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Letošního roku se dožívá sedmdesáti let náš
význačný paleontolog a geolog RNDr. Rad-
van Horný, CSc., dlouholetý pracovník Ná-
rodního muzea v Praze a jeden z mála
badatelů, kteří měli i v naší době vyhraněné
specializace hluboký vztah k dalším obo-
rům přírodních věd, zejména k botanice. 

Radvan Horný se narodil 29. června r.
1932 v Praze. Jeho otec Jaroslav byl činný
jako spisovatel, zaměřený na přírodu a pě-
stování horských rostlin, matka byla spiso-
vatelkou knih pro mládež, takže kulturní
rodinné zázemí bylo jistě příznivé pro bu-
doucího přírodovědce. K tomu přispívalo
i romantické prostředí domu na prosluně-
ném svahu v Karlštejně i časté návštěvy vý-
značných přírodovědců, jako byl botanik
prof. Dr. Jaromír Klika, zoolog prof. Dr. Ju-
lius Komárek, Dr. J. V. Staněk a další. Nej-
větší vliv však měl nekonvenční badatel
Jaroslav Petrbok, se kterým se Radvan za
přispění otce seznámil již v devíti letech
a s nímž pak konal četné exkurze do jeskyní
Českého krasu. Petrbokův vliv na rozvoj
osobnosti mladých i nejmladších zájemců
o přírodu – a mnohdy pozdějších předních
badatelů – byl nesporně mnohem větší než
mnohých renomovaných profesorů a Petr-
bokovo nadšení, obdiv k přírodě a do jisté
míry i neúcta k uznávaným autoritám i zvy-
klostem byl pro mladé imponující i nakažli-
vý. Petrbok seznámil Radvana s doc. F.
Prantlem a prof. B. Boučkem, který ho pak
bral i na své geologické exkurze.

Právě prostřednictvím B. Boučka a J.
Petrboka jsem se seznámil již v době stře-
doškolských studií s Radvanem i já a od té
doby jsme byli přátelé a podnikali nesčet-
né geologické vycházky do Barrandienu.

R. Horný vystudoval Anglické gymnázi-
um v Praze a pak Přírodovědeckou (teh-
dejší Geologicko-geografickou) fakultu
Karlovy univerzity, specializaci paleonto-
logie. Již na fakultě osvědčil své badatel-
ské schopnosti (prvé práce publikoval už
na počátku studií) a účastnil se systematic-
kých výzkumů jak v Barrandienu, tak
v pracovním týmu prof. Z. Špinara např.
v boskovické brázdě na Moravě, v Podkr-
konoší a v jižních Čechách. Dobře si však
pamatuji, že již v té době bylo Radvano-
vým nejvlastnějším polem studium paleo-
zoických gastropodů: F. Prantl mu
zprostředkoval kontakt i se světově vedoucí
osobností v paleontologii gastropodů –
americkým badatelem J. B. Knightem a ten
pak se svým žákem – opět předním paleon-
tologem E. L. Yochelsonem. Tak se Radvan
dostal do světa „gastropodových zasvěcen-
ců“, což se i mezi studenty dobře vědělo
a bylo zdrojem i různých veselých příhod.

Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná
(J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser.)
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Výsledkem však byla i první obsažná Rad-
vanova monografie o gastropodech jím vy-
mezené nové čeledi Palaeozygopleuridae,
která vyšla ve Sborníku ÚÚG již na konci
jeho vysokoškolských studií r. 1955.

Během studia však byl Radvan činný
i jinak: dva roky zastával na katedře pa-
leontologie asistenturu s polovičním úvaz-
kem a zároveň pracoval jako externí
spolupracovník Ústředního ústavu geolo-
gického na výzkumu středočeského siluru. 

Když roku 1955 dokončil vysokoškolské
studium, nastoupil – již jako „hotový“
geolog a paleontolog – do Ústředního ústa-
vu geologického, oddělení paleozoika,
které vedl dr. J. Svoboda. I když oficiálním
úkolem byl výzkum a podrobné geologic-
ké mapování siluru, zbýval čas i na pa-
leontologii a nic nebránilo odbornému
růstu v obou oborech. Při práci využíval
svých kreslířských schopností, a dobře
zvládl i různé fotografické techniky.
V ÚÚG Radvan setrval až do r. 1961, kdy
nastoupil po doc. Prantlovi na uvolněné
místo v Národním muzeu.

