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Rapprich V., Holásek O., Hroch T., Kachlík V., Prouza V., Rejchrt M., Tasáryová Z. (2013): Základní geologická mapa 
České republiky 1 : 25 000. Geologická mapa, list 03-324 Turnov. 

Geoinformační systém pro geopark Český ráj byl vytvořen v letech 
2008–2013. Obsahuje geologické a speciální mapy tvarů a vývoje reliéfu, 
ložisek nerostných surovin a geofaktorů životního prostředí, databáze 
sesuvů a významných lokalit a vysvětlující texty. Zásadně přispívá 
k popularizaci geovědních oborů a geoturistiky a stal se důležitým  
dokumentem pro udržitelný rozvoj regionu. Projekt finančně podpořilo 
Ministerstvo životního prostředí ČR a Česká geologická služba.

Geologický výzkum a mapování poskytují informace o geolo gickém vývoji 
Země a upozorňují na rizika, která mohou ohrozit život a majetek občanů. 
Databáze záplavových, sesuvných a poddolovaných území, anomálií toxic-
kých prvků či kontaminací podzemních a povrchových vod využívá státní 
správa i soukromý a podnikatelský sektor nejen při územním plánování. 
Moderně zpracovaná a interpretovaná data o geologické stavbě České re-
publiky jsou respektovanou součástí mezinárodního vědeckého výzkumu 
litosféry Země. 

Geologické mapy 
pro Geopark UNESCO Český ráj

Geologický výzkum a mapování začínají v terénu. Dokumentace pyroklastických 
poloh permských vulkanitů ve vulkanosedimentární výplni podkrkonošské pánve 
v lomu Hvězda u Staré Paky.

Edice Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 – Geopark UNESCO Český ráj získala 
prestižní ocenění Mapa roku 2013, které každoročně uděluje Kartografická společnost 
České republiky. Digitalizace autorských originálů byla tečkou za multidisciplinárním 
geologickým výzkumem.

Šebesta J., Baldík V., Holásek O., Hroch T., Novotný R. (2013): Základní geologická mapa 
České republiky 1 : 25 000. Mapa tvarů a vývoje reliéfu, list 03-324 Turnov. 
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Aplikace metod 
dálkového průzkumu Země 
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Dálkový průzkum Země (DPZ) je dnes díky novým vesmírným 
programům a rychle se vyvíjejícím technologiím nejrozšířenější me-
todou získávání prostorových dat o zemském povrchu a objektech. 
Kromě toho, že satelitní data přinášejí synoptický pohled na stu-
dovanou oblast, je jejich hlavním přínosem i možnost kombinovat 
prostorovou informaci s tematickou (kvalitativní hodnoty zkouma-
ného objektu) a temporální (systematicky pořizovaná archivní data 
umožňují vyhodnocení časové řady snímků) informací. V souladu 
s tím, jak se neustále zlepšují parametry distančně pořizovaných dat 
(např. spektrální rozlišení, rozsah, prostorové rozlišení), se i vlastní 
analýza posouvá od kvalitativní ke kvantitativní úrovni.

Specializované pracoviště DPZ se dlouhodobě soustředí 
na aplikace metod kvantitativní obrazové spektroskopie 
s využitím optických i termálních hyperspektrálních (HS) dat 
(0,45–13,00 µm). V rámci České republiky byly např. tyto me-
tody použity jako nástroj pro studium interakcí mezi geoche-
mickým složením substrátu a fyziologickým stavem vegetace. 
V rámci mapovacích aktivit ČGS v zahraničí jsou metody DPZ 
využívány pro mapování diagnostických minerálů či detekci 
termálních anomálií a zvodnělých půd.

Smrkové jehličí, které je vystaveno působení různých environmentálních vlivů, lze využít 
jako bioindikátor kvality ovzduší a znečištění půdy. S využitím leteckých hyperspektrálních 
dat pořízených ve dvou časových úrovních (07/2009 a 08/2010) je možné modelovat obsah 
fotosyntetických pigmentů. Na tomto podkladě lze dále hodnotit celkový zdravotní stav lesních 
porostů smrku ztepilého, který je poté korelován s geochemickými charakteristikami půdních 
profilů. Přitom bylo zjištěno, že vegetační stres je dán především nízkými hodnotami půdního 
pH a makronutričních parametrů.

Radar je aktivní systém generující vlastní záření v mikrovlnné části spektra. Zásadní výhodou radarových 
systémů je skutečnost, že data lze pořizovat bez ohledu na počasí a denní dobu. Intenzita odrazu radarových 
paprsků velmi úzce souvisí s dielektrickými vlastnostmi zemského povrchu. Obrázek demonstruje extrakci 
lineárních geologických struktur a výpočet jejich plošné hustoty na podkladě satelitních radarových dat 
ALOS/PALSAR, doplněnou o validační profil získaný metodou symetrického odporového profilování. 

Termální DPZ je založen na pořizování obrazových dat v oboru tepelného infračerveného 
záření. Kromě výpočtu povrchové teploty nacházejí termální data využití při detekci 
výskytu hornin a minerálů, které se v optické části spektra neprojevují. Obrázek 
demonstruje využití termálních satelitních dat ASTER při sledování teplotních gradientů 
jezer etiopské části východoafrického riftu. Na snímku jsou dobře patrné přítoky teplejší 
vody z řek a lze také detekovat vývěry termálních pramenů. 

Radarová satelitní dala lze rovněž použít při detekci vertikálních terénních nestabilit. 
Při využití metody tzv. permanentních odražečů je možné detekovat pozvolné plynulé 
pohyby terénu o rychlostech v řádu mm/rok. Obrázek ilustruje aplikaci výše uvedené 
metody v oblasti ostravsko-karvinské pánve. Červené a oranžové body vykazují 
pokles, který je způsoben současnými i bývalými těžebními aktivitami, zatímco zelené 
a modré body jsou stabilní.   

Družicová data velmi vysokého rozlišení nabízejí možnost sledování objektů na zemském povrchu na velmi podrobné 
prostorové úrovni (prostorové rozlišení až 0,5 m). Díky tomu jsou vhodná zejména v případě detailních geologických 
studií realizovaných na plošně málo rozsáhlém území. Obrázek zachycuje příklad družicových dat World View 2 
použitých pro potřeby sledování sesuvu v rámci geologických prací v Mongolském Altaji.



Horniny jsou během pohybů tektonických desek zatlačovány do hloubky nebo vyzdvihovány 
k povrchu. Během této dráhy v nich dochází k chemickým reakcím, kdy vznikají nové 
minerály tak, aby celková energie byla za daných tlaků a teplot minimální. U některých 
minerálů tím vzniká také chemická zonalita. Při korelaci růstu minerálů se strukturami 
můžeme také interpretovat směry pohybů, což je nedílnou součástí tvorby tektonických 
představ o geologickém vývoji dané oblasti. V kombinaci s datováním, například zirkonu, 
můžeme těmto procesům přiřadit věk. Uvedený příklad ukazuje studii granulitu z Českého 
masivu, který byl zasunut přibližně do hloubky 70 km a následně vyzdvižen při kolizi 
kontinentů před 360 miliony let.

