
geologické vědy pro společnost



Česká geologická služba

Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává 
a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý 
sektor a veřejnost. 

Je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva  
životního prostředí, pověřeným výkonem státní geologické služby na území ČR. Je 
jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu 
celého území ČR. 

Činnost České geologické služby je založena na optimálním propojení služeb pro 
společnost se špičkovým výzkumem v oblasti geologických věd, přírodních zdrojů, 
geologických rizik a ochrany životního prostředí. 

Jako mezinárodně uznávaná vědecká instituce pružně reaguje na potřeby dlouho- 
době udržitelného rozvoje společnosti a zároveň plní významnou úlohu ve vzdělávání 
a popularizaci geologie.



Hlavní oblasti činnosti 
• geologický výzkum a mapování 
• horninové prostředí a jeho ochrana 
• nerostné suroviny a vlivy těžby na životní prostředí 
• geologická rizika, prevence a zmírňování jejich dopadů 
• správa a poskytování geovědních informací

Poslání 
•  regionální výzkum a geologické mapování území České republiky 
•  základní a aplikovaný výzkum v oblasti geologických rizik, nerostných surovin, zdrojů 

podzemních vod, ochrany horninového prostředí a ochrany životního prostředí 
•  výkon státní geologické služby podle zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích) 
•  pořizování, shromažďování a vyhodnocování informací o geologickém složení 

území, nerostných surovinách a geologických rizicích na území ČR 
•  poskytování geovědních informací a odborná podpora pro rozhodování  

ve věcech státního a veřejného zájmu 
•  mezinárodní spolupráce a zahraniční rozvojová pomoc
•  vzdělávání v geovědních disciplínách a v oblasti ochrany životního prostředí

Česká geologická služba



Geologické a tematické mapy



Geologické mapy poskytují komplexní informace o geologické stavbě území České 
republiky. Jsou využívány zejména při ochraně životního prostředí, posuzování geo-
hazardů, vyhledávání nerostných surovin, bilancování zásob podzemních vod či při 
strategickém a územním plánování.

Geologické mapování je jednou z hlavních činností České geologické služby 
od dob jejího založení. Pokrok ve výzkumných metodách, zobrazovací a archivační 
postupy i měnící se potřeby společnosti kladou vyšší nároky i na základní geologic-
ký výzkum propojený s mapováním území ČR. Dochází k výraznému kvalitativnímu 
posunu zejména v uchovávání vzorků hornin, vod a půd a všech nově získaných dat 
pro jednotlivé listy. 

www.geology.cz/extranet/mapy

Geologické a tematické mapy



Regionální geologický výzkum



Základní geologický výzkum v Českém masivu a v Západních Karpatech je úzce svá-
zán s geologickým mapováním a probíhá ve spolupráci s vědeckými institucemi u nás  
i v zahraničí. 

Komplikovaná geologická stavba, která se postupně formovala stovky milionů let, 
vyžaduje studium tektonometamorfního vývoje metamorfitů, vmístění magmatic-
kých těles, vulkanické aktivity, tektonosedimentárního vývoje akumulačních oblastí 
a lito- a biostratigrafie sedimentů včetně jejich paleoenvironmentálních interpretací. 

Výsledky výzkumu jsou prezentovány na mezinárodních konferencích a publikovány  
v recenzovaných periodikách a monografiích.

www.geology.cz/extranet/vav/regionalni-geologie

Regionální geologický výzkum



Globální změny v minulosti



Studium globálních změn v geologické minulosti je zaměřeno převážně na globál-
ní události (bioeventy), které výrazně ovlivnily vývoj celkové biodiverzity mořského 
nebo terestrického ekosystému. 

Vědecký tým ČGS analyzuje paleontologickými, sedimentologickými a geochemic-
kými metodami změny vybraných abiotických charakteristik paleoprostředí (např. 
změny teploty mořské vody nebo koloběhu uhlíku v mořském ekosystému) a pa-
rametrů charakterizujících vývoj paleodiverzity v obdobích před globálními krizemi,  
v jejich průběhu i po nich. 

