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Osmdesát let je sice z hlediska geologické historie eta-
pou zcela zanedbatelnou, z hlediska lidského vûku v‰ak jiÏ
jde o dobu zasluhující uznání a z hlediska existence institu-
ce je to poãet let, kter˘ stojí za mimofiádnou pozornost.
K osmdesátému v˘roãí zaloÏení ústavu vydáváme speciální
ãíslo hlavního periodika, Vûstníku âGÚ, kter˘ má odpoví-
dající anglick˘ název Bulletin of the Czech Geological
Survey. Obdobím star‰ím, pfiedrevoluãním, se zab˘váme jen
tehdy, kdyÏ to je z hlediska souvislosti nutné.
Soustfieìujeme se na posledních deset let, od sametové re-
voluce dodnes. Ná‰ rozbor recentního v˘voje ústavu není
oslavn˘m ãlánkem a není ani systematick˘m popisem v‰e-
ho toho, co se za tuto dobu podafiilo nebo nepodafiilo. Pfiíãilo
se nám vyjmenovávat poãet vydan˘ch listÛ map, poãet zma-
povan˘ch kilometrÛ, mnoÏství popsan˘ch vrtn˘ch jader ne-
bo analyzovan˘ch vzorkÛ. SnaÏili jsme se naopak zdÛraznit
nové dÛleÏitûj‰í poznatky, v˘znam nûkter˘ch mezinárod-
ních akcí i v˘voj publikaãní ãinnosti. Nemohli jsme ani vy-
nechat kapitoly o v˘voji ústavu z hlediska jeho statutu na
pozadí politick˘ch a ekonomick˘ch zmûn. VÏdyÈ devadesá-
tá léta se naz˘vají obdobím transformací. Transformována
byla politická scéna, celá ekonomika, a tím i státní správa
a v˘zkum. V ãeské geologii do‰lo k tak pfievratn˘m zmû-
nám, jaké jsme snad nezaznamenali od vzniku samostatné-
ho âeskoslovenska. Nebylo by vÛbec pfiedstavitelné, aby
tím nebyla ovlivnûna struktura v˘zkumu, kompetence
a úkoly státní geologické sluÏby. Velmi zjednodu‰enû cha-
rakterizujeme poslední geologické desetiletí v Evropû i ve
svûtû jako obrat od vyhledávání a prÛzkumu obfiích loÏisek
nerostn˘ch surovin ke starostem o pfiírodní prostfiedí, k v˘-
zkumu souãasn˘ch globálních zmûn a k dosaÏení harmonie
mezi vyuÏíváním neobnoviteln˘ch zdrojÛ, zdravím ãlovûka
a jeho snesiteln˘m Ïivotním prostfiedím. VÏdyÈ na nedáv-
n˘ch celosvûtov˘ch shromáÏdûních, zamûfien˘ch na úlohu
vûd o Zemi, bylo slovutn˘mi vûdci i politiky a ekonomy jas-
nû fieãeno: Prioritou v geologick˘ch v˘zkumech je dnes
zdraví ãlovûka a jeho ochrana pfied nepfiízniv˘mi vlivy pfií-
rodních katastrof a v‰emi negativními vlivy na Ïivotní pro-
stfiedí. Státní geologická sluÏba, jejímÏ v˘konn˘m orgánem
je âesk˘ geologick˘ ústav spolu s Geofondem âR, je po-
vinna se tomuto trendu pfiizpÛsobit.

Zaãínáme v˘vojem ústavu za posledních 10 let, kter˘
byl boufiliv˘ a napínav˘. Následuje rozbor zajímav˘ch v˘-
sledkÛ ãinnosti ústavu. Není ani zdaleka systematick˘
a úpln˘, snahou bylo spí‰e upozornit na zajímavé v˘sled-
ky, které pfiispûly k v˘voji geovûd na na‰em území.
Neobejdeme se posléze bez rozboru zahraniãní ãinnosti
a spolupráce, coÏ je v geologick˘ch vûdách obzvlá‰È aktu-
ální. Nezapomeneme ani na rozbor vydavatelské ãinnosti,
protoÏe ústav je bezkonkurenãnû nejvût‰ím producentem
geovûdní literatury v republice. Nûkdy se budeme opako-
vat, ledacos jiÏ bylo jin˘m zpÛsobem napsáno v roãen-
kách i rÛzn˘ch statích, vût‰inou jde v‰ak o vûci nové, je‰-
tû nepublikované. Prosíme ãtenáfie, aby nepodcenili Ïád-
nou z tûchto ãástí a aby obûtovali trochu volného ãasu
k pfieãtení. SnaÏili jsme se pokud moÏno o neúfiední sloh
a fieã. Úfiední oficiální zprávy o ãinnosti vãetnû rozboru
hospodafiení jsou urãeny jinam - nadfiízenému minister-
stvu a jin˘m orgánÛm. Na‰e zpovûì patfií v‰ak i ‰ir‰í geo-
logické a pfiípadnû celé vefiejnosti, protoÏe jako státní pfií-
spûvková organizace je ústav této vefiejnosti odpovûdn˘.

Autor tohoto dílka byl po cel˘ch osm let pfiímo
u zdroje informací a události za posledních 10 let jsou
v pamûti je‰tû ãerstvé. O tom, co se odehrálo dÛleÏitého
za poslední 2 roky, získal informace od souãasného fiedi-
tele. Není v‰ak v lidsk˘ch silách si zapamatovat v‰echny
ty dÛleÏité publikace, oponentury, závûreãné zprávy, vel-
ké projekty a posudky. Bylo potfieba projít v‰echny ro-
ãenky ústavu, nûkteré publikace a zprávy, nejdÛleÏitûj‰í
v‰ak byly krátké eseje, o které byly nûktefií specialisté po-
Ïádáni. Nûktefií vyhovûli ochotnû a hned, jiní po urgen-
cích. Nûkteré byly pro tento úãel pouÏitelné, jiné ménû,
v‰echny v‰ak bylo nutno ponûkud pfietavit a pfiednést je
stejnou fieãí. I tak patfií v‰em zde vyjmenovan˘m dík (pfii-
spûvatelé jsou sefiazeni podle abecedy, jména jsou bez ti-
tulÛ a není brán ohled na délku ãi kvalitu eseje):
J. Aichler, E. Bfiízová, I. Cicha, St. âech, V. âechová,
J. âurda, M. Drábek, J. Fr˘da, J. Hru‰ka, L. Hradecká
J. Kotková, J. KfiíÏ, V. Ledvinková, P. Lhotsk˘,
B. Mlãoch, P. Müller, M. Novák, J. Novotn˘, P. Ondru‰,
V. Prouza, P. Schovánek, L. ·vábenická, J. Tyráãek,
D. Skácelová, S. Vrána, J. Zoubek, K. Îák. 
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Osmdesát let âeského geologického ústavu 
ZDENùK KUKAL

Úvodem

Deset let poté

V geologické historii jsme zaznamenali desítky milió-
nÛ let pozvolného v˘voje, av‰ak i náhlé revoluãní zlomy.
¤íkáme jim mimofiádné události, cizím, dnes jiÏ i v ãe‰ti-
nû uÏívan˘m termínem, eventy. Stejn˘mi etapami klidné-
ho v˘voje a boufiliv˘ch mimofiádn˘ch událostí pro‰el bû-
hem své osmdesátileté historie i âesk˘ geologick˘ ústav.

Od zaloÏení v roce 1919 pozvolna mohutnûl a pfiijímal
dal‰í a dal‰í závazky, a tím i nov˘ personál. Pak do‰lo
k nûmecké okupaci, a tím k první mimofiádné události.
Bûhem ‰esti let protektorátu ústav pracoval pod jin˘m ná-
zvem a s jinou náplní. Rok 1945 byl návratem k pfiedvá-
leãnému statutu, pozvolna se v‰ak schylovalo ke krizi.



Brzy po roce 1945 byly spu‰tûny velkolepé a mohutnû fi-
nancované geologické projekty, coÏ vyvrcholilo v padesá-
t˘ch letech po „vítûzném“ únoru a nástupu plánovaného
hospodáfiství. Nezab˘vejme se nyní celkov˘m politick˘m
hodnocením situace padesát˘ch let a vlivu na geologii.
Bylo to popsáno mnohokrát, dfiíve tendenãnû z hlediska
jediného povoleného svûtového názoru, v posledních le-
tech bohudíky i objektivnûji. V padesát˘ch letech byly na
vysoké ‰koly pfiijímány stovky studentÛ geologie.
PfiedchÛdce dne‰ního âeského geologického ústavu, teh-
dy Ústfiední ústav geologick˘, rok od roku rostl jak po-
ãtem pracovníkÛ, tak vybavením. Do‰lo k nezbytnému
stûhování, hlavnû v roce 1957 do malostransk˘ch palácÛ,
které byly s ãinností ústavu spjaty dobr˘ch 35 let.

Za typick˘ event - mimofiádnou událost - musíme po-
vaÏovat vznik „jednotné geologie“, zaloÏení Ústfiedního
geologického úfiadu v roce 1957. Netfieba dodávat, Ïe to
bylo na radu a z vÛle na‰eho velkého bratra. Byl to úfiad,
kter˘ odpovídal ministerstvu geologie v Sovûtském svazu
a nûkter˘ch jin˘ch socialistick˘ch zemích. Geologie tím-
to poãinem sice na prestiÏi získala, av‰ak Ústfiední ústav
geologick˘ ji ztratil. Pfiedsedové tohoto úfiadu, ktefií se
rekrutovali z prÛzkumn˘ch organizací, jim zcela pfiiroze-
nû stranili. Bez ústavu, kter˘ sami naz˘vali „mozkov˘
trast“ na‰í geologie, se tûÏko mohli obejít. PamûtníkÛm je
tehdej‰í situace velmi dobfie známa, mlad‰í si mohou pfie-
ãíst broÏurku R. Táslera o ústavu v dobû totality, která vy-
‰la v roce 1992 a ve které je situace tûchto let podrobnû
rozebrána. Doporuãujeme téÏ k prostudování Pluskalovu
práci o poãátcích uranového prÛzkumu v ãesk˘ch zemích,
kterou téÏ ústav vydal v sérii „Práce - Special Papers“
v roce 1997.

V dal‰ích letech sice v historii ústavu do‰lo k rÛzn˘m
peripetiím, vyrostla budova laboratofií na Barrandovû, bu-
dovu získala téÏ poboãka v Brnû a na rÛzn˘ch místech
Prahy i nûkter˘ch jin˘ch mûst se usídlila malá pracovi‰tû
s nûkolika zamûstnanci. Koupil se rekreaãní areál

v Rohanovû v jiÏních âechách, Solanec v Beskydech
a chata v BoÏím Daru v Kru‰n˘ch horách. Do dûjin ústa-
vu to patfií, protoÏe tyto terénní základny mnohokrát pfii-
spûly jako centra pro mezinárodní exkurze a dokonce
i k pofiádání konferencí. Událost to sice byla, jako mimo-
fiádnou ji v‰ak nekvalifikujeme. Ani osamostatnûní slo-
venského Geologického ústavu Dion˘za ·túra nemÛÏeme
povaÏovat za mimofiádnou událost. Dokonce ani adminis-
traitivní oddûlení Geofondu od tûla ústavu nemûlo tak mi-
mofiádn˘ v˘znam. Byl to akt velmi prÛhledn˘, prostû by-
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Obr. 1. Scéna: ¤íjnové ráno, dvÛr budovy na Klárovû. Osoby a obsazení: 80 zamûstnancÛ âeského geologického ústavu. ReÏie: P. Batík. Kamera:
J. Rudolsk˘

Obr. 2. V 1. patfie budovy na Loretánském námûstí na Hradãanech síd-
lila ãást ústavu ve dvacát˘ch letech



lo potfieba získat pro spolehliv˘ kádr nové místo fieditele.
K dal‰í skuteãnû, ale opravdu skuteãnû, mimofiádné udá-
losti do‰lo aÏ se sametovou revolucí. Konec socialismu,
konec plánovaného hospodáfiství, zaãátek trÏního hospo-
dáfiství a s ním i takové postavení geologického ústavu, ja-
ké je obvyklé ve vyspûl˘ch zemích. Geologick˘ úfiad
o své místo na slunci bojoval, snaÏil se dokázat oprávnû-
nost své existence, situace byla mnohdy na váÏkách. V nû-
kter˘ch postkomunistick˘ch zemích, jako v Maìarsku
a Bulharsku, nemluvû o Rusku, dokonce jeho pohrobci
pod rÛzn˘mi názvy pfieÏili. V âesku bylo zaloÏeno
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí, které bylo potenciálním
zfiizovatelem Ústfiedního ústavu geologického. Pfiáli jsme
si to a tak se téÏ stalo. K tomu, aby se ústav dostal pfiímo
pod Úfiad vlády, situace nedozrála a pfiedváleãn˘ stav, kdy
byl ústav pod Ministerstvem vefiejn˘ch prací, se nevrátil.

I dal‰í v˘voj nebyl bez napûtí, kádry ze zru‰eného geo-
logického úfiadu a jin˘ch totalitních správních orgánÛ se
opevnili v hospodáfisk˘ch ministerstvech, odtud se snaÏili
znovu „sjednotit“ ãeskou geologii a získat nadvládu i nad
Ústfiedním geologick˘m ústavem. Zaãátek devadesát˘ch
let byl pln˘ stfietÛ v bitvû o kompetence, hlavnû mezi
dvûma pfiíslu‰n˘mi odbory na Ministerstvu Ïivotního pro-
stfiedí a na Ministerstvu hospodáfiství. Pfievaha se pfiiklá-
nûla na tu ãi onu stranu, argumentace, mnohdy plná sil-
n˘ch slov, se roz‰ífiila z odborn˘ch zpráv a posudkÛ
a z geologick˘ch ãasopisÛ i do novin. Velk˘m boji‰tûm se

stalo znûní pfiipravovaného horního a geologického záko-
na, pfiípadnû jeho novela. Probûhlo nepoãítanû jednání,
úprav znûní, resortních a meziresortních pfiipomínkov˘ch
fiízení, aniÏ by se podafiilo dospût ke koneãnému fie‰ení.

To, Ïe situace je patová a nikam nevede, pfiimûla obû
nesmifiitelné strany k urãit˘m ústupkÛm, takÏe se dospûlo
ke konsenzu. Pfiispûlo k tomu i zru‰ení Ministerstva hos-
podáfiství a pfievedení odboru geologické správy na kon-
kurenãní Ministerstvo Ïivotního prostfiedí. PÛtky se tedy
pfienesly pod stfiechu jediného ministerstva, ztratily v‰ak
na razanci a nakonec i na v˘znamu.

Pfiestaly spory o tom, co bylo nadmíru jasné a co fun-
guje v geologii v‰ech vyspûl˘ch zemí: Vedle sebe existu-
je státní geologická sluÏba s podtrÏen˘m slovem „státní“
a geologická trÏní sféra, tzn. podniky komerãního charak-
teru. Pfiirozenou souãástí geologick˘ch ãinností jsou i fa-
kulty vysok˘ch ‰kol a ústavy, které odpovídají na‰í
Akademii vûd. Na státní geologické sluÏbû je dÛleÏité to,
Ïe je objektivní, financovaná státem a nesmí a nemÛÏe b˘t
privatizována.

To v‰ak vÛbec nebylo jasné na‰im správním orgánÛm
na poãátku devadesát˘ch let a ústav se dostal do druhé
vlny privatizace. Tomuto nebezpeãí se bohudíky podafiilo
zabránit, ãásteãnû téÏ proto, Ïe opadlo to poãáteãní nad‰e-
ní pro rychlou privatizaci za kaÏdou cenu. Návrhy na od-
státnûní geologické sluÏby v‰ak na Ministerstvo Ïivotního
prostfiedí docházely je‰tû fiadu let nato, umíme si v‰ak
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Obr. 3. AÏ do padesát˘ch let byl hlavní ‰táb ústavu ve vile v Bfievnovû na Hládkovû



pfiedstavit, Ïe privatizérÛm jistû ne‰lo o geologii, n˘brÏ
o budovy a pfiístroje. I o pár let pozdûji se je‰tû takov˘ tlak
Ministerstva projevoval, byla totiÏ snaha privatizovat
alespoÀ nûjaké sluÏby, tfieba vydavatelství a dopravu.
Vydavatelství jsme snadno uchránili, vy‰li jsme vstfiíc
tím, Ïe jsme navrhli privatizaci dopravy a podali 3 návr-
hy. Do‰lo v‰ak k docela Ïertovné zápletce, protoÏe Mini-
sterstvo privatizace v‰echny návrhy odmítlo a doporuãilo,
aby sluÏby zÛstaly v rámci státního ústavu.

Státní geologická sluÏba je z mezinárodního hlediska
uznávan˘m a stabilním pojmem a má svou ustálenou ná-
plÀ, i kdyÏ se v rÛzn˘ch zemích mÛÏe ponûkud li‰it.
Posoudíme-li náplÀ ãinnosti âeského geologického ústa-
vu a jeho pfiedchÛdcÛ od samotného zaloÏení, vidíme, Ïe
tomuto mezinárodnímu standardu odpovídá. I v dobách
podfiízení Geologickému úfiadu ústav provádûl regionální
geologické v˘zkumy, sestavoval prognózy nerostn˘ch
zdrojÛ, zab˘val se posudkovou ãinností a v poslední dobû
po fiadu let i studiem geofaktorÛ Ïivotního prostfiedí.

Z hlediska pohledu zvnûj‰ku zaznamenal ústav na po-
ãátku devadesát˘ch let hned dvû mimofiádné události.
První z nich byla v dubnu roku 1991 zmûna názvu. Byla
nutná, neboÈ název „Ústfiední“ pozbyl smyslu, ústav totiÏ
nebyl Ïádn˘m ústfiedním neboli centrálnímn orgánem.
Kromû toho bylo nutno název pfiizpÛsobit evropsk˘m i zá-
mofisk˘m zvyklostem, kde b˘vá v adjektivu název zemû.

Návrhy na pfiejmenování pfii‰ly zezdola, od pracovníkÛ
ústavu. MoÏnosti byly dvû, buì âesk˘ geologick˘ ústav
nebo âesk˘ ústav geologick˘. První název sice znûl lépe,
obavy v‰ak byly ze zkratky âGÚ, coÏ by se mohlo plést
se zkratkou zru‰eného âeského geologického úfiadu.
Hlasováním v demokraticky voleném orgánu, tzv. vûdec-
kém kolegiu, byl pfiesto pfiijat název první. Od dubna roku
1991 neexistuje tedy Ústfiední ústav geologick˘, n˘brÏ
âesk˘ geologick˘ ústav (âGÚ). Tato zmûna názvu byla
obratem schválena nadfiízen˘m Ministerstvem Ïivotního
prostfiedí. Obavy z toho, Ïe se zkratka âGÚ bude pfieklá-
dat jako zru‰en˘ âesk˘ geologick˘ úfiad se sice ãásteãnû
vyplnily, av‰ak na‰tûstí pouze nûkolik let po pfiejmenová-
ní. Dopisy, ve kter˘ch je fieditel ústavu titulován jako
pfiedseda geologického úfiadu, sice obãas dojdou dodnes,
ale patfií mezi kuriozity. Byla téÏ mírnû upravena zfiizova-
cí listina ústavu a v nové verzi byla zdÛraznûna jeho úlo-
ha v ochranû Ïivotního prostfiedí.

Do angliãtiny se pfiekládá název ústavu jako Czech
Geological Survey, ãímÏ se pfiizpÛsobil desítkám geolo-
gick˘ch sluÏeb po celém svûtû. Pfiipomeneme je‰tû, Ïe slo-
vo „survey“ do ãe‰tiny pfiekládáme jako „sluÏba“. Tedy
„geological survey“ znamená „geologická sluÏba“.
Nevykládejme si v‰ak slovo „sluÏba“ doslova, pfieklad ne-
ní nejpfiesnûj‰í, ale lep‰í jsme nevymyslili! Jak vysvûtlíme
za chvilku, pod slovem „sluÏba“ nerozumíme jen posud-
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Obr. 4. Podstatná ãást historie ústavu je spjata s budovou v Hradební ulici na Starém mûstû proti zadnímu traktu dne‰ního Ministerstva prÛmyslu a ob-
chodu



ky a stanoviska, ale i v˘zkum. Jeho v˘sledky jsou vlastnû
téÏ sluÏbou státu v ‰ir‰ím slova smyslu. Od zaloÏení
Ministerstva Ïivotního prostfiedí s jeho odborem Ochrany
horninového prostfiedí platí, Ïe Ministerstvo je správním
orgánem státní geologické sluÏby a âesk˘ geologick˘
ústav jeho orgánem v˘konn˘m.

Pro vedení ústavu a hlavnû jeho ekonomy byla mimo-
fiádnou událostí zmûna statutu ústavu, neboÈ se zmûnil
uprostfied roku 1992 z organizace rozpoãtové na pfiíspûv-
kovou. Hloubajícím v˘zkumníkÛm to mnoho nefiíká, ale
byly s tím pofiádné starosti. Nakonec se ukázalo, Ïe pfií-
spûvkov˘ statut má pfied rozpoãtov˘m urãité v˘hody.
Hlavnû v tom, Ïe hospodafiení nebylo jiÏ svázáno tak pfiís-
n˘mi pfiedpisy, Ïe se daly vytváfiet fondy a obnovovat vy-
bavení pomocí odpisÛ. RozdílÛ mezi pfiíspûvkovkami
a rozpoãtovkami je mnoho, ale nespecialistÛm vût‰inou
mnoho nefiíkají.

Mimofiádnou událostí, kterou by stratigrafové klasifi-
kovali jako globální event, byla ztráta palácÛ na
Malostranském námûstí a získání náhrady na Klárovû.
PamûtníkÛ tehdej‰ích jednání ub˘vá, proto zopakujeme
podstatu celého problému. Mûli jsme zajímavé plány, kte-
ré by prospûly nejen ústavu, ale urãitû i celé na‰í ekono-
mice. Jasnû a struãnû: Zámûrem bylo pronajmout malost-
ranské paláce silné zahraniãní spoleãnosti, která by jednak
státu splácela tuãn˘ pronájem a jednak by postavila na

Barrandovû novou budovu ústavu. Stát by nebyl o nic o‰i-
zen, právû naopak, získal by novou budovu a navíc ná-
jemné z palácÛ. V˘hody byly zfiejmé. Rekonstrukci palá-
cÛ bychom neplatili my z daní, ale zahraniãní spoleãnost.
Navíc se hotel s restauracemi uprostfied Malé Strany mohl
stát centrem spoleãenského Ïivota.

VáÏn˘ zájem projevilo nûkolik zahraniãních spoleã-
ností a z na‰í strany byl plán schválen pfiíslu‰n˘mi minis-
terstvy. Av‰ak „ústav míní, parlament mûní.“ Snûmovna
schválila nov˘ zákon o svém sídle, do kterého zahrnula
i na‰e b˘valé paláce. Mûli jsme stûÏí pÛl roku na nalezení
náhrady. Byly to mûsíce horeãn˘ch jednání a hledání.
Pomoc slíbilo na‰e Ministerstvo Ïivotního prostfiedí, o pár
dní pozdûji v‰ak tehdej‰í námûstek trval na vystûhování
z Prahy. Pomoc slíbil i námûstek ministra obrany a nabídl
nûkolik opu‰tûn˘ch kasárensk˘ch objektÛ. Sliby - chyby,
Ministerstvo obrany pak dalo pfiednost komerãnímu vyu-
Ïití nûkter˘ch budov a pustnutí jin˘ch. VáÏné nabídky to-
tiÏ omezilo na jedinou, na opu‰tûné chátrající vojenské
objekty na Bílém kopci nad Horními Poãernicemi, kde
foukalo jak na vidrholci a vedla k nim cesta sjízdná jen
obrnûn˘mi transportéry. Témûfi zapomenuto je téÏ, Ïe se
jednalo i s Ministerstvem vnitra, které platonicky a na-
prosto nezávaznû nabízelo napfied parádní budovu
v Kobylisích, i s Ministerstvem spravedlnosti, které o tro-
chu váÏnûji nedostavûné vûzení v ¤íãanech.
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Obr. 5. V palácích na Malostranském námûstí, dne‰ním sídle Poslanecké snûmovny, byla pracovi‰tû ústavu aÏ do podzimu 1993



âas utíkal, situace byla kritiãtûj‰í a kritiãtûj‰í, aÏ nám
pomohl Úfiad vlády v ãele s jeho vedoucím, ministrem bez
portfeje, za vydatné pomoci na‰eho b˘valého zamûstnan-
ce. Budova na Klárovû, známá PraÏanÛm jako ústav slep-
cÛ, byla prázdná, protoÏe po rozpadu âeskoslovenska za-
nikl Federální úfiad vlády. Dislokaãní komise Vlády âR
rozhodla v ná‰ prospûch a Úfiad vlády nám dal tento stát-
ní majetek do správy. Objektivnû musíme pfiiznat, Ïe v ná‰
prospûch zasáhl i tehdej‰í pfiedseda vlády profesor Václav
Klaus, kter˘ nám nejprve vyjádfiil politování nad rozhod-
nutím parlamentu, naãeÏ se za nás pfiimluvil pfii jednáních
o paláci na Klárovû. Akce „kulov˘ blesk“, tedy stûhování
z palácÛ do paláce, probûhla ve dvou fázích na podzim
1993. Povedla se a za pár mûsícÛ jsme mûli pocit, jako by-
chom byli na Klárovû odjakÏiva. ÚroveÀ zafiízení kance-
láfií byla mnohem vy‰‰í neÏ na Malostranském námûstí,
naproti tomu místa bylo daleko ménû. Musili jsme se svo-
lením památkáfiÛ vyuÏít i b˘valou kapli, ãehoÏ si v‰imli
‰Èouralové z televize a zpÛsobili nám jisté nepfiíjemnosti.
Se zdûdûnou závodní kuchyní byly sice starosti, ale nako-
nec se ukázalo, Ïe je to celkem dûdictví v˘hodné. Hor‰í to
jiÏ bylo s jin˘mi „bfiemeny“, ordinacemi v pfiízemí, kde
mûli nájemci platné smlouvy je‰tû na nûkolik let.

Po nastûhování následovaly dal‰í kroky, oprava fasá-
dy, stfiechy, sklepa, zahrady a rekonstrukce objektu na
dvofie, které bylo kdysi postaveno bez stavebního povole-
ní a jakékoli kolaudace. Nakonec se podafiilo dohodnout
se s památkáfii na plánech a do domku se nastûhoval ar-
chiv a poãítaãové centrum. V‰echny tyto sloÏité úpravy fi-
nancoval nejprve Úfiad vlády a pak i Ministerstvo Ïivotní-

ho prostfiedí, proto ve‰keré kritiky toho, Ïe utrácíme
ústavní prostfiedky, byly jen ‰tûkáním na neprav˘ strom.
Nevzdali jsme se v‰ak pfiedstavy toho, Ïe jednou postaví-
me novou budovu na Barrandovû a spojíme ji se star‰í bu-
dovou laboratofií. V roce 1995 se dokonce podafiilo získat
finanãní prostfiedky z Rady vlády, av‰ak bohuÏel pozdû.
Pfii‰la jiÏ doba pfiípravy vládních úsporn˘ch opatfiení
a „balíãkÛ“ a Ministerstvo financí nám ná‰ zámûr bez ja-
kékoli moÏnosti odvolání zatrhlo.

Rychlé v˘mûny ministrÛ, na‰ich hlavních nadfiíze-
n˘ch, nám zpÛsobily také starosti. Po geochemikovi, zna-
lém geologické problematiky, se do kfiesla dostali biolo-
gové a chemici, které jsme musili zarputile pfiesvûdãovat
o pfiednostech geologie a v˘hodách toho, Ïe mají ve svém
resortu prestiÏní v˘zkumn˘ ústav. KaÏdou chvíli pfiichá-
zely pfiíkazy k pfiípravû spojení âeského geologického
ústavu a Geofondu âeské republiky, proti ãemuÏ jsme
v podstatû nic nemûli, ale vÏdy tento zámûr narazil na ad-
ministrativní potíÏe fúze pfiíspûvkové organizace s roz-
poãtovou. Spoleãnû s fiediteli spfiátelen˘ch ústavÛ v resor-
tu jsme pfiesvûdãovali ministry o pochybném zámûru za-
loÏení Agentury Ïivotního prostfiedí, která mûla spojit ty-
to ústavy v jednu gigantickou organizaci. Na‰tûstí se pro-
ti takovému modelu vyslovili i zahraniãní poradci minis-
terstva. Naopak, nemûli jsme nic proti „malé agentufie“,
coÏ by mohl b˘t orgán se zástupci v‰ech resortních ústa-
vÛ, kter˘ by koordinoval komplexní mezioborové projek-
ty Ministerstva Ïivotního prostfiedí. Dal‰í dva ministfii Ïi-
votního prostfiedí znamenali jen kratiãkou epizodu a ãin-
nost ústavu nijak neovlinili. Souãasn˘ ministr je geolo-
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Obr. 6. Nezvykl˘ pohled na palác na Klárovû. Zábûr je od stanice metra „Malostranská“



gem a krátkou dobu byl téÏ zamûstnancem ústavu, takÏe
velmi dobfie ví, co geologie zmÛÏe a co pro ministerstvo
znamená. Ministerstvo jmenovalo Radu státní geologické
sluÏby, kde jsou zastoupeni fieditel a dal‰í pracovníci
âeského geologického ústavu, Geofondu âR, vysok˘ch
‰kol, Akademie vûd, dal‰ích ministerstev, BáÀského úfia-
du âR i podnikÛ. Rada kontroluje ãinnost státní geologic-
ké sluÏby, pfiípadnû doporuãuje zmûny i jiná opatfiení.

V letech 1992 aÏ 1998 do‰lo k nûkolika men‰ím orga-
nizaãním zmûnám ve struktufie ústavu. Ty první zmûny by-
ly vyvolány potfiebami samotného ministerstva i pfiizpÛso-
bením struktufie zahraniãních gelogick˘ch sluÏeb, dal‰í
úpravy pak vyplynuly z personálních zmûn a nutnosti
zajistit pruÏné fiízení nov˘ch projektÛ a ãinnosti odborÛ.
Lavina poÏadavkÛ na vypracování posudkÛ a stanovisek
vyvolala nutnost zfiízení odboru geologicko-ekologick˘ch
sluÏeb a institutu oblastních geologÛ. Takové zmûny byly
nutné, právû tak jako funkce „klasick˘ch“ odborÛ star‰ích
a mlad‰ích formací, hydrogeologie, geochemie, laboratofií
a dal‰ích. Získání akreditace pro laboratofi geologick˘ch
materiálÛ bylo nesporn˘m úspûchem. Pozdûji byly akredi-
továny i brnûnské laboratofie organické geochemie.

Na poãátku devadesát˘ch let, kdy v republice pomalu
rostla nezamûstnanost, se v geologii naopak projevil ne-
dostatek mlad˘ch v˘zkumníkÛ. Jen tûÏko se podafiilo ob-
sazovat místa oblastních geologÛ; hydrogeologie a inÏe-
n˘rská geologie trpí podv˘Ïivou dodnes. U tûchto oborÛ
je to obzvlá‰È zfiejmé, pfiíãiny jsou prÛhledné. Státní pfií-
spûvková organizace nemÛÏe nabídnout ani zdaleka tako-
v˘ plat, co soukromé podniky, zvlá‰tû ty, které za sebou

mají zahraniãní kapitál. Z ústavu se odcházelo nejen pod-
nikat, ale i do státní správy a do diplomatick˘ch sluÏeb.
To byl ostatnû v˘voj zcela pfiirozen˘, ke kterému dochází
v‰ude na svûtû. Bohudíky se objevila fiada vysoko‰kol-
sk˘ch absolventÛ, kter˘mi se chybûjící specializace dafiilo
alespoÀ ãásteãnû doplÀovat.

Byla zaloÏena Grantová agentura a od poãátku její ãin-
nosti se pracovníci ústavu stali fie‰iteli nebo spolufie‰iteli
desítek vût‰ích ãi men‰ích grantÛ. Ministerstvo Ïivotního
prostfiedí vypisovalo projekty v rámci „Péãe o Ïivotní pro-
stfiedí“, podafiilo se téÏ získat fiadu zahraniãních grantÛ
a z ãlenství v mezinárodních organizacích i z dvoustran-
n˘ch smluv o spolupráci vyplynuly dal‰í moÏnosti v˘-
zkumné i materiální podpory ãlenÛ ústavu. Za zmínku sto-
jí i v˘voj poãtu zamûstnancÛ ústavu. Rekordního poãtu
nad 700 bylo dosaÏeno v sedmdesát˘ch letech, tehdy
ov‰em do ústavu patfiila i technická sloÏka a jiné pfiidru-
Ïené ãinnosti. Je‰tû po revoluci, na poãátku roku 1990 mûl
ústav pfies 500 zamûstnancÛ. Pozdûj‰í redukce probíhala
zcela pfiirozen˘m a nenásiln˘m zpÛsobem: odchody do
penze, na fakultu, na ministerstva a do státní správy, do
soukromé geologické sféry i do dÏungle trÏního hospo-
dáfiství. Poãet zamûstnancÛ klesal pod 500, pak pod 400
a v roce 1996 dokonce pod 300. I pfies to, Ïe ústav pfii stû-
hování na Klárov zdûdil závodní kuchyni a s ní cel˘ per-
sonál. Takové obsazení státní geologické sluÏby s poãtem
zamûstnancÛ mezi 250 a 300 je pro zemi s takov˘mi geo-
logick˘mi a environmentálními problémy zcela rozumn˘.

âesk˘ geologick˘ ústav postupnû stabilizoval svou
ãinnost a své místo v ãeské geologii. Nûktefií dlouholetí
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Obr. 7. Do dûjin ústavu se zapsalo i „provizorium“ v Ko‰ífiích na Podbûlohorské ulici
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Obr. 8. Kontakty ústavu s vefiejností se projevily desítkami informací a reportáÏí v tisku, rozhlasu i televizi. Na‰e koláÏ pfiedstavuje nûkteré novinové
ãlánky z ãasn˘ch devadesát˘ch let



ãlenové ode‰li na Pfiírodovûdeckou fakultu Univerzity
Karlovy, jiní do Akademie vûd. Obû tyto instituce na tom
nespornû vydûlali. V‰ak v letech 1994 a 1995 byli na
Pfiírodovûdecké fakultû Univerzity Karlovy v Praze témûfi
v‰ichni vedoucí kateder dlouholet˘mi pracovníky
âeského geologického ústavu. I k opaãnému toku pracov-
ních sil docházelo. Z fakulty pfii‰li nadûjní geochemici,
paleontologové, stratigrafové, loÏiskoví geologové i dal‰í.
Spolupráce s vysok˘mi ‰kolami a Akademií vûd probíhá
celkem uspokojivû, i kdyÏ k men‰ím konfliktÛm docháze-
lo a jistû i bude docházet. Proti tomu, Ïe existují spoleãné
projekty, Ïe je spoleãné zastoupení v komisích a radách,
Ïe se spoleãnû postupuje pfii fie‰ení naléhav˘ch geologic-
k˘ch problémÛ, Ïe se spoleãnû organizují zasedání a kon-
ference, jsou tyto tfienice zcela zanedbatelné. DÛleÏitou
souãástí ãinnosti státní geologické sluÏby, o které budeme
psát pozdûji, jsou úkoly pro jiné resorty a pro státní sprá-
vu. V˘jimkou nejsou samozfiejmû ani práce pro soukrom˘
resort.

âesk˘ geologick˘ ústav má dnes statut v˘zkumného
ústavu, a proto je jeho rozpoãet stoprocentnû hrazen pe-
nûzi pfiidûlovan˘mi Radou vlády pro v˘zkum a v˘voj.
Ústav není ov‰em správcem rozpoãtové kapitoly, proto
jsou tyto finance pfiidûlovány nejprve Ministerstvu Ïivot-
ního prostfiedí a jím do rozpoãtu ústavu. V tom má ústav
stejnou pozici jako nûkteré v˘zkumné ústavy pod Mini-
sterstvem zemûdûlství nebo zdravotnictví. Z resortních

ústavÛ Ministerstva Ïivotního prostfiedí dostává je‰tû ze
sféry urãené na v˘zkum ãást rozpoãtov˘ch prostfiedkÛ jiÏ
jen Vodohospodáfisk˘ ústav T.G.M. Toto zafiazení
âeského geologického ústavu má své v˘hody i nev˘hody.
V˘hodou je prestiÏní pozice mezi v˘zkumn˘mi organiza-
cemi, urãitou nev˘hodou to, Ïe ústav nedostává finance na
ãinnost pro státní správu, pro kterou jako státní geologic-
ká sluÏba pracovat musí. Ideálním stavem by bylo, kdyby
byl jeho rozpoãet zv˘‰en právû o náklady na tuto správní
a meziresortní ãinnost. Nejvût‰í ãást rozpoãtu ústavu jsou
tzv. finance institucionální, pfiidûlované na ãinnost ústavu.
Dal‰í, men‰í ãástí rozpoãtu, jsou finance úãelové, které
jsou pfiidûlovány pfiímo na projekty a granty. I kdyÏ byly
v posledních letech urãité trendy obecnû sníÏit institucio-
nální financování na úkor úãelového, ukázala souãasná
anal˘za v˘zkumu a v˘voje v âesku, Ïe bez podstatného
podílu institucionálního financování se v˘zkumné organi-
zace neobejdou. To platí jak pro resortní ústavy, tak pro
vysoké ‰koly a Akademii vûd. Ke zmûnû do‰lo v roce
1998 tím, Ïe institucionální prostfiedky budou vypláceny
podle pfiísného hodnocení organizací podle smûrnic, které
vydala Vláda âR sv˘m nafiízením. Hodnocení budou pro-
vádût meziresortní komise a podklady obsahují v‰echny
moÏné údaje o publikaãní ãinnosti, projektech, zahraniãní
ãinnosti, ãlenství v mezinárodních organizacích, stáÏích,
grantech, zapojení do zahraniãní ãinnosti, pfiedná‰kách
u nás i v zahraniãí atd. 
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Do Evropy a do svûta

Teprve dnes, kdyÏ se pfiipravujeme na vstup do
Evropské unie, mÛÏeme docenit v˘znam pfiijetí âeského
geologického ústavu do v˘znamné evropské organizace
FOREGS (Forum of European Geological Surveys -
Forum evropsk˘ch geologick˘ch sluÏeb). Je to organiza-
ce, mající pevn˘ fiád a koordinující ãinnost státních geolo-
gick˘ch sluÏeb v Evropû. Jednou z na‰ich prvních starostí
v roce 1990 bylo poÏádat o ãlenství v této organizaci.
Pfiimluvili se za nás zejména Raku‰ané, Finové
a Francouzi, s kter˘mi jsme jiÏ dlouho spolupracovali,
a tak jsme byli v roce 1991 pozváni jako pozorovatelé na
zasedání fieditelÛ do rakouského Semmeringu. Proto, aby-
chom byli pfiijati za fiádného ãlena, jsme musili vyhovût
dÛleÏité podmínce: Ústav musil b˘t skuteãnû v˘zkumnou
organizací a jeho program mûl odpovídat statutu evrop-
sk˘ch geologick˘ch sluÏeb. Znamená to, Ïe nemohla b˘t
pfiipu‰tûna organizace ministerského typu podobná b˘va-
lému âeskému geologickému úfiadu. Podmínkou pfiijetí
byly i prokazatelné v˘sledky ãinnosti a jistá reputace v za-
hraniãí. Podmínkám jsme vyhovûli a byli jsme pfiijati jako
první z postkomunistick˘ch zemí za ãlena, o prsa pfied
Polskem a Maìarskem. To bylo v roce 1992, kdy je‰tû
existovala federace. Se slovensk˘mi partnery jsme se teh-
dy dohodli, Ïe republiku budou na jednání zastupovat stfií-
davû fieditelé ãeské a slovenské strany. Bylo to sice prÛ-
chodné, v organizaci FOREGS by to v‰ak byl unikát. V‰e

se vyfie‰ilo rozdûlením republiky, takÏe od roku 1993 jsou
ãleny âesko i Slovensko. V roce 1992 mûl FOREGS
i s námi 18 ãlenÛ, poãet v‰ak postupnû rostl aÏ do ãísla 35
v roce 1999. Ani to v‰ak není koneãné. DluÏno pozname-
nat, Ïe název FOREGS vznikl díky tomu, Ïe do nûj byli
pfiijati zástupci stfiedoevropsk˘ch a v˘chodoevropsk˘ch
zemí. Pfied tím se naz˘val WEGS (West European
Geological Surveys - Organizace západoevropsk˘ch geo-
logick˘ch sluÏeb). Dnes jsou ve FOREGSu síly mezi pÛ-
vodními zakládajícími západoevropsk˘mi ãleny a nov˘mi
„v˘chodoevropsk˘mi“ témûfi vyrovnány a ãinnost se v˘-
raznû pfiesouvá na v˘chod, coÏ se projevuje organizací
nejrÛznûj‰ích zasedání.

Osmdesát let ãeské státní geologické sluÏby znamená,
Ïe není ani zdaleka nejstar‰í, av‰ak ani zdaleka nejmlad‰í.
Zopakujeme, Ïe první geologickou sluÏbou v Evropû byla
britská, zaloÏená v roce 1945 o mûsíc dfiíve neÏ irská.
Následovala rakouská ve Vídni, vlastnû ná‰ pfiedchÛdce,
zaloÏená v roce 1849. Je to ãistû náhodné, Ïe souãasnû
s námi slaví tento ná‰ pfiedchÛdce v˘roãí kulatûj‰í - stopa-
desátileté. V roce 1850 byly zaloÏeny zemské sluÏby
Nûmecka, ve stejném roce pak geologická sluÏba
·panûlska. Následovalo ·védsko v roce 1858, o krÛãek
pfied Norskem a Portugalskem. Itálie zaloÏila geologickou
sluÏbu v roce 1867, Finsko v roce 1888, Dánsko v tomtéÏ
roce a Belgie v roce 1896. Nizozemsko následovalo v ro-
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Obr. 9. Pro odbornou vefiejnost vydával ústav rÛzné druhy tiskovin. Jedna z nich definovala státní geologickou sluÏbu a seznamovala s její ãinností ve
svûtû i u nás



ce 1903. Pak je jiÏ na fiadû âeskoslovensko (1919), av‰ak
za námi jsou Francie, ¤ecko, Turecko, Kypr a je‰tû dal‰í
zemû. Je to docela ãestné umístûní, vezmeme-li v úvahu
i to, Ïe na‰e geologická sluÏba vznikla jiÏ sedm˘ mûsíc po
vzniku samostatného státu.

FOREGS je pevnou organizací se stanovami a pravidly.
Zavázali jsme se, Ïe budeme s jejími ãleny kooperovat.

Od zaloÏení první geologické sluÏby v polovinû minu-
lého století vlastnû aÏ do 2. svûtové války bylo hlavním
úkolem geologick˘ch sluÏeb geologické mapování. To
pak pokraãovalo, i kdyÏ se pak aÏ do sedmdesát˘ch let fia-
da sluÏeb v souladu se svûtov˘m trendem orientovala na
loÏiskové v˘zkumy. JiÏ na poãátku sedmdesát˘ch let v‰ak
zájem o nerostné zdroje klesl a perspektivní geologické
sluÏby se pfieorientovávaly na v˘zkum Ïivotního prostfie-
dí, coÏ vyvrcholilo na konci let osmdesát˘ch a v souãas-
nosti. V roce 1993 se ãlenské zemû FOREGS dohodly na
definici státních geologick˘ch sluÏeb, která je v doslov-
ném pfiekladu tato:

„Státní geologická sluÏba sbírá, zpracovává a poskytu-
je údaje o geologickém sloÏení státního území, a to jako
podklad pro politická, ekonomická a ekologická rozhodo-
vání správních orgánÛ. K tomuto úãelu provádí regionál-
ní geologick˘ v˘zkum spojen˘ s mapováním, stanovuje
prognózy nerostn˘ch zdrojÛ i podzemních vod, hodnotí
geologická rizika i geologické faktory Ïivotního prostfie-
dí.“ Existují i roz‰ífienûj‰í a filozofiãtûj‰í definice, z nichÏ
je velmi populární ta, kterou WEGS, pfiedchÛdce
FOREGSu formuloval jiÏ v roce 1972. Tato definice se
zab˘vá politick˘m i organizaãním postavením geologic-
k˘ch sluÏeb i vztahem k vefiejnosti a citujeme ji celou:
1) Státní geologické sluÏby jsou sluÏbou státu a vefiejnos-

ti. Jsou buì plnû nebo z vût‰í ãásti financovány státem.
2) Poskytují expertní objektivní informace správním orgá-

nÛm na v‰ech úrovních i vefiejnosti. Tyto údaje se t˘-
kají geologického sloÏení území, neobnoviteln˘ch pfií-
rodních zdrojÛ i Ïivotního prostfiedí.

3) Aby geologické sluÏby dosáhly tohoto stanoveného cí-
le, zab˘vají se v˘vojem geologick˘ch a pfiíbuzn˘ch
metod v˘zkumu. Jejich práce jsou zamûfieny pfieváÏnû
na území vlastního státu, av‰ak jsou propojeny s okol-
ními zemûmi, s cel˘mi svûtadíly i se sluÏbami celého
svûta tak, aby úãelnû koordinovaly geologické, ekolo-
gické i ekonomické studie a zpÛsoby hodnocení.
Mnoho geologick˘ch sluÏeb provádí v˘zkumy v roz-
vojov˘ch zemích na podkladû dvoustrann˘ch a mnoho-
strann˘ch dohod.
Pouãná je i definice Státní geologické sluÏby

Spojen˘ch státÛ (USGS - United States Geological
Survey), zaloÏené v roce 1860, a mající hlavní stan
v Restonu ve Virginii a fiadu pracovi‰È po celé zemi:

„Geologická sluÏba poskytuje geologické, topografic-
ké a hydrologické informace, které pfiispívají k moudrému
hospodafiení s pfiírodními zdroji státu a které pomáhají
zlep‰it zdraví obyvatelstva, jeho bezpeãnost a zv˘‰it jeho
Ïivotní úroveÀ. Tyto informace sestávají z map, databází,
popisÛ a anal˘z vod, energetick˘ch a nerostn˘ch zdrojÛ,

zemského povrchu, podloÏních geologick˘ch struktur
a dynamick˘ch procesÛ v zemské kÛfie.“ V této definici
jsou silnû zdÛraznûny vztahy k obyvatelstvu i vlivy lidské
ãinnosti na vyuÏívání nerostn˘ch zdrojÛ a pfiírodní pro-
stfiedí. NemÛÏeme odolat a nezmínit se je‰tû o jedné, vel-
mi patetické a populistické definici, kterou prosazoval na-
pfiíklad fieditel ‰védské geologické sluÏby: „Úkolem státní
geologické sluÏby je zaji‰tûní kvalitní materiální i du-
chovní stránky lidského Ïivota tím, Ïe budou poskytovat
geologické informace a konzultace správním orgánÛm,
prÛmyslu, obchodu a celé vefiejnosti.“

Rozepsali jsme se ponûkud ob‰írnûji o definicích stát-
ní geologické sluÏby, a to zámûrnû. V‰echny definice jsou
totiÏ pouãné a vyjadfiují náplÀ jejich ãinnosti. Ze souãas-
ného postavení státních geologick˘ch sluÏeb jsou zfiejmé
jejich pfiednosti i slabiny, v˘hody i rizika. Jak pfiednosti,
tak slabiny byly formulovány a prodiskutovány na zase-
dání pracovní skupiny FOREGS a mÛÏeme fiíci, Ïe platí
pro vût‰inu geologick˘ch sluÏeb, ãeskou nevyjímaje.
Pfiednosti mÛÏeme charakterizovat takto:
1) Geologické sluÏby jsou schopny dlouhodobû a syste-

maticky zkoumat regionální geologii území, coÏ je
podloÏeno jejich odborn˘m zázemím.

2) Ve srovnání s ostatními státními v˘zkumn˘mi ústavy
jsou v˘sledky jejich ãinnosti v‰estrannûj‰í a pfii ve‰ke-
ré skromnosti obvykle nadprÛmûrné.

3) Jsou státní, nejsou ovlivnitelné soukrom˘mi zámûry,
a proto jsou schopny vydávat objektivní a nezávislá
stanoviska.

4) Jsou zapojeny do národních i mezinárodních infor-
maãních systémÛ.

5) Jsou schopny zpracovávat obrovské mnoÏství dat jed-
notn˘m systémem.

6) Nemohou si dovolit tzv. „rozinkov˘ systém“, tj. vybí-
rat jen ta nejatraktivnûj‰í témata. Jejich povinností je
zpracovat z geovûdního hlediska celé státní území.

7) Mají nebo mûly by mít pomûrnû stabilní pozici ve stát-
ních strukturách, aÈ jiÏ podléhají jakémukoli minister-
stvu.

8) Jejich experti obvykle zaji‰Èují multidisciplinární pfií-
stup.
KaÏdá dÛkladná anal˘za ukazuje nejen klady, av‰ak

i zápory, tj. slabiny geologick˘ch sluÏeb. Ty je moÏno for-
mulovat takto:
1) Mnohdy je organizace geologick˘ch sluÏeb zastaralá,

neboÈ pfiíli‰ lpí na tradici.
2) SloÏité expertizy, provádûné geologick˘mi sluÏbami si-

ce b˘vají dÛkladné, ale mnohdy nedotaÏené do sou-
ãasn˘ch podmínek a bez ohledu na prognózy.

3) Financování ãinnosti není vût‰inou dostateãné.
4) SluÏby b˘vají mnohdy zahlceny povinnostmi a zápla-

vou údajÛ, kterou nejsou schopny dÛslednû zpracovat.
5) Dlouhá tradice tûchto organizací mÛÏe pfiispût ke kon-

zervativním postojÛm pfii fie‰ení ekonomick˘ch, poli-
tick˘ch i ekologick˘ch problémÛ.

6) Velmi ãasto nejsou vyuÏity v‰echny moÏnosti styku
s vefiejností.
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7) Mnohdy se stávají jak˘misi ml˘nsk˘mi kameny v kon-
fliktech mezi vyuÏíváním nerostn˘ch zdrojÛ a envi-
ronmentálními pfiístupy.

8) Mohou b˘t ohroÏeny názorem orgánÛ ústfiední státní
správy, Ïe na geologickém sloÏení státního území jiÏ
není co zkoumat.

9) Jejich ãinnost je ovlivnûna vstupem soukromého sek-
toru do tradiãních sfér ãinnosti sluÏeb, jako je geolo-
gické a odvozené mapování, sestavování komplexních
geovûdních databází i prognózy nerostn˘ch surovin.

10) Pfii fie‰ení naléhav˘ch úkolÛ v regionální geologii, pfií-
padnû ve vypracování stanovisek, nemohou se ‰piãko-
ví odborníci geologick˘ch sluÏeb vûnovat více granto-
v˘m a jin˘m projektÛm, úãelovû financovan˘m.

11) V mezinárodním styku a pronikání na trh nûkter˘ch
zemí mezi nimi hrozí konkurenãní boj.
âesko je typickou zemí, kde se ekonomika zmûnila na

trÏní a kde jsou dosud rozpory mezi ekonomick˘m a eko-
logick˘m pfiístupem. Ani v nejvyspûlej‰ích zemích není
zaruãeno, Ïe se brzy doãkáme ideálního stavu, kdy bude

celá ekonomie v podstatû ekologická. Proto budou stále
poÏadovány posudky nezávislého a objektivního rozhodãí-
ho. Tak, jak stále intenzivnûji zasahuje do pfiírodního pro-
stfiedí lidská ãinnost, poroste intenzita zemních i staveb-
ních prací i rizika zneãi‰tûní, budou se zvy‰ovat poÏadav-
ky na ochranu pfiírodního prostfiedí, a ochrana pfied pfiírod-
ními katastrofami a neuváÏen˘mi zásahy do pfiírody bude
stále naléhavûj‰í. Poroste spotfieba stavebních i jin˘ch su-
rovin a pozornost se soustfiedí na suroviny ekologické.

âesk˘ geologick˘ ústav, jak vidno, ãerpal zku‰enosti
od geologick˘ch sluÏeb vyspûl˘ch zemí. âlenství v orga-
nizaci FOREGS v‰ak téÏ zavazuje k tomu, abychom k té-
to mezinárodní ãinnosti pfiispûli. I v tom mÛÏe mít ústav
ãisté svûdomí. Od chvíle vstupu do FOREGSu se zavázal,
Ïe bude vydávat informaãní sborník FOREGS Newsletter.
Vy‰lo 5 ãísel, ve kter˘ch jsou údaje o ãinnosti rÛzn˘ch
sluÏeb, o zasedání fieditelÛ, o chystan˘ch konferencích
i o vydan˘ch publikacích. Ústav vyuÏil této moÏnosti a na
stránkách tohoto sborníãku propagoval i vlastní aktivity
a publikace. V roce 1998 byly ústavu vysloveny díky
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Obr. 10. Moderní budova brnûnské poboãky je nedaleko od stfiedu mûsta, 10 minut pû‰ky od Hlavního nádraÏí
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Pfiikázání Skutky

1. Metodiku tematického mapování zlep‰ovati Plní se, tematické mapování je souãástí souboru
a zákazníkÛm vstfiíc vycházeti bude‰ 1 : 50 000, vyhovuje se pfiání zákazníkÛ a edice

se zpracovává v systému GIS

2. Pomni, abys vstupy do geologick˘ch informací Cítíme se b˘t mal˘mi hfií‰níky, databáze se sice 
a do národní integrované databáze zabezpeãil zpracovávají, nejsou v‰ak zcela integrovány, 

coÏ není vina ústavu

3. Cti konzumenty své, podle poÏadavkÛ a jejich Klienti jsou roztfiídûni, dÛleÏitá je v‰ak i zpûtná vazba,
finanãních moÏností je tfiiì a reakce jejich hodnoÈ ukázat jim, co budou pozdûji potfiebovat, aniÏ jsou

si toho vûdomi

4. Svou vnitfiní i vnûj‰í informaãní síÈ posiluj Neustále se posiluje

5. Pfii kaÏdé pfiíleÏitosti se zviditelÀuj a svou ãinnost Dafií se. O ústavu ví i ‰ir‰í vefiejnost. Pomáhá vydávání
eticky propaguj geologick˘ch map pro turisty a popularizace v médiích

6. NepoÏádá‰ bliÏního svého, aby Tû privatizoval. Dafií se, i kdyÏ se objevují hlasy o moÏnosti privatizace.
ZÛstaÀ státní, a tím objektivní a nezávisl˘ Argumenty proti ní jsou v‰ak tisíckrát silnûj‰í

7. Zásadních vefiejn˘ch diskusí úãastniti se bude‰ Plní se, ústav se zapojil do diskuse o prÛzkumu 
na zlato, o vlivu tûÏby na Ïivotní prostfiedí, o kysel˘ch
de‰tích i o riziku pfiírodních katastrof

Obr. 11. Jedna ze vzpomínek na „kulov˘ blesk“, rychlého pfiesunu
z Malostranského námûstí na Klárov 

Vstupem do organizace evropsk˘ch geologick˘ch slu-
Ïeb FOREGS se âesk˘ geologick˘ ústav dostal do
Evropy. V tomtéÏ roce 1992 mûl tu ãest vstoupit i do svû-
ta. Stalo se to na Mezinárodním geologickém kongresu
v japonském Kjótu, kde byla zaloÏena organizace ICOGS
(International Consortium of Geological Surveys -
Mezinárodní konsorcium geologick˘ch sluÏeb). âGÚ byl
tedy zakládajícím ãlenem organizace, která na rozdíl od
FOREGSu je neformální, Je otevfiena kaÏdé geologické
sluÏbû v‰ech svûtov˘ch zemí. Na 2. zasedání v Budape‰ti
v roce 1994 byl tento zámûr potvrzen a bylo registrováno
68 zájemcÛ o ãlenství. Pro srovnání dodáme, Ïe na celém
svûtû existuje pfiibliÏnû, ale opravdu pfiibliÏnû, 98 státních
geologick˘ch sluÏeb nebo organizací jim odpovídajícím.
Odhadem je i údaj, Ïe na 40 % v‰ech svûtov˘ch profesio-
nálních geologÛ pracuje ve státních nebo regionálních
geologick˘ch sluÏbách.

Pokusíme se zafiadit ãeskou státní geologickou sluÏbu
do svûtového spektra a najít jí místo, kam patfií sv˘m v˘-
vojem za posledních 10 let. PouÏijeme pfiitom klasifikace,
která byla uvefiejnûna v roce 1993 a podle které se sluÏby
dûlí podle toho, jak se jejich ãinnost pfiizpÛsobuje státní
politice a ekonomice:

Do tabulky (str. 387) jsme zafiadili ãeskou státní geo-
logickou sluÏbu na ãtvrté místo, coÏ neznamená, Ïe by
byla ménû v˘konná nebo i jinak hor‰í neÏ skupiny B a C.
Podle zázemí a rozsahu ãinnosti by patfiilo âesko, Polsko

a uznání za tuto editorskou ãinnost a vydávání se ujala
Polská geologická sluÏba. âinnost ve FOREGSu zname-
ná také pÛsobení v pracovních skupinách. âGÚ organizo-
val poradu pracovní skupiny o v˘mûnû pracovníkÛ mezi
sluÏbami a zúãastnil se prací ve skupinû publikaãní, pra-
covní skupinû geologické v˘chovy, nerostn˘ch nerudních
surovin, ekologick˘ch energetick˘ch zdrojÛ a v pracovní
skupinû regionální geochemie.

Hlavní filozof ãinnosti státních geologick˘ch sluÏeb,
profesor Peter Cook, formuloval sedm pfiikázání, podle
kter˘ch by se ve vlastním zájmu mûly geologické sluÏby
fiídit. Tato pfiikázání jsou tak rozumná a promy‰lená, Ïe se
jimi snaÏí fiídit i âesk˘ geologick˘ ústav a kaÏdoroãnû
kontroloval podle nich své skutky. Podívejme se teì, jak
jsou tato pfiikázání plnûna a zda ústav pfiíli‰ nehfie‰í:
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Obr. 12. Novostavba na dvofie klárovského paláce. Po dohodû s památkáfii byla dostavûna v této podobû a sídlí v ní odbor databází a GIS i archiv

Obr. 13. Na Barrandovû je sídlo odboru geochemie a akreditovan˘ch laboratofií
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Skupina Charakteristika ãinnosti a pozice Pfiíklady

A vyspûlé sluÏby s osvûdãenou strukturou, ‰piãkovou ãinností, pfiístrojov˘m Spojené státy, V. Británie,
vybavením a uspokojiv˘m rozpoãtem Francie, Nûmecko

B pomûrnû vyspûlé sluÏby, dobfie organizované, s men‰ím odborn˘m     Turecko, ¤ecko, Indie
i technick˘m zázemím. Soustfieìují se na nûkteré ãinnosti, napfi. 
prognózy nerostn˘ch zdrojÛ, ãi v˘zkum pfiírodních katastrof 

C sluÏby, vynikající v nûkter˘ch ãinnostech, av‰ak ménû zku‰ené, Brazílie, Mexiko
s ménû efektivní strukturou a mal˘mi zahraniãními zku‰enostmi.
Jejich ãinnost pokr˘vá jen men‰í ãást povinností státních 
geologick˘ch sluÏeb

D sluÏby postkomunistick˘ch zemí, novû reorganizované, pokr˘vající vût‰inu âesko, Polsko, Rumunsko,
ãinností státních geologick˘ch sluÏeb, s kvalitním odborn˘m zázemím, Litva, Slovensko
‰irok˘m zábûrem ãinností, ponûkud slab‰ím finanãním a technick˘m zázemím. 
Mnohdy nehotová transformace ekonomiky a nevyfie‰ené kompetence

E sluÏby postkomunistick˘ch zemí, mající stále statut ministerstva nebo Rusko, Bulharsko,
„geologického úfiadu“. âinností se v mnohém podobají pfiedchozí skupinû Albánie, âína

F sluÏby rozvojov˘ch zemí, sice operativní, ale specializované jen na     Etiopie, Zambie,
mal˘ úsek geovûd, závislé na vnûj‰í pomoci, v nûãem pokroãilé, v jiném Ekvádor
spí‰e zaãáteãnické

G sluÏby rozvojov˘ch zemí, které jsou nefunkãní a Ïivofií na pokraji své Tanzanie,  Zair
existence

Obr. 14. Vchod do domu v Kostelní ulici na Letné, kde pracuje Geofond âeské republiky

i Slovensko do vy‰‰ích vrstev kategorie B nebo dokonce
nûkam mezi A a B. Nev˘hodou je zmínûná nedokonãená
transformace ekonomiky a velmi tristní stav Ïivotního
prostfiedí, které je‰tû pfietrvává po mnoha desetiletích ex-
tenzivního hospodafiení.

RÛzné politické, ekonomické i ekologické podmínky
v rÛzn˘ch zemích si vynucují pfiizpÛsobení ãinnosti stát-
ních geologick˘ch sluÏeb. I kdyÏ to není jednoduché a jed-
noznaãné, lze zemû rozdûlit na 3 skupiny, u kter˘ch jsou
zároveÀ geologické sluÏby charakterizovány (str. 389):
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Obr. 15. Titulní stránka roãenky organizace FOREGS (Fóra evropsk˘ch geologick˘ch sluÏeb), kterou ústav vydával od roku 1993 do roku 1997
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a) Vyspûlé zemû, kde se hospodáfiství orientuje na pokro-
ãilé technologie a prÛmysl. Geologické sluÏby tûchto
zemí se soustfieìují na tematické geologické mapová-
ní, monitorování geologick˘ch procesÛ, v˘zkum eko-
logick˘ch energetick˘ch zdrojÛ, sledování bezpeãné-
ho ukládání odpadÛ vãetnû radioaktivních, geovûdní
podporu v‰ech druhÛ rekultivace a revitalizace, snahu
o zmírnûní vlivu katastrofick˘ch geologick˘ch pocho-
dÛ na populaci a krajinu a sledování globálních zmûn,
zejména v˘voje klimatu bûhem ãtvrtohor.

b) Zemû ménû hospodáfisky vyspûlé, obvykle s niÏ‰í hus-
totou obyvatel, orientované zejména na tûÏbu a v˘voz
nerostn˘ch surovin. Jejich geologické sluÏby se sou-
stfieìují zejména na získávání geologick˘ch podkladÛ
pro vyhledávání a tûÏbu surovin, jejich prognózy, po-
drobné mapování a v˘poãty zásob. Dále téÏ na vliv
klimatu a zejména zvûtrávacích pochodÛ na zemsk˘
povrch, geomorfologické pochody, ovlivÀující územní
plánování i geologické ovlivÀování infrastruktury.

c) Rozvojové zemû hustû osídlené s nízkou Ïivotní úrov-
ní obyvatel. Jejich geologické sluÏby se obvykle sou-
stfieìují na tematické geologické mapování s hlavním

zfietelem na zemsk˘ povrch, na získávání geologic-
k˘ch podkladÛ pro územní plánování, hydrologické
a hydrogeologické v˘zkumy i na velkomûstskou geo-
logii vãetnû geochemického mapování. Zkoumají téÏ
surovinové nerostné zdroje, z nich hlavnû stavební su-
roviny.
Pro ãeskou státní geologickou sluÏbu je urãitá ãest, Ïe

se svou ãinností blíÏí nejvíce zemím první skupiny, tedy
zemím vyspûl˘m s vy‰‰í Ïivotní úrovní obyvatelstva. To
ostatnû dokáÏí následující fiádky, na kter˘ch se podrobnû
ãinností âeského geologického ústavu zab˘váme. Je v‰ak
nutno zdÛraznit, Ïe pokud myslíme jiÏ na 21. století, musí
ústav „pûstovat“ a v‰emoÏnû podporovat tyto programy:

Rozvoj tematického mapování, zavádûní a v˘voj opera-
tivního systému GIS do v‰ech hlavních ãinností, roz‰ífiení
prací na velkomûstské geologii, podporu hydrogeologie a in-
Ïen˘rské geologie, orientaci na environmentální geochemii
vãetnû geochemie organické, udrÏení úrovnû pfii prognózách
zásob stavebních a ekologick˘ch surovin, rozpracování geo-
logick˘ch kritérií pro ukládání v‰ech druhÛ odpadÛ a neustá-
lou spolupráci pfii fie‰ení konfliktÛ mezi pfiehnanû ekonomic-
k˘mi a ekologick˘mi pfiístupy k nerostn˘m zdrojÛm.

Ohlédnutí za pamûtním spisem

V˘raz „Pamûtní spis“ souãasn˘m geologÛm mnoho
nefiekne, pokud se ov‰em podrobnûji nezab˘vali historií
âeského geologického ústavu. Jakmile v‰ak uvedeme ce-
l˘ název tohoto dokumentu, bude jiÏ kaÏdému zcela jasné,
kdy a za jak˘m úãelem byl napsán. Cel˘ název zní:

„Pamûtní spis ãeskoslovenskému ministerstvu vefiej-
n˘ch prací v pfiíãinû zfiízení státního ãeskoslovenského
geologického ústavu v Praze.“

Spis je konstatováním situace necelé dva mûsíce po
rozpadu Rakouska-Uherska a zdÛvodnûním nutnosti zalo-
Ïení státní geologické sluÏby. Byl napsán 13. prosince
1918 a podepsán prezidentem âeské akademie vûd profe-
sorem Karlem Vrbou, profesorem Cyrilem Purkynû, dr.
Pernerem a dr. Slavíkem. Je napsán ãern˘m inkoustem na
18 stránkách pergamenového papíru a uloÏen na bezpeã-
ném místû na fieditelství âGÚ. Mûli jsme nûkolikrát pfiíle-
Ïitost z nûj za rÛzn˘ch okolností citovat závaÏné ãásti
a obdivovat pfiedvídavost této skupiny vûdcÛ. Srovnáme-
li totiÏ jejich pfiedstavu o budoucí ãinnosti takového geo-
logického ústavu s tím, jak se postupnû vyvíjela, vidíme,
Ïe jejich názor byl v podstatû správn˘. V tûchto dnech pfii
80. v˘roãí zaloÏení ústavu budeme citovat a komentovat
nûkteré závaÏné pasáÏe Pamûtního spisu.

Úvod
„AÏ do podzimu roku 1918 byl svûfien geologick˘ prÛ-

zkum na‰í vlasti, pokud spadala v svaz b˘valého mocnáfi-
ství rakousko-uherského, fií‰skému geologickému ústavu
ve Vídni a fií‰skému uherskému geologickému ústavu
v Budape‰ti. Po historick˘ch událostech tohoto roku nelze

více poãítati s pokraãováním prací obou uveden˘ch geo-
logick˘ch ústavÛ na pÛdû ãeskoslovenského státu. Jest
proto nutno, abychom jako kulturnû vyspûl˘ stát chopili
se i tohoto odvûtví lidské pÛsobnosti. Zku‰enosti získané
ve v‰ech civilisovan˘ch státech pouãují nás, Ïe systema-
tick˘ geologick˘ v˘zkum fií‰e lze fiíditi nejlépe z jistého
ústfiedního ústavu, jemuÏ po pfiípadû mohou b˘ti pfiiãlenû-
ny ke spolupráci i síly stojící jinak mimo ústav. Proto
a z dÛvodÛ, jeÏ v následujících fiádkách budou podrobnû
rozvinuty, dovolují si podepsaní zástupci geologického,
mineralogického a paleontologického odvûtví vûdního na
âeské akademii pro vûdy, slovesnost a umûní podati mi-
nisterstvu vefiejn˘ch prací toto memorandum s Ïádostí,
aby pokud moÏno v brzké dobû byl v Praze zfiízen samo-
statn˘ vûdeck˘ ústav, jemuÏ by systematick˘ geologick˘
v˘zkum na‰eho státu byl svûfien a jehoÏ úkoly a cíle v ná-
sledujících v˘vodech mají b˘ti naznaãeny“.

K o m e n t á fi : Z preambule vypl˘vá, Ïe si podepsaní
pfiedstavují vûdeck˘ ústav a ne pouh˘ servis. Kromû toho
je zdÛraznûno slovo „systematick˘“, ãímÏ se rozumí v˘-
zkum celého území státu, aÈ je jakkoli geologicky zajíma-
vé ãi nezajímavé.

V dal‰ích dvou odstavcích je zdÛvodnûno, proã má
ústav podléhat Ministerstvu vefiejn˘ch prací a proã má b˘-
ti v Praze. Nás v‰ak zajímá dal‰í staÈ, která se naz˘vá
„Úkoly a cíle státního geologického ústavu“. Citujeme
doslova:

„Hlavním úkolem ãeskoslovenského geologického
ústavu jest pofiíditi pro území celého státu detailní geolo-
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Obr. 16. Reprodukce ãásti rukopisu „Pamûtního spisu“, kter˘ apeloval na zaloÏení státního geologického ústavu. Byl sepsán ãtyfimi v˘znamn˘mi vûd-
ci zaãátku 20. století a datován 13. prosince 1918

gickou mapu ve velkém mûfiítku 1 : 25 000 a 1 : 75 000.
Detailní geologická mapa jest nutnou nejen pro ve‰keré
geologické úvahy a práce rázu ãistû teoreticko-vûdeckého,
n˘brÏ i nezbytn˘m základním poÏadavkem valné vût‰iny
prací technick˘ch, hornick˘ch i agrikulturních. Na pod-
kladu správní geologické mapy lze vypracovati spolehlivé

mapy pedologické. KaÏdé hornické a technické podnikání
v pfiírodû zaãíná zpravidla studiem geologick˘ch pomûrÛ
krajiny (tj. sloÏení pÛdy a úloÏn˘ch tektonick˘ch pomûrÛ
vrstev a hornin), jichÏ v˘razem má b˘ti podrobná geolo-
gická mapa. Toto nezbytné pfiedbûÏné studium geologie
pfiíslu‰né krajiny jest velmi znesnadnûno, není-li po ruce



podrobné geologické mapy. Pfiíãinou nejedné základní
chyby v hornictví a technické praksi byl nedostatek de-
tailního geologického prÛzkumu krajiny.

Sestavování geologické mapy jest pfiirozenû prací vû-
deckou, musí b˘t ale provádûno pracovníky, ktefií mají
pravé pochopení pro poÏadavky technické a hornické
a ktefií budou ve stálém styku s hornictvem a vrstvami
technick˘mi. Pfii ohromném v˘znamu geologie pro praksi
jest nutno, aby ústav geologick˘ postaral se i o to, aby v˘-
sledky geologického bádání ústavem provádûné pronikly
do nej‰ir‰ích vrstev obecenstva.“

K o m e n t á fi : Tito koryfejové tehdej‰ích ãesk˘ch vûd
o Zemi zdÛvodÀují nutnost a v˘znam geologického ma-
pování podobnû jako my dnes: Bez geologické a pfiípadnû
dal‰í tematické mapy nelze v území stavebnû ani geolo-
gicky serióznû podnikat! Autofii spisu pokraãují tûmito
slovy:

„Ústav musí sledovati cíle:
a) ryze teoreticko-vûdecké,
b) praktické,
c) didaktické.

Cíle teoreticko-vûdecké:
1) CílÛ tûchto dojde ústav soustavn˘m a podle plánu pro-

vádûn˘m geologick˘m mapováním... V˘sledky uve-
fiejní se v publikacích pfiísnû vûdeck˘ch, materiál do-
kladov˘ pak ukládán bude soustavnû ve sbírkách....