VZNIK KOLIZNÍCH OROGÉNŮ
Převážně přepracováním staršího korového materiálu jsou charakterizovány kolizní oro-
gény, např. variský orogén v Evropě nebo jeho moderní ekvivalent v Himálaji a Tibetu. 
U tohoto typu tvorby horských pásem dochází převážně ke spojení již existujících konti-
nentálních bloků. Po kontinentální kolizi může přibližování desek pokračovat podsouvá-
ním jedné z desek, což vede ke ztluštění orogénu a vzniku vysokotlakých metamorfních 
komplexů. Konečným důsledkem může být částečné tavení ztluštělé kůry. Poslední 
studie ukazují, že během tohoto stádia kontinentální konstrukce vzniká rozsáhlá pře-
chodná zóna vzájemné interakce, kde dochází k mechanickému promísení materiálu 
z obou desek. V této oblasti vzniká nový typ kontinentální kůry. Poznání vnitřní anato-
mie tohoto typu orogénů na příkladu starších pohoří může přispět k pochopení mladších 
rozsáhlých orogenních pásem, jako je himálajsko-tibetské pohoří.  Naše skupina se 
v současné době soustřeďuje na studium Českého masivu, francouzských Vogéz, Iber-
ského poloostrova a Maroka, kde studujeme fosilní kolizní procesy.  Zároveň pracujeme 
v Himálaji a v oblasti Tibetského plató, kde studujeme současné procesy spojené s kolizí 
indické a asijské kontinentální desky. V obou případech používáme geofyzikálních, geo-
chemických a geologických metod, jež nám umožňují lépe pochopit vnitřní a hlubinnou 
architekturu těchto soustav a také historický vývoj pohybu těchto desek.

VZNIK A RŮST ASIJSKÉ KONTINENTÁLNÍ KŮRY
Naše výzkumy ve střední Asii jsou zaměřeny na studium mechanismů vzniku a růstu konti-
nentální kůry v orogenních pásmech. Přítomnost dvou typů kůry, oceánské a kontinentální, 
je nejdůležitějším jevem, který odlišuje planetu Zemi od ostatních planet sluneční soustavy. 
Existence kontinentální kůry na druhé straně zásadním způsobem ovlivňuje růst a destrukci 
kontinentů. Proto je možno říci, že desková tektonika je principiální podmínkou pro vznik 
kontinentální kůry a že její mechanismus je přítomností kontinentální kůry zároveň řízen. 
Kontinentální kůra vzniká v rozsáhlých, až stovky milionů let trvajících akrečních orogénech, 
jejichž příkladem je například cirkumpacifický orogenní systém v současnosti. Středoasijské 
orogenní pásmo je největší akreční systém na světě, kde došlo k dramatickému nárůstu 
objemu kontinentální kůry během přibližně 50 milionů let.  Naši odborníci studují příčiny 
tohoto dramatického přírůstku asijského kontinentu za použití geologických, geochemic-
kých a geofyzikálních metod.  Výzkumné práce jsou v současné době lokalizovány zejména 
na území Mongolska a severní Číny, kam směřují naše každoroční expedice, pořádané spolu 
s našimi mongolskými, francouzskými, čínskými a americkými partnery.

Centrum pro výzkum litosféry 

Nová tektonická mapa vzniku Českého masivu podle Schulmanna et al. (2014).

Počítačové simulace ukazují ve zjednodušené 
podobě průběh a zákonitosti geologických procesů. 
Příkladem je simulace deformace kůry při kolizi 
dvou litosférických desek s výrazně odlišnou vnitřní 
stavbou. Taková situace nastala na území Českého 
masivu při variském vrásnění přibližně před 
350 miliony let. Počítačový model ukazuje struktury, 
které při kolizi vznikají, a tlakově-teplotní podmínky 
zaznamenané materiálem v různých místech.  
Tyto a další vypočtené údaje mohou být porovnány  
s geologickými pozorováními pro skutečné horniny. 
Když jsou výsledky simulace a geologická data 
v souladu, považujeme model za úspěšný. 

Pohyb magmatu v kůře kontroluje 
rozdělení zemské kůry na lehčí, svrchní 
granitickou část a hustší mafickou 
část. Tento proces je zodpovědný 
za distribuci tepla v zemské kůře, 
vznik nerostných surovin a také výskyt 
a intenzitu vulkanických erupcí. Je 
tudíž nezbytné pochopit podmínky 
a mechanismy toho, jak magma protéká 
zemskou kůrou. Zde uvádíme názorné 
příklady toku magmatu v natavených 
horninách – migmatitech. 
(A) Fotografie a náčrtek výchozu ukazuje 
různé typy toku magmatu horninou – 
v dobře definovaných kanálech nebo 
difuzně, pervazivně skrz horninu. 
(B) Tok magmatu je také kontrolován 
deformací. Na fotografii jsou vidět 
deformované kusy horniny unášené 
magmatem. 
(C) Mikrostrukturní přeměna ortoruly 
na žulu během pervazivního toku 
taveniny. 
(D–E) Magma s sebou často také nese 
velké množství materiálu ze svého 
zdroje nebo materiálu, který nasbíralo  
cestou – takové horniny nazýváme 
diatexity či „špinavé“ granity.
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Laboratorní metody a jejich aplikace
Laboratoře České geologické služby poskytují širokou škálu analytických metod pro oblast geologického a environmentálního 
výzkumu. Současně vyvíjejí nové metody analýz a přípravy vzorků. Pro partnery z praxe i z akademické sféry nabízejí laboratoře 
jak rutinní nástroje, jako je anorganická a organická analýza či příprava horninových preparátů, tak i spolupráci na výzkumných 
projektech s využitím přístrojového vybavení České geologické služby.

Elektronový mikroskop Tescan Mira3 GMU FEG-SEM s mikroanalytickým systémem 
EDS X-MaxN 80, WDS Wave 500 a EBSD Nordlys II Nano (Oxford Instruments).

Hmotnostní spektrometr se statickým magnetickým polem a ionizací pomocí indukčně 
vázaného plazmatu.

Komplexní regionální a hloubkový výzkum litosféry

Laboratoř rentgenové mikroanalýzy
Laboratoř je vybavena moderním elektronovým mikroskopem Tescan 
Mira3 GMU FEG-SEM s mikroanalytickým systémem EDS X-MaxN 80, 
WDS Wave 500 a EBSD Nordlys II Nano (Oxford Instruments). Díky  
tomuto vybavení je možné studovat pevné materiály v mikro- 
a nanoměřítku. Nedestruktivní způsob analýzy je výhodný jak pro 
studium extrémně malých vzorků (mikrofosilie, meteority, vzácné 
minerální fáze, mikrostrukturní interminerální vztahy), tak pro stu-
dium chemických a strukturních vlastností hornin a geomateriálů.

RADIOGENNÍ A STABILNÍ IZOTOPY
Laboratoř radiogenních izotopů
Pro analýzu radiogenních izotopů (Sr, Nd, Pb, Os) a „netra-
dičních“ stabilních izotopů (Cu, Ca, Zn, Li, Cr) geologických 
materiálů je ČGS vybavena dvojicí hmotnostních spektrometrů 
se statickým magnetickým polem, s ionizací pomocí indukčně 
vázaného plazmatu (MC-ICP-MS) a termální ionizací z pevné 
fáze (TIMS). Příprava vzorků pro většinu analýz probíhá ve spe-
cializované ultrastopové laboratoři (USL), kde je kladen maxi-
mální důraz na eliminaci kontaminace. V laboratořích probíhá 
vlastní výzkumná činnost, která se zaměřuje jednak na otázky 
geneze vyvřelých hornin, jednak na aplikace netradičních 
izotopů v environmentální geochemii. Kromě toho je řešena 
izotopová problematika v řadě širších mezioborových projektů 
a vybrané izotopové analýzy mohou být provedeny i formou 
komerční zakázky.