Analýza vývoje paleodiverzity tedy nutně zahrnuje časově náročný taxonomický, 
paleoekologický a paleobiogeografický výzkum.

www.geology.cz/extranet/vav/globalni-zmeny

Globální změny v minulosti



Analýza zranitelnosti krajiny



V uplynulých dvou stech letech byly všechny ekosystémy České republiky vystave-
ny rozsáhlému antropogennímu vlivu. 

ČGS má dlouhou tradici v biogeochemických a  hydrogeochemických studiích 
těchto ekosystémů a výsledky poskytuje státním institucím k všestrannému využití. 
Naše výzkumy se soustřeďují na procesy řídící toky environmentálně důležitých prv-
ků jednotlivých složek ekosystému. 

Souhrnné, interdisciplinární studie jsou zaměřeny na rozpoznání a kvantifikaci 
ohrožení lesů, půdy, povrchových a podzemních vod. V posledních letech je také 
stále potřebnější monitorovat přibývající sesuvy svahů. Informace o nich jsou nyní  
k dispozici veřejnosti na internetu ve specializovaném registru.

www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny

Analýza zranitelnosti krajiny



Podzemní vody



Hydrogeologický výzkum v České geologické službě je motivován potřebou po-
znání mechanismů a zákonitostí proudění podzemních vod v geologických struk-
turách. Jeho součástí je studium možností ovlivnění přírodních zdrojů podzemních 
vod činností člověka. 

Získané poznatky jsou využívány pro hodnocení kvantitativního a kvalitativního 
stavu útvarů podzemních vod a možnosti jejich využití pro vodárenské účely. Pro 
hodnocené bilanční celky jsou následně stanovovány kondice umožňující odběry 
podzemních vod při respektování strategie jejich ochrany. 

Aplikovaný hydrogeologický výzkum se zaměřuje na prostředí pevných hornin  
s nízkou propustností v souvislosti s problematikou bezpečného ukládání odpadů  
a surovin do horninového prostředí.

www.geology.cz/extranet/vav/podzemni-vody

Podzemní vody



Nerostné suroviny



Nerostné suroviny v České republice i v zahraničí jsou hlavním pracovním téma-
tem ložiskových geologů České geologické služby. Svou činností podporujeme opti-
mální způsob jejich využívání a zmírňování vlivů těžby na životní prostředí. Ovlivňuje-
me surovinovou politiku země na celostátní i regionální úrovni v souladu s aktuálními 
potřebami společnosti a principy udržitelného rozvoje. Objektivně informujeme  
veřejnost při pedagogické, osvětové a popularizační práci. 

V rámci výkonu státní geologické služby na území České republiky zajišťuje odbor 
nerostných surovin vedení Registru starých důlních děl a Registru rizikových 
úložných míst. Tyto činnosti vycházejí z horního zákona a ze zákona o nakládání  
s těžebními odpady.

www.geology.cz/extranet/vav/nerostne-suroviny

Nerostné suroviny



Nerostné suroviny –
státní geologická služba (SGS)



V rámci výkonu SGS na území ČR shromažďuje ČGS v Surovinovém informačním 
systému (SurIS) data a informace o nerostných surovinách. SurIS je základem pro 
poskytování informací a služeb buď přímo, nebo prostřednictvím webových aplikací.

Z pověření MŽP ČGS vykonává evidenci nově zahajovaných geologických prací, za-
bezpečuje ochranu a evidenci nevyužívaných výhradních ložisek, vede souhrnnou 
evidenci CHLÚ, prognózních zdrojů, nevýhradních ložisek a zásob výhradních ložisek 
nerostných surovin včetně zpracování Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR 
a poskytuje údaje o území pro územně analytické podklady. 

Pro informování široké veřejnosti o stavu a využívání domácí nerostně-surovinové zá-
kladny a o zahraničním obchodu s nerostnými surovinami, ČGS každoročně sestavuje 
a vydává publikaci Surovinové zdroje ČR a její anglickou verzi Mineral Commodity 
Summaries of the Czech Republic. 