Práce R. Horného na poli geologického
výzkumu siluru lze bez nadsázky označit
za vynikající. I když v siluru bylo již hlav-
ně zásluhou prof. B. Boučka dosaženo
značného pokroku zejména ve zpracování
a biostratigrafickém využití graptolitů,
práce R. Horného z let 1953–1962 tu zna-
menaly novou etapu. Podrobné poznání fa-
ciálního vývoje, biostratigrafie a vyřešení
vztahů mezi vulkanicko-karbonátovými
a břidličnými faciemi vyústilo v obraz,
který se vcelku jen málo liší od současné-
ho stavu (viz Horného práce z let
1955–1962 a pro srovnání např. monogra-
fie Havlíček – Štorch 1990). Pozdější změ-
ny se týkaly hlavně zpřesnění definic
společenstev a posunů některých stratigra-
fických hranic, které byly vyvolány mezi-
národními dohodami (např. hranice
wenlock-ludlow, silur-devon, definice pří-
dolí). Zásluhou R. Horného je i vnesení ji-
né než graptolitové biostratigrafie do

barrandienského siluru: jeho dělení na tri-
lobitové „obzory“ se osvědčilo jak při ko-
relaci různých facií, tak při praktickém
využití v geologickém mapování.

R. Horný se však při své geologicky za-
měřené práci neomezil jen na území Bar-
randienu a výsledky jeho studia, zvláště
v siluru hlinského paleozoika (1956)
a v západosudetské oblasti (graptoliti od
Poniklé, 1964), mají zásadní význam.

Nástup do Národního muzea přinesl
v Radvanově odborné i organizační práci
hluboké změny. I když se i nadále věnoval
svým oblíbeným gastropodům a příbuzným
měkkýšům (např. r. 1965 vyšla jeho objev-
ná zpráva o svalových vtiscích u rodu Cyr-
tolites, která započala jeho „životní hon“ na
svalové vtisky u paleozoických měkkýšů),
čekaly jej v Muzeu zcela nové povinnosti.
Od r. 1963 mu byla svěřena redakce Časo-
pisu Národního muzea (tu zastával plných
30 let!), zřízení nové paleontologické expo-
zice Barrandea v souvislosti s přípravou 23.
Mezinárodního geologického kongresu
v Praze r. 1968, příprava prvého muzejního
katalogu typů a originálů – v daném přípa-
dě trilobitů, které věnoval společně s F.
Bastlem osm let práce (katalog, který stále
výborně slouží světové obci badatelů, vyšel
r. 1971).

Od r. 1970 však R. Horný postupně za-
stával další funkce, které jej odváděly od
vědecké práce: nejprve byl jmenován ve-
doucím paleontologického oddělení, pak
zastupujícím, později řádným ředitelem
Přírodovědeckého muzea, s čímž souvise-
la i funkce náměstka ředitele pro sbírkové
fondy celého muzea. Přistoupilo i projek-
tování nové budovy Přírodovědeckého mu-
zea a zavádění centrální strojně-početní
evidence sbírkových fondů. Jistým „odde-
chem“ byly zahraniční expedice Národní-
ho muzea – např r. 1973 do Rumunska
a Bulharska a záchranný výzkum v Libyi,
r. 1974 expedice do Alžírska.

Je přirozené, že „úředničení“ vyžadova-
lo svůj protiklad: od r. 1970 se Radvan utí-
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ká do svého „tuskula“ v Karlštejně a snaží
se plnit odkaz svého otce – péči o sbírku
lomikamenů, kterou jeho otec vytvořil
v době 2. světové války, kdy psal svou kni-
hu Skalky a skalničky (později několikrát
vydanou). Radvana posedla touha vytvořit
sbírku zcela novou, revidovat dosavadní
zahradnické křížence a kultivary a dát do
pořádku nomenklaturu z hlediska Meziná-
rodního kódu pěstovaných rostlin. Sbírku
živých lomikamenů rozhojnil z původních
60 na 400 taxonů z celé Eurasie a částečně
ve spolupráci s K. M. Webrem publikoval
kolem dvaceti odborných a populárních
sdělení (zde vymezil a pojmenoval více
než padesát nových kultivarů). Nomenkla-
toricky závažné práce zveřejňoval společ-
ně s dr. J. Sojákem z Botanického oddělení
Národního muzea a výsledkem bylo i pět
souborných odborně-populárních prací,
z nichž knižně vyšly např. „Nejkrásnější
lomikameny“ (Academia, Praha 1986);
další kniha „Porophyllum Saxifrages“ by-
la vydána v Anglii r. 1986 za spolupráce J.
Byam-Groundse).

