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Ústí nad Labem 21. 11. 2017 
 
CAFÉ NOBEL: POPRVÉ V TISÉ, O KRÁSE PÍSKOVCE  
 
Ve čtvrtek 23. listopadu se koná první „přátelské setkání s vědou“ Café 
Nobel v kavárně a restauraci Refugio v Tisé na Ústecku. V příjemném 
prostředí přímo na úpatí Tiských stěn bude geolog Radek Mikuláš vyprávět o 
vzniku, současné kráse a zániku pískovce. 
 
Přírodní pochody tvarují masivní křemenné pískovce do desítek forem. Skalní 
věže, brány a voštiny známe všichni; kdo si ale všiml, že příroda někdy tvaruje 
skálu do podoby bublin, vosích hnízd či tenisových míčků? „Mnohé z těchto tvarů 
jsou vzácné nebo se vyskytují jen vysoko nad zemí a znají je nanejvýš horolezci. 
Radek Mikuláš měl štěstí, že byl (a trochu stále je) horolezcem i geologem. Proto 
ho lze pokládat za objevitele řady drobných tvarů pískovce. Seznámí vás s nimi na 
své přednášce,“ láká k podzimnímu výletu koordinátor Café Nobel Frederik 
Velinský. Řeč bude podle něj nejprve o samotném vzniku velkého pískovcového 
tělesa a pak se vydáme do světa drobných forem, které jsou stejně rozmanité jako 
například krápníky v krasových jeskyních. Uvidíme, jak jednotlivé formy „stárnou“ 
a nakonec po nich zůstane, stejně jako na počátku, písek uložený v mělkém moři.  
 
RNDr. Radek Mikuláš, DSc., se v Geologickém ústavu Akademie věd České 
republiky zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a také 
geomorfologií porózních hornin, zejména pískovců. Řadu let je poznával častěji 
jako lezec a orientační běžec než jako geolog. Hojně se věnuje popularizaci vědy, 
především geologie a paleobiologie, např. na stránkách časopisu Vesmír. Je mj. 
autorem průvodce Ledové Čechy a spoluautorem Atlasu pískovcových skalních 
měst České a Slovenské republiky nebo průvodců Současná umělecká díla v 
krajině a Divoká příroda Prahy a blízkého okolí. 
 
Kavárna a restaurace Refugio v Tisé se nachází u paty hlavní přístupové cesty do 
Tiských stěn, naproti kostelu sv. Anny. Začátek je v 18:30 h. Další informace o 
Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.  
 
Partnery Café Nobel jsou Česká spořitelna, nakladatelství Academia a 
populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Foto: Tiské stěny. Autor: Chmee2, licence CC BY 3.0. 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou každý měsíc do 
Ústí nad Labem a Teplic zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem.  
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