MINERALOGIE A SPECIÁLNÍ METODY
Laboratoř rentgenové difrakce
Krystalová struktura, která ovlivňuje fyzikálně-chemické vlastnosti mi-
nerálů a jejich krystalové tvary, může být zkoumána pomocí difrakčních 
metod. Dnes se difrakce rentgenového záření na krystalech stala stan-
dardní technikou v mnoha laboratořích. Využívá se např. při kvalitativní 
i kvantitativní fázové analýze, analýze krystalových struktur, výzkumu 
pnutí a velikosti částic. Laboratoř rentgenové difrakce České geologické 
služby je vybavena práškovým difraktometrem Philips X´Pert. V laboratoři 
jsou prováděny difrakční analýzy širokého spektra geologických mate-
riálů zahrnující horniny, minerály a půdy. Analyzovány jsou také různé 
krystalické syntetické materiály, odpadní produkty, popílky, kaly, důlní 
sraženiny a stavební materiály. V laboratoři se také provádí separace jílové 
frakce a její fázová analýza. Výzkum prováděný pracovníky laboratoře se 
zaměřuje na studium krystalových struktur a vybraných fyzikálně-chemic-
kých vlastností ternárních fází obsahujících platinové kovy. Ve spolupráci 
s dalšími kolegy ČGS byla v laboratoři rentgenové difrakce studována 
a následně popsána celá řada nových minerálů, např. vavřínit, pašavait, 
jacutingait, lukkulaisvaarait a další. Výzkumné aktivity zahrnují také stu-
dium interakcí jílových minerálů v přírodním prostředí.

Struktury minerálů tischendorfitu a jacutingaitu.

Jacutingait 
kolmo Pt2HgSe3

Tischendorfit 
Pd8Hg3Se9



Globální změny 
v geologické minulosti

Výzkum globálních změn v geologické minulosti 
a vývoje života

Studium globálních změn v geologické minulosti je zaměřeno převážně na globální události (bioeventy), které výrazně ovlivnily 
vývoj celkové biodiverzity mořského nebo terestrického ekosystému. Výzkumný tým ČGS analyzuje paleontologickými, sedimento
logickými a geochemickými metodami změny vybraných abiotických charakteristik paleoprostředí (např. změny teploty mořské 
vody nebo koloběhu uhlíku v globálním mořském ekosystému) a parametrů charakterizujících vývoj paleodiverzity v obdobích 
před globálními krizemi, v jejich průběhu i po nich. Analýza vývoje paleodiverzity tedy nutně zahrnuje časově náročný taxono
mický, paleoekologický a paleobiogeografický výzkum. 

SLUŽBA VĚDECKÉ 
KOMUNITĚ 
Členové výzkumného týmu 
Jiří Frýda a Štěpán Manda 
vydávají mezinárodní 
vědecký časopis Bulletin of 
Geosciences. Tento časopis, 
s IF = 1,495, je v současnosti 
16. nejvýznamnějším 
světovým časopisem oboru 
paleontologie a nejvýznam
nějším geovědním časopi
sem v České republice.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY 
Členové výzkumného týmu se každý rok podílejí 
na vědeckých aktivitách projektů IGCP. Několik členů 
vědeckého týmu aktivně pracuje také v  subkomisích 
International Commission on Stratigraphy (International 
Union of Geological Sciences) v pozicích členů či kore
spondujících členů.

PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 
Členové výzkumného týmu se podílejí na výuce na něko
lika univerzitách a školí diplomanty a doktorandy.

SLOŽENÍ VÝZKUMNÉHO TÝMU
V současnosti je výzkumný tým ČGS, který se zabývá globálními změ
nami v minulosti Země, tvořen bezmála dvěma desítkami pracovníků 
s celkovou kapacitou přibližně 9 pracovních úvazků/rok. Většina 
mzdových nákladů týmu je kryta vědeckými projekty Grantové 
agentury ČR a téměř 50 % týmu tvoří doktorandi a diplomanti.

PUBLIKAČNÍ AKTIVITA 
Členové tohoto výzkumného týmu publikovali v posledních 
10 letech téměř 200 článků v mezinárodních vědeckých časopisech 
a okolo 20 kapitol ve vědeckých knihách prestižních zahraničních 
nakladatelství. 

Globální biologické krize zaznamenané ve spodnodevonských vápencích v údolí Zinzilban (západní část 
pohoří Pamír) jsou studovány v rámci doktorandských projektů členů výzkumného týmu ČGS.

Terénní práce doktorandů ČGS (dr. Stanislava Vodrážková a dr. Štěpán Manda) v centrální části Roberts 
Mountains, Nevada.

Devonské vápence centrální Nevady byly jednou z hlavních výzkumných oblastí projektu 
„Middle Paleozoic climatic and sea-level changes and their influence on marine community 
evolution“ mezi lety 2008–2012.



Svahové nestability
REGISTR SVAHOVÝCH NESTABILIT ČESKÉ REPUBLIKY (RSN)
Jde o databázi svahových nestabilit (sesuvy, skalní řícení, zemní 
proudy atd.), které byly zpracovány (zmapovány, popsány, 
zdokumentovány) v rámci řešení celé řady projektů, kterými 
se Česká geologická služba zabývá (např. základní geologické 
mapování, posudková činnost, zpracování škod způsobených 
povodněmi). Registr se průběžně doplňuje a aktualizuje.

Základním krokem při prevenci negativních důsledků sva- 
hových nestabilit je vymezení oblastí a ploch náchylných k po- 
rušení stability svahů, registrace a dokumentace svahových 
nestabilit a jejich vyhodnocení, kategorizace a zařazení do  
registru.

Registr svahových nestabilit obsahuje údaje, data a infor-
mace o svahových nestabilitách, které jsou využívány např. 
při územním plánování (dle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geo-
logických pracích), při zakládání staveb i vykonávání jiných 
činností (např. zemědělství, lesnictví, těžba surovin). RSN může 
sloužit jako výchozí podklad pro práci specialistů i pro větší 
informovanost veřejnosti a usnadnění řešení životních situací 
jednotlivých občanů.

Počátkem roku 2014 bylo v RSN ČR evidováno 15 873 ob-
jektů svahových nestabilit se 4225 přílohami (fotografie, 
nákresy). Pro zajištění účelného využití je registr prů-
běžně doplňován, aktualizován a prověřován terénními 
revizemi. Informace o svahových nestabilitách lze vy- 
hledat na webových stránkách: http://www.geology.cz/  
svahovenestability, odkaz na ně je přímo na hlavní 
stránce portálu ČGS a jsou dohledatelné i přes běžné 
internetové vyhledávače.

Plně funkční RSN umožní moderní způsob zpracování  
a průběžnou aktualizaci informací o svahových nesta bi- 
litách i v budoucnu, včetně jejich prostorového zařazení, 
např.:
• pro potřeby Centra krizového řízení MŽP
• pro potřeby státní správy (územní plánování a rozvoj)
•  pro návrhy legislativních úprav (zákony stavebnictví,  

pojišťovnictví atd.)
•  pro ochranu horninového prostředí, ale stejně tak i pro 

širokou veřejnost.

