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Spolupráce s evropskými geologickými službami

Česká geologická služba je aktivním členem asociace ev-
ropských geologických služeb EuroGeoSurveys (EGS), za-
stupující 38 národních geologických služeb a některých 
regionálních služeb. Tato nezisková organizace poskytuje 
evropským institucím odborné celoevropské poradenství 
a informace, pomoc při řešení problémů, vytváření politik, 
regulací a přípravě programů. Ředitel České geologické 
služby Zdeněk Venera aktivně přispíval jako prezident Eu-
roGeoSurveys ve funkčním období 2019–2020 k naplňová-
ní strategických cílů organizace. Odborníci ČGS jsou členy 
řady expertních skupin EGS. V říjnu 2020 se prostřednictvím 
webkonference uskutečnilo 49. valné shromáždění EGS, je-
hož součástí byl i workshop zaměřený na formulaci Strate-
gické výzkumné a inovační agendy (SRIA) EuroGeoSurveys 
a na různé aspekty připravované koordinační a podpůrné 
akce Geological Service for Europe.

Projekty GeoERA přispívají k optimálnímu využití  
a správě podpovrchových zdrojů

V roce 2020 se pracovníci ČGS spolu s partnery v EGS účastnili 
mimo jiné i pokračování výzkumného programu Establishing 
the European Geological Surveys Research Area to Deliver  
a Geological Service for Europe (GeoERA), financovaného 
částečně Evropskou komisí prostřednictvím rámcového pro-
gramu pro vědu a výzkum Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).  
Z celkových patnácti projektů aktivně působili v devíti projek-
tech GeoERA ve čtyřech tematických skupinách:

Geo-energie
•	 Managing Urban Shallow Geothermal  

Energy (MUSE) 
 Práce se v roce 2020 soustředily na sběr a přípravu dato-

vých vrstev (jako zdroje a ochranná pásma podzemních 
vod, existující instalace tepelných čerpadel, omezující fak-
tory apod.) pro management využívání mělké geotermální 

Česká geologická služba se podílí na řešení mnoha mezinárodních projektů ve spolupráci 
s jinými evropskými geologickými službami i s dalšími zahraničními partnery. Je rovněž 
aktivním členem řady mezinárodních organizací.
Mezinárodní spolupráce nebyla přerušena ani ve složitých podmínkách celosvětové 
pandemie covid-19 a přes řadu obtíží pokračovala s dobrými výsledky. 
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energie v pilotní oblasti v katastru hlavního města Prahy. 
Část aktivit byla též věnována přípravě metodik pro správné 
využívání mělké geotermální energie v městském prostředí. 

•	 Mapping and Assessment of Geothermal Plays  
in Deep Carbonate Rocks – Cross-domain  
Implications and Impacts (HotLime)

 V roce 2020 byl sestrojen společný přeshraniční 3D mo-
del povrchu a báze jurských karbonátů na jižní Moravě  
a v severní části Dolního Rakouska. Je výsledkem spo-
lupráce pracovních skupin ČGS a GBA a obsahuje také 
teplotní údaje vztažené k uvedeným povrchům. 

•	 3D geomodeling for Europe (3DGEO-EU)
 Tým ČGS se zúčastnil pracovního balíčku č. 4 Uncertainty 

in geomodels. Na příkladu geologického modelu kandi-
dátské lokality hlubinného úložiště RAO Čertovka a ložis-
kového modelu grafitového ložiska Městský vrch u Čes-
kého Krumlova byly dále rozvíjeny teoretické postupy 
výpočtu nejistoty těchto modelů, následně implemen-
továny do algoritmů a s využitím jazyka VBA a knihoven 
SW Surfer realizovány. Výsledky těchto výpočtů budou 
pravděpodobně náplní budoucí impaktové publikace.

•	 Cross-border, cross-thematic multiscale  
framework for combining geological models 
and data for resource appraisal and policy  
support (GeoConnect³d)

 Projekt se věnuje využití geologického modelování k pod- 
poře rozhodování o využití podzemních struktur. 