2) Dal‰ím vûdeck˘m úkolem geologického ústavu bude
systematick˘ v˘zkum dolÛ a jin˘ch umûl˘ch odkr˘vek
zaloÏen˘ch prÛmyslov˘mi podniky a pod. s ohledem
na hlub‰í poznání geologické stavby té které krajiny....

3) Uvedené práce geologÛ potfiebují ale téÏ je‰tû pomoci po
stránce chemické a proto jest nutno, aby ústav byl opat-
fien vlastní chemickou laboratofií a sv˘mi chemiky.....

4) Nutnou pomÛckou k dostiÏení v‰ech tûchto tereticko-
vûdeck˘ch cílÛ ústavu a dále níÏe je‰tû naznaãen˘ch
cílÛ praktick˘ch jest veliká vûdecká knihovna, kterou
nutno hned pfii zakládání ústavu opatfiiti...

Cíle praktické:
1) K praktick˘m úkolÛm pfií‰tího státního ãeskosloven-

ského geologického ústavu v Praze náleÏí pfiedev‰ím
ãinnost smûfiující k povznesení a regulování hornic-
k˘ch a technick˘ch prací ve státû ãeskoslovenském...
Soustavnû mapující geolog má snadnou moÏnost srov-
návati pomûry rÛzn˘ch krajin a mÛÏe proto spí‰e od-
vozovati prakticky. ..

2) Dal‰í stránkou praktické pÛsobnosti pfií‰tího geologic-
kého ústavu byly by jisté pfiedbûÏné a pfiípravné práce
pfii vodních stavbách,...t. zvl. nesmírnû dÛleÏitá pozo-
rování geologická pfii projektech údolních pfiehrad,
fiíãních jezÛ a pfii regulaci fiek vÛbec, pak pfii studiu zá-
sobení vodou mûst a pod.....

3) Aby mohl ústav na v‰echny otázky, t˘kající se geolo-

gie praktické vãas a správnû odpovûdûti, musí b˘ti
v ústavu zaloÏen zvlá‰tní archiv resp. soupis v˘skytÛ
v‰ech moÏn˘ch materiálií lomov˘ch, rudních, prÛmy-
slovû dÛleÏit˘ch zemin a pod....

4) V zájmu v‰ech tûchto dÛleÏit˘ch praktick˘ch úkolÛ
pfií‰tího geologického ústavu mûlo by b˘ti ve státû ães-
koslovenském uzákonûno, aby v˘sledky hlubinn˘ch
vrtání a pokusÛ kutacích byly povinnû ohla‰ovány
státnímu geologickému ústavu....“

K o m e n t á fi : Velmi prozíravû je vyjádfiena povinnost
pfiedávání prognóz nerostn˘ch surovin. Pfiedvídán je vlast-
nû i institut oblastních geologÛ v poÏadavku dokonalé zna-
losti urãité oblasti. Dokazuje se téÏ, aby souãástí ústavu
byla chemická laboratofi a velká knihovna. O tom si dnes
nikdo ani nedovolí pochybovat, i kdyÏ nûkteré nepfiíli‰
dávné snahy by nejradûji chemickou laboratofi divoce zpri-
vatizovaly. Dodejme je‰tû, Ïe poslední poÏadavek povin-
ného odevzdávání v˘sledkÛ „hlubinn˘ch vrtání a pokusÛ
kutacích“ nebyl nikdy za první republiky uzákonûn. Dal‰í
odstavec spisu pojednává o cílech didaktick˘ch:

„Ústav musí se postarati o to, aby ohromn˘ národo-
hospodáfisk˘ v˘znam geologie byl pochopen v nej‰ir‰ích
vrstvách obecenstva. ...âas od ãasu bude vydávati ústav
mapy pfiehledné s pfiístupn˘m v˘kladem..... K didaktic-
k˘m úkolÛm ústavu náleÏí téÏ vychovati prakticky ‰kole-
n˘ geologick˘ dorost...“

K o m e n t á fi : Spis pfiedvídá to, co vyplynulo z dlou-
holeté zku‰enosti ústavu: Nutnost popularizace geologie,
vydávání geologick˘ch a pfiírodovûdn˘ch map i spoluprá-
ci s univerzitami pfii v˘uce geologie.

Dal‰í statû spisu se t˘kají sbírek ústavu, vydávání map
a pomûrÛ personálních. Nechybí ani návrh na rozpoãet
s plánovan˘mi platy pro zamûstnance od fieditele, pfies
sekãní geology aÏ po sluhy. Je to sice hezké a zajímavé
poãtení, ale v na‰em pojednání se bez nich obejdeme. Pro
zajímavost jen dodáme, Ïe fiediteli navrhovali podepsaní
mûsíãní sluÏné 10 000 korun a osobní hodnocení 1 760
korun, zatímco sekãnímu geologovi 3 600 korun
s OSOHem 1 100 korun.

V závûreãném zhodnocení Pamûtního spisu musíme
konstatovat, Ïe zahrnuje vût‰inu souãasn˘ch ãinností stát-
ních geologick˘ch sluÏeb. OceÀujeme to, Ïe pokládá
ústav za vûdeckou instituci a ne za pouh˘ servisní nebo
komerãní institut, to, Ïe vidí nutnost existence objektivní-
ho orgánu financovaného pouze státem. Na‰i pfiedchÛdci
nemohli vûdût, do jak˘ch problémÛ se dostane na‰e Ïivot-
ní prostfiedí, takÏe pfii navrhovan˘ch posudcích se soustfie-
dili pouze na loÏiskové, hornické, technické, stavební, vo-
dohospodáfiské i zemûdûlské práce. Tak ostatnû vypadala
ãinnost geologick˘ch sluÏeb aÏ do nedávné doby, teprve
pak se projevila nutnost pfieorientování na v˘zkum geo-
faktorÛ Ïivotního prostfiedí.
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Obr. 17. Titulní strana jedné z roãenek âeského geologického ústavu 
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Pfiedchozí obecná kapitola o filozofii státních geolo-
gick˘ch sluÏeb by se snad mohla zdát pfiíli‰ rozvláãná.
Pokládali jsme v‰ak za nutné ãtenáfie seznámit s jejich dû-
jinami, v˘vojem a prognózami pro pfií‰tí století.
PfiizpÛsobení na‰ich zákonÛ zákonÛm Evropské unie se
nevyhnou ani geologii a jiÏ teì jsme posuzováni i z hle-
diska efektivity práce takov˘ch organizací jako je geolo-
gická, meteorologická nebo hydrologická sluÏba. Z hle-
diska státní politiky by se tato sféra mohla zdát nicotná,
ale ani její podcenûní by se nemusilo vyplatit!

Není sporu o tom, Ïe tfiemi základními kameny kaÏdé
dobfie fungující geologické sluÏby by mûly b˘t:
a) Dlouhodobé projekty, vypl˘vající ze zfiizovací listiny.

Rozumíme pod nimi regionální geologick˘ v˘zkum
spojen˘ s mapováním, prognózy nerostn˘ch zdrojÛ
a environmentální v˘zkumy. Dlouhodobé projekty
jsou to proto, Ïe trvají desítky let a jsou tím základním,
co geologická sluÏba dûlá. Mohou b˘t rÛznû strukturo-
vány, ãlenit se na vût‰í ãi men‰í programy a projekty,
mohou se postupnû upravovat podle finanãních a per-
sonálních moÏností. Právû u tûchto dlouhodob˘ch
úkolÛ je nezbytná pfiítomnost v˘zkumné základny.
Takové projekty jsou pak odrazov˘m mÛstkem k dal-
‰ím ãinnostem. Financování této základní ãinnosti je
ãistû institucionální.

b) Krátkodobé úkoly, vypl˘vající z poÏadavkÛ správních,
ãi jin˘ch orgánÛ nebo i aktuální vzhledem k vefiejnos-
ti. Takové úkoly trvají obvykle nûkolik let a jsou ob-
vykle financovány úãelovû. Do této kategorie poãítá-
me i v‰echny druhy grantÛ.

c) Servisní posudková ãinnost, zadávaná správními orgá-
ny i jin˘mi organizacemi. To jsou aktivity, které je
moÏno charakterizovat jako „sluÏbu“ v uÏ‰ím smyslu.
Pravidlem je, Ïe takov˘ servis je poskytován státním
orgánÛm bezplatnû, soukrom˘m firmám za úplatu.
Profesionální pfiístup k servisní ãinnosti se téÏ neobe-
jde bez v˘zkumné podpory. Obvykle posudky a stano-
viska zpracovávají lidé, ktefií mají dostateãné zku‰e-
nosti z pfiedchozích dvou druhÛ ãinností.
Ideální proporce mezi tûmito tfiemi druhy ãinností by

mûly b˘t zhruba 50 : 30 : 20. Lépe neÏ ãísla, která jsou
ostatnû velmi pfiibliÏná, by se mûlo fiíci: Polovina na dlou-
hodobou strategii, polovina na krátkodobou a okamÏité
reakce. Posoudíme-li z tohoto hlediska ãinnost âeského
geologického ústavu za posledních 10 let, mÛÏeme fiíci, Ïe
tûmto ideálním proporcím zhruba odpovídá. Situace se
v‰ak mûní rok od roku. Byly roky, kdy byl ústav zavalen
Ïádostmi o posudky a stanoviska, jiná léta se mohl spí‰e
vûnovat dlouhodob˘m strategiím. Léta velk˘ch krátkodo-
b˘ch projektÛ, jako byly „Zemská kÛra západních âech
ve vztahu k ultrahlubokému vrtu KTB v Nûmecku“
a „Severoãeské pánve“ (zkrácené názvy) znamenala nasa-
zení velk˘ch kapacit na tyto úkoly. Jindy se objevily pro-
jekty, velmi nároãné na kapacity, jako „Okresní surovino-
vé studie“, zadané b˘val˘m Ministerstvem hospodáfiství.
Z hlediska strategie celkové ãinnosti je velmi choulostivá
otázka grantÛ. Îádosti o nû jsou samozfiejmû vedením
ústavu v‰emoÏnû podporovány, nesmûjí v‰ak vyboãit
z celkového zamûfiení ãinnosti ústavu a musejí b˘t její
souãástí.

âtyfii stavební kameny ãinnosti âeského geologického ústavu

âesk˘ geologick˘ ústav jako organizátor mezinárodní spolupráce

RÛzné proklamace jako „vûda nezná hranic“, jsou sice
pravdivé, ale málo konkrétní a nefiíkají nic o tom, jak me-
zinárodní spolupráce pfiispívá k efektivnosti v˘zkumné
ãinnosti. Proto se budeme snaÏit o v‰ech druzích meziná-
rodní spolupráce psát co nejkonkrétnûji. Hodnotíme-li po-
sledních 10 let, vidíme, Ïe se mezinárodní styky oproti do-
bû pfied rokem 1990 ne zdvojnásobily, ale pfiibliÏnû zpûti-
násobily. DÛvody nemusíme podrobnûji rozebírat, nejvíc
nás samozfiejmû potû‰ilo odstranûní poniÏujících Ïádostí
o moÏnost v˘jezdu do západních zemí. Zcela upfiímnû
v‰ak musíme pfiiznat, Ïe i bûhem totality byly v geologii
mezinárodní styky ãastûj‰í neÏ v jin˘ch v˘zkumn˘ch dis-
ciplínách. Na zasedání Mezinárodního konsorcia geolo-
gick˘ch sluÏeb (ICOGS) v roce 1992 jsme proklamací vy-
jádfiili dík v‰ak partnerÛm, ktefií nám uzavfiením dvou-
strann˘ch dohod umoÏnili spolupráci. Na prvním místû
jsme podûkovali Francii, Rakousku, Finsku a Norsku.
I dlouhodobé pobyty na‰ich geologÛ v rozvojov˘ch ze-
mích pfiispûly k urãitému stupni rozsáhlej‰í mezinárodní
orientace. V neposlední fiadû i pofiádání úspû‰n˘ch vel-
k˘ch zasedání zpÛsobilo, Ïe na‰e geologie, a tím i geolo-

gick˘ ústav nebyly od zahraniãí oddûleny neprostupnou
bariérou.

Do mezinárodní spolupráce zahrneme 8 rÛzn˘ch ãin-
ností, které jsou navzájem propojeny. Proto lze jen tûÏko
rozhodnout, která z nich je dÛleÏitûj‰í a která má v˘znam
men‰í. Jsou to:
a) Organizace a spoluorganizace mezinárodních zasedá-

ní, hlavnû v republice, av‰ak i v zahraniãí.
b) Úãast na mezinárodních projektech, organizovan˘ch

napfi. Evropskou unií, Mezinárodní unií geologick˘ch
vûd, UNESCO, NATO, Mezinárodní atomovou agen-
turou, FOREGS (Forum evropsk˘ch geologick˘ch
sluÏeb) atd.

c) Uãast na v˘znamn˘ch mezinárodních konferencích.
d) Dvoustranná spolupráce se zahraniãními geologick˘-

mi sluÏbami podle oficiálního protokolu (Polsko,
Francie, Velká Británie, Spojené státy, Rakousko,
Spolkové Nûmecko, Sasko, Finsko, Norsko,
Slovensko).

e) Krátkodobé stipendijní a studijní pobyty v zahraniãí,
vãetnû pfiedná‰kové ãinnosti.
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f) Akce v zahraniãí, organizované vládou âR (Nikaragua,
Zambie a dokonãované z let minul˘ch - S˘rie, Vietnam).

g) Pfiijímání zahraniãních náv‰tûv v‰ech druhÛ, organizo-
vání jejich pfiedná‰kové ãinnosti.

h) Pfiijímání zahraniãních geologÛ ke studiu PhD, pfií-
padnû ke studijním pobytÛm. Toto v‰ak bylo i za po-
sledních 10 let spí‰e v˘jimkou.

BohuÏel, relace mezi ãeskou korunou a mûnou vyspû-
l˘ch zemí nedovoluje to, co je bûÏné v jin˘ch geologic-
k˘ch sluÏbách: Zamûstnávat zahraniãní v˘zkumníky a je-
jich dlouhodobé stáÏe.

Intenzita spolupráce se zahraniãím b˘vá mnohdy kri-
tériem pfii posuzování v˘konnosti v˘zkumn˘ch institucí.
Je téÏ jedním z ukazatelÛ pfii novém vládním nafiízení
o evaluaci v˘zkumn˘ch ústavÛ. Proto byly pfiipraveny po-
drobné podklady, které zde vyuÏijeme. Ani zdaleka zde
nebude v‰e, co se za posledních 10 let odehrálo, ale po-
kusíme se zdÛraznit to nejdÛleÏitûj‰í, co ovlivnilo práci
ústavu.

Organizace a spoluorganizace mezinárodních zasedání

Zasedání jsou popisována nejprve v chronologickém
postupu, naãeÏ následuje celkové zhodnocení.

1990
Velkou událostí byla konference o geochemické pro-

spekci, pofiádaná v Praze. Byla spojena s nûkolika exkur-
zemi. Zúãastnilo se jí 350 specialistÛ ze 40 zemí.

Spí‰e komornûj‰í charakter mûlo sympozium SCOPE,
které se t˘kalo geochemického a ekologického studia ma-
l˘ch povodí a zúãastnilo se ho 38 odborníkÛ ze 7 zemí.

1991
Spolu s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí pofiádal ústav

sympozium „Geologové proti niãení Ïivotního prostfiedí“,
které mûlo mezinárodní úãast. Z 240 úãastníkÛ bylo 8 ze za-
hraniãí, z Norska, Rakouska, Nûmecka a Bûloruska.
Zúãastnil se i ministr Ïivotního prostfiedí a pfiedseda envi-
ronmentální komise Mezinárodní unie geologick˘ch vûd.

Ústav téÏ organizoval spolu s francouzskou geologic-
kou sluÏbou a univerzitou v Salcburku strukturnû geolo-
gick˘ semináfi, nazvan˘ „Moravská okna“. Byl zamûfien
na tektonick˘ a termodynamick˘ v˘voj varisk˘ch pfiíkro-
vÛ na v˘chodním okraji moldanubika. Akce se zúãastnilo
42 geologÛ ze 4 zemí.

Zcela jinak byla zamûfiená konference INA (Inter-
national Nannoplankton Association), kterou ústav spolu-
organizoval. Úãast odborníkÛ z univerzit, v˘zkumn˘ch
ústavÛ a naftov˘ch spoleãností dokázala, jak velk˘ v˘-
znam má nanoplanktonová stratigrafie. Na konferenci by-
lo 110 hostÛ z 8 osmi zemí.

Kvartérní geologové organizovali pûtidenní exkurzi pro
30 úãastníkÛ ze ‰védsk˘ch univerzit ve Stockholmu a Lundu.

Ke konci roku se konal na pÛdû geologického ústavu v˘-

cvikov˘ kurz Mezinárodní unie geologick˘ch vûd, nazvan˘
„Geologické vûdy pro environmentální plánování“. Ofi-
ciálním sponzorem byla komise Cogeoenvironment, zaãle-
nûná do Mezinárodní unie geologick˘ch vûd. Kurzu se zú-
ãastnilo 45 mlad˘ch geologÛ a geochemikÛ ze sedmi zemí.

1992
Úspûch pfiede‰lého sympozia s názvem „Geologové

proti niãení Ïivotního prostfiedí“ vyvolal nutnost pokraão-
vání i tomto roce. Pfies 200 úãastníkÛ ze tfií zemí naslou-
chalo 42 pfiedná‰kám a diskutovalo kolem 19 panelÛ.
Hlavními tématy byly: ukládání vysoce radioaktivních od-
padÛ, geochemické mapování mûstsk˘ch aglomerací, dlou-
hodobé i krátkodobé zneãi‰tûní podzemních vod, likvidace
následkÛ tûÏby uranu, kontaminace pÛd toxick˘mi orga-
nick˘mi látkami a problémy odpadového hospodáfiství.

Velmi úzce zamûfien byl jednodenní pracovní semináfi
o zeolitech jako ekologické surovinû. Pfiedná‰ky a diskuse
dokázaly, jaké vyhlídky má tato ekologická surovina.
Zúãastnilo se 94 zájemcÛ ze 4 zemí, ktefií jednali o krystalo-
grafii zeolitÛ, jejich v˘skytu, o syntetické v˘robû a vyuÏití.

Zasedání Mezinárodní subkomise pro stratigrafii silu-
ru probûhlo v posledních srpnov˘ch dnech za úãasti 42
zahraniãních hostÛ, doplnûn˘ch na‰imi odborníky.
Jednání bylo vûnováno hlavnû hranici wenlock-ludlow
a dal‰ím obecnûj‰ím problémÛm silurské biostratigrafie
a litostratigrafie.

Semináfi o barrandienském proterozoiku byl nefor-
mální a ústav ho organizoval na popud prof. Z. Pouby
z Pfiírodovûdecké fakulty. Tématem byly obecné problé-
my tektoniky a stratigrafie i speciální otázky mikropa-
leontologie a petrologie.

Pracovní zasedání projektu IGCP (International
Geological Correlation Project ã: 304 „Lower crustal pro-
cesses“ pod názvem „High-pressure granulites - lower
crustal metamorphism“ se konalo na terénní základnû
âGÚ v Rohanovû za úãasti 29 odborníkÛ z 10 zemí.

1993
Rok byl neobyãejnû bohat˘ na mezinárodní akce, kte-

ré ústav pofiádal nebo spolupofiádal. I kdyÏ nepodceÀuje-
me akce jiné, nade v‰e vynikla konference se znám˘m ná-
zvem BIOGEOMON. Bylo to ãtyfidenní zasedání spojené
se schÛzí Evropské hospodáfiské komise o integrovaném
monitoringu. 280 úãastníkÛ z 25 zemí posoudilo v˘sled-
ky geochemického a biochemického monitorování ma-
l˘ch povodí a pfiíbuzn˘ch programÛ.

Zasedání „Geologové proti niãení Ïivotního prostfiedí“
mûlo jiÏ své tfietí pokraãování. Tentokrát se ho zúãastnilo
220 odborníkÛ ze 6 zemí. Jednání se soustfiedilo za pro-
blémy zneãi‰tûní horninového prostfiedí, na vliv rÛzn˘ch
zásahÛ do horninového prostfiedí a na kolobûh látek.

Závûreãn˘m zasedáním skonãil Mezinárodní korelaãní
program (IGCP ã. 291) o metamorfních fluidech a loÏis-
kách nerostn˘ch surovin. Úãast byla 60 odborníkÛ ze 14
zemí. Hlavním tématem bylo studium fluidních uzavfienin
pro rekonstrukci teplot a chemismu kovonosn˘ch roztokÛ.



Ani na paleontologii se nezapomnûlo, neboÈ ústav spo-
lu s nûmeckou Paläontologische Gesellschaft zorganizo-
val konferenci pro 70 úãastníkÛ z 9 zemí.

Tradiãní ãeská aktivita v IAGODu (Mezinárodní aso-
ciaci pro v˘zkum geneze rudních loÏisek) vedla k zasedá-
ní ãeské a slovenské poboãky v Jeseníku.

Znaãn˘ v˘znam mûla i exkurze ke konferenci o mi-
mofiádn˘ch událostech (eventech) v geologické historii,
kterou ústav pofiádal do Barrandienu a Moravského krasu
pro 35 úãastníkÛ.

Dostáváme se jiÏ k zasedáním men‰ího rozsahu.
Takov˘m byla i konference o organické geochemii v eko-
logii, kterou pofiádala brnûnská poboãka ústavu.

V ãervnu probûhla v Praze v Paláci kultury v˘stava
EKO Praha, která byla zamûfiena hlavnû na ekologickou
technologii. Ústav se sv˘m stánkem zúãastnil v˘stavy
i pfiidruÏen˘ch zasedání.

1994
Tento rok byl ve znamení velkého v˘roãního zasedání

mezinárodní spoleãnosti Geologische Vereinigung
v Praze, kterou spoluorganizoval a materiálnû zaji‰Èoval
âesk˘ geologick˘ ústav. Zúãastnilo se jí 450 hostÛ z 11
zemí. Nosn˘m tématem byly stfiedoevropské variscidy,
pro jejichÏ studium je âesk˘ masiv klíãov˘m terénem.
Ústavní pracovníci byli povûfieni pronést základní pfied-
ná‰ku i populární veãerní pfiedná‰ku pro ‰ir‰í vefiejnost.

Men‰í rozsah mûla mezinárodní konference o jílov˘ch
minerálech a sedimentech, kde se téÏ ústav zúãastnil or-
ganizace.

Zaãala téÏ pravidelná zasedání o geologick˘ch aspek-
tech radonového rizika.

Ústav mûl téÏ podíl na organizaci nûkter˘ch sekcí
Hornické Pfiíbrami a na konferenci o informatice, kterou
pofiádal Geofond âeské republiky.

1995
Tento rok znamenal jeden z vrcholÛ organizaãní ãin-

nosti âGÚ na tomto poli. Po dvouleté pfiípravû se usku-
teãnila konference SGA (Society of Applied Geology)
pod názvem „Mineral Deposits, from their origin to their
environmental impacts (Nerostné suroviny, jejich vznik
a vliv tûÏby na Ïivotní prostfiedí)“. Úãast byla velká a kva-
litní - 339 odborníkÛ ze 41 zemí. Ti vyslechli 170 pfiedná-
‰ek a shlédli 85 panelÛ. V˘sledkem byla kniha o 1081
stránkách, vydaná nakladatelstvím Balkema. Jednání pro-
bûhlo ve tfiech sekcích s tûmito okruhy: Metalogeneze
a v˘voj orogenních pásem, loÏiska zlata a drah˘ch kovÛ,
oceánské hydrotermální rudy, stratiformní loÏiska nerost-
n˘ch surovin, Ïilná loÏiska, loÏiska vázaná na granitoidy,
nerudní nerostné suroviny, vliv tûÏby na Ïivotní prostfiedí,
organické látky a mineralizace, metamorfní pochody
a mineralizace. Probûhlo i pfiedkonferenãní zasedání na
téma Vliv tûÏby na Ïivotní prostfiedí. Souãástí byly i dvû
exkurze, jedna do Kru‰n˘ch hor a druhá do stfiedoãesk˘ch
a jihoãesk˘ch v˘skytÛ zlata. M. Pagel, generální sekretáfi
SGA, ocenil organizaci konference slovy: „Zasedání, ve-
ãefie na PraÏském hradû, recepce i koncert, to byly záÏit-
ky, na jaké se nezapomíná!“

Geochemici âeského geologického ústavu uspofiádali
mimofiádnû úspû‰nou exkurzi, která byla souãástí kongre-
su Acid Reign ‘95 ve ·védsku - 65 geochemikÛ a ekolo-
gÛ z 11 zemí nav‰tívilo na‰e studijní malá povodí
v Kru‰n˘ch horách a vidûlo pfiíklady po‰kozeného Ïivot-
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Obr. 18. Ústav pofiádal v posledním desetiletí mnoho mezinárodních zasedání. Jedno z nich, jednající o zneãi‰tûní atmosféry prachem, zahájila Jeho
Exelence britsk˘ velvyslanec v âesku



ního prostfiedí v Krkono‰ích a Jizersk˘ch horách.
Na podzim následovala dal‰í v˘znamná událost, a to

konference Atmospheric pollution by particulates
(Zneãi‰tûní atmosféry pevn˘mi ãásticemi). Na organizaci
se téÏ podílelo na‰e Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
a univerzita v britském Exeteru. Zúãastnilo se 65 specia-
listÛ z osmi zemí a zasedání bylo ozdobeno slavnostním
zahájením, na kterém promluvil britsk˘ velvyslanec
v âeské republice. Hlavní pozornost byla vûnována moÏ-
nosti identifikace pÛvodce atmosférického zneãi‰tûní, pfie-
nosu ‰kodlivin a zpÛsobu depozice pevn˘ch ãástic. Po
jednání následovala exkurze do severoãeské pánve.

V ãervnu organizoval ústav tfiídenní exkurzi do
Barrandienu jako souãást mezinárodní konference
Sediment ‘95 ve Freiberku v Sasku.

Pravidelné pracovní zasedání „Geologové proti niãení
Ïivotního prostfiedí“ probûhlo v listopadu v Praze za úãas-
ti 130 zájemcÛ. ZdÛraznilo pokroky v environmentální
geologii a nutnost informovat správní orgány o moÏn˘ch
aplikacích nov˘ch poznatkÛ ochrany horninového pro-
stfiedí.

U v‰ech zmínûn˘ch událostí byl âGÚ jedin˘m nebo
hlavním organizátorem. Dal‰í v˘znamná zasedání byla or-
ganizována za jeho pomoci. Byly to:
- 2. konference o svrchním terciéru v Brnû,
- zasedání na téma „Podzemní vody, jejich reÏim a ochrana,
- Geodat, 1. mezinárodní v˘stava geodézie, kartografie

a geologie v Paláci kultury v Praze,
- konference o stratigrafii permokarbonu v Praze,
- exkurze pro svûtov˘ permokarbonsk˘ kongres,
- sympozium na téma „Teplotní a mechanické interakce

v hlubinn˘ch horninách“ v Praze.

1996
Ani tento rok nebyl odpoãinkov˘, i kdyÏ postrádal ta-

kové gigantické podniky, jako v pfiedchozích letech.
Hlavní událostí byla mezinárodní konference

„Minerals, metals and environment“, pofiádaná spolu
s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí a britsk˘m partnerem.
Pfiítomno bylo 160 geologÛ z 19 zemí, ktefií se vûnovali
nûkolika tematick˘m okruhÛm. Z nich zaujalo velmi ak-
tuální téma „Vliv prÛzkumu a dob˘vání loÏisek zlata na
Ïivotní prostfiedí“.

Komornûj‰í charakter mûlo pracovní zasedání progra-
mu IGCP ã. 389 - Circumpacific Quaternary correlations.
Bylo pfiítomno 40 odborníkÛ z 9 zemí. Bylo vûnováno pro-
blematice kvartérní stratigrafie jiÏní Moravy a Rakouska.

Podobn˘ rozsah mûla konference o zvûtrávání fosilní
organické hmoty (Weathering of fossil organic matter).

Pokraãovala téÏ dal‰ím kolem úspû‰ná konference
o geologick˘ch aspektech radonového rizika za úãasti 35
specialistÛ ze 7 zemí.

âGÚ téÏ pofiádal kurz pro mladé podnikatele z geo-
vûdního okruhu, na kterém pfiedná‰elo 6 zahraniãních lek-
torÛ. Toto ‰kolení podpofiil Know-how fund. Byl nazván
„Management in environmental geology“, coÏ prozrazuje
dostateãnû jeho náplÀ.

Veletrh se souhrnn˘m názvem MAGMA se t˘kal
hlavnû pfiírodních kamenÛ a technologie zpracování sta-
vebních surovin. âesk˘ geologick˘ ústav organizoval
pfiedná‰kovou ãinnost a pfiedstavil ve stánku své aktivity.

Men‰í zásluhu na organizaci mûl ústav na mezinárod-
ní konferenci o Slavkovském lese v Horním Slavkovû a na
semináfii o ochranû Labe v âesk˘ch Budûjovicích.

1997
Za podstatného organizaãního pfiispûní âeského geolo-

gického ústavu se v záfií v Karlov˘ch Varech se‰lo 10 zase-
dání Asociace evropsk˘ch geologick˘ch spoleãností
(MAEGS-10 - Challenges to chemical geology). Prezi-
dentem Asociace a generálním sekretáfiem konference byl
zamûstnanec âGÚ, právû tak jako vût‰ina ãlenÛ organizaã-
ního v˘boru. Zasedání i programu se zúãastnilo pfies 70 zá-
jemcÛ z osmi zemí. Jak vypl˘vá z názvu, soustfiedilo se jed-
nání na chemické metody v geotektonick˘ch, paleoklimatic-
k˘ch, environmentálních i jin˘ch interpretacích. Nûkolik zá-
kladních vyÏádan˘ch pfiedná‰ek bylo publikováno ve sbor-
níku, kter˘ vydal v roce 1998 âesk˘ geologick˘ ústav.

Zcela ojedinûl˘ byl pfiípad, kdy âesk˘ geologick˘
ústav spoluorganizoval zasedání ve Spojen˘ch státech.
Spoleãnû s americkou univerzitou Villanova pfiipravil to-
tiÏ konferenci se znám˘m názvem BIOGEOMON. Zábûr
témat byl ‰irok˘ a ústavní geochemici prezentovali nové
poznatky o kritick˘ch zátûÏích tûÏk˘ch kovÛ, o reÏimu sí-
ry v ra‰elinách i o v˘zkumu mal˘ch povodí.

Z hlediska dvoustranné spolupráce byl zajímav˘
âesko-polsk˘ semináfi, organizovan˘ v Jeseníku a zab˘-
vající se spoleãn˘mi problémy geologického v˘voje po-
hraniãních oblastí i spoleãn˘m mapováním.

Ústav byl povûfien pracovní skupinou organizace
FOREGS (Forum evropsk˘ch geologick˘ch sluÏeb) orga-
nizovat semináfi o dálkovém prÛzkumu Zemû. 

1998
V tomto roce ústav organizoval a spoluorganizoval nû-

kolik zasedání, objemem sice men‰ích, ale v˘znamn˘ch
kvalitou zahraniãních úãastníkÛ. V rámci Mezinárodního
korelaãního programu ã. 273 se se‰lo na 40 specialistÛ na
zasedání nazvaném „Genetic significance of phosphorus
in fractionated granites“. OrganizátorÛm z âGÚ se poda-
fiilo pfiivést na toto zasedání skuteãnû nejlep‰í svûtové od-
borníky na petrologii a geochemii granitoidÛ.

Jin˘ mezinárodní korelaãní program (ã. 429, nazvan˘
„Organics in major environmental issues“) mûl v Praze své
úvodní zasedání. JelikoÏ je vedoucí projektu z âGÚ, pfii-
padla organizace zasedání na tento ústav. K práci na projek-
tu se pfiihlásilo na 70 odborníkÛ z 31 zemí, z nichÏ na zase-
dání v Praze pfiijelo 40 z 20 zemí. Podle zcela mimofiádného
zájmu o tuto problematiku byl projekt rozdûlen na 8 podté-
mat, z nichÏ jmenujeme: vztahy organické látky - kovy,
mikrobiologické metody v sanaci Ïivotního prostfiedí, zvût-
rávání organick˘ch látek, problémy organiky v dÛlních vo-
dách, environmentální problémy ãern˘ch bfiidlic a organic-
ké látky jako atmosférické kontaminanty. Souãástí zasedání
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byla i exkurze do severoãeského hnûdouhelného revíru.
Pouze s mírn˘m zpoÏdûním vydal ústav abstrakt pfiedná‰ek.

Korelaãního subprojektu IGCP No 369, 2a „Magma-
tism and rift basin evolution in Peritethyan region“ se téÏ
organizaãnû zúãastnili ústavní geologové a ve vydavatelství
vy‰el sborník abstraktÛ i sjezdov˘ prÛvodce.

V roce 1998 byl téÏ zahájen v˘znamn˘ mezinárodní
projekt PACE (Paleozoic Amalgamation of Central
Europe), kde je âesk˘ geologick˘ ústav jedním z fie‰itel-
sk˘ch pracovi‰È. Po úvodním zasedání ve Velké Británii
organizoval ústav druhou konferenci v Praze. Zasedání se
zúãastnilo 70 geologÛ z devíti zemí. Ti se ve sv˘ch pfied-
ná‰kách soustfiedili na rozpoznávání teránÛ a jejich hranic,
interpretaci paleomagnetick˘ch dat, v˘voj sv. ãásti
âeského masivu podél hraniãních oblastí âeska a Polska
a rekonstrukci strukturnû tektonického v˘voje podle sedi-
mentologick˘ch ukazatelÛ. Byly uvefiejnûny téÏ nové cen-
né radiometrické údaje.

Ústav se zúãastnil pfiípravy a organizace 8. uhelné
konference, která byla i souãástí 650. v˘roãí zaloÏení
Univerzity Karlovy. K úãasti se pfiihlásilo 103 zájemcÛ ze
13 zemí. Sborník pfiíspûvkÛ vydal rok pozdûji âGÚ ve
svém periodiku Vûstníku.

V roce 1998 pokraãovaly téÏ pravidelné mezinárodní
konference o geologick˘ch aspektech radonového rizika,
kterou organizuje ústavní specialista.

Spoluorganizací 15. konference o jílové mineralogii
a petrologii v Brnû byl téÏ povûfien âGÚ.

1999
Rok je‰tû zdaleka neskonãil, pfiipravuje se nûkolik

men‰ích akcí na 2. pololetí. Ze v‰eho v‰ak vyniká spolu-
úãast na organizaci Mistrovství svûta v r˘Ïování zlata.
Mezinárodní v˘znam takové akce z hlediska propagace
nelze podcenit, i kdyÏ program je mnohem ‰ir‰í neÏ pou-
ze geologick˘. 700 úãastníkÛ soutûÏí, mnoho hostÛ a di-
vákÛ v údolí Kocáby mezi Nov˘m Knínem a ·tûchovi-
cemi, to v‰e mluví samo za sebe.

Na poãátku záfií pofiádá ústav mezinárodní kurz
GEOCHIM, podporovan˘ UNESCO, ãímÏ navazuje na
star‰í tradici takov˘ch ‰kolení, na fiadu let pfieru‰en˘ch.
Kurz má motto „Geochemical prospecting methods and
their environmental interpretation“. Byl slavnostnû zahá-
jen 7. záfií za úãasti zástupcÛ praÏské kanceláfie UNESCO
a Ministerstva Ïivotního prostfiedí. Kurz je kombinací
pfiedná‰ek a exkurzí od základny v RoÏínce. Ke kurzu byl
vydán sborník pfiedná‰ek a exkurzní prÛvodce.

Do Prahy bylo téÏ svoláno pracovní zasedání hlavních
fie‰itelÛ projektÛ Mezinárodního korelaãního programu
a dal‰ích funkcionáfiÛ, pfiiãemÏ hlavní podíl na organizaci
mûl téÏ âesk˘ geologick˘ ústav.

Na fiíjen je do Brna plánován kurz karbonátové sedi-
mentologie „karbonátov˘ svût“, na kterém se téÏ podílí
brnûnská poboãka âeského geologického ústavu.

Pokraãování programu PACE podporovaného Evropskou
unií je svoláno do Kodanû a ãeskou ãást koordinuje âGÚ.
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Publikaãní ãinnost âeského geologického ústavu v letech 1996–1999
Publikace

v ãesk˘ch ãasopisech
Ve‰keré publikace -

rozdûlené podle oborÛ
Publikace

v zahraniãních ãasopisech
Publikace v impakto-

van˘ch ãasopisech

Paleontologie Geologie Ïivotního prostfiedíRegionální geologie, Petrologie, Mineralogie a Geochemie

Obr. 19. Povinností ústavu jako vûdecké instituce je dodávat Radû vlády seznamy prací publikovan˘ch jeho pracovníky. Tuto databázi pfiipravuje V.
Vítek. Na jejím podkladû sestavil J. Fr˘da pfiehled o publikacích v letech 1996 aÏ 1999. Ze souboru jsou vyfiazeny jednostránkové ãlánky a abstrakta
ve sbornících. Vûdy o zemi jsou rozdûleny na 3 sféry a srovnán je poãet publikací v ãesk˘ch, zahraniãních a impaktovan˘ch ãasopisech. Ukazuje se,
Ïe v impaktovan˘ch ãasopisech znaãnû vzrostl poãet prací, t˘kajících se geologie a geochemie Ïivotního prostfiedí

Úãast v mezinárodních projektech

Zahraniãní zájem o zapojení vûdcÛ do mezinárodních
projektÛ je bezesporu ukazatelem úrovnû v˘zkumn˘ch
ústavÛ. Za posledních 10 let zaãalo, probíhalo, pfiípadnû
i skonãilo 27 mezinárodních projektÛ, kter˘ch se ústav-
ní pracovníci zúãastnili a v kter˘ch pfiípadnû hráli i hlav-
ní roli.

âtyfii ústavní projekty byly financovány Evropskou
unií. Jedním z nich jsou jiÏ dokonãené práce na Atlasu
geotermálních zdrojÛ Evropy. Podle sjednocené metodiky
byly zhodnoceny geotermální zdroje, vãetnû vybran˘ch
oblastí a celkového obrazu tepelného toku i geotermické-
ho potenciálu celého státu. V mapách pfiedepsan˘ch mûfií-



tek jsou zpracovány 3 regiony v âeské republice, a to ob-
last severoãesk˘ch tfietihorních pánví, v˘chodní ãást ães-
ké kfiídové pánve a ãást karpatské pfiedhlubnû. Mapy téÏ
obsahují údaje o geotermickém stupni a teplotách na rÛz-
n˘ch hloubkov˘ch úrovních. Projekt APOS fie‰il vliv rÛz-
né úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í na stupeÀ acidifikace lesních
pÛd a na stabilitu lesních porostÛ. Cílem bylo pouÏít
jednotnou metodiku pfii srovnání procesÛ, které pÛsobí na
smrkové porosty v Dánsku, Polsku a âesku. Na experi-
mentální plo‰e Naãetín v Kru‰n˘ch horách se po nûkolik
let analyzovaly volné a podkorunové sráÏky a pÛdní i po-
toãní vody. ZároveÀ se mûfiila fiada klimatick˘ch paramet-
rÛ a mnoÏství suché depozice síry. Byla téÏ postavena
meteorologická vûÏ vysoká 28 m a do provozu uvedena
stanice ãistoty ovzdu‰í NOAA. Podle klimatick˘ch para-
metrÛ se urãovala velikost suché depozice síry. Projekt
NIPHYS se zab˘val v˘zkumem biogeochemie dusíku
v lesních ekosystémech. Byly interpretovány v˘sledky
anal˘z pÛd, infiltrujících vod, sráÏek, odtokov˘ch vod
a osudu organick˘ch látek. I zde se práce zamûfiily na lo-
kalitu Naãetín a povodí Jezefií v Kru‰n˘ch horách. Mûfiil
se téÏ obsah stabilních izotopÛ 15N a 34S. Na tfiech lokali-
tách v povodí Jezefií byly instalovány lyzimetry. Srovnává
se hmotová bilance dusíku v povodí Jezefií a Salaãova
Lhota. Pfiíbuzn˘ projekt CANIF se soustfiedil na obûh
uhlíku a dusíku v lesních ekosystémech. Projekt byl pfii-
praven v roce 1996 a zkoumal hmotnostní bilance obou
prvkÛ hlavnû v zatíÏen˘ch oblastech sz. âech.

Mezinárodní atomová agentura spolufinancuje velmi
zajímav˘ projekt rekonstrukce v˘voje klimatu v kvartéru

podle pomûru stabilních izotopÛ. Pfiesn˘ název projektu je
„Klimatick˘ záznam v kvartérních sedimentech âeského
masivu na základû studia stabilních izotopÛ“. Vhodn˘m
objektem pro tato studia je travertinov˘ profil ve Svatém
Janu u Berouna. Metody v˘poãtu pomûrÛ izotopu kyslíku
vyuÏili fie‰itelé pfii anal˘ze sintru ze stfiedovûkého dolu
Osel v kutnohorském rudním revíru. Bylo zji‰tûno, Ïe ke
sráÏení karbonátu docházelo po cel˘ch 500 let prÛmûrnou
rychlostí rÛstu 9,7 mm za rok. Srovnáváním izotopov˘ch
dat s jin˘mi promûnn˘mi vyplynulo, Ïe hlavní vliv má
sloÏení kyslíku v letních sráÏkov˘ch vodách.

Nûkolik let se ústav podílí na fie‰ení ãtyfi projektÛ vy-
bran˘ch ãesko-americkou komisí pro vûdeckotechnickou
spolupráci a ãásteãnû financovan˘ch zahraniãním partne-
rem. Projekt nazvan˘ „Hydrochemická anal˘za potoãní vo-
dy v územích s vysokou depozicí atmosférick˘ch polutan-
tÛ“ srovnává v˘sledky z laboratofií âGÚ a USGS (United
States Geological Survey - Geologické sluÏby Spojen˘ch
státÛ). V povodí Jezefií byly k tomuto úãelu instalovány pfií-
stroje k odbûru ãist˘ch sráÏek. Dal‰í projekt má název
„V˘voj hercynsk˘ch a posthercynsk˘ch hlubok˘ch koro-
v˘ch fluid v západních âechách“. Pod tímto titulem je za-
fiazena hlavnû anal˘za kapaln˘ch uzavfienin a izotopického
sloÏení kyslíku a vodíku v silikátech. Zahraniãní partner
poskytuje i dal‰í speciální anal˘zy vãetnû datování meto-
dou Ar/Ar. V americk˘ch laboratofiích byly téÏ datovány
vzorky molybdenitu metodou Re/Os. Pokraãují v˘zkumy,
t˘kající se paleozoické paleontologie, biostratigrafie a pa-
leogeografie. Po krátkém pfieru‰ení pokraãuje i projekt v˘-
zkumu moÏností vyuÏití metanu z uheln˘ch slojí.
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Obr. 20. Mramorov˘ památník v Suchomastech na Berounsku, pamûtník mezinárodního schválení stratotypu hranice mezi silurem a devonem v pro-
filu na Klonku. Hranice je uprostfied skály v pozadí



Na poãátku devadesát˘ch letech se zúãastnili pracov-
níci ústavu nûkolika mezinárodních projektÛ men‰ího roz-
sahu, z nichÏ jmenujeme:
- ALPE 2 (acidifikace horsk˘ch jezer, paleolimnologie

a ekologie),
- ECE UN (Integrovan˘ monitoring), sjednocující meto-

diky sledování environmentálního v˘voje vybran˘ch
území,

- ESF, coÏ bylo sledování v˘voje reÏimu evropsk˘ch fiek
na základû ãtvrtohorních klimatick˘ch zmûn,

- INQUA (Mezinárodní subkomise pro v˘zkum kvartéru)
se sv˘mi subkomisemi, zamûfien˘mi pfieváÏnû na strati-
grafii neledovcov˘ch oblastí Evropy,

- TOCOEN (Toxic organic compounds in the environ-
ment), jako souãást programu PHARE, v˘znamn˘ pro-
jekt, zab˘vající se toxick˘mi organick˘mi polutanty
v pÛdách, vodách i atmosféfie,

- PAGES, projekt paleoklimatologick˘, soustfiedûn˘ na
kvartérní globální zmûny,

- PANGAEA - projekt zamûfien˘ na paleogeografickou
rekonstrukci pfiedvariské Evropy.

V roce 1998 byl zahájen projekt PACE (Paleozoic
Amalgamation of Central Europe), kter˘ má prestiÏní me-

zinárodní obsazení a v âesku je koordinován âesk˘m
geologick˘m ústavem. Cílem spoleãné práce je pfiispût
k poznání procesÛ pfiidruÏení terénÛ západní a stfiední
Evropy k v˘chodoevropskému kratonu. Projekt je ãásteã-
nû financován Evropsk˘m spoleãenstvím, které zdÛrazÀu-
je hlavnû mezinárodní spolupráci laboratofií a dal‰ích pra-
covi‰È. âesk˘ t˘m se zab˘vá nûkolika dílãími tématy:
- rozpoznáním hranic paleozoick˘ch terénÛ a struktury kÛ-

ry v severní ãásti âeského masivu na styku saxothuringi-
ka a tepelsko-barrandienské zóny, v˘vojem krkono‰sko-
jizerského krystalinika a jesenické oblasti silezika,

- izotopickou a geochemickou charakteristikou mariánsko-
lázeÀského komplexu a tepelsko-barrandienské zóny,

- sedimentologick˘mi kritérii pfii rozpoznání nástupu
a mechanismu variské orogeneze.

Úvodní schÛzka fie‰itelÛ probûhla na jafie 1998 v brit-
ském Keelu a dal‰í zasedání organizoval âesk˘ geologic-
k˘ ústav v fiíjnu 1998 v Praze.

Obrovsk˘ v˘znam pro mezinárodní spolupráci mají
Mezinárodní korelaãní programy. Zkratka IGCP
(International Geological Correlation Programme) se sta-
la mezi geology nesmírnû populární. Programy jsou fi-
nancovány organizací UNESCO prostfiednictvím
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Obr. 21. Star‰í paleozoikum Barrandienu je terénem nejãastûji nav‰tûvovan˘m zahraniãními geology. Jedním z atraktivních míst je údolí Kaãáku
v okolí Svatého Jana pod Skalou



Mezinárodní unie geologick˘ch vûd. Po pfiísném schvalo-
vacím fiízení je pfiijímána pfiibliÏnû pûtina z navrhovan˘ch
projektÛ. Od roku 1990 se geologové âGÚ zúãastnili cel-
kem 27 projektÛ, u nûkter˘ch jich byl vût‰í poãet a 3 pro-
jekty dokonce koordinovali. Byli to:
Projekt ã. 254 - Metalliferous black shales
Projekt ã. 277 - Phanerozoic sedimentary iron ores.
Projekt ã. 329 - Organics in major environmental issues.

První dva projekty úspû‰nû skonãily, tfietí se právû roz-
bíhá.

Ostatní projekty Mezinárodního korelaãního progra-
mu, kter˘ch se geologové âGÚ úãastní, se dot˘kají vût‰i-
ny zemûvûdn˘ch disciplín. Velmi úspû‰nû se âGÚ zapo-
jil napfi. do tûchto projektÛ:
ã. 219 - Comparative lacustrine sedimentology, 
ã. 252 - Rare metal granitoids, 
ã. 253 - Termination of the Pleistocene, 
ã. 259 - International geochemical mapping, 
ã. 262 - Tethian correlation criteria, pelagic and flysch

nannoplankton, 
ã. 273 - Genetic significance of phosphorous in fractio-

nated granites, 
ã. 282 - Rare metal graniotoids, 
ã. 293 - Global boundary events, 
ã. 294 - Very low grade metamorphism, 
ã. 300 - Geochemical event markers, 
ã. 303 - Bioevents in the geological history, 
ã. 304 - Lower crustal processes, 
ã. 314 - Alkaline and carbonatitic magmatism of the

Earth and related ore deposits, 
ã. 328 - Paleozoic microvertebrates, bio-chronology and

global marine/non-marine correlation, 
ã. 329 - Magmatism and rift basin evolution in Perite-

thyan region, 
ã. 408 - Rocks and minerals at great depths and at the

surface.

Úãast na sjezdech, mezinárodních konferencích 
a dal‰ích zasedáních

I kdyÏ terminologická hierarchie mezinárodních zase-
dání nebyla nikdy pfiesnû stanovena, ve vûdách o Zemi
i jin˘ch vûdeck˘ch disciplínách se podle v˘znamu obvy-
kle fiadí za sebou takto:
- Mezinárodní svûtové sjezdy - vrcholná událost v geolo-

gii, s nûkolika v˘jimkami kaÏd˘ ãtvrt˘ rok. Nûkolik ti-
síc úãastníkÛ, v rámci sjezdu se organizuje fiada zasedá-
ní rÛzn˘ch organizací a programÛ. âesk˘ geologick˘
ústav byl hlavním organizátorem sjezdu v roce 1968
v Praze.

- Regionální sjezdy, napfi. evropské, latinskoamerické,
asijské, africké, Blízkého v˘chodu apod.

- Mezinárodní konference v˘znamné spoleãnosti ãi asoci-
ace, ãasto v˘roãního charakteru. V geologii b˘vá nej-
vût‰í v˘roãní sjezd Americké geologické spoleãnosti,
Geofyzikální konference, Hydrogeologická konference,

Konference Evropské unie geologick˘ch vûd ve
·trasburku, Konference Mezinárodní sedimentologické
asociace, konference spoleãnosti Geologische
Vereinigung apod. Patfií sem i konference IAGODu
(Mezinárodní organizace pro v˘zkum geneze rudních
loÏisek) a SGA (Spoleãnost pro aplikovanou geologii),
kde hrají geologové âGÚ v˘znamnou roli, dokonce
i úlohu hlavních organizátorÛ. Patfií sem i sjezdy
Asociace evropsk˘ch geologick˘ch spoleãností, z nichÏ
tu, která se konala v roce 1997 v Karlov˘ch Varech,
ústav spoluorganizoval.

- Mezinárodní konference tematického charakteru svolá-
vané k urãit˘m pfiíleÏitostem. Ve vûdách o Zemi jsou
jich roãnû desítky, jak vidno z kalendáfie, pravidelnû
uvefiejÀovaného napfi. v periodiku Geotimes. Poãet
úãastníkÛ je od nûkolika desítek do nûkolika set, téma
mÛÏe b˘t ‰iroké.

- Sympozia - zasedání s úÏeji vymezenou tematikou, ob-
vykle s nûkolika desítkami úãastníkÛ. Mezi konference-
mi a sympozii není ostrá hranice. Kolokvium lze pova-
Ïovat za synonymum sympozia. V tomto pfiípadû je or-
ganizátorÛm povoleno volit takov˘ název, jak˘ jim vy-
hovuje.

- Pracovní zasedání, komornûj‰ího obsazení, svolávaná
k rÛzn˘m programÛm a projektÛm, pfiípadnû zasedání
fieditelÛ sluÏeb organizace FOREGS, porady pracov-
ních skupin FOREGS apod.

I kdyÏ se této terminologie mnozí nedrÏí, je rozumné
ji pouÏívat, abychom sjednotili náhledy na rozsah a cha-
rakter zasedání.

Bûhem posledních 10 let byly 2 svûtové geologické
sjezdy, v roce 1992 v japonském Kjótu a v roce 1996
v ãínském Beijingu. Obou se zúãastnili geologové âGÚ,
vût‰inû z nich byly náklady hrazeny rÛzn˘mi organizace-
mi. Kromû pfiedná‰ek v sekcích, pfiípadnû i jejich modero-
vání se zúãastnili pracovních zasedání v rámci korelaã-
ních projektÛ, projektu Geologické mapy Evropy a dal-
‰ích. V Japonsku jsme téÏ byli zakládajícími ãleny svûto-
vé organizace geologick˘ch sluÏeb ICOGS (International
Consortium of Geological Surveys).

Regionálních sjezdÛ a v˘znamn˘ch mezinárodních
konferencí se ústavní geologové pravidelnû úãastní. V na-
‰em pfiehledu je jen v˘bûr z bohatého seznamu. DÛraz je
kladen na akce, o kter˘ch bylo na pfiedná‰kách nebo v ãa-
sopisech referováno:

1990 - Evropská konference Mezinárodní unie geolo-
gick˘ch vûd ve ·trasburku, Konference Evropské asocia-
ce geologick˘ch spoleãností v Lisabonu, V˘roãní konfe-
rence Geologische Vereinigung v Basileji atd.

1991 - 13. kongres INQUA (International Union for
Quaternary Research) v âínû, 7. kongres Asociace evrop-
sk˘ch geologick˘ch spoleãností v PafiíÏi, Kongres
Americké geologické spoleãnosti v San Diegu,
Mezinárodní sympozium IAGID (International
Association of Geoscientists for International Develop-
ment) v Lond˘nû, Sympozium C.I.M.P. (Commission
International de Micropaléontologie du Paléozoique)
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v Austrálii, 11. mezinárodní sympozium „Ostracoda in
the Earth and life sciences“ v Austrálii, 1. evropské sym-
pozium o pozemních ekosystémech ve Florencii, kongres
Kanadské geologické spoleãnosti vûd o Zemi v Torontu,
sympozium o environmentální geochemii v Uppsale, 5.
sympozium „Natural radiation environment“ v Salcburku,
Mezinárodní sympozium o salinizaci a acidifikaci
v Japonsku, Mezinárodní sympozium o geologick˘ch rizi-
kách v âínû, 1. regionální geomorfologická konference
v Ankafie, konference „Hydrogeologické, geochemické
a biologické interakce v lesních povodích“, v˘roãní kon-
ference „Zdroje, transport a ukládání kovÛ“ v Nancy, pa-
nevropská paleobotanická konference o paleovegetaãním
v˘voji Evropy ve Vídni, mezinárodní konference a v˘sta-
va AAPG (American Association of Petroleum
Geologists) v Lond˘nû, semináfi a pracovní zasedání
„SloÏení a v˘voj vysoce metamorfovan˘ch rulov˘ch teré-
nÛ“ v Kolombu, pracovní zasedání „Integrovan˘ monito-
ring“ v Aberdeenu, zasedání Komise pro geologickou ma-
pu svûta v PafiíÏi, 4. kolokvium KTB (Kontinentale
Tiefbohrung) v Giessenu, zasedání tfií projektÛ IGCP
v Calgary, zasedání mezinárodní pracovní skupiny
„V˘zkum Labe“ v DráÏìanech atd.

1992 - Mezinárodní konference „Státní geologické
sluÏby pro 21. století“ v Ottawû, kongres a v˘stava
Evropské asociace prÛzkumn˘ch geofyzikÛ a Evropské
asociace naftov˘ch geologÛ a inÏen˘rÛ v PafiíÏi, 5. kolo-
kvium „Kontinentale Tiefbohrung der Bundesrepublik
Deutschland“ v Giessenu, mezinárodní konference „Large
meteorite impacts and planetary evolution“ v Sudbury, 4.
konference „Mezinárodní organizace pro paleobotaniku“
v PafiíÏi, pracovní zasedání o fluidních inkluzích ve Vídni,
sympozium „Mineralogical Society - Clay minerals
group“ v St. Austel ve Velké Británii, Mezinárodní kon-
ference o spodním paleozoiku v ibersko-americk˘ch ze-
mích v Méridû, sympozium „Experimentální manipulace
biologick˘ch systémÛ a biochemick˘ch cyklÛ v ekosysté-
mech“ v Kodani, izotopick˘ semináfi v Lublinu, zasedání
Evropské paleontologické asociace „Tafonomické proce-
sy a produkty“ ve ·trasburku, konference „Münchberská
rulová kra a její geologická pozice“ ve Falkensteinu
v SRN atd.

1993 - Sjezd spoleãnosti Geologische Vereinigung
v Berlínû, zasedání „Ekosystémy - Task Force“ v Kodani,
konference „Südliche Böhmische Masse“ v Salcburku,
pracovní zasedání o mapování kritick˘ch zátûÏí, pofiádané
ve ·panûlsku, konference CANAS (Atomová spektrosko-
pie) v Oberdorfu, kongres Evropské geologické unie ve
·trasburku (zfiejmû nejv˘znamnûj‰í geologické zasedání
roku), pracovní zasedání a kurz „Mineral deposits of
Europe“ v PafiíÏi, sympozium „Vstupy látek z atmosféry
a zatíÏení lesní pÛdy v alpsk˘ch a adriatick˘ch zemích“
v Berchtesgadenu, 6. kolokvium o kontinentálním ultra-
hlubokém vrtu KTB v Giessenu, Mezinárodní sympozium
o dálkovém prÛzkumu Zemû a globálních zmûnách Ïivot-
ního prostfiedí ve ·t˘rském Hradci, zasedání Evropské
pracovní skupiny pro ochranu geologického dûdictví

v Kolínû nad R˘nem, konference „Developing environ-
mental policy in an open society“ v Jurmale v Loty‰sku,
pracovní setkání programu IAGOD v Geyeru v SRN, kon-
ference Mezinárodní asociace hydrogeologÛ v Oslu, zase-
dání Americké chemické spoleãnosti ve Spojen˘ch stá-
tech, 4. mezinárodní pracovní zasedání o aglutinovan˘ch
foraminiferách v Polsku, 1. mezinárodní sympozium
o aplikované izotopové geochemii v Norsku, pracovní za-
sedání spoleãnosti SGA (Société de géologie appliquée)
v Granadû, sympozium „Integrovan˘ monitoring Ïivotní-
ho prostfiedí - fungování a monitoring geoekosystémÛ“
v Polsku, „krasové sympozium“ ve Slovinsku, konference
„Global boundary events“ v Kielcích v Polsku, pracovní
zasedání „Geodynamika evropského variského systému“
ve Wernigerode v SRN, pracovní semináfi „Geologie
a metalogeneze Kru‰n˘ch hor a Smrãin“ v Postupimi atd.

1994 - 9. sympozium IAGOD (Mezinárodní asociace
pro v˘zkum geneze rudních loÏisek) v Beijingu, sympozi-
um „Impacts of salinisation and acidification“ v Beijingu,
polsko-dánsko-ãeská konference projektu APOS v Ko-
dani, mezinárodní konference „Future groundwater re-
sources at risk“ v Helsinkách, pracovní zasedání „Task
Force-Critical load mapping of Europe“ v Bildhovenu,
konference o vlivu tûÏby nerostn˘ch surovin na Ïivotní
prostfiedí v Nagpuru v Indii, zasedání geologické pracov-
ní sklupiny CEI (Stfiedoevropská iniciativa) v Terstu, za-
sedání svûtové organizace geologick˘ch sluÏeb ICOGS
v Budape‰ti, Mezinárodní vulkanologick˘ kongres
IAVCEI v Ankafie, pracovní zasedání o paleobotanice
karbonu v Illinois v USA, sympozium „Pre-Alpine crust
in Austria“ ve Vídni, zasedání projektu APOS ve Var‰avû
a Katovicích, zasedání „Mezinárodní komise pro v˘zkum
korálov˘ch útesÛ“ v Lucemburku, konference „Acid rain
research“ v Hertengeboschi v Nizozemí, dále i nûkolik
úãastí na pracovních zasedání projektÛ IGCP v rÛzn˘ch
zemích (Rakousko, Kazachstán, ·védsko, Nûmecko) atd.

1995 - v˘roãní zasedání fieditelÛ geologick˘ch sluÏeb
zemí FOREGS v Dublinu, Africk˘ geologick˘ kongres
v Johannesburgu, zasedání Evropské asociace geologic-
k˘ch sluÏeb v Sankt Petûrsburku, zasedání pracovní sku-
piny o interakci mezi horninou a vodou ve Vladivostoku,
15. kongres Karpato-balkánské geologické asociace
v Aténách, konference PANCARDI v Bratislavû a jin˘ch
mûstech Slovenské republiky, 12. mezinárodní malakolo-
gick˘ kongres ve Vigu ve ·panûlsku, mezinárodní kon-
gres Acid Reign ‘95 v Göteborgu, v˘roãní kongres Ame-
rické geologické spoleãnosti v New Orleansu, sympozium
„Global changes and platform communities“ v Cagliari,
sympozium „Pollution in large cities“ v Benátkách
a Padovû, 2. mezinárodní sympozium o geologii v˘cho-
dostfiedomofisk˘ch zemí v Tel Avivu, 26. mezinárodní
hydrogeologick˘ kongres v Albertû v Kanadû, zasedání
ECROFI XII (fluidní inkluze) v Barcelonû, dále i nûkolik
pracovních zasedání programÛ IGCP atd.

1996 - rok Mezinárodního geologického sjezdu
v Beijingu (viz v˘‰e). Dále: Konference „European asso-
ciation of geoscientists v Amsterdamu, mezinárodní zase-
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dání o vulkanickém riziku v Colimû v Mexiku, konferen-
ce „Climatic change - the karst record“ v Bergenu
v Norsku, 7. zasedání Evropského spoleãenství APOS
v Kodani, zasedání komise v rámci konvence o pfienosu
zneãi‰tûní pfies hranice na velké vzdálenosti v Lundu ve
·védsku, 5. konference Mezinárodní organizace paleobo-
taniky, Santa Barbara, USA, Mezinárodní sympozium
o siluru v Rochesteru v USA, sympozium „Nitrogen cyc-
ling in forested catchments“, v Sunriveru, USA, sjezd
Americké geologické spoleãnosti v Denveru spoleãnû se
zasedáním pracovních skupin projektÛ IGCP, mezinárod-
ní semináfi „Transport and effects of acidic substance“
v Tokiu, pracovní zasedání o mapování kritick˘ch zátûÏí
v Budape‰ti, 4. mezinárodní konference o geochemii zem-
ského povrchu v Ilkley ve Velké Británii, konference
o metamorfních reakcích v Kingstonu ve Velké Británii.

1997 - konference „The impact of humans on the en-
vironment of Europe“ v Cioccu v Itálii, Mezinárodní geo-
chemické sympozium v Jeruzalémû, 2. konference „Large
meteorite impacts and planetary evolution“ v Sudbury
v Kanadû, regionální zasedání vedoucích projektÛ IGCP
v Budape‰ti, pracovní zasedání na téma „Vliv kysel˘ch
de‰ÈÛ na geochemii pfiírodních organick˘ch kyselin v pÛ-
dách a vodách“ v Lundu, zasedání pracovní skupiny
o úãincích tûÏk˘ch kovÛ a organick˘ch polutantÛ
(Economic Commission for Europe - Working Group on
Effects) v Îenevû, 12. mezinárodní speleologick˘ kongres
v Chaux de Fonds ve ·v˘carsku, 4. kongres SGA (Society
of applied geology) v Helsinkách, Mezinárodní konferen-
ce o organické geochemii v Maastrichtu v Nizozemí,
úvodní zasedání fie‰itelÛ grantu COPERNICUS v Bruselu,
pracovní zasedání projektu APOS v Kodani, pracovní za-
sedání projektu EU CANIF v Tuscii v Itálii, 4. meziná-
rodní konference „Rare gas geochemistry“ v ¤ímû, mezi-
národní konference „Metals in environment“ ve Vilniusu
v Litvû, mezinárodní konference „Acid snow and rain“
v Niigatû v Japonsku, 4. mezinárodní sympozium o envi-
ronmentální geochemii ve Valu v USA, zasedání fieditelÛ
evropsk˘ch geologick˘ch sluÏeb organizace FOREGS
v Nottinghamu ve Velké Británii, pracovní zasedání o ag-
lutinovan˘ch foraminiferách v Plymouthu ve Velké
Británii,

1998 - 23. konference evropské geofyzikální spoleã-
nosti v PafiíÏi, V˘roãní kongres Americké geologické spo-
leãnosti v Seattlu v USA, 16. kongres Karpatsko-balkán-
ské asociace ve Vídni, 13. malakologick˘ kongres v USA,
8. mezinárodní sympozium o loÏiskách platiny
v Johannesburku, 16. pedologick˘ kongres v Itálii, 7. me-
zinárodní sympozium o konodontech v Itálii, 6. meziná-
rodní vulkanologické sympozium v Colimû v Mexiku, 9.
mezinárodní sympozium o interakci voda-hornina na
Novém Zélandu, 7. zasedání mezinárodní nanoplanktono-
vé asociace na Portoriku, 5. zasedání geologické sekce
Stfiedoevropské iniciativy v Bukure‰ti, konference
„Geologie a Ïivotní prostfiedí“ v Bratislavû, 17. zasedání
pracovní skupiny o úãincích tûÏk˘ch kovÛ na prostfiedí
v Îenevû, Mezinárodní konference uÏivatelÛ systému GIS

ve Washingtonu, úvodní pracovní zasedání mezinárodní-
ho projektu PACE v Keele ve Velké Británii, pracovní za-
sedání „Hydrochemie ‘98 v Bratislavû, mezinárodní sym-
pozium o pánevním modelování ve Vídni, pracovní zase-
dání projektu ProGeo ‘98 o ochranû geologick˘ch lokalit.

1999 - v dobû psaní této zprávy není rok zdaleka skon-
ãen, proto chybí celkov˘ pfiehled. Z dosavadních akcí vy-
niká úãast na kongresu kvartérních geologÛ INQUA
v Durbanu v Jihoafrické republice, zasedání fieditelÛ geo-
logick˘ch sluÏeb organizace FOREGS ve Vídni u pfiíleÏi-
tosti 150. v˘roãí zaloÏení geologické sluÏby Rakouska.

Dvoustranná spolupráce
se zahraniãními geologick˘mi sluÏbami

JiÏ v dobû hluboké totality poskytovaly bilaterální
smlouvy se zahraniãními geologick˘mi sluÏbami jednu
z mála pfiíleÏitostí, jak vycestovat do zahraniãí na konfe-
rence a studijní pobyty bez stál˘ch Ïádostí a proseb. Proto
téÏ fieditel âGÚ vystoupil na zasedání FOREGS
v Orléansu s proklamací, ve které podûkoval tûmto sluÏ-
bám a vyjádfiil jim vdûãnost za to, Ïe na‰im geologÛm tu-
to moÏnost poskytly, i kdyÏ jednoznaãnû vût‰í uÏitek z té-
to spolupráce mûl ná‰ geologick˘ ústav. Za to jsme do-
dnes vdûãni geologick˘m sluÏbám Rakouska, Francie,
Finska a Norska. Po roce 1990 se situace zmûnila a od té
doby bylo snahou vedení ústavu, aby na‰e nabídka vûdo-
mostí, sluÏeb a technického zázemí odpovídala alespoÀ
zhruba tomu, co od na‰ich partnerÛ dostáváme. Protokoly
o spolupráci umoÏÀují bezdevizov˘ styk pfii studijních
cestách a úãasti na zasedáních v hostitelsk˘ch zemích.
I kdyÏ jsme prozatím v roli chud‰ího pfiíbuzného, snaÏíme
se to nahradit úrovní mezinárodních zasedání, které pofiá-
dáme, i nabídkou ‰ífie vyuÏiteln˘ch geovûdních poznatkÛ.
Takové bilaterální smlouvy mezi geologick˘mi sluÏbami
jsou podporovány vedením organizace evropsk˘ch geolo-
gick˘ch sluÏeb FOREGS, které je povaÏuje za jeden z nej-
dÛleÏitûj‰ích prostfiedkÛ k roz‰ífiení oficiálních nezinárod-
ních stykÛ.

V roce 1999 má âesk˘ geologick˘ ústav podepsány
dlouholeté smlouvy o dvoustranné spolupráci s tûmito
geologick˘mi sluÏbami:
1. Geologische Bundesanstalt, VídeÀ, Rakousko.
2. Panstwowy Instytut Geologiczny, Var‰ava, Polsko.
3. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie,

Freiberg, SRN.
4. Niedersächsisches Landesamt fur Bodenforschung,

Hannover, SRN.
5. Geological Survey of Finland, Espoo, Finsko.
6. Geologická sluÏba Slovenskej republiky a Geologick˘

ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava,
Slovensko.

7. British Geological Survey of the Natural Environment
Research Council, Nottingham, Velká Británie.

8. United States Geological Survey, Reston a Denver,
USA.
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9. Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales,
Managua, Nikaragua.

10. Servicio Nacional de Geologia y Mineria, Santiago,
Chile.
Bûhem posledních 10 let platily je‰tû smlouvy s geo-

logickou sluÏbou ve Francii, Norsku a Maìarsku, které
doposud nebyly obnoveny. Podpis smlouvy s francouz-
sk˘m BRGM v Orléansu je pfiipraven. V devadesát˘ch le-
tech probíhala téÏ oficiální spolupráce s institutem
Joanneum v Leobenu v Rakousku.

Nûkteré smlouvy jsou koncipovány obecnû a o kon-
krétních tématech spolupráce se jedná na poãátku kaÏdé-
ho roku. Jiné smlouvy obsahují fiadu bodÛ s konkrétními
tématy a poãty vymûÀovan˘ch pracovníkÛ. Velmi krátce
budeme charakterizovat zpÛsob spolupráce s jednotliv˘mi
sluÏbami.

S Rakousk˘m spolkov˘m geologick˘m ústavem ve
Vídni (Geologische Bundesanstalt) podepsal ãesk˘ ústav
smlouvu jiÏ v roce 1960. Hlavními tématy spolupráce je
pfiíhraniãní geologie, paleozoická, terciérní a kvartérní stra-
tigrafie, geologické mapování, informaãní systémy, da-
tabáze GIS atd. Za zmínku stojí spoleãné práce pfii studiu
svrchnokfiídov˘ch sedimentÛ gosauské skupiny, wasch-
berské zóny a zóny helvetika v Rakousku na základû mik-
ropaleontologie. V˘znamné v˘sledky pfiineslo srovnání
stratigrafie a paleobiologie Barrandienu a Karnsk˘ch Alp.
Spoleãné problémy byly fie‰eny i pfii v˘zkumu kovonos-
n˘ch ãern˘ch bfiidlic. Geologick˘m problémem prvého fiá-
du je sloÏení centrálního masivu âeskomoravské vrcho-
viny a jeho rakouského ekvivalentu a hlavnû tektonick˘
styk moldanubika a moravika. I kdyÏ zde jsou názory ra-
kousk˘ch a ãesk˘ch geologÛ ponûkud odli‰né, lze oãeká-
vat, Ïe je nová geochronologická a strukturní data sjedno-
tí. K 25. v˘roãí podepsání protokolu o spolupráci jiÏ vy‰el
obsáhl˘ sborník ãlánkÛ. Nyní pfiipravuje rakouská strana
vydání jubilejního sborníku, do kterého podstatnû pfiispû-
li i zástupci âeského geologického ústavu.

Spolupráce s Polsk˘m geologick˘m ústavem ve
Var‰avû je zaloÏena hlavnû na spoleãném studiu pfiíhra-
niãních oblastí. Byly jiÏ vydány dvû geologické mapy pro
turisty pfiíhraniãních území. Pokraãuje i spolupráce v pra-
covních skupinách FOREGS, zejména v dálkovém prÛ-
zkumu a geochemickém mapování. Zaãala téÏ spoleãná
inventarizace chránûn˘ch geologick˘ch lokalit.

