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Dr. Jiří Losert je jedním z řady českých geologů - exu-
lantů, kteří si zaslouží přinejmenším připomenutí v našem 
odborném tisku. Jelikož od jeho odchodu do Kanady uply-
nulo již dlouhých 28 let, rádi bychom čtenáře alespoň ve 
stručnosti informovali o jeho profesní dráze i o příčinách, 
které ho vedly k odchodu do emigrace.

S Jirkou jsem se seznámil (F. Novák) v roce 1950, již 
v prvních dnech našeho společného studia geologie na 
Karlově univerzitě; tam jsme se ihned domluvili, že oba 
pocházíme ze stejného kraje a máme podobné sběra-
telské záliby. Jeho rodiče bydleli v letech 1941-1977 ve 
staré hornické obci Kaňk (později přičleněné ke Kutné 
Hoře), sotva 50 metrů od středověké Panské jámy, pří-
mo v nadloží rudních žil Staročeského rudního pásma. 
Spolu jsme na okolních haldách sbírali minerály a jeden 
z nich - ortochamosit ze Staročeského pásma - jsme poz-
ději spolu podrobně studovali. Jirka na oplátku zajížděl za 
mnou do Vrdů u Čáslavi. Odtamtud jsme spolu podnikali 
sběratelské výpravy na kole, a někdy i bryčkou taženou 
jedním koněm, na známé mineralogické lokality v okolí 
Čáslavi (Markovice, Přibyslavice, Starkoč, aj.). Dobře 
jsem se znal i s Jirkovým otcem, kterého jsem poznal, 
když jsem ještě jako student o prázdninách v roce 1952 
působil jako geolog na ložisku manganových a kyzových 
rud ve Chvaleticích. 

Již před odchodem do Kanady v roce 1980 patřil J. 
Losert k našim předním odborníkům v oblasti výzkumu 
rudních ložisek a také v oboru petrologie metamorfova-
ných hornin. Začátek v Kanadě neměl snadný, protože 
se musel nejen vyrovnat s novým prostředím, ale také 
diametrálně změnit náplň své odborné práce tím, že se 
z „tvrdé” geologie přeorientoval na geologii ložisek nafty 
a plynu. V péči o rodinu mu vydatně pomáhala manželka 
Dagmar, původně překladatelka v Ústředním ústavu geo-
logickém, a později v Geologickém ústavu, jež byl sou-
částí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze.

Dr. Jiří Losert se narodil 11. prosince 
1931 v Praze, ale ranné mládí prožil ve Gbe-
lech na západním Slovensku. Jeho životní 
dráha byla ovlivněna povoláním otce, který 
jako báňský technik pracoval na výstavbě 
dolů a úpraven na Slovensku a na Moravě, 
a nakonec ve Chvaleticích a v Kutné Hoře. 
Z těchto lokalit si Jirka odnesl první dojmy z 
hornického prostředí a první vzorky nerostů a 
zkamenělin, a tam také poprvé viděl geology 
při jejich práci.

Obecnou školu navštěvoval ve Gbelech 
a technickou větev reálného gymnázia stu-
doval v Kutné Hoře (1942 - 1950). Život v 
„Hoře”, s jejími bohatými hornickými tradice-
mi, a kontakt se sběrateli nerostů a fosilií z 
proslulých lokalit v jejím okolí, na Čáslavsku 
a v Železných horách, jej po maturitě přivedly 
ke studiu geologie na Přírodovědecké fakul-
tě Karlovy univerzity v Praze. Tam se později 
specializoval na obor geologie ložisek nerost-
ných surovin. 

Během univerzitního studia v letech 1950 
- 1954 patřil Jirka mezi žáky R. Kettnera, J. 
Koutka a Z. Pouby. V roce 1953 se stal asi-
stentem katedry nerostných surovin a od té 

doby vedl praktická cvičení zaměřená na nerostné surovi-
ny a organizoval kurzy důlního a povrchového mapování v 
Českém masivu, Nízkých Tatrách a Spišsko - gemerském 
Rudohoří. V letech 1955 -1956 vyšly jeho první publika-
ce. Byly věnovány minerálům a horninám Kutnohorska a 
ložiskům polymetalických rud na severní Moravě. Studium 
na Přírodovědecké fakultě ukončil v roce 1954 obhájením 
diplomové práce „Dumortierity z migmatitů a pegmatitů v 
okolí Kutné Hory”. 