Podzemní voda
•	 Hydrogeological processes and Geological settings 

over Europe controlling dissolved geogenic  
and anthropogenic elements in groundwater  
of relevance to human health and the status  
of dependent ecosystems (HOVER) 

 Byla řešena především revize dostupných dat o znečištění 
podzemních vod a také metodika pro pracovní balíček 3: 
Hydrogeochemie a zdraví, s důrazem na získání homo-
genního pohledu na úrovně přirozeného pozadí několika 
evropských zemí a získání údajů pro vývoj metodiky.

•	 Resources of groundwater, harmonized at  
Cross-Border and Pan-European Scale (RESOURCes) 

 V roce 2020 byla shromážděna data o kvantitativních 
hydrogeologických a hydraulických parametrech hydro-
geologického prostředí ve formě gridu o velikosti buněk 
10 x 10 km. V současné době jsou data harmonizována 
kolegy z TNO a testovány různé postupy pro výpočet 
objemu podzemní vody, který bude znázorněn v celoev-
ropské mapě zdrojů podzemní vody.

Nerostné suroviny
•	 Mineral Intelligence for Europe 

(Mintell4EU) 
 V roce 2020 probíhala revize a harmonizace dat z ob-

lasti surovin, které se předávají do mezinárodní sítě  
a prostřednictvím platformy European Geological Data 
Infrastructure (EGDI) jsou publikovány v on-line mapách. 
Současně ČGS v roce 2020 dokončila a předala do mezi-
národní sítě upravenou databázi 119 historických hornic-
kých lokalit s veřejně přístupnou expozicí. 

•	 Forecasting and Assessing Europe’s  
Strategic Raw Materials needs (FRAME) 

 Při řešení projektu byla upřesňována data pro metalo-
genetickou mapu kritických surovin EU. Pracovníci ČGS 
se podíleli na finalizaci zpráv o zdrojích tzv. bateriových 
surovin (Li, Co, grafit). Práce na studii o využitelnosti 
opuštěných dolů pro kritické suroviny byly prezento-
vány na mezinárodní konferenci GeoUtrecht v srpnu 
2020.

Informační platforma
•	 GeoERA Information Platform project (GIP-P)
 Projekt v roce 2020 řešil zejména vývoj nových techno-

logických komponent a jejich integraci do platformy  
European Geological Data Infrastructure (EGDI). Šlo na-
příklad o nový webový prohlížeč 3D modelů a vyhledá-
vací systém, který umožňuje intuitivní prohledávání ne-
jen metadatového katalogu, ale i obsahu databází nebo 
dokumentů a následně i hodnocení relevance vyhleda-
ných záznamů. Jedním z důležitých výsledků byl vývoj  
a implementace nové verze metadatového katalogu, 
který zajišťovala ČGS.

   Celoevropská mapa velikosti akumulací podzemní vody 
vytvořená v rámci projektu RESOURCes.

   Titulní foto: Profil geologického dortu v Tekeze v severní Etiopii. Bazální část z prekambrických jednotek arabsko-nubijského štítu překrývají 
červené sedimentární sekvence křídového stáří. Polevu tvoří bazaltové výlevy s raným vývojem východoafrického riftu. Foto K. Verner.
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Mezinárodní aktivity a spolupráce

Oceňovaný mezinárodní projekt PanAfGeo  
bude pokračovat druhou etapou

Po úspěšně zakončené první fázi mezinárodního vzdělá-
vacího projektu PanAfGeo byla v roce 2020 připravena ná-
vazná etapa pro roky 2021–2023 a její projekt byl schválen  
v rámci strategické spolupráce pod gescí DG DEVCO Evrop-
ské komise. Projekt předložilo konsorcium deseti evrop-
ských geologických služeb v čele s BRGM, institucionální 
podporu poskytují EuroGeoSurveys a Organizace afrických 
geologických služeb (OAGS). Téměř 25 % objemu prací je  
určeno pro téma praktického výcviku v podrobném geolo- 
gickém mapování pro zaměstnance geologických služeb  
afrických zemí, které těmto geologickým službám otevírá 
cestu k lepšímu přístupu k vlastním přírodním zdrojům  
a jejich racionálnímu využití. Toto téma bude opět koor-
dinovat Česká geologická služba. Hlavními partnery pro 
frankofonní africké země budou geologové francouzské 
geologické služby BRGM, zatímco pro anglicky a portu-
galsky mluvící státy doplní týmy ČGS kolegové ze Sloven-
ska, Slovinska a z Portugalska. Během tří let trvání projektu 
se uskuteční terénní mapovací kurzy v Maroku, Namibii  
a Etiopii.