Spolupráce s Nûmeckem je na základû protokolÛ po-
depsan˘ch se dvûma zemsk˘mi sluÏbami, saskou ve
Freiberku a dolnosaskou v Hannoveru. Hlavním tématem
je sestavování pfiíhraniãních geologick˘ch map a odvoze-
n˘ch map Ïivotního prostfiedí. Saská a ãeská sluÏba pra-
cují spoleãnû na mapování „malého ãerného trojúhelní-
ku“. Spoleãn˘m zájmem je i v˘zkum termálních a mine-
rálních vod labsk˘ch teras, teplického ryolitu, ortorul
Kru‰n˘ch hor. Zaji‰Èuje se téÏ v˘mûna geofyzikálních tí-
hov˘ch dat ve spolupráci s Geofyzikou a.s. v Brnû.
Geochemická mapa „ãerného trojúhelníku“, na kterém se
podílí i Polsko, soustfiedí data o kontaminaci pÛd, vod
a sloÏení aktivních sedimentÛ tokÛ.

Spolupráce se Slovenskem probíhá na dvou polích.
S Geologickou sluÏbou se sestavuje geologická mapa Zá-
padních Karpat a zkoumá styk âeského masivu s Kar-
patskou soustavou. Vymûnûny byly zku‰enosti o geo-
vûdním v˘zkumu chránûn˘ch oblastí, coÏ je jedním z v˘-
zkumn˘ch témat Stfiedoevropské iniciativy. PrÛbûÏnû se
obû sluÏby vzájemnû informují o radonovém riziku,
o geologick˘ch pracích na podzemním úloÏi‰ti vysoce ra-
dioaktivních odpadÛ, o sestavování geochemick˘ch map
i o digitálním zpracování geologick˘ch a tematick˘ch
map. V roce 1999 byla téÏ podepsána spolupráce se
Slovenskou akademií vûd, která se t˘ká men‰ích a kon-
krétních témat, zajímající specialisty obou institucí.

Smlouva o spolupráci s Finskou geologickou sluÏbou
se pravidelnû obnovuje. I pfies pomûrnû znaãnou geogra-
fickou vzdálenost mezi obûma zemûmi je zde spoleãn˘
zájem na fiadû témat. Mnoho let probíhá v˘znamná spolu-
práce pfii fie‰ení srovnávání stratigrafie kvartéru.
VymûÀovaly se poznatky o geologick˘ch podkladech pro
stavbu podzemního úloÏi‰tû vysoce radioaktivních odpa-
dÛ. Finsko je mnohem dál ve vydávání geochemického at-
lasu, proto se snaÏíme vyuÏívat jeho zku‰eností.
V˘znamná spolupráce je i pfii fie‰ení nûkter˘ch otázek
vzniku rudních loÏisek, pfiedávají se i zku‰enosti pfii zpra-
covávání databází.

Britská geologická sluÏba je jednou z nejvût‰ích
v Evropû a rozhodnû jednou z nejzku‰enûj‰ích. VáÏíme si
proto spolupráce pfii v˘voji analytick˘ch metod, pfii geo-
chemick˘ch v˘zkumech a vyuÏití radioaktivních i stabil-
ních izotopÛ pro radiometrické datování i pro rekonstruk-
ci paleoteplot a paleosalinit. V posledních dvou letech je
znaãná pozornost vûnována projektu PACE (viz str. 397),
na kterém se obû geologické sluÏby v˘znamnû podílejí.

Spolupráce s francouzsk˘m BRGM v Orléansu mûla
dlouhou tradici, termín dosavadních smluv vypr‰el, a pro-
to bude protokol obnoven. Je‰tû na poãátku devadesát˘ch
let byl nejvût‰í dvoustrann˘ zájem o analytické metody
a v˘zkum geneze rudních loÏisek. Velkorysá spolupráce
na strukturnû tektonickém srovnávání francouzsk˘ch
a ãesk˘ch variscid byla pozdûji pfienesena na
Pfiírodovûdeckou fakultu UK, i kdyÏ se jí ãlenové âGÚ
nadále úãastní.

Smlouva s Geologickou sluÏbou Spojen˘ch státÛ
(USGS) byla uzavfiena v roce 1992 na velvyslanectví
Spojen˘ch státÛ v Praze, pfiiãemÏ za americkou stranu ji
podepsala tehdej‰í velvyslankynû a slavná dûtská hereãka
Shirley Temple. Smlouva byla nedávno obnovena a spo-
lupráce se t˘ká hlavnû nûkolika projektÛ Mezinárodního
korelaãního programu a ãtyfi projektÛ ãesko-americké
spolupráce (viz str. 398).

Zcela odli‰ného charakteru je smlouva s geologickou
sluÏbou Ineter v Nikaragui. âesk˘ geologick˘ ústav pra-
cuje od roku 1997 na projektu pomoci této rozvojové ze-
mi, kter˘ je financován vládou âR a t˘ká se geologického
a tefrochronologického v˘zkumu v nejhustûji zalidnûn˘ch
oblastech této zemû s ohledem na geologická rizika.
V˘zkum je zamûfien na vytipování a zhodnocení pfiírod-
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ních rizik, zejména zemûtfiesení, sopeãn˘ch v˘buchÛ, sva-
hov˘ch pohybÛ a povodní. V˘sledkem v˘zkumu je nejen
podrobn˘ rozbor, n˘brÏ i pfiehledné mapy rizik a geody-
namick˘ch jevÛ. V roce 1999 skonãila jiÏ tfietí etapa v˘-
zkumÛ, které jsou neobyãejnû srdeãnû vítány v Nikaragui
samotné a ãesk˘mi ministerstvy dávány za vzor úãinné
v˘zkumné pomoci rozvojov˘m zemím. Poslední etapa by-
la roz‰ífiena téÏ o loÏiskov˘ a geochemick˘ v˘zkum.

V této souvislosti se zmíníme i o geologick˘ch a lo-
Ïiskov˘ch pracích v Zambii, které jsou podobnû financo-
vány. Jde o „Zhodnocení geopotenciálu území v oblasti
Myombe“, coÏ má pfiinést poznatky o strukturním v˘voji
geologicky a strategicky zajímavého území s ohledem na
v˘skyty nerostn˘ch surovin. Tato velká akce zaãala v zá-
fií 1999 a pro velk˘ zájem Zambie se pfiedpokládá, Ïe bu-
de téÏ podepsán protokol o spolupráci mezi geologick˘mi
sluÏbami obou zemí.

Krátkodobé stipendijní a studijní pobyty 
v zahraniãí vãetnû pfiedná‰kové ãinnosti

Seznam úãastníkÛ krátkodob˘ch pobytÛ v zahraniãí by
byl pfiíli‰ dlouh˘ a neúmûrn˘ celkovému rozsahu celého
jubilejního sborníãku. Proto se omezíme na zdÛraznûní
nûkter˘ch nejdÛleÏitûj‰ích a nejzajímavûj‰ích akcí jednot-
livcÛ, které v‰ak vÏdy byly a jsou v zájmu âeského geo-
logického ústavu a celé ãeské geologie. Z administrativní-
ho hlediska bylo nejménû 90 % nákladÛ na takové cesty
hrazeno zahraniãními partnery nebo z grantÛ Grantové
agentury âR, ãi interních grantÛ. V moÏnostech ústavu
bylo pokr˘t malou ãást nákladÛ, hlavnû cestovné, ve v˘ji-
meãn˘ch pfiípadech i ãást nákladÛ na pobyt v zahraniãí,
pokud ‰lo o mimofiádnû v˘znamnou akci.

Pracovníci ústavu jsou pravidelnû zváni na pfiedná‰ky
na zahraniãních univerzitách, v geologick˘ch sluÏbách
a jin˘ch institucích. V posledních deseti letech poãet ta-
kov˘ch pozvání je‰tû vzrostl, protoÏe i na‰im zahraniãním
partnerÛm ubyly dfiíve nutné administrativní povinnosti.

Tuto ãást uspofiádáme téÏ chronologicky a vyzdvihne-
me nûkteré obzvlá‰È v˘znamné pobyty ústavních pracov-
níkÛ v zahraniãí, hlavnû ty, které jsou spjaty s pfiedná‰ka-
mi na prestiÏních univerzitách a institucích.

1990 - v roce zaznamenána fiada studijních pobytÛ
a stáÏí, pfievládaly v‰ak v˘‰e jmenované úãasti na zasedá-
ních.

1992 - nûkolik v˘znamn˘ch studijních a pfiedná‰ko-
v˘ch pobytÛ. Na prvním místû jmenujeme nûkolikamûsíã-
ní pfiedná‰kovou ãinnost v USA na téma paleontologie
a stratigrafie terciéru.

Do stejné zemû vedla studijní cesta odborníkÛ na rent-
genovou difrakci. Nûkolik studijních a pfiedná‰kov˘ch
cest podnikli pracovníci do SRN. V KFA Jüllich pracova-
li na projektu „Vznik, migrace a akumulace ropy“ a stu-
dovali analytické metody urãování organick˘ch látek
v horninách, pÛdách a vodách. V paleontologickém mu-
zeu v Berlínû byla konzultována silurská biostratigrafie.

Dal‰í pobyty byly na univerzitû v Münsteru (v˘zkum na-
noplanktonu) a Mohuãi (stratigrafie a korelace permu
stfiední Evropy). Zajímav˘ byl pobyt v Národním centru
klasické nûmecké literatury a zpracování tématu „Goethe
jako geolog v âechách“. ¤editel ústavu byl pozván
k pfiedná‰kám do Izraele na Hebrejské univerzitû a ve
Státní geologické sluÏbû.

Krat‰í cesty vedly do Rumunska, Norska a Rakouska.
1993 - ústavní pracovníci se zúãastnili nûkolika zají-

mav˘ch kurzÛ. První z nich se t˘kal pyrol˘zy v organické
geochemii a organizován byl na „Institut Francais de
Pétrole“ v Lyonu. Dal‰í se odehrál v anglické Cambridgi
a byl zamûfien na metodiku práce na mikrosondû. Jin˘
kurz byl téÏ ve Velké Británii v Lond˘nû a t˘kal se aglu-
tinovan˘ch foraminifer. Environmentální geochemií se
zab˘val kurz v Tharandtu u DráÏìan.

Ústavní pracovníci pfiedná‰eli v Bologni na univerzitû
a regionální geologické sluÏbû, na nûmeck˘ch univerzi-
tách v Mohuãi (Mainzu), Krefeldu, Bochumi, na univerzi-
tû ve skotském Aberdeenu, v Rakousku ve Vídni v geolo-
gickém ústavu, na vídeÀské technické univerzitû a univer-
zitû v Salcburku. Poãetná delegace pfiipravovala v nûmec-
kém Geyeru zasedání organizace IAGOD.

1994 - nejvût‰í aktivita byla v Nûmecku, kde se studií,
odbûru vzorkÛ, pfiedná‰ek a korelace v˘zkumÛ v rámci
projektu NIPHYS zúãastnilo 12 badatelÛ. Del‰í pobyty,
t˘kající se atmosférické depozice a geochemie byly ve
·védsku v Lundu a Stockholmu. Nûkolik odborníkÛ
nav‰tívilo ‰v˘carsk˘ Grimsel, kde studovali podzemní la-
boratofi pro ukládání vysoce radioaktivních odpadÛ.
Spojené státy byly cílem nûkolika krátk˘ch studijních po-
bytÛ na univerzitách i v geologické sluÏbû. T˘kaly se geo-
chemie, metody anal˘zy geologick˘ch materiálÛ a paleo-
botaniky karbonu. V Polsku, zejména Var‰avû
a Katovicích, pracovalo postupnû 24 ústavních ãlenÛ, a to
v rámci projektu COPERNICUS, EASE, APOS a pfiípra-
vy konference SGA. Pokus o navázání kontaktÛ a geolo-
gické spolupráce vedl do Vietnamu. V terénu v Kazach-
stánu pracoval petrolog. Environmentální geochemie se
t˘kaly téÏ dva krat‰í pobyty v Dánsku. V rámci koordina-
ce geochemického mapování probûhla cesta do fran-
couzského Toulouse. Nûktefií ústavní pracovníci jsou po-
vûfiováni závaÏn˘mi povinnostmi pfii obhajobû zahraniã-
ních projektÛ a disertaãních prací. Tento rok nav‰tívil ná‰
oponent ·védsko a Japonsko. Nûkolik krat‰ích cest na
Slovensko mûlo v plánu jednak pfiedná‰ky, jednak spolu-
práci na v˘zkumu Západních Karpat.

1995 - nejãastûji nav‰tûvovan˘mi zemûmi bylo
Nûmecko, Rakousko, Polsko, Finsko, Slovensko,
Nizozemí, Dánsko, Francie a Velká Británie. V˘znamná
byla úãast na letní ‰kole TEMPUS v Orléansu, kde byly
kurzy zamûfieny na ukládání odpadu z jadern˘ch elektrá-
ren. Ve Finsku byly studovány metody geochemického
mapování, v Nizozemí metody GIS. V Nûmecku a Polsku
pfievládaly v˘zkumné cesty do center projektÛ APOS
a NIPHYS. Pfiedná‰ková ãinnost byla i v Rakousku, a to
na vídeÀské univerzitû a v pfiírodovûdeckém muzeu.
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V Nûmecku probûhla pfiedná‰ka na Geologické spoleãnosti
v Essenu a na univerzitách v Göttingenu a Freie Universität
v Berlínû. Studijní cesty vedly do Hamburku, Postupimi,
Lipska, Mnichova, Freiberku a Frankfurtu nad Mohanem.

Aktivity byly i ve Spojen˘ch státech, a to bûhem pro-
jektÛ ACE a NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) i pfii náv‰tûvách v Denveru v laboratofiích
Geologické sluÏby Spojen˘ch státÛ. Daleká cesta vedla
i do Austrálie, kde byla zkoumána geochemie vzdu‰ného
aerosolu na jiÏní polokouli.

1996 - pokraãovaly cesty v rámci v˘zkumn˘ch pro-
jektÛ minulého roku. Svou v˘jimeãností vyniká pfiedná‰-
kové turné po Japonsku, organizované Japonskou agentu-
rou Ïivotního prostfiedí. V laboratofiích Geologické sluÏby
Kanady analyzoval ústavní chemik speciální vzorky hor-
nin a pÛd. Nûkolik dÛleÏit˘ch pobytÛ bylo ve Spojen˘ch
státech. Ty se t˘kaly studia ordovického a silurského pa-
leobiologického materiálu, vlivu kyselé depozice na ra‰e-
linu a integrovan˘ch databází. Ve ·védsku do‰lo k jedná-
ní o metodice studia kritick˘ch zátûÏí. Náv‰tûva Velké
Británie vedla na univerzitu v Exeteru, kde se probíraly
moÏnosti dal‰í spolupráce v environmentální geochemii,
a zejména pfii studiu atmosférického spadu. Bohat‰í byly
styky s Finskem, bûhem studijních pobytÛ a v˘zkumn˘ch
cest byly odebírány vzorky ãern˘ch bfiidlic, na
Geologické sluÏbû byly radiometricky datovány vzorky
z ãesk˘ch lokalit a srovnávány kvartérní fluviální sedi-
menty. Bohatá byla i pfiedná‰ková ãinnost, z níÏ vyjímá-
me tato místa: Univerzita v Lucemburku, univerzita
v Sienû, nûmecké univerzity v Göttingenu, Bochumi,
Hamburku a Würzburku.

1997 - pokraãovala práce na geochemick˘ch a envi-
ronmentálních projektech, v jejichÏ rámci byla podniknu-
ta fiada cest do Nûmecka, Dánska, ·védska a Francie.
Mimofiádnû aktivní byla spolupráce se Spojen˘mi státy,
vãetnû pfiedná‰ek na univerzitách a v Geologické sluÏbû.
Z grantÛ byly hrazeny v˘zkumy paleobotanické, speleolo-
gické a biostratigrafické. Nejvíce cest vedlo do sousední-
ho Nûmecka, kde byla studována strukturní geologie, izo-
topová geochemie, stratigrafie permokarbonu, pedologie
i regionální geologie. Nûkteré cesty vedly k dokonãování
map pfiíhraniãních oblastí. Podobné akce byly i v Polsku,
kde navíc pokraãovaly spoleãné práce v karpatském fly‰i.
Tradiãní jsou jiÏ styky s Velkou Británií, s kterou ústav
váÏe nûkolik spoleãn˘ch projektÛ. Tentokrát byly podnik-
nuty cesty do Imperial College v Lond˘nû, t˘kající se
mikrostrukturního studia bazick˘ch hornin, do University
College v Lond˘nû za úãelem studia nanoplanktonu, i do
glasgowské univerzity, kde se ústavní petrolog zúãastnil
exkurze v rámci programu „Eurogranites“. Do Lond˘na
byla téÏ organizována cesta geochemika, kter˘ jednal
o jednotné metodice prací na geochemickém atlasu. Na
poãátku roku byla podepsána smlouva s organizací
INETER v Nikaragui o rozvojové pomoci vlády âeské re-
publiky této zemi. Po dvoumûsíãních pracích byla
v Managui oponována závûreãná zpráva a bylo rozhodnu-
to o pokraãování akce v pfií‰tích letech.

Pfiedná‰ková ãinnost byla téÏ bohatá. Byla buì spoje-
na se zmínûn˘mi akcemi nebo probíhala samostatnû, a to
zejména na univerzitách v Lipsku, Oregonu, Villanovû
(USA), Imperial College v Lond˘nû a Freiberku. Dále i na
jin˘ch ústavech, jako je Umweltforschungszentrum
v Lipsku, Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
v Magdeburku i na dal‰ích místech.

1998 - jako v pfiede‰l˘ch letech byly nejãastûj‰ím cí-
lem krátkodob˘ch studijních a pfiedná‰kov˘ch cest
Nûmecko, Rakousko, Velká Británie a USA. V Nûmecku
se cesty t˘kaly závûreãného zpracování v˘sledkÛ projektu
CANIF, studia paleontologického materiálu v muzeích,
pfiedná‰ek v kurzu o izotopové geochemii, pokraãování
spolupráce na korelaci permu sudetské pánve, i projektu
NATO. DÛleÏitá cesta vedla do âíny, kde byla v rámci
grantu zpracovávána loÏiska Dachanského rudního masi-
vu. V Kanadû studoval ústavní paleontolog kordaity. Do
Maroka byl vyslán geolog k pfiípravû spoleãného projektu
mapování a v˘zkumu loÏisek nerostn˘ch surovin.
V Polsku se náv‰tûvy zab˘valy studiem paleontologické-
ho materiálu ve sbírkách Jagellonské univerzity, konzul-
tacemi o geologick˘ch problémech fly‰e Západních
Karpat i pracemi na pfiíhraniãních mapách. Na vídeÀské
univerzitû a Rakouské geologické sluÏbû byly studovány
pfieváÏnû archivní materiály a staré mapy k sestavení ob-
jemného rukopisu o historii geologické spolupráce mezi
obûma zemûmi, která je publikována v jubilejním rakous-
kém sborníku. Ve francouzské geologické sluÏbû
v Orléansu do‰lo k v˘mûnû zku‰eností pfii zpracování map
v systému GIS. Po dvoumûsíãních terénních pracích
v Nikaragui byla v Managui posléze pfiedloÏena a opono-
vána v˘roãní závûreãná zpráva.

Na pozvání univerzit a jin˘ch institucí byla pronesena
fiada pfiedná‰ek, napfi. v Itálii v rámci zasedání Penrose,
v Lipsku na ústavu „Umweltforschungszentrum“, na
Freiberské hornické akademii, na univerzitû v Bratislavû,
na Auburské univerzitû ve Spojen˘ch státech a v hydrolo-
gické sekci Geologické sluÏby Spojen˘ch státÛ v Atlantû.

1999 - údaje za tento rok je‰tû zdaleka nejsou zpraco-
vány, je v‰ak jiÏ jasné, Ïe akce probíhají v tendencích let
pfiede‰l˘ch.

Seãteme-li poãet zahraniãních cest za posledních 5 let,
poãet pracovníkÛ âGÚ, ktefií vycestovali a poãet zemí, do
kter˘ch cesty vedly, dostaneme tato ãísla:

Poãet Poãet Poãet
Rok zahraniãních cest pracovníkÛ zemí

1994 79 92 18
1995 98 114 23
1996 82 90 21
1997 96 102 22
1998 97 124 29

Náklady na zahraniãní cesty jsou vyãísleny ve zprá-
vách o hospodafiení a publikované v jednotliv˘ch
Roãenkách. Podle odhadu je kolem 75 % nákladÛ hraze-
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no zahraniãními partnery a z mezinárodních grantÛ, 15 %
nákladÛ z tuzemsk˘ch grantÛ a jen 10 % z institucionál-
ních prostfiedkÛ ústavu.

Velké zahraniãní akce

Pfied rokem 1990 organizoval ústav dvû velké zahra-
niãní akce, jednak v Iráku a jednak v S˘rii. Navíc se znaã-
nou mûrou podílel i na pracích v Libyi, AlÏíru, Maroku,
Vietnamu a Mongolsku. Akce byly organizovány tehdej-
‰ími státními „v˘sadními“ spoleãnostmi, jako byly
Polytechna, Strojexport nebo Strojimport. Jednotlivci ne-
bo men‰í skupiny geologÛ pak pracovali na univerzitách,

ãi ve spoleãnostech v fiadû jin˘ch zemí, z nichÏ jmenuje-
me alespoÀ Jemen, Laos, Mozambik, Etiopii, Burkinu
Faso, Afganistán, Kuvajt, USA, Kanadu, Autrálii, Írán
a Tanzánii.

V roce 1990 byly dokonãeny 2 velké mezinárodní ak-
ce. V S˘rii to byla geochemická prospekce a mapování.
V˘sledkem byly objemné zprávy o v˘skytech zlata v ob-
lasti Al Ghab, v Antilibanonu a nûkter˘ch dal‰ích vybra-
n˘ch ãástech zemû. Ve Vietnamu se zúãastnilo mapování
a prospekce 7 geologÛ z ústavu, i kdyÏ celkov˘ projekt
byl koordinován státním podnikem Geoindustria.

V devadesát˘ch letech pak jednotlivci pokraãovali ve
své ãinnosti v tûchto i jin˘ch zemích. Nûktefií se zapojili
do ãistû komerãních akcí, organizovan˘ch spoleãnostmi,
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jiní získali stipendia na dlouhodobé zahraniãní pobyty,
pfiípadnû studium PhD na univerzitách. Velmi v˘znamné
byly pobyty nûkolika pracovníkÛ v USA a Kanadû. Po ro-
ce 1990 získali 3 ústavní geologové prestiÏní
Humboldtovo stipendium na pracovi‰tích ve Spolkové re-
publice Nûmecka. Neopomene téÏ zmínku o mnohaletém,
byÈ pfieru‰ovaném pobytu v˘znaãného ústavního pracov-
níka v Austrálii.

V dal‰ích letech se pomûry v geologii v˘raznû zmûni-
ly, v bohat‰ích rozvojov˘ch zemích se uplatÀovaly stále
více a více geologické sluÏby vyspûl˘ch západních zemí,
pro nûÏ to byly téÏ tradiãní trhy. V zemích, které byly
v na‰í tradiãní sféfie zájmu, nemohly geologické akce
z politick˘ch a ekonomick˘ch dÛvodÛ pokraãovat. Na‰e
snahy o proniknutí do nûkter˘ch slibnûj‰ích zemí se ne-
setkávaly s úspûchem. Zvratem byl aÏ rok 1996, kdy bylo
na popud Ministerstva zahraniãních vûcí âeské republiky
pfiipraveno nûkolik projektÛ pro rozvojové zemû. âeskou
stranou byl pfiijat projekt prací v Nikaragui, na poãátku
1997 byla v Managui podepsána smlouva a je‰tû t˘Ï rok
zaãala první etapa prací, o kter˘ch jsme se zmínili jinde.
·lo o velmi závaÏn˘ v˘zkum pfiírodních rizik a pouÏití no-
vé metody stanovení ãasové posloupnosti sopeãn˘ch v˘-
buchÛ v nejhustûji zalidnûné ãásti zemû. V dal‰ích letech
pokraãovaly v˘zkumy dal‰ími dvûma etapami, pfiiãemÏ
zájmové území se roz‰ifiovalo od hlavního mûsta k severu
i k jihu a roz‰ífieny byly i metody v˘zkumÛ. Ve tfiech eta-
pách se terénní práce zúãastnilo 7 ústavních pracovníkÛ,
do prací kamerálních bylo zapojeno dal‰ích pût.
Pfiedvedení v˘sledkÛ s oponenturou probíhalo jak
v Managui, tak v Praze na Ministerstvu Ïivotního prostfie-
dí. Dal‰í zemí, do které geologové âGÚ úspû‰nû pronika-
jí, je Zambie, kam na sklonku léta 1999 odjíÏdí skupina
pûti geologÛ, aby provedla geologickou a loÏiskovou re-
kognoskaci vybraného území. 

Zahraniãní geologové na pÛdû âGÚ

Obrazem mezinárodních stykÛ nejsou jen v˘jezdy do
zahraniãí, n˘brÏ i pfiijímání zahraniãních v˘zkumníkÛ
v matefiském ústavu. I z tohoto hlediska se ústav mÛÏe po-
chlubit pfiilákáním v˘znamn˘ch osobností geologického
Ïivota do Prahy, pfiípadnû do Brna. V˘ãet mezinárodních
zasedání, kter˘ lze najít v˘‰e, prozradí kolik zahraniãních
hostÛ a z kolika zemí se tûchto akcí zúãastnilo. Navíc by-
ly pfiijímány náv‰tûvy na studijní cesty, v˘mûnu zku‰e-
ností, studium laboratorních metod, sestavování spoleã-
n˘ch publikací apod. Nûkdy bylo dokonce obtíÏné urãité
v˘znamné náv‰tûvy registrovat, protoÏe spojily pfiíjemné
s uÏiteãn˘m a nav‰tívily ústav tfieba i v dobû dovolené ne-
bo na cestû do jin˘ch zemí.

Mezi náv‰tûvami pfievládají zástupci spfiátelen˘ch
geologick˘ch sluÏeb, s kter˘mi má ústav podepsanou ofi-
ciální dvoustrannou smlouvu. Na prvním místû jsou
Raku‰ané, následují Nûmci, Poláci, Britové, Francouzi,
obãané Spojen˘ch státÛ a od roku 1993 samozfiejmû

i Slováci, které bylo bohuÏel nutno ve statistikách vést ja-
ko cizince. K níÏe uvedenému poãtu náv‰tûv je nutno pfii-
poãítat i takové, které sice byly organizovány jin˘mi in-
stitucemi, ale svou pfiítomností poctily i ústav.

Statistika zahraniãního odboru âGÚ dodala tato ãísla
o poãtu oficiálnû pfiijíman˘ch zahraniãních hostÛ:

Rok            Poãet zahraniãních hostÛ

1990 31
1991 40
1992 52
1993 36
1994 28
1995 38
1996 30
1997 24
1998 29

Do tohoto poãtu nejsou zapoãítáni úãastníci meziná-
rodních zasedání, ani exkurze. Není v lidsk˘ch silách
podchytit v‰echny ãleny takov˘ch krátk˘ch zájezdÛ, jichÏ
b˘vá roãnû nûkolik. Zvlá‰tû nûmecké univerzity si samy
organizují exkurze, pfiiãemÏ âGÚ dodá pouze jednoho ne-
bo více prÛvodcÛ. Velmi oblíbené jsou zejména exkurze
do star‰ího paleozoika Barrandienu, do Moravského kra-
su, do JeseníkÛ, do pfiíhraniãních oblastí s Nûmeckem
a Polskem i do stfiedoãeského permokarbonu a kfiídy.

Dlouhodobé stáÏe zahraniãních v˘zkumníkÛ, pfiípadnû
i pobyt v ústavu v rámci postgraduálního studia je v˘jim-
kou. Dva zahraniãní geologové dokonãili v ústavu svá
doktorandská studia, první z Indie, druh˘ z Egypta. Oba
dva úspû‰nû, i kdyÏ ten první zanevfiel na geologii a stal se
v Praze v˘znamn˘m obchodníkem a podnikatelem ve zce-
la jiném oboru. Nejménû osm nûmeck˘ch a rakousk˘ch
geologÛ bylo hosty ústavu pfii zpracovávání diplomov˘ch
nebo doktorsk˘ch prací, z toho 2 sedimentologové z ham-
burské univerzity, dále pak odborníci na metamorfní pet-
rologii a geochronologii, ktefií údajÛ z na‰eho území pou-
Ïili pro srovnávací studia.

Od samotného konce roku 1989 jsme v ústavu pfiivíta-
li fiadu b˘val˘ch „emigrantÛ“, ktefií byli krat‰í ãi del‰í do-
bu zamûstnanci âGÚ nebo mûli s ústavem úzké styky.
Získali cizí státní obãanství a mnohdy i mezinárodní pres-
tiÏ. PfiijíÏdûli k nám hlavnû z Nûmecka, av‰ak téÏ ze
Spojen˘ch státÛ, Kanady, Norska a ·védska. Jednoho
z nich, dnes jiÏ fiadu let kanadského obãana, poctil ústav
medailí Cyrila rytífie Purkynû za zásluhy o ãeskou geolo-
gii a geologick˘ ústav.

Bohat˘ mezinárodní styk vyÏaduje nepochybnû silné
administrativní zázemí. JiÏ od poãátku devadesát˘ch let se
ustálil systém, ve kterém jsou vedoucí oddûlení pfiímo pod-
fiízeni fiediteli. Ve‰kerou zahraniãní administrativu, coÏ je
aÏ nepfiedstavitelnû ‰iroká agenda, má na starosti jediná
pracovnice. Vedoucí zahraniãního odboru je neustále ve
styku s partnery ze zahraniãních geologick˘ch sluÏeb.

Neodpustíme si téÏ poznámku o pravideln˘ch sportov-
ních stfietnutích tfií geologick˘ch sluÏeb, francouzské, nû-
mecké a ãeské, které jsou pofiádány kaÏd˘ druh˘ rok a po-
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fiadatelské zemû se pravidelnû stfiídají. Je to vÏdy spole-
ãenská událost, která v‰ak umoÏní i prohloubení stykÛ,
prohlídky ústavÛ a pfiípadnû i dal‰í domluvy o moÏné spo-
lupráci. V roce 1998 pofiádal stfietnutí âesk˘ geologick˘
ústav v Praze, na fiadû jsou v roce 2000 Francouzi.
Pravideln˘mi soutûÏními disciplínami je kopaná, tenis,
stolní tenis a volejbal, ostatní sporty jsou na libovÛli po-

fiadatelÛ. Proto se na pofiadu objeví nejen populární cyk-
listika, plavání, ãi bûÏeck˘ kros, ale i sporty ãistû národní
jako pétangue (francouzská hra s koulemi). NezáleÏí na
tom, Ïe v posledních pûti roãnících triumfoval vÏdy âesk˘
geologick˘ ústav, záleÏí na duchu soutûÏe a na nad‰ení
pofiadatelÛ a úãastníkÛ.
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âesk˘ geologick˘ ústav jako vydavatel geologick˘ch publikací a map

âesk˘ geologick˘ ústav byl jiÏ od svého zaloÏení po-
vûfien vydáváním geologické literatury a map. Po cel˘ch
80 let je bezkonkurenãnû nejvût‰ím vydavatelem zemû-
vûdné literatury v republice, aÈ jiÏ v b˘valém
âeskoslovensku nebo v souãasném âesku. Poãtem geo-
vûdních periodik, monografií i knih pfiedstihl i takového
giganta, jako bylo nakladatelství Academia a o mnoho tfiíd
vydavatelství Karlovy univerzity a dal‰ích vysok˘ch ‰kol.

Vûstníky, Sborníky, Rozpravy, Vysvûtlivky k mapám
rÛzn˘ch mûfiítek, série Geotechnica, svazky edice
Knihovna, Soupisy lomÛ i dal‰í publikace, sefiazené za se-
bou na poliãce knihoven, zaberou hezk˘ch pár metrÛ. Za
posledních 10 let se mnoho zmûnilo jak z hlediska mnoÏ-
ství vydávan˘ch publikací, tak i z hlediska jejich struktu-
ry. Nepfiíjemné je, Ïe pfiidûlen˘ch financí je rok od roku
ménû a ceny tiskafisk˘ch prací v˘raznû rostou. Urãitou
kompenzací bylo, Ïe ústav získal potfiebné technologie
k tomu, aby nûkteré publikace od redakãního zpracování
aÏ po vazbu vyrábûl sám. Podafiilo se téÏ vydat nûkteré
sborníky za pomoci zahraniãních partnerÛ, jiné mohly b˘t
finanãnû pokryty z grantov˘ch prostfiedkÛ. Krizi opaãné-
ho charakteru, tedy nedostatek dobr˘ch publikací do
ústavních periodik, se podafiilo pfiekonat. Hlavnû v letech
1994 a 1995 pfii odlivu mlad˘ch v˘zkumníkÛ do soukro-
m˘ch firem a sníÏeného zájmu geologick˘ch veteránÛ
o publikování byla situace skuteãnû kritická. Pfiízniv˘
obrat nastal jiÏ na konci roku 1996, o publikování v ústav-
ních ãasopisech a edicích projevili zájem i dal‰í mimo-
ústavní pracovníci. Jedním z hlavních dÛvodÛ bylo zkrá-
cení vydavatelsk˘ch lhÛt, otevfiení velmi úspû‰né série
„Práce âGÚ - Special Papers“ i zlep‰ení kvality tisku tex-
tu i fotografií.

Základní filozofii ústavu v ediãní ãinnosti mÛÏeme
shrnout do tûchto bodÛ:
- Za kaÏdou cenu udrÏet, ba je‰tû zv˘‰it úroveÀ Vûstníku

âGÚ (Bulletin of the Czech Geological Survey), perio-
dika, které má mnohaletou tradici a je bezesporu nejdÛ-
leÏitûj‰ím geovûdním periodikem v âesku. Podafiilo se
upravit jeho formát podle mezinárodních zvyklostí i za-
vést barevnou reprodukci fotografií a map.

- Vlastními silami vydávat prÛbûÏnû sborníky z konferencí
a sympozií, pofiádan˘ch nebo spolupofiádan˘ch ústavem.

- Vût‰í a draÏ‰í publikace vydávat pouze za pfiispûní
sponzorÛ nebo mimoústavních grantov˘ch prostfiedkÛ.

- Mapy vydávat prÛbûÏnû, jejich financování zajistit úãelo-
vû z projektu a roz‰ífiit jejich zpracování systémem GIS.

- Dokonãit sérii velmi úspû‰n˘ch geologick˘ch map pro turisty
o mapy z dal‰ích chránûn˘ch oblastí a národních parkÛ.

- Pokraãovat ve vydávání geologick˘ch map pohraniã-
ních oblastí spolu s partnery ze Saska a Polska.

- Pokraãovat ve vydávání pfiehledn˘ch map v mûfiítku
1 : 500 000. K mapû radiometrické a magnetometrické
urychlenû pfiipojit novou mapu geologickou.

- OsvûÏit ediãní ãinnost pfiíleÏitostn˘m vydáváním broÏu-
rek, plakátÛ, pohlednic i propagaãních materiálÛ.

- Podpofiit, pfiípadnû je‰tû roz‰ífiit velmi úspû‰nou sérii
Prací âGÚ - Special Papers.

- Pravidelnû vydávat Zprávy o v˘zkumech, Geologickou
bibliografii âeské republiky a podle situace i Roãenky.

- Podpofiit konference a sympozia tiskem cirkuláfiÛ a ex-
kurzních prÛvodcÛ.

- Upravit vydávání sérií SborníkÛ geologick˘ch vûd.
I kdyÏ mají dlouholetou tradici a jsou vydávány vlastnû
od zaloÏení ústavu, z praktického hlediska je fiada ruko-
pisÛ, které by dfiíve byly urãeny pro Sborník, uvefiejÀo-
vána ve Vûstníku nebo Pracích âGÚ.

Znamená to, Ïe Sborníky nebudou vydávány pravidelnû
jako dosud, n˘brÏ jen pfii vhodn˘ch pfiíleÏitostech a nebu-
deme se vyh˘bat monotematick˘m ãíslÛm, která se velmi
osvûdãila (napfi. Geological model of Western Bohemia re-
lated to the KTB Borehole in Germany ve Sborníku fiady
G a Quaternary of Siberia ve Sborníku fiady A).
- Publikace fiady Knihovna âGÚ vydávat pouze v˘jimeã-

nû. Kdysi se slibnû rozvíjela fiada Metodick˘ch pfiíru-
ãek, av‰ak nedostatek vhodn˘ch rukopisÛ ji pfieru‰il.

- PfiíleÏitostnû, na poÏádání správních orgánÛ, vydávat
tiskoviny pro státní správu, pfiípadnû pro Radu vlády
pro v˘zkum a v˘voj. V minul˘ch letech bylo nûkolik ta-
kov˘ch publikací v redakci âGÚ ediãnû zpracováno
a vydáno, coÏ pfiispûlo k zv˘‰ení reputace ústavu.

V tomto pfiehledu je velmi obecnû nastínûna základní
strategie vydavatelské politiky ústavu. NíÏe se pokusíme
charakterizovat posledních 10 let, a to rok po roce, a vy-
zdvihnout mimofiádnû úspû‰né publikace. NepovaÏujte
tento pfiehled za kompletní bibliografii, tu lze nalézt jinde.
Dali jsme pfiednost tomu, abychom podtrhli urãité ediãní
poãiny, jejichÏ znaãn˘ v˘znam zdÛraznila dal‰í léta.

1990
Setrvaãností pokraãuje tisk rukopisÛ, dodan˘ch do vy-

davatelství v minul˘ch letech. Pravidelnû vychází Vûstník
âGÚ i nûkolik ãísel rÛzn˘ch fiad Sborníku geologick˘ch



vûd. Vychází objemn˘ sborník „Bohemian Massif“, coÏ je
soubor pfiedná‰ek z mezinárodní konference v Praze v ro-
ce 1988. Vydány jsou i mapy radonového rizika v mûfiít-
ku 1 : 200 000. Pokraãuje pravidelnû tisk geologick˘ch
a odvozen˘ch map edice 1 : 50 000.

1991
V tomto roce si zmûna financování vyÏádala urãitou

revizi ediãního plánu, pfiesto v‰ak byla vydána fiada zají-
mav˘ch publikací. Vy‰lo 6 ãísel Vûstníku, je‰tû ve staré
úpravû a pod názvem Ústfiedního ústavu geologického. Ze
Sborníku geologick˘ch vûd vy‰ly 2 svazky, série
Antropozoika a UÏité geofyziky. Z tradiãních sérií vy‰la
Mineralogicko-geologická bibliografie za rok 1989
a Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1989.
Pokraãovalo vydávání Metodick˘ch pfiíruãek, ve kter˘ch
vy‰ly Metody a aplikace experimentální rudní petrologie.
V Knihovnû ÚÚG se objevil titul Nové poznatky o karlo-
varské vfiídelní struktufie.

Ve svazcích, vydan˘ch mimo edice, byly zpracovány
rukopisy pfiedloÏené je‰tû pfied rokem 1990. Byla vyti‰tû-
na ponûkud problematická kníÏka „Struktura âeského
masivu“ s mapov˘mi pfiílohami, dále i úspû‰nûj‰í anglic-
ká broÏura „Empirical types of ore mineralization in the
Bohemian Massif“ a svazeãek, popularizující Ïivot a dílo
nestora ãeské geologie Radima Kettnera.

Z úãelov˘ch publikací vy‰el sborníãek u pfiíleÏitosti
1. konference „Geologové proti niãení Ïivotního prostfie-
dí“ i k mezinárodní konferenci o radonovém riziku. V do-
bû, kdy je‰tû nebyla ustálena ediãní strategie map a vy-
svûtlivek, se objevila fiada map rÛzn˘ch mûfiítek, jako nû-
kolik listÛ základní mapy v mûfiítku 1 : 25 000 s vysvût-
livkami, mapy v mûfiítku 1 : 50 000 s prvními svazky vy-
svûtlivek. Dále i Základní hydrogeologická mapa
1 : 200 000, Mapa chemismu podzemních vod 1 : 200 000
a anglicko-ãeská mapa nerudních surovin âeskoslovenska
v mûfiítku 1 : 500 000.

1992
Mimofiádnou událostí je vydání knihy o paleozoiku

Barrandienu (editor I. Chlupáã). Ta byla pozdûji Literárním
fondem zafiazena mezi nejkrásnûj‰í knihy roku. Vy‰ly sbor-
níky z pokraãování konference „Geologové proti niãení Ïi-
votního prostfiedí“ a ze sympozia o zeolitech. K meziná-
rodní konferenci o stratigrafii siluru byl vydán sborník a ex-
kurzní prÛvodce. Ústav se téÏ obrací k vefiejnosti a vydává
populárnû vûdeckou publikaci o radonovém riziku ve for-
mû skládaãky. Vychází téÏ první mapa ze série geologic-
k˘ch map pro turisty. Je vûnována Národnímu parku
Podyjí. Událostí je téÏ vydání mapy o vlivu tûÏby nerost-
n˘ch surovin na Ïivotní prostfiedí v mûfiítku 1 : 500 000.
Vy‰la v ãeské a anglické verzi a byla mnohokrát s velk˘m
úspûchem pfiedvedena v zahraniãí. Pokraãovalo vydávání
Vûstníku âGÚ (6 ãísel) a ze Sborníku geologick˘ch vûd
vy‰el svazek ze série Paleontologie. V sérii Knihovna âGÚ
vy‰la publikace o hydrogeologick˘ch pomûrech ropoplyno-
nosn˘ch oblastí Moravy.

Pravidelnû zaãínají vycházet Roãenky âGÚ.
Pokraãuje vydávání Zpráv o geologick˘ch v˘zkumech
a Geologické bibliografie. Se zpoÏdûním je vyti‰tûn ruko-
pis kníÏky „Pracujeme v cizinû (Geolog v zahraniãí)“.

Z propagaãních a úãelov˘ch materiálÛ jmenujeme bro-
Ïurku o státní geologické sluÏbû, sborník abstrakt ze semi-
náfie o barrandienském proterozoiku a z mezinárodní kon-
ference „High-pressure granulites“. K této konferenci vy‰el
i exkurzní prÛvodce. Vychází téÏ sborník abstrakt z konfe-
rence o barrandienském siluru, roãenka IAGODu a propa-
gaãní materiály âeského geologického ústavu v ãe‰tinû
a angliãtinû. Vydavatelství zaãíná pravidelnû vydávat své
ediãní plány na jednotlivé roky, kde informuje nejen o vy-
‰l˘ch publikacích, n˘brÏ i o publikacích pfiipravovan˘ch.

1993
Rok zmûn, nov˘ch pfiírÛstkÛ a mimofiádné aktivity vy-

davatelství. Vûstník âGÚ (Bulletin) se zmûnil na ãtvrtlet-
ník a vychází ãtyfiikrát roãnû, zvût‰il v‰ak svÛj formát a ty-
pem sazby napodobil prestiÏní mezinárodní periodika.
Objevila se první dvû ãísla pozdûji velmi úspû‰né fiady
Práce âeského geologického ústavu (Geological Survey,
Special Papers). První ãíslo bylo o srovnání granitoidÛ
âeského masivu a Himáláje, druhé pojednávalo o ãesk˘ch
granulitech ve vztahu ke spodní kÛfie âeského masivu.
Vy‰ly 2 svazky Sborníku geologick˘ch vûd, a to fiady
UÏitá geofyzika a LoÏisková geologie. V˘znamné bylo
vydání dvou kníÏek. SoubûÏnû se zlatou horeãkou
v âeském masivu ústav vydal knihu o loÏiskách zlata
v âechách a na Moravû. Ve spolupráci s nûmeck˘m
Senckenbersk˘m muzeem ve Frankufurtu nad Mohanem
vy‰el krásnû vypraven˘ prÛvodce barrandiensk˘m paleo-
zoikem. Po krat‰í pfiestávce opût zaãaly vycházet Zprávy
o v˘zkumech, které si pozdûji vydobyly úãelné místo
v ediãní politice ústavu. Toto místo vÏdy mûla Geologická
bibliografie, která se postupnû modernizovala a shrnula
údaje za rok 1991. Vy‰lo i dal‰í ãíslo Knihovny âGÚ, ve
kterém je analyzována variská duktilní tektonika âeského
masivu.

Z ediãního programu ponûkud vyboãila vzpomínková
broÏurka politického charakteru, popisující vliv totalitní-
ho reÏimu na práci Ústfiedního ústavu geologického.

Objevila se fiada úãelov˘ch sborníkÛ, broÏur a exkurz-
ních prÛvodcÛ. Zaãaly vycházet pravidelné Roãenky
âGÚ a Geofondu âR, vydán byl dal‰í sborník abstrakt
z pfiedná‰ek z konference „Geologové proti niãení Ïivot-
ního prostfiedí“. K mezinárodní konferenci „Metamorphic
fluids and mineral deposits“ vy‰el sborník abstrakt a ex-
kurzní prÛvodce. Dal‰í prÛvodce byl ti‰tûn i ke konferen-
ci „Biogeomon“.

Jako kaÏd˘ rok byla vyti‰tûna fiada geologick˘ch
a úãelov˘ch map v mûfiítku 1 : 50 000 a nûkolik broÏurek
vysvûtlivek.

Poznamenáme je‰tû, Ïe podzim roku 1993 byl rokem
stûhování do nové budovy, a tím i vydavatelství s cel˘m
sv˘m zafiízením. Pfiesto nebyly provozní problémy na v˘-
konnosti vydavatelství znát.
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1994
Tento rok pokraãoval strategií roku pfiede‰lého.

Modernizace Vûstníku âGÚ pfiiná‰í první ohlasy.
Dvousloupcov˘ tisk, publikování pfieváÏnû anglick˘ch
textÛ a zavedení barevn˘ch pfiíloh ãiní toto periodikum
atraktivnûj‰í. Projevuje se to zv˘‰en˘m zájmem o publi-
kování ústavních i cizích geologÛ. Osvûdãily se téÏ spo-
leãné edice se zahraniãními institucemi. Po velmi úspû‰-
ném anglickém prÛvodci Barrandienem vychází v roce
1994 v˘znamná kníÏka Metallogeny of collisional oro-
gens (Proceedings of the IAGOD Erzgebirge Meeting),
vydaná spoleãnû s GeoForschungsZentrum Potsdam
(SRN).

Velmi úspû‰né bylo vydání Geologického atlasu
âeské republiky - stratigrafie, ve kterém jsou shrnuty ob-
jektivní, dosud známé údaje o stratigrafickém zafiazení
v‰ech jednotek i o radiometrickém stáfií plutonitÛ, vulka-
nitÛ a metamorfovan˘ch hornin.

Vy‰la téÏ 2 ãísla SborníkÛ geologick˘ch vûd, a to fiady
Geologie a Antropozoika. Z Prací âGÚ vychází anal˘za
fly‰ového v˘voje v Nízkém Jeseníku na Moravû a ve
Slezsku a po del‰í dobû byl vydán i nov˘ svazeãek ze sé-
rie Metodick˘ch pfiíruãek, a to o metodách geochemické-
ho v˘zkumu aktivních geotermálních systémÛ. Zvlá‰tní
pozornost zaslouÏí dvû publikace vydané mimo edice.
První z nich byly Geochemicko-ekologické mapy praÏské
aglomerace, obvodu Prahy 7. To byl krok k celkovému
geochemickému zmapování Prahy i Brna. Mapa zpraco-
vaná populárním zpÛsobem se stala velmi známou i v ne-
geologick˘ch kruzích. Druhou publikací mimo edice byla
anglická kníÏka o karbonu stfiedoãesk˘ch a západoevrop-
sk˘ch pánví.

Po geologické mapû pro pfiírodovûdce a turisty z Podyjí
se objevila mapa JeseníkÛ v mûfiítku 1 : 100 000, sestave-
ná je‰tû v ponûkud jiné formû neÏ následující mapy se
sjednocenou formou. ¤adu informací pro geology i správ-
ní orgány pfiinesla broÏurka o oficiálních geologick˘ch
a úãelov˘ch mapách, vydan˘ch geologickou sluÏbou od
roku 1918. K seznamu byly pfiipojeny i údaje o dostupnos-
ti. Geologická bibliografie shrnula geologické publikace
za rok 1992 a 2 svazky Zpráv o geologick˘ch v˘zkumech
za rok 1992 a 1993 dohnaly, co bylo zame‰káno.

Vy‰la téÏ fiada nov˘ch vysvûtlivek k mapovému sou-
boru 1 : 50 000. Z úãelov˘ch publikací jmenujeme soubor
abstrakt z konference o geologickém modelu západních
âech ve vztahu k ultrahlubokému vrtu KTB, sborník ke
konferenci o radonovém riziku a roãenky FOREGSu
a IAGODu.

Nakonec jsme si nechali vydání dvou map, které vy‰ly
na pfielomu roku 1994 a 1995. První z nich byla Pfiehledná
geologická mapa Prahy a okolí v mûfiítku 1 : 100 000, vy-
daná v ãeské a anglické verzi. Sestávala z klasické geolo-
gické mapy a listu mapy geologick˘ch zajímavostí. I díky
graficky nápaditû fie‰ené obálce se tato mapa roz‰ífiila do
‰ir‰ích kruhÛ a stala se vhodn˘m dárkem zahraniãním ná-
v‰tûvám, které vÏdy musily pfiiznat, Ïe po geologické
stránce najde Praha mezi svûtov˘mi metropolemi tûÏko

konkurenci. Druhou mapou je mírnû upravená Základní
geologická mapa âeské a Slovenské republiky téÏ v ães-
ké a anglické verzi. Do vydání nové „pÛlmiliónky“ je ta-
to mapa stále klasick˘m podkladem pro základní orienta-
ci geologické struktury republiky.

1995
Uspokojivé financování ovlivnilo ediãnû úspû‰n˘ rok.
âtyfii ãísla Vûstníku byla i tento rok oporou vydava-

telské ãinnosti ústavu. Z fiad Sborníku vy‰el svazek ze sé-
rie Antropozoika. Podafiilo se zkoordinovat a urychlit
zpracování Geologické bibliografie a tak vedle dvoudílné-
ho souboru za rok 1993 vy‰la i Bibliografie za rok 1994.
I zde do‰lo k modernizaci zpracování, coÏ je patrné na
první pohled na úrovni tisku. Zprávy o geologick˘ch v˘-
zkumech nezaostaly a zaznamenaly pfiehled v˘zkumÛ za
rok 1994.

Pokraãovalo vydávání Prací âGÚ - Special Papers
monografií o chemickém sloÏení mlad˘ch vulkanitÛ
âeské republiky uvefiejnûnou anglicky. Mimofiádn˘m ãi-
nem bylo vydání Atlasu pÛd âeské republiky s pfiiloÏenou
mapou pÛd v mûfiítku 1 : 1 mil. KníÏka dokazuje, Ïe pÛdy
jsou souãástí horninového prostfiedí a Ïe je nanejv˘‰ úãel-
né je z tohoto hlediska vztahu i k substrátu posuzovat.
PrestiÏním dílem je téÏ nová Radiometrická mapa âeské
republiky. Mapa je v mûfiítku 1 : 500 000, je digitalizová-
na, modernû vyti‰tûná a stala se souãástí edice pfiehled-
n˘ch map âeské republiky.

Pro v˘znamnou mezinárodní konferenci SGA (Society
of Applied Geology) vy‰ly dva obsáhlé exkurzní prÛvod-
ce, oba dva anglicky: Gold deposits of the Central and SW
parts of the Bohemian Massif a Ore mineralization of the
Kru‰né Hory mts/Erzgebirge. Pro velk˘ zájem byl v ná-
sledujícím roce první prÛvodce vydán v upravené kniÏní
formû.

Vy‰lo téÏ nûkolik sborníkÛ abstrakt k rÛzn˘m zasedá-
ním. Byl to jednak sborníãek k dal‰ímu roãníku sympozia
„Geologové proti niãení Ïivotního prostfiedí“, jednak
sborníãek k Evropské uhelné konferenci, sympoziu
„Struktury a textury minerálÛ“ a mezinárodní konferenci
„Geodat - informaãní systém o geofaktorech pfiírodního
prostfiedí“.

Pro ãleny evropsk˘ch geologick˘ch sluÏeb organizace
FOREGS vy‰lo dal‰í ãíslo roãenky FOREGS Newsletter
a podobná roãenka vy‰la pro loÏiskovou organizaci
IAGOD.

1996
Vûstník âGÚ v nové podobû se stává stále oblíbenûj-

‰ím a uznávanûj‰ím periodikem. Snaha ústavu, vytvofiit
ãasopis respektovan˘ i v cizinû a snadno vymûniteln˘
a impaktované ãasopisy pfiiná‰ejí ovoce. Po dlouhé dobû
se objevují nové Rozpravy âGÚ, ve kter˘ch vychází ob-
sáhlá práce o ãeské eocenní flófie, publikovaná nûmecky.
Tato fytopaleontologická práce na‰ich nejvût‰ích odborní-
kÛ je dodnes vyhledávanou referenãní publikací. Velmi
úspû‰ná byla i anglická verze kníÏky o loÏiskách zlata
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v âechách, která navázala na zv˘‰en˘ zájem o prÛzkum
zlata v âeském masivu.

Po anglické verzi kníÏky o stfiedoãesk˘ch a západoães-
k˘ch pánvích vychází její ãeská verze. OsvûÏením ediãní
politiky se dále stal soupis star˘ch geologick˘ch map s pûk-
n˘mi barevn˘mi vyobrazeními. Této publikace ústav vyuÏil
i k vydání souboru pohlednic star˘ch map, kter˘ se stal vel-
mi oblíbenou pozorností pro zahraniãní náv‰tûvy.

Ze Sborníku geologick˘ch vûd vy‰el svazek

Paleontologie. Geologická bibliografie obsáhla publikace
z roku 1995. Vy‰ly dále 2 svazky stále oblíbenûj‰ích Prací
âGÚ - Special Papers. První byla publikována anglicky,
neboÈ se zab˘vala granity Austrálie a jejich loÏiskov˘mi
vztahy. Druh˘ svazek mûl spí‰e uãebnicov˘ charakter, byl
úvodem do studia fosilních stop po ãinnosti organismÛ
a publikován byl ãesky. Zprávy o geologick˘ch v˘zku-
mech jiÏ dohnaly zpoÏdûní a shrnuly struãné v˘sledky v˘-
zkumÛ za rok 1995.
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Obr. 23. Jednou z vyhledávan˘ch publikací ústavu je pfiehledná geologická mapa Prahy, vydaná ãesky i anglicky. Obsahuje nejen klasickou odkrytou
geologickou mapu v mûfiítku 1 : 100 000, n˘brÏ i mapu v˘znamn˘ch geologick˘ch lokalit



Rok 1995 byl rokem fiady mezinárodních zasedání, a pro-
to byla vydána fiada zajímav˘ch sborníkÛ a exkurzních prÛ-
vodcÛ. Na prvním místû jmenujeme sborník pfiíspûvkÛ
z konference „Minerals, metals and environment“, dále
z konference „Weathering of fossil organic matter“
a „Circumalpine Quaternay correlation“. K prvnû jmenované
konferenci vy‰el i exkurzní prÛvodce, podobnû jako ke kon-
ferenci o zneãi‰tûní ovzdu‰í prachov˘mi ãásticemi (Atmo-
spheric pollution by particulates) a kyselém de‰ti (Acid
„Reign“). Vy‰el téÏ ãtvrt˘ svazek z konference o radonovém
riziku „Radon investigation IV“. Jako kaÏd˘m rokem byly
prÛbûÏnû vydávány cirkuláfie pro geologická zasedání.

Z edice pfiehledn˘ch map âeské republiky vy‰la
Geomagnetická mapa v mûfiítku 1 : 500 000. Ve spolu-
práci se Saskou geologickou sluÏbou ve Freiberku vy‰la
geologická a loÏisková mapa Kru‰n˘ch hor spoleãnû s vy-
svûtlivkami.

Pro Ministerstvo Ïivotního prostfiedí ústav vydal ro-
ãenku s pfiehledem v˘sledkÛ geologick˘ch prací Odboru
ochrany horninového prostfiedí za rok 1995 a pro Radu
vlády pro v˘zkum a v˘voj broÏurku „Souãasn˘ stav v˘-
zkumu a v˘voje v âR a jeho srovnání se zahraniãím“.

Jako kaÏd˘ rok bylo i souãástí ediãní ãinnosti vydání
fiady listÛ geologick˘ch a odvozen˘ch map a svazkÛ vy-
svûtlivek.

1997
JiÏ v pfiedchozím roce bylo varovn˘m signálem ome-

zení finanãní dotace vydavatelství. To se pak projevilo
hlavnû v roce 1997, a proto musilo b˘t omezeno vydávání
finanãnû nároãnûj‰ích publikací. Nicménû Vûstník âGÚ si
drÏí svou nadstandardní formu i obsah. Ze Sborníku geo-
logick˘ch vûd vy‰el svazek série Geologie, LoÏisková
geologie a mineralogie. Svazek série G je tentokrát mono-
tematick˘ a je cel˘ vûnován jednomu z nejvût‰ích evrop-
sk˘ch geologick˘ch projektÛ, na kterém se téÏ ústav podí-
lel. Jedná se o model zemské kÛry západních âech ve vzta-
hu k ultrahlubokému vrtu KTB v Nûmecku. Sborníãek vy-
‰el anglicky a obsahuje kromû shrnutí cenn˘ch v˘sledkÛ
fiadu pfiíspûvkÛ zobrazujících nesmírnû komplexní zpraco-
vání problematiky. Toto ãíslo Sborníku je nespornû v˘-
znamnou událostí v celé ãeské geologii. Geologická
bibliografie drÏí krok a vydává soupis publikací za rok
1996. Právû tak vycházejí uÏiteãné a jiÏ modernûj‰í Zprávy
o geologick˘ch v˘zkumech za rok 1996.

Oblíbené Práce âGÚ - Special Papers byly obohaceny
mezinárodní publikací o fanerozoick˘ch oolitick˘ch sedi-
mentárních Ïelezn˘ch rudách (Phanerozoic ooidal iron-
stones). Objevil se i dal‰í svazek nepravidelnû vycházejí-
cí fiady Knihovny âGÚ, a to pojednání o uhlíkat˘ch for-
macích âeského masivu.

V roce 1997 do‰lo doslova k explozi vydávání geolo-
gick˘ch map pro turisty. Byl sjednocen obsah i forma.
Nejprve vy‰lo âeské stfiedohofií s mapou v mûfiítku
1 : 100 000, doprovázenou broÏurkou.

Poté byla vydána geologická a pfiírodovûdná mapa
Kfiivoklátsko v mûfiítku 1 : 50 000 a pak vy‰la je‰tû mapa

âeského ·v˘carska v mûfiítku 1 : 50 000. To je‰tû není
v‰echno, neboÈ ve spolupráci se sousední Polskou geolo-
gickou sluÏbou byla vyti‰tûna mapa pohraniãní oblasti
Králického SnûÏníku v mûfiítku 1 : 50 000.

Zahraniãním partnerÛm byly urãeny roãenky FOREGS
Newsletter a IAGOD Newsletter. Pro Ministerstvo Ïivot-
ního prostfiedí ústav vydal Pfiehled v˘sledkÛ geologick˘ch
prací Odboru ochrany horninového prostfiedí MÎP âR za
rok 1996. Pro Radu vlády pro v˘zkum a v˘voj redakãnû
zpracoval a vytiskl informaãní broÏurku o ãinnosti této
Rady.

I rok 1997 byl obdobím mezinárodních konferencí,
takÏe ústav vydával cirkuláfie, exkurzní prÛvodce i sborní-
ky pfiedná‰ek. Byly to konference Mezinárodní asociace
geologick˘ch spoleãností MAEGS VII, Evropské uhelné
konference a konference Geomatica ‘96.

Vydávání map a vysvûtlivek bylo jen nepatrnû zpoÏ-
dûno proti plánu.

1998
U tohoto roku zaãneme netradiãnû tím, co se událo na

jeho samém konci. Po dlouh˘ch odkladech, zavinûn˘ch
nedostatkem financí, vy‰la koneãnû anglická verze kníÏky
o paleozoiku Barrandienu. Proti ãeské verzi byla doplnû-
na o novou literaturu a nové poznatky. Její vydání v pûk-
né formû je moÏno povaÏovat za jednu z nejv˘znamnûj-
‰ích ediãních událostí posledních deseti let. Objevily se jiÏ
velmi pochvalné recenze v zahraniãních ãasopisech.

Bûhem roku vy‰ly 2 svazky Sborníku geologick˘ch
vûd, a to fiady Geologie a Paleontologie. Velk˘ nával ru-
kopisÛ byl v Pracích âGÚ - Special Papers, kde vy‰ly
hned 3 svazky. První byl vûnován sedimentologii pod-
slezské jednotky, tfietí byl anglicky uvefiejnûn˘ titul
„Acanthodians of the Bohemian limnic Stephanian“.
Vynechali jsme svazek druh˘, kterému vûnujeme nûkolik
fiádek navíc. Jde totiÏ o anal˘zu pováleãné historie jáchy-
movského uranu, kde autor uvefiejÀuje nûkteré dosud ne-
známé dokumenty z roku 1945 a let tûsnû následujících.
Nejen, Ïe popisuje podrobnû geologické a loÏiskové po-
mûry jáchymovského revíru, ale zvefiejÀuje metody typic-
ké pro totalitní moc a ekonomické a politické pozadí po-
váleãné sovûtské honby za uranem.

V záplavû nov˘ch v˘znamn˘ch publikací se rozhodnû
neztratí anglicky vydan˘ paleogeografick˘ atlas geologic-
k˘ch období mlad‰ího paleozoika a triasu âeské republi-
ky. Zobrazuje na 44 barevn˘ch mapách v˘voj území re-
publiky bûhem této ãásti geologické historie.

Zprávy o geologick˘ch v˘zkumech v roce 1997 vy-
cházejí jiÏ tradiãnû v nové formû, neboÈ jejich struktura
navazuje na projekty âGÚ. I Geologická bibliografie
âeské republiky se modernizuje a tentokrát shrnuje publi-
kace za rok 1997.

Úspû‰nû probûhla konference MAEGS-10 v Karlo-
v˘ch Varech nazvaná „Challenges to chemical geology“,
a ústav vydal sborník vybran˘ch pfiedná‰ek. Pravidelná
mezinárodní sympozia o radonovém riziku jsou doprová-
zena vydáním sborníkÛ, coÏ se stalo i u sympozia v pofia-
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dí jiÏ sedmého. Vy‰ly téÏ 2 exkurzní prÛvodci, první vû-
novan˘ mezinárodní konferenci „Genetic significance of
phosphorus in fractionated granitoids“, druh˘ vydan˘
k závûreãnému jednání projektu IGCP (International
Geological Correlation Programme), nazvaného
„Magmatism and rift basin evolution“.

Jako kaÏd˘ rok, byla podle plánu vyti‰tûna fiada map
v mûfiítku 1 : 50 000 a nûkolik svazkÛ vysvûtlivek.

1999
Ve chvíli práce na tomto rozboru není rok je‰tû ani

zdaleka u konce, pfiesto se v‰ak jiÏ v ãervenci objevilo nû-
kolik zajímav˘ch publikací. NezapomeÀme, Ïe rok 1999
je pro âesk˘ geologick˘ ústav v˘znamn˘, neboÈ slaví své
osmdesáté v˘roãí zaloÏení. K této pfiíleÏitosti byla jiÏ vy-
dána anglická kníÏka o paleozoiku Barrandienu. Ke stejné
události vychází i toto ãíslo Vûstníku âGÚ. Oslavy
âeského geologického ústavu se se‰ly s oslavami stopa-
desátého v˘roãí narození francouzského inÏen˘ra a pfiíro-
dovûdce Joachima Barranda, kter˘ v na‰ich zemích zane-
chal nesmrteln˘ odkaz. O Barrandovi toho bylo sice na-
psáno jiÏ dost, ale ani to neodpovídá jeho v˘znamu. Proto
ústav vydal kníÏeãku, kde se mÛÏeme doãíst o Barrandovû
Ïivotû a díle zobrazeném na pozadí historick˘ch událostí
druhé poloviny minulého století.

S velk˘m zpoÏdûním vy‰la nûkolikrát odloÏená publi-
kace o hydrogeologii ãeské kfiídové pánve. I tak v‰ak ne-
ztratila na své aktuálnosti. Dal‰í jiÏ vydanou publikací je
sborníãek pfiíspûvkÛ ke konferenci „Organics in major en-
vironmental issues“.

Postupnû jsou k tisku pfiipravovány dal‰í mapy a jejich
vysvûtlivky. Mimofiádnou událostí je ov‰em vydání digi-
tálního atlasu „Atlas map âeské republiky GEOâR 599,
CD-ROM“. Tento atlas obsahuje kolekci jedenácti map
s geologickou a pfiíbuznou tematikou. Jsou to mapy: geo-
logická, radiometrická, geomagnetická, metalogenetická,
gravimetrická, druÏicová, topografická, radonového rizi-
ka, krajinného povrchu, minerálních vod a mapa souhrn-
ného digitálního v˘‰kopisu. Softwarové zpracování map
umoÏÀuje kombinovat zobrazení jednotliv˘ch specific-
k˘ch informací a sledovat vzájemné vztahy mezi nimi.

V první polovinû roku vy‰la 2 ãísla Vûstníku âGÚ,
z nichÏ druhé je celé vûnováno pfiíspûvkÛm pfiednesen˘m
na mezinárodní uhelné konferenci v Praze, na jejíÏ orga-
nizaci se téÏ ústav podílel.
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Obr. 24. U vchodu do administrativní budovy skladÛ v LuÏné je obfií pe-
lokarbonátová konkrece z ordovického vinického souvrství

Sbírky âGÚ alias „hmotná dokumentace“

Z posledních let musíme nyní udûlat pofiádn˘ krok zpût
a pfiesunout se do let padesát˘ch. Tehdy totiÏ ústav, je‰tû
„Státní“, pak „Ústfiední“ zvût‰oval kaÏdoroãnû svÛj objem
a nûkolik velk˘ch prÛzkumn˘ch akcí zpÛsobilo, Ïe se na-
hromadilo obrovské mnoÏství dokumentaãního materiálu.
Vrtná jádra byla poskládána po rÛzn˘ch praÏsk˘ch sklepe-
ních, neboÈ v budovû v Hradební ulici, natoÏ je‰tû dfiíve na
bfievnovském Hládkovû, bylo místa poskrovnu. V roce
1957 se ústav postupnû stûhoval do malostransk˘ch palácÛ,
a dokonce získal objekt b˘valého dolu v LuÏné
u Rakovníka, ãímÏ se zcela zmûnily moÏnosti skladování
a systematického tfiídûní vrtn˘ch jader a jiného geologické-
ho materiálu. Vzniklo oddûlení sbírek a v tom star‰ím

a men‰ím z palácÛ, ·ternberském, bylo instalováno geolo-
gické muzeum. Byla to ãásteãnû systematická sbírka, zná-
zorÀující geologick˘ v˘voj âech a Moravy, ãásteãnû sbírka
dekorativní, chlubící se nûkter˘mi „‰au‰tyky“. Po nûkolika
peripetiích roz‰ifiování a zuÏování sbírek, nákupech materi-
álu a prodejích sbírkov˘ch skfiíní, zru‰ení muzea, pokrocích
v systematickém zpracování paleontologického a mineralo-
gického materiálu, se dostáváme do na‰ich devadesát˘ch
let. Po nûkolika pfiísnû nafiízen˘ch skartacích se metráÏ vrt-
n˘ch jader drasticky zmen‰ila, stále v‰ak rostl poãet doku-
mentaãních vzorkÛ z mapování a poãet paleontologického
a mineralogického materiálu, doplnûn˘ i duplikáty chemic-
ky analyzovan˘ch vzorkÛ.



Stûhování z Malostranského námûstí na Klárov bylo
pro sbírky problematické, rekonstrukce LuÏné v‰ak umoÏ-
nila bezpeãnûj‰í skladování vzorkÛ a jader, roz‰ífiení sbír-
kového personálu a vybavení pracovi‰tû poãítaãi pak mo-
derní pfiístup k dokumentaci. Ústavní sbírky se jiÏ tradiã-
nû naz˘vají „hmotná dokumentace“, coÏ sice zní o‰klivû,
ale náplni to zcela odpovídá. Máme totiÏ písemnou doku-
mentaci, coÏ jsou napfi. mapové deníky, protokoly o ana-
l˘zách a dal‰í materiály na stranû jedné  a hmotnou doku-
mentaci na stranû druhé. Hmotná dokumentace zahrnuje
vrtná jádra a vzorky z vrtÛ, dokumentaãní horninové vzor-
ky k mapám a pak rÛzné kolekce. Témûfi v‰echny státní

geologické sluÏby mají svÛj odbor hmotné dokumentace.
Nûkdy skladují obrovité mnoÏství materiálu, jindy jsou
skromné, nûkdy jsou v moderních skladech vybaven˘ch
technikou, kdykoli snadno k dispozici, jindy jsou v zaprá-
‰en˘ch sklepích, snad navÏdy zapomenuté. U nûkter˘ch
sluÏeb je materiál podchycen na elektronick˘ch databá-
zích, jinde je‰tû v zastaral˘ch kartotékách. Hmotná doku-
mentace âeského geologického ústavu patfií spí‰e k tûm
lépe zabezpeãen˘m, i kdyÏ sklady nejsou nejmodernûj‰í.
V letech 1993-1996 se podafiilo v˘raznû zlep‰it podmínky
skladování v LuÏné. Postupnû se v‰echen materiál dostal
do databází.
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Obr. 25. Budovy skladu v LuÏné u Rakovníka byly v devadesát˘ch letech rekonstruovány. Je v nich uloÏen dokumentaãní materiál, ãást knihovních
a mapov˘ch fondÛ, jakoÏ i publikace

Obr. 26. Stûhování dokumentaãního materiálu do rekonstruované budovy ve skladu v LuÏné



Od osamostatnûní Geofondu do‰lo k urãitému konku-
renãnímu boji, zvlá‰tû pak na poãátku devadesát˘ch let,
kdy byly dokonce Geofondy dva. Dnes se obû organizace
spí‰e doplÀují. Sklady vrtn˘ch jader Geofondu âR nema-
jí neomezenou kapacitu, proto i velká ãást vrtného mate-
riálu zÛstává v âGÚ. V˘voj oddûlení hmotné dokumenta-
ce se v ústavu soustfieìuje na:
- dokumetaãní zpracování vzorkÛ z mapování,
- prÛbûÏné zpracovávání a o‰etfiování paleontologické

a mineralogické kolekce,
- o‰etfiování speciálních kolekcí, napfi. vltavínÛ a osob-

ních sbûrÛ z ciziny.
Nejcennûj‰í ãástí sbírek je paleontologick˘ materiál.