Nerostné suroviny – státní geologická služba (SGS)



Důlní díla a těžební odpady



Česká geologická služba je pověřena Ministerstvem životního prostředí vykonávat 
prvotní šetření na lokalitách s oznámenými starými důlními díly a revize zajištěných 
důlních děl, hrazených ze státního rozpočtu. Předtím se provádí rešerše dostupných 
údajů z publikací, nepublikovaných zpráv, mapových fondů a databází Informačního 
systému ČGS. Zjištěné údaje jsou využity při zpracování expertních vyjádření.

Česká geologická služba vede z pověření Ministerstva životního prostředí databázi 
Inventarizace opuštěných úložných míst. V současné době obsahuje více než 7000 
objektů a je průběžně aktualizována o nově zjišťované údaje. Na základě vyhodno-
cení vzorků z 300 vybraných objektů bylo 11 lokalit zařazeno do Registru rizikových 
úložných míst. 

Prakticky veškeré zjištěné údaje jsou průběžně ukládány do příslušných databází In-
formačního systému geologické služby. Výsledky jsou zpřístupňovány formou mapo-
vých a mobilních webových služeb. Tyto moderní nástroje umožňují kromě prohlí-
žení i online editace atributů, grafických prvků i souvisejících nestrukturovaných dat, 
jako jsou skeny a fotodokumentace. 

Důlní díla a těžební odpady



Environmentální technologie



Výzkum v oblasti environmentálních a geo-energetických technologií je veden 
potřebou reagovat – i v oblasti geologických věd – na nové lokální i globální výzvy 
naší doby. Problematika změny klimatu, zajištění energetické bezpečnosti nebo při-
pravované vize nízkouhlíkové ekonomiky přinášejí nová témata výzkumu a vývoje, 
spojená s novými pohledy na využití geologického prostředí. 

Významným tématem výzkumu ČGS se stává skladování energie v horninovém 
prostředí či ukládání radioaktivních odpadů. ČGS je členem řídicího výboru  
evropské koordinační akce CGS Europe, jejímž cílem je vytvoření trvalého celoevrop-
ského expertního uskupení v oboru geologického ukládání CO

2
, a zodpovídá za čin-

nost v oblasti šíření znalostí.

www.geology.cz/extranet/vav/environmentalni-technologie

Environmentální technologie



Správa oblastních geologů



Česká geologická služba zajišťuje v souladu se svým legislativním zakotvením kro-
mě výzkumných, vzdělávacích, publikačních a dalších souvisejících aktivit především  
výkon státní geologické služby. Jde převážně o posudkovou a konzultační činnost, 
prováděnou na celém území státu oblastními geology a specialisty na ložiskovou ge-
ologii, hydrogeologii a inženýrskou geologii. 

Výkon státní geologické služby, která napomáhá zejména při rozhodování orgánů 
státní správy a samosprávy, ukládá České geologické službě zákon o geologických 
pracích. Výkon státní geologické služby v rámci ČGS organizačně a metodicky zajišťu-
je Správa oblastních geologů. 

www.geology.cz/sgs

Správa oblastních geologů



Geologický informační systém



Zajištění sběru dat vzniklých v rámci činnosti České geologické služby, jejich správa  
a zpřístupňování je jedním ze základních předpokladů výkonu státní geologické služ-
by v České republice, kterým je ČGS pověřena. 

Budování geologického informačního systému je klíčové pro zajištění informací  
pro orgány státní správy i pro výzkumné a další odborné činnosti ČGS. Koncepce  
systému splňuje legislativní požadavky ČR a EU týkající se přístupu k informacím. 

Využití mezinárodních standardů zajišťuje interoperabilitu datových zdrojů a za-
pojení do vytvářené národní i evropské infrastruktury prostorových informací. 

http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy

Geologický informační systém



Dálkový průzkum Země



Dálkový průzkum Země (DPZ) je dnes díky novým vesmírným programům a rych-
le se vyvíjejícím technologiím nejrozšířenější metodou získávání prostorových dat 
o zemském povrchu a objektech. Kromě toho, že satelitní data přinášejí synoptický 
pohled na studovanou oblast, jejich hlavním přínosem je i možnost kombinovat pro-
storovou informaci s tematickou (kvalitativní hodnoty zkoumaného objektu) a tem-
porální (systematicky pořizovaná archivní data umožňují vyhodnocení časové řady 
snímků). 