Známou lokalitou ohroženou 
nestabilitou svahů je zámek 
Jezeří. Rozsáhlé staré sesuvy 
bývají opakovaně aktivovány 
těžbou skrývky a uhlí u paty 
svahů Krušných hor. Toto 
rozsáhlé území s celkovou délkou 
odlučných hran sesuvů téměř 
6 km je předmětem bádání 
geologů od doby založení 
prvního dolu Hedvika v roce 
1901. V průběhu těžby zde bylo 
do roku 2013 odstraněno přes 
1650 mil. m3 uhlí a skrývky. Tak 
výrazné odlehčení svahů vedlo 
pochopitelně k oživení rozsáhlých 
sesuvů, které zde existovaly již 
v období třetihor. Monitorování 
přineslo mnoho poznatků 
o chování svahů a vodním režimu 
oblasti, dalšímu velkoplošnému 
sesouvání však nezabránilo. 
I když jde o významné a v rámci 
ČR svým rozsahem unikátní 
sesuvy s celkovou plochou 
asi 3,5 km2, jejich rizikovost 
postupně klesá. V současné době 
neohrožují sesuvy ani zámek 
Jezeří, ani okolní obce. 

Svahové nestability vznikají při porušení stability svahu působením zemské tíže, přičemž těžiště 
pohybujících se hmot vykonává dráhu po svahu dolů. Svahové pohyby jsou velmi různotvárným 
geodynamickým procesem probíhajícím v přírodním prostředí. Jejich vznik a vývoj je podmíněn místními 
přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické podmínky atd.) a případně lidskou 
činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd.). Výsledkem svahového pohybu –  
procesu – je svahová deformace – forma. Podle mechanismu pohybu a jeho rychlosti rozlišujeme  
čtyři základní skupiny svahových nestabilit: ploužení, sesouvání, stékání a řícení.

V dubnu roku 2006 postihl rozsáhlý sesuv svahových sedimentů východní portál tunelu Hřebeč 
a přehradil část komunikace I/35, která je důležitou spojnicí Pardubického kraje a Olomouckého 
kraje. Délka sesuvu byla 52 m, šířka 45 m, jeho objem činil více než 13 000 m3. Zemní sesuv byl 
doprovázen skalním řícením, odlučná oblast byla až 15 m vysoká.

Svahy Házmburku představují sesuv né území, v němž na severním a jihozápadním svahu leží dva navzájem 
syngenetické složené sesuvy, které se kolem obvodu vrcholu propojují. Geologické poměry, jakož i faktory 
vzniku sesuvů, jsou typické pro velkou část Českého středohoří. Katastrofální následky sesouvání na svazích 
Házmburku nemají v Čechách obdoby. Postupně bylo jednotlivými sesuvnými katastrofami úplné zničeno 
83 budov obce Klapý a dalších 23 bylo silně porušeno. Kromě toho vznikly škody také na elektrickém 
vedení a vodovodním potrubí.

Analýza zranitelnosti krajiny přírodními 
a antropogenními procesy
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Acidifikace lesních a vodních 
ekosystémů v České republice
Střední Evropa byla v druhé polovině minulého století významně 
ovlivněna enormně vysokými emisemi oxidů síry a dusíku, které 
způsobily dalekosáhlé změny suchozemských i vodních ekosystémů. 
V České republice se dopady nejvýrazněji projevily v lesních ekosys-
témech a povrchových vodách zejména v hraničních pohořích České 
republiky. Česká geologická služba dlouhodobě monitoruje změny 
ekosystémů na různých prostorových úrovních.

PLOŠNÉ MAPOVÁNÍ
Většina území České republiky má relativně dobré předpoklady pro neutralizaci kyse- 
 lého deště. Přesto jsou u nás místa, kde neutralizační kapacita půd nestačila a povrcho- 
vé vody jsou okyseleny (viz obr. s pH v letech 1984–1994). Jde zejména o horské oblasti, 
kde je vysoká kyselá zátěž, půdy jsou méně mocné a podloží tvoří horniny chudé na  
živiny. Jedná se například o oblasti Krušných hor, Jizerských hor, Krkonoš, Orlických 
hor, Jeseníků, vrcholové části Žďárských vrchů, Brd, Šumavy, Českého a Slavkovského 
lesa. Zde pH klesalo pod hodnotu 5,5. Při této hodnotě se již do vody dostává význam- 
né množství toxického hliníku z půd. Nízké pH bylo naměřeno i v Třeboňské pánvi – 
tam jsou ale zdrojem kyselosti přírodní huminové kyseliny tvořící se v rašeliništích. 
Podobně i ve vrcholových částech Šumavy je kyselost kombinací vlivu přirozených 
huminových kyselin a antropogenního okyselení. 

Opakované vzorkování povrchových vod mezi roky 2007–2010 
ukázalo viditelný posun k vyšším hodnotám pH a tedy snížení 
kyselosti prakticky ve všech postižených oblastech (viz obr. s pH 
v letech 2007–2010). Odsíření elektráren tedy mělo plošně pozitivní 
efekt. V současnosti se výrazněji okyselené oblasti vyskytují ještě 
v Krušných horách, Krkonoších, na Šumavě a ve Ždárských vrších 
(zde k přirozené kyselosti vod přispívá výskyt rašelinišť) či v Brdech 
a Třeboňské pánvi. Značně ustoupilo okyselení Jeseníků, Orlických 
a Jizerských hor (viz obr. „Rozdíl hodnot pH“). 

SÍŤ MALÝCH LESNÍCH POVODÍ GEOMON
Monitorovací systém GEOMON (GEOchemický MONitoring), koordinovaný Českou geologickou službou, je v současné podobě 
provozován od roku 1994. Jednotnou metodikou se zde pořizují vstupní údaje pro výpočet látkových toků ekologicky významných 
složek. Dlouhodobost sledování a kvalita měřených údajů jsou nezbytným předpokladem pro kalibraci hydrologických a geoche-
mických modelů, které umožňují odhadnout vývoj vodní bilance a chemismu povrchových vod jak v minulosti, tak v budoucnosti. 
Povodí sítě GEOMON jsou zahrnuta v mezinárodních monitorovacích sítích International Cooperative Programme Integrated 
Monitoring (ICP IM), International Cooperative Programme Waters (ICP Waters), Euromediterranean Network of Experimental 
And Representative Basins (ERB), International Long-Term Ecosystem Research (ILTER) a European Critical Zone Observatory.

Historický vývoj měrných emisí SO2, 
NH3 a NOx v bývalém Československu. 
Údaje představují průměrné hodnoty 
emisí pro celé území Československa. 
V blízkosti emisních center byly jejich 
hodnoty až několikanásobně vyšší. 
(Zdroj dat: Jiří Kopáček, Biologické 
centrum AVČR, v. v. i.)

Hodnoty pH povrchových vod České republiky a jejich změny za období 1984–2010.

Analýza zranitelnosti krajiny

Mapa 
rozložení malých 
lesních povodí 
GEOMON.

Vývoj depozice síry a pH srážek v povodích GEOMON.



Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod

HYDROGEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ
Od roku 2008 je hydrogeologické mapování součástí geologic-
kého mapování ČR v měřítku 1 : 25 000. Pro vybrané mapové 
listy vznikají hydrogeologické mapy, hydrogeologická sché-
mata a textové vysvětlivky charakterizující hydrogeologické 
poměry mapového listu. Hydrogeologické mapy jsou zdrojem 
informací pro státní správu i soukromý sektor při vyhledávání 
a ochraně vodních zdrojů, územním plánování, sanačních  
opatřeních a pro ochranu přírody obecně.

