Zábranského, medailérství u M. Knoblocha.
Díla Marie Zábranské jsou obsažena například ve sbírkách Galerie hl. m. Prahy či v soukromých galeriích v Německu, Švýcarsku,
Japonsku, USA a v Kanadě.
Výtvarnice spolupracovala s Českou geologickou službou více než 30 let a výsledkem je řada obrazů slavných geologů
a také medaile s geologickou tematikou předávané jako ocenění při zvláštních příležitostech.
Za medailérskou tvorbu byla Marie Zábranská oceněna v roce 1998 v soutěži Medaile pro hl. m. Prahu a v roce 1993
v medailérské soutěži pro účely Parlamentu ČR.
Marie Zábranská je autorkou knihy Kočičí škola, kterou sama ilustrovala, a rovněž dlouhodobě spolupracuje s různými
nakladatelstvími jako Albatros, Academia či Zemědělské noviny. Výtvarnice je i hostem řady televizních a rozhlasových relací.
Marie Zábranská je od roku 2006 předsedkyní Sdružení pražských malířů a členkou Asociace umělců medailérů.
Je zakládající členkou výtvarné skupiny Femina, která za svou tvorbu obdržela v roce 2004 prestižní cenu Masarykovy akademie
umění. Mezi její další ocenění patří cena Salvadora Dalího za malbu z roku 1975, cena Franze Kafky udělená Evropským kruhem
Franze Kafky v roce 2009 a cena Alliance Salvador Dalí International z roku 2011. V roce 2011 uspořádala autorka jubilejní výstavu
v Clam-Gallasově paláci v Praze.

MEDAILÉRSKÁ TVORBA

Medaile pro Ústřední ústav geologický (avers a revers), 1987

Medaile ke 400. výročí narození J. A. Komenského, 1992

Medaile Mente et malleo pro Ústřední ústav geologický (avers a revers), 1986

PORTRÉTY
VÝZNAMNÝCH GEOLOGŮ

Prof. Emanuel Bořický (1840–1881)

Prof. František Pošepný (1836–1895)

Mineralog, zakladatel české petrografie. Od r. 1869 byl
kustodem mineralogických sbírek Musea Království
Českého, poté se stal profesorem na Karlově univerzitě.

Profeseor báňské akademie v Příbrami, vynikající ložiskový
geolog. Věnoval se především průzkumu rudních ložisek
a položil základy k jejich vědeckému studiu. Stěžejní dílo
The Genesis of Ore-Deposits vydal ÚÚG česky v roce 1986.

Prof. Radim Kettner (1891–1967)
Český geolog, univerzitní profesor, odborník
v oblasti regionální geologie a vynikající pedagog je
považován za zakladatele moderní české geologické školy.
Věnoval se zejména petrografii a tektonice, zabýval se
Barrandienem, moravským devonem a kulmem. Významně
se podílel na průzkumu Nízkých Tater a Slovenského krasu.

TUŽKOVÉ KRESBY

Návrhy na medaile s tematikou geologie

RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc. (1903–1995)
Specializoval se na strukturní geologii, hlubinnou tektoniku, genezi
metamorfovaných hornin, petrologii, ložiskovou i aplikovanou
geologii. V SGÚ pracoval v letech 1931–1962, ředitelem ústavu byl
v letech 1954–1956. Vedl nejvýznamnější úkoly včetně mapování
republiky v měřítku 1 : 200 000 (vedoucí redakce geologických map).
Ze SGÚ odešel do Geologického ústavu ČSAV, který založil.
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