Specializované pracoviště DPZ se dlouhodobě soustředí především na aplikace 
metod kvantitativní obrazové spektroskopie s využitím hyperspektrálních dat; zabývá 
se však i dalšími oblastmi DPZ.

www.geology.cz/extranet/vav/regionalni-geologie/dpz

Dálkový průzkum Země



Mezinárodní aktivity a spolupráce



Mezinárodní aktivity a spolupráce

Mezinárodní spolupráce zahrnuje celou řadu činností, jako jsou společné publika-
ce se zahraničními autory, účast na mezinárodních sympoziích a kongresech, funkce 
v mezinárodních organizacích a pracovních skupinách, organizace mezinárodních 
zasedání a spolupráce na mezinárodních vědeckých projektech. 

Mezi významné aktivity ČGS se řadí například pokračující výzkum v Africe, který 
se zabývá zejména vyhodnocením tamního surovinového potenciálu, zásob pod-
zemních vod a environmentálních rizik, dále výzkumy v Antarktidě či v Mongolsku, 
a samozřejmě hojně také v Evropě. Významné byly i aktivity v rámci Mezinárodních 
geovědních programů UNESCO. 

ČGS je aktivním členem mnoha významných mezinárodních organizací, jako jsou 
EuroGeoSurveys, Středoevropská iniciativa, Mezinárodní konsorcium geologických 
služeb (ICOGS), Společnost pro geologii ložisek nerostných surovin (SGA), Evropská 
síť pro výzkum geoenergie (EneRG), Evropská asociace pro ochranu geologického 
dědictví (ProGEO), Komise pro geologickou mapu světa (CGMW) či Síť pro výměnu 
znalostí o CO

2
 (CO2NET).



Geologická dokumentace



Archivy

Archiv Geofond v rámci výkonu státní geologické služby shromažďuje a trvale ucho-
vává více jak 240 tisíc jednotek unikátní geologické nepublikované dokumentace 
s přírůstkem několik tisíc zpráv a posudků ročně. 

Mapový archiv soustřeďuje české i zahraniční geovědní mapové dokumenty, samo-
statnou část tvoří rozsáhlý soubor báňských map. 

Digitální archiv je budován od r.2004 systematickou digitalizací zejména nejstarší 
části archivního fondu zpráv a posudků, v plném rozsahu jsou digitalizovány mapové 
fondy.

Veškerá listinná dokumentace je zpřístupněna badatelům a je využívána jako infor-
mační podpora pro orgány státní správy, pro potřeby odborné i laické veřejnosti, škol 
a vědy. 

Hmotná dokumentace 

Na 30 tisíc metrů vzorků ze strukturních a dalších významných vrtů je trvale uloženo 
v externích skladech ČGS ve speciálním systému vzorkovnic a zpřístupňováno zájem-
cům ke studiu.  

Geologická dokumentace



Služby



Služby
http://www.geology.cz/extranet/sluzby

Vedle své vlastní vědecko-výzkumné činnosti nabízí ČGS odborné služby svých  
pracovišť orgánům státní správy, firmám, vysokým školám a odborné veřejnosti. 

Laboratoře nabízejí služby v oborech anorganické i organické geochemie, biogeo-
chemie, geochemie horninového prostředí a analýzy na elektronové mikrosondě. 

Nabídka informačních služeb ČGS zahrnuje činnost geologické knihovny, archivů, 
hmotné dokumentace a sbírek, včetně on-line zdrojů přístupných na webu. Kromě bez-
platných informačních služeb volně přístupných na portálu ČGS je možno si objednat 
např. vektorová data z geodatabází, rastrová data z digitálního mapového archivu či digi-
tální kopie zpráv a posudků.

Vydavatelství ČGS je největším vydavatelem geologické literatury v ČR. Zaměřu-
je se na odborné publikace věnované jednotlivým oborům věd o Zemi, geologické  
a účelové mapy různých měřítek i populárně naučné tituly. Dále poskytuje služby 
vydavatelské, tiskové a reprografické, provozuje Geologické knihkupectví ČGS  
a on-line obchod (obchod.geology.cz).



www.geology.cz


