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Na úvod

Dlouho jsem přemýšlel, jak knížku pojmenovat. První název,
který jsem jí dal, jsem brzy zavrhl, a pak dlouho, dlouho kombinoval slova, která by mohla vystihnout její náplň. A to tak dlouho,
až jsem se k tomu prvnímu názvu opět dopracoval. Neboť prázdniny mají být veselé a mají být také objevné a pokud možno mají
i rozvíjet fantazii. Snad se mi to podařilo. Děti vstoupily do říše
geologie, kde se jim stal průvodcem jejich děda, vysloužilý geo
log, autor povídání. Děda je něco jako geologický děd Vševěd,
ale to jenom proto, že čerpá své znalosti hlavně z literatury
a snaží se je převést do dětské řeči. Někdy se mu to povede,
jindy méně, ale dovede odpovědět na každou otázku. Aby se
však vyvaroval spousty omylů, konzultoval většinu důležitých
sdělení s odborníky, z nichž mnohé zvěčnil v knížce.
Při přípravě knihy tak poskytli dědovi rady, připomínky
a fotografie mnozí přátelé, jimž patří srdečný dík. Byli to zejména Mgr. Jarmila Bezoušková, RNDr. Stanislav Čech, CSc.,
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc., RNDr. Jaroslav Hromas, Mgr. Lucie
Kettnerová-Kloubová, PhDr. Tomáš Kočí, Radomír Koňák, Jiří Kopecký, Ph.D., doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D., doc. RNDr. Petr
Kraft, CSc., Ing. Petr Kuna, RNDr. Jiří Kvaček, CSc., RNDr. Jiří Litochleb, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc., RNDr. Dobroslav
Matějka, CSc., RNDr. Martin Mazuch, Ph.D., Kamila Šírová Motyčková, RNDr. Rudolf Prokop, CSc., RNDr. Tomáš Řídkošil, CSc.,
RNDr. Stanislav Štamberg, CSc., RNDr. Jan Sklenář, Ph.D.,
RNDr. Zdeněk Táborský, CSc., doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.,
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RNDr. Vojtěch Turek, CSc., RNDr. Radek Vodrážka, Ph.D., a Josef
Votrubec z Kozákova.
Za kreslené obrázky, kterým vtiskl jemný a laskavý humor,
autor knihy velmi děkuje Radku Šaričovi z České geologické
služby v Praze.
Mé díky patří i mému bratrovi, Miroslavu Zieglerovi, že mi povolil uveřejnit své rekonstrukce pravěké historie Země.
Velké poděkování patří recenzentům knížky – RNDr. Zdeňce
Petákové, CSc., a doc. RNDr. Zdeňku Kukalovi, DrSc. – za pečlivé posouzení knížky a mnohé konstruktivní připomínky, které
přispěly k odborné a jazykové úrovni textu.
Zvláštní autorův dík patří také pracovníkům nakladatelství
České geologické služby, zejména pak Mgr. Vlastě Čechové,
PhDr. Olegu Manovi a Ing. Patriku Fifernovi za nekonečnou trpělivost a za práci při tiskové realizaci knížky.
Velmi děkuji také své paní Božence Lesné, která mě při psaní
knížky všemožně podporovala, poskytla celou řadu rad a nápadů, jako dobrá řidička projela se mnou mnohé, veřejnými
dopravními prostředky špatně přístupné lokality a měla se mnou
nekonečnou trpělivost.
Praha, 7. února 2018
Václav Ziegler
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