REBILANCE ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD
Přehodnocení zásob podzemních vod v 56 vybraných hydrogeolo-
gických rajonech je hlavním cílem projektu „Rebilance zásob pod-
zemních vod“. Projekt je v letech 2010–2015 financován Evropským 
fondem pro regionální rozvoj, Státním fondem životního prostředí ČR 
a MŽP ČR. S využitím získaných údajů a nově sestavených modelů 
bude možné v hodnocených hydrogeologických rajonech stanovit 
množství podzemních vod, optimální podmínky jejich odběru a defi-
novat opatření k jejich ochraně. Řešení tohoto významného projektu 
bylo svěřeno ČGS, neboť má dlouholeté zkušenosti v oblasti regionál-
ních hydrogeologických prací, vlastní řadu výchozích geologických 
podkladů a disponuje náležitým vybavením i týmem specialistů.

Terénní měření hydraulických vlastností hornin ve vrtu na lokalitě 
Tis u Blatna v rámci projektu MPO FR-TI1/367..



Nerostné zdroje a vliv těžby 
na životní prostředí v České republice

Výzkum nerostných zdrojů a vlivu jejich těžby a úpravy 
na životní prostředí

V oblasti nerostných surovin je činnost ČGS zaměřena na mineralogický a geochemický výzkum ložisek nerostných surovin i odpadů 
po jejich těžbě, sledování technických a ekonomických trendů v průzkumu a těžbě a na tvorbu podkladů pro surovinovou politiku státu 
i regionálních samospráv. Ložiskový výzkum probíhá ve spolupráci s ostatními evropskými geologickými službami ve sdružení 
EuroGeoSurveys i s dalšími organizacemi a institucemi. Významnou součástí výzkumu je také hodnocení vlivů těžby na životní prostředí 
a studium historie dobývání nerostných surovin na území ČR. 

CENTRUM KOMPETENCE EFEKTIVNÍ 
A EKOLOGICKÉ TĚŽBY NEROSTNÝCH SUROVIN 
(CEEMIR)
Jedním z hlavních cílů projektu je revize ložisko-
vých akumulací vybraných rudních a nerudních 
surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU, 
a to včetně výskytu těchto surovin v existujících 
odpadech z těžby. Výsledkem výzkumu je 
také návrh efektivního a ekologicky šetrného 
způsobu těžby a úpravy na vybraných lokalitách 
a zhodnocení aktuálního surovinového poten-
ciálu ČR. Projekt hrazený z fondů Technologické 
agentury ČR získala ČGS jako součást konsorcia 
vedeného TU-VŠB Ostrava.

TVORBA A AKTUALIZACE KRAJSKÝCH 
SUROVINOVÝCH POLITIK
Regionální surovinová politika patří k zásad- 
ním strategickým dokumentům každého kraje. 
Poskytuje přehled a charakteristiku ložisek 
nerostných surovin na území kraje, hodnotí 
zásoby, vývoj těžby a její vliv na životní pro-
středí, zabývá se vývojem potřeby surovin,  
navrhuje postupy a opatření při využívání suro-
vinových zdrojů v kraji. Regionální surovinová 
politika je důležitým odborným podkladem  
pro územní samosprávu. Tyto dokumenty jsou 
projednávány s veřejností v procesu vyhodno-
cení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA), 
čímž se stávají dokumentem vyjadřujícím 
závazný veřejný zájem.

TVORBA MAP NEROSTNÝCH SUROVIN 
Jednou z významných činností aplikovaného vý-
zkumu je tvorba map ložisek nerostných surovin 
České republiky v měřítku 1 : 25 000 v rámci pro-
jektu Základního geologického mapování ČR  
1 : 25 000. V mapě a v textu vysvětlivek je uve-
dena základní ložiskově-geologická charakte-
ristika mapovaného území s důrazem na výskyt 
ložisek, prognózních zdrojů a indicií nerostných 
surovin. Ročně je takto zpracováváno 10–15 sekcí 
mapových listů 1 : 25 000.

UPŘESNĚNÍ EVIDENCE A SOUČASNÉHO STAVU 
VYUŽITÍ LOŽISEK NEVYHRAZENÝCH NEROSTŮ 
NA ÚZEMÍ ČR 
Cílem projektu byla aktualizace současného 
stavu využití a evidence využívaných ložisek  
nevyhrazených nerostů stavebních surovin v ČR. 
Nově zjištěné poznatky slouží k aktualizaci 
surovinového informačního systému (SurIS) 
a jako podklad pro tvorbu územně plánovací 
dokumentace (ÚPD) pro orgány státní správy 
a samosprávy. V roce 2013 bylo prověřeno 
celkem 185 ložisek nevyhrazených nerostů. 
Výstupem bylo 185 pasportů a detailních map 
obrysů těchto ložisek a katastrálních území 
s pozemkovými parcelami v Olomouckém, 
Středočeském, Královéhradeckém, Pardubic-
kém a Libereckém kraji.

ARCHAEOMONTAN
Rozsáhlý projekt, který  byl zahájen v roce 
2012 je zaměřen na archeologický výzkum 
lokalit  středověkého hornictví v Krušnohoří. 
Mezinárodní projekt je realizován ve spolupráci 
s archeology z ÚAPP Most a ze Zemského úřadu 
pro archeologii v Drážďanech. Česká geologická 
služba, jako jeden z partnerů, zajišťuje geo-
chemický, mineralogický a ložiskový výzkum 
archeo logických lokalit na Přísečnicku. Archeo-
logické nálezy přinesly v rámci projektu mnoho 
nových poznatků a díky interdisciplinárnímu 
charakteru výzkumu rozšířily dosavadní stav 
poznání o středověkém hornictví v Krušno-
hoří. Výsledky jsou postupně představovány 
prostřednictvím specializovaných konferencí 
s montánně archeo logickou tématikou. 

VLIV TĚŽBY A ÚPRAVY NEROSTNÝCH SUROVIN 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Historický vývoj na území naší republiky je úzce 
svázán s rozvojem hornictví a těžbou a úpravou 
nerostných surovin již od nejstarších období.  
Hornická činnost, zejména ta moderní, průmys-
lová, však zanechala v krajině stopy. Projekty 
řešené v letech 2007 až 2009 (např. upřesnění 
metodiky zjišťování kontaminace, zjištění mecha- 
nismů akumulace toxických prvků, využití DPZ 
pro monitoring aj.) přinesly nový náhled na  
identifikaci a výzkum dopadu hornické činnosti. 

Aktualizovaná 
mapa obrysu 
ložiska 
štěrkopísku 
Zálezlice –  
Chlumín 
na ortofoto- 
grafickém 
podkladu  
nevyhrazeného 
nerostu.

Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000.

Kamenolom na ložisku vápence Strážník.

Monitoring rozsahu kontaminace radioaktivními prvky na ložisku 
uranové rudy Medvědín. 

Srůsty pyritu 
se sfaleritem 
obsahujícím In 
v karbonátu, bílé 
inkluze galenitu 
(Měděnecko) – 
výzkum obsahu 
stopových 
a vzácných prvků 
na konvenčních 
ložiskách 
v Českém masivu 
(projekt CEEMIR).

Ložiskový výzkum 
v dobývkách 
na stříbrnou 
rudu z 12. století 
v Dippoldiswalde 
v rámci česko- 
-saského projektu 
ArchaeoMontan.



Nerostné zdroje a vliv těžby 
na životní prostředí – práce v zahraničí

Výzkum nerostných zdrojů a vlivu jejich těžby a úpravy 
na životní prostředí

V rámci programů rozvojové spolupráce, grantových projektů, zakázek soukromých investorů i v rámci mezinárodní spolupráce pracují 
ložiskoví geologové v řadě zemí. Cílem jejich práce je posouzení nerostného potenciálu, posouzení vlivu těžby a úpravy nerostných surovin 
na životní prostředí a na zdraví obyvatel a v neposlední řadě i výchova místních specialistů. 