V roce 1990 se Radvan vrátil do paleon-
tologického oddělení a – jak sám říká – byl
to pro něj pocit opětného nalezení domova.
Jako předurčení další Radvanovy práce na-
šel dr. V. Turek r. 1989 v králodvorském
souvrství ordoviku prvního českého belle-
rofontidního gastropoda s nádherně zacho-
valým svalovým vtiskem, což Radvana
nadchlo natolik, že v sérii dalších prací po-
psal svalové úpony u mnoha bellerofontidů
(zejména z ordoviku) a studoval svalová
pole i u cyrtonellidních přílipkovců. V le-
tech 1992–1996 se věnoval hlavně devon-
ským gastropodům (pozoruhodným
objevem byl např. nový rod Tychobrahea
s víčkem v původní poloze, dokládající do
té doby nedoloženou sinistrální hyperstro-
fii). V další etapě následovaly objevy u or-
dovických gastropodů: vedle mnohých
nových taxonů to byl např. nález svalo-
vých vtisků u druhu Barrandicella ovata
ze šáreckého souvrství, nálezy obsahů

střev u přílipkovce Cyrtodiscus a několika
hyolitů. Popsal vnější uloženiny ulity u ro-
du Sinuites spolu s paleobiologickými dů-
sledky a zabýval se zejména vyhojením
ulit různých druhů gastropodů i přílipkov-
ců postižených při neúspěšné predaci. Ra-
dvan pátrající po svalových vtiscích je
nalezl i u silurských platyceratidních gas-
tropodů a u rodu Oriostoma – vše to mělo
důsledky i ve změnách interpretací způ-
sobu života některých paleozoických plžů
i jejich životního prostředí.

Radvan se však neomezoval jen na naše
území – jako mezinárodně obecně uznávaný
odborník se spolu s D. Vizcainem a J. S. Pe-
elem věnoval gastropodům a přílipkovcům
jižní Francie (Montagne Noire) a o týchž
skupinách z marockého ordoviku publikoval
i svou další obsažnou monografii.

Práce v Národním muzeu by však nebyla
úplná bez popularizace vědy i jejích vý-
znamných představitelů. V roce dvoustého
výročí narození Joachima Barranda
(1799–1883) připravil R. Horný spolu s V.
Turkem příkladnou a výborně vybavenou
studii o Barrandovi, která nejen doplňovala,
ale trvalým způsobem zachovala poznatky
prezentované v rozsáhlé, v Národním mu-
zeu instalované výstavě, která vzbudila
značnou pozornost a uznání mezinárodní
veřejnosti (v současné době je připravována
její reinstalace ve Francii).

O dva roky později publikoval R. Horný
objevnou studii o prof. O. P. Novákovi –
jediném přímém žáku J. Barranda, od je-
hož narození uplynulo v roce 2001 150 let
(také k tomuto výročí uspořádalo Národní
muzeum obsáhlou výstavu, jejímž autorem
byl R. Horný).

Paleontologie je neobyčejně vhodným
polem pro popularizaci věd a život v mi-
nulých geologických dobách se stále těší
velkému veřejnému zájmu. Zatím co dino-
sauři se stali zvláště v posledním desetiletí
světovým hitem, méně nápadný, avšak
mnohem starší svět prvohorních bezobrat-
lých živočichů zůstával zatím v pozadí.



71

Naše území má však právě na tomto poli
otevřenou cestu ke světové proslulosti
a zejména Barrandien zde poskytuje zcela
výjimečné možnosti. Dr. Horný společně
s dr. V. Turkem a dr. R. J. Prokopem tuto
výzvu pochopili, navázali úzkou spoluprá-
ci s akad. malířem J. Sovákem a vytvořili
knihu Ztracená moře uprostřed Evropy,
která je nyní v tisku (nakl. Academia). Ja-
ko recenzent mohu potvrdit, že toto dílo
u nás nemá obdobu a v případě, že bude
úspěšně zvládnuta jeho technicky náročná
stránka, významně přispěje poularizaci pa-
leontologie u nás i v zahraničí, kde bude
důstojně reprezentovat naši vědu i přírodní
bohatství, kterého bychom si měli mno-
hem více vážit než dosud.