Je uspofiádán podle autorÛ a obsahuje na 100 000 kusÛ. Po
sbírkách Národního muzea v Praze jsou paleontologické
sbírky âGÚ druhé nejvût‰í v republice. Jejich jádrem je
spodnopaleontologick˘ materiál, pfiítomny jsou v‰ak
i sbûry z kfiídy a terciéru. Je uspofiádán autorsky, jsou
v nûm uloÏeny sbûry i zemfiel˘ch ústavních i mimoústav-

ních geologÛ a fosilie z dávno zanikl˘ch lokalit. Jeho vel-
ká ãást je materiálem typov˘m a originálním, podle které-
ho byly popsány nové druhy, ba i nové rody Ïivoãi‰n˘ch
i rostlinn˘ch fosilií. Materiál je pfiístupn˘ na‰im i zahra-
niãním badatelÛm, ãehoÏ za poslední roky vyuÏilo nûko-
lik desítek zájemcÛ. ·lo zejména o specialisty na trilobi-
tovou, gastropodovou, pelecypodovou, brachiopodovou
a graptolitovou spodnopaleozoickou faunu i fytopaleonto-
logick˘ materiál z permokarbonu i terciéru. Materiál je
neustále doplÀován, pfiírÛstky jsou i z jin˘ch ústavÛ, neÏ
je âGÚ, napfi. z Geologického ústavu AV âR. Od roku
1994 jsou tyto kolekce systematicky evidovány a zapra-
covávány do ústavních databází.

TotéÏ platí i pro mineralogickou sbírku, která sice ne-
ní tak obsáhlá jako paleontologická, neboÈ obsahuje asi
5000 vybran˘ch kusÛ. Ozdobou jsou zejména parageneze
pfiíbramského rudního revíru i materiál z Kladenska
a z nûkter˘ch zanikl˘ch lokalit.

Po mnoha star‰ích neúspû‰n˘ch a nesystematick˘ch
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Obr. 27. Ukázka uloÏení ãásti ústavní hmotné dokumentace, tzv. ·afránkovy mineralogické kolekce



pokusech byla v posledních letech koneãnû dokonãena
databáze v˘brusÛ, tzv. ‰lifotéka. Obsahuje na 40 000 v˘-
brusÛ vyvfielin, metamorfik i sedimentÛ, podle kter˘ch
byly napsány dÛleÏité publikace i závûreãné zprávy. Tato
databáze je zpracována autorsk˘m i tematick˘m zpÛso-
bem a je téÏ pfiístupná ústavním i neústavním pracovní-
kÛm. Na hmotné dokumentaci je dÛleÏitá i zpûtná vazba,
tj. moÏnost pouÏití materiálu pro nová srovnávací studia

i pro mapování. Souãasné personální obsazení oddûlení je
uspokojivé a spojuje v sobû zku‰enosti s moderním pfií-
stupem a jsou zaji‰tûny i mimofiádnû namáhavé manuální
práce. Technické vybavení skladÛ totiÏ stále zaostává za
sbírkami nûkter˘ch evropsk˘ch geologick˘ch sluÏeb.

Informace o ústavních sbírkách, tedy o oddûlení hmot-
né dokumentace, lze najít i na internetu.
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Obr. 28. Ukázka ze speciální kolekce vltavínÛ. Sbûry dr. K. Îebery z lokality Vrábãe u âesk˘ch Budûjovic

Knihovna âeského geologického ústavu

Knihovna âGÚ je nejvût‰í specializovanou knihovnou
pro vûdy o Zemi v âeské republice. Obsahuje pfies
170 000 svazkÛ, z ãehoÏ je 20 000 knih, na 60 000 sepa-
rátÛ a 90 000 svazkÛ ãasopisÛ. Odebírá 75 titulÛ ãasopisÛ,
z toho 34 ãesk˘ch. Pouze ãást z nich se kupuje z rozpoãtu
ústavu, vût‰ina se získává v˘mûnou za ústavní periodika.
Pracovi‰tû má téÏ statut resortní knihovny Ministerstva Ïi-
votního prostfiedí âeské republiky.

Kromû klasick˘ch knihovnick˘ch prací má pracovi‰tû
i funkci bibliografického stfiediska pro vûdy o Zemi.
JelikoÏ v postavení knihovny, jejích vazeb na neústavní
organizace i v její práci do‰lo za posledních 10 let k mno-
ha zmûnám, upfiesÀujeme její statut a úkoly:
- uchovává prÛbûÏnû domácí zemûvûdnou literaturu

i ostatní bohemika,
- uchovává ve‰keré publikace vydané âesk˘m geologic-

k˘m ústavem a jeho pfiedchÛdci od samého zaloÏení,

- shromaÏìuje domácí a nejdÛleÏitûj‰í zahraniãní literatu-
ru a zpfiístupÀuje ji pracovníkÛm ústavu i odborné ve-
fiejnosti,

- ze zahraniãní produkce získává publikace v ãe‰tinû, pfie-
klady ãesk˘ch dûl autorÛ, i literaturu, která se vztahuje
k geologii âeské republiky,

- má funkci metodického a koordinaãního ústfiedí pfii do-
plÀování praÏsk˘ch geologick˘ch a v‰eobecn˘ch kniho-
ven geologickou literaturou,

- samostatnû vymûÀuje ústavní publikace se zahraniãními
geologick˘mi institucemi,

- spolupracuje s Referenãním informaãním stfiediskem
Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

Do roku 1989 byla ãinnost knihovny tradiãní, coÏ se
projevovalo zejména doplÀováním lístkov˘ch katalogÛ.
Za posledních 10 let byl provoz knihovny automatizován.
Cílem je dnes nejen samotná v˘pÛjãka, ale celkové kom-



plexní poskytnutí geologick˘ch in-
formací, tedy informace z elektro-
nického katalogu, napojení pracov-
níkÛ na hostitelsk˘ poãítaã v kni-
hovnû, v˘mûna záznamÛ v síti inter-
net. Osvûdãila se snaha, aby byly re-
spektovány souãasné standardy me-
zinárodního zpracování publikací,
neboÈ automatizace knihovny a bib-
liografie je zaloÏena na programu
CDS ISIS.

Od roku 1990 se soubûÏnû zpra-
covávají tyto databáze:
- katalog pfiírÛstkÛ knih a periodik,

kter˘ obsahuje 17 264 nov˘ch
záznamÛ,

- bibliografická báze, soustfieìující
záznamy domácí ãlánkové a kniÏ-
ní literatury. V letech 1990-1997
se objevilo na 9500 nov˘ch zázna-
mÛ,

- katalog ãasopisÛ, obsahující od
roku 1991 pfies 1600 záznamÛ.

Oddûlení knihovny je téÏ biblio-
grafick˘m stfiediskem, zpracovávajícím literaturu z oboru
vûd o Zemi, psanou ãesk˘mi nebo i cizími autory, pokud
se t˘ká na‰í republiky. Pfiipojen je i soupis publikovan˘ch
a rukopisn˘ch map a tematické, autorské a regionální rej-
stfiíky. Ústavní geologická bibliografie má dlouholetou
tradici, neboÈ zaãala vycházet jiÏ v roce 1928 jako souãást
Vûstníku Státního geologického ústavu, od roku 1945 pak
samostatnû pod názvem Mineralogicko-geologická
bibliografie. Od roku 1991 vychází pod souãasn˘m ná-
zvem Geologická bibliografie âR, posléze zmûnila formát
a od roku 1997 obsahuje nejen tituly ãlánkÛ
a autory, n˘brÏ vût‰inou i anglick˘ abstrakt.

Jako ve v‰ech kulturních institucích jsou
i zde potíÏe s doplÀováním fondÛ. Knihy i ãa-
sopisy jsou draÏ‰í a draÏ‰í, objevují se nová
zahraniãní periodika, pfiiãemÏ finance vyãle-
nûné pro knihovnu zÛstávají témûfi stejné.
Urãitou úlevou je systém úãelového financo-
vání grantÛ, z kterého je moÏno ãást dÛleÏité
literatury opatfiit. Jak známo, knihu pouÏívá
dlouhodobû fie‰itel grantu, patfií v‰ak jeho no-
siteli. Roz‰ífiení v˘mûny se téÏ ãásteãnû dafií,
díky fiadû nov˘ch atraktivních publikací ústa-
vu a pozdviÏení Vûstníku âGÚ (Bulletin of
the Czech Geological Survey) na mezinárodní
úroveÀ. Za posledních 10 let je prÛmûrn˘ roã-
ní pfiírÛstek fondÛ 1400 svazkÛ, z toho se ku-
puje 71 titulÛ ãasopisÛ (34 domácích, 71 za-
hraniãních). V˘mûnou se získává roãnû 1 100
svazkÛ, z toho 100 titulÛ ãasopisÛ, 800 svazkÛ
neprav˘ch periodik, 200 knih, separátÛ a map.
Ústav vymûÀuje publikace s 403 zahraniãními
institucemi.

Ihned na konci roku 1989 se po jednání vyjasnily te-
matické okruhy prací knihovny ústavu na jedné stranû
a Geofondu âR na stranû druhé. Zatímco se Geofond âR
zamûfiil na bibliografické sluÏby o nepublikované literatu-
fie a na faktografické informace, knihovna pfiebrala zpra-
cování publikované literatury. Konkrétnû to je báze dat
ASGI/ASTI, kterou Geofond zpracovával od roku 1971.
Bibliografické báze dat o star‰í literatufie z let 1971-1981
obsahovaly na 20 000 záznamÛ. Knihovna âGÚ je pfie-
vzala pod systém ISIS a zpfiístupnila uÏivatelÛm v roce
1995.
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Obr. 29. K ozdobám paleontologick˘ch sbírek patfií lumachela ocasních ‰títÛ trilobitÛ rodu
Radioscutellum z útesov˘ch spodnodevonsk˘ch konûprusk˘ch vápencÛ

Obr. 30. Amonit Lewesiceras peramplum ze svrchnokfiídového bûlohorského souvrství.
Nalezi‰tû: Praha - Bílá Hora



Na závûr je‰tû zdÛrazníme funkci knihovny âGÚ jako
koordinátora pfii doplÀování zahraniãní literatury do spe-
cializovan˘ch knihoven. Zde s ní spolupracuje Národní
knihovna âR, Státní technická knihovna, Základní kni-
hovna Akademie vûd âR, Knihovna Národního muzea,
knihovna Geologického ústavu AV, Geofyzikálního ústa-
vu AV, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV, geolo-
gická knihovna Pfiírodovûdecké fakulty UK a knihovna
V˘zkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického.

Studovna knihovny âGÚ sídlí ve dvou men‰ích, av‰ak
dostaãujících místnostech v pfiízemí budovy na Klárovû,

kde jsou k dispozici poslední roãníky ãasopisÛ, referenãní
literatura, slovníky a vystavené novinky. âást fondÛ, a to
tûch nejÏádanûj‰ích, je v této praÏské budovû, zbytek je
umístûn ve skladech v LuÏné. Pravidelná doprava mezi
Prahou a LuÏnou zajistí operativní dopravu vyÏádaného
svazku do Prahy.

DÛleÏit˘m administrativním ãinem bylo zfiízení kni-
hovní rady âGÚ v roce 1992. Tato rada, sloÏená ze zá-
stupcÛ nejdÛleÏitûj‰ích ústavních odborÛ a jmenovaná fie-
ditelem ústavu, má za úkol pfiipravovat statut knihovny,
navrhovat v˘pÛjãní fiád a hlavnû pfiedkládat fiediteli
návrhy na zakoupení nové literatury.
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To sladké slovo „administrativa“

Do hodnocení v˘voje âeského geologického ústavu za
poslední léta patfií i administrativa. Toto slovo nebudí ob-
vykle libé pocity, ale dokaÏte si pfiedstavit jakoukoli orga-
nizaci bez hlavního ekonoma, úãetních, technikÛ, zásobo-
vaãÛ, pokladních a pracovnic osobního oddûlení. Schvál-
nû pouÏívám Ïenského rodu, protoÏe administrativa v˘-
zkumn˘ch ústavÛ obvykle b˘vá znaãnû femininizována.

Na ekonomovi a jeho t˘mu leÏela veliká zodpovûdnost
pfii finanãním o‰etfiování pfiechodu ústavu pod
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí a pak v roce 1992 ze sta-
tutu organizace rozpoãtové na pfiíspûvkovou. KaÏdoroãní
kolobûh plánování - kontrola ãerpání - uzávûrka zamûstná
fiadu lidí a vyÏaduje korektní vztahy a vzájemné respekto-
vání vedení ústavu a ãlenÛ administrativy. Vztahy nepfiíli‰
korektní b˘valy pfied rokem 1990 bûÏné. Geologové si
stûÏovávali na byrokratické chování úfiedníkÛ, ekonomo-
vé naopak na malou vstfiícnost geologÛ a na jejich nezna-
lost pfiedpisÛ. OdváÏíme se dokonce tvrdit, Ïe velk˘m kro-
kem v porevoluãním v˘voji bylo to, Ïe obû strany si uvû-
domily nutnost souÏití a vzájemné závislosti. Ne, Ïe by
nedocházelo k tfienicím, nedorozumûním, pfiekroãením
pravomocí a jin˘m nepfiíjemnostem, ale vÏdy jen v únos-
né mífie. Z obou stran jsme se doãkali jak profesionálního
pfiístupu, tak urãité míry osobní tolerance.

Obsazení ekonomicko-technického odboru se po roce
1990 mírnû pozmûnilo, odchody do dÛchodu byly jednou
z pfiíãin, jinou i zcela pfiirozené pfiechody na lépe placená
místa do soukrom˘ch firem. Bohudíky se vÏdy podafiilo
najít náhradu, i kdyÏ nemÛÏeme tvrdit, Ïe by byl odbor
pfiíli‰ omlazen. Profesionalita ústavních ekonomÛ a úãet-
ních pro‰la nûkolika tvrd˘mi zkou‰kami, vÏdy v‰ak ob-
stála. Pfiísné kontroly z Ministerstva Ïivotního prostfiedí
i Národního kontrolního úfiadu nena‰ly závaÏnûj‰í opome-
nutí a klasifikovaly práci odboru jako nadprÛmûrnou.

Rok 1990 znamenal hlad po ekonomech, finanãních
úãetních, odbornících na práci a mzdy a pfiidruÏené profe-
se. VyÏadoval to drastick˘ nástup trÏního hospodáfiství.
Postihlo to samozfiejmû i ústav. Ode‰el zku‰en˘ a dlouho-
let˘ vedoucí ekonom, kter˘ na‰tûstí je‰tû staãil zajistit ob-
tíÏn˘ pfiechod z rozpoãtovky na pfiíspûvkovku. Po krátké
a ne‰Èastné epizodû s jeho nástupcem se na místû ekono-

mického námûstka vystfiídali dal‰í 3 pracovníci.
Srovnáme-li to v‰ak s prÛmûrem republikové fluktuace,
tak to za 6 let není mnoho. I vnûj‰í situace se zmûnila,
hlad po ekonomech, úãetních i právnících byl pozvolna
nasycen, takÏe dnes jiÏ není problémem najít schopného
odborníka i na hÛfie placené místo do státní pfiíspûvkové
organizace.

Na odpovûdnosti ekonomicko-technického odboru to-
ho po roce 1990 leÏelo opravdu hodnû. Zmínili jsme se jiÏ
o pfiechodu pod nov˘ ústfiední správní orgán po zru‰ení
âeského geologického úfiadu. Pomalu zapomínáme na
„kulov˘ blesk“, stûhování do nové budovy, problémy
s úãetnictvím, odpisy majetku, inventur, podchycení ma-
jetku zdûdûného po Federálním úfiadu vlády. NezapomeÀ-
me ani na „staré zátûÏe“, coÏ je oblíben˘ ekologick˘ ter-
mín, platí v‰ak i pro administrativu pfii pfiejímání závodní
kuchynû a dlouhodobû pronajat˘ch místností v pfiízemí na
Klárovû. Závodní kuchynû stojí za zvlá‰tní zmínku. Po le-
tech obûdvání na okolních ministerstvech koneãnû doma!
I pfies nûkteré stesky profesionálních stûÏovatelek vût‰ina
strávníkÛ na‰i restauraci chválí. VÏdyÈ „Ïivíme“ po fiadu
let okolní úfiady i âeskou filharmonii! Plány s pronajmu-
tím restaurace nevy‰ly, ale alespoÀ do‰lo k dÛkladné mo-
dernizaci a pfievedení na samoobsluÏn˘ provoz.

Po nastûhování na Klárov do‰lo na dÛkladnou rekon-
strukci budovy, napfied hrazenou Úfiadem vlády, pak
i Ministerstvem Ïivotního prostfiedí. Nová fasáda, nová
stfiecha, rekonstruovaná terakota s archandûlem Rafaelem,
pûknû upraven˘ dvÛr se zahradou a zcela pfiestavûn˘ „do-
meãek“, to v‰echno po sloÏit˘ch jednáních s památkáfii.
I pÛvodní kfiíÏ byl vztyãen na stfie‰e a posvûcen. Styl
vstupní haly navrhl architekt, v˘stavní vitrina i deska by-
ly pfiizpÛsobeny klenbû. Ozdobou je blok silurského orto-
cerového vápence i pûkné kousky araukaritÛ, vybrané
z ústavních sbírek. Nezbylo nám nic jiného, neÏ kapli
s pfiekrásn˘mi náboÏensk˘mi obrazy Li‰ky a Lhoty vy-
plnit ãástí knihovny, ale berme to jako pfiechodn˘ stav!
Neu‰li jsme pozornosti televize, a zejména reÏiséra
Podlipného, kter˘ se sice tváfií, jako by byl nejvtipnûj‰ím
ãlovûkem na svûtû, ale jeho nedûlní pofiad „Stalo se....“ je
fiádnû pfiipitomûl˘.



Zkrátka nepfii‰la ani budova na Barrandovû, investo-
valo se do v˘mûny oken a drobnûj‰ích úprav, opravy pro-
bûhly i budovû brnûnské poboãky. O nutné rekonstrukci
skladÛ v LuÏné jsme se jiÏ zmínili. Provizorní budova
v Ko‰ífiích na Podbûlohorské ulici sice vyhovovala po fia-
du let odboru star‰ích formací a ãásti technického servisu
vydavatelství, ale její osud byl zpeãetûn. K stûhování geo-
logÛ na Klárov do‰lo na jafie 1999, a pfiestala tak urãitá
izolace této v˘znamné skupiny krystalinikáfiÛ a jejich ko-
legÛ.

Povinnosti úãtárny se prokazatelnû roz‰ífiily. Po zave-
dení grantÛ byly na kaÏd˘ zaloÏeny samostatné svazky,
musejí se úãtovat zvlá‰È finance z mezinárodních grantÛ,
coÏ vyÏaduje obzvlá‰È peãlivé o‰etfiení. Na zvlá‰tní konta
pfiicházely a pfiicházejí sponzorské pfiíspûvky na publika-
ce a na zasedání. Spolu se zahraniãním oddûlením je nut-

no kaÏdoroãnû uzavfiít vyúãtování fiady mezinárodních za-
sedání a jin˘ch akcí. Agenda s v˘mûnou penûz za valuty,
vyúãtováváním zahraniãních cest, zasíláním konferenã-
ních poplatkÛ do zahraniãí a pfiidruÏen˘mi sluÏbami stále
roste.

Ústav stále operuje s Fondem kulturních a sportovních
potfieb, neustále je nutno sledovat novelizaci pfiedpisÛ.
Terénní základny na Rohanovû a v BoÏím Daru byly pro-
najaty obãanskému sdruÏení Geosport, coÏ vyÏaduje téÏ
kontrolu úãetnictví. Zasvûcené právní porady v dobû res-
titucí, privatizací, úfiedních sporÛ o majetek, pfiípadnû
i sporÛ osobních, jsou velmi naléhavé. Dlouholet˘ systém
pfiítomnosti podnikového právníka byl po urãit˘ch ‰pat-
n˘ch zku‰enostech opu‰tûn. Místo toho byla uzavfiena
smlouva s komerãní právnicí, coÏ se ukázalo jako fie‰ení
velmi rozumné. 
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V˘poãetní technologie 10 let poté

Anal˘za ãinnosti âeského geologického ústavu za po-
sledních 10 let by zdaleka nebyla úplná bez pojednání
o poãítaãích a v˘poãetní technologii. Dovolíme si dokon-
ce tvrdit, Ïe právû ve v˘poãetní technologii bylo zmûn
nejvíce, ostatnû nejen v âGÚ.
Neopomeneme uvést tuto
krátkou kapitolu slovy ústav-
ního poãítaãového experta,
kter˘ tvrdí: „Na poãítaãích je
sympatické hlavnû to, Ïe stár-
nou rychleji neÏ my!“

Na rozdíl od nás není ve
vyspûl˘ch zemích konec roku
1989 Ïádnou v˘raznou hrani-
cí, natoÏ pak pfievratem. Pro
nás je to v‰ak historick˘ mez-
ník. Byly to politické zmûny,
které zpÛsobily skok v domá-
cím v˘voji v˘poãetních tech-
nologií.

Na mal˘ okamÏik se vraÈ-
me do roku 1989! Dovoz v˘-
poãetní techniky je postiÏen
dvojím embargem. Spojené
státy zakazují ze strategick˘ch
dÛvodÛ dovoz osobních poãí-
taãÛ do komunistického svûta.
Komunistick˘ reÏim zakazuje
dovoz poãítaãÛ ze Západu, ne-
boÈ chce uplatnit poãítaãe vy-
rábûné v zemích Var‰avské
smlouvy. Embargo se v‰ak
obchází, poãítaãe jsou totiÏ
ãasto deklarovány jako sou-
ãásti pfiístrojÛ. Cosi podobné-
ho osobním poãítaãÛm vyrábí

podivn˘m zpÛsobem JZD Slu‰ovice. Pfiesto se v‰ak poãí-
taãe ze Západu u nás objevují, jsou tací, ktefií si je pfiivá-
Ïejí z del‰ích pobytÛ v západních zemích. TotéÏ platí pro
standardní jehliãkové tiskárny.

Obr. 31. âesk˘ geologick˘ ústav vydal v roce 1998 unikátní digitální atlas âeské republiky. Ve spolupráci
s dal‰ími organizacemi bylo zpracováno 11 map od geologické aÏ po mapu digitálního v˘‰kopisu



Jsme stále je‰tû v osmdesát˘ch letech. V ústavu, stále
Ústfiedním, vzniká v˘poãetní stfiedisko. Byly adaptovány
místnosti v prvním patfie ·ternberského paláce, s nemal˘-
mi náklady instalována klimatizace a antistatické podlahy
a pofiízen systém „FELIX“. Byla to kopie sálového poãí-
taãe IBM. Mûl nûkolik pevn˘ch diskÛ, kaÏd˘ o kapacitû
40 MB. Disky jsou fixovány na betonov˘ch základech
a za chodu vydávají zvuk turbiny. Po startu je tfieba
systém nûkolik hodin stabilizovat, teprve pak je pfiipraven
k provozu. Celkov˘ pfiíkon dosahuje mnoha kW. Chod
poãítaãe musí zaji‰Èovat cel˘ t˘m. Je v nûm vedoucí, nû-
kolik technikÛ a programátorÛ. V jedné místnosti je elek-
trikáfiská dílna, urãená v˘hradnû pro opravy stroje. Poãítaã
byl plnûn hlavnû regionálními geochemick˘mi daty, ni-
kdy v‰ak z nich nevydal dÛleÏité v˘stupy.

Nastaly politické zmûny na konci roku 1989. Do idyly
svûta sálov˘ch poãítaãÛ vpadly osobní poãítaãe. V âGÚ
zaãala revoluce získáním poãítaãe PC kompatibilního fir-
my „LOGOSTAR“ pro v˘poãetní stfiedisko. Tento poãítaã
má jiÏ ‰ir‰í vyuÏití, mají se k nûmu i geologové a pouÏí-
vají ho i pro psaní textÛ a malování tabulek. I dal‰í v‰ak
tu‰í nevídané moÏnosti a pfiihla‰ují se k uÏívání, proto je
sestavován pofiadník. V roce 1990 následuje dal‰í krok,
zpoãátku nenápadn˘. Ústav koupil 3 poãítaãe HP VECTRA.
Ty v‰ak nejsou urãeny pro v˘poãetní stfiedisko, ale jsou
instalovány na Barrandovû, v Ko‰ífiích a v Brnû. Byl to
ov‰em krok zásadní, protoÏe okamÏitû u nás následoval
v˘voj, kter˘ ve vyspûl˘ch zemích nastal o 10 let dfiíve.
Poãítaãe totiÏ opustily exkluzivní svût v˘poãetních stfiedi-
sek a sestoupily mezi obyãejné uÏivatele. TakÏe i v geo-
logickém ústavu, tehdy jiÏ âeském, poãítaãe koneãnû do-
stály svému názvu „personální“.

Dal‰í historie v˘poãetní techniky v âeském geologic-
kém ústavu je spjata s fenoménem internetu. Není dlouhá
a souvisí s dal‰ími epizodick˘mi vpády osobních poãíta-
ãÛ. Napfied se jednalo s provozovateli internetu, kter˘mi
byly tehdy jen CESNET a CONET. Poãítalo se s pfiipoje-
ním nûkolika poãítaãÛ telefonní linkou, protoÏe nûco jako
poãítaãová síÈ bylo je‰tû povaÏováno spí‰e za scifi neÏ za
skuteãnost. Podmínky se v‰ak zmûnily v roce 1993, kdy
se ústav pfiestûhoval na Klárov. Zmûnila se budova, zmû-
nily se téÏ technické moÏnosti pfiipojení. Do nového sídla
na Klárovû, b˘valého majetku Federálního úfiadu vlády,
byl totiÏ zaveden optick˘ kabel, pfiipraven˘ k napojení na
internet a ãást sítû byla zde jiÏ pfiipravena. Tím se ústavu
naskytly podstatnû ‰ir‰í perspektivy. Úfiad vlády vy‰el
vstfiíc a souhlasil s vyuÏitím pfiipojení. ·Èastnou shodou
okolností má Úfiad stejného poskytovatele pfiipojení, jak˘
vy‰el dfiíve ze soutûÏe pro âGÚ. Na zaãátku roku 1994

byla dokonãena síÈ v budovû na Klárovû a postupnû na ni
byly pfiipojovány poãítaãe. Na podzim téhoÏ roku byla
pfiipravena síÈ na Barrandovû, a to jak v hlavní budovû, tak
v nouzové stavbû a byla propojena s pevnou linkou na
Klárov. K internetu bylo pfiipojeno i brnûnské pracovi‰tû,
i kdyÏ nejprve jen vytáãenou telefonní linkou. V roce
1995 je s Klárovem propojena i budova v Ko‰ífiích. V ro-
ce 1996 byla instalována strukturovaná síÈ v brnûnské po-
boãce a napojena dal‰í pevnou linkou na Klárov. V roce
1998 je na internet pfiipojeno komutovanou linkou praco-
vi‰tû v Jeseníku. SíÈ na Klárovû v‰ak stárne, její údrÏba je
stále obtíÏnûj‰í. Proto byla v souãasnosti, v roce 1999 zce-
la rekonstruována síÈ na moderní strukturovanou kabeláÏ
a aktivní prvky s pfienosovou kapacitou 10/100
Mb/s a souãasnû byl instalován silov˘ okruh pro napájení
v˘poãetní techniky.

MnoÏství poãítaãÛ stále roste, ‰ífieji se vyuÏívá sluÏby
WWW, a proto rostou nároky na pfienosovou kapacitu li-
nek. PrÛbûÏnû musí b˘t zvy‰ována i kapacita pevn˘ch spo-
jení mezi poskytovatelem, klárovsk˘m a barrandovsk˘m
pracovi‰tûm z pÛvodních 18 kb na souãasn˘ch 128 kb/s.

Ze struãného popisu toho, co se událo mezi lety 1989
a 1999 vidíme, Ïe jde o stavy naprosto nesrovnatelné.
Napfied ústav nemûl ani jeden osobní poãítaã, neexistova-
la poãítaãová síÈ a jen nûkolik zasvûcencÛ tu‰ilo, co je to
vlastnû internet. Za deset let poté má prakticky kaÏd˘ pra-
covník k dispozici osobní poãítaã, v ústavu je jich 200,
pfieváÏnû PC, ale i nûkolik Mac. Poãítaãe jsou síÈovû pro-
pojeny, více neÏ bûÏnû se vyuÏívá internetu vãetnû osob-
ních e-mailov˘ch adres. Ústav má vlastní webovské strán-
ky, na nichÏ se provoz kaÏd˘m rokem pfiibliÏnû zdvojná-
sobuje. Náv‰tûvnost se za poslední roky odhaduje na
35 000 a stránky získaly nûkolik mezinárodních ocenûní.

To v‰e se projevuje i v technologii systému GIS.
Napfied velké prázdno, naãeÏ byla postupnû vybudována
dvû pracovi‰tû, z kter˘ch vycházejí kvalitní grafické v˘-
stupy na digitálním základû. Rozvíjí se technologie,
umoÏÀující spojení kvalitních grafick˘ch v˘stupÛ s digi-
tálními informaãními systémy v jednom prostfiedí SW.

Nejvût‰ím úspûchem bylo, Ïe v letech doslova ‰ílené-
ho rozvoje poãítaãové technologie nezÛstal ústav pozadu,
ba dovolíme si fiíci, Ïe obãas byl o krÛãek vpfiedu pfied ães-
k˘m prÛmûrem a dosáhl svûtového standardu. V tomto
prostfiedí rostla i vlivem konkurence „poãítaãová vzdûla-
nost“ pracovníkÛ âGÚ. Stejnû jako do jin˘ch v˘zkum-
n˘ch pracovi‰È ji pfiinesla do ústavu mladá krev, která jiÏ
byla poãítaãi odkojena. Av‰ak i stafií mazáci, jindy jiÏ ne-
pfiíli‰ flexibilní, se vût‰inou computerové spoleãnosti pfii-
zpÛsobili, i kdyÏ mnohdy ne bezbolestnû.

Bulletin of the Czech Geological Survey 74, 4, 1999

420

Programy, projekty, úkoly

Nejjednodu‰‰ím zpÛsobem, jak ãtenáfie seznámit s ãin-
ností ústavu, je vyjmenovat v˘zkumné úkoly. Byl by to
v‰ak zpÛsob dost alibistick˘, protoÏe by nepodtrhl vût‰í
v˘znam úkolÛ jednûch a men‰í druh˘ch, byl by to zpÛsob
i nudn˘, protoÏe seznam samotn˘ bez vysvûtlivek a ko-

mentáfie není snadno straviteln˘m ãtením. Tím se ãtenáfii
hned omlouváme, protoÏe zkrácen˘ seznam zafiadit pfiece
jen musíme. Pro koho je nestraviteln˘, ten mÛÏe pfieskoãit
hned k rozboru nejzajímavûj‰ích v˘sledkÛ v˘zkumÛ.



V tabulce jsou pouze základní úkoly. Z nich jsou prv-
ní dva podporovány úãelovou dotací Rady vlády pro v˘-
zkum a v˘voj. KaÏd˘ ze základních úkolÛ má fiadu pod-
úkolÛ. Mezi regionálními úkoly najdeme i spoleãné ma-
pování se Saskem a Polskem, spolupráci na geologicko-
turistick˘ch mapách, mapování pohraniãních oblastí
s Rakouskem, anal˘zu stavu starého geologického mapo-
vání vídeÀského ústavu pfied rokem 1918, sestavování
pfiehledn˘ch geologick˘ch map mal˘ch mûfiítek (zejména
dokonãení a vyti‰tûní zcela nové geologické mapy âR
1 : 500 000), geologickou mapu chránûn˘ch území âR
a mapu kvartérních sedimentÛ.

Mezi úkoly jsou zafiazeny i dvû vût‰í mezinárodní ak-
ce, zmínûné mapování pfiírodních rizik v Nikaragui a lo-
Ïiskov˘ v˘zkum v Zambii, které jsou hrazeny z fondu
Ministerstva zahraniãí.

Do loÏiskové geologie jsou téÏ zafiazeny prognózy
zmûn exportu a importu nerostn˘ch surovin pfii vstupu âR
do Evropské unie, vyhledávání loÏisek Ïivcov˘ch surovin
i modelové surovinové studie velk˘ch územních celkÛ.

Ve sféfie posudkové ãinnosti jsou vytãeny v˘zkumy
sesuvÛ a posuzování sanaãních prací odboru ekologic-
k˘ch ‰kod Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

Do kaÏdé z hlavních sfér patfií ãeské i mezinárodní
granty.

âGÚ je nositelem nebo spolunositelem 21 grantÛ
Grantové agentury âR, dvou grantÛ âeské akademie vûd
a dvou grantÛ Univerzity Karlovy. Vût‰ina z nich je za-
mûfiena paleontologicky a biostratigraficky, nûkteré se
v‰ak zab˘vají i strukturní a metamorfní geologií, jakoÏ
i sedimentologií a mineralogií. V˘znamné jsou i granty
environmentálního charakteru, zab˘vající se stopov˘mi
prvky, migrací a akumulací uhelného metanu, kolobûhu
uhlíku a Ïivin v acidifikovan˘ch jezerech na ·umavû,
i podmínkami Ïivota v horsk˘ch okyselen˘ch nádrÏích.

Od roku 1990 dodnes roste poãet mezinárodních gran-
tÛ rÛzného typu. Klasické jsou jiÏ nûkolikrát zmínûné pro-

jekty korelaãního programu IGCP, financované z rozpo-
ãtu UNESCO. Nûkteré byly skonãeny, jiné zaãínají, v ro-
ce 1999 se ústav podílí na ‰esti, které se t˘kají organic-
k˘ch látek v Ïivotním prostfiedí, magmaticko-hydroter-
málního v˘voje rudonosn˘ch systémÛ, stratigrafie kvarté-
ru stfiední Evropy, vlastností hornin a minerálÛ v ultrahlu-
bokém vrtu Kola, studia mlÏÛ Maroka a mezinárodního
geochemického mapování.

O ostatních mezinárodních grantech jsme se zmínili
jen letmo, proto povaÏujeme za uÏiteãné je vyjmenovat
(v závorce uvádíme hlavního sponzora):
- Atlas geotermálních zdrojÛ Evropy (Evropská unie)
- Projekt PACE - Paleozoic Amalgamation of Central

Europe - Evropská unie)
- Eisgarnsk˘ granit (M·MT - program Kontakt)
- âerné bfiidlice na loÏisku Dachang v âLR (M·MT -

program Kontakt)
- Vliv rÛzné úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í na stupeÀ acidifi-

kace lesních pÛd a na stabilitu lesa (APOS - Evropská
unie)

- Geochemie exogenních procesÛ (NIPHYS - Evropská
unie)

- CANIF - obûh uhlíku a dusíku v lesních ekosystémech
(Evropská unie)

- V˘voj analytick˘ch metod za úãelem kontroly jakosti
pfii mezinárodních environmentálních v˘zkumech
(Evropská unie)

- Monitorování a anal˘za zdrojÛ pra‰nosti v severoãeské
hnûdouhelné pánvi (British Council)

- Biogeodynamika beryllia v zalesnûném prostfiedí
(M·MT - Kontakt)

- Experimenty s migrací prvkÛ v ãesk˘ch ra‰elinách po-
mocí stabilních izotopÛ S, C a N (Mezinárodní environ-
mentální agentura)

- Zneãi‰tûní podzemních vod - sledování izotopov˘mi
metodami (Mezinárodní atomová agentura)

- LIMPIT - biogeochemick˘ cyklus olova (Evropská unie)
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Úkoly âeského geologického ústavu na rok 1999 (proti oficiální verzi znaãné zjednodu‰eno)

Regionální geologie Základní a úãelové mapování âR v mûfiítku 1 : 25 000
Geodynamick˘ model styku âeského masivu a Západních Karpat
Omezování plo‰ného zneãi‰tûní povrchov˘ch a podzemních vod 

(spolupráce na úkole VÚV T.G. Masaryka)
Tvorba oblastních geologick˘ch a hydrogeologick˘ch map a regionální studie
Geologick˘ v˘zkum testovací lokality Melechov 

(úkol Státního ústavu radiaãní ochrany)

LoÏisková geologie Pfiehodnocení prognózních zdrojÛ nerostn˘ch surovin âR 
(se základními loÏiskov˘mi mapami 1 : 25 000)

Vlivy tûÏby na Ïivotní prostfiedí

Informatika a posudková ãinnost Databáze a informaãní systém v âGÚ
Posudkov˘ servis oblastních geologÛ

Geochemie Ïivotního prostfiedí Organická geochemie v Ïivotním prostfiedí, metodika
Geochemick˘ atlas Evropy a âR (FOREGS - evropské geol. sluÏby)
Radonové riziko v âR
GEOMON

Tabulka 1



- Koordinace expertní spolupráce âR v programu pra-
covní skupiny o úãincích zneãi‰tûní na ovzdu‰í
(Evropská unie).

K tomu je nutno pfiipoãítat jiÏ zmínûné 4 granty ãesko-
americké spolupráce, kterou koordinuje Ministerstvo
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.

Popis prací na základních projektech a jejich struãné
zhodnocení bylo pravidelnû publikováno v Roãenkách
âGÚ a v anglickém jazyce ve Vûstníku âGÚ. Srovnáme-
li je rok po roce, uvidíme, Ïe základní struktura projektÛ
se nemûní. Zmûny jsou v projektech men‰ích, obvykle
krátkodob˘ch, ãímÏ se ústav pfiizpÛsobuje potfiebám
Ministerstva i jin˘ch správních orgánÛ. Nejvût‰í zmûny
jsou ov‰em v grantech jak ãesk˘ch, tak mezinárodních,
protoÏe jsou obvykle dvouleté nebo tfiíleté, nûkteré jsou
zakonãeny zprávou a publikacemi, jiné zaãínají.

Pfii rozboru hlavních v˘sledkÛ v˘zkumu se nebudeme
striktnû drÏet jednotliv˘ch úkolÛ. Nûkter˘ch objevÛ a dal-
‰ích poznatkÛ je totiÏ moÏno dosáhnout v rámci mnoha
projektÛ a sluÏeb. Proto zvolíme kombinaci regionálního,
stratigrafického a úãelového pfiístupu. Vyhovuje to auto-
rovi tûchto fiádek a doufáme, Ïe to bude vyhovovat i ãte-
náfiÛm.

Geologické a úãelové mapy 1 : 50 000

V ústavních propagaãních materiálech zdÛrazÀujeme,
Ïe v roce 1962 jsme byli první zemí na svûtû, která do-

konãila geologické mapování celého území v mûfiítku
1 : 200 000. Po 33 letech jsme dosáhli opût svûtového pri-
mátu, neboÈ jsme zmapovali celou republiku v mûfiítku
1 : 50 000. Opakujeme to, doufejme jen, Ïe ne do omrze-
ní, na geologick˘ch kongresech od indického v roce 1964
do ãínského v roce 1996. Na kongrese v japonském Kjótu
jsme v˘bûr map s doprovodn˘m komentáfiem a dekorativ-
ními obrázky vystavili na stálém panelu. Pfiedvádíme ma-
py na‰im zahraniãním náv‰tûvám a informujeme o nich
nejen odbornou, n˘brÏ i ‰ir‰í vefiejnost.

Projekt „padesátek“ zaãal jiÏ v roce 1985. Rozrostl se
tak, Ïe se stal nejvût‰ím projektem geologického ústavu.
Pravidelnû byl podporován úãelovou dotací a kaÏdoroãnû
pro nûj byla urãena ãást ústavních institucionálních finan-
cí. Odhadujeme, Ïe od roku 1985 dodnes se na sestavová-
ní tohoto mapového souboru zúãastnilo na 120 geologÛ,
hydrogeologÛ, geochemikÛ a jin˘ch specialistÛ. Na ma-
pách spolupracovalo téÏ na 80 externistÛ z 60 jin˘ch or-
ganizací. To v‰echno jsou ãísla, která dokazují, Ïe obdo-
bu tak gigantického projektu najdeme v zahraniãních geo-
logick˘ch sluÏbách jen tûÏko. O postupu mapování jsme
pravidelnû informovali v roãenkách. Projekt byl nûkoli-
krát mírnû upraven, práce na nûkter˘ch mapách urychlo-
vány, naopak jiné utlumovány a mapování geochemické
reaktivity hornin bylo v roce 1992 dokonce zastaveno.
DÛvodem byla sporná legenda, nepfiehlednost mapy a ne-
úmûrnû vysoké náklady na stovky chemick˘ch anal˘z.
Místo ti‰tûn˘ch map se z chemick˘ch anal˘z v‰ech typÛ
hornin sestavuje geochemická databáze.
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Obr. 32. Etapy prací na geologické mapû âR 1 : 50 000. Barvy:  Ïlutá  1987-89; modrá  1989-92; fialová 1992-94; ãervená 1994-95; zelená  1995-98;

GEOLOGICKÁ MAPA âR



Vûstník âeského geologického ústavu 74, 4, 1999

423

Obr. 33. Postup prací na vydávání map loÏisek nerostn˘ch surovin âR. Barvy: tmavû modrá 1987-88; zelená 1988-91; svûtle modrá 1991-93; ãerve-
ná 1993-95; fialová 1995-96; Ïlutá 1996-97

Obr. 34. Etapy zpracování hydrogeologické mapy âR. Barvy: modrá 1987-89; zelená 1989-92; fialová 1992-94; ãervená 1994-95; Ïlutá 1995-98

MAPA LOÎISEK NEROSTN¯CH SUROVIN

HYDROGEOLOGICKÁ MAPA âR



Geologická mapa je základem celého souboru, ostatní
jsou od ní více ãi ménû odvozené, proto se ostatním ma-
pám fiíká buì odvozené nebo tematické nebo také úãelo-
vé. Mapov˘ soubor byl sestaven tak, aby poskytovaly
komplexní pohled na území, od geologického sloÏení,
pfies v˘skyty nerostn˘ch zdrojÛ, inÏen˘rskogeologické
a pÛdní pomûry, sloÏení povrchov˘ch vod, pfiítomnost
chránûn˘ch území a lokalit, pfiítomnost v˘znamn˘ch kra-
jinn˘ch jevÛ aÏ po vyjádfiení stfietÛ zájmÛ mezi vyuÏívá-
ním zdrojÛ a ochranou Ïivotního prostfiedí. Z tohoto pfie-
hledu vidíme, Ïe tematika mapování je smûfiována k hod-
nocení vyuÏití území a to nejen k zobrazení souãasného
stavu, ale i moÏnostem plánování staveb, zafiízení a jiného
uÏití ploch v budoucnu.

Jako státní instituce je ústav povinen poskytovat mapy
zdarma státním orgánÛm, napfi. orgánÛm státní správy na
v‰ech úrovních, ‰kolám a kulturním zafiízením. Dal‰ím
klientÛm, soukromníkÛm a podnikÛm jsou mapy prodává-
ny, ov‰em za skuteãnû reÏijní cenu.

NáplÀ a v˘znam tûchto map byl jiÏ popsán tolikrát, Ïe
se zde omezíme jen na struãn˘ popis a vyobrazení postu-
pu prací na jednotliv˘ch ãástech souboru.
1) Geologické mapování bylo dokonãeno v roce 1995.

V‰echny mapy byly vyti‰tûny a vektorizovány.
Legenda byla postupnû sjednocena.

2) Mapy loÏisek nerostn˘ch surovin byly dokonãeny
hned po mapách geologick˘ch a jiÏ v roce 1996 byly
v‰echny vyti‰tûny. Na rozdíl od mapov˘ch loÏisko-

v˘ch podkladÛ, které zpracovává Geofond âR, zobra-
zují tyto mapy celkové regionální rozmístûní loÏisek
nerostn˘ch surovin, zásob a ploch s ovûfien˘mi prog-
nózními zdroji.

3) Sestavování map inÏen˘rskogeologického rajonování
vyÏadovalo spolupráci s dal‰ími organizacemi.
Dokonãeno bylo 53 vybran˘ch listÛ, z toho jich bylo
vyti‰tûno 34, ostatní jsou v autorsk˘ch originálech
k dispozici v archivu âGÚ.

4) Bûhem projektu zaãalo téÏ mapování skládek a geody-
namick˘ch jevÛ. S pomocí fiady jin˘ch organizací by-
lo dokonãeno 121 listÛ. Podklady jsou v archivu âGÚ.

5) Hydrogeologické mapování bylo dokonãeno a v‰ech-
ny mapy jsou vyti‰tûny.

6) Mapy pÛdní a pÛdnû interpretaãní pokryly pfiibliÏnû
polovinu území republiky. Ze 104 párÛ map byla vût-
‰ina vyti‰tûna.

7) Mapy geofyzikálních indikací a interpretací byly do-
konãeny na celém území republiky. Vyti‰tûno bylo 41
listÛ, autorské originály jsou v archivu âGÚ.

8) Mapy geochemické reaktivity byly sestavovány do ro-
ku 1992, pak bylo mapování z v˘‰e uveden˘ch dÛvo-
dÛ zastaveno. Vyti‰tûno bylo 50 map, dal‰ích 46 auto-
rsk˘ch originálÛ je opût v archivu âGÚ.

9) Mapy geochemie povrchov˘ch vod pokryly celé úze-
mí republiky a v‰echny listy byly vyti‰tûny. Posléze
bylo rozhodnuto prezentovat v˘sledky pfiehlednûji
v podobû map v mûfiítku 1 : 200 000.
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Obr. 35. Etapy zpracování mapy geochemie povrchov˘ch vod âR. Barvy: zelená 1985-90; ãervená 1990-93; modrá 1993-95; fialová 1995-96; Ïlutá
1996-97

MAPA GEOCHEMIE POVRCHOV¯CH VOD âR
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Obr. 36. Etapy zpracování mapy inÏen˘rskogeologického rajonování âR. Barvy: tmavû modrá 1987-89; zelená 1989-92; svûtle modrá 1992-94; ãer-
vená 1994-95; fialová 1995-96; Ïlutá 1996-98

Obr. 37. Etapy zpracování pÛdní mapy âR. Barvy: Ïlutá 1985-87; zelená 1988-90; ãervená 1990-92; modrá 1992-93; fialová 1994-98

MAPA INÎEN¯RSKOGEOLOGICKÉHO 
RAJÓNOVÁNÍ âR

PÒDNÍ MAPA âR



10) Mapy geofaktorÛ Ïivotního prostfiedí jsou syntézou
geologick˘ch i jin˘ch v˘zkumÛ. Sestávají ze dvou
ãástí, z mapy v˘znamn˘ch krajinn˘ch jevÛ a mapy
stfietÛ zájmÛ. Map prvního druhu bylo vyti‰tûno 98
a dal‰í reprodukce jiÏ nepokraãují. Signální mapy
stfietÛ zájmÛ existují pro celé území republiky
a v‰echny jiÏ byly i digitalizovány, pfiedev‰ím pro
potfieby Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

V Agentufie ochrany pfiírody a krajiny byly sestaveny
mapy chránûn˘ch území âeské republiky. V ústavu byly
vyti‰tûny v mûfiítku 1 : 100 000, a to ve dvou vydáních.

Postupnû se zpracovávají téÏ vysvûtlivky, a to ne pro
kaÏd˘ list zvlá‰È, n˘brÏ pro skupiny listÛ s jednotn˘m geo-
logick˘m sloÏením a pfiírodními podmínkami. Dosud by-
lo vyti‰tûno 57 svazkÛ vysvûtlivek. Práce na nich stále po-
kraãují.

K pojednání o projektu geologického a úãelového ma-
pování v mûfiítku 1 : 50 000 patfií i obrazové pfiílohy, upra-
vené zvlá‰È pro kaÏd˘ druh mapy. Ukazují názornû postup
mapování od poãátku projektu.

Od padesátek k pûtadvacítkám

V roce 1994 probûhla inventarizace dosavadního ofi-
ciálního mapování státní geologické sluÏby od roku 1919.
Byl vydán seznam v‰ech vydan˘ch geologick˘ch a odvo-
zen˘ch map s údaji o jejich cenách a dostupnosti. Tato

broÏurka byla zdarma rozesílána odbûratelÛm ústavních
map a dal‰ím správním orgánÛm. Pro ostatní zájemce je
je‰tû k dostání v prodejnû na Klárovû.

Tento publikovan˘ seznam ukazuje, Ïe mapování
v mûfiítku 1 : 25 000 bylo jednou z prÛbûÏn˘ch ãinností
ústavu. Mezi padesátkami a pûtadvacítkami není jen roz-
díl kvantitativní, n˘brÏ i kvalitativní. Toto podrobnûj‰í
mûfiítko musí prezentovat jiÏ daleko detailnûj‰í údaje
o geologické struktufie, o stratigrafii i petrologii hornin.
Celková interpretace tektonické stavby musí b˘t téÏ do-
pracována do vût‰ích podrobností. Vezmeme-li v úvahu,
Ïe kilometr v terénu znamená 4 cm na mapû, poskytuje ta-
ková mapa dost místa k zobrazení men‰ích tektonick˘ch
jevÛ i vloÏek odli‰n˘ch hornin.

V devadesát˘ch letech byly dokonãovány rozpracované
mapy. Rok 1996 znamenal pfiípravu na velk˘ projekt ma-
pování tohoto mûfiítka. Pfiedcházelo mu zpracování smûr-
nic, které byly vydány tiskem, pozdûji pak následoval ob-
tíÏn˘ úkol sjednocení legendy. Ideov˘ projekt na léta 1997-
2005 byl schválen Ministerstvem Ïivotního prostfiedí. V ro-
ce 1997 byla vypsána vefiejná soutûÏ na toto mapování, pfii-
ãemÏ âesk˘ geologick˘ ústav byl prakticky jedinou orga-
nizací, která byla schopna tak obrovsk˘ úkol zvládnout.
Nejen zku‰eností sv˘ch geologÛ, ale i tím, Ïe se navazuje
zcela pfiirozenû na jeho pfiedchozí projekty. Proto ústav zís-
kal na mapování úãelovou dotaci a zafiadil tento úkol do
svého plánu jako prioritní. Zaãaly jiÏ práce na vybran˘ch
listech, a to hlavnû podle poÏadavkÛ správních orgánÛ,
i podle návaznosti na pfiedchozí dÛleÏité práce. Roz-
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Obr. 38. Etapy zpracování pÛdnû interpretaãní mapy âR. Barvy: tmavû modrá 1987-91; zelená 1991-94; svûtle modrá 1994-96; Ïlutá 1996-98

PÒDNùINTERPRETAâNÍ MAPA âR
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Obr. 39. Etapy zpracování mapy v˘znamn˘ch krajinn˘ch jevÛ. Barvy: Ïlutá 1987-89; svûtle zelená 1989-91; modrá 1991-94; fialová 1994-97; tmavû
zelená 1997-98

Obr. 40. Etapy zpracování mapy stfietu zájmÛ. Barvy: zelená 1985-87; Ïlutá 1988-91; svûtle modrá 1991-94; ãervená 1994-96; tmavû modrá 1996-97;
fialová 1997-98

MAPA GEOFAKTORÒ ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
mapa v˘znamn˘ch krajinn˘ch jevÛ

MAPA GEOFAKTORÒ ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
mapa stfietÛ zájmÛ



pracované jsou nyní listy v Kru‰n˘ch horách, v LuÏick˘ch
horách a Krkono‰ích, v jiÏních âechách kolem Ka‰per-
sk˘ch hor, v západních âechách v plzeÀské pánvi, na Mo-
ravû v Jeseníkách, okolí Brna a ãástech Západních Karpat.

Geologická mapa âeské republiky 1 : 500 000

V‰em geologÛm je známo, Ïe stará verze geologické
pÛlmiliónky republiky z roku 1967 jiÏ nevyhovuje a Ïe si
geologická vefiejnost zaslouÏí vydání mapy zcela nové,
která by zobrazovala moderní poznatky. JiÏ v roce 1992
bylo rozhodnuto, Ïe taková mapa zpracována a vydána b˘t
musí, a to co nejdfiíve. Nebyl v‰ak na to jednotn˘ názor,
oponenti tvrdili, Ïe je lépe poãkat do dokonãení podrobné-
ho mapování. Jiní naráÏeli na to, Ïe zaãátek devadesát˘ch
let u nás znamenal silnou rozpolcenost názorÛ na stavbu
nûkter˘ch terénÛ. Rozhofiel se spor o alochtonitû, ãi auto-
chtonitû krystalinick˘ch blokÛ. Vlekl˘ byl i spor o legen-
du i o charakter doprovodného textu, kter˘ by mûl b˘t
vlastnû jakousi novou geologií republiky v kostce.
Problémy byly i s navázáním na mapy okolních státÛ.
V‰echny vá‰nû se postupnû podafiilo utlumit a práce na
mapû pokraãovaly. Jsou dotaÏeny do konce a mapa by mû-
la b˘t oponována na konci roku 1999, naãeÏ pak poãítaão-
vû zpracována pro tisk. Bratfii Slováci nás sice jiÏ pfiedbûhli
a novou pÛlmiliónku vydali v roce 1997, ale snad bude na-
‰e zpoÏdûní kompenzováno kvalitním zpracováním.

Od staré mapy z roku 1967 se bude nová mapa li‰it

tím, Ïe bude kompletnû odkrytá - bez kvartéru. âtvrto-
horním sedimentÛm bude totiÏ vûnována mapa samostat-
ná. Legenda nové mapy bude podrobnûj‰í, neboÈ bude ob-
sahovat i poloÏky, nazvané spodnokorové a plá‰Èové, tj.
granulity, eklogity, peridotity a serpentinity. Jejich vyme-
zení pomohly v˘sledky teoretick˘ch i experimentálních
prací. Nové zpracování se pfiikloní na zdÛraznûní pfiíkro-
vové stavby variského orogénu. Na v˘chodû budou za-
kresleny v˘chozy násunov˘ch zlomÛ v pásmu variského
fly‰e, na západû v domaÏlicko-teplické ãásti bohemika, na
severu v kru‰nohorském krystaliniku. Opustí se tak „geo-
logick˘ skanzen“ pojetí variského kolizního orogenu
a pfiiblíÏí se obrazu Alp ãi Karpat.

Nejv˘raznûji se v˘sledky nov˘ch v˘zkumÛ projeví
v sasko-durynském pásmu, kde radiometrické datování
a interpretace petrologick˘ch údajÛ umoÏnily rozli‰ení
nûkolika velk˘ch pfiíkrovov˘ch jednotek. Podafiilo se tak
oddûlit prekambrick˘ parautochton od alochtonÛ s horni-
nami nejistého stáfií, prekambrick˘mi, pfiípadnû paleozo-
ick˘mi, moÏná i stáfií obojího. Také vlastní sasko-duryn-
ské paleozoikum bylo oddûleno od svého podloÏí násuno-
vou dislokací. V kru‰nohorském krystaliniku není pozice
násunÛ jiÏ tak zfiejmá, ale soudí se, Ïe je lépe je zobrazit,
byÈ nepfiesnû, neÏ zcela opomenout.

Velkou pomocí pfii zpracování mapy západních a jiho-
západních âech byly v˘zkumy spjaté s ultrahlubok˘m vr-
tem KTB v Nûmecku. Ty umoÏnily, Ïe zóna Erbendorf-
Vohenstrauss mÛÏe b˘t interpretována jako odlouãená
ãást bohemika.
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Obr. 41. Etapy zpracování mapy chránûn˘ch území âR (2. vydání, mûfiítko 1 : 100 000). Barvy: zelená 1995-96; Ïlutá 1996-97

MAPA CHRÁNùN¯CH ÚZEMÍ âR
II. vydání, mûfiítko 1 : 100 000



V pokryvn˘ch útvarech, od permokarbonu do terciéru,
nebudou zmûny tak v˘znamné. Upfiesnûny budou strati-
grafické údaje a téÏ ponûkud jinak seskupeny litostrati-
grafické jednotky.

Geologické podmínky ukládání 
radioaktivního odpadu jadern˘ch elektráren

V devadesát˘ch letech se stal problém ukládání radio-
aktivního odpadu vysoce aktuálním. Pfied rozdûlením
âeskoslovenska byl vypracován federální program v˘-
zkumu moÏného úloÏi‰tû, ten se od poãátku roku 1993
rozdûlil na ãeskou a slovenskou ãást.

Zaãátek oficiálních prací na v˘zkumu geologick˘ch
podmínek vybudování úloÏi‰tû závisel na rozhodnutí vlá-
dy o strategii zacházení s radioaktivním odpadem. Je‰tû
pfied tím se v‰ak ústav tomuto problému se v‰í váÏností
zaãal vûnovat. VyuÏil urãité zahraniãní zku‰enosti a pro
podzemní úloÏi‰tû navrhl eliminaãní metodou 12 moÏ-
n˘ch oblastí, pfieváÏnû granitoidov˘ch masivÛ. Z geolo-

gického hlediska to bylo zcela logické, neboÈ âesk˘ ma-
siv a zvlá‰tû jeho postorogenní variské plutony patfií k nej-
stabilnûj‰ím oblastem v Evropû. ZdÛrazÀujeme, Ïe nebyly
brány v úvahu podmínky dopravní, sociální a jiné.
Nicménû pozdûj‰í úvahy dokázaly, Ïe prakticky v‰echny
navrÏené oblasti jsou z hlediska geologick˘ch podmínek
pro podzemní úloÏi‰tû vhodné.

V roce 1992 dostala pfiíprava podzemního úloÏi‰tû ofi-
ciální punc. BohuÏel v‰ak vlivem kompetenãních sporÛ
mezi Ministerstvem Ïivotního prostfiedí a Ministerstvem
hospodáfiství do‰lo k urãitému administraitivnímu rozko-
lu. Ministerstvo hospodáfiství platilo hlavní ãást projektu,
jehoÏ koordinátorem se stal Ústav pro jadern˘ v˘zkum
v ¤eÏi, tedy akciová spoleãnost, která si zfiídila pro tento
úãel speciální odbor. âesk˘ geologick˘ ústav navrhl po-
drobn˘ v˘zkum jedné z navrÏen˘ch lokalit, kter˘ byl mûl
pfiipravit kandidátní a testovací lokalitu a ukázat, jak˘m
zpÛsobem se má postupovat pfii pfiípravû lokality defini-
tivní. NaráÏelo se na fiadu nevyfie‰en˘ch problémÛ, otáz-
kou stále zÛstávala podzemní laboratofi a objevily se zno-
vu i hlasy o moÏnosti v˘vozu odpadu do jiné zemû.

Vûstník âeského geologického ústavu 74, 4, 1999

429

Obr. 42. Ukázka souboru map 1 : 50 000. Mapa inÏen˘rskogeologického rajonování, list Ústí nad Labem



·Èastn˘m rozhodnutím bylo zfiídit tzv. Radu ‰esti, kde by-
li zástupci obou zmínûn˘ch ministerstev, koordinátora,
âEZ, Státního ústavu radiaãní bezpeãnosti a Ministerstva
prÛmyslu a obchodu. Práce tak byly alespoÀ z vût‰í ãásti
koordinovány. âGÚ mezi tím vybral z moÏn˘ch oblastí
melechovsk˘ masiv v centrálním moldanubickém pluto-
nu, vypracoval podrobn˘ projekt geologického v˘zkumu
testovací lokality a získal men‰í úãelovou dotaci
Ministerstva Ïivotního prostfiedí. Projekt mûl statut prací
souvisejících s pfiípravou úloÏi‰tû. Ústav se podílel na cel-
kovém projektu i na pfiípravû obecného geochemického
programu.

I kdyÏ v roce 1997 do‰lo zfiízením organizace zvané
Správa úloÏi‰È k administrativním zmûnám, ústav pokra-
ãoval v pracích na v˘zkumu melechovského masivu.
Úãelová dotace umoÏnila, Ïe v˘zkum byl komplexní a by-
la do nûj zapojena fiada jin˘ch organizací.

Melechovsk˘ masiv je samostatn˘m v˘bûÏkem cent-
rálního masivu moldanubika a rozprostírá se zhruba mezi
Humpolcem a Svûtlou nad Sázavou. Doposud nebyl po-
drobnûji prozkoumán, protoÏe v nûm nebyly nalezeny v˘-
znamnûj‰í indicie v˘skytu nerostn˘ch surovin, coÏ bylo
do roku 1990 hlavním smûrem geologick˘ch a geoche-
mick˘ch prÛzkumÛ. Byl v‰ak zmapován v pfiehledném

mûfiítku, známy byly zhruba petrologické typy hornin
a geofyzikální charakteristika, hlavnû radiometrická
a magnetická. Na konci osmdesát˘ch let zde bylo zaháje-
no podrobné geologické mapování v mûfiítku 1 : 25 000.
Dnes, po sedmi letech v˘zkumÛ, byla sestavena mapa ma-
sivu v mûfiítku 1 : 10 000, rozvíjí se jeho strukturnû geo-
logick˘ v˘zkum, mûfií se hydrogeologick˘ a hydrologick˘
reÏim, monitoruje se vnos a odnos látek v malém povodí
sítû GEOMON. Na v˘zkumu se podílela i letecká magne-
tometrie a spektrometrie a pozemní tíhové mapování.
V roce 1996 byl vytyãen testovací geologicko-geofyzikál-
ní polygon v okolí Dolního Mûsta.

Granitoidy melechovského masivu jsou zãásti kryty
plá‰tûm z pararul, které vût‰inou patfií k monotónní sérii
moldanubika. Pouze na z. okraji je lemován pestrou sérií.
Pfii okraji masivu je intenzita granitizace pararul tak silná,
Ïe se stírá kontakt mezi granity a horninami plá‰tû. V sa-
motném melechovském masivu jsou ãtyfii základní typy
granitÛ: lipnick˘, koutsk˘, melechovsk˘ a typ Stvofiidel.
Li‰í se hlavnû zrnitostí a mnoÏstvím slíd. V klasifikaãním
diagramu IUGS spadají vût‰inou do pole granitÛ B a men-
‰í ãást do pole granodioritÛ, objevují se i granity leuko-
kratní a z Ïilného doprovodu spelity a pegmatity.
Srovnáme-li tyto typy s granitoidy celého centrálního
moldanubického plutonu zjistíme, Ïe ke granitÛm eisgarn-
ského typu lze pfiifiadit typy melechovsk˘ a Stvofiidel, typ
koutsk˘ lze pfiirovnat nejspí‰e k typu âímûfi a Ïe lipnick˘
granit nemá v moldanubickém plutonu ekvivalent.

Melechovsk˘ masiv má charakter koncentricky uspo-
fiádané intruze. Intruze lze rozdûlit podle star‰ích v˘zku-
mÛ do tfií fází. Do nejstar‰í se fiadí lipnick˘ a koutsk˘ typ,
do stfiední typ melechovsk˘ a do nejmlad‰í typ Stvofiidel.
Nová strukturní studia definují masiv jako polyfázovû
zvrstvenou intruzi s teleskopicky pronikajícími porcemi
nového magmatu. Geochemie klasifikaci je‰tû upfiesÀuje
a rozli‰uje mezi typy tfii ãasovû rozli‰itelné pulzy.

Kombinací petrologick˘ch, strukturních a geochemic-
k˘ch v˘zkumÛ lze rozdûlit melechovsk˘ masiv na tfii zá-
kladní jednotky, které jsou ãasovû a zfiejmû zdrojovû od-
li‰n˘mi pulzy granitového magmatu:
1. lipnick˘ granit,
2. drobno- aÏ stfiedozrnné granity typu KoutÛ ãi Svûtlé,
3. vlastní peÀ Melechova s typem melechovsk˘m a Stvo-

fiidel.
Lipnick˘ granit lze jednoznaãnû definovat i chemicky,

zatímco ostatní granity jsou si chemicky velmi blízké.
OstrÛvky tfietihorních a ãtvrtohorních sedimentÛ na

rÛzn˘ch úrovních paleoreliéfu mohou prozradit ledacos
o souãasné a nedávno minulé stabilitû masivu. Patrnû ter-
ciérního stáfií je fosilní zvûtrávání granitÛ, vázané na nej-
star‰í úrovnû paleoreliéfu. Zachovaly se spodní ãásti zvût-
rávacího profilu, tvofiené písãit˘m eluviem, z kterého vy-
stupují skalní v˘chozy. Na povrchu je ãasto doprovázejí
bloky a balvany granitÛ, které byly obnaÏeny po odnosu
okolních zvûtralin. Z tohoto hlediska tedy melechovsk˘
masiv pÛsobí dojmem mimofiádné stability bûhem mlad‰í-
ho teriéru a kvartéru.
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Obr. 43. Za nejvhodnûj‰í oblasti pro vybudování podzemního úloÏi‰tû
byly vytipovány granitoidové masivy. Na fotografii lom v granodiori-
tech ve Stfiíbrné Skalici v Posázaví
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Obr. 44. Geologická mapa melechovského masivu. Podle B. Mlãocha
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Obr. 45. Geologická mapa západních a jihozápadních âech, do které jsou zaneseny linie seizmick˘ch profilÛ.
1 - moldanubikum s rulami, migmatity a dal‰ími horninami, 2 - ruly a migmatity Kru‰n˘ch hor, Smrãin, a Slavkovského lesa, 3 - granulity s amfibo-
lity a ultramafick˘mi horninami, 4 - serpentinizované peridotity mariánskolázeÀského komplexu, 5 - amfibolity a eklogity mariánskolázeÀského kom-
plexu, 6 - tepelsko-barrandienská zóna, nemetamorfované a slabû metamorfované sedimenty a vulkanity, 7 - tepelsko-barrandienská zóna, anchime-
tamorfované sedimenty, kontaktnû metamorfované horniny a vulkanity, 8 - metamorfované subvulkanické granitoidy tepelsko-barrandienské zóny, 9
- tepelsko-barrandienská zóna, ‰tûchovická skupina proterozoika, 10 - svory a ruly pestré skupiny kru‰nohorského krystalinika s vloÏkami dal‰ích hor-
nin, 11 - kambrium, 12 - permokarbon, 13 - paleozoické sedimenty Vogtlandu a Saska s vulkanity, 14 - sedimenty Barrandienu, ordovik aÏ devon, 15
- ortoruly a leukokratní migmatity, 16 - gabroidy, 17 - granitoidy, 18 - melagranity a melasyenity, 19 - permokarbonské sedimenty, 20 - kontinentál-
ní svrchní kfiída a terciér, 21 - terciérní bazaltové tufy, 22 - terciérní vulkanity, 23 - zlomy, 24 - pfiesmyky, 25 - seizmick˘ profil. Podle St. Vrány a V.
·tûdré ze sborníku o modelu kÛry v západních a jihozápadních âechách ve vztahu ke KTB. Zjednodu‰eno.
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V˘sledky interpretace magmatické stavby masivu
ukazují, Ïe struktury lipnického typu granitu jsou souhlas-
né s okolím plutonu. Jsou vyvinuty koncentricky. Anal˘za
AMS ukazuje, Ïe intenzita staveb je velmi variabilní.
Hornina nebyla zcela mobilní ve smyslu pohybu kapaliny
a magma si spí‰e pfiedstavujeme jako smûs ne zcela rozta-
ven˘ch minerálÛ. Melechovská intruze má opût koncen-
trickou stavbu magnetick˘ch lineací a velmi ploché mag-
netické foliace. Magma bylo zfiejmû mobilní a bûhem v˘-
stupu koncentricky obtékalo vnucen˘ eliptick˘ tvar. Lze
pfiedpokládat, Ïe horká intruze melechovského granitu
ovlivnila jednak termálnû nadloÏní lipnick˘ granit, jednak
mechanicky ovlivnila pohyb magmatu v nadloÏí.

Podle dosud proveden˘ch geofyzikálních prací vypa-
dá pfiedbûÏná souborná interpretace melechovského masi-
vu takto:
a) Melechovsk˘ masiv je hustotnû i magneticky vzácnû

homogenní intruzí s velmi hlubok˘m zakofienûním do
hloubky 15-17 km. Jeho kontakt s okolními metamor-
fity moldanubika je ostr˘ a strm˘. V˘jimkou je v. ãást,
kde jde o tzv. otevfienou formu kontaktu s postupn˘m
pfiechodem do vnûj‰ích hornin a s moÏn˘m nehlubo-
k˘m propojením na tûleso granitického centrálního
masivu moldanubika.

b) V‰echny pfiítomné typy granitoidÛ mají témûfi shodné
hustotní parametry.

c) Mezi hodnotami magnetické susceptibility jednotli-
v˘ch typÛ granitÛ nejsou prakticky rozdíly.

d) Naproti tomu rozdíly v obsazích thoria jsou aÏ fiádové.

V lipnickém granitu je 25-60 ppm Th a v granitech ty-
pu Stvofiidel a Melechova pouze 4-7 ppm Th.

e) V obsahu uranu a draslíku nejsou mezi typy granitÛ
v˘znamnûj‰í rozdíly.

f) Plá‰Èové horniny moldanubika se od granitoidÛ masivu
li‰í vy‰‰í hustotou, vy‰‰í stfiední magnetickou suscep-
tibilitou a niÏ‰ími obsahy draslíku.

g) V regionálním poli spektrometrie gama se minimální-
mi obsahy thoria krásnû vyãleÀuje melechovsk˘ hru-
bozrnn˘ granit s drobnozrnn˘m typem Stvofiidel.
Rozsáhlou kladnou amonálií thoria se projevuje ãást
drobnozrnného lipnického granitu v j. a v. ãásti masi-
vu, kde se setkáváme s lokálními kladn˘mi anomálie-
mi uranu. Regionální thoriová anomálie pfiekvapivû
zãásti koreluje s regionálním magnetick˘m minimem.
V˘razn˘ch rozdílÛ v obsazích thoria lze vyuÏívat pfii
mapování jednotliv˘ch typÛ granitÛ.

h) Úvodní etapa seizmologického studia prokázala, Ïe
území je mimofiádnû vhodné pro umístûní lokální mo-
nitorovací sítû.

i) Vût‰ina geofyzikálních anomálií, identifikovan˘ch le-
tecky, má pÛvod v pfiírodní geologické situaci. Pouze
málo z nich bylo pfiisouzeno pfii pozemním ovûfiova-
cím mûfiením antropogenním vlivÛm.

j) Pozice geologicky mapovan˘ch a pfiedpokládan˘ch
zlomÛ byla geofyzikálními metodami upfiesnûna.

k) Na základû tíhov˘ch a jin˘ch mûfiení lze melechovsk˘
masiv rozdûlit do dvou ãástí. První z nich zahrnuje tû-
leso melechovského granitu s granitem typu Stvofiidel

Obr. 46. Trojrozmûrn˘ model povrchu krystalinika a permokarbonu podél styku saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky. Podle B. Mlãocha



v jeho apikální ãásti, kter˘ pfiechází ãásteãnû i do pro-
storu lipnického granitu a se vyznaãuje znaãnou fyzi-
kální homogenitou, bez v˘raznûj‰ích indikací povr-
chov˘ch i hlubinn˘ch fyzikálních rozhraní. Druhá,
tvofiící v˘chodní polovinu masivu hlavnû s tûlesem
lipnického granitu, je ménû homogenní a lze v ní po-
tvrdit hojnûj‰í v˘skyt poruchov˘ch zón. Sv˘m fyzikál-
ním projevem pfiipomíná spí‰e podmínky vût‰í ãásti
centrálního masivu moldanubika.

1) Detailní profilová geofyzikální mûfiení komplexem me-
tod na testovacím polygonu Dolní Mûsto pfiinesla fiadu
konkrétních geologick˘ch i metodick˘ch poznatkÛ.
Jedním z nich je, Ïe odporov˘m mûfiením a mûlkou
seizmikou byly získány poznatky o mocnosti pokryv-
n˘ch útvarÛ a o hloubce zóny zvûtrávání. V testovacím
polygonu je mocná od 0 do 5 m, v depresích dosahuje
aÏ deseti metrÛ. Deprese mohly vznikat vlivem tekto-
nického oslabení, které je centrem hlub‰ího zvûtrávání.
Stejné metody prokázaly pfiítomnost strm˘ch vodiv˘ch
linií a skryt˘ prÛbûh reliéfu skalního podkladu.