Odběry vzorků na ložisku chromitových rud Centralnoje 1 (Polární Ural, Rusko), 
ve kterých byly následně zjištěny zvýšené koncentrace platinoidů.

UZBEKISTÁN
Účelem společného projektu České geolo-
gické služby a Národní univerzity Uzbekis-
tánu v rámci programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy KONTAKT bylo posou-
zení zdrojů, transport a frakcionace platinoi- 
dů ve vybraných gigantických ložiscích zlata 
a mědi v Uzbekistánu. Výsledkem projektu je 
zjištění vysokých obsahů palladia na ložisku 
porfyrového typu Kalmakyr. Výsledky Re-Os 
datování mineralizace v rudním revíru Mu-
runtau-Mjutenbaj potvrdilo neoproterozo-
ické stáří mineralizace, což je významné pro 
geologicko-metalogenetické interpretace.

RUSKO 
Práce provedené v rámci programu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
KONTAKT v oblasti Polárního Uralu ukázaly, 
že chromitové rudy této oblasti jsou poten-
ciálním zdrojem platinoidů.

ZÁPADNÍ AFRIKA
Pracovníci České geologické služby 
se podíleli na projektu australské agentury 
AMIRA “West African Exploration Initiative”. 
Cílem projektu bylo zhodnocení ložiskového 
potenciálu západní Afriky a objasnění vývoje 
regionálních struktur, které určují výskyt 
ložisek nerostných surovin. Práce české 
skupiny byly zaměřeny na objasnění faktorů, 
které určují distribuci zlata a doprovodných 
prvků v lateritech. Výsledkem prací bylo 
sestavení modelu disperze kovů v procesech 
lateritického zvětrávání. Vytvořený model 
umožňuje stanovení nejvhodnější strategie 
při geochemickém vyhledávání různých typů 
mineralizací v podmínkách západní Afriky.

NAMIBIE
V rámci projektů rozvojové spolupráce České 
republiky pracují ložiskoví geologové dlou-
hodobě při posuzování vlivu těžby a úpravy 
rud na životní prostředí a zdraví obyvatel 
v Namibii. Výsledky prací v oblasti města 
Tsumebu, které je postiženo emisemi z místní 
hutě, se staly jedním z podkladů pro přehod-
nocení plánů územního rozvoje této oblasti. 
Na základě zjištění extrémního znečištění 
půd a vysoké koncentrace potenciálně 
toxických kovů v zemědělských produktech 
v oblasti opuštěného ložiska zinkových 
a vanadových rud Berg Aukas rozhodla vláda 
Namibie o přesídlení místního státního země-
dělského podniku na vhodnější místo.

ZAMBIE
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných 
a kobaltových rud na životní prostředí 
v okolí zambijského Copperbeltu se stalo 
předpokladem pro přehodnocení územního 
plánu celé oblasti. V oblasti města Kabwe, 
silně postižené emisemi z místní hutě, byly 
výsledky prací použity pro stanovení stra-
tegie rekultivací nejvíce postiženého území 
v blízkosti hutě.  

UNESCO
Česká geologická služba je nositelem 
projektu UNESCO „Vliv těžby a úpravy nerost-
ných surovin na životní prostředí v Africe“. 
Projektu se účastní dvanáct afrických zemí 
a řada partnerských států Evropské unie. 
Cílem projektu je zejména pomoc při vý-
chově environmentálních specialistů v Africe 
a sjednocení metod posuzování vlivu těžby 
nerostných surovin na životní prostředí.

Pohled na ložisko Kalmakyr v Uzbekistánu, kde jsou povrchově dobývány 
Cu-Mo (Au) rudy porfyrového typu, ve kterých byly identifikovány  anomální 
koncentrace palladia.

Geochemický model různých typů mineralizace v západní Africe.

Účastníci workshopu UNESCO/IGCP 594 pořádaného v roce 2012 
ve Windhoeku v Namibii.

Model distribuce 
prašného spadu 
v okolí hutě 
Tsumeb v Namibii.

Mapa indexu průmyslové kontaminace 
zambijské části Copperbeltu. Vysoké 

hodnoty indexu označují silně 
kontaminované oblasti 

zejména v okolí 
odkališť 

a v blízkosti 
hutí. 



Geologické ukládání oxidu 
uhličitého

Trojrozměrný geologický model akviferů středočeské pánve – potenciálních úložišť CO2 . (Autoři: R. Lojka, 
L. Kondrová; výsledky jsou z projektu EU GeoCapacity financovaného EU v rámci 6. rámcového programu.)

Výzkum environmentálních a geoenergetických technologií

Geologické ukládání oxidu uhličitého je koncovým 
článkem řetězce technologie CCS (zachytávání 
a ukládání oxidu uhličitého – carbon dioxide cap-
ture and storage), která je dnes obecně uznávanou 
metodou snižování emisí skleníkových plynů 
a zmírňování změny klimatu. Její princip spočívá 
v zachycení oxidu uhličitého ve velkých stacionár-
ních zdrojích emisí, jako jsou tepelné elektrárny, 
ocelárny, cementárny, rafinerie nebo úpravny zem-
ního plynu, a v následné přepravě na úložiště, kde 
je pak CO2 bezpečně a trvale uložen do vhodných 
geologických struktur.

Česká geologická služba se problematice CCS věnuje od roku 2003. 
Významnou úlohu při získání mezinárodního know-how v tomto oboru 
sehrálo členství ČGS v mezinárodních výměnných sítích, jako jsou ENeRG 
(European Network for Research in Geo-Energy) a CO2NET (Carbon 
Dioxide Knowledge Sharing Network). Díky spolupráci se zahraničními 
partnery sdruženými v těchto sítích se ČGS mohla zapojit do evropských 
výzkumných projektů CASTOR a EU GeoCapacity, v jejichž rámci se po-
dařilo provést základní posouzení úložného potenciálu České republiky 
a udělat základní výběr nadějných geologických struktur, potenciálně 
vhodných pro ukládání CO2. Vznikly i první případové studie zaměřené 
na vybrané lokality – hluboké akvifery středočeského permokarbonu, 
netěžené uhelné sloje hornoslezské pánve a vybraná ložiska ropy na vý-
chodní Moravě. Na tyto práce pak navázal česko-norský projekt TOGEOS 
(2009–2010), který se zaměřil na akvifery středočeské permokarbonské 
pánve a na potenciál moravských ropných ložisek z hlediska možností 
intenzifikace těžby pomocí ukládaného CO2.

ČGS se díky zmíněným aktivitám stala průkopní-
kem v oboru CCS v České republice, mimo jiné i díky 
evropskému projektu CO2NET EAST (2006–2010), 
který ko ordinovala. Jeho posláním bylo integrovat 
nové členské státy EU ze střední a východní Evropy 
do evropských aktivit výzkumu a vývoje v tomto 
oboru, zvýšit úroveň obecného povědomí o CCS 
v tomto regionu a zajistit přenos poznatků v oboru 
do nových členských zemí. Jedním z hmatatelných 
výsledků tohoto projektu je český národní infor-
mační portál o CCS, který ČGS provozuje na adrese 
www.geology.cz/co2net-east. Logickým pokračová-
ním těchto aktivit pak byla účast ČGS v evropském 
integračním projektu CGS Europe (2010–2013), 
jehož hlavním cílem byla celoevropská integrace 
výzkumných institucí zabývajících se geologickým 
ukládáním CO2. Jedním z výsledků projektu je vstup 
ČGS do networku CO2GeoNet – Evropské sítě exce-
lence pro geologické ukládání CO2.       

