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TISKOVÁ ZPRÁVA                                          Ústí nad Labem dne 17. 2. 2021 
 
ONLINE CAFÉ NOBEL Z TEPLIC: SOPKY V ČESKÉ KRAJINĚ 
 
Přestože současná tvář naší krajiny vypadá poklidně, vznikala v průběhu 
milionů let díky mnohdy bouřlivým geologickým procesům. Mezi 
fenomény, které se na naší krajině významnou měrou podepsaly, byla  
i vulkanická aktivita, o které bude ve čtvrtek 18. února  online z teplické 
hvězdárny vyprávět geolog a vulkanolog Vladislav Rapprich . 
 
Specialisté studující pozůstatky sopečné aktivity si vznik jednotlivých útvarů 
dokáží dost dobře představit – jak ale tyto nové poznatky co nejlépe předat 
široké veřejnosti? „Přednáška Oživlé sopky České republiky vám ukáže, jak se 
moderní technologie využívají v popularizaci krás českých sopek, ale také, že 
projevy sopečné činnosti na našem území měly řadu podob,“  zve ke sledování 
koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský. Vysílat se bude 
prostřednictvím YouTube na adrese:  
https://www.youtube.com/watch?v=BgURb6koddU. 
 
Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D., je teplický rodák. Vystudoval geologii na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2000 pracuje na 
České geologické službě jako odborník na vulkanické horniny a vulkanické 
procesy. Vedle výzkumu evropských sopek se účastnil také několika expedic 
zaměřených na vulkanicky aktivní oblasti Střední Ameriky a Etiopie. Je autorem 
popularizačních knih Za sopkami po Čechách a Oživlé sopky České republiky, 
řady dalších popularizačních textů a také několika desítek odborných článků  
v prestižních mezinárodních časopisech. 
 
Online přednáška začne dne 18. 2. 2021 v 18:00 h.  
 
Další informace naleznete na cafenobel.ujep.cz.  
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Fotografie k volnému užití: Kamenné varhany u Kamenického Šenova; kredit 
© Vladislav Rapprich 
 
Kontakt: Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 285 756 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou do Ústí nad 
Labem, Teplic, Děčína a Tisé na Ústecku zajímavé osobnosti ze světa vědy  
a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci 
obyčejným lidem 
 
 
#MyJsmeUjep  #PribehUJEP  #UniverzitaSeveru #NaSever 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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