Geologick˘ model a velmi hlubok˘ vrt

„Nepotkal jsem geologa, kter˘ by nevûdûl, co zname-
ná zkratka KTB“, fiekl na poãátku devadesát˘ch let nestor
ãeské geologie, profesor z Pfiírodovûdecké fakulty. Nemûl
tak docela pravdu, jak jsme se pfiesvûdãili pfii odborné
zkou‰ce z kandidátského minima. Aspirant na jednu
z vy‰‰ích vûdeck˘ch hodností reagoval na otázku „fieknû-
te nám, co víte o kátébé“ zdû‰enû „coÏe..kágébé ?“ V‰e se
v‰ak za chvíli vyjasnilo a i onen dotyãn˘ pfiiznal, Ïe
i o zkratce KTB sly‰el, neboÈ znamená „Kontinentale
Tiefbohrung“, ãili kontinentální velmi hlubok˘ vrt.
Vzpomnûl si téÏ, Ïe jde o vrt v Nûmecku, v Horní Falci,
pfiesnû u mûsteãka Windischeschenbach, pár desítek kilo-
metrÛ od na‰ich hranic. Nûmci vybrali toto místo z nûko-
lika moÏn˘ch lokalit na konci osmdesát˘ch let, je‰tû v do-
bû Ïelezné opony. Geologické dÛvody v‰ichni uznávali,
navíc jsme se dozvídali od nûmeck˘ch partnerÛ i o urãi-
t˘ch dÛvodech politick˘ch. Vrt sice svou hloubkou nepfie-
konal ani svûtov˘, ani evropsk˘ rekord, dokonce ani ne-
splnil v‰echna geologická oãekávání, av‰ak stal se odra-
zov˘m mÛstkem pro fie‰ení mnoha geologick˘ch i tech-
nick˘ch problémÛ, na kter˘ch se mohla zúãastnit i ãeská
strana.

Je‰tû v posledních letech totality a tûsnû po sametové
revoluci byla existence hlubokého vrtu blízko hranic na-
‰ím hlavním argumentem pro schválení velkého projektu,
t˘kajícího se zemské kÛry západních âech. Jednání bylo
mnoho, reakce odpovûdn˘ch orgánÛ rÛzná, nûkdy dokon-
ce zamítavá. Oponentury, kter˘ch bylo nûkolik, dopadly
sice pfiíznivû, ale ne jednoznaãnû. Proto jsme si skuteãnû
oddychli, kdyÏ jiÏ v roce 1991 byla schválena úãelová do-
tace na tento projekt, a to dotace nemalá. UmoÏnila usku-
teãnit jeden z nejvût‰ích a nejkomplexnûj‰ích úkolÛ
âeského geologického ústavu v první polovinû devadesá-

t˘ch let. Projekt byl naplánován na 4 roky od 1991 do
1994 a mûl vyfie‰it stavbu kÛry v západních âechách.
Konkrétnû v˘voj a vztah nûkter˘ch základních jednotek
stfiedoevropsk˘ch variscid - saxothuringika, mariánskolá-
zeÀského komplexu, barrandiensko-tepelské jednotky (tj.
bohemika) a moldanubika. Poãítalo se s vyuÏitím poznat-
kÛ z hlubokého vrtu KTB, naopak nûmecká strana poãíta-
la s tím, Ïe pouÏije pro interpretaci vrtu poznatkÛ z na‰e-
ho území. Proto byla podepsána dvoustranná dohoda
o spolupráci. Ta umoÏnila na‰im geologÛm, aby se zú-
ãastnili zasedání v Nûmecku, aby mûli pfiístup k materiá-
lu z vrtu a aby byli informováni o v‰ech poznatcích.
Nûmecká strana pfiistoupila k této dohodû velkoryse a do-
mníváme se, Ïe v˘sledky, plynoucí z na‰í spolupráce pro
ni nebyly zklamáním. MÛÏeme si tím b˘t i jisti, neboÈ re-
akce na na‰i publikaci shrnující v˘sledky projektu
„Geological Model of Western Bohemia Related to the
KTB Borehole in Germany“, kterou jsme zafiadili jako
speciální ãíslo Sborníku geologick˘ch vûd (Journal of
Geological Sciences) byly neobyãejnû pfiíznivé.

âesk˘ geologick˘ ústav byl koordinátorem tohoto pro-
jektu, které se zúãastnilo na 70 specialistÛ z Geofyziky a.s.
Brno, Geofyzikálního ústavu AV, Pfiírodovûdecké fakulty
Univerzity Karlovy, Geologického ústavu AV, Ústavu fy-
ziky Zemû Masarykovy univerzity v Brnû, Aquatestu a.s.,
Praha a Ústavu nerostn˘ch surovin v Kutné Hofie.
Závûreãná zpráva byla oponována na Ministerstvu Ïivotní-
ho prostfiedí v bfieznu 1995 a na zmínûné publikaci se podí-
lelo 50 autorÛ. Dvousetpadesátistránkov˘ sborník s mnoha
mapov˘mi pfiílohami byl koncipován tak, Ïe napfied shrnul
základní v˘sledky, naãeÏ obsahoval specializované ãlánky,
pokr˘vající v‰echno pfies geofyziku, geochemii, aÏ izotopy
a uzavfieniny v minerálech. Hlavní v˘sledky byly publiko-
vány i v mezinárodních ãasopisech s ‰irok˘m okruhem ãte-
náfiÛ, napfi. v „Episodes“.

Nejpodrobnûji byl zpracován pruh území podél seiz-
mického profilu linie Kraslice-HoraÏìovice-Prachatice
o celkové délce 200 km. Model kÛry v této linii navazuje na
analogick˘ fiez na území sousedního Nûmecka. K poznat-
kÛm zcela zásadního v˘znamu patfií charakteristika styku
tepelsko-barrandienského svrchního proterozoika s molda-
nubikem podél stfiedoãeského ‰vu. Ve svrchní ãásti kÛry do
hloubky 8-10 km má tento styk povahu témûfi vertikálního
zlomu, ve vût‰ích hloubkách, aÏ do 40 km, v‰ak tepelsko-
barrandienská jednotka upadá k jihov˘chodu a nofií se pod
moldanubikum aÏ na vzdálenost 40 km. Model kÛry mol-
danubika je zcela odli‰n˘ od kÛry tepelsko-barrandienské
jednotky. Neplatí tedy star‰í pfiedstava o moldanubickém
v˘voji v podloÏí tepelsko-barrandienské jednotky.

Geofyzikové doplnili síÈ mûfiení letecké magnetomet-
rie a gama spektrometrie v pfiíhraniãním pásmu ‰irokém
10 km mezi A‰í a jz. okolím Su‰ice na ·umavû a chybûjí-
cí mûfiení detailní gravimetrie (1 : 25 000) v okolí Su‰ice
a Podbofian. Gravimetrická a ãásteãnû i magnetometrická
data poskytla mnoho informací o rozsahu kontrastních tû-
les pod povrchem, napfi. plutonÛ kysel˘ch a bazick˘ch
magmatitÛ a horizontÛ bazick˘ch metavulkanitÛ.
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Interpretace reflexnû seizmického profilu mezi Kras-
licemi a Prachaticemi ukazuje na to, Ïe tepelsko-barrandi-
enská jednotka zaujímá v jv. ãásti celou mocnost kÛry.
V této ãásti vynikají svazky v˘razn˘ch reflexÛ, uklonû-
n˘ch k JV, zatím co v sv. ãásti zapadá mariánskolázeÀsk˘
komplex i strukturní podloÏí jednotky Kladské k JV pod
tepelsko-barrandienskou jednotku a spodní ãást kÛry je
zfiejmû tvofiena silnû laminovan˘m komplexem pfiedvaris-
kého krystalinika. V oblasti pod vulkanick˘m komplexem
Doupovsk˘ch hor bylo zaznamenáno nûkolik reflexÛ
z plá‰Èov˘ch hloubek 35 km, 42 km a 56 km, které lze in-
terpretovat jako „zvrstvené“ intruze bazick˘ch magmatitÛ
vznikl˘ch souãasnû s terciérním bazaltov˘m vulkanis-
mem. Seizmologická studia z hraniãní sítû Kraslice-
Vogtland-Horní Falc poskytla v˘sledky mûfiení souãas-
n˘ch seizmick˘ch otfiesÛ s interpretací jejich typÛ a zdro-
jÛ s vyuÏitím refrakãnû seizmick˘ch mûfiení. Jiná pracov-
ní skupina zpracovala model uvolÀování seizmické ener-
gie v prostoru a ãase. Tematika geotermie se soustfiedila
na hodnocení regionálních zmûn tepelného toku, vlivÛ
podpovrchov˘ch tokÛ sráÏkov˘ch vod a vlivÛ neovulka-
nismu a vztah v‰ech tûchto faktorÛ k úãinkÛm dlouhodo-
b˘ch klimatick˘ch zmûn na teplotní pole.

Dal‰í metody zahrnuly studium paleofluid v horninách
a minerálech rÛzn˘ch genetick˘ch typÛ ze západních
âech i v˘zkum izotopÛ uhlíku, kyslíku a síry v horninách
a nûkter˘ch typech loÏisek. Anal˘zy izotopÛ stroncia a neo-
dymu v ãesk˘ch a moravsk˘ch neovulkanitech poskytly
informace o zdrojov˘ch oblastech pfiíslu‰n˘ch magmat.

I v tomto jubilejním sborníku opakujeme základní my‰-
lenky a schémata, která jiÏ byla publikována v jmenovaném
Sborníku. V˘sledn˘ model kÛry povaÏujeme totiÏ za jeden
z nejv˘znamnûj‰ích poznatkÛ moderní ãeské geologie.
Cel˘ tento projekt byl pfiesvûdãiv˘m dÛkazem toho, Ïe ne-
existují ostré hranice mezi badatelsk˘m (základním) a cíle-
n˘m (aplikovan˘m) v˘zkumem. I kdyÏ v˘sledky odpovída-
jí sféfie v˘zkumu badatelského, jejich aplikace jsou nedo-
zírné. Modely zemské kÛry jsou podkladem pro budoucí
rozhodování o technick˘ch pracích s rÛznou intenzitou zá-
sahÛ do zemské kÛry, a tím i s moÏn˘mi vlivy na Ïivotní
prostfiedí. V˘sledky projektu spolu s programem vrtu KTB
upfiesnily znalosti o petrofyzikálních vlastnostech hornin za
zv˘‰en˘ch teplot a tlakÛ a v podmínkách pÛsobení pfiiroze-
n˘ch systémÛ fluid. Takové informace jsou cenné pfii fie‰e-
ní problému bezpeãnosti úloÏi‰È jadern˘ch odpadÛ.
V˘sledky pfiispûly k poznání mechanismu vzniku ze-
mûtfiesn˘ch rojÛ na Kraslicku a v oblasti západoãesk˘ch
lázní. Jsou definovány zlomové struktury a na nû vázaná
ohniska zemûtfiesení. Zajímavé je zji‰tûní tendence hroma-
dûní ohnisek pfii rozhraní mezi zónou plastické a kfiehké de-
formace v hloubce kolem 8 km pod povrchem. Jsou téÏ
známy geotermální pomûry studovaného území, reÏim pod-
zemních vod i celkov˘ potenciál geotermální energie.
V˘sledky vrtání na nûmeckém území mÛÏeme vyuÏít
k ovûfiování povahy seizmick˘ch reflektorÛ. To je dal‰í
podnût pro roz‰ífiení na‰ich znalostí o zemské kÛfie v celém
âeském masivu.

V prÛbûhu prací na tomto velkolepém projektu i po
projednání závûreãné zprávy byl formulován dal‰í okruh
témat, kde by bylo moÏno získat v dal‰ích etapách cenné
informace. Proto byl na léta 1996 aÏ 1998 pfiipraven úkol
„V˘voj zemské kÛry v západní ãásti âech bûhem protero-
zoika a paleozoika“. V roce 1997 získal tento projekt úãe-
lovou dotaci Rady vlády pro v˘zkum a v˘voj, a tím byla
umoÏnûna úãast geofyzikálních metod a zaji‰tûna kom-
plexnost. Podafiilo se tak dokonãit detailní gravimetrické
mûfiení pfii sv. úpatí Doupovsk˘ch hor v mûfiítku 1 : 25 000
a sestavení pfiehledn˘ch stotisícovek pro celou oblast
Doupovsk˘ch hor. PrÛbûh tíhového pole odráÏí hustotní
stavbu svrchních ãástí kÛry do hloubky 3 aÏ 5 km, v˘ji-
meãnû aÏ do hloubky 10 aÏ 15 km. Tíhové mapy zazna-
menávají rozdíly v hustotách jednotliv˘ch typÛ hornin.
Tíhovû zápornû se nejãastûji projevují masivy granitoidÛ,
v˘plnû sedimentárních pánví, pásma zv˘‰ené migmatiti-
zace apod. Tíhovû kladnû jsou se projevují bazické masi-
vy, oblasti krystalinika bez migmatitizace, tûlesa amfibo-
litÛ, skarnÛ a elevace krystalinika v pánevním podloÏí.

Styk saxothuringika 
a tepelsko-barrandienské jednotky

I kdyÏ tato staÈ navazuje na pfiedchozí a v˘sledky jsou
souãástí v˘‰e uvedeného projektu, pfiipoutali jsme pozor-
nost ãtenáfiÛ nápadn˘m nadpisem. Jsme totiÏ pfiesvûdãeni,
Ïe jde o mimofiádnû zajímavé geologické interpretace úze-
mí kolem Doupovsk˘ch hor v sv. âechách. Mapa izolinií
povrchu krystalinika je ucelenou informací o jeho reliéfu
v podloÏí vulkanitÛ a platformních sedimentÛ. Reliéf po-
vrchu krystalinika je do znaãné míry odrazem geologické
stavby podloÏí a na regionální geologické jednotky jsou
vázány rÛzné v˘‰kové úrovnû reliéfu. Málo ãlenit˘ je po-
vrch krystalinika v podloÏí s. ãásti Doupovsk˘ch hor me-
zi úpatím Kru‰n˘ch hor a stfiezovsk˘m zlomem. Jsou zde
pfiítomny hlavnû ortoruly a granulity, patfiící k saxothurin-
giku. Reliéf povrchu krystalinika má charakter silnû pene-
plenizované plo‰iny terciérního stáfií s pokryvem fosilních
zvûtralin nûkolik metrÛ mocn˘m. Pfii úpatí Kru‰n˘ch hor
se povrch mírnû zvedá. V reliéfu jsou v˘raznûj‰í, tekto-
nicky podmínûné elevace, dosahující v˘‰ky pfies 400, ba
i 500 m n. m. JelikoÏ jsou pfiítomny na j. okraji plo‰iny ko-
lem stfiezovského zlomu, je moÏné, Ïe elevace mohou po-
kraãovat dále k západu. Na okrajích sokolovské a severo-
ãeské pánve je tato plo‰ina v˘raznûji tektonicky ãlenûná.
Napfi. elevace u Mofiíãova, tvofiená v˘chozem grafitick˘ch
fylitÛ, dosahuje nadmofiské v˘‰ky 470 m n. m. JiÏní okraj
plo‰iny je ostfie ohraniãen˘ stfiezovsk˘m zlomem, kter˘
má smûr VSV-ZJZ aÏ do okolí Ole‰ky s. od Doupova.
Jeho pokraãování k západu jiÏ není tak v˘razné a jedno-
znaãné, protoÏe se zde objevuje více struktur, pfieváÏnû
smûru V-Z, na kter˘ch pravdûpodobnû vyznívá.

JiÏnû od stfiezovského zlomu povrch krystalinika klesá
strmû do hloubky v podloÏí permokarbonu, dokonce aÏ do
-1078 m ve vrtu ÎK-1 u Îaboklik. Vulkanity na vz. okra-
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ji Doupovsk˘ch hor nasedají na
krystalinikum Tepelské plo‰iny,
která zde dosahuje v˘‰kové
úrovnû 600-700 m n. m. Jde
o peneplenizovan˘ reliéf, místy
je‰tû se zachoval˘mi relikty fo-
silních zvûtralin. Je tvofien grani-
ty karlovarského masivu, amfi-
bolity mariánskolázeÀského
komplexu a jeho ekvivalenty,
které pokraãují do podloÏí
Doupovsk˘ch hor, a dále sekven-
cí pararul, svorov˘ch hornin, fy-
litÛ a ortotul tepelského krystali-
nika. Mezi Kyselkou a Dou-
povem probíhá deprese V-
Z smûru, ‰iroká 5-6 km, navazu-
jící na v˘chodû na Ïateckou de-
presi. Oddûluje Tepelskou plo‰inu
od plo‰iny saxothuringika.

Pro rekonstrukci stavby fun-
damentu v podloÏí Doupovsk˘ch
hor byly pouÏity v‰echny dostup-
né geologické údaje i nové anal˘-
zy gravimetrické. V podloÏí terciérního vulkanického
komplexu Doupovsk˘ch hor se v komplikované struktufie
st˘kají tfii v˘znamné jednotky: Saxothuringikum, ekviva-
lent mariánskolázeÀského komplexu a tepelsko-barrandi-
enská jednotka. Z platformních sedimentárních formací
sem zasahují permokarbon, terciér a okrajovû i kfiída.
Severní ãást fundamentu Doupovsk˘ch hor je fiazena k sa-
xothuringiku. VÏilo se staré oznaãení ohárecké krystalini-
kum, i kdyÏ etymologicky správn˘ název by mûl znít
„oherské“. V˘razná pozitivní tíhová anomálie v centru
Doupovsk˘ch hor je pfiisuzována tûlesu bazick˘ch hornin,
kter˘ je povaÏován na ekvivalent mariánskolázeÀského
komplexu. Tento pfiedpoklad se podafiilo potvrdit vyma-
pováním tûlesa amfibolitÛ pfii v. okraji Doupovsk˘ch hor.
Kromû amfibolitÛ zde byly zji‰tûny i serpentinity a eklo-
gity, tedy stejná asociace hornin jako v mariánskolázeÀ-
ském komplexu. Urãité problémy jsou s pfiesnûj‰ím vy-
mezením tohoto bazického tûlesa. Doupovská gravime-
trická anomálie má zhruba izometrick˘ tvar a leÏí v tûs-
ném kontaktu negativní anomálie patfiící karlovarsk˘m
granitÛm. Mezi nimi je tak velk˘ rozdíl, Ïe zastírá pfiípad-
né detaily v geologické stavbû. Roz‰ífiení granitÛ karlo-
varského masivu podél v˘chodního okraje Doupovsk˘ch
hor je urãeno celkem jasnû prÛbûhem tíhového gradientu.
Kromû toho je doloÏeno mnoha vrty a v˘chozy v údolí
Ohfie. Zajímav˘ je novû zji‰tûn˘ v˘choz nûkolika desítek
metrÛ mocné Ïíly dioritového porfyritu u Velichova.

Pod jiÏní okraj Doupovsk˘ch hor zasahují horniny pat-
fiící tepelskému krystaliniku tepelsko-barrandienské jed-
notky, které jsou ve v˘chodní ãásti pfiekryty permokar-
bonsk˘mi sedimenty. Od sz. k jv. zde za sebou následují
dvojslídné pararuly s granátem, ruly svorového vzhledu,
dvojslídné svory a „drobové“ ruly, chlorit-biotitické fyli-

ty a biotitické metaprachovce a metadroby. Pfii jiÏním
okraji Doupovsk˘ch hor mají metamorfní izogrády smûr
SSV-JJZ. Lze odhadnout, Ïe se v podloÏí neovulkanitÛ
mohou stáãet do smûru SV-JZ.

Styk jednotek mezi Doupovsk˘mi horami 
a âesk˘m stfiedohofiím

V˘chozy krystalinika v âeském stfiedohofií jsou známy
v nûkolika erozních oknech, které jsou protaÏeny podél
struktury stfiedohorského zlomu, kter˘ je povaÏován za po-
vrchov˘ projev hlubinného litomûfiického zlomu. Vût‰í ãást
krystalinika je v podloÏí kfiídov˘ch sedimentÛ a na okrajích
âeského stfiedohofií i v podloÏí permokarbonu. V˘‰kové
rozdíly povrchu jsou obrovské. Nejv˘‰e je povrch krystali-
nika na kótû 487 m n. m. u Mil‰ova, nejníÏe ve vrtu
Volfartice Vf-1, a to -1230 m. Tam byly navrtány fylity,
které odpovídají stratigraficky nejspí‰e svrchnoproterozoic-
k˘m formacím lugika. Na jiÏním okraji âeského stfiedoho-
fií klesá strmû krystalinikum podél stfiedohorského zlomu
do permokarbonské deprese m‰ensko-roudnické pánve do-
konce aÏ na úroveÀ -1600 m. Krystalinikum, které vystu-
puje na povrch v erozních oknech mezi Bílinou
a Îernoseky, tvofií nápadnou trojúhelníkovou elevaci s dvû-
ma hfibety. Na S je ostfie omezena bílinsk˘m zlomem v˘-
chodozápadního smûru a na JV zlomem stfiedohorsk˘m.
Z jiÏní strany je elevace omezena strm˘m zlomov˘m sva-
hem Ïatecké deprese. Je to nejrozsáhlej‰í elevace krystali-
nika v podloÏí platformních sedimentÛ na rozhraní saxo-
thuringika a tepelsko-barrandienské jednotky. Od Bíliny
k Z navazuje v okolí Mostu pfies Hnûvín na strukturu ozna-
ãovanou jako jezersko-ryzelsk˘ hfibet, pokraãující aÏ k úpa-

Obr. 48. Xenolit drobnozrnné leukokratní ortoruly v krystalick˘ch tufech. PodloÏí hlavního efuzivního
komplexu doupovského centra. Doupovské vrchy, údolí Donínského potoka



tí Kru‰n˘ch hor. Na opaãnou stranu, od Litomûfiic na V, po-
kraãuje aÏ k mar‰ovicko-bezdûzské elevaci. Celková délka
této v˘chodozápadní elevace je 80 km. Jde zfiejmû o hrás-
Èovou strukturu, která oddûluje permokarbonské pánve lu-
gického a stfiedoãeského v˘voje. Okraje blokÛ s v˘raznûj‰í-
mi strm˘mi zlomov˘mi svahy doprovázející stfiezovsk˘,
stfiedohorsk˘ a kru‰nohorsk˘ poklesov˘ zlom, jsou lemová-
ny fiadou elevací. Ty naznaãují, Ïe bloky klesaly a zároveÀ
se naklánûly a tvofiily se tak deprese sedimentaãních pánví.
To je mechanismus, kter˘ podstatnû pfiispûl k vzniku seve-
roãeské terciérní pánve. Na její koneãn˘ tvar mûl vliv
i zlom bílinsk˘, kter˘ má opaãn˘ úklon proti pfiedchozím,
a proto vedl k vytvofiení hrásÈové struktury.

Styk saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednot-
ky probíhá podél stfiezovského a stfiedohorského zlomu
a jejich napojení. V mapû podloÏního krystalinika kopíru-
je strmé svahy tûchto zlomÛ, spadajících do sedimentaã-
ních sníÏenin kladensko-rakovnické a m‰ensko-roudnické
pánve. Rozhraní obou jednotek doprovází souvislá fiada
v˘raznû kladn˘ch gravimetrick˘ch anomálií. V oblasti
âeské brány (Porta Bohemica) se kladná anomálie ãásteã-
nû kryje s v˘chozem amfibolitÛ, které jsou v‰ak ãástí sa-
mostatné tektonické jednotky, vklínûné mezi saxothurin-
gikum a tepelsko-barrandienskou jednotku. Pokud by-
chom vykládali tyto kladné anomálie pfiítomností hlub‰ích
bazick˘ch tûles, které by mohly sledovat rozhraní saxo-
thuringika a tepelsko-barrandienské jednotky, znamenalo
by to, Ïe se tato tûlesa nofií k S pod kru‰nohorské krysta-
likum saxothuringika.

Jiné novinky ze západních a jihozápadních âech

Projekt „V˘voj zemské kÛry v západní ãásti âech bû-
hem proterozoika a paleozoika“ pfiinesl nûkteré dal‰í zají-
mavé v˘sledky, o kter˘ch jsme se je‰tû nezmínili. Pfiíkladem
je jihoãeská granulitová oblast, pro kterou dnes máme k dis-
pozici pfiehlednou tíhovou mapu v mûfiítku 1 : 100 000. Bylo
definováno nûkolik domén ve stavbû krystalinika, charakte-
rizovány rozdíly ve sloÏení a strukturní mocnosti jednotli-
v˘ch granulitov˘ch tûles. Modelov˘ tíhov˘ fiez prachatic-
k˘m granulitov˘m tûlesem indikuje vertikální pohyby
v rámci lhenického pásma o amplitudû vût‰í neÏ 7 km. Byl
odvozen postupn˘ v˘zdvih granulitového komplexu vÛãi
okolním jednotkám bûhem nûkolika deformaãních etap.

Geochemické a petrologické studium okrajové ãásti
eisgarnského granitu jz. od RoÏmberka nad Vltavou do-
kázaly, Ïe granity byly postiÏeny pozdní deformací s ãás-
teãnou rekrystalizací spoleãnû s pararulami okolní kaplic-
ké jednotky. Poprvé byla zji‰tûna rozsáhlej‰í albitizace
v ãeské ãásti moldanubického plutonu. V leukogranitech
a pegmatitech byla novû nalezena lokální fosfátová a litio-
vá mineralizace.

Dal‰í témata se t˘kala nûkolika aktuálních problémÛ
kadomského v˘voje proterozoika tepelsko-barrandienské
oblasti a granulitÛ moldanubika a saxothuringika.
Prohloubení v˘zkumu metamorfní zonálnosti západoães-

kého proterozoika a tepelského krystalinika vedlo k roz-
poznání tektonicky omezen˘ch segmentÛ v podobû ‰upin
s odli‰n˘m tektonometamorfním v˘vojem. Mezi
Lestkovem a BezdruÏicemi byla zji‰tûna 20 km dlouhá
stfiiÏná zóna s paramorfózami kyanitu po velk˘ch krysta-
lech andalusitu v sekreãních ãoãkách. Bylo prokázáno, Ïe
metamorfóza probûhla ve dvou etapách. Bylo téÏ zji‰tûno,
Ïe v západoãeském proterozoiku mají znaãn˘ v˘znam
procesy kadomského bazického plutonismu a doprovod-
n˘ch zjevÛ parciálního tavení okolních proterozoick˘ch
metasedimentÛ, hybridizace magmat a jejich diferenciace.
Poprvé zde byla charakterizována interakce vysokoteplot-
ních bazick˘ch magmat s metadrobami.

Pfiíspûvkem k rozpoznání zdroje detritického materiálu
proterozoick˘ch drob byl jejich geochemick˘ a izotopov˘
v˘zkum. Jde o smûs prvocyklového a pfiepracovaného ma-
teriálu, pfiiãemÏ kontinentální zdroj hraje hlavní roli.
Amfibolity moldanubika z okolí Ch˘nova a âeského
Krumlova byly studovány tak, aby se zjistil zdroj jejich ma-
teriálu i jejich stáfií. Soubor vzorkÛ z Ch˘nova poskytlo pa-
leozoické modelové stáfií (430-500 Ma) a izochrona pro
4 vzorky by odpovídala kambro-ordovickému stáfií
(509 ± 25 Ma). Amfibolit ze ·impachu má pomûrnû primi-
tivní tholeitové sloÏení a vznikl zfiejmû metamorfózou plu-
tonické plá‰Èové horniny. Souhrnnû získané poznatky uka-
zují na heterogenitu celkové populace amfibolitÛ pestré
jednotky a zdá se, Ïe ãást amfibolitÛ vznikla z alkalick˘ch
bazaltÛ pravdûpodobného kambro-ordovického stáfií.

Li‰ovské granulitové tûleso se odli‰uje od ostatních
granulitÛ jiÏních âech fiadou vlastností. Vzniklo pravdûpo-
dobnû z pÛvodnû plutonické horniny o sloÏení pfieváÏnû
kfiemenného dioritu s mal˘mi pfiesahy do monzonitu a gab-
ra. V˘chozí horniny byly odvozeny z plá‰Èového zdroje
v období asi pfied 500 Ma. Novû byly téÏ zji‰tûny podstat-
né odli‰nosti tûchto bazick˘ch granulitÛ od amfibolitÛ
pestré skupiny moldanubika, a nelze je proto povaÏovat za
silnûji metamorfovan˘ ekvivalent tûchto amfibolitÛ.

Z fiady jin˘ch témat se zmiÀujeme je‰tû o petrologii
a termobarometrii uzavfienin granulitÛ v neovulkanitech
Doupovsk˘ch hor oherského krystalinika a pfiípadném na-
lezení granulitÛ z hlub‰ích struktur zemské kÛry. Znaãnou
ãást xenolitÛ bylo moÏno pfiirovnat k horninám, které se
vyskytují na povrchu hlavnû ve v˘chodní ãásti oherského
krystalinika. Byl v‰ak zji‰tûn i nov˘ typ intermediálního
granulitu bohatého granátem a kyanitem.

Stfiedoãesk˘ pluton

Stfiedoãeskému plutonu jsme vûnovali samostatnou
kapitolku, protoÏe má neobyãejn˘ v˘znam z hlediska pet-
rologické variability i strukturní pozice ve variscidách
âeského masivu. Klasické petrologické poznatky byly
prÛbûÏnû doplÀovány a modernizovány podle svûtov˘ch
trendÛ pfii v˘zkumu plutonitÛ. TûÏko lze oddûlit posled-
ních 10 let od pfiechozí historie v˘zkumÛ, a proto nûkteré
na‰e poznámky zasáhnou i do vzdálenûj‰í minulosti. Z po-
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sledních let v‰ak pochází nové ãlenûní stfiedoãeského plu-
tonu, které vy‰lo z pera ústavních pracovníkÛ. Byly pou-
Ïity hlavnû rozdíly v charakteru distribuce vzácn˘ch ze-
min, coÏ bylo podpofieno posléze izotopovou geochemií.

NeÏ se budeme zab˘vat touto klasifikací, upfiesníme,
Ïe pluton leÏí na rozhraní dvou geologick˘ch jednotek,
a to bohemika a moldanubika. Petrologicky je stfiedoães-
k˘ pluton opravdu unikátní, neboÈ obsahuje dvû v˘raznû
rozdílné skupiny granitoidÛ: slabû alkalické horniny se
specifick˘mi geochemick˘mi rysy, tzv. durbachity a hor-
niny vápenato-alkalické série. Durbachitové série obsahu-
jí vysoce draselné lamproidní horniny âertova bfiemene
a táborského syenitu, které byly novû klasifikovány jako
amfibol-biotitické melasyenity a melagranity typu
âertova bfiemene a biotit-dvoupyroxenové melasyenity
a melagranity typu táborského. K této skupinû byl pfiifia-
zen i fiíãansk˘ granit a nûkteré granity a granodiority S-ty-
pu, jejichÏ geochemické vlastnosti jsou velice podobné
horninám durbachitové série. Zvlá‰È v˘znamné jsou
v tomto ohledu nové izotopové anal˘zy a obraz distribuce
vzácn˘ch zemin v jednotliv˘ch typech, které ukazují na
spoleãn˘ zdroj tûchto hornin.

Vápenato-alkalická série hornin plutonu s ãetn˘mi
monzotypy zahrnuje plutonické horniny od gaber po leu-
kogranity, pfiiãemÏ nejãastûj‰ími horninami jsou tonality,
granodiority a granity. Bylo zdÛraznûno, Ïe lze sledovat
analogii s andsk˘mi batolity.

PrÛbûÏnû bylo popsáno na 30 rÛzn˘ch petrografick˘ch
typÛ granitoidÛ stfiedoãeského plutonu. S pfiispûním geo-
chemie byly pokusy o ãlenûní hornin z rÛzn˘ch hledisek
a vymezení dvou odli‰n˘ch sérií, peribarrandienské a pe-
rimoldanubické.

Dostáváme se tak k novému rozdûlení hornin stfiedo-
ãeského plutonu do ãtyfi pruhÛ, a to hlavnû podle geoche-
mie, pfiedev‰ím charakteru distribuce vzácn˘ch zemin, po-
sléze i pak podle izotopové geochemie. Byly vymezeny 4
hlavní geochemické skupiny, tvofiící pruhy zhruba sv.-jz.
smûru, témûfi rovnobûÏné se severozápadní hranicí plutonu:
1) Geochemicky zralé horniny, odvozené z kontinentální

kÛry moldanubika, jako je typ âertova bfiemene, tá-
borsk˘ syenit, fiíãansk˘ granit, sedlãansk˘ granodiorit.
Mají typické geochemické rysy kontinentální kÛry,
napfi. vy‰‰í obsah alkálií, hlavnû draslíku, mnoho tho-
ria, u baziãtûj‰ích ãlenÛ i více hofiãíku. Magmata toho-
to sloÏení jsou vázána na riftové zóny na okrajích kon-
tinentÛ, kde vystupují jako vulkanity. Horniny podob-
n˘ch geochemick˘ch vlastností se objevují téÏ na
okraji prevariské moldanubické pevniny a jejich dne‰-
ní sloÏení je fiadí k durbachitové sérii.

2) Geochemicky nezralé I-typy odpovídající magmatÛm
odvozen˘m z plá‰tû. Sem patfií sázavsk˘ typ, nûãínsk˘
typ i ãást bazik. Jejich geochemické znaky jsou podob-
né proterozoick˘m metavulkanitÛm jílovského pásma,
které odpovídá v˘voji ostrovního oblouku, vzniklého
v proterozoiku na oceánské kÛfie a produkujícího geo-
chemicky nezralou kontinentální kÛru. Tyto horniny
mají málo draslíku, thoria i lehk˘ch vzácn˘ch zemin.

3) SloÏitá skupina hornin, vzniklá smí‰ením dvou zdrojÛ,
ze skupiny první a druhé, tj. smûsí krustálního a plá‰-
Èového zdroje. I-typy této skupiny zahrnují tûchnick˘,
povltavsk˘ a kozárovick˘ typ. K S-typÛm se fiadí typy
blatensk˘, ãervensk˘, sedleck˘ a bene‰ovsk˘. Oba ty-
py této skupiny mají promûnlivé geochemické vlast-
nosti, závislé na podílu zdrojÛ. Draslík pfievládá obvy-
kle nad sodíkem, thoria je dost, lehk˘ch vzácn˘ch ze-
min o nûco více neÏ je prÛmûr. Stejnû jako horniny
metamorfovan˘ch ostrovÛ, které v tomto pruhu leÏí,
ukazují vlastnosti S-typÛ granitoidÛ na snos materiálu
ze dvou rozdíln˘ch zdrojov˘ch oblastí: ostrovního ob-
louku na jedné stranû a zralého kontinentu na stranû
druhé. Smûrem k SZ se zvy‰uje mnoÏství geochemic-
ky primitivnûj‰ího materiálu, odpovídající bohemiku.
Naproti tomu k JV pfiib˘vá zralej‰ího geochemického
materiálu z moldanubické pevniny.

4) SloÏitá skupina hornin se smí‰enou geochemií. Tvofií
pruh pfii sz. kontaktu plutonu s bohemikem. Vznikla
smí‰ením materiálu kontinentální kÛry moldanubika
s materiálem nezralé kÛry bohemika, ve kterém mo-
hou b˘t pfiítomny vulkanity ostrovních obloukÛ i vul-
kanity vnitrodeskov˘ch riftÛ. Jako I-typy jsou zde pfií-
tomny typ poÏársk˘ a tzv. okrajov˘ typ, ve kterém by-
la definována geochemicky i prostorovû samostatná
tûlesa. V jednom z nich dosahuje obsah thoria 5 ppm,
v jiném aÏ 55,2 ppm. K S-typÛm se fiadí klatovsk˘
kozlovick˘ typ.
Z dal‰ích v˘znamn˘ch objevÛ se zmíníme o poznat-

cích o sázavském tonalitu, speciálnû z lokality Teletín.
V tomto tonalitu jsou uzavfieniny bazick˘ch pecek.
Nejvût‰í bazická uzavfienina odpovídá sv˘m sloÏením
proterozoick˘m vyvfielinám jílovského pásma. Zdrojové
magma ostatních bazick˘ch uzavfienin, které pfievládají,
jsou nápadnû shodné s kambrick˘m vulkanismem ãásti
ostrovní zóny netvofiicko-neveklovského ostrova. Uka-
zuje se proto, Ïe bazické uzavfieniny sázavského tonalitu
zachovávají pÛvodní stratigrafii od proterozoika do kamb-
ria, i pfies variskou metamorfózu.

Tento krátk˘ pfiehled nûkter˘ch nov˘ch poznatkÛ do-
kazuje, Ïe stfiedoãesk˘ pluton je stále stfiedem zájmu. I je-
ho poloha nedaleko od Prahy, velk˘ rozsah, petrologická
a geochemická pestrost, vztahy k okolním geologick˘m
jednotkám a návaznost na známá rudní loÏiska, dûlá ze
stfiedoãeského plutonu atraktivní cíl v˘zkumÛ i pro pfií‰tí
desetiletí.

Mûl Franz Eduard Suess pravdu?

Na poãátku na‰eho století nalézali Francouzi a ·v˘cafii
v Alpách mohutné pfiíkrovy. Je moÏné, Ïe právû tûmito no-
vinkami byl inspirován rakousk˘ geolog F.E. Suess, mimo-
chodem syn jednoho z nejslavnûj‰ích geologÛ pfielomu sto-
letí Eduarda Suesse, a definoval ve v˘chodním âeském
masivu dva strukturnû tektonické celky. Území, pfiemûnûné
pÛsobením granitov˘ch intruzí ve velk˘ch hloubkách za
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vysok˘ch teplot, oznaãil jako moldanubikum, území meta-
morfované v mal˘ch hloubkách pod vlivem tangenciálního
tlaku jako moravikum. Zcela jasnû vyslovil svou pfiedstavu
v publikaci z roku 1912: Moldanubikum bylo pfiesunuto
pfies moravikum, moravikum jako autochton vystupuje ve
svratecké a dyjské klenbû. V˘chodní ãást moldanubického
pfiíkrovu se zachovala jen jako trosky v krystalinick˘ch ost-
rÛvcích u Miroslavi, Krhovic a Frauendorfu. Nelze fiíci, Ïe
by proti této pfiedstavû nebyly vysloveny námitky, ale pfie-
sto se takov˘ model stal dodnes základem v‰ech prací, kte-
ré se zab˘vají v˘chodním okrajem âeského masivu. Byl
vtloukán do hlavy geologÛm star‰í generace, byl citován ja-
ko nevyvratiteln˘ po desítky let v uãebnicích i souborn˘ch
pracích o âeském masivu. Jistû, Ïe se objevovaly urãité al-
ternativní hypotézy, Suessovy pfiíkrovy byly upravovány,
násunová plocha posunována sem a tam, do v‰eho zasáhly
zmatky s pojmenováváním a definicí strukturnû tektonic-
k˘ch jednotek.

Teprve po podrobném mapování a zhodnocení v‰ech
nov˘ch údajÛ bylo moÏno teprve nedávno pfiedloÏit pfied-
stavu, která se od Suessovy li‰í a za kterou jsou odpovûd-
ni geologové âeského geologického ústavu. Krátce ji bu-
deme citovat:

Moravikum je komplexem proterozoick˘ch hornin.
Toto stáfií je potvrzeno radiometrick˘mi údaji. Pozdûji,
pfied 341-325 Ma byl tento komplex postiÏen meta-
morfózou, která v‰ak byla slab‰í neÏ v moldanubiku.
Metamorfóza nebyla doprovázena migmatitizací a nedo-
‰lo ani k v˘znamnûj‰í minerální pfiestavbû. Tektonické
postiÏení je naopak silné. V˘chodovergentní ‰upinová
stavba vtiskla moraviku koneãn˘ izoklinální ráz. Intenzita
varisk˘ch tektonick˘ch deformací v‰ak nebyla tak silná,
aby rozbila proterozoickou brachyantiklinální klenbu. Na
západû bylo kadomsky konsolidované území zaãlenûno
do variského moldanubika prostfiednictvím hlubok˘ch str-
m˘ch tektonick˘ch diskontinuit, podél nichÏ byly do
svrchních ãástí kÛry vtaÏeny vysokotlaké horniny. Je‰tû
na konci proterozoika byl prostor souãasného moravika
v pozici brunovistulického plá‰tû. K jeho oddûlení do‰lo
aÏ v dobû, kdy území získávalo ‰upinovou stavbu.
Variskou pfiíkrovovou stavbu, tak ji chápal F.E. Suess, lze
tûÏko dokázat. Pokud existuje, musela by b˘t pfiedkadom-
ského stáfií.

Moravikum dyjské klenby se dnes chápe jako protero-
zoické pfiedpolí variského orogenu, od nûhoÏ je na S od-
dûleno moravskoslezsk˘m zlomov˘m pásmem, na Z sou-
stavou neprÛbûÏn˘ch hlubok˘ch a strm˘ch tektonick˘ch
diskontinuit. Na V je varisk˘m diendorfsk˘m zlomov˘m
pásmem oddûleno od hlavní ãásti brunovistulika. Jako sa-
mostatná tektonostratigrafická jednotka se moravikum
vymezilo teprve bûhem variské tektogeneze. Pfiedtím by-
lo souãástí kadomského orogenního systému. Z hlediska
metamorfního je pfiechodním prostorem, stojícím mezi
varisky zcela pfiebudovan˘m „pfiedmoldanubick˘m“ pro-
terozoikem a brunovistulikem, v nûmÏ vût‰í vliv variské
orogeneze nebyl prokázán.

Styk âeského masivu se Západními Karpaty

Vytvofiení geodynamického modelu styku tûchto dvou
geologick˘ch jednotek evropského v˘znamu se vûnuje
brnûnská poboãka âGÚ. Problém byl zafiazen do aktivity
âGÚ jako samostatn˘ úkol, kter˘ byl dokonce mírnû
sponzorován úãelovou dotací. Z nûkter˘ch dÛleÏitûj‰ích
v˘sledkÛ uvádíme tyto:
1) Byl sestaven paleogeografick˘ model fly‰ov˘ch pánví

pro sedm hlavních v˘vojov˘ch etap od vzniku fly‰o-
v˘ch pfiíkrovÛ ve svrchní jufie aÏ po spodní baden.

2) Bylo sestaveno strukturnû geologické schéma ‰ir‰ího
okolí vídeÀské pánve vãetnû schematického modelu
vzniku pánve ve stfiedním miocénu. ZároveÀ byl re-
konstruován smysl tektonick˘ch pohybÛ podél jednot-
liv˘ch zlomÛ. Bûhem oligocénu a miocénu probíhaly
ãtyfii v˘vojové etapy s rÛznou orientací sloÏek napûÈo-
vého pole.

3) Pfiehled regionální geologie a tektoniky v oblasti fly-
‰ového pásma Karpat byl publikován v práci
„Tectonic Evolution and Oil and Gas Generation
Model in the Contact Area of the North European
Platform with the West Carpathians.“ Je souãástí mo-
nografie „Oil and Gas in Alpidic Thrust Belts and
Basins of Central and Eastern Europe“.

4) Geofyzika a.s. Brno s brnûnskou poboãkou âGÚ in-
terpretovala linii seizmického profilu 124, vedoucího
z Hornomoravského úvalu k bradlovému pásmu.
Geologická interpretace seizmického fiezu s vymeze-
ním hlavních tektonick˘ch prvkÛ byla ovûfiena gravi-
metrick˘m modelem. VyváÏen˘ tíhov˘ fiez je dnes
modelován z hlediska pohfibení a termální pfiemûny se-
dimentÛ metodami pánevní anal˘zy. Dal‰ím krokem
bylo rozvinutí geologick˘ch jednotek do pÛvodní po-
zice.

5) Ze studia aglutinovan˘ch foraminifer bûlokarpatské
jednotky vyplynuly závûry o v˘voji sedimentaãních
prostfiedí.

6) Zji‰tûní petrofyzikálních parametrÛ (hustoty, radioak-
tivity, suceptibility) sedimentÛ Host˘nsk˘ch vrchÛ
i jejich geochemického sloÏení umoÏnilo dal‰í geofy-
zikální a strukturní interpretace.

7) Byl pfiedloÏen litofaciální model sedimentÛ karpatu
a mapa jejich kolektorsk˘ch vlastností v karpatské
pfiedhlubni na severní Moravû.

Severoãeská hnûdouhelná pánev

Nemusíme vysvûtlovat, proã je severoãeská hnûdou-
helná pánev pfiíkladem devastovaného Ïivotního prostfie-
dí. Devadesát procent zemského povrchu je v˘raznû
ovlivnûno lidskou ãinností, která navíc zasahuje na vel-
k˘ch plochách do znaãn˘ch hloubek a pfiemísÈuje obrovi-
tá mnoÏství materiálu. Atmosférick˘ spad se po ãase stá-
vá souãástí horninového prostfiedí a ovlivÀuje sloÏení pÛd
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Obr. 49. Propagace v˘sledkÛ v˘znamného projektu âGÚ „Komplexní geologicko-ekologick˘ v˘zkum severoãeské hnûdouhelné pánve“. V ilustrované
broÏurce jsou struãnû popsány hlavní v˘sledky úkolu. V roce 1995 ji vydal âGÚ ve spolupráci s Geofondem âR a BáÀsk˘mi projekty Teplice a.s.
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a tím i vegetace. Mohli bychom pokraãovat a popisovat
dal‰í a dal‰í nepfiíznivé faktory. Tato situace donutila vlá-
du âeské republiky, aby v roce 1990 vydala „Usnesení
o ozdravení Ïivotního prostfiedí severoãeské oblasti“. Na
to reagoval Odbor ochrany horninového prostfiedí MÎP
a vyzval ústav, aby koordinoval projekt, kter˘ by se zab˘-
val komplexním v˘zkumem geofaktorÛ. Úkol byl pfiipra-
ven pod názvem „Komplexní geologicko-ekologick˘ v˘-
zkum severoãeské hnûdouhelné pánve“. V preambuli pro-
jektu bylo, Ïe jeho cílem je pfiispût geologick˘m v˘zku-
mem ke stanovení rozsahu antropogenní ekologické zátû-
Ïe neÏivé pfiírody a navrhnout pfiístupy k minimalizaci
‰kod. JiÏ název úkolu ukazuje, Ïe v˘sledkÛ v˘zkumu by
mûlo b˘t vyuÏito pfii praktick˘ch technick˘ch, sociálních
i administrativních zásazích. Zku‰enosti naopak dokázaly,
Ïe po skonãení projektu byla skuteãnû fiada poznatkÛ
prakticky vyuÏita, aÈ jiÏ správními orgány nebo podniky.

V˘zkum se zamûfiil na sledování po‰kození jednotli-
v˘ch sfér imisemi, acidifikací, tûÏk˘mi kovy, organick˘-
mi slouãeninami a dal‰ími ‰kodlivinami. Pozornost se
soustfiedila i na látkovou v˘mûnu na rozhraní atmosféra-
biosféra-pedosféra-hydrosféra-hornina i na sledování ko-
lobûhu látek. InÏen˘rskogeologická ãást projektu sledova-
la stabilitu svahÛ, riziko rÛzn˘ch druhÛ v˘sypek a spoleã-
nû s dal‰ími obory navrhovala revitalizaci území po skon-
ãení lomové tûÏby. Projekt byl zahájen na poãátku roku
1992 a naplánován na 3 roky, pfiiãemÏ ãást ãtvrtého roku
mûla b˘t vûnována vyhodnocení v˘zkumÛ, prezentaci v˘-
sledkÛ v odborn˘ch kruzích i na vefiejnosti. Na fie‰ení úko-
lu se podílelo na 90 odborníkÛ z 41 organizací, tím se ten-
to projekt zafiadil mezi nejvût‰í, které âesk˘ geologick˘
ústav koordinoval. Projekt byl po 3 roky financován úãe-
lovû. Plo‰nû nebyly práce soustfiedûny pouze na pánev, ale
zab˘valy se i pfiilehlou ãástí Kru‰n˘ch hor aÏ po státní
hranice. Projekt byl rozãlenûn na ãásti podle sfér Ïivotní-
ho prostfiedí, tj. atmosféru, hydrosféru, pedosféru a lito-
sféru. Jako podúkoly byly pak definovány antropogenní
akumulace a fiada podpÛrn˘ch projektÛ. Nezb˘vá, neÏ po
tomto úvodu struãnû zhodnotit v˘sledky jednotliv˘ch
oborov˘ch úkolÛ:

Vztahy atmosféra - horninové prostfiedí

Porovnáním chemismu sráÏek na stanici Vysoká Pec
v Kru‰n˘ch horách se ukázalo, Ïe v letech 1993 a 1994 se
sniÏuje mnoÏství ‰kodlivin v atmosféfie. Obdobnû probíhá
v˘voj i v sousedním Nûmecku. Je to tím, Ïe byly omeze-
ny ‰kodlivé emise v Sasku a v âesku, kde byly rekonstru-
ovány elektrárny a konstruována odsifiovací zafiízení. Na
v˘zkumné plo‰e Naãetín byl bûhem tfií let pozorován po-
kles suché depozice z podkorunov˘ch sráÏek, a to z 41 kg
S na ha za rok (1992) a 11 kg S na ha za rok (1994). Byl
téÏ prokázán znaãn˘ vliv morfologie na atmosférickou de-
pozici. Koncentrace kovov˘ch prvkÛ v aerosolu je vy‰‰í
v pánvi neÏ v hfiebenové ãásti Kru‰n˘ch hor.

Projevuje se i vliv hustoty dopravy. Koncentrace olo-

va v atmosférickém spadu i pÛdû je nejvût‰í v okolí silnic
a maximální podél silnic první tfiídy. Koncentrace obsahu
zinku a niklu je nejvy‰‰í v okolí Chomutova, coÏ zfiejmû
ovlivÀuje ãinnost podniku VTÎ Chomutov.

Hydrosféra

Zmûny reÏimu podzemních vod od poloviny minulého
století byly extrapolovány z hlediska moÏného budoucího
v˘voje. Pro západní ãást severoãeské pánve i pro pánev
pûtipeskou byl vytvofien matematick˘ model proudûní
a v˘‰ek hladiny podzemní vody. Byly nalezeny dva vydat-
né zdroje podzemních vod, z bariéry dolu Jan ·verma
a z oblasti V‰estudy-Pestvice. Pro celé území byly sesta-
veny mapy zranitelnosti podzemních vod, coÏ je dÛleÏité
pro projektování skládek a plánování zemûdûlsky vyuÏíva-
n˘ch oblastí. Do projektu bylo zafiazeno i sledování de-
strukce teplick˘ch termálních pramenÛ, coÏ vedlo ke zpra-
cování návrhu vhodného reÏimu ãerpání a ke zmûnû
hloubky zapu‰tûní ãerpadel. Je to sice doãasné fie‰ení pro-
blému záchrany Pravfiídla, ale do doby nálezu koneãného
fie‰ení bude jistû úãinné. Byla sestavena mapa vyuÏitelnos-
ti geotermální energie a vytipováno 30 lokalit, na kter˘ch
lze vyuÏít tepelné energie ãerpadly. Pro láznû Teplice byla
vypracována studie vyuÏití tepla odpadních vanov˘ch vod,
coÏ by mohlo pokr˘t asi 90 % roãní spotfieby tepla lázní.
Ve zdrojích pitn˘ch vod v˘chodní ãásti Kru‰n˘ch hor by-
ly nalezeny zv˘‰ené koncentrace beryllia a volného hliní-
ku, zejména v teplickém ryolitu a katefiinohorské klenbû.
Tam obsah tûchto prvkÛ pfiekraãuje hygienickou normu,
a proto je nutno tento problém dále sledovat.

Pedosféra

PÛdy oblasti jsou okyselovány atmosférick˘m spa-
dem, av‰ak náchylnost k okyselování je u rÛzn˘ch pÛd
rozdílná. Velmi odolné jsou ãernozemû, smonice a para-
redziny, naproti tomu velmi choulostivé a snadno acidifi-
kovatelné jsou hnûdé pÛdy kyselé, rezivé pÛdy a podzoly.
Pfiechodné místo mezi nimi zaujímají hnûdozemû. Podle
pfiesného stanovení rychlosti a intenzity acidifikace lze
upravovat agrotechnické a melioraãní postupy na rÛzn˘ch
typech pÛd.

Bylo prokázáno, Ïe kontaminace rizikov˘mi prvky
ohroÏuje hlavnû silnû vyluhované pÛdy vy‰‰ích, humid-
nûj‰ích oblastí a pÛdy nivní. Novû byla sestavena mapa
pÛdnû geografick˘ch regionÛ, kterou lze pouÏít jako pod-
kladu pro vypracování zemûdûlsk˘ch a lesnick˘ch kon-
cepcí.

V pÛdách na rekultivovan˘ch v˘sypkách byly zji‰tûny
pomûrnû vysoké obsahy nûkter˘ch rizikov˘ch prvkÛ, ze-
jména arsenu a olova. Nûkteré z nich jsou snadno vyluho-
vatelné, coÏ je velmi nepfiíznivé pro v˘voj vegetace. Platí
to hlavnû pro kadmium a chrom.

Bylo téÏ zji‰tûno, Ïe se v zemûdûlství mohou vyuÏívat



energetické popely jako melioraãní prostfiedek k vylehãe-
ní tûÏk˘ch zemin v˘sypek. Nedoporuãuje se v‰ak, aby se
na nich pûstovaly potravináfiské a krmné plodiny, protoÏe
v popelech b˘vá zv˘‰en˘ obsah nûkter˘ch prvkÛ. Dfiíve
vyjadfiované obavy ze zv˘‰ené radioaktivity rychle zvût-
rávajících energetick˘ch popelÛ v‰ak nebyly prokázány.

Litosféra

V pfiedpolí uheln˘ch lomÛ byly zhodnoceny geologic-
ké a technologické parametry pro vyuÏití „nadloÏí“, tj.
mocného komplexu sedimentÛ nad uhelnou slojí. Byly
specifikovány nûkteré moÏnosti pouÏití, zejména pro v˘-
robu cihel, keramiky a stavebních surovin. LoÏiska bento-
nitÛ a oxyhumolitÛ byla zafiazena do databáze a byly na-
vrÏeny moÏnosti jejich vyuÏití v ekologick˘ch progra-
mech, napfi. pfii rekultivaci v˘sypek, ãi‰tûní odpadních
vod, hnojení, dále i ve stavebnictví, zemûdûlství, chemic-
kém a farmaceutickém prÛmyslu. Sestavené báÀské a geo-
logické mapy uheln˘ch slojí obsahují vrstevnice stropu
slojí, izolinie obsahÛ popelu, hranice povrchovû i hlubin-
nû vytûÏen˘ch ploch, v˘sypek a linie omezení tûÏebních
postupÛ. Tyto mapy jsou dnes podkladem nejen pfii posu-
zování vlivu tûÏby na krajinu a Ïivotní prostfiedí, ale i pro
vlastní postup tûÏby a projekty revitalizace krajiny. Pro
celé území pánve byly sestaveny mapy v˘voje podloÏních
stratigrafick˘ch jednotek v mûfiítku 1 : 50 000. Podkladem
byly údaje z neuvûfiitelného mnoÏství vrtÛ, bylo jich totiÏ
na 40 000. Podle nich lze rekonstruovat
sedimentární, tektonick˘ a vulkanick˘ v˘-
voj pánevní oblasti, jakoÏ i v˘voj paleo-
klimatu a morfologie pánve. Je totiÏ dob-
fie známo, Ïe o akumulaci rostlinného ma-
teriálu, z kterého vznikaly uhelné sloje, se
rozhodovalo jiÏ desítky milionÛ let pfied
tím, neÏ klesalo dno pánve, vyvíjelo se
vhodné klima a pÛsobily dal‰í geologické
faktory.

Antropogenní akumulace

Pro celou pánev byly sestaveny mapy
v mûfiítku 1 : 25 000, do kter˘ch jsou za-
kresleny báÀské postupy lomÛ, v˘sypky
a zbytkové jámy, vÏdy v pûtilet˘ch obdo-
bích od roku 1995 aÏ do ukonãení tûÏby.
Jsou na nich vyznaãeny i plochy vhodné
k zástavbû, plochy rekultivované a plochy
s probíhající i plánovanou rekultivací.
Návrh na zakládání staveb na v˘sypkách
pfiedpokládá homogenizaci v˘sypkov˘ch
zemin a zv˘‰ení jejich únosnosti dyna-
mick˘m zhutÀováním. Práce potvrdily, Ïe
pfii pfiípravû vhodn˘ch staveni‰È je moÏno
pouÏít tuh˘ch stavebních konstrukcí a se-
lektivního sypání v˘sypek. V souvislosti

se zakládáním v˘sypek byl stanoven v˘voj sniÏování
smykové pevnosti v˘sypkov˘ch zemin v závislosti na ãa-
se. Potvrdilo se, Ïe dodateãné úpravy v˘sypek jsou z hle-
diska jejich stability rizikové. Lze pfiedpovûdût sedání po-
vrchu v˘sypek, a to jak maximální pokles, tak jeho rych-
lost. Je téÏ moÏno urãit optimální ãasov˘ odstup mezi do-
konãením v˘sypky a zahájením v˘stavby a pfiedpovûdût
moÏné sedání základÛ stavby. Byly téÏ doporuãeny vhod-
né rekultivaãní postupy pro v˘sypky a zbytkové jámy.

PodpÛrné projekty

Souãástí tûchto projektÛ byly podrobné inÏen˘rskogeo-
logické mapy, kter˘ch bylo v mûfiítku 1 : 25 000 dokonãe-
no sedmnáct. Lze jich pouÏít pfii revitalizaci krajiny, plá-
nování terénních úprav, zemních prací, situování inÏen˘r-
sk˘ch sítí, v˘stavby sídli‰È a ochranû pfiírodních i kultur-
ních objektÛ.

Severoãeská pánev a dal‰í západnûj‰í podkru‰nohor-
ské pánve jsou místem, kde je v âeském masivu relativnû
nejvût‰í seizmické riziko. Toto zemûtfiesné ohroÏení nelze
podceÀovat, a proto byla revidována historická epicentra
a údaje o silnûj‰ích otfiesech z minul˘ch století.

V˘zkum kritick˘ch zátûÏí oxidÛ dusíku v pánvi a jejím
okolí prokázal, Ïe jejich hodnoty byly zaãátkem osmdesá-
t˘ch let pfiekraãovány více neÏ ãtyfiikrát. V letech 1993
a 1994 klesla tato depozice o 25 %. I tak je zfiejmé, Ïe
v Podkru‰nohofií je nutno sníÏit depozici o dal‰ích
69-70 % a ne jen o 30 %, k ãemuÏ se zavázala vût‰ina ev-
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Obr. 50. Spalovací aparatura na rozklad sulfidÛ a sulfátÛ pro mûfiení pomûrÛ izotopÛ síry. Z la-
boratofií âGÚ na Barrandovû



ropsk˘ch zemí. Hodnota kritické zátûÏe závisí do znaãné
míry na geologickém podkladu, tedy na obsahu bazick˘ch
kationtÛ v horninách a pÛdách. Takové horniny mohou
omezit vliv kyselé depozice, bohuÏel v‰ak v Kru‰n˘ch ho-
rách pfievládají horniny kyselej‰í, s men‰ím mnoÏstvím
bází, a proto jsou hodnoty kritick˘ch zátûÏí nízké.

V˘zkum území mezi Teplicemi a Cínovcem ukázal, Ïe
je zde radonové riziko oproti jin˘m oblastem zv˘‰eno.

Geologicko-ekologická databáze severoãeské pánve

Tisíce získan˘ch poznatkÛ bylo nutno uloÏit do rozsáhlé
databáze. Bylo rozhodnuto sestavit geografické „vrstvy“
a k nim pfiipojit dal‰í údaje. Pro systém GIS bylo zvoleno
prostfiedí PC ARC/INFO, protoÏe databáze byla urãena
hlavnû pro okresní úfiady, Ministerstvo Ïivotního prostfiedí,
Geofond âR a dal‰í organizace vybavené tímto systémem.

Vrstvy byly rozdûleny do tfií skupin:
a) Vrstvy vytvofiené z databází Geofondu âR, stále dopl-

Àovan˘ch a aktualizovan˘ch pro celou republiku.
b) Vrstvy z BáÀsk˘ch projektÛ Teplice, které byly vytvo-

fieny speciálnû pro tento úkol digitalizací topografic-
k˘ch map 1 : 50 000. Jde pfiedev‰ím o základní geo-
grafické vrstvy, urãené k znázorÀování ostatních úãelo-
v˘ch vrstev (obrysy obcí a zastavûn˘ch území, silniãní
a Ïelezniãní síÈ, obrysy lesÛ, obrysy rekultivovan˘ch
ploch, vodní toky a plochy, hranice katastrálních úze-
mí, listoklad základních map) a o nûkteré dal‰í úãelové
vrstvy (hranice biokoridorÛ, obrysy chránûn˘ch krajin-
n˘ch oblastí, biocenter rÛzného v˘znamu a v˘znam-
n˘ch krajinn˘ch prvkÛ).

c) Vrstvy vytvofiené z v˘sledkÛ komplexního projektu.
Vybrané v˘stupy z jednotliv˘ch oborov˘ch úkolÛ byly
zpracovány do více neÏ 300 vrstev.
Popsaná databáze umoÏní uÏivatelÛm rychl˘ pfiehled

o specifick˘ch jevech, od sloÏení atmosférického spadu aÏ
po geologii podloÏí pánve. V posledních letech se jiÏ uká-
zala uÏiteãnost tohoto pfiístupu a moÏnost doplÀování do-
sud chybûjících údajÛ do této databáze.

PrÛbûÏné v˘sledky celého komplexního projektu byly
pfiedkládány nejen odborné vefiejnosti, ale i ‰ir‰í vefiejnos-
ti a správním úfiadÛm na fiadû semináfiÛ. Nejen v Praze,
n˘brÏ hlavnû v pánvi samotné, v Mostû a Ústí nad Labem.
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Moderní geochemické v˘zkumy

Poãetn˘ t˘m geochemikÛ âeského geologického ústavu
je názoru, Ïe nelze oddûlit posledních 10 let od nûkolika let
pfiede‰l˘ch. Za pfiirozenûj‰í hranici pokládají rok 1984, kdy
se tfiíbily svûtové trendy v geochemick˘ch v˘zkumech.
Proto na‰e pojednání o geochemii zasáhne nejen posledních
10 let, n˘brÏ i krátké období star‰í. Udûlali jsme to ostatnû
i v jin˘ch kapitolách, snad ku prospûchu vûci.

Specialisté obvykle dûlí geochemii na vysokoteplotní
a nízkoteplotní. Vysokoteplotní geochemie zahrnuje
studium hork˘ch fluid, primárních rudních loÏisek a petro-
genezi, zatímco nízkoteplotní geochemie studuje procesy,
odehrávající se na zemském povrchu za teplot niÏ‰ích neÏ
40 °C. Jak ve vysokoteplotní, tak nízkoteplotní geochemii
má ústav nadprÛmûrnou úroveÀ a nûkteré z v˘sledkÛ, do-
saÏen˘ch za poslední období, jsou skuteãnû pozoruhodné.
I kdyÏ je vysokoteplotní geochemie v ústavu stále pûsto-
vána, pfiiklonila se rovnováha daleko na stranu geochemie
nízkoteplotní, neboÈ ta zahrnuje údaje o Ïivotním prostfie-
dí, po kter˘ch je za poslední leta nejvût‰í poptávka.

V polovinû osmdesát˘ch let konãily v republice pro-
jekty geochemické prospekce. Do poloviny osmdesát˘ch
let byla vytvofiena v tehdej‰ím Ústfiedním ústavu geologic-
kém solidní analytická základna. BohuÏel v‰ak pfiístroje
stárnou, ve svûtû dochází k modernizování metod, finance
na investice jsou omezovány, takÏe dnes je pfiístrojové vy-
bavení sice stále slu‰né, nikoliv v‰ak z evropského hledis-
ka nadprÛmûrné.

âesk˘ geologick˘ ústav má zcela v˘sadní postavení
v geologickém a úãelovém mapování, jak bylo jiÏ v˘‰e
zdÛraznûno. Soudíme-li podle mezinárodní prestiÏe, po-
dle poãtu impaktovan˘ch ãasopisÛ i podle jin˘ch kritérií,

má ústavní geochemie nepochybnû vedoucí postavení me-
zi ãesk˘mi v˘zkumn˘mi ústavy. ZaslouÏila se o to jak
star‰í generace, která na ústavû vytvofiila geochemickou
‰kolu, tak i generace stfiední a rozhodnû i ta nejmlad‰í,
která byla do ústavu pfiilákána právû vyhlídkou zajíma-
v˘ch v˘zkumÛ na pracovi‰ti s vysokou reputací.

Geochemici jsou právem pfiesvûdãeni, Ïe jejich obor
se vyvíjí nejrychleji ze v‰ech geovûdních disciplín. Za
pravdu jim dávají i ostatní specialisté, neboÈ jsou si vûdo-
mi toho, kolik dÛleÏit˘ch petrologick˘ch, sedimentologic-
k˘ch a jin˘ch objevÛ záviselo na stále sofistikovanûj‰ích
analytick˘ch metodách.

Analytické metody

V roce 1985 byla atomová absorpãní spektrometrie
posilnûna nov˘m kapalinov˘m chromatografem japonské
v˘roby a o rok pozdûji prvním ICP (optická emisní spek-
trometrie). PouÏívá se difraktografick˘ch metod, elektro-
nové mikrosondy, optické emisní spektrometrie a rentegn-
fluorescenãní anal˘zy. Laboratofi radiogenních izotopÛ
získala v roce 1989 hmotnostní spektrometr Finnigan
MAT 252 k anal˘ze tuhé fáze (TIMS). Laboratofi stabil-
ních izotopÛ dodnes uÏívá k anal˘ze plynné fáze (IRMS)
hmotnostní spektrometr Finnigan NMAT 251 z roku
1982. V roce 1996 byl k tomuto pfiístroji pfiipojen analy-
zátor Carlo Erba a v roce 1997 byl zakoupen druh˘ hmot-
nostní spektrometr GEO 20-20 Europa Scientific. Z roku
1994 pochází dal‰í chromatograf a koneãnû v roce 1999
dal‰í ICP americké v˘roby.



V roce 1993 splnily chemické laboratofie âGÚ pfiísné
podmínky pro kontrolu kvality a získaly akreditaãní
osvûdãení. Od tohoto data se ústavní laboratofie tû‰í dÛvû-
fie, coÏ je dÛleÏité hlavnû v pfiípadech, kdy se chemická
data stávají prÛkazním materiálem u soudu ãi ve správ-
ních fiízeních.

Geochemická prospekce

V sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech byl projekt geo-
chemické prospekce podle fieãi‰tních sedimentÛ rozsáhlou
prospekãní akcí. Bylo analyzováno na 35 000 vzorkÛ na
soubor 15 prvkÛ. V˘sledky byly znázornûny mapou
1 : 200 000. Ústav se tehdy zúãastnil i v˘uky prospekã-
ních geochemick˘ch metod na Pfiírodovûdecké fakultû
UK. Do devadesát˘ch let pfiecházejí v˘zkumné zprávy
o metalogenetickém v˘zkumu âeského masivu a prognó-
zách rudonosn˘ch formací. ·lo o syntézy, které obsaho-
valy v˘sledky geochemické prospekce.

Regionálnû geochemick˘ v˘zkum

Základy tohoto v˘zkumu byly poloÏeny v roce 1984,
kdy byl dokonãen katalog litogeochemick˘ch dat regio-
nální sítû. Cílem bylo urãení klarkov˘ch hodnot obsahÛ
hlavních a stopov˘ch prvkÛ v horninách âeské republiky.
Do databáze bylo zafiazeno 3000 vzorkÛ, u kaÏdého z nich
bylo stanoveno 40 stopov˘ch prvkÛ. V druhé polovinû
osmdesát˘ch let byla síÈ odbûru zahu‰tûna na 1 vzorek na
10 ãtvereãn˘ch kilometrÛ. Data byla pouÏívána k sestave-
ní ponûkud pofiderní mapy geochemické reaktivity hor-
nin. Pozdûji jimi byla naplnûna bohatá databáze.

¤ada geochemick˘ch dat byla pouÏita pro geotekto-
nické rekonstrukce, pfiípadnû pro sedimentologické a pa-
leogeografické anal˘zy. Pfiíkladem jsou litogeochemická
data z krystalinika pouÏitá pro prevarisk˘ plá‰È âeského
masivu a tfietihorní sedimenty severoãeské. Bohaté geo-
chemické regionální databáze jsou z karpatského fly‰e
a ze západoãeského proterozoika. Bohatá je i specifická
databáze o sloÏení ãern˘ch kovonosn˘ch bfiidlic.

Vysokoteplotní geochemie

Tato specializace se uplatnila v ústavu v osmdesát˘ch
letech velmi v˘znamnû. Geochemie se zde silnû pfiekr˘vá
s petrologií a loÏiskovou geologií, jak vypl˘vá i ze zpra-
covávan˘ch témat. V˘zkumy izotopÛ pfiíbramsk˘ch mine-
rálÛ byly publikovány jiÏ v devadesát˘ch letech. ·lo
o komplexní studium stabilních izotopÛ síry, kyslíku
a uhlíku, charakteru plynokapaln˘ch uzavfienin a metod
radiometrick˘ch. Laboratofi radiogenních izotopÛ vyvinu-
la metodu stanovení pomûru izotopÛ stroncia, neodymu
a olova. Do geochemie lze zafiadit i vybudování laborato-
fie plynokapaln˘ch uzavfienin, která se zab˘vala v˘zku-

mem cínov˘ch, wolframov˘ch a zlat˘ch loÏisek. V po-
sledních letech spolupracuje tato laboratofi s petrology
a studuje hluboká fluida v krystaliniku západních âech.

Environmentální geochemie

V˘voj a uplatnûní urãité specializace záleÏí jednak na
svûtov˘ch trendech, jednak na osobnostech. V Ústfiedním
ústavu geologickém bylo hlavnû zásluhou pozdûj‰ího mi-
nistra Ïivotního prostfiedí, Ïe se environmentální geoche-
mie prosazovala jiÏ na poãátku osmdesát˘ch let. Od popi-
su acidifikace ekosystémÛ se pfiecházelo ke zkoumání bio-
geochemick˘ch cyklÛ uhlíku, dusíku a síry a k podrobné-
mu v˘zkumu atmosférické depozice ze v‰ech hledisek.
Nûkter˘m souãasnû probíhajícím nebo nedávno dokonãe-
n˘m projektÛm budeme vûnovat samostatnou kapitolu.
Zde zdÛrazníme, Ïe environmentální geochemie patfií sku-
teãnû k nejprestiÏnûj‰ím disciplínám v ústavu pûstova-
n˘m. Vzhledem k obrovskému zájmu o tento obor ve svû-
tû získala i zahraniãní sponzory v podobû mezinárodních
grantÛ. V roce 1999 jsou do v˘zkumného plánu ústavu za-
fiazeny úkoly metodické i regionální, z nich je za prioritní
stále pokládáno sestavování geochemického atlasu repub-
liky i Evropy, GEOMON, studium biogeochemick˘ch
a izotopick˘ch procesÛ a organická geochemie v Ïivotním
prostfiedí.

