
 

Náš bývalý kolega, vedoucí oddělení i ředitel ústavu Václav Houša  se narodil 7. dubna 1935 v Čáslavi. 
Již v mládí se zajímal o přírodu a hlavně geologii a paleontologii. Svůj zájem rozvíjel na čáslavském 
gymnáziu, kde mu byly vzorem práce dr. Antonína Culka, který se zasloužil o poznání geologie 
Čáslavska. Významnou roli sehrál dr. Zdeněk V. Špinar, působící na Karlově univerzitě jako asistent  
a později docent a profesor, a který vedl i skautský oddíl, jehož byl Václav členem. Nebylo proto 
překvapením, že po maturitě zamířil Václav za Z. V. Špinarem na Geologicko-geografickou fakultu. 
Univerzitní studia v letech 1953-1958 zakončil diplomovou prací „Revize čeledi Galatheidae Dana, 
1852 (Crustacea, Decapoda) štramberských vrstev“.  V roce 1958 nastoupil do Paleontologické 
laboratoře ČSAV. Titul CSc. získal v roce 1965 zpracováním křídových amonitů. Hlavním směrem jeho 
paleontologického zaměření bylo studium štramberských lokalit.  Řada publikací se zabývá 
problematikou geologie a paleontologie (hlavně skupin amonitů a kalpionel) hraničních souvrství jury 
a křídy. Dalším Václavovým zájmem byla aktuopaleontologie, která ho přivedla k potápění 
v Jaderském a Černém moři a později i na Kubě, kde rovněž studoval jurskou a křídovou faunu a byl 
autorem prvních paleontologických skript na Universidad de Oriente v Santiagu de Cuba. Po návratu 
působil jako pedagog i na Karlově univerzitě. Václav Houša byl i výborným organizátorem 
paleontologických konferencí a jeho odborný rozhled ho přivedl i k práci v mezinárodní stratigrafické 
subkomisi hranice jura/křída a československé stratigrafické komisi. V 90. letech se významně 
zasloužil o obnovu Geologického ústavu, který byl více než deset let sloučen s Hornickým ústavem  
a v novém ústavu pracoval jako vedoucí oddělení paleontologie a zástupce ředitele a v letech 1992 až 
1996 i jako ředitel. Od r. 1990 byl předsedou celostátní komise pro obhajoby kandidátských 
disertačních prací v oboru paleontologie a od r. 1991 komise pro obhajoby DrSc. disertačních prací. 
Pracovní elán a životní optimizmus  Václava Houši zakončil jeho náhlý a nečekaný odchod v 71 letech.  
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