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Významný polárník doc. RNDr. Josef Sekyra, CSc.,
(1928–2008), byl žákem proslulých pedagogů a vědců pů-
sobících na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy,
profesora J. Kunského a profesora R. Kettnera. Na fakultě
studoval zeměpis a jeho specializací byla karsologie, což
dokládá mj. rigorózní práce z roku 1952, publikovaná
o dva roky později (Sekyra 1954). Od roku 1952 působil
jako geolog v Ústředním ústavu geologickém v Praze
(dnešní Česká geologická služba, dále ČGS) a v roce 1956
obhájil na Přírodovědecké fakultě UK kandidátskou práci
pod názvem „Působení mrazu na půdu“, rovněž později
vydanou tiskem (Sekyra 1960). Docentem geomorfologie
se stal v roce 1968 na téže fakultě, a to na základě geomor-
fologických výzkumů v pohoří Pamír.

V 50. letech prováděl J. Sekyra geologický výzkum na
Ostravsku, zabýval se monazitovými písky, dlouhodobě
mapoval ve východních Čechách a zhodnotil psamitické
eolické sedimenty na celém území tehdejší ČSR. Následně
se mu pracovním prostředím stala nejdrsnější příroda naší

planety. Zúčastnil se československé speleologické expe-
dice do jedné z nejhlubších propastí světa (Antro del Cor-
chia, Severní Apeniny), výzkumných cest na Velký Kav-
kaz, Pamír apod. Ve své vědecké práci se zaměřoval
nejenom na kryopedologii a glaciologii, ale středem jeho
zájmu se stále více stávaly procesy a formy zvětrávaní hor-
nin v extrémních klimatických podmínkách horkých i stu-
dených pouští. V rámci výzkumných cest stanovil J. Seky-
ra výstupem na Pik Kaufmann (pozdější název Pik Lenin,
dnes Pik Nezávislosti, 7134 m) tehdejší československý
výškový rekord. Horolezectví neprovozoval kvůli sportov-
ním výkonům, ale za účelem poznání prostředí, kterému
jsou vystaveny horniny v extrémních klimatických pod-
mínkách.

Ve druhé polovině 60. let působil Sekyra v Antarktidě.
V antarktickém létě 1966–1967 v rámci 12. sovětské vý-
pravy v Zemi královny Maud a v Enderbyho zemi, v letech
1969–1970 s americkou expedicí Deep Freeze v Transant-
arktickém pohoří. Byl prvním Čechem na jižním pólu
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a členem expedice, která objevila therapsida rodu Lystro-
saurus na lokalitě Coalsack Bluff v Transantarktickém po-
hoří (Elliot et al. 1970). Nález lystrosaura potvrdil Wege-
nerovu (1915) teorii o pohybu kontinentů, respektive
spojení Antarktidy a Afriky před 200 miliony let ve spod-
ním triasu (dalšími důkazy jsou i zbytky rostlin – tzv. glos-
sopterisové flóry zachované v Indii, Jižní Africe a Antark-
tidě, ale i výskyty charnockitů a doleritů; viz např. Torsvik
et al. 2010, Rolf et al. 2012, Rundić 2012).

V době „normalizace“ musel Josef Sekyra jako pedagog
opustit vysokou školu, zůstal však na pracovišti v Ústřed-
ním ústavu geologickém. Řadu let se podílel na geologic-
kém mapování v arabském světě – opět v extrémních kli-
matických podmínkách, tentokrát horkých pouští. V letech
1974–1976 působil v alžírské části Sahary, v letech
1978–1979 v Syrské poušti na západě Iráku, v průběhu 80.
let postupně v Libyi, Maroku a Sýrii. Spolupráce Sekyry se
zahraničními institucemi včetně NASA (výzkum povrchu
Marsu) vyústila v publikaci více než 100 odborných prací
o geologické a geomorfologické problematice velehor,
polárních oblastí a horkých pouští. V rámci expedic shro-
máždil J. Sekyra množství materiálu, horninových vzor-
ků, mapové, fotografické a profilové dokumentace i lite-
ratury, který odkázal v roce 2007 ČGS s cílem zpřístupnit
alespoň jeho část formou expozice věnované pouštím
a velehorám.
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Pozůstalost tvoří rozsáhlý soubor dokumentačních vzorků
a archivní dokumentace, včetně autorské knihovny. Sekyra
začal svou sbírku po převozu do depozitářů ČGS v Lužné
u Rakovníka třídit, s úmyslem vytvořit na jejím základě re-
prezentativní expozici věnovanou pouštím a velehorám ce-
lého světa, bohužel však již v následujícím roce 2008 ze-
mřel. V letech 2014–2015 byla kolekce přestěhována do
lépe vybaveného, temperovaného objektu č. 5 a zároveň
došlo k jejímu předběžnému roztřídění kvartérními specia-
listy Jiřím Šebestou a Igorem Dvořákem. Vzorky jsou nyní
uloženy v zásuvkovém systému (viz obr. 1) a rozčleněny
do tematických bloků – Antarktida, Krkonoše, Pouště, Ve-
lehory. Rovněž archiválie z pozůstalosti jsou nyní předběž-
ně roztříděny. Časově a kapacitně náročnější práce (revize,
určování a moderní katalogizace jak hmotné, tak archivní
kolekce) však stále pokračují. Odborné zpracování obou
částí sbírky provádějí pracovníci oddělení sbírek a archivu
ČGS. Cílem je zpřístupnit celou sbírku docenta Sekyry od-
borné i laické veřejnosti na konci roku 2018. Další infor-
mace o průběhu zpracovávání pozůstalosti jsou k dispozici
na adrese www.geology.cz/Sekyra.
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Geologická kolekce sestává z rozsáhlého souboru více než
5000 geologických a paleontologických vzorků, vzorků
pouštních písků a artefaktů. U sbírky bylo po několika le-
tech usilovné práce dokončeno její základní roztřídění