Hydrogeochemick˘ monitoring zemûdûlsk˘ch a les-
ních povodí poskytuje jednu z nejdel‰ích ãasov˘ch fiad
v Evropû, protoÏe pokraãuje jiÏ dvaadvacát˘m rokem. Na
geochemii ústavu se téÏ jako na jednom z prvních praco-
vi‰È zaãaly fie‰it geochemické aspekty ukládání radioktiv-
ního odpadu. První v˘zkumná zpráva na toto téma zde by-
la napsána jiÏ v roce 1989.

Devadesátá léta znamenala téÏ podrobné sledování
geochemie aktivních sedimentÛ fiíãních tokÛ a ‰umav-
sk˘ch jezer. Ukázalo se, Ïe po potlaãení prÛmyslov˘ch
emisí síry zaãíná pfievaÏovat okyselující pÛsobení oxidÛ
dusíku, jeÏ souvisí kromû jiného i se stál˘m rozvojem au-
tomobilismu. Pfii studiu jezerních sedimentÛ bylo zji‰tûno
snad nejstar‰í zneãi‰tûní olovem na svûtû, spadající do do-
by 5000 let pfi. Kr. Pomocí zbytkov˘ch aktivit atmogenní-
ho olova 210Pb byly datovány usazeniny dvou desítek ra-
‰elini‰È z Evropy a Severní Ameriky. Dále je sledováno
chování ekosystému pfii zmûnách atmosférické depozice
a téÏ hydrochemie hliníku a acidobazické rovnováhy v ra-
‰elinn˘ch vodách. O mapách geochemie povrchov˘ch vod
jsme informovali jiÏ v˘‰e.

Na devíti lokalitách ra‰elin v âeské republice bylo
v 116 vzorcích sledováno izotopové sloÏení síry. Nûkolik
lokalit je v Kru‰n˘ch horách, dal‰í ve Slavkovském lese,
Jizersk˘ch horách, Jeseníkách a na ·umavû. V kaÏdém
vzorku se stanovoval celkov˘ obsah síry, obsah popelo-
vin, mnoÏství olova, zinku a mûdi a stáfií pomocí aktivity
radioizotopu 210Pb. Ve vût‰inû zkouman˘ch profilÛ byl
pozorován sled dvou izotopov˘ch posunÛ s pfiib˘vající
hloubkou pod povrchem: ve svrchní vrstvû mocné
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5-15 cm dochází k postupnému izotopovému zlehãování
síry. Hloubûji v‰ak síra tûÏkne, pfiib˘vá izotopu 34S.
Takov˘ posun ãasto doprovází klesající obsahy celkové
síry. Povrchové „zlehãování“ síry je moÏno vysvûtlit ne-
stejnou otevfieností systému pro reaktant a produkt bakte-
riální sulfátové redukce. Hlub‰í „tûÏknutí“ patrnû souvisí
s procesy diageneze, konkrétnû s uvolÀováním síry s niÏ-
‰ím obsahem izotopu 34S ze substrátu v prÛbûhu zrání.

Zb˘vá dodat, Ïe i v˘znaãní geochemici mohou b˘t
‰patn˘mi proroky. Nejmenovan˘ ãesk˘ geochemik se
pfied deseti lety pfiiznal, Ïe nevûfií, Ïe by se mohl uplatnit
v environmentální geochemii, protoÏe pr˘ tam nebude
dost zajímav˘ch témat. Za nûkolik let se v‰ak stal i v tom-
to oboru pfiedním odborníkem.

Laboratofi stabilních izotopÛ

Zábûr ústavní laboratofie stabilních izotopÛ je neuvûfii-
telnû ‰irok˘. âtyfii pracovníci se vûnují vztahu uhelného
metanu ke globálním zmûnám klimatu, izotopové geoche-
mii atmosféry, zvûtrávání stavebních kamenÛ, úniku ply-
nu z podzemních zásobníkÛ, izotopové geochemii rudních
loÏisek, genezi karbonátÛ, rekonstrukci sedimentaãního
prostfiedí podle pomûru stabilních izotopÛ i stanovení izo-
topového sloÏení mikrofosilií. Vynikající v˘sledky má
v˘zkum kolísání kvartérního klimatu podle stanovení izo-
topÛ v travertinech na lokalitû Svat˘ Jan pod Skalou.
Pokraãuje téÏ sledování biogeochemick˘ch cyklÛ uhlíku,
dusíku a síry pomocí izotopov˘ch metod (viz str. 447).
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Obr. 51. Hmotnostní spektrometr Finnigan MAT 251 pro mûfiení pomûrÛ izotopÛ vodíku, uhlíku, kyslíku a síry. Z laboratofií âGÚ na Barrandovû

název ãasopisu poãet ãlánkÛ

Water, Air and Soil Pollution 14
Neues Jahrbuch f. Mineralogie 7
Mineralogy and Petrology 5
Economic Geology 5
Environmental Science and Technology 4
Geologica Carpathica 4
Chemical Geology 3
American Mineralogist 3
Mineralium Deposita 3
Journal of the Geological Society 3
Limnology and Oceanography 2
Biogeochemistry 2
Environmental Pollution 2
Palaeogeography,
Palaeoclimatology and Palaeoecology 2
Journal of Paleolimnology 2
Geologische Rundschau 2
Canadian Mineralogist 2
Applied Geochemistry 2
Collection of Czech 
Chemical Communications 2

Dal‰ích 23 ãasopisÛ po jednom ãlánku

Tabulka 2
Mezinárodní impaktované ãasopisy, v nichÏ byly v letech
1990-1999 publikovány pÛvodní geochemické práce au-
torÛ z âeského geologického ústavu (sestavil M. Novák)



Objektivní zmûfiení úrovnû
ústavní geochemie

Pfii hodnocení kvality v˘zku-
mu ústavního odboru geochemie
udûláme v˘jimku a pouÏijeme
objektivního hlediska publiková-
ní v impaktovan˘ch ãasopisech.
Je pravdou, Ïe ãesk˘ v˘zkum za-
ostává za vyspûl˘mi zemûmi jed-
nak v produkci a jednak v citova-
nosti publikací. Ná‰ graf, (obr.
19), kter˘ pfiipojujeme, dokazuje,
Ïe to neplatí pro geochemiky
âeského geologického ústavu.
Do poãtu prací jsou zapoãteny
jen ty, které byly publikovány
v impaktovan˘ch, tedy skuteãnû
nejkvalitnûj‰ích a prestiÏních za-
hraniãních ãasopisech. Prudk˘
nárÛst se neprojevuje je‰tû rokem
1990, ale aÏ o dva roky pozdûji,
pak poãet publikací stoupne aÏ na
ãtyfinásobek a nesníÏí se ani ro-
kem 1999, kter˘ je‰tû neskonãil.
Abychom nebyli pfiíli‰ anonym-
ní, pfiipojíme i tabulku, která uvá-
dí poãet ãlánkÛ, kde je mezi auto-
ry alespoÀ jeden ústavní pracov-
ník, publikovan˘ch v letech
1990-1999 (tabulka 2).

V˘znam stabilních izotopÛ

Laboratofi stabilních izotopÛ
âGÚ získala prestiÏ jiÏ dlouho
pfied rokem 1990. Její ãinnost do-
kazuje, jak se zmûnilo zamûfiení
geologie v posledních letech a co
je dnes povaÏováno vûdeckou
obcí a vefiejností za úkol prvofia-
d˘. Do roku 1990 se zkoumaly
stabilní izotopy kyslíku, síry
a uhlíku v minerálech a horni-
nách loÏisek. Byla zpracována fia-
da revírÛ, napfi. Pfiíbramsko, sulfidová a stratiformní lo-
Ïiska JeseníkÛ, âeskomoravské vrchoviny a rÛzná loÏiska
polymetalÛ. Jedinou v˘jimkou byl tehdy zaãátek studia
pomûru izotopu uhlíkÛ v metanu, kter˘ pokraãuje dodnes
a o kterém se je‰tû zmíníme.

V málokterém odvûtví tematicky bohat˘ch vûd o Zemi
se zlom ve studovan˘ch okruzích projevil tak drasticky,
jako u stabilních izotopÛ. Kromû urãit˘ch loÏiskov˘ch
„drobkÛ“ se experti âGÚ vûnují environmentálním pro-
blémÛm, aÈ jiÏ jde o souãasné Ïivotní prostfiedí nebo o se-
dimentaãní prostfiedí v geologické historii. Zaãnûme tím

druh˘m! Studium pomûru izotopÛ poslouÏilo k rekon-
strukci paleoteplot a paleosalinit v prvohorních a druho-
horních mofiích. PoslouÏily k tomu hlavnû izotopy kyslí-
ku. Bylo moÏno téÏ sledovat diagenetické zmûny a odli‰it
primární karbonátové minerály od sekundárních, ba do-
konce cel˘ postup diageneze. Studovala se doba vzniku
konkrecí a vliv pórov˘ch vod na minerální zmûny.
Obvyklá byla spolupráce s petrology a pfiípadnû i paleon-
tology. Z tohoto okruhu byla publikována celá fiada prací
v mezinárodních ãasopisech.

Po roce 1990 se experti na stabilní izotopy zapojili do
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Obr. 52. Svrchní ãást profilu holocenních sladkovodních travertinÛ (pûnovcÛ) ve Svatém Janu pod Skalou.
Tento sled sedimentoval v období mezi 6500 a 2700 let pfied souãasností. Podrobn˘mi geochemick˘mi
a geochronologick˘mi v˘zkumy byly zde rekonstruovány klimatické oscilace bûhem atlantiku a subbore-
álu. V popfiedí dr. Renáta Kadlecová z âGÚ



nûkter˘ch mezinárodních programÛ, coÏ prohloubilo en-
vironmentální v˘znam jejich ãinnosti. Z nûkolika pfiíkladÛ
zaãneme Svat˘m Janem pod Skalou, lokalitou v údolí
Kaãáku, kde je nejen star˘ klá‰ter a pramen údajnû léãivé
vody, ale téÏ zajímav˘ sled takového typu travertinÛ, kte-
r˘m kvartérníci fiíkají pûnovce. Cílem jejich v˘zkumu by-
lo rekonstruovat zmûny v klimatu v mlad‰ím období kvar-
téru, holocénu. Sled travertinÛ to umoÏÀoval, neboÈ radio-
metrické datování i paleobiologické v˘zkumy ukázaly, Ïe
jejich sedimentace zaãala pfied 9 000 lety a skonãila
700 let pfi. Kr. Prvním v˘sledkem bylo, Ïe nebyly zji‰tûny
vût‰í pfieryvy v sedimenty. Pak bylo urãeno, Ïe bûhem
zmínûného období nedocházelo k v˘raznûj‰ím teplotním
zmûnám. To je závûr, mûní pfiedstavu nûkter˘ch teorií
o v˘znamn˘ch teplotních oscilacích. Naproti tomu se pro-
kázalo, Ïe se znaãnû mûnily sráÏky, stfiídala se vlhãí
a su‰‰í období. Z toho lze vyvodit, Ïe na v˘voj pfiírody
v holocénu mûl vût‰í vliv vodní reÏim neÏ samotné kolí-
sání teplot.

V samotném prameni byl sledován osud nitrátÛ, neboÈ
tyto vody jsou vhodn˘m modelov˘m objektem studia.
Obsah nitrátÛ stoupá nepfietrÏitû od ‰edesát˘ch let dodnes,
coÏ je v˘sledkem obecné nitrátové kontaminace zpÛsobe-
né hnojením zemûdûlsk˘ch pÛd. DÛleÏité v‰ak je, Ïe doba
setrvání nitrátÛ ve vodû je pfiibliÏnû dvacetiletá. Prakticky
to znamená, Ïe i kdyby se právû teì pfiestalo hnojit, mnoÏ-
ství nitrátÛ je‰tû po dvacet let zÛstane stejné nebo dokon-
ce mÛÏe mírnû rÛst. Svatojánsk˘ pramen je bezesporu nej-
dokonaleji prostudovan˘m objektem podobného druhu
v âeské republice.

Dal‰ím dÛleÏit˘m tématem studia byla rekonstrukce
osudu plynu v podzemních zásobnících. Pfii vtlaãování
plynu do pfiírodních struktur totiÏ dochází k interakcím
s mateãnou horninou a silné mikrobiální aktivitû. Tak se
napfiíklad podafiilo prokázat, Ïe pfii vtlaãování plynu s vy-
sok˘m obsahem vodíku bakterie rychleji pfiemûÀují plyn
na metan, a tím klesá jeho v˘hfievnost. Velk˘ praktick˘
v˘znam má sledování pohybu fiíãních vod pomocí znaã-
kovaãe, za kter˘ slouÏí izotopy kyslíku. Je tak moÏno po-
soudit rychlost ‰ífiení havarijních kontaminací na toku
Vltavy nad Orlickou pfiehradou. Po nûkolik let se labora-
tofi zab˘vá i mechanismem zvûtrávání pfiírodních kamenÛ,
coÏ je problém, kter˘ fie‰í nejen památkáfii, n˘brÏ i petro-
logové, mineralogové a geochemici. Izotopové sloÏení sí-
ry pfiispûlo k fie‰ení vzniku sádrovcov˘ch krust na kame-
nech historick˘ch objektÛ. Je zfiejmé, Ïe vût‰í ãást síry po-
chází z atmosférického spadu, coÏ je pomûrnû pfiekvapu-
jící objev, neboÈ se dfiíve pfiedpokládalo, Ïe sírany pochá-
zejí ze vzlínajících kapilárních vod.

Stabilní izotopy pomáhají i pfii fie‰ení problémÛ pohy-
bu síry a dusíku v pÛdách v sepûtí s atmosférickou depo-
zicí i pohybem pÛdních vod.

Na lokalitách ra‰elin v âeské republice i Severní
Americe bylo podrobnû sledováno izotopové sloÏení síry.
âeské a moravské lokality jsou v Kru‰n˘ch horách, ve
Slavkovském lese, Jizersk˘ch horách, Jeseníkách a na
·umavû. Ve vzorcích se stanovoval i celkov˘ obsah síry,

mnoÏství tûÏk˘ch kovÛ a urãovalo se stáfií metodou akti-
vity radioizotopu 210Pb (viz str. 446).

GEOMON a malá povodí

Projekt GEOMON (Geochemical Monitoring of
Representative Basins) zaãal jiÏ v polovinû osmdesát˘ch
let, kdy se zaãalo s dlouhodob˘m studiem vybran˘ch ma-
l˘ch povodí. Projekt se rozrÛstal, získával na v˘znamu
a v polovinû devadesát˘ch let dospûl do stadia hodnocení
dlouhodobého mûfiení látkov˘ch tokÛ. Podstatou v˘bûru
povodí bylo, aby byla skuteãn˘mi hydrologick˘mi a hyd-
rogeologick˘mi jednotkami, aby jejich geologické podlo-
Ïí bylo pokud moÏno homogenní, aby mûla stabilní vege-
taãní pokryv a aby nebyla ovlivnûna lokálními zdroji zne-
ãi‰tûní. Jde o pramenné a horní ãásti tokÛ. Povodí byla na-
víc volena tak, aby reprezentovala oblasti s rÛzn˘m geo-
logick˘m sloÏením, s rÛzn˘m stupnûm odumírání lesÛ
a rÛzn˘m regionálním zneãi‰tûním. Byla rozdûlena na nû-
kolik skupin.

a) Povodí „imisní“, coÏ jsou pfiíhraniãní povodí sever-
ních a západních âech i severní Moravy se zfieteln˘mi
známkami degradace lesní vegetace.

b) Pfiechodná povodí, která jsou sice ovlivnûna regio-
nálním zneãi‰tûním, ale nejsou v nich známky po‰kození
lesÛ. Patfií sem dvû povodí, která byla vybrána ke srovná-
vacím úãelÛm, speciálnû k zachycení vlivu geologického
podloÏí na látkov˘ tok a kritické zátûÏe ‰kodlivin. Povodí
Lysina leÏí na granitu s men‰ím mnoÏstvím bází, zatímco
povodí PluhÛv Bor na serpentinitu s velk˘m mnoÏstvím
bazick˘ch kationtÛ, tj. hofiãíku, vápníku i Ïeleza.

c) Povodí „pozaìová“, coÏ jsou ãistá povodí bez vlivu
regionálního zneãi‰tûní a s nenaru‰enou lesní vegetací.

Na povodích byly sledovány toky látek a poãítány kri-
tické zátûÏe oxidÛ síry, dusíku a tûÏk˘ch kovÛ.
Pravideln˘mi odbûry vody a její anal˘zou byly vypoãítá-
ny bilance jednotliv˘ch sloÏek. Kompletní vyhodnocení
tfií hydrologick˘ch let a ãásteãné hodnocení roku následu-
jícího ukázalo tyto zajímavé v˘sledky:
1) V letech 1994 aÏ 1996 se sníÏila depozice síranové sí-

ry i dusiãnanového dusíku. Nejv˘raznûji se pokles
projevil v povodí Uhlífiská v Jizersk˘ch horách.
Depozice síry sráÏkami na volné plo‰e se sníÏila z 27,0
na 13,5 kg síry na ha za rok. V podkorunové sráÏce se
zahrnutím suché depozice dokonce ze 70,7 na 48,5 kg
na ha za rok. V povodí Jezefií v Kru‰n˘ch horách do-
‰lo pfiekvapivû k obratu v roce 1996, kdy se zv˘‰ila de-
pozice síry oproti roku pfiede‰lému. Zv˘‰ily se hodno-
ty depozice síry podkorunov˘mi sráÏkami ze 672,7 kg
na 86 kg síry na ha za rok. Tím je moÏno alespoÀ ãás-
teãnû vysvûtlit novou vlnu odumírání stromÛ
v Kru‰n˘ch horách. Depozice síry se zv˘‰ila
i v „ãist˘ch“ povodích, která naz˘váme téÏ „pozaìo-
vá“. V povodí Na lizu se zv˘‰ila depozice síry na vol-
né plo‰e z 6,4 kg na 13,3 kg na ha za rok, v podkoru-
nové sráÏce z 9,0 kg na 18,8 kg síry na ha za rok.
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2) Na v‰ech povodích tzv. imisní skupiny je síra z povo-
dí vyplavována, má tedy zápornou bilanci. V ãist˘ch
pozaìov˘ch povodích pfievládá bilance kladná, tedy
akumulace síry.

3) Odtok dusiãnanového dusíku je dobr˘m indikátorem
zdravotního stavu lesa. Pokud je vysok˘, znamená to,
Ïe stromy nejsou schopny uÏívat dusík jako Ïivinu.

4) Na v‰ech povodích je záporná bilance sodíku, coÏ zna-
mená, Ïe se ztrácí - je z povodí vyplavován. Také hofi-
ãík a vápník je ze v‰ech povodí vyplavován.

5) Poãáteãní studia bilance tûÏk˘ch kovÛ ukázala, Ïe ze
v‰ech povodí se vyplavuje beryllium. Kadmium a mûì
se vyplavují z povodí imisní skupiny. Olovo a chrom
se v povodí spí‰e akumulují.

6) Kritické zátûÏe síry a dusíku jsou ve vût‰inû povodí
pfiekroãeny. V nûkter˘ch povodích imisní skupiny se
v‰ak situace zlep‰uje. Nejvy‰‰í hodnota pfiekroãení
kritické zátûÏe byla zji‰tûna v povodí Jezefií
v Kru‰n˘ch horách.
Vstupy a v˘stupy vybran˘ch iontÛ na dvou blízk˘ch

povodích Slavkovského lesa ukazují, jak velk˘ vliv má
horninové podloÏí. Obû povodí se podobají sv˘mi klima-
tick˘mi podmínkami, reliéfem, vegetaãním krytem a at-
mosférickou depozicí, li‰í se v‰ak horninov˘m podloÏím.
Povodí Lysina je na leukokratním granitu, povodí PluhÛv
Bor je tvofieno bazick˘m serpentinitem. Zde se ukazuje
rozdíl v zásobû bazick˘ch kationtÛ mezi obûma hornina-
mi, neboÈ první z nich jich má nedostatek, druhá pfiebytek.
Proto je první povodí silnû okyselené a jeho odtokové vo-
dy mají pH pouze 3,87, zatímco v druhém povodí jsou vo-
dy neutrální s pH 7,25. Rozdíly v bilanci prvkÛ obou po-
vodí jsou znázornûny v tabulce 3.

Znaãná pozornost byla téÏ vûnována bilanci hliníku
a jeho pfiítomnosti v povodích. Jak známo, hliník se vy-
skytuje ve tfiech formách:
a) Jako iontovû kladnû nabit˘ komplex a voln˘ Al3+,

obecnû zvan˘ anorganick˘.
b) Jako nenabité komplexy s organick˘mi látkami, pfie-

váÏnû s huminov˘mi kyselinami a fulvokyselinami,
vznikajícími v pÛdách pfii rozkladu primární organické
hmoty. Obecnû je tato forma naz˘vána organick˘ váza-
n˘ hliník.

c) Jako nerozpu‰tûné ãástice v suspenzi. Jejich hlavní
sloÏkou je nerozpustn˘ hydroxid hlinit˘ a suspendova-
né jílové minerály. Obecnû je tato forma naz˘vána sus-
pendovan˘ Al.
Z tûchto tfií forem je toxická pouze prvnû jmenovaná,

která bohuÏel ve vût‰inû kysel˘ch vod s pH niÏ‰ím neÏ 5,3
pfievládá. Jako kritická hranice pro pfieÏití pstruhÛ potoã-
ních se udává 0,025-0,075 mg anorganického hliníku v lit-
ru vody pfii pH 4,5-5,3. V âeské republice je nejvût‰í ne-
bezpeãí pfiítomnosti toxického hliníku v horsk˘ch oblas-
tech, tvofien˘ch kysel˘mi horninami, kde je souãasnû vy-
soká kyselá atmosférická depozice. Vysoké koncentrace
Al ve vodách jsou v tzv. ãerném trojúhelníku na severu
âech, zahrnujícím Jizerské hory, západní Krkono‰e a v˘-
chodní ãást Kru‰n˘ch hor. Z hlediska acidifikace povr-
chov˘ch vod sem patfií i granitová ãást Slavkovského le-
sa. Potenciálnû jsou ohroÏeny v‰echny oblasti granitoid-
ních plutonÛ v âeském masivu. I jinde v‰ak najdeme vod-
ní nádrÏe bez ryb. Na ·umavû jsou bez ryb v‰echna le-
dovcová jezera, i kdyÏ zde jistû Ïily i v historické dobû.
Tento pfiípad ukazuje, Ïe i relativnû niÏ‰í kyselá atmosfé-
rická depozice zpÛsobí v˘raznou acidifikaci vod vlivem
pfiítomnosti kfiemenn˘ch hornin, jako jsou svory s vloÏka-
mi kvarcitÛ. Pfiispívají k tomu i vysoké sráÏky a nevhod-
n˘ reliéf, znesnadÀující v˘voj pÛdního profilu.

Jako názorn˘ pfiíklad vlivu geologického podloÏí se
uvádí rozdíl mezi dvûma studovan˘mi povodími, Lysina
ve Slavkovském lese a Jezefií v Kru‰n˘ch horách. Rybník
pod povodím Lysina má vysokou koncentraci toxického
anorganického hliníku (1,03 mg.l-1). LeÏí v nadmofiské
v˘‰ce 826 m a jeho podloÏím je autometamorfovan˘ gra-
nit typu Kladská s nízk˘m obsahem bazick˘ch kationtÛ.
Mocnost pÛd není vût‰í neÏ 40 cm. Celková depozice síry
do povodí je 25-30 kg na hektar za rok. Z hlediska stfiedo-
evropsk˘ch pomûrÛ to není mnoho, av‰ak horniny a pÛdy
jsou zde málo odolné a v rybníce ryby neÏijí od ‰edesát˘ch
let. Naopak v nádrÏi Jezefií v Kru‰n˘ch horách, kde je nej-
vy‰‰í depozice síry ve stfiední Evropû (40-60 kg na ha za
rok) je koncentrace toxického anorganického hliníku nízká
(0,16 mg.l-1) a pH se pohybuje kolem 5,6. V nádrÏi Ïije po-
pulace sivenÛ americk˘ch a okounÛ fiíãních. Povodí má to-
tiÏ podklad dvojslídné ruly bohat‰í bazick˘mi kationty, na
které jsou vyvinuty pÛdy aÏ 100 cm mocné. Tyto pÛdy ma-
jí v hlub‰ích horizontech dostateãnou zásobu bází, coÏ
chrání povrchové vody pfied okyselením, aãkoliv svrchní
pÛdní horizonty jiÏ silnûj‰ím okyselením trpí.
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sloÏka povodí povodí 
Lysina PluhÛv Bor

vstup v˘stup vstup v˘stup

Na 9,2 33,7 9,18 11,7
K 1,9 10,4 1,89 1,12
Mg 2,3 12,7 2,34 163,4
Ca 7,4 39,4 7,412 10,1
H 108,4 54,0 135,00 0,01
Al 2,2 27,2 2,15 0,9
Cl 10,2 15,8 10,2 15,9
S (SO4) 85,7 99,3 110,4 117,9
Si 0,7 71,5 0,67 72,9
F 1,4 7,6 1,42 1,15
N (NH4) 38,5 0,2 38,4 0,01
N (NO3) 39,7 5,3 39,7 9,54
pH odtokové vody 3,87 7,25

Tabulka 3.
V˘poãet bilance prvkÛ na povodí Lysina a PluhÛv Bor.
Srovnání hodnot vstupÛ a v˘stupÛ ukazuje, kter˘mi sloÏ-
kami se povodí obohacuje a o které je naopak ochuzová-
no. Sestavili P. Krám a J. Hru‰ka. (ãísla v mmol.m-2)



Po‰kození lesa kyselou depozicí

Zcela nové údaje o biogeochemick˘ch cyklech po-
skytlo sledování povodí Lysina za posledních 10 let.
K vyhodnocení byly pouÏity dva modely, které jsou uplat-
Àovány pfii hodnocení dlouhodob˘ch zmûn chemismu pÛd
a vod v povodí. První z nich - model MAGIC (Model of
Acidification of Groundwater in Catchments) - se na svû-
tû pouÏívá nejãastûji. Druh˘ se naz˘vá PET-CHESS
(Photosynthesis and Evapotranspiration/Chemical
Equilibria in Soils and Solutions) a je komplexnûj‰í, neboÈ
zahrnuje i vliv vegetace na chemismus pÛd a vod. Povodí
Lysina bylo jedním z prvních, kde byl tento model pouÏit.

V aplikaci v˘sledkÛ obou modelÛ jsou urãité rozdíly,
spoleãn˘ jmenovatel je v‰ak tento:

Pokud bude zachována souãasná úroveÀ atmosférické
depozice okyselujících slouãenin, zejména síry a dusíku,
neodstartuje se v˘znamnûj‰í regenerace ekosystému.
Situace se sice zhor‰ovat nebude, ale udrÏí se na pfiibliÏnû
stejné úrovni. Nûkteré podmínky, jako tfieba pH vody, se
mírnû zlep‰í. Ani to v‰ak nebude mít vût‰í vliv na eko-
systém, protoÏe pH = 4,2, pfiedpokládané pro rok 2030, je
stále hluboko pod kritickou hodnotou pro Ïivot ryb, neboÈ
ty vyÏadují pH nejménû 5,0-5,5. Mírnû se bude zvy‰ovat
hodnota nasycení pÛd bazick˘mi kationty vápníku, hofiãí-
ku, sodíku a draslíku. Naopak pÛdní vody budou na tom
hÛfie, protoÏe se bude sniÏovat pomûr Ca k Al, coÏ je pro
zdravotní stav lesa nev˘hodné. Je to sice vize neradostná,

ale bohuÏel je tato pfiedpovûì zaloÏena na objektivních
pfiedpokladech: Pokles emisí síry v republice byl v po-
sledním desetiletí prudk˘, emise klesly ke konci roku
1998 na dvacetiprocentní stav v pomûru k roku 1987.
Absolutní mnoÏství emisí v‰ak zÛstalo pfiesto vysoké, pfii-
bliÏnû 450 000 t oxidu sifiiãitého roãnû. To je skoro dvoj-
násobek emisí síry celé Skandinávie, která je 15krát vût‰í
neÏ âeská republika.

Tato informace má pro lesní i vodní hospodáfiství vel-
k˘ v˘znam. Ukazuje totiÏ, Ïe oãekávaná rychlá regenera-
ce smrkov˘ch monokulturních lesÛ se nedostavila, i kdyÏ
byly elektrárny odsífieny. Na‰e vûda nezná pfiesnûj‰í pfiíãi-
ny hynutí lesÛ. PÛdní acidifikace, která má rozhodující
v˘znam v úhynu lesa, nebyla v minulosti brána pfiíli‰
v úvahu. V˘sledky geochemick˘ch v˘zkumÛ âGÚ jsou
pro ekologické a hlavnû lesnické odborníky pfiekvapením
a pouãením.

Geochemicko-ekologická mapa Prahy

Dokonãení geochemického atlasu âeské republiky je
sice v nedohlednu, máme v‰ak jiÏ k dispozici geochemic-
kou mapu praÏské aglomerace. Tiskem pro ‰ir‰í vefiejnost
vy‰la mapa mûstského obvodu Praha 7, jinak je k dispozi-
ci mapa celé aglomerace s komentáfiem. Nejde jen o ma-
pu jedinou, bylo totiÏ sestrojeno 24 map, z nichÏ kaÏdá
znázorÀuje distribuci prvku v pÛdû, oddûlenû na povrchu
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Obr. 53. K odumírání stromÛ dochází i v Orlick˘ch horách. Na tomto místû probíhá studium biochemického cyklu síry



a v hloubce 10-50 cm pod povrchem. Údaje byly získány
vyhodnocením 38 400 anal˘z stopov˘ch prvkÛ a 8000
anal˘z organick˘ch slouãenin v akreditovan˘ch laborato-
fiích âeského geologického ústavu. Na mapách lze najít
místa zv˘‰en˘ch a rizikov˘ch koncentrací stopov˘ch
prvkÛ, coÏ je nyní podkladem pro hygienická posouzení.
Byly zji‰Èovány i formy v˘skytu sledovan˘ch prvkÛ
a ukázalo se, Ïe ty nejnebezpeãnûj‰í jsou vázány na mo-
bilní slouãeniny, a Ïe jsou tedy pohyblivé.

Na pfiiloÏené tabulce 4 jsou srovnávány prÛmûrné, ma-
ximální a minimální obsahy prvkÛ v praÏsk˘ch pÛdách
s prÛmûrn˘m obsahem prvku v zemské kÛfie (podle
Krauskopfa, 1979) a s prÛmûrn˘m obsahem v pÛdách
âeské republiky (podle Bene‰e, 1994)

Koncentrace arsenu jsou zv˘‰ené po celé aglomeraci,
nejvût‰í jsou ve stfiedu mûsta. Pouze jv. a jz. periférie má
obsahy pod 20 ppm. Beryllium kopíruje roz‰ífiení arsenu,
proto lze soudit na spoleãn˘ zdroj. Cínu je nejvíce ve stfie-
du mûsta a na nûkolika dal‰ích izolovan˘ch v˘skytech.
Chromu je mnoho po celém mûstû. Kadmium tvofií dvû v˘-
razné anomálie v okolí Kbel a na severu pfii toku Vltavy.
Mûdi je nejvíce ve stfiedu mûsta. Niklové pozitivní anomá-
lie tvofií pruh od JZ k SV, nejvíce je tohoto prvku mezi
Stra‰nicemi a JiÏním Mûstem. Olovo se soustfieìuje v cent-
ru a kolem hlavních automobilov˘ch tras. Rtuti je téÏ nej-
více v centru, av‰ak dosti i v prÛmyslov˘ch ãástech mûsta.
Zinek sleduje olovo se sv˘mi maximálními koncentracemi
v centru a kolem automobilov˘ch dopravních tras.
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Obr. 54. Povodí Lysina má ve vegetaãním pokryvu smrkové monokultury, coÏ je typické pro vrcholovou ãást Slavkovského lesa

Obr. 55. Mûrn˘ pfieliv malého povodí Lysina ve Slavkovském lese, na
kterém jsou od roku 1989 sledovány biogeochemické cykly prvkÛ



Kromû jiÏ zmínûn˘ch prvkÛ byly sledovány i obsahy
platinoidÛ, tj. platiny samotné, iridia, paladia, thoria a rut-
henia. Slouãeniny platinoidÛ jsou hygieniky povaÏovány
za silné alergeny a doporuãuje se jejich obsahy sledovat.
Proto byly na ru‰n˘ch praÏsk˘ch kfiiÏovatkách odebírány
vzorky prachu a v nich mûfieny obsahy platinoidÛ a olova
(tabulka 5).

Velké mnoÏství olova v atmosférickém prachu bylo
zji‰tûno v blízkosti Václavského námûstí (kfiiÏovatka
Mezibranské a Îitné ulice), na smíchovské stranû barran-

dovského mostu, v Hole‰ovicích
a na kfiiÏovatce Argentinské
a Plynární ulice i na Vítûzném
námûstí. Koncentrace platinoidÛ
nekoreluje vÏdy s obsahem olo-
va, neboÈ jejich vy‰‰í koncentra-
ce se ãasto objevují jinde.

Je dobfie známo, Ïe pro stano-
vení geochemického rizika je dÛ-
leÏité nejen absolutní mnoÏství
prvku, n˘brÏ i jeho forma v˘sky-
tu, tzn. vazba na jiné slouãeniny.
Ta ovlivÀuje pohyblivost prvku,
snadnost jeho pfiechodu do pÛdy
a do vody. Pfii geochemickém
mapování Prahy byly proto sle-
dovány i formy v˘skytu nûkte-
r˘ch prvkÛ s tûmito v˘sledky:
- Kadmium je vázáno pfiedev‰ím

na oxyhydroxidy Ïeleza a man-
ganu, dále se vyskytuje ve for-
mû vymûniteln˘ch iontÛ a mís-
ty je vázáno i na karbonáty.
Jsou to vazby snadno uvolnite-
lné, a proto je prvek mobilní.

- Nikl a kobalt mají dvû formy
v˘skytu. Jednak jsou vázány
na oxyhydroxidy Ïeleza a man-
ganu a jednak na nerozpustn˘
silikátov˘ zbytek.

- Mûì je vázána hlavnû na orga-
nickou hmotu a na nerozpust-
n˘ silikátov˘ zbytek, men‰í
ãást na oxyhydroxidy Fe a Mn.

- Olovo se váÏe na oxyhydroxi-
dy Fe a Mn, ãásteãnû téÏ na or-
ganickou hmotu a jen málo na
nerozpustn˘ zbytek.

- Zinek je podobn˘ olovu, je
spjat hlavnû s oxyhydroxidy
Fe a Mn.

Hlavními zdroji zneãi‰tûní praÏ-
sk˘ch pÛd jsou emise ze spalová-
ní pevn˘ch paliv a z prÛmyslo-
v˘ch technologií. Stfied mûsta je
zneãi‰tûn nejvíce, z okrajov˘ch

prÛmyslov˘ch ãtvrtí pak LibeÀ a Vysoãany. Na praÏské
pÛdy dopadá nepfietrÏitû „dé‰È“ kontaminantÛ, pocházejí-
cích z tuh˘ch emisí. Podle Institutu mûstské informatiky
hl. m. Prahy to bylo v roce 1975 420 t, v roce 1981
32 900 t a teprve pak do‰lo k men‰ímu poklesu.

Pfii roznosu ‰kodlivin hraje dÛleÏitou roli reliéf, kter˘
ovlivÀuje pohyb atmosféry. V mûstském centru a v ohybu
koryta Vltavy se proudûní vzduchu zpomaluje a prach se
usazuje. Olovo se v‰ak ve zv˘‰en˘ch koncentracích
40-80 ppm usazuje témûfi v‰ude.
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prvek praÏské pÛdy        
minimum maximum aritm.prÛmûr ãeské pÛdy zemská kÛra

antimon 0,1 8,6 1,3 1,2 0,2
arsen 7 105 28 7,5 1,8
beryllium 0,4 3 1,5 0,X 2,0
cín 4 60 8 2-200 2,1
chrom 9 90 28 35-250 100
kadmium 0,4 9,1 0,5 0,4 0,16
mangan % 0,008 0,191 0,5 0,4 0,16
mûì 7 152 45 25,8 24-55
nikl 5 60 22 40 99
olovo 15 346 68 41 13
rtuÈ 0,03 2,45 0,33 0,02-0,2 0,086
thalium 0,01 0,89 0,15 0,2 0,72
vanad 14 89 37 90 136
zinek 27 821 156 75 76

Tabulka  4
Koncentrace prvkÛ v praÏsk˘ch pÛdách, srovnané s jejich prÛmûrn˘m obsahem
v ãesk˘ch pÛdách (Bene‰, 1994) a v zemské kÛfie (Krauskopf, 1979). Hodnoty jsou
v ppm, kromû manganu, kter˘ je v % (podle ëuri‰e, 1996)

místo odbûru Ir Pd Pt Rh Pb

PlzeÀská-Vrchlického 6,3 10,0 40,3 6,8 208
Dûlnická-Jankovcova 2,0 1,5 10,5 1,0 272
Argentinská-Plynární 7,8 6,0 103,0 10,0 410
Vysoãanská-Sokolovská 6,3 2,3 27,8 1,3 237
Îelivského-Votická 4,5 40,0 57,8 6,8 366
Konûvova-Spojovací 6,8 7,3 76,5 7,5 360
Karlovo nám.-Resslova 4,5 6,8 22,5 1,0 211
âechÛv most-Na Franti‰ku 5,5 3,8 26,5 2,5 285
Mezibranská-Îitná 2,5 32,0 171,0 20,8 690
Klárov, pfied âGÚ 2,8 4,0 20,0 1,3 244
M. Horákové-Korunovaãní 6,3 6,0 47,8 5,3 344
Jiráskovo nábfi. (tanãící dÛm) 2,8 99,5 54,8 7,8 343
Chodovská-Zábûhlická 5,5 2,3 20,0 1,0 142
V botanice-Zborovská 7,8 14,5 71,8 8,5 344
Barrandovsk˘ most (Smíchov) 6,8 5,0 40,8 5,8 785
Vítûzné námûstí 3,3 4,8 25,0 2,5 413
U Bulhara (pod magistrálou) 2,0 13,0 89,3 18,0 335

Tabulka 5
Koncentrace platinoidÛ a olova v praÏské atmosféfie. Údaje v ppb (jedna ãást v mili-
ardû), u olova v ppm (podle ëuri‰e, 1996)



Zneãi‰tûní prostfiedí organick˘mi látkami

Laboratofi organické geochemie na ústavní brnûnské
poboãce získala akreditaci v roce 1994. I pfied tím se za-
b˘vala sledováním zneãi‰tûní prostfiedí organick˘mi lát-
kami. Hned na poãátku devadesát˘ch let bylo posouzeno
zneãi‰tûní pÛd b˘valé hraniãní zóny s Rakouskem
a Nûmeckem. Následoval systematick˘ v˘zkum zneãi‰tû-
ní pÛd praÏské a brnûnské aglomerace. Po zátopách na
Moravû a ve v. âechách v ãervenci roku 1997 bylo sledo-
váno riziko zneãi‰tûní zaplaven˘ch území.

Celkov˘ obraz zneãi‰tûní horninového prostfiedí âeské
republiky organick˘mi látkami není zdaleka kompletní.
Pfii jeho v˘zkumu se objevují dva trendy. První smûfiuje
k registraci havarijních kontaminací omezeného regionál-
ního rozsahu a návrhÛm k nápravû ‰kod. Druh˘ smûfiuje
ke zev‰eobecnûní tûchto poznatkÛ a k posouzení stavu
zneãi‰tûní cel˘ch velk˘ch oblastí. âGÚ se podílí na v˘-
zkumu zamûfieném obûma smûry, coÏ ukáÏeme na nûkoli-
ka pfiíkladech.
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Obr. 56. Obsahy arsenu v povrchové vrstvû pÛd centrální Prahy, zahrnující mûstské obvody 1, 3 a 7. Podle M. ëuri‰e  



Organické polutanty v praÏsk˘ch pÛdách

Ve vzorcích z území Prahy byl sledován obsah poly-
cyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAH), coÏ jsou

‰kodlivé látky, mající prokazatelnû karcinogenní úãinky.
Pocházejí z v˘fukov˘ch plynÛ pfii nedokonalém spalování
ropn˘ch produktÛ. Anal˘zy z parkÛ a pískovi‰È v Praze 7
ukázaly, Ïe napfi. obsah benzopyrenu pfiekroãil maximální
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Obr. 57. List z geochemického atlasu praÏské aglomerace. Barvami jsou znázornûny obsahy arsenu v praÏsk˘ch pÛdách. PfiiloÏeny jsou téÏ statistic-
ké parametry. Podle M. ëuri‰e  

Obr. 58. Geochemické mapování praÏské aglomerace. Obsahy niklu v pÛdách. Pfiipojeny jsou statistické parametry. Podle M. ëuri‰e  



pfiípustnou hodnotu, a to nejen na silnû frekventovan˘ch
komunikacích, n˘brÏ i v zahrádkáfiské kolonii v Tróji
a v nejvût‰ím praÏském parku Stromovce. V tabulce 6
jsou shrnuty údaje o obsahu polyaromatick˘ch uhlovodí-
kÛ (PAU) a polychlorovan˘ch bifenylÛ (PCB) v praÏ-
sk˘ch pÛdách.

Polyaromatické uhlovodíky se dostávají nedokonal˘m
spalováním motorov˘ch paliv a odpafiováním ze zásobní-
kÛ pohonn˘ch hmot. Podílejí se na tvorbû fotochemické-
ho smogu a mají toxické úãinky na lidsk˘ organismus.
Polychromované bifenily jsou kapaliny, které jsou skuteã-
nou hrozbou pro Ïivotní prostfiedí. Dostávají se do atmo-
sféry z prÛmyslové ãinnosti, neboÈ jsou náplní transfor-
mátorÛ, v˘mûníkÛ tepla a pfiidávají se i do nátûrov˘ch
hmot.

V praÏsk˘ch pÛdách nejsou organické polutanty rozlo-
Ïeny rovnomûrnû. Nejvíce je jich ve stfiedu mûsta, navíc
se objevuje nûkolik dal‰ích míst se zv˘‰enou koncentrací.

Organické polutanty brnûnské kontaminace

Dvouleté vzorkování pÛd a atmosférického spadu na
‰esti lokalitách, provádûné odborem organické geochemie
brnûnské poboãky, pfiineslo pozoruhodné v˘sledky. V at-
mosférickém spadu byly sledovány rÛzné polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAH). Celkové mnoÏství AH ve
spadu se pohybovalo od 0,01 do 0,53 mg.m2 za mûsíc.
Jejich koncentrace ve spadu byla mezi 18 a 52 ppm. Jsou
to hodnoty blízké tûm, které byly nalezeny v pÛdách od-
povídajících lokalit.

V pÛdách brnûnského intravilánu byl potvrzen rÛst ob-
sahu PAH od roku 1991 do roku 1995. PrÛmûrn˘ obsah
v roce 1991 byl 3,7 ppm, v roce 1993 to bylo jiÏ 7,7 ppm
a v roce 1995 dokonce 9,8 ppm. RÛst jde ruku v ruce
s rÛstem intenzity automobilové dopravy, která se zvy‰u-
je o 10 aÏ 18 % roãnû.

Organické polutanty na zatopen˘ch územích 
a na jin˘ch lokalitách

Na rozsáhl˘ch územích v povodí Moravy zkoumali pra-
covníci âGÚ riziko kontaminace organick˘mi látkami. V po-
vrchov˘ch i podpovrchov˘ch vrstvách ãerstv˘ch sedimentÛ
byly analyzovány obsahy celé ‰kály organick˘ch látek, navíc
i kyanidÛ, stopov˘ch prvkÛ a radiogenního materiálu vãetnû
127Cs. I kdyÏ se stále roz‰ifiuje hodnocení v˘sledkÛ, je jiÏ
moÏno fiíci, Ïe vût‰ina zji‰tûn˘ch hodnot je pod hygienick˘mi
limity a Ïe riziko havarijních kontaminací je nízké.
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Tabulka 6
Obsahy polyaromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAU) a polychlo-
rovan˘ch bifenylÛ (PCB) v praÏsk˘ch pÛdách (podle
ëuri‰e, 1996). PAU v µg/g, PCB v ng/g

minimum maximum aritm. prÛmûr

PAH 211 95 176 8 379
PCB 3 7 527 118

Obr.  59. Geochemické mapování praÏské aglomerace. Obsahy olova v pÛdách. Pfiipojeny jsou statistické parametry. Podle M. ëuri‰e



Obsahy organick˘ch polutantÛ byly dále sledovány
v pÛdách vojensk˘ch prostorÛ, opu‰tûn˘ch sovûtskou ar-
mádou. Ze 73 oblastí a lokalit, které byly tímto zpÛsobem
vyuÏívány, je v 60 rozsah naru‰ení organick˘mi polutan-
ty kritick˘. Objem kontaminované zeminy se odhaduje na
1,24 milionÛ m3. Nejrozsáhlej‰í kontaminace je na b˘va-
lém leti‰ti Hradãany v oblasti Ralska, kde je zemina zne-
ãi‰tûna leteck˘m petrolejem a chlorovan˘mi uhlovodíky.

Dále jsou sledovány vojenské prostory ãeské armády, di-
stribuãní sklady pohonn˘ch hmot, provozovny a opravny
b˘val˘ch âSAD a âSD se sklady pohonn˘ch hmot, místa
úpravy a zpracování ropn˘ch produktÛ, podniky kovozpra-
cujícího prÛmyslu, obalovny Ïiviãn˘ch smûsí, chemické pro-
vozy a okolí skládek komunálních a prÛmyslov˘ch odpadÛ.

Pfii posuzování vût‰ích regionÛ
se vychází z nutnosti komplexní-
ho vyhodnocení. Do míst s prÛ-
myslem se soustfieìují i jiné ãin-
nosti, druhy kontaminace se pfie-
kr˘vají a jejich ‰ífiení b˘vá ovliv-
nûno stavební ãinností i ãerpáním
podzemních vod.

Mezi povinnosti âGÚ jako v˘-
konného orgánu státní geologic-
ké sluÏby patfií i stálé sledování
nûkter˘ch rizikov˘ch oblastí a lo-
kalit. Vedle nárazov˘ch akcí je to
i monitorování star˘ch zátûÏí.
Zmíníme se o nûkter˘ch akcích
tohoto druhu:
- Sledování smûsné kontaminace

okolí odkali‰tû a skládky koÏe-
luÏny Snaha, Brtnice v okresu
Jihlava.

- Ovûfiení moÏnosti ‰ífiení orga-
nického zneãi‰tûní prostfiedí
ropn˘mi látkami a chlorovan˘-
mi uhlovodíky na nûkter˘ch
lokalitách, opu‰tûn˘ch sovût-
skou armádou. V souãasnosti
se sleduje okolí bratru‰ovské
stfielnice a kasáren ·umperk.

- Skladování sloÏení kalÛ z loka-
lity DÛl âSA - doubravské ná-
drÏe, kde jsou rizikové obsahy
jak organick˘ch, tak anorga-
nick˘ch polutantÛ.

- Sledování stavu horninového
prostfiedí v okolí âíÏkovické
cementárny. Zde se ukázalo,
Ïe z pohledu organické geo-
chemie je prostfiedí relativnû
nezávadné.
DÛleÏit˘m úkolem organické

geochemie je i ekologická pre-
vence, tzn. stanovení moÏn˘ch ri-
zik kontaminace. Mezi takové

akce patfií studie zranitelnosti horninového prostfiedí.
Takové v˘zkumy se soustfiedily na trasu dálnice D1, oko-
lí Bfiezové, kde je úloÏi‰tû prÛmyslového a komunálního
odpadu v jímací oblasti vodovodu a sledování zneãi‰tûní
v tzv. modfiické terase Svratky a Bobravy.

Podle poÏadavku Ministerstva Ïivotního prostfiedí sle-
dovali pracovníci âGÚ v roce 1994 zneãi‰tûní pÛd a hor-
nin v okolí hraniãních pfiechodÛ Jifiíkov, Cínovec,
Folmava, Pomezí a Rozvadov. PÛdy v pásu kolem pfiecho-
dÛ jsou silnû zneãi‰tûny organick˘mi látkami, nejkritiãtûji
na pfiechodech Pomezí a Cínovec. MnoÏství polycyklic-
k˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ zde vysoko pfiekraãuje hy-
gienické limity. Dochází i k nebezpeãné kontaminaci tûÏ-
k˘mi kovy, i kdyÏ jen v úzkém pásu 10 aÏ 20 m podél sil-
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Obr. 60. Anal˘zy fiíãních sedimentÛ (stream sediments) byly pÛvodnû zamûfieny na prospekci rudních lo-
Ïisek. Pozdûji byly aktivní fiíãní sedimenty analyzovány z hlediska informací o zneãi‰tûní prostfiedí. Na
obrázku horní tok Jizery v Jizersk˘ch horách



nice. Na pfiechodu v Jifiíkovû jsou nadlimitní mnoÏství
zinku, v Cínovci olova, zinku, niklu, kobaltu a kadmia
a v Rozvadovû zinku a kobaltu.

Kontaminace aktivních sedimentÛ fiek

V˘zkum obsahu stopov˘ch prvkÛ v aktivních sedi-
mentech 69 vodních tokÛ âeské republiky probûhl v prv-
ní polovinû devadesát˘ch let. Aktivními sedimenty rozu-
míme takové, které jsou v fieãi‰tích v pohybu nebo se
kdykoliv do pohybu mohou dát. Zajímavûj‰í údaje jsou
shrnuty v tabulce 7.

Sedimenty ãesk˘ch fiek jsou vût‰inou kontaminovány
tûmito prvky: zinkem, fosforem, olovem, arsenem, anti-
monem, mûdí, rtutí, selenem, kadmiem, stfiíbrem a zlatem.
Lokálnû se vyskytují i kontaminace uranem, berylliem,

manganem, niklem, kobaltem, chromem, cínem, vizmu-
tem a cérem. Znaãná ãást nejvy‰‰ích zji‰tûn˘ch obsahÛ ar-
senu, olova, kadmia a uranu je zpÛsobena splachy z hald
a v˘toky dÛlních vod ze stafiin. K takovému jevu dochází
zejména na Pfiíbramsku, na dolním toku Litavky, v západ-
ní ãásti Kru‰n˘ch hor i povodí MÏe nad pfiehradou
Hracholusky. Zvlá‰È intenzivní je kontaminace stopov˘mi
prvky v povodí Ohfie nad Nechranickou pfiehradou. V se-
dimentech Ohfie, Svatavy a Ostrovské Bystfiice byly nale-
zeny nejvy‰‰í koncentrace arsenu, selenu, beryllia, uranu,
cínu, kobaltu, antimonu a wolframu. Jejich zdrojem je
pfiedev‰ím kru‰nohorská mineralizace jáchymovského ty-
pu a tûÏba uhlí v sokolovské pánvi, coÏ platí zejména pro
arsen, beryllium a selen. I minerální prameny mohou obo-
hatit fiíãní sedimenty stopov˘mi prvky. Na území Moravy
a Slezska bylo zji‰tûno ménû pfiípadÛ extrémnû vysok˘ch
koncentrací stopov˘ch prvkÛ v aktivních sedimentech fiek.

Bodov˘mi zdroji kontaminace jsou odpadní vody
z prÛmyslov˘ch závodÛ, hlavnû chemick˘ch, i odpadní
vody obecnû. Urãité mûfiítko poskytlo porovnání obsahÛ
stopov˘ch prvkÛ v sedimentech fiek se sedimenty pfiehrad-
ních jezer. Pfiehrady byly totiÏ postaveny pfiedev‰ím na
horních tocích fiek, kde je‰tû obvykle nedochází k takové-
mu ovlivnûní pfiírodního prostfiedí kontaminanty. Z tako-
vého srovnání vyplyne, Ïe území republiky je plo‰nû zne-
ãi‰tûno pfiedev‰ím arsenem, kadmiem, zinkem a olovem.

Za posledních 5 aÏ 10 let se jiÏ v nûkter˘ch sedimen-
tech projevilo sníÏení obsahÛ rizikov˘ch prvkÛ. Pokles at-
mosférické depozice olova se odrazil ve sníÏení obsahu
olova v nejsvrchnûj‰í vrstviãce sedimentÛ âertova jezera
na ·umavû.

Nebezpeãí kontaminace závisí i na tom, jak rychle pfie-
cházejí prvky ze sedimentÛ do vody. Nûkteré prvky, jako
olovo, beryllium a chrom jsou pevnû vázány na pevnou
fázi. Jiné, jako lithium a stroncium se do vody ze sedi-
mentÛ uvolní velmi snadno.

Aktivní sedimenty, pÛdy a horniny jsou pfiirozen˘m
zdrojem stopov˘ch prvkÛ ve vodách. Obsahy lithia ve vo-
dách jsou ovlivnûny hlavnû sloÏením hornin, vy‰‰í obsa-
hy Li nalézáme v tocích na sedimentárních horninách, ze-
jména slínovcích, eolick˘ch píscích a jílech. Takové pod-
mínky jsou na jiÏní Moravû a ve stfiedním Polabí. Hodnû
lithia je také ve vodách uheln˘ch pánví, protoÏe je vylu-
hování usnadnûno naru‰ením hornin tûÏbou. Stroncium je
téÏ závislé na geologickém podloÏí. Chová se podobnû ja-
ko vápník, a proto je ho hodnû zejména v mineralizova-
n˘ch vodách s neutrální aÏ alkalickou reakcí. Nejvíce je
ho ve stfiedním Polabí a na jiÏní Moravû. Hlavními zdroji
arsenu jsou emise ze spalování procesÛ nekvalitního uhlí.
Do vody se v‰ak dostává i ze sedimentÛ a hornin.
Nejv˘znamnûj‰ím zdrojem arsenu jsou granitoidy stfiedo-
ãeského plutonu a okolních hornin, ve kter˘ch je snadno
vyluhovateln˘ arsenopyrit. Napfiíklad kolem známého zla-
tého loÏiska Mokrsko je i pfies 1 mg.l-1 arsenu v povrcho-
v˘ch vodách. Dal‰ími zdroji arsenu jsou i jiná loÏiska, ja-
ko Pfiíbram, Jáchymov a Ka‰perské hory.

Beryllium je typick˘m prvkem závisl˘m na kyselosti
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Tabulka 7
Obsahy prvkÛ v aktivních sedimentech fiek âeské repub-
liky. (V˘bûr z tabulky, kterou sestavili J. Vesel˘ a J. Ma-
jer.) Pokud není uvedeno jinak, jsou hodnoty v ppm 

prvek obsahy v aktivních fiíãních sedimentech
maximum medián

Ag 27 1,3
Al203 % 17,6 13,0
As 477 27
Au 0,52 36x10-3

Ba 1580 635
Be 49 2
Corg. % 11,5 4,4
CaO % 11,8 1,5
Cd 71 1,6
Ce 217 91
Co 69 15
Cr 965 114
Cu 1230 88
Fe203 12,5 5,2
Hg 16 9,51
La 113 53
Li 167 51
Nb 73 18
Nd 83 40
Ni 263 59
P 14000 4800
Pb 2430 88
Rb 186 107
S 13200 3200
Sn 185 8
Sr 614 132
Th 46 12,6
U 146 6,2
V 369 86
W 229 4,5
Zn 5000 529
Zr 1270 348



vod. Jeho zdrojem jsou jednak akcesorické minerály
v granitech, ortorulách a ryolitech, jednak emise ze spalo-
vání uhlí. Zv˘‰ené obsahy beryllia ve vodách jsou zpravi-
dla tam, kde jsou v podloÏí granitové horniny, jako
v Kru‰n˘ch horách, Smrãinách, LuÏick˘ch horách
a Jizersk˘ch horách. V Podkru‰nohofií se kombinuje vliv
emisí s vyluhováním podloÏních hornin. Kadmium patfií
téÏ k prvkÛm, které jsou v kysel˘ch vodách velmi pohyb-
livé. Je vázáno hlavnû na sulfidové mineralizace. Jeho an-
tropogenní zdroje jsou pfieváÏnû bodové. Vy‰‰í koncent-
race kadmia pfiirozeného pÛvodu jsou v horsk˘ch acidifi-
kovan˘ch oblastech. PÛvodu antropogenního jsou plo‰nû
omezené anomálie v blízkosti prÛmyslov˘ch center.
Kromû Prahy je to i Kladno, Ostrava i jiné. JiÏ pfied rokem
1990 byly zji‰tûny neobyãejnû silné kontaminace vod i se-
dimentÛ v povodí Vinofiského potoka a jeho okolí v se-
verní ãásti Prahy.

Anomální koncentrace mûdi jsou hlavnû antropogen-
ního pÛvodu, jak prÛmyslového, tak zemûdûlského. Ty
byly zji‰tûny na Îatecku a hlavnû na jiÏní Moravû. To za-
vinily postfiiky, uÏívané ve vinafiství, které obsahují mûì.

Zdroje olova jsou pfiirozeného i antropogenního pÛvo-
du. Olovo v‰ak není pfiíli‰ mobilní, a proto jsou jeho ano-
málie lokální a ostfie ohraniãené. Zinek je je naproti tomu
dost pohybliv˘ v kyselém prostfiedí. Velké pozitivní plo‰-
né anomálie zinku jsou v Kru‰n˘ch horách. Pfiirozeného
pÛvodu jsou koncentrace zinku v okolí loÏisek na
Pfiíbramsku a kolem Horního Slavkova. Jinde jsou ano-
málie kolem velk˘ch podnikÛ tûÏkého prÛmyslu, jako na
Kladensku, Ostravsku i Rokycansku.

Po zji‰tûní neobyãejnû rizikové kadmiové anomálie
v povodí Vinofiského potoka byly vybrány k posouzení
i vody a sedimenty v rekreaãních a hustûji osídlen˘ch ob-
lastech okraje Prahy a jejího okolí. Z váÏn˘ch dÛvodÛ to
bylo v roce 1995 povodí Litovického potoka v Hos-
tivicích, neboÈ jde o oblíbenou rekreaãní oblast s rybníky.
Anal˘zy vod neprokázaly v˘raznûj‰í zneãi‰tûní, jedinou
v˘jimkou byl anomální obsah olova 20,9 mg.l-1 v potoce
pod podnikem âOV Hostivice. Obsahy ostatních prvkÛ
jsou pod hygienicky pfiípustn˘m limitem. Vy‰‰í obsahy
tûÏk˘ch kovÛ jsou v‰ak v rybniãních sedimentech, neboÈ
ty mají mnoho organick˘ch látek, na nûÏ jsou kovy vázá-
ny. Obsahy zinku jsou mezi 1445-1683 mg.kg-1 a olova aÏ
209 mg.kg-1. I kadmia je pomûrnû dost (1,3 mg.kg-1), nej-
více v dolní ãásti Litovického potoka u Hostivic. Nejsou
pochyby o tom, Ïe tyto kontaminace jsou antropogenního
pÛvodu.

Vody a sedimenty ‰umavsk˘ch jezer

V˘zkum v˘voje sloÏení vod a sedimentÛ ‰umavsk˘ch
jezer pokraãuje jiÏ od poloviny osmdesát˘ch let. Ve ãty-
fiech jezerech, âerném, âertovû, Ple‰ném a Prá‰ilském,
klesá za poslední desetiletí koncentrace tzv. siln˘ch ani-
ontÛ, tj. síranÛ, dusiãnanÛ a chloridÛ, a to rychlostí od 3,0
do 9,0 µeq.l-1 za rok. Pokles koncentrací tûchto aniontÛ
v âerném, âertovû a Ple‰ném jezefie byl kompenzován

poklesem obsahÛ hliníku, vápníku, hofiãíku a draslíku
a rÛstem hodnoty pH rychlostí 0,011 aÏ 0,016 za rok.
Ústup acidifikace je sice pozorován jiÏ od roku 1986, pfie-
sto se v‰ak v jezefie projevují antropogenní vlivy silnûji
neÏ v roce 1960. V˘voj sloÏení vod ‰umavsk˘ch jezer bu-
de záviset na atmosférické depozici dusíku, biogeoche-
mickém cyklu dusíku, rychlosti dal‰ího sniÏování depozi-
ce síry a louÏení dfiíve sorbovan˘ch slouãenin síry.

Antropogenní a pfiírodní zmûny v jezerech a jejich po-
vodí byly sledovány anal˘zou jezerních sedimentÛ. Profil
sedimentÛ Ple‰ného jezera byl datován pomocí radioak-
tivního izotopu uhlíku 14 C a olova 210 Pb. První antropo-
genní zv˘‰ení obsahu olova spadá do doby pfied 2800 le-
ty. V dobû rozkvûtu antického ¤íma se obsah olova zdvoj-
násobil, v roce 1400 byl jiÏ ‰estkrát tak velk˘, v roce 1830
9,5krát a v roce 1935 17krát vy‰‰í, neÏ je pfiírodní tok olo-
va. Teprve od roku 1973 mÛÏene sledovat klesání depozi-
ce olova na ·umavû.

Radonové riziko

K ãinnosti ústavu v posledních letech patfií nepochyb-
nû studium geologick˘ch faktorÛ radonového rizika. V ra-
donovém programu âeské republiky zaujímá ústav pres-
tiÏní postavení. I kdyÏ má hodnocení radonového rizika
fiadu aspektÛ, je ten geologick˘ jistû velmi dÛleÏit˘.
Radon totiÏ pochází z hornin. Nejvíce se ho vytváfií v pÛd-
ním vzduchu z radia. Pak je radon nasáván do objektÛ,
pfiitom se rozpadá na dcefiinné produkty, ty lidé vdechují
a hromadí se jim v plicní v˘stelce. To zvy‰uje nebezpeãí
onemocnûní rakovinou. To je jen velmi schematick˘ po-
pis fenoménu, kter˘ se obecnû naz˘vá radonové riziko.
Radonové riziko je spjato s obsahem radioaktivních mine-
rálÛ v horninách. Je známo, Ïe stfiední hodnoty gama zá-
fiení hornin âeska jsou o nûco vy‰‰í, neÏ je svûtov˘ prÛ-
mûr. Je to zpÛsobeno pfiítomností vût‰ího mnoÏství silnûji
radioaktivních hornin. TotéÏ platí i pro radonové riziko.
Z tisícÛ mûfiení obsahu radonu v horninách byla sestavena
radonová databáze, obsahující skoro 13 000 poloÏek.
Sledujeme-li objemové aktivity radonu v horninách
âeska, vidíme, Ïe nad prÛmûr vysoko vyniknou 3 horni-
ny. Na prvním místû jsou silurské graptolitové bfiidlice
Barrandienu, kde jsou vysoké obsahy uranu vázány na or-
ganické látky. Na druhém místû jsou durbachity, coÏ je
souborné pojmenování tmav˘ch granodioritÛ, syenitÛ,
monzonitÛ a dokonce i granitÛ. Vystupují ve stfiedoães-
kém plutonu a ojedinûle i jinde jako souãásti varisk˘ch
plutonÛ. Na tfietím místû jsou granity, nejtypiãtûj‰í horni-
ny varisk˘ch plutonÛ âeského masivu. Naproti tomu nej-
niÏ‰í objemové aktivity radonu vykazují mladé tfietihorní
sedimenty.

DÛleÏit˘m krokem v poznání o rozloÏení radonového
rizika bylo vydání odvozen˘ch map radonového rizika
v mûfiítku 1 : 200 000 v roce 1990. Byly sestrojeny podle
radonov˘ch mûfiení jednotliv˘ch typÛ hornin, stanovení
plo‰n˘ch anomálií uranu podle leteck˘ch gamaspektro-
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skopick˘ch mûfiení i podle geologick˘ch, hydrogeologic-
k˘ch a pÛdních map. Mapy byly a jsou urãeny pfiedev‰ím
orgánÛm státní správy a je moÏné podle nich sledovat ob-
lasti, kde by mûlo b˘t riziko pfiednostnû hodnoceno.
Pozdûji byl vypracován pfiehled o radonovém riziku pod-
le okresÛ. Bylo rozli‰eno 6 stupÀÛ radiaãní zátûÏe podle
tfií kritérií:
a) souãtov˘ch koeficientÛ pfievládající kategorie radono-

vého rizika v okrese (hodnota 1 aÏ 3),
b) z uranov˘ch anomálií v okrese (hodnoty 1 aÏ 3),
c) doplÀkov˘ch hodnot kontaminace tûÏbou a zpracová-

ním uranov˘ch rud (hodnoty 0 aÏ 1).
V˘sledná ãísla na mapû okresÛ jsou relativní; ukazují

vzájemn˘ pomûr rizik. Nejvy‰‰í ãíslo je 7, znaãící riziko

nejvût‰í, nejmen‰ími ãísly jsou 2 a 3, znaãící riziko nej-
niÏ‰í. Z barevné mapy okresÛ vystupují tfii s nejvût‰ím ri-
zikem: Pfiíbram, Karlovy Vary a Îìár nad Sázavou.
Vysvûtlení je pro znalce jednoduché: Pfiíbramsko je ob-
lastí uranového zrudnûní, okresem s okrajov˘mi ãástmi
stfiedoãeského plutonu. V okrese Karlovy Vary je téÏ ura-
nové zrudnûní a velké plochy varisk˘ch granitÛ. Pro okres
Îìár nad Sázavou platí totéÏ. V tûsném sledu za tûmito
tfiemi okresy následují Tfiebíã, JindfiichÛv Hradec, Tachov,
Sokolov, Bene‰ov, Chrudim a âeská Lípa. I zde jsou dÛ-
vodem zv˘‰eného radonového rizika granitoidy. Na opaã-
ném pólu je velká ãást Západních Karpat s mlad˘mi sedi-
menty, kupodivu i okolí Brna a Znojma, v âechách pak
okresy s podkladem z kfiídov˘ch sedimentÛ, tj. Mladá
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Obr. 61. Pohled z hradu Toãníku k jihu. V pozadí údolí Litavky a Pfiíbramsko se silnû kontaminovan˘m prostfiedím i zv˘‰en˘m radiaãním rizikem



Boleslav, Jiãín, Nymburk a ãásteãnû i Praha-západ.
K ovûfiení platnosti tohoto hodnocení okresÛ byly srovná-
vány v˘sledky mûfiení radonu v objektech s v˘‰e uvede-
nou kategorizací okresÛ. Ukázalo se, Ïe ve tfiech ãtvrti-
nách pfiípadÛ radonové hodnoty odpovídají zafiazení do
okresÛ. Ve zb˘vajících pfiípadech jde o lokální anomálie,
jako jsou zvodnûlé poruchové zóny nebo pfiítomnost ma-
l˘ch tûles vyvfielin v sedimentech.

V˘znamn˘m objevem bylo zji‰tûní vztahu intenzity
radonov˘ch emanací k pozemsk˘m slapov˘m silám.
Pfiedstava byla ovûfiována v gravimetrické laboratofii
Akademie vûd na dole Lazec v âeském Krumlovû a ve
‰tole v Pfiíbrami. V˘sledky testÛ zmínûn˘ vztah potvrdily.

V posledních letech je neustále doplÀována radonová
databáze. Provádí se mûfiení na nûkter˘ch lokalitách, kde
lze pfiedpokládat vysoké radonové riziko. Vybrány byly
napfi. proterozoické bfiidlice a staropaleozoické barrandi-
enské silicity. Pfiedpokládalo se, Ïe aktivita bude vy‰‰í vli-
vem zv˘‰eného obsahu organick˘ch látek. Pfiedpoklad
v‰ak byl myln˘, neboÈ objemové aktivity jsou nízké.
Pfiíãinou jsou zfiejmû malé obsahy uranu v tûchto horni-
nách.

Ústav organizoval pravidelné pracovní semináfie
o geologick˘ch aspektech radonového rizika. K tûmto se-
mináfiÛm vycházely sborníky pfiíspûvkÛ.
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Osudy laboratofie rentgenové mikroanal˘zy

Laboratofi má statut sdruÏené laboratofie âeského geolo-
gického ústavu a âeské akademie vûd a zkratku LAREM.

Vznikla právû pfied deseti lety v roce 1990. Tehdy se
podafiilo spojit finanãní prostfiedky obou institucí a zakou-
pit nov˘ analytick˘ systém. V geologickém ústavu mûla
metoda rentgenové mikroanal˘zy dlouhou tradici, neboÈ
se jiÏ od roku 1974 ukazovalo, jak˘ má v˘znam pro geo-
chemii, mineralogii a petrologii, a tím i pro fie‰ení ‰ir‰ích
geologick˘ch problémÛ. Podstatné bylo, aby se koupil
systém srovnateln˘ se svûtov˘m standardem. Po urãit˘ch
úvahách bylo rozhodnuto, aby laboratofi byla vybavena
dvûma nezávisl˘mi analytick˘mi systémy, energiovû-dis-
perzním systémem LINK eXL a vlnovû-disperzním systé-
mem Microspec. Uznáním kvality anal˘z bylo pozdûji
udûleno laboratofii LAREM akreditaãní osvûdãení, a to ja-
ko jediné z geologick˘ch institucí v republice.

Za posledních 10 let bylo v této laboratofii provedeno
pfies 100 000 kvantitativních chemick˘ch anal˘z pfieváÏnû
geologick˘ch vzorkÛ. Navíc nûkteré v˘zkumné ústavní
projekty i granty vyuÏily dal‰ích analytick˘ch moÏností
LAREM, jako je kvalitativní rentgenová anal˘za, studium
plo‰né distribuce vybran˘ch prvkÛ a studium povrchÛ za
pouÏití detekce sekundárních elektronÛ. âinnost byla roz-
dûlena mezi hlavní úkoly âGÚ, zmínûné v tomto pfiehle-
du, mezi chemické podklady pro posudky a stanoviska
i mezi nûkteré speciální v˘zkumné aktivity. V˘sledky
anal˘z LAREM byly ozdobou nûkter˘ch mezinárodních

projektÛ, napfi. korelaãních programÛ IGCP, projektÛ
NATO, Evropské unie i americko-ãeské vûdecké spolu-
práce. Nelze opominout ani skuteãnost, Ïe anal˘zy
LAREM umoÏnily popis osmi nov˘ch minerálních druhÛ
tím, Ïe pfiesnû urãily jejich chemické sloÏení. Dodáme je‰-
tû, Ïe i nûkolik neznám˘ch chemick˘ch slouãenin bylo
popsáno právû díky tûmto anal˘zám.

V˘znam laboratofie LAREM pro âesk˘ geologick˘
ústav i celé na‰e vûdy o Zemi dokazuje i to, Ïe za posled-
ních 10 let bylo publikováno nûkolik set vûdeck˘ch prací,
které spoãívají na datech z tohoto pracovi‰tû. Podafiilo se
i vypoãítat, Ïe 25 z nich pfiipadá na prestiÏní impaktovaná
mezinárodní periodika.

Kromû analytick˘ch prací pro âGÚ a Geologick˘
ústav AV âR se LAREM podílí na fie‰ení jin˘ch projektÛ
ostatních pracovi‰È, z nichÏ je na prvním místû Karlova
univerzita. Nejde jen o geologii, ale i o elektrotechniku,
památkovou péãi, archeologii, skláfiství apod. Mezi spolu-
pracovníky patfií napfi. praÏská Technická univerzita,
V˘zkumn˘ ústav stomatologick˘, TESLA, V˘zkumn˘
ústav památkové péãe, Archeologick˘ ústav AV âR,
Národní muzeum, Optické sklo a.s. a dal‰í.