Spolupráce s dalšími zahraničními partnery 
Česká geologická služba se ve spolupráci s partnery ze za-
hraničí podílela v roce 2020 na řešení následujících projektů:

ENOS – Možnosti pevninského ukládání CO2 v Evropě
V rámci evropského projektu ENOS, ukončeného v roce 
2020, byl posouzen potenciál těžby zbytkové ropy pomocí 
injektáže CO

2
 v širší oblasti vídeňské pánve a byla zpraco-

vána studie mapující nové příležitosti pro pilotní projekty 
ukládání CO

2
 v Evropě. (Podpořeno Rámcovým programem 

EU pro výzkum a inovace Horizon 2020)

Pro výzkum geologického ukládání CO
2
 bylo v roce 2020 za-

hájeno řešení projektu CO2 Storage Pilot in a Carbonate  
Reservoir.

COST Geothermal DHC – Nové geotermální zdroje  
pro bezuhlíkové teplárenské soustavy 
Bližší informace o tomto projektu naleznete v kapitole  
o geotermálních energiích. (Akce COST podpořená Rámco-
vým programem EU pro výzkum a inovace Horizon 2020)

e-shape – Satelitní data nové generace  
a tvorba inovativních aplikací
Cílem tříletého mezinárodního projektu e-shape – EuroGEO 
Showcases: Applications Powered by Europe, zahájeného 
v roce 2019, je zvýšit využití satelitních dat nové generace (pro-
gram Copernicus) a vytvořit inovativní aplikace, které přispějí 
k řešení cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development 
Goals, SDGs). V České geologické službě je do projektu zapoje-
na expertní skupina dálkového průzkumu Země, která přispívá 
do pilotní oblasti 6.3: Assessing Geohazard vulnerability of Ci-
ties & Critical infrastructures. Hlavní náplní je prezentace a pro-
pagace nových možností, které přináší program Copernicus 
do monitoringu geohazardů s důrazem na městské prostředí, 
jeho zástavbu a infrastrukturu. Výsledky byly prezentovány 
na seminářích pořádaných Národním sekretariátem GEO/Co-
pernicus (organizace: CENIA a MŽP). (Podpořeno Rámcovým 
programem EU pro výzkum a inovace Horizon 2020)

   Ukázka identifikace potenciálně nestabilních míst v zastavěných oblastech s využitím  
satelitních dat Copernicus (sentinel-1). 
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Intermin – Mezinárodní síť školicích středisek 
v oblasti nerostných surovin
Myšlenkou projektu INTERMIN je vytvoření mezinárodního 
informačního systému vzdělávacích a výzkumných pro-
gramů, které se vztahují k průzkumu, úpravě, zpracování, 
environmentálním a zdravotním aspektům a ekonomice 
nerostných surovin. Na projektu participují jak vzdělávací  
a výzkumné instituce, tak i těžební a úpravárenské organi-
zace a podniky v EU. Koordinátorem je geologická služba 
Španělska – Instituto Geológico y Minero de España. V rámci 
práce na projektu INTERMIN Česká geologická služba zpra-
covává rozsáhlý katalog geologických a báňských studijních 
oborů, včetně jejich podrobných charakteristik a možností 
budoucího uplatnění jejich absolventů. (Podpořeno Rám-
covým programem EU pro výzkum a inovace Horizon 2020)

ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části 
česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich 
dlouhodobého užívání 
Mezinárodní česko-saský projekt ResiBil, ukončený v roce 
2020, byl zaměřen na bilance a zhodnocení možnosti dlouho-
dobého užívání zásob podzemních vod v pohraničí v závislosti 
na očekávaných dopadech klimatických změn. Na jeho řešení 
spolupracovali Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie, Česká geologická služba a Výzkumný 
ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. (Podpořeno Pro-
gramem spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2014–2020)