Princip technologie CCS a geologického ukládání CO2.

Korelační řez napříč středočeskou pánví s vyznačením litologických profilů vrtů a křivkami 
odporové karotáže (RAPS) a gama-karotáže (GR). Žlutě vyznačené polohy odpovídají slaným 
akviferům, které byly zkoumány jako potenciální geologické úložiště CO2. (Autor: R. Lojka; 
výsledky jsou z projektu EU GeoCapacity financovaného EU v rámci 6. rámcového programu.)



Mapový server 
České geologické služby

Budování jednotného geovědního informačního systému

Hlavním posláním České geologické služby (ČGS), jejíž historie 
sahá do roku 1919, je sběr a zpracování údajů o geologickém 
složení státního území. Vzrůstající poptávka po GIS datech 
(vektorové i rastrové mapy) přístupných pouze pomocí webo-
vého prohlížeče byla motivem pro intenzivní testování techno-
logií mapových serverů. 

Základním mottem při budování mapového serveru ČGS 
(MS ČGS) byla snaha zpřístupnit různá prostorově orientovaná 
geovědní data, která byla upravena a symbolizována tak, aby 
co nejlépe vyhovovala požadavkům prezentace mapy v pro-
středí internetu.

Mapový portál ČGS byl spuštěn v roce 2003, je integrován 
do jednotného Informačního portálu ČGS (www.geology.cz).  
MS ČGS přinesl zpřístupnění datových fondů ČGS laické i od-
borné veřejnosti. ČGS připravuje mapové služby a aplikace 
nejen pro uživatele, ale zároveň tak, aby splňovaly i náročná 
technická a obsahová kritéria, která klade na ČGS jako posky-
tovatele geologických dat česká i evropská legislativa.

MAPOVÝ SERVER ČGS OD ROKU 2003 DO ROKU 2011
První MS ČGS byl vybudován na bázi technologií ArcIMS/ArcSDE,  
s databází Oracle. Aplikace mapového serveru byly založeny 
na dynamickém HTML a jazycích JavaScript a Perl. Aplikace  
MS ČGS z Informačního portálu ČGS vy užívaly některé funkce –  
především jednotnou autorizaci uživatelů nebo využití vyhle-
dávacích mechanismů včetně vstupních a výstupních formulářů. 
Aplikace se postupně vyvíjely, byla přidávána aktuální data. 
Kromě aplikace GeoINFO, která obsahovala přístup téměř 
ke všem geovědním datům, začaly vznikat i aplikace speciální, 
které byly zaměřeny vždy na úzkou problematiku, zajímavou 
pro uživatele (např. Významné geologické lokality České re-
publiky, Mapy radonového indexu České republiky). Zajímavou 
aplikací byl Tisk geologických map – byla určena výhradně 
pro tisk geologických map v uživatelsky definované oblasti.

VÝVOJ MAPOVÉHO SERVERU ČGS OD ROKU 2012
V rámci vývoje MS ČGS se ovšem nevyvíjely jen aplikace, ale 
vyvíjel se i software. Významným zlomem byl přechod na tech-
nologii ArcGIS Server/ArcSDE s databázemi Oracle/PostgreSQL. 
Tento přechod byl spojen i s reorganizací státní geologické 
služby. Ze dvou organizací pověřených jejím výkonem (ČGS 
a ČGS – Geofond) vznikla v lednu 2012 jedna Česká geologická 
služba. Z toho vyplynula potřeba nejen technologické, ale i ob-
sahové revize MS ČGS. Jednotná ČGS se tedy musela vyrovnat 
s aplikacemi založenými jednak na ArcGIS Viewer for Flex (ČGS) 
a také s aplikacemi vybudovanými na bázi Microsoft Silverlight 
(ČGS – Geofond). Aplikace postavené nad ArcGIS Viewer for 
Flex jsou aplikace sloužící převážně k prezentaci mapy, tedy  
komplexních plošných objektů, v kartografické kvalitě (geo-
logické, hydrogeologické, ložiskové mapy). Aplikace založené 
na Microsoft Silverlight prezentují zejména datové sady základ - 
ních dokumentografických registrů ČGS (vrty, důlní díla, sesuvy, 
mapová prozkoumanost atd.).

Aplikace Geologická mapa 1 : 25 000 zobrazuje hlavně geologickou mapu podloženou jedním ze tří 
topografických povrchů, je možné se informovat o každé ploše geologické mapy, je možné se dotazovat 
na administrativní jednotky, na přehled map, na obsah geologické mapy. Výsledky dotazů lze ukládat.

Aplikace Vlivy důlní činnosti, kde na topografickém podkladu ZM10 jsou zobrazeny důlní díla 
a poddolování. Jedná se o aplikaci/projekt  vytvořenou na bázi Microsoft Silverlight, která je součástí 
jednotné aplikace GISViewer. V rámci GISVieweru jsou projekty dostupné podle oprávnění uživatele. 
Některé projekty jsou zcela veřejné, u jiných je pro přístup nutné mít uživatelský účet s heslem.

Současný rozcestník k aplikacím MS ČGS, kde jsou zveřejněny 
všechny volně přístupné aplikace.



Studovnu knihovny ČGS navštívilo v roce 2013 643 návštěvníků, kteří si vypůjčili 
2700 dokumentů.

Zdroje pro poskytování informačních služeb lze rozdělit na interní 
a externí. Za zdroje interní jsou považovány fondy knihovní, archivní 
a sbírkové, které jsou k dispozici uživatelům ve studovnách a ba-
datelnách České geologické služby. Všechny fondy jsou evidovány 
v katalozích a databázích. Vzhledem k charakteru dokumentů byly 
spojeny fondy archivu ČGS a fondy útvaru Geofond a tyto archivní 
dokumenty jsou nyní zpřístupňovány v badatelně Geofondu. Ve stu-
dovně ČGS jsou čtenářům k dispozici knihovní dokumenty fondů 
knihovny ČGS a fondů bývalé knihovny MŽP. 

Přístupy do licencovaných externích zdrojů jsou financovány 
pomocí projektů MŠMT.

Česká geologická služba je členem několika konsorcií. Podařilo 
se zajistit pokračování v přístupech ke zdrojům SpringerLink, Willey 
Interscience, Science Direct a Scopus, GeoRef a GeoScienceWorld.  
K dispozici je také Web of Knowledge.

Publikace a mapy vydané Českou geologickou službou patří mezi 
velmi uznávané tituly z oblasti geologických věd v České republice. 
V rámci Vydavatelství ČGS pokračuje standardizace přípravy a op-
timalizace technického řešení výroby publikací, map a digitálních 
produktů a jejich on-line zpřístupňování na Informačním portále 
ČGS http://www.geology.cz/ – http://www.geology.cz/zpravy, 
http://www.geology.cz/spec-papers, http://www.geology.cz/bulletin, 
http://www.geology.cz/sbornik. 

V oddělení sbírek a hmotné dokumentace je zajištěno zpraco-
vání a zpřístupnění unikátního geologického materiálu, který 
byl získán pracovníky České geologické služby či byl převzat 
z průzkumů prováděných jinými organizacemi. Svým rozsahem 
se tyto fondy řadí k nejrozsáhlejším v České republice. V letech 
2012–2013 došlo v důsledku spojení České geologické služby 
a ČGS – Geofondu k výraznému zvětšení celkového objemu 
spravovaných fondů, a vyvstala tak nutnost jednotného 
badatelského řádu společné koncepce správy skladů. Paleon-
tologické a mineralogické kolekce podléhají režimu danému 
zákonem 122/2000 Sb. Informace o geologickém materiálu 
uchovávaném ve sbírkách i skladech hmotné dokumentace 
České geologické služby jsou on-line dostupné formou data-
bázových aplikací na stránkách Informačního portálu ČGS 
http://www.geology.cz a v aplikaci Virtuální muzeum ČGS, 
přístupné na http://muzeum.geology.cz/.