Právû 10 let po zaloÏení SdruÏené laboratofie zaãíná
LAREM novou etapu, protoÏe byl zakoupen nov˘
energiovû-disperzní systém ISIS, kter˘ roz‰ifiuje analytic-
ké moÏnosti. Bude totiÏ moÏno kvantitativnû analyzovat
i lehké prvky jako uhlík, kyslík a fluor.

Rentgenová difrakãní anal˘za jako nepostradateln˘ pomocník

Laboratofi je souãástí mineralogického oddûlení, neboÈ
bez identifikace vnitfiní struktury minerálÛ si tento obor
vûd o Zemi dnes nedovedeme ani pfiedstavit. Za posled-
ních 10 let laboratofi doplnila svou techniku a kompletnû
modernizovala dosavadní difraktometr. Pozdûji byl pofií-
zen nejmodernûj‰í prá‰kov˘ difraktometr Philips X’pert
System. Souãasnû s tím pokraãoval v˘voj poãítaãové
techniky, matematick˘ch algoritmÛ a nov˘ch generací rtg
programÛ, takÏe zdrojová data mohou b˘t analyzována
a interpretována na svûtové úrovni. Kromû ãistû minera-

logick˘ch témat nastal téÏ posun k environmentálnû za-
mûfien˘m problémÛm a komplexním geochemick˘m
a petrologick˘m úkolÛm. Laboratofi spolupracuje s fiadou
národních i mezinárodních institucí, z tûch druh˘ch jme-
nujeme alespoÀ programy NATO, britskou univerzitu
v Exeteru a ‰védskou univerzitu v Lundu.

Jmenujeme nûkolik projektÛ, pro které laboratofi rent-
genové difrakce poskytla cenné podklady:
- monitorování a anal˘za polétavého prachu, coÏ umoÏni-

lo identifikaci kontaminantu a jeho pÛvod,



- v˘voj komplexní metodiky analytického hodnocení ky-
sel˘ch zátûÏí pÛd,

- fie‰ení krystalov˘ch struktur nov˘ch pfiírodních fází,
- v˘voj softwaru pro aplikace v rtg difrakci,
- zavedení strukturní Rietveldovy anal˘zy do praxe a její

servisní vyuÏívání pfii zpfiesÀování strukturních para-
metrÛ,

- studium experimentálnû dynamicky postiÏen˘ch fází
s ohledem na sledování zmûn jejich strukturních para-

metrÛ. Zde se jedná o ‰okovû postiÏené karbonáty a kfie-
men u impaktních meteoritick˘ch kráterÛ,

- mineralogické práce zamûfiené na studium sekundárních
minerálÛ pfiíbramského a jáchymovského revíru.
Bûhem tûchto prací bylo redefinováno 210 druhÛ se-
kundárních minerálÛ a popsáno pfies 30 dosud nezná-
m˘ch pfiírodních látek.

Laboratofi identifikovala 7 nov˘ch minerálÛ a dal‰ích 5
návrhÛ je nyní postoupeno do komise IMA.
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Experimentální mineralogická laboratofi

Souãasná mineralogie a petrologie je zaloÏena nejen
na v˘zkumu submikroskopické vnitfiní struktury nerostÛ
a hornin, n˘brÏ i na laboratorní simulaci pfiírodních po-
chodÛ. Moderní vybavení mineralogické laboratofie na
Barrandovû umoÏnilo spolupráci na velmi zajímav˘ch
problémech, spjat˘ch jak s regionálním v˘zkumem, tak
i s environmentálními studiemi.

Pfied krátk˘m popisem ãinnosti mineralogické labora-
tofie pfiede‰leme, Ïe úzce spolupracuje s Pfiírodovûdeckou
fakultou Univerzity Karlovy, podílí se tím na v˘uce
a umoÏÀuje v˘zkum i studentÛm. Velká ãást kapacit byla
vûnována na mineralogické aspekty ukládání vysoce
radioaktivních odpadÛ. Tak se podafiilo sledovat a stano-
vit fáze, vznikající pfii hydrotermálních zmûnách borosili-
kátov˘ch skel. Pfii v˘zkumu testovací lokality v mele-
chovském masivu byla studována interakce jednoho z ty-
pick˘ch granitÛ s hydrotermálními roztoky, obsahujícími
rubidium a cesium. Mimofiádná pozornost byla vûnována

v˘zkumu fází vhodn˘ch pro fixaci vybran˘ch radionukli-
dÛ. Byl zamûfien na trioctaedrické slídy, které jsou vhod-
né pro fixaci radionuklidÛ s cesiem a rubidiem. Zmínûn˘
projekt byl komplexní a skuteãnû mezinárodní, byl téÏ
podpofien finanãnû Grantovou agenturou âR a NATO.

Práce laboratofie dokazují, Ïe není moÏno klást ostrou
hranici mezi badatelsk˘m a cílen˘m v˘zkumem.
V˘sledky fiady projektÛ, i tûch financovan˘ch grantov˘mi
agenturami, byly pouÏity napfi. pfii fie‰ení pfiípravy testo-
vací lokality pro ukládání vysoce radioaktivních odpadÛ
i pfii regionálním geologickém v˘zkumu. Mezinárodní
prestiÏ laboratofie dokumentuje i její v˘znamn˘ podíl na
ústavní publikaãní ãinnosti, zejména prací, publikovan˘ch
v impaktovan˘ch ãasopisech. Za posledních 10 let jich
bylo sedm, navíc fiada ãlánkÛ v na‰ich ãasopisech a jedna
monografie o metodách experimentálního v˘zkumu a je-
jich pouÏití v geologii.

V˘znam star˘ch geologick˘ch map pro územní plán

Na mnoha místech âeské republiky do‰lo v minul˘ch
desetiletích k obrovsk˘m zásahÛm do reliéfu krajiny, do
reÏimu fiíãní sítû i podzemních vod. Je dobfie známo, Ïe na
prvním místû jsou podkru‰nohorské hnûdouhelné pánve,
kde je pfiesun hmot zfiejmû nejvût‰í. Patfií sem v‰ak i jiné
oblasti: pánve s podzemní tûÏbou ãerného uhlí
(Ostravsko, Karvinsko), loÏiskové revíry s tûÏbou uranu
(StráÏ pod Ralskem, Hamr na Jezefie, Pfiíbramsko, oblast
RoÏínky, Jáchymov), oblasti tûÏby a zpracování nerost-
n˘ch surovin (vápence v âeském a Moravském krasu,
‰tûrkopísky na TfieboÀsku, Litomûfiicku, Mûlnicku,
Olomoucku, KromûfiíÏsku, kamenivo v âeském stfiedoho-
fií).

RovnûÏ po povodni v ãervenci roku 1997 do‰lo na se-
verní a stfiední Moravû k v˘razn˘m zmûnám v morfologii
krajiny. Zmûnila se koryta vodních tokÛ a nahromadily re-
centní fiíãní sedimenty.

Pro specialisty, ktefií fie‰í problémy obnovy krajiny
a rekultivací, jsou v tûchto pfiípadech dobr˘m pomocní-
kem staré mapy a jiné historické materiály. Ty dokumen-
tují pÛvodní ráz území z hlediska morfologického, geo-
grafického a geologického a zachycují jeho dfiívûj‰í stav.
DÛleÏité jsou nejen topografické podklady, n˘brÏ i geolo-

gické mapy, které mají v˘znam pro poznání geodynamic-
k˘ch, hydrologick˘ch a hydrogeologick˘ch pomûrÛ.

Tyto materiály zachycují pÛvodní pomûry v pfietvofie-
né krajinû. Vidíme na nich rozmístûní star˘ch lomÛ, dolÛ
a ‰achet, stav území pfied velk˘mi lidsk˘mi zásahy. Jsou
na nich i v˘chozy geologicky a loÏiskovû dÛleÏit˘ch hori-
zontÛ a údaje o tektonick˘ch strukturách spolu s dal‰ími
zajímav˘mi informacemi.

Spoleãn˘m jmenovatelem historick˘ch podkladÛ b˘vá
jejich nekompletnost. V minulosti se mnohé cenné mate-
riály ztratily nebo byly zámûrnû zniãeny. Toho jsou si pra-
covníci âGÚ vûdomi, a proto se vûnují projektu vyuÏití
star˘ch map, uloÏen˘ch v nynûj‰ím Rakouském spolko-
vém geologickém ústavu ve Vídni a Rakouském státním
archivu pro obnovu krajiny. Práce usnadnila skuteãnost,
Ïe s rakousk˘m ústavem má âGÚ velmi úspû‰nou oficiál-
ní dvoustrannou spolupráci a sami Raku‰ané mají na tom-
to projektu mimofiádn˘ zájem.

Nejnovûj‰í etapa tohoto projektu za posledních 5 let
byla zamûfiena na zkoumání star˘ch geologick˘ch, dÛl-
ních a tematick˘ch map mal˘ch mûfiítek a dal‰ích histo-
rick˘ch archivních materiálÛ.

Po roce 1997 jsou stfiedem zájmu i staré mapy z oblasti



soutoku Beãvy a Moravy. Sledují se zmûny fiíãní sítû, vli-
vy na hydrogeologick˘ reÏim, zmûny reliéfu i mikrokli-
matu, vliv meliorací, stará rizika sesuvÛ, stará dÛlní ãin-
nost a dal‰í zajímavé okolnosti. âesk˘ geologick˘ ústav
získal barevné kopie star˘ch map z období tzv.

Josefinského (1763-1768) a Franti‰kova (1810-1866) ma-
pování ze stfiední Moravy, hlavnû oblasti mezi Litovlí
a Uhersk˘m Hradi‰tûm. Podklady umoÏÀují sledování
zmûn v krajinû za uplynul˘ch 200 let.
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Novinky ze star‰ího paleozoika

Geologick˘ v˘zkum star‰ího paleozoika Barrandienu
vrcholil na rozhraní padesát˘ch a ‰edesát˘ch let, kdy byly
vyÏadovány velké zásoby karbonátov˘ch hornin a sedi-
mentárních Ïelezn˘ch rud. Podobná situace byla
i v Moravském krasu, kde moderní biostratigrafické v˘-
zkumy vrcholily o nûkolik let pozdûji. Období do roku
1980 znamenalo postupné sestavování odkryt˘ch a pfii-
kryt˘ch geologick˘ch map star‰ího paleozoika v mûfiítku
1 : 25 000. Na nû navazují biostratigrafické v˘zkumy or-
doviku, siluru a devonu praÏské pánve, které se staly sou-
ãástí Mezinárodního korelaãního programu (IGCP).
Znaãn˘ mezinárodní v˘znam stfiedoãeského star‰ího pa-
leozoika se promítl i do poÏadavkÛ ochrany jednotliv˘ch

lokalit i vût‰ích územních celkÛ.
Na návrhy pracovníkÛ âGÚ do-
‰lo k vyhla‰ování zákonné ochra-
ny nad jednotliv˘mi územími.
Jen na území Prahy bylo od roku
1982 vyhlá‰eno 44 maloplo‰n˘ch
chránûn˘ch území geologického
v˘znamu a znalosti o nich jsou
vhodnû ‰ífieny popularizaãními
prostfiedky. Vy‰el nov˘ ãesk˘
geologick˘ prÛvodce do okolí
Prahy i dal‰í prÛvodci v angliãti-
nû, urãené pro zahraniãní zájem-
ce, kter˘ch jsou jen v okolních
zemí stovky. Pracovníci âGÚ
zorganizovali v osmdesát˘ch
a devadesát˘ch letech nûkolik za-
sedání subkomisí pro stratigrafii
siluru a devonu pod zá‰titou
Mezinárodní unie geologick˘ch
vûd. V roce 1999 probûhlo po-
dobné zasedání vûnované ordovi-
ku. Na‰i pracovníci prosazovali
s úspûchem barrandienské profily
za stratotypy. V˘sledkem je sta-
novení tfií mezinárodních strato-
typÛ, které byly schváleny mezi-
národními geologick˘mi kongre-
sy: klasick˘ stratotyp hranice si-
lur-devon u Suchomast z roku
1972, spodní hraniãní stratotyp
silurského oddûlení pfiídolí
u ¤eporyj (1984) a spodní hra-
niãní stratotyp stupnû pragu
u Velké Chuchle (1989).

Kromû stfiedoãeského paleozoika byly biostratigrafic-
ky zkoumány i stfiedoãeské metamorfované ostrovy, pa-
leozoikum Hrubého Jeseníku i Je‰tûdského pohofií.

V roce 1992 vychází souborné zpracování paleozoika
Barrandienu z hlediska regionálního, biostratigrafického,
sedimentologického i vulkanologického. Roz‰ífiená a mo-
dernizovaná verze monografie v angliãtinû vy‰la v roce
1998.

Pokraãuje systematické paleontologické zpracovávání
star‰ího paleozoika Barrandienu, coÏ vede k upfiesnûní stra-
tigrafie i obrazu faciálních pomûrÛ. Objevují se spory
o charakter devonského konûpruského útesu i o celkové
strukturní pozici Barrandienu, které se táhnou i do dne‰ních

Obr. 62. Star‰í paleozoikum Barrandienu je neustále ve stfiedu zájmu svûtov˘ch stratigrafÛ i paleontolo-
gÛ. Opu‰tûné i aktivní lomy poskytují mnoho pfiíleÏitostí k podrobnému studiu profilÛ. Na obrázku blo-
ky fieporyjsk˘ch vápencÛ z lomu Cikánka v Praze-Radotínû



dnÛ. Systematická paleontologie
pfiispívá ke studiu fosilních spole-
ãenstev a jejich srovnávání s jin˘-
mi oblastmi. Tak byly napfiíklad
zpracováni prvohorní ramenonoÏ-
ci Maroka, Bolívie, Montagne
Noire, Sardinie a Karnsk˘ch Alp
a mlÏi siluru a spodního devonu
Sardinie, Montagne Noire a Karn-
sk˘ch Alp.

Nûkteré speciální práce se za-
b˘valy sedimentologií i modelo-
v˘m studiem teplotních pfiemûn
paleozoick˘ch sedimentÛ. Byly
zji‰tûny a zpracovány dal‰í v˘-
skyty zajímav˘ch devonsk˘ch
oolitick˘ch ferolitÛ a z v˘zkumu
odraznosti vitrinitu vyplynul
pfiedpoklad o hlub‰ím pohfibení
barrandienského paleozoika.

V paleozoiku Moravského
krasu a Jeseníku probíhaly nûkteré
speciální paleontologické a sedi-
mentologické v˘zkumy. Byly
upfiesnûny zdroje sedimentárního
materiálu a datovány detritické
muskovity klastick˘ch sedimentÛ.

V posledních dvou letech by-
ly bohuÏel paleozoické terény
postiÏeny úmrtím dvou „klasikÛ“
jejich v˘zkumu. Zemfiel J. Dvo-
fiák z brnûnské poboãky, nejlep‰í
znalec Moravského krasu a zfiejmû i Drahanské vrchoviny
a Nízkého Jeseníku a v druhé polovinû roku Vladimír
Havlíãek, jeden ze zakladatelÛ stratigrafie kambria a or-
doviku praÏské pánve, vynikající mapér, autor svûtozná-

m˘ch paleontologick˘ch monografií o spodnopaleozoic-
k˘ch brachiopodech i paleogeografick˘ch rekonstrukcí
prvohorních pánví.
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Obr. 63. I v samém stfiedu Prahy jsou v˘znamné lokality s v˘chozy staropaleozoick˘ch sedimentÛ, jako
na svazích vrchu Vítkova, kde najdeme skalecké kfiemence. V minulosti zde byly lámány a pouÏívány na
dlaÏbu ulic

Novinky z mlad‰ího paleozoika

Po roce 1989 pokraãovalo podrobné geologické mapo-
vání permokarbonu podkrkono‰ské pánve, kde se fie‰ily zá-
sadní otázky nové stratigrafie i tektonické stavby. Na ma-
pování navázaly detailní litologické, paleobotanicko-paly-
nologické a zoopaleontologické studie vybran˘ch lokalit.
Tyto v˘zkumy se zamûfiily zejména na dÛleÏité vÛdãí ob-
zory: rudnick˘, hájsk˘, kalensk˘ a plouÏnick˘. Na listu
Semily mûfiítka 1 : 25 000, kter˘ byl oponován v roce 1997,
se objevily jiÏ nové poznatky o stratigrafii. V˘sledky mno-
halet˘ch v˘zkumÛ v podkrkono‰ské pánvi jsou shrnuty
v monografii o limnick˘ch pánvích âeského masivu, která
je pfiipravena k vydání ve vydavatelství âGÚ.

I v orlické pánvi a v podhÛfií Orlick˘ch hor pokraão-
valo v devadesát˘ch letech mapování. Ze sedimentologic-
k˘ch poznatkÛ zmiÀujeme objev a popis geneze permské
kalkrusty od Îampachu. Novû byla zmapována i jiÏní ãást
Ïihelské pánve.

Zájmy se pfiesunuly téÏ k environmentálním problé-
mÛm a fie‰ily se stfiety tûÏby uhlí a ochrany Ïivotního pro-
stfiedí na Karvinsku, dále i problematika vyuÏití sorbova-
ného metanu z uheln˘ch slojí. DÛleÏitou ãinností byla
i dokumentace velk˘ch pfiíleÏitostn˘ch odkryvÛ, jako v˘-
kopÛ pro ropovod, které pfieÈaly plzeÀskou a kladensko-
rakovnickou pánev. Dal‰ími dokumentovan˘mi odkryvy
byly záfiez nové silnice u Vrchlabí, velké odkryvy pfii
upravované silnici mezi Semily a Háji nad Jizerou a v˘-
kopy pro plynovod u Oslavan v boskovické brázdû.

Paleobotanicko-palynologické a zoopaleontologické
v˘zkumy se zamûfiily na sbûr z posledních vrtÛ
Geoindustrie v plzeÀské a kladensko-rakovnické pánvi,
z dolÛ v Dobfianech, Tluãné a v Radvanicích, které mûly
b˘t brzy uzavfieny. Pfiedmûtem speciálního systematické-
ho studia byly kutikuly, kordaity a alethopteridi i permo-
karbon‰tí niÏ‰í obratlovci.



DÛleÏit˘ byl první nález stopy dinosaura na na‰em
území v lomu u Devíti KfiíÏÛ u âerveného Kostelce, jímÏ
se potvrdilo stfiedotriasové, pfiípadnû aÏ svrchnotriasové
stáfií nejvy‰‰í ãásti bohda‰ínského souvrství. I kdyÏ jde
vlastnû o mezozoikum, popisujeme nález na tomto místû,
protoÏe bohda‰ínské souvrství má úzk˘ vztah k mlad‰ímu

paleozoiku a dfiíve se jeho triasové stáfií pokládalo sice za
moÏné, ale nikoliv dokázané.

Pracovníci mlad‰ího paleozoika se v souãasnosti za-
b˘vají sestavováním nové edice map 1 : 25 000, a to na
PlzeÀsku i v Podkrkono‰í.
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Novinky z kfiídy

I zbûÏn˘ pohled na geologickou mapu prozradí, Ïe kfií-
dové sedimenty jsou daleko nejrozsáhlej‰ím platformním
pokryvem âeského masivu. Kromû toho se téÏ ukázalo, Ïe
obsahují mnoho cenn˘ch nerostn˘ch zdrojÛ a neocenitel-
né jsou téÏ z hlediska zásobování podzemní vodou.
Geologick˘ ústav mûl od války vedoucí roli pfiedev‰ím
v regionálním v˘zkumu kfiídy. Jedním z vrcholÛ bylo se-
stavení generálních map, pak i speciální v˘zkum skláfi-
sk˘ch pískÛ a následn˘ pfiechod na podrobnûj‰í mapová-
ní. Do devadesát˘ch let, které nás dnes zajímají, pfie‰la
ãtvrtá etapa geologického mapování projektem padesátek.
Spoãítali jsme, Ïe se na nûm podílelo 14 ústavních pra-
covníkÛ. Tak se podafiilo sestavit 66 listÛ map v mûfiítku
1 : 50 000, které pokryly plochu ãeské kfiídové pánve
vãetnû polické pánve, králického pfiíkopu, valchovského
a blanenského prolomu, dále pak kfiídu v osoblaÏském v˘-
bûÏku, kfiídu âeského stfiedohofií, Podkru‰nohofií i v areá-
lu mostecké hnûdouhelné pánve. DÛleÏité téÏ bylo vypra-
cování jednotné legendy pro digitalizaci map a pro geolo-
gické mapování v mûfiítku 1 : 25 000.

V˘znamné je i podrobné tematické mapování spojené
se speciálními v˘zkumy, provádûné podle poÏadavkÛ ji-
n˘ch organizací i státní správy. Tak bylo napfi. podrobnû
zmapováno pfiedpolí uranového loÏiska StráÏ.
Následovalo zhodnocení kfiídy v okolí loÏiska Stfieleã
i podrobné mapování okolí labského údolí v severních
âechách jako souãást hodnocení rizika svahov˘ch pohy-
bÛ. V minulosti mûli ãe‰tí kfiídafii urãité starosti s navázá-
ním na kfiídu saskou a luÏickou a vzájemn˘mi stratigrafic-
k˘mi korelacemi. Tyto problémy se jiÏ podafiilo pfiekle-
nout sestavením mapy v mûfiítku 1 : 100 000 ve spoluprá-
ci s nûmeckou a polskou stranou. Mapa má pracovní ná-
zev LuÏické hory - Krkono‰e. Mapování a hodnocení kfií-
dy bylo hlavním podkladem pro vydání geologick˘ch
a pfiírodovûdn˘ch map âeského ·v˘carska a âeského
stfiedohofií. Dokonãena, byÈ je‰tû nevydána, je mapa Góry
Sto∏owe - Adrspa‰sko-teplické skály, na které spolupraco-
vala i polská strana.

Do devadesát˘ch let pfiecházely i nûkteré speciální stu-
die, navazující na v˘zkum podloÏí ãeské kfiídy. Pfied 30 aÏ
20 lety to byl gigantick˘ projekt, pfii kterém byly hodnoce-
ny tisíce vrtÛ. Na konci osmdesát˘ch let a na zaãátku let de-
vadesát˘ch jiÏ projekt dozníval. AÏ témûfi do roku 1990 pro-
bíhalo prognózní ocenûní zdrojÛ uranu v ãeské kfiídû.
SoubûÏnû se hodnotily hydrogeologické pomûry v nûkte-
r˘ch kfiídov˘ch oblastech. Jedním z v˘sledkÛ byla rekon-
strukce báze turonu, vyjádfiená v mapû 1 : 50 000 a sestave-

ná podle 4 500 vrtÛ. Geologické a hydrogeologické poznat-
ky jsou zhodnoceny v monografii o podzemních vodách
ãeské kfiídové pánve, která sice vy‰la s urãit˘m zpoÏdûním
aÏ v roce 1997, nicménû na aktuálnosti nic neztratila.

Ke konci osmdesát˘ch let pfiinesly nové poznatky v˘-
zkumy kfiídy broumovského v˘bûÏku. Byla upfiesnûna
stratigrafie pískovcÛ Broumovsk˘ch stûn souãasnû s vy-
mezením tzv. distální facie a upfiesnûn prÛbûh skalského
a polického zlomu. Zb˘vá je‰tû rozfie‰it stratigrafick˘ pro-
blém tzv. rohovcového souvrství s ohledem na jeho po-
kraãování do podorlické kfiídy i stáfií kvádrov˘ch pískov-
cÛ Hej‰oviny. Dokumetace strukturních vrtÛ v králickém
pfiíkopu umoÏnila prohloubit sedimentologické i paleon-
tologické znalosti o tomto souvrství, které je zde vyvinu-
to v neãekanû velké mocnosti 700 m. V pfiíkopu samot-
ném byla zji‰tûna malá elevace s karbonátovou „pfiíbojo-
vou“ facií s rudisty stfiedoturonského stáfií. V turonu byly
nalezeny glaukonitické horizonty a v coniaku tempestity
i turbidity, coÏ se vysvûtluje aktivací nové snosové oblas-
ti, tvofiené metamorfity.

Studiem vrtÛ podniku UNIGEO, vyhlouben˘ch v bla-
nenském prolomu se ukázalo, Ïe prolom je ãástí zahlou-
beného údolí, smûfiujícího do Tethydy. Údolí je vyplnûno
fluviálními a estuariov˘mi sedimenty stáfií kolem hranice
alb/cenoman, coÏ jsou dosud nejstar‰í známé kfiídové se-
dimenty. Na okraji zájmu je osoblaÏská kfiída, kde star‰í
vrt pro‰el 267 m mocn˘m sledem turonsk˘ch pískovcÛ.
Toto zji‰tûní je v˘znamné hlavnû ze dvou dÛvodÛ: Prvním
je dÛkaz paleogeografické pfiíbuznosti ãeské a opolské
kfiídy, druh˘m pak moÏnost biostratigrafické korelace
s kfiídovou v˘plní jihoãesk˘ch pánví.

Kfiída se téÏ podílela na komplexním geologicko-eko-
logickém v˘zkumu severoãeské hnûdouhelné pánve.
Podafiilo se zhodnotit nûkolik tisíc vrtÛ a sestavit mapu re-
liéfu a geologie stropu kfiídy v podloÏí terciérních sedi-
mentÛ a vulkanitÛ v mûfiítku 1 : 50 000.

Na mapování a dokumentaci vrtÛ navazovaly sedi-
mentologické v˘zkumy, které upfiesnily paleogeografic-
kou interpretaci v˘voje pánve. Byla rekonstruována sedi-
mentaãní prostfiedí základních litofacií, upfiesnûny znalos-
ti o mechanismu v˘plnû pánve, zejména z hlediska uplat-
nûní gravitaãních proudÛ pfii sedimentaci tzv. fly‰oidní fa-
cie bfiezenského souvrství. Poprvé byl soubornû publiko-
ván pfiehled o snosov˘ch oblastech a paleoproudech.

Nezaostal i dfiíve ponûkud podceÀovan˘ v˘zkum sa-
xonské tektoniky. Rozvoj nov˘ch metod strukturní geolo-
gie v osmdesát˘ch letech ovlivnil i ãeskou kfiídovou pá-



nev, kde byl studován charakter struktur a mechanismus
jejich vzniku sledováním kfiehk˘ch deformací, napfi. u ro-
venského zlomu a luÏického pfiesmyku. Nová interpretace
luÏického pfiesmyku je obzvlá‰È pozoruhodná.

Stratigrafie kfiídy zaznamenala boufiliv˘ v˘voj v sedm-
desát˘ch a osmdesát˘ch letech, jeho dozvuky jsou v‰ak
patrny i v posledních deseti letech. Na‰e pojetí stratigrafie
kfiídy se totiÏ dostalo do rozporu s mezinárodní konvencí,
a proto se revidovalo staré Friãovo a Krejãího kombino-
vané biostratigrafické a litostratigrafické pojetí. Vznikly
oblastní litostratigrafické jednotky, které mají prvky alo-
stratigrafického vymezování litologick˘ch jednotek na zá-
kladû diskontinuit v sedimentárním sledu. Toto schéma se
stalo souãástí oficiálních legend geologick˘ch a tematic-
k˘ch map. Bylo téÏ nutné jednotlivé stratotypy prozkou-
mat i petrologicky a geochemicky. Na typové lokalitû
Bfiezno byla urãena makrofauna a vápnit˘ nanoplankton,
aby se posoudila vhodnost lokality jako stratotypu hrani-
ce mezinárodních stupÀÛ turonu a coniaku. Kfiídoví speci-
alisté pouÏívají v posledním desetiletí moderní stratigra-
fické metody, jako je eventostratigrafie, chemostratigrafie
a cyklostratigrafie. Podílejí se téÏ na rozvoji sekvenãní
stratigrafie.

Makropaleontologické studium cenomansk˘ch mlÏÛ
bylo zavr‰eno pfied deseti lety. Bylo vymezeno tzv. pra-
chovcové souvrství plenusové zóny, navíc podrobnû roz-
ãlenûno a charakterizováno faunistick˘mi spoleãenstvy.
Stratigrafick˘ v˘zkum inoceramÛ je tématem posledních
let, právû tak jako v˘zkum korálové fauny z lokalit, které
se tradiãnû, byÈ ponûkud problematicky naz˘vají „pfiíbo-

jovou“ facií. Kfiídoví mikropaleontologové se podíleli na
rozsáhlé servisní ãinnosti, kromû toho v‰ak systematicky
zpracovávali stratigraficky v˘znamné rody bentick˘ch fo-
raminifer, napfi. rody Gavelinella a Lingulogavellina.
Pozornost byla téÏ vûnována planktonním foraminiferám,
které spolu s nanoplanktonem pomohly pfii posouzení
charakteru hraniãního intervalu cenomanu a turonu na
Slánsku. V posledních 10 letech je na pofiadu téÏ studium
foraminifer a nanoplanktonu z paleoekologického hledis-
ka, hlavnû ve vztahu k sedimentaãnímu prostfiedí a ná-
hl˘m zmûnám podmínek. ¤e‰í se téÏ problémy provincio-
nalismu.

Velké pokroky byly zaznamenány i v paleobotanice.
Byla publikována práce o platanech z ãeské a moravské
kfiídy, o credneriích, benetitech a o rodu Nilsonia v peruc-
k˘ch vrstvách. Ve zcela nové práci je souhrnnû zpracová-
no 69 taxonÛ z cenomanu âeského masivu. Obecnûj‰ího
charakteru je práce o evoluci kfiídové flóry v Evropû.
BohuÏel ústav nemá v posledních 10 letech odborníka ani
odbornici na kfiídovou palynologii, a tak se nutné konzul-
tace fie‰í spoluprací s Geologick˘m ústavem Akademie
vûd.

Oporou v˘zkumu kfiídy v âeském geologickém ústavu
jsou stále známí star‰í odborníci, mapéfii, stratigrafové
a paleontologové. RovnûÏ v˘zkum foraminifer a vápnité-
ho nanoplanktonu nenajde v âesku konkurenci. Nadûjné
omlazení kfiídového t˘mu na poãátku devadesát˘ch let
v‰ak skonãilo odchodem juniorÛ na jiná pracovi‰tû, coÏ
pro ústav sice není pfiíli‰ pfiíznivé, pro ãeskou kfiídu to
v‰ak katastrofu znamenat nemusí.
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Novinky z terciéru

NáplÀ v˘zkumu ústavních pracovníkÛ oddûlení tercié-
ru je velmi pestrá, neboÈ pokr˘vá jak tfietihorní sedimenty
a vulkanity âeského masivu, tak fly‰ a neogén Západních
Karpat.

V devadesát˘ch letech je nosn˘m programem ústavu
mapování v mûfiítku 1 : 50 000 a 1 : 25 000, které nepo-
chybnû ovlivÀuje i stratigrafick˘ a jin˘ tematick˘ v˘zkum
plo‰nû rozsáhlého terciéru. Pro vydání pfiehledné mapy
1 : 500 000 bylo téÏ nutno shrnout v‰echny podklady
o v˘skytech a sloÏení terciérních sedimentÛ. V˘zkum ter-
ciéru se podílel i na vydání souboru geologick˘ch map
chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí, neboÈ je dÛleÏit˘m po-
kryvn˘m útvarem Národního parku Podyjí, Pálavy
i Kfiivoklátska. V˘znamn˘ podíl mají ústavní odborníci na
tfietihory i pro studium rizika svahov˘ch pohybÛ v údolí
Labe, na nûkter˘ch okresních surovinov˘ch studiích, na
dokumentaci v˘kopu pro ropovod Ingolstadt a i na dûlání
posudkÛ pro Ministerstvo Ïivotního prostfiedí a správní
orgány.

V na‰em pojednání budeme zvlá‰È informovat o po-
krocích ve v˘zkumu neovulkanitÛ, terciérních pánví
âeského masivu, karpatského fly‰ového pásma na
Moravû a nakonec zvlá‰È o mlad‰ím terciéru.

Neovulkanity

Na samém konci osmdesát˘ch let byly publikovány
závaÏné práce o speciálních horninách, fenitech a karbo-
natitech v âeském stfiedohofií a o pseudotrachytové kalde-
fie v Roztokách nad Labem. Zcela nové poznatky pfiineslo
v posledních letech mapování a vulkanologické zhodno-
cení stratovulkánu Doupovsk˘ch hor. Posouzeny byly
i kvartérní dozvuky terciérního vulkanismu Îelezné
a Komorní hÛrky. Do posledních let spadá i závûreãné
zhodnocení mnohaleté práce o chemismu a petrologii al-
kalick˘ch vulkanitÛ âeského stfiedohofií a okolních vulka-
nick˘ch oblastí.

Neovulkanity byly základem geologické a pfiírodovûd-
né mapy âeského stfiedohofií. Na rozdíl od ostatních ãástí
tohoto souboru je mapa doprovázena obsáhlou broÏurkou
s charakteristikou vulkanismu a popisem doporuãen˘ch
lokalit.

Hlavní ústavní specialista na vulkanity byl vedoucím
tfií etap projektu hodnocení pfiírodních rizik ve stfiedoame-
rické Nikaragui. Sopeãná ãinnost je vedle zemûtfiesení
a svahov˘ch pohybÛ v této republice nejvût‰í hrozbou.
K hodnocení nebezpeãí pfiispûlo i studium tefrochronolo-



gie, tj. zjistûní sledu vulkanick˘ch událostí, rozli‰ení je-
jich jednotliv˘ch fází a rekonstrukce jejich intenzity.

Terciérní pánve âeského masivu

Do devadesát˘ch let pokraãoval intenzivní v˘zkum
terciéru podkru‰nohorsk˘ch i jihoãesk˘ch pánví. V osm-
desát˘ch letech a nûkde jiÏ dfiíve byly definovány základ-
ní stratigrafické jednotky a litologicky charakterizovány.
Pro datování vrstev byly vyuÏity paleobotanické studie,
palynologické v˘zkumy, studium fosilních rozsivek, ma-
lakofauny i mal˘ch savcÛ.

Terciér byl ve stfiedu zájmu i pfii pracích na komplex-
ním geologicko-ekologickém v˘zkumu severoãeské hnû-
douhelné pánve. V˘sledkem byly mapy mocnosti a v˘vo-
je podloÏních, slojov˘ch i nadloÏních souvrství s jejich li-
tologickou a geochemickou charakteristikou. Pfiipravena
je faciální mapa terciéru a zhodnocení tûÏk˘ch minerálÛ
v klastick˘ch souvrstvích.

Souhrnná práce shrnula údaje o biostratigrafii a paleo-
klimatologii terciéru nejen na území republiky, n˘brÏ
i v okolních zemích. Souhrnnû byla zpracována biostrati-
grafie a eventostratigrafie eocénu a oligocénu âeského stfie-
dohofií, Doupovsk˘ch hor a podkru‰nohorsk˘ch pánví na zá-
kladû studia rostlinn˘ch zbytkÛ a savcÛ. Publikovány byly
i v˘sledky studia dlouholet˘ch sbûrÛ z dolu Bílina a lokali-
ty Rott v Nûmecku, dále i spodnomiocenní flóry z cypriso-
vého souvrství. Z dal‰ích dÛleÏit˘ch v˘sledkÛ je nutno zmí-
nit se o paleobotanick˘ch údajích pro období svrchního
miocénu a pliocénu Evropy. Na nû navázal atlas rostlinn˘ch
spoleãenstev v uheln˘ch sedimentech a pfiehledné zpracová-
ní dosavadních nálezÛ fosilních rostlin z bechlejovick˘ch

diatomitÛ. Byly téÏ publikovány závûry o v˘zkumech mak-
roflóry i mikroflóry ze sokolovské a chebské pánve, neo-
genní flóra jihoãesk˘ch pánví a nejbohat‰í pliocenní flóra
v Evropû z lokality Willershausen z nûmeckého Harzu.

Karpatské fly‰ové pásmo na Moravû

Z let osmdesát˘ch, kdy byla studována hlubinná stav-
ba pfii vyhledávání pfiírodních uhlovodíkÛ, pokraãovaly do
devadesát˘ch let mapování a rÛzná speciální studia, pfie-
dev‰ím biostratigrafického a sedimentologického rázu.
TûÏi‰tû v˘zkumu Západních Karpat se postupnû pfiesunu-
lo do brnûnské poboãky, kde se soustfiedila pfieváÏná vût-
‰ina odborníkÛ na tuto oblast.

V˘sledky dlouholet˘ch sedimentologick˘ch studií
podslezské jednotky byly publikovány monograficky, dá-
le byly litologicky a paleontologicky studovány kurovic-
ké vápence a tlumaãovské slínovce v tektonickém útrÏku
kurovického bradla v ãele magurského pfiíkrovu. Pro
upfiesnûní stáfií fly‰ov˘ch sedimentÛ se jiÏ tradiãnû osvûd-
ãuje v˘zkum foraminifer a novû i vápnitého nanoplankto-
nu. Ve spolupráci s vídeÀsk˘m geologick˘m ústavem jsou
biostratigraficky korelovány a paleogeograficky interpre-
továny sedimenty Ïdánické jednotky a zóny Waschberku.
Biostratigrafické v˘zkumy jsou dÛleÏitou podporou sou-
ãasného mapování Zlínska v mûfiítku 1 : 25 000.

Mlad‰í terciér

Jedním ze základÛ moderního pojetí mlad‰ího terciéru
byly definice nov˘ch regionálních stupÀÛ mlad‰ího terci-
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Obr. 64. BofieÀ u Bíliny, v˘znaãn˘ morfologick˘ tvar, svûdek tfietihorní vulkanické ãinnosti v severních âechách



éru Paratethydy - eger, eggenburg, ottnang, karpat, baden
a nové pfiehodnocení sarmatu, panonu a pontu. Tyto stup-
nû jsou nyní jednotnû pouÏívány. Je to v˘sledek meziná-
rodního projektu „Chronostratigraphie und Neostrato-
typen“. Mezinárodní charakter mûlo i vydání palinspastic-
k˘ch map centrální Paratethydy, které názornû zohlednily
geodynamick˘ v˘voj oblasti.

Do devadesát˘ch let pfiesáhly práce komise
„Paratethys“, která vypracovala jednotné stratigrafické
ãlenûní a paleontologicky zpracovala v˘znaãné skupiny
organismÛ. V tomto programu byl sledován stratigrafick˘
v˘znam rodu Uvigerina pro oligocén a miocén centrální
Paratethydy. Velk˘m dílem je sestavení atlasu foramini-
fer, kter˘ má znaãn˘ mezinárodní v˘znam.

V posledních letech byly z paleogeografického a lito-
logického hlediska studovány sedimenty autochtonního
miocénu na severní Moravû. Ve spolupráci se zahraniãní-
mi odborníky byla rekonstruována migrace depocenter ve

v˘voji karpato-panonského systému. Ústavní experti se
téÏ zúãastnili mapování hraniãních oblastí s Rakouskem,
coÏ bylo zakonãeno pracovním zasedáním v rakouském
Retzu.

Korelace sedimentÛ eggenburgu a ottnangu byla
umoÏnûna studiem mlÏÛ. Ve spolupráci se Slovenskou
geologickou sluÏbou byly popsány spodnomiocenní aglu-
tinované foraminifery a jejich v˘znam pro stratigrafii.
Novû jsou sledovány sedimenty pfii hranici karpat/baden
v alpsko-karpatské pfiedhlubni a korelovány podle forami-
nifer a vápnit˘ch nanofosilií.

V˘sledky v˘zkumÛ jsou pravidelnû prezentovány na
konferencích o mlad‰ím terciéru, které se konají v Brnû
a na kter˘ch se organizaãnû podílí âesk˘ geologick˘ ústav.

Z mezinárodního hlediska je dÛleÏité vyjasnûní ãeské
úãasti v Karpatobalkánské asociaci a jmenování ústavní
pracovnice zastupováním âeské republiky v této v˘znam-
né mezinárodní organizaci.
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Novinky z kvartéru

V˘zkum kvartéru vÏdy patfiil k v˘znamn˘m ãinnostem
geologického ústavu. Od konce druhé svûtové války do-
dnes si ústav udrÏoval jedno z vedoucích míst v republi-
ce, jak po stránce kvality a rozsahu v˘zkumÛ, tak po strán-
ce zapojení do mezinárodních projektÛ. Historie v˘zkumu
kvartéru do roku 1969 je podrobnû popsána v publikaci
„Quaternary in Czechoslovakia (1919-1969)“, která vy‰la
k VIII. mezinárodnímu kongresu INQUA. Kromû toho je
kvartéru vûnováno dost prostoru i v publikaci „Sedmdesát
let geologické sluÏby v âeskoslo-
vensku“.

Neobyãejnû zajímavé v˘sled-
ky, zji‰tûné jiÏ dfiíve pfii korelaci
nordického a alpského zalednûní,
jsou stále aplikovány i v posled-
ním desetiletí. VyuÏili jsme moÏ-
nosti srovnání dvou hlavních kvar-
térních stratigrafick˘ch systémÛ
Evropy. V severních âechách by-
lo nejvût‰ím pfiínosem upfiesnûní
stratigrafické klasifikace kontine-
ntálního zalednûní zejména
Îitavské pánve a Fr˘dlantského
v˘bûÏku a její navázání na teraso-
v˘ systém Plouãnice a Labe.
Znaãnou podporou pfii datování
kvartérních sedimentÛ bylo upfies-
nûní stratigrafické pozice fosilních
pÛd typu plastosolÛ a ferret a pfií-
padnû pÛd ze skupiny terrae calcis.
Pozoruhodné jsou i v˘sledky sou-
ãasn˘ch paleomagnetick˘ch mûfie-
ní a magnetostratigrafického v˘-
zkumu jak vlastních kvartérních
sedimentÛ, tak i star‰ích sedimen-
tÛ zvûtral˘ch bûhem kvartéru.

Ze zcela nov˘ch v˘sledkÛ studia sedimentÛ kontinen-
tálního zalednûní je tfieba uvést zejména sedimentologic-
k˘ v˘zkum tilÛ. Hodnocení orientace klastÛ v tûchto gla-
cigenních uloÏeninách pfiispûlo ke stanovení hlavních
smûrÛ pohybu ledovce na severní Moravû a k odli‰ení jed-
notliv˘ch zalednûní ãi jejich fází, a tím i k usnadnûní da-
tování. Revize glacigenních sedimentÛ v severních
âechách pfiinesla konkrétní dÛkazy pfiímého zásahu le-
dovce pfies Jitravské sedlo hluboko na jih do údolí

Obr. 65. TûÏba ‰tûrkopískÛ u Suchdolu nad LuÏnicí v Chránûné krajinné oblasti TfieboÀsko



Plouãnice k Dubnici u Mimonû. Upfiesnûní stratigrafie
glacigenních sedimentÛ v obou oblastech umoÏnilo i je-
jich zaãlenûní do evropského kontextu.

Prokázalo se, Ïe Odra a tavné ledovcové vody se od-
klonily pfies hlavní evropské rozvodí z povodí Baltu do
údolí Beãvy, a tím do povodí âerného mofie. V severních
âechách pfiestoupil seversk˘ ledovec Jitravské sedlo a je-
ho tavné vody se vracely údolím Panenského potoka
a Plouãnice údolím Labe zpût na sever do Nûmecka.

Zahájení tvorby geologick˘ch a úãelov˘ch map v mû-
fiítku 1 : 50 000 si vyÏádalo urãité zmûny v koncepci ãin-
nosti oddûlení kvartéru. Od mapování ucelen˘ch oblastí
se pfie‰lo na dokonãování jednotliv˘ch listÛ. Pracovníci
kvartérního oddûlení byli zaãlenûni do autorsk˘ch kolek-
tivÛ, odpovûdn˘ch za jednotlivé mapy. Tento pfiístup mûl
jistû urãité nev˘hody, naproti tomu znaãnou v˘hodou by-
lo získání pfiehledu o regionálním rozmístûní kvartérních
sedimentÛ na území celého státu vãetnû denudaãních ob-
lastí. Dodnes v‰ak pociÈujeme mezeru v zhodnocení kvar-
térních zvûtralin, které by napovûdûlo mnohé o v˘voji
geomorfologie a pfiípadnû i kvartérní tektoniky.

Se zahájením projektu mapování v mûfiítku 1 : 25 000
se oddûlení kvartéru vûnuje podrobnému geologickému
mapování pokryvn˘ch útvarÛ vybran˘ch oblastí. Na rozdíl
od minul˘ch let je znaãná pozornost vûnována vymezení
a hodnocení organick˘ch sedimentÛ, napfi. ra‰elin a slatin.

âinnost kvartérních geologÛ se projevila téÏ vypraco-
váním atlasu kvartérních sedimentÛ âeské republiky, ve
kterém jsou rozli‰eny genetické typy a popsány jejich
struktury a textury. Fotografie v˘chozÛ, detailÛ textur,
mikrofotografie i elektronové mikrofotografie povrchu
zrn jsou doprovázeny obsáhl˘m textem. Atlas je pfiipraven
k vydání v âeském geologickém ústavu. Na jeho sestave-
ní se podíleli jak pracovníci ústavu, tak Akademie vûd.

Kolektivním dílem ústavních pracovníkÛ je pfiehledná
geologická mapa kvartéru âeské republiky v mûfiítku
1 : 500 000.

Z biostratigrafick˘ch specializací zaji‰Èuje âesk˘ geo-
logick˘ ústav palynologická studia, která pfiiná‰ejí v˘sled-
ky mezinárodního v˘znamu. V˘zkum mûkk˘‰Û a obrat-
lovcÛ se pfiesunul na jiná pracovi‰tû, úzká spolupráce v‰ak
umoÏÀuje upfiesnûní paleoklimatické stratigrafie pozdního

glaciálu a holocénu. Byl prokázán sedimentologick˘ zá-
znam pozdnû glaciálních chladn˘ch a tepl˘ch fází, coÏ
souvisí s fie‰ením problému poãátkÛ eolické sedimentace
a její kulminace i chronologie ukládání svahovin.
Palynologie je velk˘m pfiínosem i pro archeologii a sledo-
vání v˘voje Ïivotního prostfiedí. Pfiispívá k v˘zkumu stfie-
dovûké Prahy a Budãe, star˘ch meandrÛ Labe, sledování
v˘voje jezerních sedimentÛ ve vztahu k zneãi‰tûní
Kru‰n˘ch hor, ·umavy a Krkono‰.

DÛleÏitou úlohou kvartérních geologÛ âGÚ je i spolu-
práce na dokumentaci a v˘zkumu sedimentÛ v umûl˘ch
odkryvech. Zatímco dokumentace lineárních a bodov˘ch
v˘kopÛ slouÏí spí‰e pro upfiesnûní geologick˘ch map, hlu-
boké záfiezy dopravních cest a tûÏební odkryvy umoÏnily
detailní studium stavby kvartérních uloÏenin a jejich pa-
leontologického, paleopedologického ãi archeologického
obsahu a znamenaly ve vût‰inû pfiípadÛ v˘znamné vûdec-
ké obohacení. Zhodnocení komplikovaného komplexu
kvartérních sedimentÛ v záfiezu dálnice u Berouna doká-
zalo, jak sloÏit˘ je v˘voj skupiny vysok˘ch teras a obecnû
i spodního pleistocénu. DÛleÏité informace o paleolitic-
kém osídlení i stavbû fiíãních teras poskytly i v˘zkumy tû-
Ïeben v fiíãních sedimentech Ohfie a Vltavy, napfi. u Chban
a Raãinûvse.

Kvartérní oddûlení ústavu je zapojeno do nejrÛznûj-
‰ích forem mezinárodní spolupráce, hlavnû do Korelaã-
ního programu IGCP, ãinností Mezinárodní asociace pro
v˘zkum kvartéru (INQUA) a pfiím˘ch spoluprací se za-
hraniãními geologick˘mi sluÏbami.

Velk˘ mezinárodní v˘znam mají práce pro organizaci
INQUA. Z tûchto ãinností je tfieba uvést zastoupení v nû-
kter˘ch komisích a pracovních skupinách, napfi. pro v˘-
zkum spra‰í, pro v˘zkum glacigenních sedimentÛ, pro
stratigrafii evropského kvartéru, komisi holocenní, subko-
misi pro základní ãlenûní pleistocénu a nûkolik dal‰ích
pracovních skupin (Long continental records a Fluvial ar-
chives group).

Kvartérníci ústavu v˘znamnû pfiispûli k úspû‰nému
prÛbûhu XIV. Mezinárodního kongresu INQUA v Berlínû
v roce 1995, neboÈ kromû pfiedná‰ek pfiipravili i prÛvodce
ãeské ãásti dvou exkurzí, a to „Czech-Slovakian
Traverse“ a „Eastern Alps Traverse“.
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Geotermální energie

MoÏnosti vyuÏití geotermální energie nejsou v âeské
republice tak velké jako tfieba v sousedním Slovensku
a Maìarsku, o zemích s recentní vulkanickou ãinností ani
nemluvû. Pfiesto v‰ak i u nás musíme v‰echny moÏnosti
posoudit, protoÏe se jedná o energii ekologickou. V roce
1994 bylo rozhodnuto, Ïe Evropská unie bude financovat
vydání Geotermálního atlasu Evropy, kter˘ by byl roz‰í-
fien˘m vydáním star‰ího Geotermálního atlasu západní
Evropy. Koordinací byla povûfiena Nûmecká spolková
geologická sluÏba v Hannoveru, u nás se prací ujal âesk˘
geologick˘ ústav a zapojil do nich fiadu spolupracovníkÛ

z Ministerstva Ïivotního prostfiedí, Akademie vûd âR
i soukrom˘ch spoleãností.

Je známo, Ïe v âeské republice mÛÏeme oãekávat str-
mûj‰í geotermick˘ gradient jen v Západních Karpatech,
dále i na místech, kde oÏily star‰í zlomy a kde do‰lo k tfie-
tihorní a dokonce i ãtvrtohorní vulkanické ãinnosti.
Lokální anomálie s povrchov˘m v˘skytem hork˘ch vod
jsou dlouho známy a vyuÏívány k lázeÀsk˘m úãelÛm.
Podklady pro stanovení geotermálního potenciálu byly
zji‰Èovány pfiím˘m mûfiením ve vrtech. Komplexní zhod-
nocení star‰ích i nov˘ch podkladÛ ukázalo, Ïe jiÏní ãást



âeského masivu s moldanubikem a moravikem je stude-
ná. Z hlediska geotermálního potenciálu jsou nadûjnûj‰í
- zóna kolem okrajového zlomu Kru‰n˘ch hor
- centrální a západní ãást ãeské kfiídové pánve
- karpatská pfiedhlubeÀ od VídeÀské pánve na jihu aÏ po

hornoslezskou pánev na severu.
Pfiehledná mapa tepelného toku byla sestrojena podle

mûfiení na 200 bodech. Moldanubikum jiÏní ãásti âeského
masivu má hodnoty tepelného toku pod 50 mWm-2.
Mocnost zemské kÛry je zde nad 42 km. Severnûj‰í ãást

âeského masivu nad linií Cheb-severní okolí Prahy-
Ostrava má zemskou kÛru o prÛmûrné mocnosti 32 km,
ãemuÏ odpovídá i vy‰‰í tepeln˘ tok. Kolem kru‰nohor-
ského zlomu dosahuje hodnot 100 mWm-2. V karpatské
pfiedhlubni na hranici âeského masivu a Karpat byly sta-
noveny hodnoty aÏ do 90 mWm-2. Prozatím jsme charak-
terizovali vût‰í oblasti, kromû nich byly nalezeny i nûkte-
ré lokální pozitivní anomálie. Obvykle jsou v místech, kde
se kfiíÏí zlomy a zemská kÛra je oslabena.

V mostecké tfietihorní hnûdouhelné pánvi je v prÛmû-
ru vy‰‰í tepeln˘ tok, podmínky se v‰ak dost li‰í místo od
místa. Pfiedpokládá se, Ïe pánev se vytvofiila podél riftové
zóny s mohutn˘m tfietihorním vulkanismem a zv˘‰enou
seizmicitou. Na konci tfietihor a ve ãtvrtohorách rift po-
stupnû vyhasínal.

âeská kfiídová pánev zaujímá velkou plochu, av‰ak
maximální mocnosti sedimentÛ nejsou vût‰í neÏ 1000 m.
V západní ãásti pánve je obecnû vy‰‰í tepeln˘ tok neÏ
v ãásti v˘chodní. Byly nalezeny dvû nadûjné zóny, ve kte-
r˘ch lze uvaÏovat o slibném vyuÏití geotermální energie:
a) Oblast mezi Ústím nad Labem a Dûãínem, kde se kfií-

Ïí dvû zlomové linie. Teploty podzemních vod jsou od
32 do 42 °C a jejich zdroje mají vydatnost 200 l.s-1.

b) Oblast Mûlnicka a Slánska, kde se téÏ kfiíÏí dÛleÏité
zlomy.
V západokarpatské pfiedhlubni, kde jsou men‰í moc-

nosti kÛry, jsou urãité moÏnosti vyuÏití geotermální ener-
gie. I kdyÏ jsou zde velké mocnosti sedimentÛ, vyskytují
se v rÛzn˘ch hloubkách zvodnûlé sedimenty se zv˘‰enou
teplotou podzemních vod.

Zmínili jsne se o nûkter˘ch podkladech, které jsou
uvefiejnûny v pfiipravovaném Atlase. Byly sestaveny pod-
le jednotného schématu pro v‰echny zemû. Obsahují ma-
py teplot v rÛzn˘ch hloubkách a detaily nadûjn˘ch oblas-
tí. Byl vypoãítán i celkov˘ potenciál geotermální energie.
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Obr. 66. Pfiíklad vyuÏití geotermální energie k vytápûní rodinného dom-
ku. Vrt byl hlouben v Jevanech v fiíãanské Ïule

PotíÏe s podzemními vodami

Mal˘, av‰ak v˘konn˘ odbor hydrogeologie âeského
geologického ústavu se svou ãinností nesmazatelnû zapsal
do posledních deseti let historie. Zmínili jsme se jiÏ
o hydrogeologickém mapování, na jin˘ch místech je po-
psán podíl odboru na zpracování geotermálního atlasu
Evropy, jinde úloha hydrogeologÛ v komplexním úkolu
v˘zkumu mostecké pánve. Na jiném místû jsou zmínûny
návrhy na revitalizaci nûkter˘ch hnûdouheln˘ch povrcho-
v˘ch dolÛ po skonãení tûÏby. Není v‰ak jiÏ moÏné popi-
sovat desítky vyÏádan˘ch posudkÛ a stanovisek, t˘kají-
cích se rÛzn˘ch zásahÛ do horninového prostfiedí, aÈ jiÏ
hornickou ãinností, ãi stavební ãinností nebo skládková-
ním. Je dobfie známo, Ïe reÏim a sloÏení podzemních vod
jsou velmi citlivé na v‰echny zmûny, zvlá‰tû ty, které jsou
vyvolány ãinností ãlovûka.

Na poãátku devadesát˘ch let doznívá v˘zkum pod-
zemních vod, vázan˘ch na loÏiska ropy a zemního plynu.
U nás jsou tato loÏiska v místech, kde je v jejich nadloÏí
nûkolik zvodnûl˘ch, vodohospodáfisky vyuÏiteln˘ch ko-

lektorÛ. Mnohdy mají jejich podzemní vody vlastnosti vy-
hovující normám pro pitnou vodu. MÛÏe v‰ak docházet
k jejich znehodnocování buì pfiímo ropou nebo silnû mi-
neralizovan˘mi loÏiskov˘mi vodami. Hlavní navrÏenou
preventivní ochranou je dokonalé tûsnûní prÛzkumn˘ch
a tûÏebních vrtÛ tak, aby nedo‰lo k propojení loÏiskov˘ch
horizontÛ s nadloÏními kolektory podzemních vod.
Poznatky byly publikovány v fiadû Knihovna ÚÚG.

Hydrogeologové âGÚ se vûnovali dÛkladnému po-
souzení ohroÏení vodních zdrojÛ na Karvinsku, kde jsou
nejvût‰í doly v ostravsko-karvinském revíru - doly
Darkov, âeskoslovenská armáda, âeskoslovenská mlá-
deÏ, Lazy, Doubrava, Stonava, Dukla a Franti‰ek. Od
konce 19. století dodnes jsou hydrogeologické pomûry
ovlivnûny devastací povrchu poklesov˘mi kotlinami, za-
mokfiováním, zatápûním, haldov˘m hospodáfistvím, odva-
ly, sedimentaãními nádrÏemi a posléze i rekultivaãními
pracemi. TûÏba uhlí se dostala do váÏného stfietu se zájmy
zachování Státních léãebn˘ch lázní Darkov (SLL



Darkov), které jsou v jejím pfiímém dosahu. Byly navrÏe-
ny kroky, které by mohly vést k rozumné dohodû. Státní
léãebné láznû Darkov provozují ãinnost na dvou lázeÀ-
sk˘ch místech - Lázních Darkovû a v Karviné -
Rehabilitaãním sanatoriu (RS). Pfiírodními léãiv˘mi zdro-
ji jsou silnû mineralizované chloridové sodné jódové hy-
potonické vody, které jsou vázány na neogenní sedimenty
autochtonního pokryvu paleozoika. V˘znamn˘m kolekto-
rem jsou jen jejich bazální klastika, zatímco sedimenty
spodního badenu mají hlavnû funkci izolátorÛ. Podzemní
vody bazálních klastik jsou napjaté. Jejich pÛvodní piezo-
metrická úroveÀ pfied ovlivnûním tûÏbou je kladena na kó-
tu 175 m n. m. Vlivem dlouhodobé drenáÏe dÛlními díly
OKR lze sledovat pokles hladiny o 8 aÏ 10 m za rok.
Nejvût‰í pokles lze oãekávat v místech v˘skytu detritu,
která pfiiléhají k podloÏnímu karbonskému hfibetu. S po-
klesem hladiny detritové zvodnû dochází k uvolÀování
rozpu‰tûného metanu a pokles tlaku pod hodnotu nasyce-
ní zpÛsobuje rozvoj dvoufázového reÏimu voda-plyn.
V nûm klesá propustnost prostfiedí, coÏ má negativní vliv
na vydatnost jímacích vrtÛ.

Îádn˘ z jímacích objektÛ nemá vyhlá‰ené ochranné
pásmo, není téÏ chránûna hydrogeologická struktura ba-
zálních klastik v˘chodní ãásti dûtmarovického v˘molu ani
hlavní obzor pelitického v˘voje. PÛvodní ochranná pásma
kolem zdrojÛ pozbyla v˘znamu likvidací star˘ch jímacích
vrtÛ a pro dal‰í vrty byla jejich platnost zru‰ena v roce
1975, protoÏe se rozhodlo o tûÏbû v dole Darkov a pfie-
místûní lázeÀsk˘ch provozÛ do oblasti Klimkovice-
Polanka nad Odrou. Dfiívûj‰í direktivní zpÛsob plánování
totiÏ pfiedpokládal celkovou likvidaci Darkova a pfiemístû-
ní lázní na jih od Ostravy. Láznû Darkov, které leÏí blíz-
ko dob˘vacího prostoru dolu Darkov, jímají minerální vo-
du z hlavního obzoru. V pásmu navrhovaného tzv. koor-
dinovaného dob˘vání na pravém bfiehu Ol‰e leÏí jímací
vrty, u nichÏ by vlivem poklesÛ poddolovaného terénu
mohlo dojít k poniãení v˘stroje. Ostatní jímací objekty
Lázní Darkov leÏí v území, kde by nemûlo dojít k tûÏbû
pfied rokem 2050. Na stejném území je i vût‰ina vrtÛ ur-
ãen˘ch k zásobování lázní Rehabilitaãního sanatoria.
Odli‰ná situace je u vrtÛ s otevfien˘mi úseky v bazálních
klastikách, která jsou jako spojit˘ hydrogeologick˘ celek
postiÏena spontánní drenáÏí detritové zvodnû do dÛlních
dûl. Pfii pfiedpokládané rychlosti poklesu hladiny detrito-
v˘ch vod o pfiibliÏnû 10 m za rok by mohlo dojít k odãer-
pání pruÏn˘ch zásob v okrajov˘ch ãástech detritu kolem
roku 2015. Pak by se zpomalila rychlost poklesu hladiny.
Ani takové zpomalení by neznamenalo stabilizaci podmí-
nek jímání, neboÈ pfii poklesu hladiny pod 220 m nad stro-
pem zvodnû se zaãne vytváfiet dvoufázov˘ reÏim.

Pfiímé ohroÏení balneologick˘ch provozÛ SLL Darkov
zpÛsobují takové procesy, které patfií do rámce inÏen˘r-
skogeologick˘ch a dÛlnû geologick˘ch prÛzkumÛ. Celá
oblast SLL Darkov je postiÏena siln˘mi poklesy povrchu
nad poddolovan˘mi místy. Maximální poklesy byly na-
mûfieny ve v˘chodním kfiídle budovy star˘ch lázní a dosa-
hují aÏ 1,2 m. OhroÏeny jsou i historicky a architektonic-

ky cenné objekty lázeÀsk˘ch budov prohlá‰ené za kultur-
ní památku. Poklesy jsou vyvolány vyrubáním uheln˘ch
slojí pod obcí Darkov. TûÏba probíhala s ohledem na re-
Ïim doãasné ochrany Lázní Darkov. Centrum poklesové
kotliny leÏí ve stfiední ãásti obce Darkov, kde se kotlina
hluboká 5 m dostala pod hladinu podzemní vody v kolek-
toru ãtvrtohorních fiíãních sedimentÛ fieky Ol‰e. Pfii pre-
ventivní ochranû byly staticky zaji‰tûny objekty v lázeÀ-
ském parku ocelovou v˘ztuÏí a betonov˘mi vûnci.

Jedin˘m fie‰ením stfietu zájmÛ mezi tûÏbou uhlí a za-
chováním vodních zdrojÛ na Karvinsku je dosaÏení doho-
dy mezi dvûma zúãastnûn˘mi stranami. Obecnû by mûlo
platit, aby tûÏba uhlí pokraãovala podle plánu útlumu
a zachování Ïivotních podmínek obyvatel Karvinska pfii
souãasném lázeÀském provozu. Konkrétnû se poÏaduje
toto:
1. Na povrchu i v hloubce chránit vymezené plochy

ochranného pilífie, a to buì úpln˘m zákazem hornické
ãinnosti pod Láznûmi Darkov nebo povolením koordi-
nované a omezené ãinnosti.

2. Zavedení vhodn˘ch dob˘vacích metod, které sice bu-
dou draÏ‰í, ale omezí vliv tûÏby na povrch. Míní se ze-
jména vylouãení tûÏby na zával.

3. PouÏití vhodné základky, jeÏ by sníÏila povrchové ná-
sledky tûÏby. Pfii pouÏití plavené základky se sice zvy-
‰uje cena, ale omezují poklesy povrchu.

4. Na území, kde jiÏ do‰lo k postiÏení obytn˘ch budov,
zajistit jejich rektifikaci a preventivnû je statisticky za-
bezpeãovat.

5. Komplexnû fie‰it odvodÀovací reÏim a zamezit roz‰ifio-
vání zatopen˘ch ploch.

6. Nepfiipustit, aby v ohroÏeném území vznikaly dal‰í od-
kalovací nádrÏe, skládky, odvaly a dal‰í produkty lid-
ské ãinnosti.
Tyto vyjmenované poÏadavky byly jiÏ zakotveny

v meziresortní dohodû mezi dvûma dotãen˘mi minister-
stvy. Podle ní byly stanoveny linie, kam aÏ mÛÏe zasáh-
nout tûÏba smûrem k centru Karviné a Lázním Darkov.

Pfiíkladem komplexního pfiístupu k ochranû zdrojÛ pod-
zemních vod bylo fie‰ení stfietu zájmÛ v západním okolí
Litovle na Moravû. Hlavním problémem zde bylo, zda je
moÏné tûÏit vysokoprocentní devonské vápence v lomu
Skalka u Mûrotína, aniÏ by byla naru‰ena hydrogeologická
struktura v oblasti Litovel-âerlinka. Ta je totiÏ v˘znamn˘m
a doslova nenahraditeln˘m zdrojem pitné vody o vydatnos-
ti 250 l.s-1, zásobujícím mûsto Litovel a z jedné tfietiny do-
konce i Olomouc. Sledovalo se téÏ, zda odstfiely v lomu ne-
naru‰í mikroklima v jedné z jeskyní Mladeãského krasu,
vyuÏívané pro léãení astmatick˘ch potíÏí dûtí. Komplexní
zhodnocení, na kterém se podíleli geologové, hydrogeolo-
gové, geofyzikové i speleologové, ukázalo, Ïe pfies pÛvod-
ní obavy nenaru‰í práce v lomu ani hydrogeologickou
strukturu, ani mikroklima v jeskyních. Proto nelze tuto si-
tuaci nazvat stfietem zájmÛ, neboÈ jde naopak o moÏnost
harmonického vyuÏívání v‰ech tfií zdrojÛ. Pfii pracích v lo-
mu je ov‰em nutné dodrÏovat zvlá‰tní reÏim, kter˘ zamezí
zneãi‰tûní podzemních vod tûÏebními stroji.
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Málokterá ãinnost âeského ústavu byla ovlivnûna tak
v˘raznû jako v˘zkum nerostn˘ch surovin. Nûkolikrát
jsme rozebírali dÛsledky zmûny zamûfiení v‰ech státních
geologick˘ch sluÏeb, odvratu od ãistého loÏiskového v˘-
zkumu a pfiíklonu k environmentálním problémÛm spja-
t˘m s dob˘váním a zpracováním nerostn˘ch surovin.
Tomu se nemohl vyhnout ani âGÚ. Problémy loÏisek ne-
rostn˘ch surovin v‰ak zÛstávají, proto zÛstal pfies v‰echny
zmûny organizaãních struktur zachován i odbor nerost-
n˘ch surovin. Silnû omlazená a rozumnû vedená skupina
získala reputaci jak v ústavu, tak na ãesk˘ch správních or-
gánech a díky zapojení do mezinárodních projektÛ i v za-
hraniãí. Dokazuje to v˘bûr z ãinnosti tohoto odboru, kte-
r˘ ãtenáfi najde jednak zkoncentrovan˘ na následujících
fiádcích, jednak v poznámkách u vût‰iny kapitol.
Mnohému z toho, co má ústav za posledních 10 let na
svém kontû, vdûãíme právû tomuto odboru.

Hned na poãátku devadesát˘ch let do‰lo k útlumu rud-
ného hornictví a k jeho nutné restrukturalizaci. Zmûnila se
téÏ orientace ústavních úkolÛ v této sféfie. S prvními roky
devadesát˘ch let byl skonãen úkol „Ovûfiování prognóz
regionálních indikací rud“ a dal‰í men‰í úkoly s rudní te-
matikou. Pozmûnûna byla i náplÀ úkolu „Netradiãní a ne-
rudní suroviny“, neboÈ byl v letech 1989 aÏ 1992 oriento-
ván na moÏnosti vyuÏití odpadních surovin, jako sádrov-
ce ze skláfisk˘ch odpadÛ, prÛmyslov˘ch strusek jako ab-
raziva, a netradiãních surovin, tfieba pÛdních kondicione-
rÛ, zemûdûlsk˘ch vápencÛ a bentonitÛ, otryskávacích ma-

teriálÛ a dal‰ích. V roce 1992 bylo zahájeno studium moÏ-
nosti pouÏití ménû hodnotn˘ch a prÛmyslovû zatím nevy-
uÏívan˘ch jílov˘ch surovin jihoãeského regionu jako tûs-
nících materiálÛ pro novû zakládané skládky komunálních
odpadÛ. Hodnotilo se i potenciální vyuÏití ménû hodnot-
n˘ch bentonitÛ jako sorbentÛ pfii úpravû prÛmyslov˘ch
vod a zemûdûlsk˘ch odpadÛ. V˘sledky byly sice slibné,
postupnû se v‰ak tyto studie dostávaly do pozadí.

Jin˘m zajímav˘m úkolem let 1990 aÏ 1992 bylo hod-
nocení moÏnosti vyuÏití star˘ch dÛlních dûl. Spoãíval jed-
nak v lokalizaci a charakteristice nevyuÏívan˘ch dûl a jed-
nak v shrnutí geologick˘ch faktorÛ, umoÏÀujících jejich
vyuÏití pro prÛmyslové nebo i léãebné úãely.

V roce 1992 zaãal jeden z hlavních úkolÛ odboru, a to
první ucelené zpracování v˘skytu surovin v 13 republiko-
v˘ch okresech. Tento úkol byl zadán tehdej‰ím
Ministerstvem pro hospodáfiskou politiku a rozvoj.
Obsahem tûchto studií byly nejen mapy v˘skytu loÏisek ne-
rostn˘ch surovin, n˘brÏ i celkové geologické, hydrogeolo-
gické a inÏen˘rskogeologické zhodnocení. Byly téÏ shrnuty
odborné i administrativní podklady pro registraci stávajících
území ochrany pfiírody a pfiípadné návrhy na zfiízení nov˘ch.
Tyto studie mohly okresy vyuÏít jako dÛleÏit˘ch podkladÛ
pro jejich územní plány a úvah o pfií‰tích osudech staveb-
ních surovin. Pozdûji Ïádali okresní úfiady o aktualizaci úda-
jÛ, a proto studie pokraãovaly v roce 1996 druhou etapou.
Jejím hlavním v˘sledkem byla digitální mapa okresÛ se si-
tuací v‰ech znám˘ch loÏisek a prognózních zdrojÛ surovin.

Vûstník âeského geologického ústavu 74, 4, 1999

471

Nerostné suroviny ano, ale trochu jinak

Obr. 67. Lom na âertov˘ch schodech u Konûprus. TûÏba vysokoprocentních spodnodevonsk˘ch konûprusk˘ch vápencÛ



V letech 1994 a 1995 zadalo Ministerstvo Ïivotního
prostfiedí ústavnímu odboru nerostn˘ch surovin zpracová-
ní syntetického materiálu, zachycujícího stav domácí su-
rovinové základny. Projekt byl nazván „Anal˘za nerost-
n˘ch surovin v âR“ a pozdûji upfiesnûn na „Anal˘zu vy-
bran˘ch nerostn˘ch surovin v âR“. S tím souviselo
i zhodnocení souãasného stavu opu‰tûn˘ch tûÏeben ne-
rostn˘ch surovin, které mûlo neobyãejn˘ ekologick˘ v˘-
znam. Byl to jeden z prvních souborn˘ch návrhÛ na dal‰í
vyuÏití velk˘ch prostorÛ, kde byla ukonãena tûÏba.

Odbor nerostn˘ch surovin pfiíznivû ovlivnilo zfiízení
funkcí oblastních geologÛ a oblastních loÏiskov˘ch speci-
alistÛ. Ti byli buì hlavními posuzovateli nebo spolupra-
covníky na desítkách posudkÛ a stanovisek, které ústav
zpracovával zejména od roku 1995. Nelze opomenout ani
dÛleÏit˘ podíl loÏiskov˘ch geologÛ na mapovacím pro-
gramu republiky v mûfiítku 1 : 50 000. VÏdyÈ jedna ãást
tohoto mapového souboru má název „Mapa loÏisek ne-
rostn˘ch surovin“ a byla dokonãena témûfi souãasnû s ma-
pami geologick˘mi!