(u nejproblematičtějšího materiálu nebyla totiž známa ani
lokalizace!). Již zmíněné tematické rozčlenění je dále kate-
gorizováno podle geografické příslušnosti vzorků (např.
pouště Íránu, Sýrie, Alžírska, Libye) a jejich genetického
typu (např. chemické krusty, hrance, souvky). V současné
době probíhá identifikace dílčích vzorků s využitím pra-
covní databáze, která vznikla na základě konzultací
doc. J. Sekyry a jeho tehdejší asistentky RNDr. M. Kociá-
nové. Klíčovou roli však přesto sehrávají kvartérní specia-
listé ČGS, zejména Jiří Šebesta, který je také konečným ar-
bitrem zatřídění vzorků. Veškerý materiál je připraven pro
souhrnnou katalogizaci do databázového systému sbírek
ČGS (coll. SEP – autorská kolekce doc. J. Sekyry), která
začala na jaře roku 2017. Bezprostředním cílem je přihlá-
šení uceleně zpracované geologické kolekce doc. J. Sekyry
do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR jako
mimořádně důležité dokumentace jedné z významných
epoch výzkumu pouští, velehor a polárních oblastí, kterou
značně ovlivnil český badatel a vlastenec Josef Sekyra.
Tento krok potvrdí mimořádný význam sbírkových fondů,
ale především zajistí jejich zákonnou ochranu ze strany
České republiky ve smyslu zákona 122/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
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Archivní fondy pozůstalosti jsou zpracovávány analogicky
jako geologické vzorky a uloženy společně s autorskou
knihovnou doc. J. Sekyry v depozitářích ČGS v Lužné. Ča-
sově náročné je především skenování archiválií a jejich za-
členění do stávajících databází archivu ČGS (Mapová apli-
kace, Fotoarchiv, ASGI archiv zpráv a posudků, kolekce
pozůstalosti). Souběžně probíhá třídění ještě nezpracované
části dokumentů (listinné náčrty, spisy apod.). Pro již zpra-
covaný soubor velkoformátových fotografií nalepených na
skle bude zajištěno odpovídající trvalé uložení v pevných
deskách v prostorách budovy č. 5. Pro dokumenty a foto-
grafie, ke kterým neexistuje žádný popis anebo lokalizace
(asi 90 % archiválií), jsou dohledávány doplňkové infor-
mace v související literatuře anebo formou konzultací
s rodinou, pamětníky apod. Vybrané fotografie (např. ko-
lekce Pamír a další) se skenují v odpovídající kvalitě pro
další zpracování. Textové rukopisné dokumenty, náčrty
rukopisů, zprávy a doplňkový materiál pro výstavy a pub-
likaci jsou postupně začleňovány do databáze ASGI nebo
do kolekce pozůstalostí. Archiv ČGS nadále pokračuje
v prezentaci, editaci a doplňování výsledků zpracování
pozůstalosti na stránkách projektu, věnovaných doc.
J. Sekyrovi.
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Významná pozůstalost doc. Josefa Sekyry našla po mnoha
letech místo, kde je odpovídajícím způsobem uložena, od-
borně zpracovávána a připravována k zpřístupnění odbor-
né veřejnosti. Během zpracování pozůstalosti je prohlubo-
vána spolupráce pracovníků ČGS s dalšími správci
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pozůstalosti, Městským muzeem v Novém Městě nad Me-
tují, Národním centrem výzkumu polárních oblastí a Chlu-
páčovým muzeem historie Země. Dočasná expozice věno-
vaná doc. Sekyrovi je umístěna v prvním patře sídla ČGS
v Praze na Klárově, instalace podstatně větší výstavy je

však plánována na přelom roku 2017/2018 v Chlupáčově
muzeu historie Země.

Poděkování. Výstup byl podpořen interním úkolem České geolo-
gické služby č. 344500.
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