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RNDr. Ing. Jaroslav Dykast, CSc. in memoriam 
 

Jaroslav Dykast se narodil 9. března 1933 v Mostě. Zájem o přírodu, 
zejména neživou, ho provázel po celý život a přivedl ho ke spolupráci 
s mosteckým muzeem už v době jeho studií ve 40. letech 20. století. 
Zaměstnancem Okresního (později Oblastního) muzea v Mostě (dále jen 
OMM) se fakticky stal až v důchodovém věku. 

Po ukončení mosteckého gymnázia vystudoval obor Mineralogie  
a geochemie nerostných surovin na Vysoké škole chemicko-technologické 
v Praze. Svou profesní dráhu započal v roce 1957 ve Výzkumném ústavu 
pro hnědé uhlí v Mostě, kde se věnoval petrografii sedimentárních hornin 
a geochemii. Již v roce 1960 však začal studovat meteorologii a klimato-
logii na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze 
(studium dokončil roku 1966). V tomto směru rozšířil i svou vědeckou 
činnost. V 70. letech se stal vedoucím pobočky Českého 
hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem – Kočkově, a ve funkci 
setrval až do svého odchodu do důchodu. Zde se věnoval výzkumu vlivu atmosférických dějů na lidský 
organismus a významně přispěl k vytvoření biometeorologické předpovědi, s níž se dnes již běžně 
setkáváme v předpovědích počasí. Přínos J. Dykasta pro obor podtrhuje jeho jmenování čestným 
členem České bioklimatologické společnosti v roce 2014.  

Na geologii a zejména mineralogii však nezanevřel a soukromě prakticky celý život postupně 
rozšiřoval svou sbírku nerostů. Od 90. let, tedy již v důchodovém věku, se významně podílel na revizi 
a uspořádání geologické části sbírkového fondu OMM. Účastnil se také přestěhování sbírek 
z litvínovského přírodovědného pracoviště muzea do stávajících prostor v Mostě. Je spoluautorem 
stávající přírodovědné expozice muzea nazvané „Geologická minulost Mostecka“, působil i jako 
redaktor Sborníku OMM.  

Odborných zájmů měl však Jaroslav Dykast ve svém životě mnohem více. Dlouhodobě se 
věnoval astronomii, při OMM působil od roku 1958 v astronomickém kroužku. Později se také podílel 
na založení a vedení pobočky Československé astronomické společnosti v Teplicích. Za velké zásluhy 
o rozvoj astronomie na severu Čech byl v roce 2010 zvolen za čestného člena České astronomické 
společnosti. S akademickou půdou ho určitou dobu pojila jak jeho hojná účast na vědeckých 
konferencích, kongresech a sympoziích, tak i pedagogická činnost na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí 
nad Labem a v mostecké pobočce ostravské Vysoké školy báňské. Čest jeho památce! 

 
Vít Joza 
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