V roce 1957 se stal na stejné katedře odborným asi-
stentem a kromě přednášení a praktik v oboru geologie 
ložisek pracoval též externě pro řadu resortních podniků: 
pro Českomoravský rudný průzkum v Kutné Hoře detail-
ně mapoval severní část kutnohorského rudního revíru v 
měřítku 1: 5000, pro Severočeský rudný průzkum (Dubí) 
pracoval na prospekci Sn a W rud v Krušných horách, 
a pro Rudný průzkum v Rýmařově studoval ložiska Pb-
Zn rud v severomoravském kulmu. Vedle toho spolupra-
coval s Ústavem pro výzkum rud (později Ústav nerost-
ných surovin) v Kutné Hoře na mineralogické a ložiskové 
problematice, pro úřady veřejné správy vypracoval řadu 
posudků pro zakládání a rozšíření kamenolomů a využití 
ložisek stavebních surovin v různých místech Českého 
masivu.

Z terénních prací měl obzvláště rád geologické mapo-
vání, na které si často zval pomocníky z řad posluchačů 
geologie; mezi jeho oblíbené „fuksy” patřili mj. P. Adámek, 
M. Fišera, P. Jakeš, J. Klomínský a M. Rieder, pozdější 
známé postavy moderní české geologie a mineralogie. V 
Českém masivu se Jirkovo mapování (1: 25000) soustře-
dilo do dílčích oblastí o celkové rozloze několika set km², 
převážně mezi Železnými horami a horním a středním 
Posázavím. Toto mapování sloužilo pro edici generál-
ních map Československé republiky vydávaných Ústřed-
ním ústavem geologickým (listy Jihlava, Praha a Vysoké 
Mýto), a zároveň se stalo základem pro jeho pozdější stu-
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Obr. 1 RNDr. Jiří Losert, CSc. s paní Dagmar letos na jaře v Edmonto-
nu.
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dia moldanubického, kutnohorského a železnohorského 
krystalinika a jejich metamorfní zonálnosti.

Po sedm letních sezón, počínaje rokem 1956, studo-
val alpinskou příkrovovou stavbu v okolí Banské Bystri-
ce na středním Slovensku, kde mapoval klíčové úseky 
geologicky komplikovaného území mezi Velkou Fatrou, 
Nízkými Tatrami a vulkanickým masivem Poľany. V tom-
to území definoval stratigrafii, tektoniku a metalogenezi 
tatridních jednotek a subtatridních příkrovových sérií. 
Výsledky mapování byly použity pro geologickou gene-
rální mapu (list Banská Bystrica), a výsledky výzkumu 
tamějších ložisek železných, měděných a polymetalických 
rud byly použity Rudným průzkumem Banská Bystrica. V 
roce 1960 shrnul dosažené výsledky v kandidátské diser-
taci „Geologie a metalogeneze západní části Ľubietovské 
zóny a přilehlého subtatrika”.

V roce 1961 se Jirka zúčastnil čtrnáctiměsíční geo-
logické expedice organizované pražskou Geoindustrií do 
severní části Vietnamské demokratické republiky. Tam 
vedl prospekční a průzkumné práce na několika Pb-Zn 
ložiskách v tropické horské oblasti v okolí Tu-Le, kde 
také zacvičoval vietnamské spolupracovníky do metod 
geologické terénní práce. Povrchové geologické mapy 
1:100000, které s nimi sestavil v okolí zkoumaných loži-
sek, se staly součástí regionálních map severního Viet-
namu, jejichž syntézou byly v té době pověřeny sovětské 
geologické organizace.

V roce 1962 se vrátil na katedru nerostných surovin 
Geologicko-geografické fakulty KU. Po obhájení kan-
didátské disertace tam pokračoval v přednáškách na 
ložisková témata, a pro univerzitní posluchače geologie a 
stipendisty i pracovníky Ministerstva hutí a rudných dolů 
pořádal speciální exkurze na příbramské, kutnohorské a 
chvaletické doly. Zabýval se rovněž regionální metaloge-
netickou problematikou týkající se regenerace rudních 
ložisek, vulkanicko-metalogenetické zonálnosti střední 
Evropy a platformních ložisek v metalogenetické provincii 
Českého masivu.

Vedle této činnosti nezapomínal ani na menší ložiska, 
nálezy nových minerálů a neobvyklé horniny na Česko-
moravské vysočině, severní Moravě a středním Sloven-
sku. Působil jako oponent závěrečných zpráv předkláda-
ných těžebními a průzkumnými podniky, i jako recenzent 
publikací a diplomových prací. Byl rovněž autorem hesel 
ložiskové geologie v Naučném slovníku geologických věd 
vydaném nakladatelstvím ČSAV v roce 1960 a 1961 a 
přispíval do populárních českých časopisů i do veřejných 
přednáškových cyklů na geologická i geografická téma-
ta.