Ohlas a uznání vědecké práce R. Horné-
ho v paleontologii i geologii se projevuje
nejen v nespočetném množství citací jeho
prací v naší i zahraniční literatuře, ale i ve
faktu, že podle něho byla pojmenována řa-
da fosilních taxonů. Jsou to např. rod gas-
tropodů Hornyzyga COOK, 1995, trilobiti

Bumastus hornyi ŠNAJDR, 1957 a Apocaly-
mene hornyi (ŠNAJDR, 1981) z českého si-
luru, phyllocaridní korýš Aristozoe
radvani CHLUPÁČ, 1971 z českého nejniž-
šího devonu, ostnokožec Argodiscus hor-
nyi Prokop, z letenského souvrství
barrandienského ordoviku, graptolit Mo-
nograptus hornyi JAEGER, 1959 z nejvyšší-
ho siluru, brachiopod Ancilotoechia
radvani HAVLÍČEK ze siluru od Mořiny
a přílipkovec Cyrtolites hornyi WAHLMAN,
1992 ze severoamerického ordoviku (vý-
čet není úplný). Specifickým projevem
přátelství J. Petrboka je název jeskyně
Radvanská nedaleko Karlštejna.

Přítel Radvan je stále plný energie a vě-
deckého zápalu, kterého mu od student-
ských let neubylo (mohu to potvrdit jako
jeho fakultní spolužák). Přeji mu nejen,
aby mohl pokračovat ve svých objevných
a vždy poctivou prací podložených studi-
ích, ale aby mohl spolu s rodinou obdivo-
vat s neztenčenou dávkou nadšení i všech-
ny ostatní krásy tohoto světa.

Radvan Horný, a noted Czech natural sci-
entist, first of all palaeontologist and geol-
ogist, long-time worker of the National
Museum, Prague, completes seventy years
this year. 

R. Horný was born on June 29, 1932 in
Prague, where he attended a secondary
grammar school and graduated from the
Faculty of Sciences (then Geology and
Geography), where he specialized in
palaeontology. Prerequisites of his scien-
tific career originated already in his child-
hood, when he was acquainted, through his
parents, with several distinguished scien-
tists, the greatest influence of whom had
the original and unconventional malacolo-
gist and Quaternary geologist Jaroslav
Petrbok. It was he who focused R.
Horný’s interest on the territory of the Bo-
hemian Karst, above all the Silurian and
Devonian of the Barrandian Area in Cen-

tral Bohemia and the gastropod fauna of
these systems.

After having finished the University, R.
Horný joined the Central Geological
Survey, Prague, where he dealt with strati-
graphical and palaeontological investiga-
tion of the Silurian. His research here
represented a new stage, the result of
which was, beside a detailed geological
mapping, in particular the resolution of re-
lation between the volcanic-sedimentary
and shaly facies and definition of the bio-
and lithofacies development, which is
valid, in principle, till now.

After 1961 R. Horný started to work for
the National Museum, Prague. Even when
holding various responsible functions, he
never left palaeontological research. He
was especially interested in muscle scars
of Palaeozoic gastropods and tergomyans,
where his discoveries have had principal
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functional-morphological and systematical
significance. A series of his papers is de-
voted to palaeobiology, mainly to non-
lethal, repaired injuries of gastropod and
tergomyan shells. He was also engaged in
the systematics and description of gastro-
pod faunas of extra-Barrandian regions
(Anti-Atlas, Montagne Noire, Romania);
his papers integrated him soon among the
world specialists.

Work at the National Museum, however,
required also additional many-sided activi-
ties: together with his colleagues, R. Horný
prepared a new exhibition of the Czech Low-
er Palaeozoic (the Barrandeum Hall) on the
occasion of the 23rd International Geologi-
cal Congress in Prague in 1968, together
with F. Bastl he published a comprehensive
catalogue of the world-famous collection of
trilobites, the core of which is formed by the
collections of Joachim Barrande. For the 200

years’ anniversary of J. Barrande he pre-
pared, together with V. Turek, an excellently
equipped publication, and two years later he
separately published a revelatory study de-
voted to the Czech palaeontologist, Prof.
Otomar P. Novák. He also prepared several
exhibitions and was widely engaged in pop-
ularisation of palaeontology.

Beside palaeontology and geology, R.
Horný was also interested in botany, main-
ly in growing and hybridising saxifrages.
In this field he published many articles and
even books, partly in cooperation with oth-
er authors.

International response of Horný’s works
is notable. Various invertebrate fossils
have been named in his honour. We wish
our friend unflagging energy as well as
satisfaction from performed scientific and
cultural work.

Ivo Chlupáč, 
Institute of Geology and Palaeontology, Charles University, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic
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