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Nekrolog
RNDr. Oldřich Praus, DrSc.
* 8. 5. 1929 v Doudlebech nad Orlicí
† 17. 5. 2006 v Praze
Jméno českého geofyzika, dlouholetého člena ČAAG, RNDr. Oldřicha Prause,
DrSc. je nerozlučně spjato s rozvojem moderního geofyzikálního výzkumu v naší zemi. Ihned
po ukončení svého vysokoškolského studia na matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze
počátkem padesátých let minulého století nastoupil dr. Praus do nově založeného
Geofyzikálního ústavu ČSAV a stal se zde iniciátorem řady výzkumů v tehdy nové a velmi
rychle se rozvíjející problematice elektromagnetických polí Země. Stěžejní oblastí jeho
celoživotního badatelského zájmu se stalo využití přirozených zemských elektromagnetických
polí při studiu hluboké stavby zemského tělesa. Ve vědecké obci je vysoce ceněno jeho
pionýrské úsilí při zavádění regionálních magnetotelurických a hlubinných geomagnetických
sondáží nejen v tehdejším Československu, ale i v celé Evropě. Objevem karpatské vodivostní
anomálie, jedné z prvých odhalených elektricky anomálních zón regionálního rozsahu na
světě, i další výrazné elektrické anomálie na východním okraji Českého masivu významně
přispěl k pochopení praktických možností pasivních elektromagnetických indukčních sondáží
při studiu hlubinných geologických a tektonických struktur. Za tento objev byl dr. Praus
s kolektivem svých spolupracovníků z GFÚ a MFF UK poctěn v r. 1986 Státní cenou.
Spektrum činností dr. Prause bylo ovšem mnohem širší. Byl jedním z prvních
českých vědců, kteří se zapojili do antarktického výzkumu, a to jako člen 5. sovětské
antarktické expedice na stanici Mirnyj v letech 1959-1961. Stál u zrodu moderní koncepce
elektromagnetického observatorního výzkumu v souvislosti s projektem výstavby
permanentní geomagnetické observatoře GFÚ v Budkově u Prachatic. Po svém studijním
pobytu na Dominion Observatory v kanadské Ottawě na sklonku 60. let začal jako prvý
v Evropě rozvíjet moderní síťové metody numerického modelování elektromagnetických polí
v Zemi a aplikovat je v geofyzikálních interpretacích.
Dr. Praus udržoval četné zahraniční kontakty a vychoval řadu nových vědeckých
pracovníků v oborech zemského elektromagnetismu. V průběhu let zastával též funkce řídící a
vědecko-organizační. Význam dr. Prause pro rozvoj oboru byl oceněn jeho zvolením za
dopisujícího člena Royal Astronomical Society v Londýně v r. 1993.
Odchod do důchodu v r. 1991 byl pro dr. Prause jen symbolický, i nadále pokračoval
v aktivní vědecké činnosti. V tomto období se zapojil do nových projektů hlubinných
induktivních sondáží v západních Čechách, v okolí hlubinného vrtu KTB v Bavorsku i na
transevropské sutuře v Pomořansku v Polsku. Také se vrátil ke svému oblíbenému tématu,
kterým byla hlubinná vodivost zemského pláště, v němž se s kolegy z MFF UK snažil o
propojení klasických přístupů s moderními trendy družicového geomagnetismu. Dr. Praus
docházel do ústavu a pracoval až bezprostředně do své poslední hospitalizace na sklonku
dubna 2006. Zemřel v pražské Thomayerově nemocnici ve středu 17. května 2006 ve věku
77 let.
Dr. Josef Pek, Geofyzikální ústav AV ČR
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