V roce 1963 přešel do Geologického ústavu ČSAV v 
Praze, kde pracoval jako samostatný vědecký pracovník v 
oddělení metamorfizmu a strukturní geologie vedeném V. 
Zoubkem. Vedle studia vybraných metamorfních jednotek 
a hornin Českého masivu pokračoval dále ve spolupráci 
s Přírodovědeckou fakultou KU (vedení mapovacích kur-
zů a výzkumy na středním Slovensku), s Archeologickým 
ústavem ČSAV (výzkum materiálů prehistorických sídlišť 
Závist a Mlékojedy), a s Čs. uranovým průmyslem (struk-
turní mapování kutnohorského krystalinika).

V té době se rovněž účastnil výzkumů v rámci IGCP 
(International Geological Correlation Program), a práce na 
UNESCO projektu „Precambrian of Mobile Zones”. Zde 
pracoval jako tajemník české sekce mezinárodní geolo-
gické organizace AZOPRO (Association pour l’étude géo-
logique des zones profondes de l’écorce terrestre), pro 
niž v roce 1964 organizoval a vedl exkurze po Českém 

masivu; později přednášel na konferencích této asociace 
v Rennes a v Zurichu. V roce 1967 mapoval pro Norskou 
geologickou službu (Trondheim) granulitové série v nor-
ské části Laponska a na mapování navázal petrologický 
výzkum tamějších metamorfitů z nichž popsal nové, do té 
doby neznámé minerální asociace. V letech 1967 - 1968 
spolupracoval na přípravě 23. Mezinárodního geologic-
kého kongresu v Praze a v jeho rámci připravoval a vedl 
exkurze do východočeského moldanubika a kutnohor-
ského krystalinika. Spolupracoval rovněž s Mezinárodní 
komisí pro geologické a metalogenetické mapy Evropy.

Jeho práce v ČSAV byla v roce 1970 přerušena na 
dva roky, když v mezinárodním konkurzu získal místo 
profesora na univerzitě v Santiago de Chile. Tuto pozici 
sponzorovala Organizace amerických států a vypsala ji 
chilská státní univerzita (Universidad de Chile), která je 
střediskem pro výuku postgraduálních studentů geologie 
z latinsko-amerických zemí. Jirka tam přednášel na téma 
mobilizace a regenerace rudních ložisek a vedl výzkumné 
práce studentů v oboru své specializace. Zároveň pra-
coval na výzkumu vztahů mezi metamorfózou jurských 
vulkanitů a genezí stratiformních ložisek Cu rud (manto 
type) v pouštní oblasti Buena Esperanza -Tocopilla na 
pacifickém pobřeží nejsevernější části Chile. Studiem 
vulkanických sérií na povrchu i v dolech a jejich petrolo-
gickým a geochemickým výzkumem prokázal, že zkou-
maná ložiska sulfidických rud i výskyty ryzí mědi vznikly 
koncentrací mědi mobilizované při zeolitové metamorfóze 
jurských efuzivních vulkanitů. Tyto převratné a prospekč-
ně důležité poznatky byly publikovány v chilských i čes-
kých odborných časopisech a byly dále doplněny termo-
barometrickým studiem rud ve spolupráci se sovětskými 
badateli, kteří na Universidad de Chile tehdy působili.

Po návratu z Chile do GÚ ČSAV v roce 1972 se Jirka 
postupně zaměřil na obecnější otázky stáří, geologie, pet-
rologie a geochemie vybraných metamorfovaných sérií a 
hornin Českého masivu. Později se ještě soustředil na 
granulitové a leptynitové horniny, a nakonec na proble-
matiku a příčiny strukturně řízené akumulace sillimanitu 
v metamorfitech.

Procesy vedoucí k akumulaci sillimanitu studoval nej-
prve na příkladech Českého masivu. Předběžné výsledky 
tohoto studia publikoval na 23. Mezinárodním geologic-
kém kongresu v Praze (1968), kde byly příznivě přijaty a 
později referovány v zahraničních časopisech. Předběž-
ná data pak rozšířil výzkumem obdobných terénů a hor-
nin v dalších oblastech evropského variského orogénu a 
v roce 1979 shrnul celkové výsledky v monografické stu-
dii nazvané „Nodulární sillimanitické horniny a jejich geo-
logický a petrologický význam”. V témže roce tuto práci 
předložil jako disertaci pro získání hodnosti DrSc., avšak 
práce - bez jakéhokoliv vysvětlení - nebyla přijata.

