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VÁCLAV CÍLEK

*5. 11. 1955 V BRNĚ,

Střední školu navštěvoval mj. i v Tanzanii 1969-1970 (otec tam pracoval jako geolog), poté vystudoval Hornickou průmyslovou školu v Příbrami (1970-1974) a geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1974-1979).
Od roku 1980 pracuje v Geologickém ústavu Akademi věd ČR, v letech 1994-2001 také na částečný úvazek v Centru teoretických studií (společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR). Od r. 2004 je ředitelem Geologického ústavu. Zabývá se otázkami spjatými s klimatickými oscilacemi a vývojem české krajiny.
Přednáší či přednášel na Filozofické fakultě UK, Fakultě humanitních studií UK a na různých zahraničních univerzitách.
Je kmenovým autorem měsíčníku Vesmír, dále publikoval či publikuje v novinách a časopisech Archeologické rozhledy, Aragonit, Architekt, Český kras, Geotechnika, Hospodářské noviny, Host, Lidé a země, Lidové noviny, Logos, Minerál, Mladá fronta Dnes, Mladý svět, Ochrana přírody, Památky a příroda, Právo, Proglas, Prostor, Reflex, Respekt, Sondy, Souvislosti, Speleo, Slovenský kras, Stavba, Týden, Veronica, Věstník Českého geologického ústavu, Zprávy památkové péče, Živa; na internetu např. scienceworld.cz.
Napsal řadu učebnic a odborných publikací, např. Podzemní Praha: soupis podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografie (Česká speleologická společnost Zlatý kůň, Praha 1995), Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy (Scientia, Praha 2000) a Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis IV (tamtéž, 2002), byl editorem publikací Archeologie a jeskyně: sborník věnovaný památce archeologa Františka Proška (1922-1958) (Česká speleologická společnost Zlatý kůň, Praha 1997) a Pseudokrasový sborník (s J. Adamovičem; Česká speleologická společnost Zlatý kůň, Praha 2002).
Je spoluautorem publikací Velká kniha o klimatu Zemí koruny české (s J. Svobodou a Z. Vašků; Regia, Praha 2003), Střední Čechy. Příroda, člověk a krajina (s V. Ložkem, a J. Kubíkovou; Středočeský kraj a Dokořán, Praha 2003), Vstoupit do krajiny. O přírodě, paměti středních Čech (s P. Mudrou, V. Ložkem, P. Špryňarem a kol., s CD; tamtéž, Praha 2004).
Překládá čínské filosofické texty, mj. Mrtvá kočka: sbírka zenových říkadel, básniček a překážek (Pražská imaginace 1990, přepracované vydání Dokořán, Praha 2002), Kuo-an Š-Jüan - Deset obrazů krocení býka (Dokořán, Praha 2004) a Lao-c' - Tao te-ťing. O tajemství hlubším než hlubina sama (tamtéž, 2005).
Je autorem bibliofilie Píseň pro odcházející duši (Sua liberans, Praha 1997) a knih Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrúdlu a také o tom, proč lezeme na rozhledny (Dokořán, Praha 2002) a Makom. Kniha míst (tamtéž, 2004).
Kromě toho je autorem asi 200 vědeckých prací a psal kapitoly do zhruba dalších dvaceti knih - Praha a Vltava (Milpo, Praha 2004), Prokopské a Dalejské údolí (Consult, Praha 2003), Mezolit severních Čech (Archeologický ústav, Brno 2004) aj. Je editorem a spoluautorem obsáhlé monografie Střední Brdy (ČSOP, Příbram 2005) aj. Pro Českou televizi pracoval na řadě projektů, z nichž nejznámější je desetidílný seriál Podzemní Čechy (2001).
Žije v Praze.

Literární encyklopedie Salonu LES, průvodce po současné české literatuře, uvádí nová jména, která nenajdete v zatím posledním velkém dvoudílném Slovníku českých spisovatelů od roku 1945. Výběr je proto určen především věkem autorů, zároveň ale zmíněný slovník doplňujeme o překladatele, dramatiky, publicisty, filosofy, všechny, kdo se nějakým významnějším způsobem na literárním životě podílejí. První díl encyklopedie LES vyšel v Salonu č. 233.

básník * esejista * žurnalista * dramatik, scenárista * prozaik * další nezařazená tvorba je-li svislá čára dvojitá, autor se věnuje překladům v dané oblasti 
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