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj  
železniční dopravy Sasko–ČR
Hlavním přínosem projektu, dokončeného v roce 2020, bylo 
vytvoření přeshraničního 3D geologického modelu v trase 
plánovaného „krušnohorského tunelu“. Model je důležitým 

podkladem pro další přípravu projektu nového železničního 
spojení Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Cenné geolo-
gické informace získané při tvorbě modelu budou využity 
i pro další strategická rozhodnutí obou států související  
s inženýrskogeologickým průzkumem horninového pro-
středí. (Podpořeno Programem spolupráce ČR – Svobodný 
stát Sasko 2014–2020)

GECON – Geologická příhraniční kooperační síť 
V průběhu roku 2020 se ve spolupráci s polskými partne-
ry uskutečnily čtyři workshopy, z toho jeden byl s ohledem 
na vládní nařízení související s bojem proti epidemii koronavi-
ru pořádán on-line. Další akcí byla týdenní letní škola na území 
Geoparku Ralsko, zaměřená na způsoby terénního vědeckého 
zkoumání v prostředí geoparků. (Podpořeno Operačním pro-
gramem přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Polsko)

   Na závěrečné konferenci ve Freibergu 
byly prezentovány výsledky 3D geologického modelu 
krušnohorského tunelu. 

   Účastníci letní školy projektu GECON vystoupali  
na vrch Ralsko se zastávkou na zdejší Juliině vyhlídce.

   Závěrečná geologická exkurze k projektu.  
Lokalita: železniční zářez zrušené trati v blízkosti Radejčína.
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Paleoeografické mapy permských povodí  
střední Evropy
V roce 2020 byly v důsledku koronavirových opatření zruše-
ny veškeré terénní práce i studium paleobotanických sběrů 
v polské Vratislavi. V přípravě je článek o nových floristických 
nálezech z lokality Janików v Polsku, k jehož dokončení chy-
bí jen sedimentologie a palynologie. Článek (s předběžným 
názvem New flora from the Permian of the Intrasudetic Ba-
sin, Poland) bude předán do tisku v roce 2021. (Podpořilo 
Narodowe Centrum Nauk, Program Harmonia)

Stavba zemské kůry a svrchního pláště  
odvozená z analýzy seizmické anizotropie  
a z gravitačních dat v Mongolsku
Projekt je součástí rozsáhlejšího mezinárodního projektu 
IGCP 662 Orogenic Architecture and Crustal Growth from 
Accretion to Collision. Zkoumá litosférické diskontinuity 
v jižní oblasti středoasijského orogenního pásu, které jsou 
výsledkem různých procesů probíhajících v zemské kůře  
a v plášti. (Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy v rámci aktivity Mobility)

Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků  
České geologické služby
Projekt se zaměřuje na zvýšení kvalifikace zaměstnanců, 
kteří mohou vycestovat do zahraničí a na odborných pra-
covištích pracovat se špičkovým vybavením a své postupy  
a výsledky konzultovat s celosvětově uznávanými odbor-
níky. Velkým přínosem je prohlubování a zkvalitňování 
spolupráce na mezinárodní úrovni. (Podpořeno Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivity 
Mobility)

Mezinárodní geovědní programy UNESCO 
(International Geoscience Programme – IGCP) 
Mezinárodní geovědní program UNESCO (IGCP) byl založen 
v roce 1972 z podnětu československých geologů. V roce 
2020 se Česká republika aktivně účastnila řešení následují-
cích sedmi projektů IGCP:

 • IGCP 637 (Heritage Stone Designation)
 • IGCP 640 (S4SLIDE – Significance of Modern  

and Ancient Submarine Slope LandSLIDEs)
 • IGCP 652 (Reading geologic time in Paleozoic  

sedimentary rocks)
 • IGCP 653 (The onset of the Great Ordovician  

Biodiversification Event)
 • IGCP 662 (Orogenic Architecture and Crustal  

Growth from Accretion to Collision)
 • IGCP 668 (Equatorial Gondwanan history  

and Early Palaeozoic Evolutionary Dynamics)

 • IGCP 679 (Cretaceous Earth Dynamics and Climate in Asia) 
Ačkoliv situace nebyla z důvodů restriktivních opatření  
v souvislosti s globální koronavirovou pandemií nakloněna 
účasti českých vědců na mezinárodních konferencích či te-
rénních výzkumech, došlo i tak ke vzniku řady významných 
publikací v prestižních mezinárodních impaktovaných časo-
pisech s dedikacemi příslušným IGCP projektům.