Příčina byla jasná: již při práci na KU, a později i v 
ČSAV, mu byla neustále vyčítána nedostatečná politic-
ká aktivita a bylo mu opakovaně doporučováno, aby se 
tohoto atributu i jeho nepříjemných důsledků zbavil zvý-
šenou politickou aktivitou v souladu s politikou tehdejší-
ho režimu. Jirku však takové nabídky nelákaly, a proto 
si zvolil jinou cestu: v roce 1980 opustil ČSSR a spolu s 
manželkou a se dvěma nezletilými dětmi vycestoval do 
Kanady. Za nedovolené opuštění republiky byli on i jeho 
manželka v nepřítomnosti odsouzeni k propadnutí veš-
kerého majetku a ke ztrátě svobody na jeden a půl roku. 
Tento rozsudek jim na deset let znemožnil návrat do Čes-
koslovenska, protože byl anulován až při jejich rehabilita-
ci po pádu komunistického režimu v roce 1989.
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V Kanadě se rodina usadila v Edmontonu, v západo-
kanadské provincii Alberta. Krátce nato Jirka nastoupil 
u společnosti Terra Mining & Exploration Ltd. jako důlní 
geolog pověřený přípravou projektů na průzkum ložisek 
stříbra, které tato společnost vlastnila v Mexiku. Hlavní 
náplní jeho práce bylo však řízení průzkumu a těžby loži-
sek Ag-Co-Ni-U formace v subarktickém terénu v oblasti 
Silver Bear/Camsell River, východně od Velkého Medvě-
dího jezera v Northwest Territories.

Během jednoročního pobytu na severských dolech se 
Jirka dálkovým a později i večerním studiem na University 
of Alberta v Edmontonu přeorientoval na geologii ložisek 
nafty a plynu, a koncem roku 1981 získal místo geologa 
v konkurzu, který vypsal Department of Energy and Natu-
ral Resources, součást provinční vlády v Albertě. Jednou 
z podmínek přijetí na tuto pozici bylo členství v profesi-
onální asociaci APEGGA (Association of Professional 
Geologists and Geophysicists of Alberta). Toto členství 
získal na základě svých publikací a rigorozních zkoušek 
z technických základů průzkumu, těžby, výpočtu zásob 
a geofyzikální prospekce ložisek nafty a plynu, včetně 
stratigrafie jejich hostitelské jednotky - Západokanadské 
sedimentární pánve. Zároveň se stal členem Canadian 
Society of Petroleum Geologists.

Úkolem skupiny, ve které pracoval, bylo prosazovat 
požadavky vlády na hospodárné těžení naftových a ply-
nových ložisek v Albertě a dosáhnout toho, aby agresivní 
petrolejářské společnosti dodržovaly mezi sebou pravidla 
stanovená vládou. Vedle technického vyhodnocování pro-
duktivity a perspektiv jednotlivých stratigrafických útvarů 
byl Jirka v této souvislosti pověřován řešením sporných 
otázek týkajících se přesné stratigrafické pozice nafto-
nosných a plynonosných horizontů, jakožto prvořadého 
kritéria při definici a přidělování průzkumných a těžebních 
licencí a práv jednotlivým soupeřícím společnostem.

Kromě geologie naftových a plynových ložisek byl také 
odpovědný za oceňování ložisek sedimentárních fosfátů 
a magnetitových a uranových rud, stavebních surovin, a 
ložisek uhlí a s nimi spjatých ekonomicky významných 
ložisek metanu. Zajišťoval rovněž výuku a terénní dopro-
vod zahraničních hostů a stipendistů Departmentu, kte-
ří se zajímali o geologii západokanadské Kordillery a o 
kanadskou vrtnou a těžební techniku, včetně sekundár-
ních těžebních metod používaných při produkci těžké naf-
ty a olejových písků v Albertě. V téže době také externě 
přednášel geologii na Northern Alberta Institute of Tech-
nology v Edmontonu.

Během své dvacetileté práce u albertské vlády (1981 
- 2000) měl Jiří příležitost navštívit četná ložiska ostatních 
kanadských provincií a v letech 1985, 1986 -1988, 1994 
a 1999 byl dočasně sekundován na další provinciální a 
federální geologické instituce (Alberta Research Council, 
Geological Survey of Alberta, Energy Resources Conser-
vation Board, Geological Survey od Canada). Na těchto 
stážích řešil sporné stratigrafické interpretace pomocí 
litostratigrafického a petrofyzikálního studia vrtů a vrtných 
jader a korelováním povrchové geologie s podzemní situ-
ací ověřenou vrty a seismickými profily.