Informační podpora výzkumu

Studovnu navštěvují nejen ostřílení badatelé, ale i studenti.

V depozitářích sbírek je uloženo cca 300 000 vzorků.

Rozvoj infrastruktury pro podporu výzkumu 

Nezbytným předpokladem pro provádění kvalitního výzkumu je zajištění 
podpůrné a informační infrastruktury. Její základní součástí je uživatelsky 
příjemný přístup k interním i externím informačním zdrojům vědeckých 
informací a dat. S tím souvisí podpora a rozvoj informační a technické 
infrastruktury, zejména vhodně konstruovaný a aktualizovaný webový 
portál. Součástí jsou vysoce kvalitní laboratoře se špičkovým vybavením 
a širokým záběrem poskytovaných služeb. Kvalitní prezentace výsledků 
výzkumu je nezbytnou podmínkou zajištění vědeckých výstupů.  

Uložení mineralogicko-geologické kolekce v depozitářích sbírek.



Geofond
Samostatný útvar Geofond je součástí státní příspěvkové organizace Česká geologická služba od 1. 1. 2012. Vykonává činnosti, 
které patří mezi výkon státní geologické služby a další zákonné povinnosti přenesené zřizovatelem – MŽP.  Hlavní aktivity jsou:
•  Shromažďování, trvalé uchovávání, odborné zpracovávání a zpřístupňování geologické dokumentace a výsledků geologických 

prací na území ČR, včetně archivu a odborných geovědních databází.
•  Evidence ložisek nerostných surovin, včetně jejich ochrany, a každoroční zpracování Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR. 
• Evidence geologických prací v ČR.
• Vedení registru starých důlních děl, včetně hlavních důlních děl na území ČR.
• Zjišťování a evidence uzavřených a opuštěných úložných míst těžebních odpadů a vedení registru rizikových úložných míst.
• Poskytování údajů o území pro územně analytické podklady a vyjádření pro státní správu a samosprávu. 

Ukázka webové mapové aplikace Vlivy důlní činnosti (http://mapy.geology.cz GISViewer/?mapProjectId=1), 
která obsahuje údaje o důlních dílech, poddolovaných územích a úložných místech těžebních odpadů.  

Na 30 000 m horninových vzorků a souvislých vrtných jader ze strukturních a dalších významných vrtů 
je trvale uloženo ve speciálním systému vzorkovnic v externích skladech ČGS. Všechny uchovávané 
vzorky mají vazbu na písemnou dokumentaci z archivu Geofond, poloha vrtů je zobrazena v aplikaci 
Vrtná prozkoumanost.  

ČGS rovněž pořizuje fotografickou geologickou dokumentaci ložisek nerostných surovin. Na snímku je 
nejvýznamnější české ložisko sklářských a slévárenských písků Střeleč.

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE
Archiv Geofond soustřeďuje dokumentaci odevzdávanou 
na základě zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 
s přírůstkem několik tisíc zpráv a posudků ročně.  Mapový 
archiv obsahuje tištěné české i zahraniční geovědní mapové 
dokumenty. Samostatnou část tvoří kolekce báňských map. 
Díky systematickému skenování fondů je část dokumentace 
dostupná uživatelům v digitální podobě. Údaje z archivních 
dokumentů jsou dále zpracovávány do odborných registrů 
informačního systému a on-line zpřístupňovány formou 
prostorových geodat  v aplikaci Vrtná či Hydrogeologická 
prozkoumanost.

NEROSTNÉ SUROVINY
V rámci výkonu státní geologické služby na území ČR shro-
mažďuje ČGS v Surovinovém informačním systému (SurIS) 
data a informace o nerostných surovinách. SurIS je základem 
pro poskytování informací a služeb prostřednictvím webo- 
vých aplikací. ČGS eviduje nově zahajované geologické práce, 
zabezpečuje ochranu a evidenci nevyužívaných výhradních lo-
žisek, vede souhrnnou evidenci chráněných ložiskových území, 
prognózních zdrojů, nevýhradních ložisek a zásob výhradních 
ložisek, zpracovává Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů ČR 
a poskytuje údaje o území pro územně analytické podklady. 
ČGS každoročně sestavuje a vydává publikaci Surovinové 
zdroje ČR a její anglickou verzi Mineral Commodity Summaries 
of the Czech Republic, která obsahuje informace o stavu a vy-
užívání domácí nerostně-surovinové základny včetně zahranič-
ního obchodu s nerostnými surovinami.

STARÁ DŮLNÍ DÍLA
Česká geologická služba vede Registr starých důlních děl, 
který obsahuje dokumentaci ke všem oznámeným případům 
projevů důlních děl na povrchu. Dále zajišťuje prvotní šetření 
na lokalitách a zpracovává odborná vyjádření pro MŽP. Zabez-
pečuje rovněž pravidelné revize stavu důlních děl, zajištěných 
z prostředků státního rozpočtu. Důležité podklady pro tyto 
činnosti jsou informace obsažené v  dalších databázích Infor-
mačního systému ČGS. Jde zejména o databázi poddolovaných 
území, která eviduje plochy s výskytem hlubinných důlních 
děl, databázi důlních děl, která představuje soubornou 
inventarizaci hlubinných důlních děl vyúsťujících na povrch, 
a databázi báňských map. 

TĚŽEBNÍ ODPADY
Od roku 2009 vede Česká geologická služba databázi Inventa-
rizace úložných míst, která je součástí Informačního systému 
ČGS. V současné době obsahuje více než 7000 objektů a je 
průběžně aktualizována. Na základě vyhodnocení analýz 
vzorků odebraných na 300 lokalitách v letech 2011–2012 bylo 
11 lokalit zařazeno do Registru rizikových úložných míst, který 
je přístupný jako samostatná prezentační webová aplikace. 
Vedle přesné lokalizace obsahuje také základní údaje o typu 
a míře rizika. 

Útvar Geofond – 
servis pro státní 
geologickou službu



Výběr z produkce Vydavatelství 
České geologické služby
Česká geologická služba je největším vydavatelem geologické literatury v ČR. Zaměřuje se  
na odborné publikace věnované jednotlivým oborům věd o Zemi, geologické a účelové mapy 
různých měřítek i populárně naučné tituly, které zpřístupňují geologická témata široké veřejnosti.

ZPRACOVÁNÍ KNIH A ČASOPISŮ
•  redakční příprava a výroba knih a časopisů 
•  jazyková korektura, sazba, grafické 

zpracování

TISK
•  od vizitek, barevných brožur až po 

plakáty do formátu A0 a velkoformátový 
plotrový tisk

•  kvalitní černobílý a barevný tisk publikací, 
knihařské zpracování  

PRODEJ
•  prodej literatury s geovědní tematikou 

z produkce ČGS i ostatních nakladatelů 
v Geologickém knihkupectví v Praze 
na Klárově

•  on-line prodej více než 3000 publikací, 
map a doplňkového sortimentu, např. 
vybavení pro geology

PROPAGACE ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY
•  prezentace činnosti a výsledků výzkumu 

specialistů ČGS 
•  propagace produktů Vydavatelství ČGS  

na konferencích, knižních veletrzích, tema-
tických výstavách a odborných setkáních