Výzkumné infrastruktury podpořené 
z prostředků Evropské unie
Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy  
a vody na výzkumné infrastruktuře SoWa 
V projektu byly zkoumány biogeochemické a hydrologické 
vztahy mezi lesní půdou, vegetací, srážkami, půdními a po-
vrchovými vodami v malých lesních povodích. V roce 2020 
byly dokončeny publikace prací z dat získaných v předcho-
zích letech projektu na malých povodích sítě GEOMON. Pro-
jekt skončil 30. 4. 2020. (Podpořeno Operačním programem 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020)

Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN 
Projekt RINGEN+ řešilo konsorcium partnerů tvořené Čes-
kou geologickou službou a předními českými akademickými  
institucemi (PřF UK, TUL, ČVUT, AV ČR, ÚSMH, UJEP, VŠB). 
Cílem projektu bylo vytvoření odborného zázemí pro výzkum 
efektivního využívání hlubinné geotermální energie. Hlavní 
těžiště výzkumných aktivit ČGS spočívalo v oblasti výzkumu 
vlastností horninového prostředí, geologie, hydrogeologie, 
tektoniky a 3D geologického modelování zájmové lokality 
v Litoměřicích. V lednu 2020 se uskutečnila poslední terén-
ní aktivita projektu – vodní tlakové zkoušky na vrtu PGV-LT1 
v Litoměřicích. Po finalizacích výsledků a závěrečných zpráv 
byl projekt v květnu 2020 dokončen. (Podpořeno Operačním 
programem Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020)

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce v Etiopii
Etiopie dlouhodobě patří mezi prioritní oblasti rozvojové 
spolupráce České republiky, která navazuje na bohatou tra-
dici vzájemných vztahů obou zemí. Česká geologická služba 
v Etiopii úspěšně realizuje dva projekty zahraniční rozvojové 
spolupráce, jejichž hlavní náplní je základní i aplikovaný vý-
zkum v geovědních oborech s důrazem na pedagogickou 
činnost a zvyšování odborných kapacit.

Zajištění udržitelného hospodaření s půdou  
ve vybraných oblastech Etiopie na základě  
geovědního mapování
Hlavním cílem projektu (2019–2023) je eliminace degrada-
ce zemědělské půdy a její obnova, jakož i podpora rozma-
nitosti přírody podle cílů udržitelného rozvoje OSN. Plnění 

Mezinárodní aktivity a spolupráce
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těchto cílů je založeno na získání komplexních informací, 
které povedou k vytvoření souboru geovědních map a po-
drobných územních a krajinných plánů v klíčových oblas-
tech jižní Etiopie (v oblasti regionu Sidama, zóně Gedeo  
a Gamo v oblasti SNNPR). Tyto výstupy umožní analýzu ne-
příznivých geologických jevů (jako jsou např. sopečné erup-
ce a seizmické otřesy, sesuvy půdy a hornin, tvorba zemních 
trhlin atd.) a zároveň přispějí k efektivnímu a šetrnému vyu-
žívání přírodních zdrojů (podzemní vody, půdy a nerostných 
surovin). Projekt si dále klade za cíl rozvíjet odborné kapacity 
širokého spektra odborníků v oblasti geovědního mapová-
ní, pedologie a zpracování územních a krajinných plánů.  
V roce 2020 bylo dokončeno terénní geologické, pedolo-
gické a hydrogeologické mapování oblasti Sidama a Gedeo, 
aktuálně probíhá tvorba mapových výstupů.