Na základě svých zkušeností byl v letech 1986 -1988 
přizván ke dvouleté spolupráci na stěžejním federálním 
a provinciálním projektu „Geological Atlas of the Western 
Canada Sedimentary Basin”. Velká část této ekonomicky 
významné jednotky leží na území Alberty, kde byla pro-
zkoumána více než 250 000 vrty a obsahuje vedle 85 % 
zásob konvenčních uhlovodíků na území kontinentální 
Kanady i jedny z největších světových ložisek olejových 
písků. Na tomto úkolu byl projektovým geologem a záro-
veň členem autorského týmu pověřeného sestavením jur-
ské a spodnokřídové sekce atlasu.

O své práci v Kanadě Jirka říká: „Začátky nebyly leh-
ké, ale za těch 20 roků co jsem tam pracoval, se nikdo 
nestaral o moje politické přesvědčení. Moje práce byla 
hodnocena podle včasnosti, přesnosti, souhry s pracov-
ním týmem a podle ekonomického dopadu. Největším 
uznáním pro mě bylo, když mi bylo svěřeno vedení mé 
pracovní skupiny a později, když jsem ve svých 70 letech 
odcházel do důchodu, moje pracoviště mi nabídlo další 
spolupráci”.

Po odchodu do důchodu pracovali Jirka a jeho 
manželka Dagmar ještě ve vlastní soukromé informační 
službě zaměřené na technickou databázi albertských ole-
jových písků pro potřeby naftového průmyslu a vládních 
institucí. V poslední době se věnují hlavně svým vnukům 
a cestování. Na svoji původní vlast však nezapomněli a 
rádi zajíždějí do Čech, aby se mohli setkali s přáteli a s 
nimi navštívit, často s kladivem v ruce, staré známé loka-
lity v širokém okolí Kutné Hory i jinde v Českém masivu. 
Opětovně se vracejí do milované „Hory” a říkají, že pro 
ni platí totéž, co řekl Franz Kafka o Praze : „.. nikdy Tě 
nepustí ...” 

Pozoruhodné a všestranné praktické zkušenosti i 
teoretické znalosti, které Jirka získal doma i v zahraničí 
zasahují téměř do všech odvětví geologie a přesahují i do 
užité geofyziky a geochemie. Pracoval v terénním i labo-
ratorním prostředí, samostatně i v týmech českých i mezi-
národních, v široké škále sedimentárních, magmatických 
i metamorfních hornin, a v rozsáhlém spektru měřítek - od 
mikroskopického až po výzkum struktur regionálního roz-
sahu. Získal značné zkušenosti v prospekci, průzkumu a 
těžbě nejrůznějších typů rudních, nerudních i kaustobio-
litových ložisek, a to v mírném, tropickém, aridnim i sub-
arktickém klimatu. K tomu se pojí i jeho rozsáhlá praxe 
pedagogická, a to v několika světových jazycích. Je ško-
da, že jeho rozsáhlých zkušeností nebylo ve větší míře 
využito v jeho staré vlasti.

I když se Jirka v letošním roce dožívá 77 let, jeho 
vzhled tomuto věku neodpovídá; je zdravý, čilý a v terénu 
ještě velice pohyblivý a stále se živě zajímá o to, co se 
děje v české i světové geologii. On i jeho manželka jen 
litují, že rodiny obou jejich dětí, včetně pěti vnoučat, žijí 
daleko od Edmontonu: syn Ivan je lékařem v Oregonu, a 
dcera Radana, která vystudovala softwarový design, žije 
v Montrealu.

František Novák, Petr Pauliš
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Poznámka
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ACADEMIA (Nakl. ČSAV, Praha) rukopis kolektivní práce 
určené k publikaci v Rozpravách ČSAV. Její název byl: 
Losert J., Fiala J., Lang M., Obrda J., Pivec E., Ulrych J.: 
Petrology of some garnet - kyanite - potassium feldspar 
leptynites of the Czech Moldanubicum (Czechoslovakia).

Rukopis, shrnující výsledky dosažené jím vedenou 
skupinou pracovníků Geologického ústavu ČSAV v Pra-
ze, byl přijat nakladatelstvím ACADEMIA v dubnu 1980. 
Vědeckým editorem práce byl ustanoven Dr. M. Suk, 
CSc., a vědeckým poradcem prof. Dr. F. Fediuk, CSc.

V roce 1982, dva roky po odchodu Jiřího Loserta do 
Kanady, tato práce skutečně v Rozpravách ČSAV vyšla 
(Řada mat. přír. Věd 92, sešit 5, 85 pp). Byla však vytiště-
na tak, že zatímco kapitoly jím napsané byly v práci pone-
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