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       Jiří Čubuk se narodil 1.9.1928 v Brně. Již jako třináctiletý školák projevoval  vyhraněný 
zájem o archeologii. Z povrchových nálezů na různých prehistorických lokalitách v Brně a 
okolí získal roku 1941 svou první kolekci kamenných a keramických pravěkých artefaktů. 
Roku 1942 nalezl mladopaleolitickou stanici v Komíně. Svoje nálezy přicházel konzultoval za 
profesorem Absolonem s jehož pomocí byly komínské artefakty odborně popsány, nakresleny 
a publikovány v časopisu Příroda roku 1944. Při návštěvách u profesora Absolona se také 
seznámil se členy speleologické výzkumné skupiny, jejichž činnost jej okamžitě zaujala a 
brzy se stal jejím členem. Později skupinu sám vedl při výzkumu Ledové jeskyně a při 
zahájení objevných pracích jeskyně Spirálka na Holštejnsku.  
       Po maturitě na gymnaziu začal studovat na lékařské fakultě v Brně, odkud byl po únoru 
1948 vyloučen. Vojenskou službu konal v Trebišově, v jehož okolí nasbíral bohatou kolekci 
pravěkých obsidiánových artefaktů. Po návratu do civilu pracoval jako řidič nákladního vozu 
ČSAD, kde v téže funkci pracovala i jeho budoucí manželka  Marielise, Altgräfin zu Salm-
Reiffersheidt-Raitz. V letech 1956 - 1957 zastával funkci geologa v Nerudném průzkumu 
v Brně. Do Rakouska emigrovali s manželkou 20.10.1957. Cestou na rekreaci do Bulharska 
vystoupili v Bělehradě z vlaku a po dramatických událostech a zážitcích v záchytném táboře  
v Jugoslávii byli eskortováni do Rakouska až po Novém roce 1958. Usadili se ve Vídni, kde 
se jim v březnu 1958 narodil syn Georg a v roce 1961 druhý syn Leopold.   První dva roky 
emigrace pracoval Jiří Čubuk u americké firmy při průzkumném vrtání na naftu v Lybii, 
odkud přiváží kolekci artefaktů středního paleolitu. Po návratu do Rakouska byl zaměstnán u 
průzkumné organizace, kde se vypracoval na vedoucího oddělení pro hlubinné vrtání, šachty a 
studny v Rakousku a  na Středním Východě. V tom čase se také věnuje poznávání krasových 
oblastí v Jugoslávii.  V první polovině 60. let se stává nájemcem průzkumné firmy. Po jedné 
nevydařené zakázce tuto činnost ukončil a našel si zaměstnání v západním Německu 
v hygienickém institutu University Düsseldorf na oddělení voda a odpadní voda, kde působil 
v letech 1966 – 1978. Často sloužil noční směny v místní nemocnici jako zdravotník, aby 
získal další peníze pro svoje náročné cestování. Stále se zajímal o krasovou problematiku. 
Rok 1967 věnoval studiu belgických krasů. Systematické studijní cesty podniká od roku 1970, 
když si pořídil velký automobil NSU RO80 a nejmodernější fotoaparát Nikon. Ten rok 
studoval krasové oblasti ve Švýcarsku, Francii, Španělsku, Jugoslávii a vysokohorský kras 
jihovýchodního Německa. Podle jeho vyjádření získal úplný přehled o evropských krasech. 
       V létě 1971 jsme se společně účastnili speleologického kongresu v Athénách s exkurzemi 
na ostrovy Naxos a Krétu. Týden před zahájením kongresu jsme soukromě navštívili ostrov 
Kefalonia, kde jsme provedli průzkumný výkop u jeskyně Fytidi a získané kamenné artefakty 
předali do muzea v Argostoli. Jiří Čubuk podnikl do Řecka 5 výzkumných cest, některé 
společně s ředitelem muzea v Duisburgu Dr.Corneliem Ankelem. Při těchto cestách zkoumali 
lokality vnitrozemské, pobřežní a na Jónských ostrovech, převážně na Kefaloni, kde objevil 
stanici starého paleolitu, o níž publikoval zprávu r.1976. 
       Roku 1971 absolvoval ještě speleologickou exkurzi do Sýrie a Libanonu a do severní 
Francie na megalitické památky. 
       V roce 1972 vede výzkumný výkop paleolitické lokality Rörshain a v letech 1972 - 1974 
provádí výkopy na belgickém nalezišti Hélin u St.Symphorien nedaleko města Mons. Z těchto 
výkopů získal kolem 4000 kg artefaktů převážně starého paleolitu. Komplexní zpracování již 
nedokončil. Vydal pouze 2 zprávy pro konference 1974 a 1975. 



       Při tom nezapomíná na studijní cesty, do roku 1982 ještě pětkrát navštíví Francii, 
Španělsko a Portugalsko a také Maroko, kde zjišťuje výskyt paleolitu a odkud přiváží bohaté 
nálezy artefaktů. 
       V létě r.1977 navštívil v Africe staropaleolitické lokality Olduvai a Laetoli, odkud také 
přivezl sbírku paleolitického materiálu. Navštěvuje také proslulou lokalitu Bilzingsleben 
v bývalé NDR. 
        Po nařčení ze špionážní činnosti musel univerzitu opustit. Zaměstnání získal v úřadu pro 
stavby tunelů a mostů v Düsseldorfu ve funkci stavebního dozoru na stavbě tunelu pro 
přeložku železniční trati. Ve výkopu na této stavbě našel mamutí kel 2,15 m dlouhý, který 
restauroval a věnoval řediteli úřadu. Soukromě stále zpracovává svoje paleolitické sbírky, 
pořádá rozsáhlou odbornou knihovnu a připravuje přednášky. Také dokončil práci o výzkumu 
sprašové lokality u Frankfurtu. 
       V roce 1981 těžce onemocněl, přežil klinickou smrt, podrobil se operaci slinivky břišní a 
byl mu voperován kardiostimulátor. Jako invalidní důchodce cestuje v létě 1982 do Francie na 
exkurzi do St.Acheul a na terasy řeky Sommy. V dubnu 1983 je na ozdravné archeologické 
cestě v Tunisu, odkud si přiváží poslední kolekci pěstních klínů. Následovalo prudké zhoršení 
zdravotního stavu, ochrnutí pravé strany těla a dlouhá hospitalizace. Na jaře 1984 je na 
rekreačním pobytu na Maltě, odkud je od něj poslední zpráva. 
       Jiří Čubuk zemřel v Düsseldorfu dne 9.12.1984 ve věku 56 roků. 
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