Kompilace národní geologické a hydrogeologické 
mapy v měřítku 1 : 1 000 000 pro celé území Etiopie
Hlavním záměrem projektu (2020–2023) je kompilace ná-
rodní geologické a hydrogeologické mapy Etiopie v mě-
řítku 1 : 1 000 000. Tyto mapové výstupy pomohou při ře-
šení akutního nárůstu poptávky po dodávkách pitné vody  
a pro další praktické účely v různých odvětvích průmyslu 

a pro budování státní infrastruktury a udržitelného ze-
mědělství. Kromě toho bude zvýšena odborná kapacita 
odborníků a vládních úředníků v praktickém využití geo-
vědních informací. Dále bude vytvořen on-line interaktivní 
mapový systém volně všem zájemcům o využití geověd-
ních dat. Těžištěm aktivit v roce 2020 byla tvorba nového 
topografického podkladu pro zpracování mapových vý-
stupů, reinterpretace geofyzikálních dat a dat dálkového 
průzkumu Země, tvorba nové geologické legendy, regio-
nálně geologického členění území a stratigrafie. (Podpoře-
no Českou rozvojovou agenturou)

Výzkum geologických jevů v zahraničních lokalitách
Experti ČGS v rámci národních grantových programů pro-
vádějí i výzkum geologických jevů v zahraničních lokalitách. 
Terénní práce v zahraničí v roce 2020 často komplikovala 
pandemie covidu-19.  
Projekty realizované v roce 2020:
Vznikly orogény západní Gondwany mechanismem 
inverze riftových domén? (Podpořeno Grantovou agentu-
rou České republiky)

Hlavní mechanismy periferálního kontinentálního růs-
tu během superkontinentálního cyklu (Podpořeno Gran-
tovou agenturou České republiky)

Granulito-migmatitové dómy – náhled do devonského 
a  karbonského vývoje variského orogenního pásma 
(Podpořeno Grantovou agenturou České republiky)

Petrogeneze (ultra-)draselných magmat evropských 
variscid – implikace pro vývoj kolizních orogénů a mo-
dely krustálního růstu (Podpořeno Grantovou agenturou 
České republiky)

Origin and metamorphic evolution of Allochthonous 
Units in the eastern French Massif Central (Podpořeno 
MŽP z programu Dlouhodobá koncepce pro rozvoj vý-
zkumných organizací)

Variscan evolution of the MECS micro-plate exempli-
fied by the Maures Tanneron massif (SE France): A link 
between European and North-African Variscan belt? 
(Podpořeno MŽP z programu Dlouhodobá koncepce pro 
rozvoj výzkumných organizací)

Petrogeneze, stavby a  vmístění postkolizních grani-
toidů typu Weinsberg (moldanubický batolit) (Podpo-
řeno MŽP z programu Dlouhodobá koncepce pro rozvoj 
výzkumných organizací)

   Příchod českých geologů vždy vyvolal velký zájem dětí. 
Foto K. Verner.

   Zlomově predisponovanou depresi Damble Alko  
v jižní Etiopii vyplňují mladé vulkanoklastické sedimenty. 
Foto K. Verner.
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Členství v mezinárodních organizacích

AAPG Americká asociace naftových geologů J. Franců

AGU Americká geofyzikální unie
A. Andronikov, l. Andronikova,  
J. Hruška

CBGA Karpato-balkánská geologická asociace M. Bubík, národní reprezentant

CEP – ATS
Committee for Environmental Protection – Antarctic 
Treaty / Výbor pro ochranu životního prostředí – 
Smlouva o Antarktidě

Z. Venera, D. Nývlt

CETEG Středoevropská tektonická skupina Z. Venera, P. Mixa

CO2GeoNet Evropská síť excelence pro geologické ukládání CO
2

V. Hladík

ČAAG

Česká asociace geofyziků, jedna ze společností  
v Radě vědeckých společností ČR, je součástí Unie 
geologických asociací (UGA) a přidruženou asociací 
Evropské asociace geologů a inženýrů (EAGE)

D. Čápová, členka rady

EAGE Evropská asociace geovědců a inženýrů V. Hladík

EGS – EuroGeoSurveys Sdružení evropských geologických služeb
Z. Venera, prezident 
(od 2019)

