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Vodáci 13. dubna slavnostně otevírali 
Vltavu pro letošní sezonu. V ten den 
vyšla i kniha Skály a vody Vltavy, v níž 
této řece vzdáváte hold jako geolog. 
Proč jste se vlastně do psaní pustil? 
Je pravda, že jsem celoživotní profesí geo-
log, zároveň jsem také hojně pěstoval vo-
dáctví, jezdil na kajaku a kanoi. Dokonce 
jsem měl námořní knížku, protože jsem 
se kdysi plavil s dalšími sedmdesáti kolegy 
z třicítky zemí půl roku západním Ticho-
mořím, kde jsme zkoumali mořské dno. 
Takže k vodě mám vřelý vztah.

Nicméně zpět k Vltavě. V čem je 
pozoruhodná? 
Vltava je fenomén z pohledu kulturního, 
je to naše národní řeka, ale také tisíciletá 
obchodní trasa, svědectví lidské historie. 
Řeka je navíc pozoruhodná z pohledu 
živé i neživé přírody. Na své 432 kilome-
trů dlouhé pouti ze šumavských kopců 
k Mělníku protíná polovinu Čech a je to 
ideální geologický řez rozmanitými geo-
logickými podložími; prastarými horni-
nami od prvohorních vápenců v pražské 
pánvi, druhohorních sedimentů v křídové 

pánvi přes třetihorní údolí, říční terasy 
čtvrtohor, holocenní pěnovce... Najdeme 
tu žuly, krystalické břidlice, vulkanity i se-
dimentární formace. Když po řece plujete, 
je to cestování časem.

Jak dlouho jste knihu připravoval?
Nebudete tomu věřit, ale od okamžiku, 
kdy jsem začal ťukat první řádky, až 
do chvíle, kdy se ocitla na pultech, jen čtyři 
měsíce. Měl jsem to v hlavě. Je mi už de-
vadesát, ale celý život jsem strávil v terénu 
s geologickým kladívkem. Krom tří zemí 
– Albánie, Portugalska a Finska – jsem 
byl ve všech státech Evropy,  na Sahaře, 
Urale, ve Vietnamu, ve  zmíněném Ticho-
moří, v Austrálii a mnoha dalších zemích. 
A také jsem celý život učil na katedře pe-
trologie na Přírodovědecké fakultě UK.

Neměl jste za minulého režimu 
problém vyjet za hranice?
Naše profese je specifická v tom, že geo-
logické formace nerespektují státní hra-
nice ani pohraničníky se samopaly. Takže 
jsme měli určité privilegium, že jsme se 
v rámci terénních výzkumů dostali ven.

Celý život jste také psal. 
Ano, odborné publikace, těch bylo asi tři 
sta, ale také populárně vědeckou litera-
turu pro širší čtenářstvo, třeba Hovory 
s kamením či Granity, což jsou portréty 
nejslavnějších kamenů. Tyhle knihy jsou 
moje vyznání lásky k materii, která se 
stala mým osudem. Krom toho píšu po-
vídky, horory a sci-fi.

kdy jste téhle materii propadl?
Příroda mě fascinovala od dětství, hlavně 
na gymnáziu mě začala zajímat ta neživá. 
Tehdy jsem si začal uvědomovat, že ač 
neživá, tak „mluví“. Rodiče ze mě chtěli 
mít právníka, já si prosadil geologii. No, 
prosadil... Když mě otec vezl do Prahy 
na zkoušky na práva, čekal na mě v aule fa-
kulty, ale já mezitím tajně utekl na zkoušky 
na přírodovědu. A nelituju toho. I když se 
na nás geology někteří dívají úkosem; ří-
kají, že jsme státem placení turisté.

Asi se vás na to ptá každý, ale Ferry 
je dost neobvyklé křestní jméno.
Jsem ročník 1929. Po narození jsem do-
stal jméno František, a tak jsem zapsán 
i v rodném listu. Jenže v té době tu byla 
obliba amerického jazzu a také ameri-
kanismů včetně jmen jako Harry či Fer- 
ry – a moje matka jazz milovala. Ferry 
mi říkala od nejútlejšího věku, a dokonce 
prosadila, abych byl jako Ferry pokřtěn. 
Což samozřejmě nebylo jednoduché, 
protože – jak říkal pan farář – žádný svatý 
Ferry neexistuje. Takže se vynašla klička 
a pokřtěn jsem byl jako Ferry Jaroslav. 
S tímhle jménem jsem prošel životem, 
dokonce i za protektorátu a komunistů, 
mám ho na  všech vysvědčeních i  jako 
doktor přírodních věd. Jen ženit jsem se 
musel jako František, protože úřednice 
na Národním výboru striktně požado-
vala rodný list, ten křestní s Ferrym na-
zvala „náboženským hadrem“.

kdysi jste napsal, že svět je rozdělen 
na dva tábory, jeden tvoří geologové 
a druhý zbytek lidstva. A že geolog se 
od ostatních liší tím, že víc vidí.
To byla samozřejmě nadsázka, takové ge-
ologické „tahání trička“. Je pravda, že vět-
šina vodáků sjíždějících například Vltavu 
vnímá krásu skalních údolí, ale málokdo 
z nich ví, co je to za horniny – což samo-
zřejmě vůbec nevadí. Nicméně vidět svět 
geologickýma očima, to je prostě nád-
herné dobrodružství. X

od věci

Vltava je ideální řez
Je oslavována v písních, byla jí věnována symfonická 
báseň, je opředená mnoha pověstmi. Je to však 
i neskutečně pestrý geologický řez českou krajinou. 
řeč je o Vltavě. Knihu, jež je hlubokým vyznáním 
této řece, sepsal a před pár dny vydal devadesátiletý 
nestor české geologie a vodák ferry fediuk.
KaTEřina máZdRoVá

Vidět řeku 
geologickýma 
očima. (Vojtěch 
bechler, Pražské 
Podskalí, 1850)f
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