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RNDr. Jan Luna (13. 3. 1943 – 2. 5. 2011)
Dne 2. května 2011 nečekaně zemřel geolog, muzejní pracovník, kolega a kama‑

rád Jan Luna. Narodil se v Dačicích, pozoruhodném historickém městě s krásnou 
okolní přírodou. Zůstal milovníkem a obdivovatelem krajiny tzv. České Kanady, 
tedy územím mezi Dačicemi, Jindřichovým Hradcem, Landštejnem a Javořicí. Tam 
jezdil s rodinou i přáteli jako do přírodního chrámu, odpočívat, fotografovat, pozná‑
vat a obdivovat. Ostatně i výběr povolání byl u něho nasměrován k přírodě a životní 
záliby k historii. I jiní z geologů dají jistě za pravdu, že jednou z pohnutek volby 
tohoto oboru bývá právě možnost být volný, pohybovat se přírodou a i v práci si 
vybírat témata podle zajímavosti a svobodné vůle. Když Jan Luna úspěšně ukončil 
univerzitní studia, nastoupil do jihlavského Geologického průzkumu a přes nejrůz‑
nější změny názvu tohoto podniku mu zůstal věrný po celý život. Pracoval na prů‑
zkumu ložisek, na geologickém mapování, na laboratorním výzkumu. 

Jan Luna byl garantem plnění geologické zásady MENTE ET MALLEO, tedy 
„Myslí a kladivem“. Jeho odborné znalosti, hlavně mineralogické, značně převyšo‑
valy úroveň ostatních. A pokud jde o ono kladivo, byl Luna vynikajícím mineralo‑
gem a k tomu zručným laborantem (to byla jeho největší specializace). Za svůj život 
na poli mineralogického vědění „vyoral“ hlubokou brázdu. Nelze také opomenout 
Lunovu pozoruhodnou spolupráci s jihlavskými muzejníky, historiky a archeology. 
Ti všichni jsou mu vděčni za pomoc při historickém montánním výzkumu Jihlavy 
a Vysočiny. Jan Luna byl jeden z mála, který díky souhře okolností v roce 1977 
viděl nejstarší důlní prostory ze 13. století na Starohorském couku na severozápad‑
ním okraji Jihlavy. V každém pracovním kolektivu prožíval krásné i vážné chvíle, 
ale hlavně mnoho veselých příhod, protože vtipnost a legrácky k Janu Lunovi vždy 
nějak patřily. A tak na něho budeme i vzpomínat…

Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc.

RNDr. Jan Luna (13. 3. 1943 – 2. 5. 2011)
Am 2. Mai 2011 verstarb unerwartet der Geologe, Mitarbeiter des Museums, Kon‑

servierungsspezialist, Kollege und Kamerad Jan Luna. Er ist in Dačice (Datschitz) 
geboren, einer bemerkenswerten historischen Kleinstadt, die in einer nicht minder 
schönen Landschaft etwa 11 km nördlich der Böhmisch‑Österreichischen Grenze 
liegt. Und eben diese Landschaft im südlichen Bergland im Polygon Dačice – Jin‑
dřichův Hradec – Landstein und Javořice, die anders als sog. Tschechische Kanada 
bekannt ist, hat in seinem Herz eine besondere Stelle innengehabt. Dort fand er mit 
seiner Familie und seinen Freunde die Ruhe und Inspiration zum Fotografieren und 
die Natur zu bewundern. Auch bei der Berufsauswahl vor vielen Jahren wurde er 
durch die Vision der Arbeit im freien Raum der Natur beeinflusst. Ansonsten ist dies 
auch bei anderen Geologen eines der wichtigsten Motive, diese Fachrichtung zu 
studieren. Nach dem erfolgreichen Studiumabschluss nahm Jan Luna einen Arbeit‑
splatz bei der Geologischen Untersuchung Jihlava an, wo er als Laborant und später 
auch als Lagerstättegeologe (Bohrung, Kartierung) lange Jahre bis zum Ruhestand 
gearbeitet hat‑ egal, wie die Gesellschaft ihre Struktur und ihren Stand sowie oft‑
mals auch den Namen änderte. 

Jan Luna hat immer das geologische Motto personifiziert: MENTE ET MALLEO, 
also: „Mit dem Gemüt und Hammer“. Mit seinen Kenntnissen, die meist größer als 
bei anderen waren, hat er in der regionalen Geologie eine deutliche Spur hinter‑
lassen. Zum Schluss muss seine letzte Fachgeschichte erwähnt werden, und zwar 
die Zusammenarbeit mit Museum und vor allem mit der Archäologie. Der bereits 
pensionierte, doch immer noch sehr aktive Mann war Konservator im Museum Jih‑
lava geworden, womit sein Beitrag zu den Untersuchungen des Bergbaus in Jihlava 
weiter anstieg. In jedem Arbeitskollektiv war für Jan Luna vor allem der Humor und 
Spaß sehr charakteristisch. Vielleicht wird so auch an ihn zurückgedacht…

Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička CSc. 
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