EGS Earth Observation  
and Geohazards Expert Group

Expertní skupina EGS pro pozorování Země 
a geohazardy

V. Strnadová, místopředsedkyně 
(od 2015)

EGS Geoenergy Expert Group Expertní skupina EGS pro geoenergie V. Hladík

EGS Geochemistry Expert Group Expertní skupina EGS pro geochemii M. Poňavič

EGS Mineral Resources Expert Group Expertní skupina EGS pro nerostné suroviny P. Rambousek

EGS Spatial Information Expert Group Expertní skupina EGS pro prostorové informace
D. Čápová, předsedkyně  
(od 2019)

EGS Urban Geology Expert Group Expertní skupina EGS pro urbánní geologii J. Jelének

EGS Water Resources Expert Group Expertní skupina EGS pro zdroje vody E. Kryštofová

ENeRG Evropská síť pro výzkum geoenergií V. Hladík, prezident 2018-2019

EPOS TCS GDM
EPOS Thematic Core Service, Geological Information 
and Modelling

D. Čápová, spolupředsedající

EUG Evropská geovědní unie A. Andronikov

GEO – GE04MlN
Group on Earth Observation, Community Activity 
GE04MlN on Earth Observation data for managłng 
mineral and non-renewable energy resources

V. Strnadová, spolupředsedající 
(od 2018)

Mezinárodní aktivity a spolupráce
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GIC
Geovědní informatické konsorcium, sdružující 
pracovníky informatiky 32 geologických služeb světa

D. Čápová, členka řídícího výboru

GIC CE
Sdružení informatiků středoevropských 
geologických služeb: české, slovenské, rakouské, 
maďarské, chorvatské, polské a slovinské

D. Čápová, L. Kondrová,  
O. Petyniak, P. Fiferna

IAGOD Mezinárodní asociace pro vznik rudních ložisek
B. Kříbek,  
J. Pašava, člen mezinárodního 
výboru společnosti

ICDP-SAG
Mezinárodní program hlubokého vrtání – Vědecká 
poradní skupina (hodnocení podaných projektů)

J. Kotková

ICL Mezinárodní konsorcium pro sesuvy P. Kycl

IMA Mezinárodní mineralogická asociace

F. Laufek, komise  
pro rudní mineralogii,  
J. Kotková, komise  
pro udělování medailí

INQUA Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru D. Nývlt

International Organisation  
of Palaeobotany

Mezinárodní paleobotanická organizace Z. Šimůnek

ICS – ISOS 
Mezinárodní stratigrafická komise – subkomise  
pro stratigrafii ordoviku (International Subcommłssion  
on Ordovician Stratigraphy)

P. Budil, člen korespondent

ICS – ISCS
Mezinárodní stratigrafická komise – subkomise  
pro stratigrafii karbonu (International Subcommission  
on Carboniferous Stratigraphy)

Z. Šimůnek

ICS – SDS
Mezinárodní stratigrafická komise – subkomise  
pro stratigrafii devonu (International Subcommission 
on Devonian Stratigraphy

P. Budil, člen korespondent

ProGEO Evropská asociace pro ochranu geologického 
dědictví – The European Association for  
the Conservation of the Geological Heritage

P. Budil, předseda  
české národní skupiny

SEG Společnost ložiskových geologů
J. Pašava, člen mezinárodního 
výboru společnosti

SGA

Společnost pro geologii ložisek nerostných surovin – 
vědecká společnost sdružující cca 1 300 specialistů  
v oboru geologie ložisek nerostných surovin z více 
než 80 zemí světa; společnost vydává prestižní 
časopis Mineralium Deposita

J. Pašava, výkonný tajemník,  
A. Vymazalová, viceprezidentka 
pro studentské záležitosti,  
B. Kříbek, l. Knésl

SGS Slovenská geologická spoločnosť P. Budil, čestný člen

SRG
Společnost pro geologii nerostných zdrojů 
(Japonsko)

J. Pašava

Středoevropská iniciativa
Sdružení středoevropských geologických služeb: 
české, slovenské, rakouské, maďarské, polské  
a slovinské

Z. Venera

UNESCO – IGCP Scientific Board
Mezinárodní geovědní program UNESCO (Paříž) – 
Vědecká rada

J. Pašava, člen rady