Dlouhodob˘m úkolem odboru je „Pfiehodnocení pro-
gnózních zdrojÛ nerostn˘ch surovin âR“. Byl zahájen
v roce 1995 a dodnes bylo pfiehodnoceno více neÏ 3000
prognózních zdrojÛ v‰ech druhÛ nerostn˘ch surovin na
celém území republiky. Z tohoto poãtu bylo Komisí pro
pfiehodnocení prognózních zdrojÛ schváleno k dal‰í evi-
denci ménû neÏ 200 objektÛ, hlavnû stavebních a nerud-
ních surovin, které jsou loÏiskovû perspektivní a pro bu-
doucí generace zfiejmû nepostradatelné. V jednotné data-
bázi je u kaÏdé plochy sjednocen˘ pasport prognózního
zdroje a grafick˘ záznam v mapû. Tento registr se dokon-
ãuje a je pfiedáván Geofondu âR k archivaci a zpfiístupnû-
ní uÏivatelÛm.

Pracovníci odboru nerostn˘ch surovin se kaÏdoroãnû
podílejí na ministerském „Programu péãe o Ïivotní pro-
stfiedí“. Jeho souãástí bylo napfi. stanovení podmínek
ochrany loÏisek ‰tûrkopískÛ v severoãeském a stfiedoães-
kém regionu Polabí a Poohfií, klasifikace a kategorizace
poddolovan˘ch ploch území severoãeské hnûdouhelné
pánve i anal˘za zatíÏení regionÛ Chomutovska, Mostecka
a Lounska z hlediska souãasné i plánované tûÏby nerost-
n˘ch surovin. Velmi odpovûdné bylo vypracování nûkoli-
ka vyÏádan˘ch stanovisek k environmentální problemati-
ce plánovaného prÛzkumu na nûkolik zlat˘ch loÏisek
âeského masivu. I syntéza „Zhodnocení v˘zkumn˘ch
a prÛzkumn˘ch aktivit pfii vyhledávání loÏisek zlata
v âeské republice v letech 1975-1998“ byla pfiedloÏena
správním orgánÛm a vefiejnosti. Ve vypjaté atmosféfie
stfietÛ zájmÛ mezi tûÏafii a ekologick˘mi iniciativami mû-
la stanoviska pracovníkÛ odboru uklidÀující vliv, protoÏe
navrhovala kompromisní fie‰ení pfiijatelná pro obû strany.

Z pfiehledu mezinárodních akcí, aÈ jiÏ pofiádan˘ch
ústavem nebo konferencí nav‰tíven˘ch v cizinû, si téÏ mÛ-
Ïeme udûlat pfiehled o ãinnosti odboru nerostn˘ch suro-
vin. Vrcholem bylo zfiejmû organizování konference pro
SGA (Society of Applied Geology) o nerostn˘ch surovi-
nách a vlivu jejich tûÏby na Ïivotní prostfiedí, která se ode-
hrála za velkého zájmu ‰piãkov˘ch zahraniãních odborní-
kÛ v roce 1995. Pracovník odboru nerostn˘ch surovin je
koordinátorem dvou projektÛ Mezinárodního korelaãního
programu (IGCP) a kurzu GEOCHIM.

Nakonec si necháváme ãinnost ne pouze geologickou,
ale rozhodnû zásluÏnou z hlediska propagace ústavu. Je to
bohatá aktivita pfii organizování republikov˘ch a jin˘ch
mistrovství v r˘Ïování zlata, vrcholící Mistrovstvím svûta
na Kocábû v srpnu 1999.
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Obr. 68. Otvírka loÏiska ‰tûrkopískÛ u Stra‰kova



Malé pracovi‰tû v Jeseníku na severní Moravû je ad-
ministrativnû zaãlenûno do brnûnské poboãky. Nûkolik ta-
mûj‰ích geologÛ odvádí po fiadu let poctivou práci, která
se od loÏiskov˘ch v˘zkumÛ pfiesunula k tematickému ma-
pování a environmentálním pracím. Osmdesátá léta zna-
menala intenzivní loÏiskové v˘zkumy. Tehdy byly
v Jeseníkách objeveny zajímavé mineralizace a prognózní
zásoby zlata, zinku a mûdi. âást prognózních zásob byla
podle tehdej‰ího zvyku pfiedána prÛzkumné organizaci
k dal‰ímu ovûfiení. LoÏiskové v˘zkumy ‰ly ruku v ruce
s podrobn˘mi geologick˘mi studiemi, a to vyústilo v de-
tailní i regionální koncepce tohoto dÛleÏitého regionu,
kter˘ byl odedávna zdrojem kontroverzí v pojetí vztahÛ
základních strukturnû tektonick˘ch jednotek. Moderní po-
jetí se pfiiklonilo k existenci pfiíkrovové stavby, coÏ pod-
porují jak strukturní, tak geofyzikální v˘zkumy, není
ov‰em vyfie‰ena otázka odluãné plochy, mechanismu po-
hybu pfiíkrovÛ a jejich poãtu. Do devadesát˘ch let pfiechá-
zely v˘zkumy polyfázové deformace hornin, ‰upinovitá
stavba pfieddevonsk˘ch hornin spjatá s procesy myloniti-
zace a fylonitizace. Rozpory v koncepcích se je‰tû ukáza-
ly na semináfii o stavbû JeseníkÛ, kter˘ ústav organizoval.
Naproti tomu na mezinárodní konferenci „Bohemian
Massif“ v Praze vyznûla diskuse ve prospûch ‰upinovité
a pfiíkrovové stavby.

Velik˘m pokrokem byla aplikace poznatkÛ o genezi

oceánsk˘ch hydrotermálních rud na vznik polymetalic-
k˘ch a Ïelezn˘ch rud Jesenicka. U Ïiln˘ch a Ïilníkov˘ch
loÏisek zlata byly sledovány vlivy metamorfních pocho-
dÛ. Hlavní principy geneze loÏisek byly publikovány ve
Sborníku geologick˘ch vûd, fiada L, sv. 29.

Získání obrovského mnoÏství dokumentaãního materiá-
lu, jako vrtn˘ch jader, mapovacích vzorkÛ, prÛvodních
vzorkÛ k anal˘zám apod. zpÛsobilo, Ïe bylo nutno najít
vhodné místo ke skladování. Pfievoz do hlavního ústavního
skladu v LuÏné nepfiicházel v úvahu. Na‰tûstí se podafiilo na
zaãátku devadesát˘ch let najít vhodn˘ „hangár“, do kterého
se umísÈuje i dokumentaãní materiál cizích organizací.

Po zfiízení institutu oblastních geologÛ se Jeseníky sta-
ly dÛleÏitou oblastí právû pod správou pracovi‰tû v mûstû
Jeseník. Okresní loÏiskové studie jesenick˘ch okresÛ,
zpracované pro Ministerstvo hospodáfiství, byly dÛleÏitou
souãástí tohoto projektu. Pomohly téÏ roz‰ífiit ústavní lo-
Ïiskové a litogeochemické databáze a zaloÏit databáze no-
vé. K povinnostem oblastních geologÛ patfiilo téÏ doku-
mentovat pfiíleÏitostné odkryvy a liniové stavby, jichÏ by-
lo v této oblasti mnoho. Na to navazovala i fiada posudkÛ
pro správní orgány. Geologické a tematické mapy soubo-
ru 1 : 50 000 Jesenicka byly dokonãeny, a zároveÀ byly
sestaveny a rozpracovány mapy v mûfiítku 1 : 25 000.

Pracovi‰tû Jeseník bylo zavaleno naléhav˘mi pracemi
po moravsk˘ch a v˘chodoãesk˘ch povodních v ãervenci
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Specifika pracovi‰tû v Jeseníku

Obr. 69. Sídlo malého, av‰ak dÛleÏitého pracovi‰tû âGÚ v okresním mûstû Jeseník



roku 1997. Operativnû hodnotilo následky povodní a rizi-
ka pozdûj‰ích sesuvÛ v severomoravsk˘ch okresech.

Ústavní geologové z Jeseníku jsou velmi aktivní
v montanistické ãinnosti. Byla zde zaloÏena
Montanisticko-geologická nadace, která zachránila 9 po-
zÛstatkÛ star˘ch dÛlních dûl v zlatohorském rudním reví-
ru. Ty byly vyhlá‰eny Ministerstvem kultury za technické
památky. Nadace vydává pravidelnû kaÏdoroãnû sborníky
a pofiádá semináfie. Jesenické pracovi‰tû vydalo geologic-
kou mapu pro turisty, jako druhou v pofiadí, hned za
Národním parkem Podyjí.

Z mezinárodního hlediska je pracovi‰tû neobyãejnû

v˘znamné tím, Ïe je v nûm centrum organizace IAGOD
(Mezinárodní organizace pro v˘zkum geneze rudních lo-
Ïisek), neboÈ vedoucí pracovi‰tû je zároveÀ jejím generál-
ním sekretáfiem. V souãasné informaãní spoleãnosti, kdy
je k dispozici e-mail, internet i telefax, je moÏno koordi-
novat mezinárodní organizaci i z tak odlehlého místa, ja-
k˘m by se Jeseník mohl zdát. Je zde téÏ sestavována pra-
videlnû roãenka IAGOD Newsletter. Lokalizace pracovi‰-
tû a nesmírnû zajímavá geologie Jesenicka sem pfiilákala
mnoho domácích i zahraniãních exkurzí. Na pracovi‰ti se
uskuteãnilo jednání ãeské a slovenské skupiny IAGOD,
strukturní semináfie a exkurze.
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Posudky a stanoviska

JiÏ v „Pamûtním spise“ z roku 1918, kter˘ nastiÀoval
úkoly budoucí státní geologické sluÏby, se pí‰e o tom, Ïe
„ústav bude dÛleÏité technické a hornické práce doku-
mentovati a posudky o nich zpracovávati“. Posudková
ãinnost se skuteãnû stala jedním z hlavních okruhÛ ãin-
nosti vût‰iny svûtov˘ch státních geologick˘ch sluÏeb.
Svûfiit závaÏná doporuãení do rukou tûchto sluÏeb má nû-
kolik nesporn˘ch v˘hod:
- sluÏby mají mezi sv˘mi pracovníky profesionály, ktefií

dotãená území znají z mapování nebo z jin˘ch systema-
tick˘ch v˘zkumÛ,

- jde vesmûs o vysoko‰kolsky, pfiípadnû i postgraduálnû
vzdûlané odborníky se znaãn˘mi zku‰enostmi, a proto
tyto posudky mají obvykle nadprÛmûrnou úroveÀ,

- jako státní orgán jsou geologické sluÏby objektivní a ne-
mohou b˘t ovlivnûny komerãními zájmy,

- závaÏné úkoly tohoto druhu, které vyÏadují zásah
ústfiedních orgánÛ státní správy, jsou tyto sluÏby povin-
ny plnit a mÛÏe jim to b˘t nadfiízen˘m ministerstvem
uloÏeno.

Od roku 1994 dodnes se kaÏd˘m rokem zvy‰uje poãet
Ïádostí o posudky a stanoviska. PoÏadavky pfiicházely
a pfiicházejí z ministerstev, obecních i okresních úfiadÛ.

Obr. 70. Dokumentace kvartérní fiíãní terasy, odkryté tûÏbou ‰tûrkopískÛ. Hru‰ovany u Brna



T˘kají se vût‰inou schvalovacích fiízení územních plánÛ
a prognóz obcí, mûst, aglomerací a velkoplo‰n˘ch územ-
ních celkÛ. Oblastní geologové a jejich kolektivy se v nich
vyjadfiují pfiedev‰ím k ochranû horninového prostfiedí, sle-
dují stfiety zájmÛ územního plánu s chránûn˘mi loÏisko-
v˘mi územími, chránûn˘mi lokalitami a chránûn˘mi vo-
dárensk˘mi pásmy. Seznam nejdÛleÏitûj‰ích posudkÛ
a stanovisek jsme pravidelnû uvádûli v Roãenkách âGÚ.
Vût‰inou jsme je logicky dûlili na:
- posudky k územním plánÛm a velkoplo‰n˘m územním

celkÛm,
- posudky k v˘znaãn˘m liniov˘m stavbám,
- prosudky k problematice tûÏby a loÏisek,
- posudky t˘kající se skládek,
- posudky a návrhy na chránûné lokality,
- posudky o rizikov˘ch geofaktorech, jako jsou zátopy,

svahové pohyby, havarijní konmtaminace vod, pÛd, ze-
min a hornin.

Samotn˘ poãet posudkÛ, kter˘ roãnû ústav zpracová-
vá, je sice udivující, ale neinformuje o tom, jak jsou ob-
sáhlé a podrobné. Z prÛmûrného poãtu dvou set posudkÛ
a stanovisek roãnû jsou nûkteré nûkolikastránkové, jiné
v‰ak mnohasetstránkové, doprovázené mapami rÛzn˘ch
mûfiítek a dokumentaãními fotografiemi. Pokládáme za
uÏiteãné, abychom se o nûkolika takov˘ch v˘znamnûj‰ích
akcích zmínili.

Svahové pohyby

V ãervenci roku 1997 do‰lo na Moravû a ve v˘chod-
ních âechách ke katastrofálním povodním, které naru‰ily
stabilitu mnoha svahÛ v zatopen˘ch územích. Boãní ero-
ze rozvodnûn˘ch tokÛ, zv˘‰ení hladiny podzemní vody
a nasycení podpovrchov˘ch vrstev a kvartérního pokryvu
vodou zpÛsobily ãetné svahové pohyby rÛzného typu.
Nûkdy tím byly oÏiveny pohyby na star˘ch sváÏn˘ch te-
rénech, doãasnû zklidnûn˘ch. Svahové pohyby byly rÛz-
ného rozsahu, nûkteré jen místní, jiné rozsáhlej‰í, postihu-
jící stovky metrÛ ãtvereãn˘ch. Práce na prÛzkumu a sana-
ci svahov˘ch pohybÛ po povodních byly naléhavé, proto
se jich zúãastnili geologové âeského geologického ústa-
vu, ktefií téÏ ve spolupráci s Odborem ochrany horninové-
ho prostfiedí MÎP a okresními úfiady vypracovali plán pra-
cí ve dvou etapách.

V první etapû se navazuje na dosavadní registrace
a posudky, které âGÚ provádí jiÏ fiadu let, i na registr sva-
hov˘ch pohybÛ v Geofondu âR. Tato etapa zaãala jiÏ
v prÛbûhu povodní a mûla urychlenû zajistit nejnaléhavûj-
‰í stabilizaci sesuvÛ, které pfiímo ohroÏovaly stavby, ko-
munikace a vodní toky. Ve druhé, dlouhodobé etapû se
sledovala úspû‰nost stabilizaãních prací a monitorovaly se
sesuvy. ZároveÀ se doplÀovala databáze sesuvÛ.

Prvním krokem bylo získání základních údajÛ o kaÏ-
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Obr. 71. Na lokalitû Bu‰kovice v okrese Louny byla zji‰tûna 30 cm mocná poloha kaolinu



dém sesuvu: Datum vzniku, klasifikace jevu, ãlenitost de-
formace, stupeÀ aktivity, poru‰ené a ohroÏené objekty,
zji‰tûní hydrogeologick˘ch a hydrologick˘ch údajÛ (stav
povrchu deformace, v˘skyt pramenÛ, mokfiady, odhad
hloubky hladiny podzemní vody atd.), zakreslení rozsahu
sesuvu do mapy velkého mûfiítka, podrobn˘ popis sesuvu
(tvar deformace, trhliny, odluãné stûny, smyková plocha,
okraje a ãelo deformace) a návrh pfiípadného doplÀujícího
prÛzkumu s dal‰ím návrhem stabilizaãních a sanaãních
opatfiení.

Z hlediska rizika byly sesuvy rozdûleny na 3 katego-
rie:
I. kategorie - malé riziko

Sesuv doãasnû uklidnûn˘ s moÏností obnovení svaho-
v˘ch pohybÛ. Pfiíãiny vzniku svahov˘ch pohybÛ dosud tr-
vají, svahové deformace jsou pfieváÏnû v klidu, hlavní pfií-
ãina vzniku svahov˘ch pohybÛ v‰ak není odstranûna a se-
suvy se mohou opakovat. Svahové pohyby této kategorie
neohroÏují bezprostfiednû stabilitu staveb, komunikací,
pozemkÛ a vodních tokÛ. OkamÏitá technická sanace ne-
ní nutná, sesuv je v‰ak nutno periodicky sledovat a na zá-
kladû v˘sledkÛ tohoto ‰etfiení rozhodnout o dal‰ích kro-
cích.
II. kategorie - stfiední riziko

Sesuv je stále aktivní, pfiíãiny vzniku svahov˘ch pohy-
bÛ dosud trvají, hlavní pfiíãina vzniku není odstranûna.
Stále existuje nebezpeãí ohroÏení staveb (obytn˘ch bu-
dov, hospodáfisk˘ch a prÛmyslov˘ch budov, hydrotech-

nick˘ch a komunikaãních sítí apod.), pozemkÛ a vodních
tokÛ. Toto nebezpeãí v‰ak není bezprostfiední. Sanaãní
práce neodkládat a provést je na základû projektu, kter˘ se
opírá o v˘sledky pfiedcházejícího sledování a vyhodnoce-
ní inÏen˘rskogeologického prÛzkumu.
III. kategorie - vysoké riziko.

Svahové pohyby jsou stále aktivní a mají v˘razné sto-
py ãerstv˘ch tvarÛ deformací (trhliny, zátrhy, vyvinutá
odluãná stûny, terénní stupnû, vyboulená ãela, nakupení
hmot apod.). Povrch deformace je zamokfien˘, pfiípadnû
rozbahnûn˘ s drobn˘mi jezírky nebo povrchov˘mi potÛã-
ky. Svahové pohyby a sesuvné hmoty poru‰ily stavby, ko-
munikace, pozemky a vodní toky. Havarijní sanaãní práce
je nutno provádût okamÏitû bez dlouhé projekãní pfiípravy
a sloÏit˘ch zabezpeãovacích akcí, zejména povrchov˘m
odvodÀováním a zemními terénními úpravami, napfi. za-
tûsnûním zejících trhlin a zfiízením zatûsÀovací lavice.
Teprve na základû vyhodnocení úspû‰nosti této havarijní
sanace lze pfiistoupit k definitivnímu fie‰ení, opírajícímu
se o pfiedchozí inÏen˘rskogeologick˘ prÛzkum.

V rizikové povodÀové oblasti Moravy a v˘chodních
âech bylo zji‰tûno 405 svahov˘ch terénÛ v‰ech tfií kate-
gorií. Z toho bylo 130 mimofiádnû rizikov˘ch, pfiíslu‰ejí-
cích do III. kategorie.

Podle regionálního rozloÏení bylo nejvíce sesuvÛ III.
kategorie v okrese Vsetín (74), po nûmÏ následoval Zlín
(12), dále Fr˘dek-Místek (11) a KromûfiíÏ (9).

V roce 1995 se ústavní geologové zúãastnili v˘zkumu
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Obr. 72. Následky katastrofick˘ch povodní v ãervenci 1997. Odluãná ãást sesuvu na Ïelezniãní traÈ u Bystfiiãky v okrese Vsetín
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Obr. 73. Po povodních v ãervenci 1997 do‰lo k sesuvu i pfiímo na sídli‰ti v Buãovicích v okrese Vy‰kov

Obr. 74. Svahov˘ pohyb zatlaãuje fieãi‰tû RoÏnovské Beãvy pod RoÏnovem v okrese Vsetín
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Obr. 75. âelo rozsáhlého a nebezpeãného sesuvu v obci MikulÛvka v okrese Vsetín

skalního fiícení ve VaÀovû, ãtvrti v Ústí nad Labem. Byl to
tzv. „pfiípad âertovka“, o nûmÏ se informace dostaly i do
‰ir‰í vefiejnosti. Hluboce zafiíznuté údolí Labe obnaÏilo
strmé stûny kfiídov˘ch pískovcÛ a tfietihorních vyvfielin.
Jejich tektonické poru‰ení, mechanick˘ rozpad i lidské zá-
sahy zpÛsobily na mnoha místech nestabilitu stûn. Do‰lo
k skalnímu fiícení, pádu blokÛ na obytná stavení i poma-
lej‰ímu pohybu suti. Pro Okresní úfiad v Ústí nad Labem
byla vypracována studie rizik a návrhÛ sanace. Pozdûji
byla roz‰ífiena na zmapování rizikov˘ch sváÏn˘ch území
kaÀonu Labe. Byly zhodnoceny kategorie rizik a znázor-
nûny systémem GIS. Podkladem pro hodnocení byly le-
tecké snímky, inÏen˘rskogeologické a hydrogeologické
mapování, geofyzikální v˘zkum a sledování star˘ch se-
suvn˘ch území. Byla zmapována velikost pohybÛ od úno-
ra 1995 do fiíjna 1997. Mapky ukazují smûry pohybÛ i je-
jich délku, která dosáhla na nûkter˘ch místech tfiiceti met-
rÛ. K skalnímu fiícení, bohudíky nevelkého rozsahu, ale se
znaãn˘mi dÛsledky, do‰lo v listopadu 1998 v Ústí nad
Labem, kde balvany z Mariánské hory zavalily Ïelezniãní
traÈ a na 12 hodin pfieru‰ily dopravu.

V‰ebofiick˘ lalok a Chabafiovice

Pod tímto názvem se skr˘vají dva rozsáhlé posudky
hydrogeologického a inÏen˘rskogeologického charakteru,
které mûly zhodnotit moÏnosti budoucího vyuÏití území
po skonãení tûÏby hnûdého uhlí v povrchov˘ch dolech.
Byla to dvû z mnoha dal‰ích posouzení, kter˘mi se ústav-

ní pracovníci v polovinû devadesát˘ch let zab˘vali.
V tomto pfiípadû vy‰la iniciativa z Magistrátu mûsta Ústí
nad Labem a prací se zúãastnili i dal‰í specialisté z jin˘ch
organizací.

První posudek, t˘kající se V‰ebofiického laloku, mûl
pomoci pfii zpracování územního plánu rozvoje severozá-
padní ãásti mûsta, zdevastované zejména povrchovou tûÏ-
bou uhlí v dole Antonín Zápotock˘. V areálu jsou i dal‰í
stopy lidské ãinnosti, které znehodnocují prostfiedí, jako
staré i novûj‰í skládky a plavi‰tû popela.

Prvním krokem bylo rozãlenûní posuzovaného území
do jednotliv˘ch rajonÛ, které jsou ze v‰ech aspektÛ pokud
moÏno jednotné. Rajony byly posouzeny z hlediska rekul-
tivaãních zásahÛ, nápravn˘ch opatfiení a vyuÏitelnosti pro
rÛzné zámûry. V˘sledkem jsou mapy hydrogeologick˘ch
pomûrÛ 1 : 5 000, mapa vlivu dÛlní ãinnosti na hydrogeo-
logické pomûry 1 : 5 000, mapa základov˘ch pomûrÛ
1 : 5 000, mapa návrhu vedení tras liniov˘ch staveb
1 : 10 000, mapa rekultivací 1 : 10 000, mapa potenciál-
ních zdrojÛ surovin 1 : 50 000 a mapa nápravn˘ch opatfie-
ní 1 : 5 000.

âásti V‰ebofiického laloku, které nebyly ovlivnûny po-
vrchovou tûÏbou uhlí, je moÏno vyuÏít pro rÛzné stavební
zámûry bez zvlá‰tních omezení. Jde o pÛvodní terén
V‰ebofiice, Habrovice a o prÛmyslovou ãást V‰ebofiic.
Oblast chlumeck˘ch rybníkÛ a Jedlové hory je po men‰ích
úpravách a pfiípadn˘ch rekultivacích vhodná pouze pro re-
kreaãní vyuÏití. Vnûj‰í v˘sypky mají v souãasné dobû ko-
neãn˘ tvar a dokonãenou rekultivaci. Zásahy do tvaru tû-
les v˘sypky se nepovaÏují za vhodné. Prostory vnûj‰ích
v˘sypek jsou vyuÏitelné pro rÛzné druhy zástavby.



VyuÏití je v‰ak omezeno mocností v˘sypky a technick˘-
mi moÏnostmi úpravy základové pÛdy. Vnitfiní v˘sypky
stfied a V‰ebofiice jsou vyuÏitelné pro vedení komunikací
a pro zástavbu. ZpÛsob zaloÏení je nutno volit podle moc-
nosti v˘sypky a moÏnosti úpravy aktivní zóny podzákla-
dí. Vnitfiní v˘sypku Jedlová hora je nutno ponechat jako
volnou krajinu bez stavebních zásahÛ. Ty by totiÏ mohly
vést k poru‰ení stability ‰ir‰ího okolí. Oblast sesuvÛ vnitfi-
ní v˘sypky-sever, Jedlová hory a svahÛ V‰ebofiice je nut-
no vzhledem k nestabilitû území ponechat bez stavebního
vyuÏití.

V prostoru V‰ebofiického laloku je fiada skládek, které
ohroÏují rÛzn˘m zpÛsobem Ïivotní prostfiedí. Nûkteré
skládky je moÏno vyuÏít po jednoduch˘ch úpravách jako
základové pÛdy pro lehkou zástavbu. Plavi‰tû popela ply-
nárny je po ukonãení plavení a odvodnûní sloÏi‰tû moÏno
po technick˘ch úpravách vyuÏít pro vedení dálniãního tû-
lesa. Pro jiné úãely lze tohoto rajonu vyuÏít jen tûÏko.
Zvlá‰tní prostor tvofií areál skládek Spolchemie, kter˘ má
z hlediska revitalizace území velmi nepfiíjemnou polohu
v samém jeho centru. Po ukonãení skládkování, sanaci
a rekultivaci je moÏno území vyuÏít jako volnou krajinu
bez stavebních zásahÛ. Kdyby se podafiilo zamezit uklá-
dání nebezpeãn˘ch odpadÛ a odstranûní jiÏ uloÏen˘ch,
mohlo by se toto území vyuÏít pro vedení komunikací i ja-
ko volné krajiny s lehkou zástavbou. âást území, kterou
tvofií biologické rybníky, vyÏaduje jen men‰í technické
úpravy, pak by byla vhodná téÏ pro vedení komunikací,

pfiípadnû pro lehkou prÛmyslovou zástavbu. Zb˘vají vod-
ní plochy, které lze navrhnout pro tvorbu krajinného prv-
ku ekosystému.

O rok pozdûji byl ústav poÏádán o odborné posouzení
moÏností revitalizace po ukonãení tûÏby v lomu
Chabafiovice. ·ir‰í kolektiv pod vedením dvou expertÛ
z âGÚ fie‰il zde otázky hydrologické, hydrogeologické
a inÏen˘rskogeologické. Byly fie‰eny i otázky zbytkov˘ch
surovin, jichÏ se likvidace lomu dotkne.

Byly posouzeny dvû hlavní varianty fie‰ení a jejich
moÏné alternace, pfiiãemÏ byla sledována hlavnû hlediska
vodohospodáfiská, hydrogeologická a inÏen˘rskogeolo-
gická. Dvû hlavní varianty je moÏno nazvat jednodu‰e
„suchá“ a „mokrá“. Pfii mokré variantû pfiicházelo v úva-
hu zatopení na rÛzn˘ch kótách, pfiiãemÏ varianta „zatope-
ní na kótu 144 m n. m.“ byla shledána jako nejv˘hodnûj-
‰í. Pfii mokré variantû bylo nutno posoudit i moÏnosti vy-
uÏití jezera. VyuÏití pro vodárenské úãely nepfiichází
v úvahu. Naproti tomu skvûlé moÏnosti nabízí rekreaãní
vyuÏití a dobré moÏnosti vyuÏití pro úãely technické (ja-
ko voda uÏitková) i pro úãely hospodáfiské, jako je chov
ryb. NádrÏ by byla zaãlenûna do rekreaãního vyuÏití mûst
Ústí nad Labem a Teplic, coÏ by nebránilo odbûrÛm prÛ-
myslov˘ch vod. Pfii variantû na kótu 144 by nádrÏ byla
stabilizujícím prvkem vodního reÏimu na dolním toku
Bíliny.

Pfiedpokládá se, Ïe stoupnutím hladiny slojov˘ch vod
dojde ke zv˘‰ení obsahÛ Ïeleza a oxidu sifiiãitého ve slo-
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Obr. 76. Hnûdouheln˘ dÛl Chabafiovice v roce 1994 je‰tû v dobû neutlumené tûÏby. TûÏební stûna je kilometr dlouhá, mocnost uhelné sloje je pfies
20 m, mocnost skr˘vky 20 aÏ 30 m



jové vodû. Zasypání v˘chozu sloje pfiispûje k utûsnûní
svahÛ nádrÏe ve slojové ãásti a k oddûlení slojov˘ch a po-
vrchov˘ch vod bûhem doby napou‰tûní, coÏ zlep‰í kvali-
tu vody v nádrÏi a zabrání samovznícení sloje. Bude v‰ak
tfieba pfie‰etfiit stabilitu svahÛ zbytkové jámy, která bude
ovlivnûna v˘‰kou hladiny. Vût‰í rychlost zatápûní by mû-
lo klást men‰í nároky na stabilitu. Musí se v‰ak poãítat
s ochranou svahu ve v˘‰ce hladiny proti vlnám. Pfii fie‰ení
zdroje vody pro zaplavení byla posouzena kvalita slojo-
v˘ch vod, vod potokÛ a hlavnû fieky Bíliny a bylo konsta-
továno, Ïe za souãasného stavu znalostí by v˘sledn˘ che-
mismus vod nádrÏe byl uspokojiv˘. Ve v‰ech variantách
bude nutno sanovat toxickou haldu Chabafiovice a elimi-
novat její vliv na Ïivotní prostfiedí. Îelezniãní traÈ
Chomutov-Ústí nad Labem nebude ohroÏena. V pfiípadû
stoupnutí hladiny pfii mokré variantû bude staãit vybudo-
vání mûlk˘ch drenÛ podél Ïelezniãních násypÛ.

Urãité problémy mokré varianty, i té, poãítající se za-
topením na kótu 144 m n. m. nastanou v urbanizovaném
území Trmice, Pfiedlice a Roudníky. Trmice bude nutno
chránit ãerpáním vody. V Pfiedlicích posoudí v˘sledky
monitoringu pfiípadnou nutnost lokálního ãerpání.
Roudníky nebudou ohroÏeny hladinou podzemní vody.
Stability svahÛ se prozatím jeví jako vyhovující.

Zhodnocení v‰ech v˘hod i nev˘hod rÛzn˘ch variant
vedlo k rozhodnutí doporuãit mokrou variantu se zatope-

ním na kótu 144 m n. m. Tato varianta navíc umoÏÀuje
splavné propojení budoucího jezera Chabafiovice
s Bílinou a Labem.

Zranitelnost horninového prostfiedí podél dálnice D 1

Na‰e nejstar‰í a hlavní dálnice Praha-Brno má nûkolik
úsekÛ, na kter˘ch je mimofiádnû velk˘ poãet dopravních
nehod. Jsou mezi kilometry 75-106 a 182-210. Havárie
zpÛsobují únik kontaminantÛ z vozidel. Proto byl podél
tûchto úsekÛ zdokumentován terén v ‰ir‰ím okolí, vypra-
covány geologické a úãelové mapy v mûfiítku 1 : 25 000.
Ty byly vhodn˘m podkladem pro zhotovení map rizika
zranitelnosti horninového prostfiedí vãetnû podzemních
vod, dále i map inÏen˘rskogeologick˘ch a geotechnic-
k˘ch ve stejném mûfiítku. V textu je charakterizováno hor-
ninové prostfiedí obou úsekÛ a jsou hodnocena rizika ply-
noucí z provozu i havárií na dálnici. Pro rÛzné typy hor-
ninového prostfiedí jsou doporuãeny principy monitoringu
i navrÏeny preventivní kroky. Text i mapové pfiílohy zprá-
vy byly poãítaãovû zpracovány a je moÏné je vyuÏívat
v systému GIS.

Uvedeme nûkteré ze závûrÛ o hodnocení rizika:
Rizika hydrogeologická: Mezi nejzranitelnûj‰í body

patfií kfiíÏení tûlesa dálnice s povrchov˘mni toky. Fluviální
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Obr. 77. Schéma fie‰ení revitalizace jámy Chabafiovice po skonãení tûÏby. Preferována je tzv. mokrá varianta, tj. zaplavení jámy. Podle Z. Hrocha
a J. Burdy



sedimenty podél povrchov˘ch tokÛ jsou prostfiedím s prÛ-
linovou propustností. Napfi. u kilometráÏe 75,4 a 76,55
pfiechází dálnice mostem pfies údolní nádrÏ ·vihov na
Îelivce, coÏ je povrchov˘ zdroj pitné vody. Dálnice dále
kfiiÏuje Lohenick˘ potok, Holu‰ick˘ potok a Spefiick˘ po-
tok a jeho levostrann˘ pfiítok. U Plaãkova a pod vrchem
Obora mezi km 93 a 96 pramení vodohospodáfisky v˘-
znamn˘ Perlov˘ potok.

Zranitelnost krystalinick˘ch hornin moldanubika a je-
jich zvûtralinového pokryvu a svahov˘ch sedimentÛ lze
obecnû charakterizovat jako stfiední aÏ nízkou. Závisí to
hlavnû na pfiítomnosti a mocnosti slabû propustného zvût-
ralinového pokryvu. I pfiesto v místech, kde dálnice pro-
chází pásmy hygienické ochrany podzemních vod, mÛÏe-
me charakterizovat zranitelnost jako vysokou.

Na km 91,3 aÏ 91,85 prochází dálnice ãástí jímacího
území Vodaãka. Nûkteré z vyuÏívan˘ch hydrogeologic-
k˘ch objektÛ, napfi. záfiezy a pramenní jímky, jsou vzdále-
ny ve smûru proudûní podzemní vody od tûlesa dálnice
maximálnû 25 m. Zv˘‰ené obsahy chloridÛ lze pfiipsat na
vrub dálnice. K potenciálnímu zneãi‰tûní povrchového
zdroje pitné vody mÛÏe dojít v úseku 75,7-77,15 km, kde
dálnice prochází chránûn˘m územím 1. stupnû pro vodní
nádrÏ ·vihov.

Mezi 195,5 aÏ 197,8 km prochází trasa dálnice mimo-
fiádnû vysoce zraniteln˘m prÛlinov˘m prostfiedím pfieváÏ-
nû ‰tûrkopísãit˘ch a písãit˘ch sedimentÛ údolní nivy sou-
tokové oblasti Svratky a Svitavy. PrÛlinov˘ kolektor to-
hoto souvrství údolní nivy je v pfiímé hydraulické komu-
nikaci s vodou povrchového toku Svratky ãi Svitavy
a mÛÏe b˘t proto velmi snadno zasaÏen potenciální konta-
minací zavleãenou sem zneãi‰tûn˘m povrchov˘m tokem.

KfiíÏení trasy dálnice s údolními nivami, prÛbûh fre-
kventovan˘ch pfiípojních silnic podélnû údolní nivou, ãer-
pací stanice - to v‰echno jsou faktory extrémnû ohroÏují-
cí snadno zranitelné horninové prostfiedí údolních niv.

Z hlediska inÏen˘rské geologie a geotechniky nejsou
v souãasné dobû na sledovan˘ch místech Ïádná riziková
místa, která by ohroÏovala samotné tûleso dálnice a pruhu
podél nûho. Na území podél tûlesa se vyskytuje nûkolik
míst, která jsou postiÏena mûlk˘mi svahov˘mi pohyby.
V záfiezech u K˘valky lze pozorovat drobné povrchové
pohyby plouÏivého charakteru v povrchov˘ch vrstvách
zvûtralin granitoidÛ brnûnského masivu. Tyto pohyby
v‰ak nemají vliv na statiku tûlesa dálnice. Druhou oblastí
náchylnou k sesouvání je j. okolí âernovic. Dálniãní tûle-
so protíná v úseku kolem km 198,0 km svah tvofien˘ neo-
genními jíly, zvan˘mi tégly a plo‰inu s fiíãními uloÏenina-
mi tzv. tufianské terasy. Ve svahu jsou zastiÏeny sesuvy
malého rozsahu. Pfii nich nastává pohyb nejen jílov˘ch
hornin, které se chovají plasticky, ale i písãit˘ch ‰tûrkÛ te-
rasy po jílovém podloÏí. Tyto skuteãnosti byly pfii projek-
tu dálnice vzaty v úvahu a na souãasném stavu tûlesa se
neprojevují.

Tfietí oblastí s drobn˘mi svahov˘mi pohyby je území
v. od Slatiny a hlavnû jiÏnû od Podolí. Zde jsou svahové
pohyby podmínûny chováním spodnobadensk˘ch jílÛ. Pfii

stavbû dálnice se respektovala i tato okolnost a pfiizpÛso-
bily se tvary pfiíãn˘ch fiezÛ dálniãního tûlesa. To je v sou-
ãasnosti celkem stabilní. Lokální povrchové pohyby ne-
ohroÏují jeho stabilitu ani provoz dálnice.

Na dálniãním tûlese se projevují naprosto lokální
a ojedinûlé drobné poruchy vegetaãního pokryvu a drob-
né eroze, které schopnost provozu dálnice neomezují.
Jsou odstranitelné a v rámci prÛbûÏné údrÏby jsou také
odstraÀovány.

Stanovisko poãítá i s plány na pfiípadné dal‰í roz‰ifio-
vání dálnice a specifikuje úseky, kde bude nutno vûnovat
rizikÛm zv˘‰enou pozornost. Tyto úseky jsou znázornûny
na mapû inÏen˘rskogeologick˘ch a geotechnick˘ch rajó-
nÛ a konkrétnû se t˘kají pfiítomnosti holocenních sedi-
mentÛ, pleistocenních eolick˘ch sedimentÛ a neogenních
jílov˘ch sedimentÛ.

V dal‰ích doporuãeních se dále uvádí, Ïe je nutno udr-
Ïovat dobr˘ technick˘ stav nepropustn˘ch dálniãních pfií-
kopÛ a dálniãní de‰Èové kanalizace v úsecích, kde dálnice
pfietíná pásma 1. a 2. stupnû ochrany zdrojÛ podzemních
a povrchov˘ch vod. Dále se doporuãuje, aby se dÛslednû
chránila kvalita podzemní vody v neogenních kolektorech
Stfielické kotliny. Díky pfiítomnosti mocného nadloÏního
jílového izolátoru nejsou kolektory dálnicí pfiímo zranitel-
né, av‰ak ochrana se musí t˘kat infiltraãních území pfii z.
okraji sedimentaãního prostoru Stfielické kotliny a hlavnû
pfiiléhajících okrajov˘ch území krystalinika brnûnského
masivu. Je to úsek v rozmezí 182 aÏ 187 km, kde dochází
k vzniku a dotaci zásob podzemních vod kolektorÛ neo-
génu Stfielické kotliny. V tomto úseku dálnice nelze proto
doporuãit stavbu Ïádn˘ch objektÛ, které by mohly zavléci
kontaminanty do kolektoru.

Mimofiádnû v˘znamnou hydrogeologickou strukturu
prÛlinov˘ch kolektorÛ bazálních klastik spodního badenu
v okolí 179 km je moÏno pfii stávajícím artéském fieÏimu
pokládat za nehroÏenou provozen dálnice. 

Ropovod zvan˘ Ingolstadt

Cel˘ název tohoto projektu zní „Geologická doku-
mentace, mapy zranitelnosti podzemních vod a mapy
exodynamického rizika ropovodu Ingolstadt - Kralupy
nad Vltavou“. Tentokrát nebyly ústavu práce zadány ani
ministerstvem, ani místními orgány, n˘brÏ ústav musil
vyvinout potfiebnou iniciativu sám. Z geologického hle-
diska se totiÏ trasa ropovodu mohla srovnávat s mimofiád-
nû dÛleÏit˘mi archeologick˘mi odkryvy, které potfiebova-
ly záchrannou dokumentaci dfiíve, neÏ byly zasypány ne-
bo zastavûny. Pfiedstavme si 168 km dlouh˘ odkryv, 1,8
aÏ 5 m hlubok˘, procházející nejménû sedmi geologick˘-
mi útvary. Pro geologické mapy i pro detailní stratigrafic-
ké v˘zkumy to byla neocenitelná pomoc. Pro mnoho or-
ganizací i vefiejnost mûlo je‰tû vût‰í v˘znam zhodnocení
zranitelnosti horninového prostfiedí podél stavby.

První informace o trase a harmonogramu prací získal
âGÚ v záfií roku 1994, na del‰í pfiípravu nebyl ãas, neboÈ
geologická dokumentace musila zaãít neprodlenû po

Vûstník âeského geologického ústavu 74, 4, 1999

481



prvních v˘kopech. Do r˘hy bylo totiÏ hned vzápûtí polo-
Ïeno potrubí a zasypáno.

Po skonãení terénní dokumentace byly sestaveny geo-
logické mapy v mûfiítku 1 : 10 000, podle nich i mapy úãe-
lové v mûfiítku men‰ím (1 : 50 000). Podle geodetického
zamûfiení trasy byla upfiesnûna lokalizace a mohly b˘t di-
gitalizovány mapové v˘stupy. Úãelové mapy poukazují
na úseky, kde je nutno vûnovat co nejvût‰í pozornost
ochranû pfied moÏn˘mi haváriemi.

Mapy zranitelnosti podzemních vod v mûfiítku
1 : 50 000 byly sestaveny podle konkrétní situace i podle
znalosti hydrogeologick˘ch pomûrÛ na území. Podkladem
byl v˘poãet hydraulick˘ch vlastností hornin, pfiiãemÏ
hlavními hodnocen˘mi hydraulick˘mi parametry byly
specifická vydatnost, index a koeficient transmisivity.
Byly vyznaãeny nejrizikovûj‰í úseky, které pfiímo vyÏa-
dují, aby se na nich modelovala rychlost ‰ífiení kontami-
nantÛ po pfiípadné havárii.

Souãástí projektu byly mapy exodynamického rizika.
Termín „exodynamické riziko“ je potfieba blíÏe vysvûtlit.
Jde o nebezpeãí pÛsobení extrémních exogenních proce-
sÛ, jako je zrychlená eroze, pfiípadné záplavy i svahové
pohyby.

Je‰tû pfied tím, neÏ se budeme vûnovat podrobnûj‰ímu
rozboru nûkter˘ch úsekÛ, mÛÏeme shrnout, Ïe linie ropo-
vodu je na ãeském území vedena témûfi ideální trasou jak
z hlediska exodynamického rizika, tak z hlediska zranitel-
nosti podzemních vod. Respektuje témûfi ideálnû ochranu
vodních zdrojÛ.

Obsáhl˘ text a dokumentace ke geologick˘m mapám
podél ropovodu obsahuje podrobné popisy nejdÛleÏitûj-
‰ích úsekÛ v˘kopu. Ropovod pro‰el v˘chozy a profily:
- moldanubika âeského lesa,
- moldanubika domaÏlického krystalinika,
- západoãeského a stfiedoãeského proterozoika,
- západoãeského a stfiedoãeského limnického permokar-

bonu,
- sedimenty ãeské kfiídové pánve,
- zvûtralinami a kvartérními sedimenty rÛzného druhu.

U kaÏdé z tûchto jednotek jsou dokumentovány úseky,
na kter˘ch se vyskytují, následuje pak geologick˘ popis,
pfiípadnû i s petrografick˘mi a paleontologick˘mi detaily,
zhodnocení nov˘ch poznatkÛ a nakonec posouzení horni-
nového prostfiedí z hlediska nebezpeãí havárie. Nov˘ch
poznatkÛ je mnoho, i kdyÏ ne takov˘ch, které by zásadnû
mûnily stratigrafickou nebo strukturnû tektonickou kon-
cepci. Jde spí‰e o zpfiesnûní hranic, o nález nûkter˘ch ho-
rizontÛ, které nikde nevystupují na povrch i o nové sedi-
mentologické a petrologické poznatky. Neocenitelné jsou
téÏ nové údaje o mocnosti a charakteru zvûtralinového po-
kryvu. Byly zpfiesnûny vztahy velk˘ch intruzí k plá‰ti, a to
v pfiípadû rozvadovského, borského, kladrubského a ãis-
tecko-jesenického masivu. Detailnû byl dokumentován
metamorfní skok a rychl˘ sled izográd mezi moldanubi-
kem âeského lesa a domaÏlick˘m krystalinikem a zmapo-
vány petrografické typy proterozoika, které se na povrchu
vlivem hlubokého zvûtrání neprojeví. Dokumentace pfii-

spûla i ke znalosti karbonu, a to ze stratigrafického a pa-
leontologického hlediska. Objeveny byly dosud neznámé
malé ostrÛvky terciéru.

Hydrogeologické zhodnocení bylo právû tak podrobné
jako geologické. Na nejexponovanûj‰ích místech v oblas-
tech s jímacími objekty se navrhuje vybudování monito-
rovacího systému. Jde hlavnû o úsek podél Li‰anského
a âerveného potoka u obcí Kru‰ovice, Krupá a Li‰any.
Zde jsou totiÏ v permokarbonu dÛleÏité zdroje pitné vody.
Dal‰í ochrana je potfiebná jiÏnû od Kalivod, u obcí Îìár,
Zahrádka, Lité a Plánû, Erpu‰ice, Trpisty, Horské Domky,
Pfiimda, Zahrádka, Kundratice, Rozvadov a s. od Katefiiny
v údolí Kole‰ovického, Rakovnického a Mladotického
potoka. Z hlediska zranitelnosti podzemních vod byly kla-
sifikovány tyto potenciálnû nejohroÏenûj‰í úseky:
- pfiechod povrchov˘ch tokÛ a nivních sedimentÛ - hlav-

nû MÏe, Mladotick˘, Kole‰ovick˘, Li‰ansk˘
a Rakovnick˘ potok,

- terasy Vltavy a údolní nivy - Bakovsk˘ potok u Velvar,
Úhlavka, Bûlá a âbánsk˘ potok,

- údolní nivy - Vransk˘ a Zlonick˘ potok,
- v˘chozy perucko-korycanského souvrství i permokar-

bonu, vût‰í ãást území od Velvar po Jesenici, od Îìáru
po Vysokou Libyni a od Potvorova po Ondfiejov.

Velmi podrobné bylo zhodnocení z hlediska geomor-
fologie a návazn˘ch exodynamick˘ch procesÛ. Trasa ro-
povodu byla z tohoto hlediska rozdûlena na nûkolik úsekÛ:
- Smûrem od v˘chodu prochází ropovod jiÏním okrajem

kfiídové pánve, na které jsou zachovány relikty vltav-
sk˘ch fiíãních teras. Reliéf je zde ploch˘ s mûlk˘mi údo-
lími a ‰irok˘mi nivami Bakovského, Vranského
a Zlonického potoka. Od Uh aÏ po Tfiebíz nejsou z hle-
diska exodynamického rizika vût‰í problémy. Trasa ve-
de pfiedev‰ím po ploch˘ch rozvodnicích a rozsochách.
Pouze na pfiekopech zmínûn˘ch potokÛ lze pfiedpoklá-
dat urãité nebezpeãí pohybÛ.

- Západní pokraãování trasy od Tfiebíze k ¤evniãovu je
v mírnû uklonûné opukové kuestû. Zpoãátku vede v le-
vobfieÏním svahu Bakovského potoka, kde je vystavena
relativnû intenzivnûj‰í erozi. Bakovsk˘ potok vymlel
kvartérní uloÏeniny a skrze opuku do‰la vertikální ero-
ze aÏ do permokarbonsk˘ch arkózovit˘ch pískovcÛ,
prachovcovit˘ch pískovcÛ a aleuropelitÛ, které erozi
snáze odolávají. U Bdína stoupá potrubí prudk˘m eroz-
ním svazem na mírnû uklonûn˘ svah opukové kuesty,
kudy pokraãuje pfii okraji erozního údolí Bakovského
potoka. V tomto úseku nelze vylouãit moÏnost podpo-
vrchové eroze, neboÈ pod málo mocnou vrstvou opuky
leÏí erozi ménû odolné cenomanské pískovce.
Podpovrchová eroze mÛÏe zpÛsobit propadání zásypu
v˘kopu, protoÏe podloÏní materiál je vyná‰en podzem-
ní drenáÏí do boku erozního svahu.

- Úsek mezi údolím âerveného potoka a Unû‰ovem je
z hlediska exodynamického rizika nejproblémovûj‰í. Je
tvofien hlavnû ménû odoln˘mi permokarbonsk˘mi sou-
vrstvími a pokryvem reziduálních teriérních ‰tûrkÛ.
Území je rozãlenûno levobfieÏními pfiítoky Berounky,
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a to Rakovnick˘m potokem a jeho pfiítoky Kralovick˘m
potokem, Mladotick˘m potokem, Stfielou, Bûlou
a Tfiemo‰nou. PfievaÏuje reliéf s vy‰‰í energií a tím s in-
tenzivnûj‰ím pÛsobením exogenních procesÛ. Úseky
ohroÏené erozí jsou na obnaÏeném strukturním svahu
sz. od Kleteãné, kde je osmdesátimetrové pfiev˘‰ení, na
erozních svazích Mladotického potoka z. od ¤eme‰ína
a u Mladotic. Rozsochy mezi jednotliv˘mi pfiíãnû zafiíz-
nut˘mi údolími mají obvykle zvlnûn˘ reliéf. Pouze na
rezistentnûj‰ím ãisteckém granitovém masivu se zacho-
valy relikty plo‰inatého paleoreliéfu.

- Mezi Unû‰ovem a Kozlovem prochází ropovod protero-
zoick˘mi fylitick˘mi drobami a bfiidlicemi, kterou jsou
pomûrnû málo tektonicky poru‰ené. Povrch tvofií plo‰i-
nat˘ paleoreliéf v nadmofiské v˘‰ce kolem 500 m n. m.
Mnohde se na nûm zachovaly profily jílov˘ch fosilních
zvûtralin a relikty terciérních ‰tûrkopískÛ. Paleoreliéf je
profiezán hlubok˘mi erozními údolími Roznavického
a Úterského potoka i fieky MÏe, kde jsou krat‰í úseky
s potenciálním rizikem intenzivnûj‰ích exodynamic-
k˘ch pochodÛ. Na strm˘ch erozních údolních svazích
tûchto tokÛ lze pfiedpokládat strÏovou erozi pÛdy.

- Poslední úsek pfiechází od Kozlova pfies tzv. Tachovskou
brázdu a okraje âeského lesa aÏ k hranici s Nûmeckem.
Území je tvofieno tektonick˘mi bloky fylitÛ aÏ svorÛ
domaÏlického krystalinika rul moldanubika âeského le-
sa. Reliéf je zde mírnû zvlnûn˘ s rozdílnû mocn˘m zvût-
ralinov˘m pokryvem rÛzného charakteru. Místy jsou
hluboké jílové profily, jinde mûlká kamenitá eluvia.
Ropovod je veden po rozsochách Katefiinského
a V˘rovského potoka. V místech pfiechodu pfies tyto po-
toky jsou údolí mûlká a bez v˘razného rizika exodyna-
mick˘ch pochodÛ. NejohroÏenûj‰í místo je 50 m vyso-
k˘ svah na obnaÏené zlomové plo‰e mezi borsk˘m ma-
sivem a proterozoikem z. od Kozlova.

Závûry z tohoto studia jsou pomûrnû optimistické.
Ropovod totiÏ vyuÏívá pozice na rozvodnici, která vede
pfieváÏnû po rozsáhl˘ch zbytcích terciérního plo‰inatého
paleoreliéfu nebo po ploch˘ch rozsochách mezi jednotli-
v˘mi drenáÏemi. Rizikové úseky, které byly urãeny v˘‰e,
jsou tvofieny hlavnû prudk˘mi erozními svahy a nivami
tokÛ. Erozní svahy jsou vystaveny silné povrchové i pod-
povrchové erozi a svahov˘m pohybÛm. V nivách jsou
moÏnosti lokální eroze v korytû, popfi. i zmûny koryta po
povodních. Obojí mÛÏe vést k obnaÏení potrubí aÏ k jeho
po‰kození a deformaci.

Rozbor doplníme je‰tû nûkolika poznámkami o mapo-
v˘ch v˘stupech, které byly digitalizovány kooperantem,
spoleãností Boreas s.r.o., která pouÏila poloautomatickou
metodu ze scanovan˘ch map programem CAD/Core fir-
my Hitachi s vlastním doplÀkov˘m programov˘m vyba-
vením. Samotná linie ropovodu byla vytvofiena ze sezna-
mu soufiadnic podle geodetick˘ch zamûfiení.

Po digitalizaci byla data pfievedena formátÛ systému
Microstation v.5 (Bentley) a PC ArcInfo pro dal‰í pouÏití
v GIS. Mapy se tiskly na plotru HP DJ 650 C v brnûnské
poboãce âeského geologického ústavu.

Pro vyhodnocení byly pouÏity i medoty dálkového
prÛzkumu Zemû. Spoãívají v moÏnosti poãítaãového digi-
tálního zhodnocení dvou i více druÏicov˘ch i leteck˘ch
snímÛ v ãasovém sledu a vyhodnocení zmûn, napfi. stavu
horninového prostfiedí, vegetace, hydrogeologick˘ch pod-
mínek apod. DruÏicov˘ snímek indikuje mnohdy zmûny,
které nelze v takovém plo‰ném rozsahu jinak sledovat,
napfi. zmûnu teploty pÛdy ãi podzemní vody, zmûnu vege-
tace, coÏ mÛÏe signalizovat i men‰í únik kontaminantu.
Aby trasa ropovodu mohla b˘t pozdûji monitorována po-
mocí druÏicov˘ch snímkÛ, byla pofiízena data ve dvou
druÏicov˘ch systémech - ERS 1 a Landsat NSS, zachycu-
jící terén pfied stavbou ropovodu.

Radarové druÏicové snímky ERS 1 pofiídila agentura
ESA a byly snímány 19. dubna 1993 a 22. dubna 1993.
Jeden zábûr pokr˘vá plochu 100 x 100 km. Radarové
snímky zobrazují velmi pfiesnû reliéf, vodní prostfiedí,
stavby a dal‰í fenomény.

DruÏicov˘ snímek Landsat MSS byl pofiízen 23. fiíjna
1990 a zobrazuje plochu 180 x 170 km. Pofiídila ho stejná
agentura jako u snímku pfiede‰lého. Velmi názornû zobra-
zuje stav vegetace, zmûny pÛdního profilu, zmûny povr-
chov˘ch teplot i dal‰í okolnosti.

V‰echny zmínûné snímky zpracovávala a dále upravo-
vala firma Gisat.

DruÏicové snímky jsou pfiipojeny ke zprávû na CD-
ROM a uloÏeny v âeském geologickém ústavu jako v˘-
chozí údaje pro budoucí monitorování ropovodu. Kromû
tûchto dat existují z území trasy ropovodu letecké radaro-
vé snímky v mûfiítku 1 : 100 000, pofiízené v roce 1956 so-
vûtsk˘m leteck˘m radarov˘m systémem. Tyto snímky
jsou téÏ uloÏeny v âGÚ. Celé území trasy ropovodu je téÏ
pokryto nûkolika cykly prÛbûÏného leteckého snímkování
mûfiiãsk˘mi panchromatick˘mi snímky v bûÏném mûfiítku
cca 1 : 25 000. Archiv tûchto snímkÛ je ve Vojenském to-
pografickém ústavu v Dobru‰ce.

Pouãení z hodnocení zranitelnosti trasy ropovodu

Se ãtyfilet˘m odstupem po dokonãení dokumentace
a komplexních pracích na trase ropovodu a tfiílet˘m od-
stupem o oponentufie zprávy mÛÏeme posoudit, jaké jsou
dnes na ni názory samotného ústavu, nadfiízeného minis-
terstva a dal‰ích dotãen˘ch orgánÛ. Rádi bychom potvrdi-
li, Ïe k projektu se pfiistoupilo velmi rychle a pruÏnû, t˘m
pracoval velmi operativnû a ve spolupráci s provozovate-
lem stavby. Pro geologii byla dokumentace neocenitelná,
jak jsme jiÏ fiekli, znamenala upfiesnûní hranic, objevy no-
v˘ch stratigrafick˘ch horizontÛ, nûkter˘ch tektonick˘ch
poruch, nálezy terciérních sedimentÛ, rÛzn˘ch typÛ zvût-
ralin a mnoh˘ch dal‰ích poznatkÛ. Iniciativa ústavu vy‰la
urãitû do jisté míry ze sobeck˘ch geologick˘ch zájmÛ, ne-
boÈ 168 km dlouh˘ odkryv nemáme v na‰í republice kaÏ-
d˘ den! Nepodcenili jsme v‰ak ani ten druh˘, praktick˘
v˘znam pro ochranu ropovodu samotného, a tím okolního
Ïivotního prostfiedí. Kombinace geologie - hydrogeologie
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- exodynamika - dálkov˘ prÛzkum - poãítaãové zpracová-
ní podkladÛ a v˘stupÛ se velmi osvûdãila a ukázala dal‰í
moÏnosti podobn˘ch akcí.

Pfiípad Vinofiského potoka

Jméno Vinofiského potoka je známo jak geochemi-
kÛm, tak i ochranáfiÛm, ministersk˘m a jin˘m správním
úfiedníkÛm. Jak jsme se jiÏ zmínili, je moÏné jeho sedi-
menty a vody zafiadit do Guinessovy knihy rekordÛ, pro-
toÏe jejich zneãi‰tûní kadmiem pfiekroãily v‰echny dosud
známé kontaminace.

V roce 1993 byl âesk˘ geologick˘ ústav Mini-
sterstvem Ïivotního prostfiedí povûfien fie‰ením úkolu na-
zvaného „Havarijní kontaminace horninového prostfiedí“.
S pfiihlédnutím ke star‰ím poznatkÛm ústavu a po jednání
s obecními úfiady a Magistrátem hlavního mûsta Prahy by-
lo vybráno povodí Vinofiského potoka jako modelové úze-
mí pro studium zneãi‰tûní horninového prostfiedí a povr-
chov˘ch vod.

Povodí Vinofiského potoka zasahuje na severní okraj
hlavního mûsta. Geomorfologicky náleÏí k Labské tabuli,
pro kterou je charakteristick˘ jednotvárn˘ ploch˘ pahor-
kovit˘ reliéf. Maximální nadmofiská v˘‰ka území je
270 m n. m. ve Kbelích, nejniÏ‰í místo je v ústí potoka do
Labe (169,5 m). Na Vinofiském potoce je 11 rybníkÛ, -
z nichÏ jsou tfii od roku 1986 vypu‰tûny.

V povodí potoka jsou sedimenty ordoviku, svrchní
kfiídy a kvartéru. Nejvût‰í ãást povodí pokr˘vají sedimen-
ty kfiídy, ze kter˘ch bylo zachováno jen nejstar‰í ceno-
manské perucko-korycanské souvrství. Mocnost kfiído-
v˘ch sedimentÛ dosahuje nûkolika desítek metrÛ. Z kvar-
térních sedimentÛ jsou nejroz‰ífienûj‰í eolické uloÏeniny -
spra‰e a spra‰ové hlíny. Ty tvofií dosti souvisl˘ pokryv od
Kbel aÏ po Brand˘s nad Labem. PrÛmûrná mocnost spra-
‰ového pokryvu je 2-4 m.

Z hydrogeologického hlediska byly vymezeny dva zá-
kladní celky, a to hydrogeologick˘ masiv ordoviku a ma-
siv pánevních struktur, tj. svrchnokfiídov˘ch sedimentÛ.
V˘sledkem hydrogeologick˘ch studií bylo i konstatování,
Ïe podzemní vody kvartérních uloÏenin jsou velmi ná-
chylné ke zneãi‰tûní.

První údaje o zneãi‰tûní Vinofiského potoka jsou z ro-
ku 1988, kde byly zji‰tûny vysoké obsahy kadmia, mûdi
a zinku. Kontrolní vzorky ke stanovení kadmia ukázaly,
Ïe v sedimentech je aÏ 2 390 mg.kg-1 kadmia. Rozbor tká-
ní ryb potvrdil pfiítomnost kadmia, mûdi a zinku v jejich
vnitfinostech.

Pro zji‰tûní rozsahu kontaminace byly vzorkovány se-
dimenty toku i vypu‰tûn˘ch nádrÏí zhruba kaÏd˘ch pÛl
kilometru. I hloubka kontaminace byla sledována pomo-
cí ruãních sond napfiíã údolím potoka. Navíc byly vzor-
kovány i zemûdûlské pÛdy v zátopovém území potoka.
Povrchová vrstva potoãních sedimentÛ i usazenin nádrÏí
na potok napojen˘ch je silnû zneãi‰tûna. Maximální kon-
taminace byla zji‰tûna v Biologickém rybníku, kde je nad

1000 mg.kg-1 kadmia. V dal‰ích nádrÏích po proudu ob-
sah kadmia klesá, a to aÏ o dva fiády. Z toho lze soudit, Ïe
hlavní ãást tûÏk˘ch kovÛ, které unikaly z technologické-
ho provozu podniku PAL, byla zachycena v sedimentaã-
ním prostoru Biologického rybníka. Pfiesto i na dal‰ích
místech po proudu koncentrace kovÛ v sedimentech pfie-
sahuje asanaãní limit. Je téÏ jisté, Ïe pfii obãasn˘ch po-
vodních byly sedimenty Biologického potoka pfiená‰eny
do nádrÏí dále po proudu. TûÏké kovy jsou v sedimentech
zfiejmû vázány na jílové minerály a organickou hmotu.
Organické látky pocházejí z mûstské kanalizaãní sítû
i vesnick˘ch odpadních vod, které jsou na mnoha místech
svádûny pfiímo do potoka. Redukãní prostfiedí udrÏuje ko-
vy v nepohyblivém stavu, ale pfii náhlém zoxidování mo-
hou b˘t mobilizovány. Pfiíkladem je skládka sedimentÛ
Cukrovarského rybníka na poli jv. od Vinofie. Vlivem at-
mosférick˘ch sráÏek se z usu‰en˘ch kalÛ uvolÀuje kad-
mium. Od roku 1987, kdy byl materiál vyvezen, pronikl
tento kov do pÛdy v okolí skládky na vzdálenost nûkoli-
ka desítek metrÛ a do hloubky kolem 1 metru. V místech
s vysok˘m obsahem kadmia je rovnûÏ mnoho chromu,
mûdi a ostatních tûÏk˘ch kovÛ. ZpÛsob jejich distribuce
je téÏ obdobn˘, a proto lze soudit na jejich spoleãn˘
zdroj.

Kromû recentních sedimentÛ byly sledovány i obsahy
kadmia ve vodû studní podél celého toku. Nejvy‰‰í mnoÏ-
ství Cd byla nalezeno v pramenu zachyceném v Podskalí,
a to 1,67 µg.l-1. Pramen je totiÏ zachycen pfiímo v silnû
zneãi‰tûn˘ch sedimentech potoka. Studny v blízkosti po-
toka po celé délce toku mají v prÛmûru vy‰‰í obsah Cd
neÏ studny vzdálenûj‰í, obsahy kadmia v‰ak nepfiekraãují
âSN 757111.

Ve vodách Vinofiského potoka jsou stále vy‰‰í obsahy
kadmia, a to 50 aÏ 100krát více neÏ je stfiední koncentra-
ce tohoto prvku v povrchov˘ch tocích na území republi-
ky. Nutno v‰ak podotknout, Ïe koncentrace 1 aÏ 5 µg.l-1

vyhovují âSN „pitná voda“. Nejvy‰‰í obsahy kadmia ve
vodû potoka jsou v místech s nulov˘m spádem, tedy
v rybnících. Jakost vody ve Vinofiském potoce je podle
klasifikace jakosti povrchov˘ch vod v V. tfiídû, obsahem
kadmia se pohybuje v II. aÏ III. tfiídû a obsahem celkov˘ch
CN ve III. tfiídû.

V podzemní i povrchové vodû byly téÏ analyzovány
obsahy stfiíbra, rtuti, arsenu, niklu a kobaltu a bylo zji‰tû-
no, Ïe se pohybují hluboko pod mezními hodnotami sta-
noven˘mi normou.

Zpráva obsahuje téÏ doporuãení sanaãních opatfiení.
OkamÏitou asanaci vyÏaduje Biologick˘ rybník, koryto
Vinofiského potoka v ãtyfikilometrovém úseku Kbely-
Ctûnick˘ potok a skládka sedimentÛ Cukrovarnického
rybníka vãetnû okolní kontaminované pÛdy.

Doporuãuje se téÏ, aby ãást koryta Vinofiského potoka
v chránûném pfiírodním v˘tvoru Vinofisk˘ park mezi
Biologick˘m rybníkem a rybníkem pod Kamenn˘m sto-
lem byla ponechána ve stávajícím stavu. Potok zde má
vût‰í spád, dochází zde zároveÀ k odvodÀování bazální
zvodnû v korycansk˘ch pískovcích, takÏe kontaminace se
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nemÛÏe ‰ífiit do stran. Údolí Vinofiského potoka se v tûch-
to místech roz‰ifiuje a celé dno údolí je silnû podmáãené.
Pfiípadné sanaãní práce by mohly poru‰it izolaãní vrstvy
v kvartérních fiíãních sedimentech.

Vliv tûÏby nerostn˘ch surovin na Ïivotní prostfiedí
Chomutovska, Mostecka a Lounska

âesk˘ geologick˘ ústav spolupracoval v posledních
dvou letech na anal˘ze stavu Ïivotního prostfiedí v sever-
ních a severozápadních âechách. Jedna ze souhrnn˘ch
zpráv je vûnována hnûdému uhlí a nûkter˘m stavebním
surovinám, dal‰í zpráva se zab˘vá speciálnû tûÏbou ‰tûr-
kopískÛ a stavebních pískÛ. Nadmûrné zatíÏení této ãásti
republiky tûÏbou a zpracováním nerostn˘ch surovin je
dlouho známo, vze‰la v‰ak potfieba dal‰ích komplexních
posouzení, které by hodnotily návaznost surovinové poli-
tiky na posouzení stavu a ochrany pÛdního fondu, sklád-
kového hospodáfiství, emisí a imisí a celkovû i ochranu
krajiny.

Kromû hnûdého uhlí mûly v minulosti a ãásteãnû
i v souãasnosti v˘znam dal‰í suroviny:

V okrese Most kameninové jíly a jíly vhodné jako ci-
hláfiská surovina, spra‰e a spra‰ové hlíny, bentonit, kaoli-
nicky zvûtralé znûlce.

V okrese Chomutov jsou to i kfiemence, dolomit, kao-
linit, kameneãné bfiidlice, kamenivo a jíly rÛzného druhu.
Vyskytují se i rÛzné písky, bentonit, spra‰e a kamenivo.

V okrese Louny jsou v˘znamná loÏiska stavebních su-
rovin, bentonitÛ, neÏárovzdorn˘ch jílÛ, drceného kameni-
va a samozfiejmû i ‰tûrkopískÛ. Známy jsou i rÛzné druhy
kaolinÛ. Hodnocení dokazuje, Ïe surovinové moÏnosti
okresu jsou vût‰í, neÏ je souãasná tûÏba, av‰ak její roz‰i-
fiování bude v mnoha pfiípadech ve stfietu se zájmy zemû-
dûlství a ochrany pfiírody. V lounském regionu je evido-
váno 12 loÏisek stavebního kamene a drceného kameniva.
TûÏební práce probíhají na rozloze 159 ha, na dal‰ích
15 ha byla tûÏba dokonãena a necel˘ch 44 ha je vedeno ja-
ko rezerva. Dále jsou tu je‰tû 2 lokality s ukonãenou tûÏ-
bou kfiemencov˘ch surovin.

Na základû velmi podrobn˘ch kvantitativních dat se
konstatuje, Ïe v‰echny tfii regiony jsou silnû roztûÏeny
a znaãnû devastovány jak tûÏbou, tak úpravou surovin.
Znaãnou ãást plochy jednotliv˘ch okresÛ tvofií zábory pro
tûÏbu uhlí a stavebních surovin. Nejvíce záborÛ je na
Mostecku, cel˘ch 65 % rozlohy okresu, z ãehoÏ pfiipadá
45 % na hnûdé uhlí. Následuje Chomutovsko s 55 % plo-
chy okresu, z ãehoÏ je 35 % záborÛ na hnûdé uhlí. Na
Lounsku je to „jen“ 15 %, z ãehoÏ pfiipadá nejvíce na zá-
bory pro tûÏbu stavebních a nerudních surovin, pfieváÏnû
pískÛ a ‰tûrkopískÛ (10,5 % plochy). Pfiiãteme-li k tûmto
ãíslÛm je‰tû plochy poddolovan˘ch uzemí a dosud netûÏe-
n˘ch rezerv, dojdeme k ãíslÛm, která zpráva nazvala
„alarmující“.

Speciální studie hodnotí souãasn˘ stav vyuÏívání sta-
vebních pískÛ a ‰tûrkopískÛ ve stejn˘ch okresech. Podává

celkov˘ pfiehled, charakteristiku a údaje o souãasném sta-
vu vyuÏívání ve‰ker˘ch bilanãních a nebilanãních loÏisek.
Klasifikuje téÏ vybraná loÏiska a nadûjné prognózní zdro-
je podle hospodáfiského v˘znamu i podle moÏn˘ch vlivÛ
na Ïivotní prostfiedí. Souãástí studie je i kapitola o potfie-
bû surovin na plánovanou v˘stavbu infrastruktury.

Celková produkce pískÛ a ‰tûrkopískÛ ve zmínûn˘ch
tfiech regionech pfiesáhla v roce 1997 milión metrÛ krych-
lov˘ch, coÏ je témûfi 5 % celé republikové tûÏby. Nejvíce
bylo vytûÏeno v okrese Louny (676 500 m3), za ním ná-
sleduje okres Chomutov (300 000 m3) a Most
(80 000 m3). Celková chránûná plocha vyuÏívaného i ne-
vyuÏívaného území tûÏbou ‰tûrkopískÛ je na v‰ech tfiech
okresech 6786,98 ha.

I kdyÏ se jednotlivá loÏiska li‰í geologicky, v˘vojem
a rozsahem, lze najít urãité spoleãné jmenovatele:
- hospodáfisky v˘znamná, tj. v˘hradní loÏiska, jeÏ mají

dostateãnû zaji‰tûnu svoji ochranu pomocí DP ãi
CHLÚ, která jsou aÏ na malé v˘jimky dodrÏována,

- loÏiska a bloky s nejvût‰ími zásobami a nejkvalitnûj‰í
surovinou byla jiÏ z vût‰í ãásti vytûÏena nebo jsou krát-
ce pfied vytûÏením (napfi. Li‰any I, Postoloprty, jiÏní
ãást obce Rvenice). Proto je v souãasnosti tûÏena suro-
vina ménû kvalitní a je ji nutno upravovat, jako na lo-
Ïiskách Neãichy, Mûcholupy-Îeleã,

- vût‰ina dob˘van˘ch loÏisek leÏí nad hladinou podzemní
vody, a proto se pot˘ká s nedostatkem technologické
vody pro úpravu suroviny (Velká âernoc, BfieÏany,
Chbany),

- vlivem zv˘‰eného zájmu podnikatelÛ o tûÏbu ‰tûrkopís-
kÛ se zv˘‰ila cena pozemkÛ. To v˘znamnû omezuje dal-
‰í vyuÏití nov˘ch loÏisek.

Velmi zajímav˘m poznatkem je to, Ïe rozhodujícími
faktory pro otvírku a tûÏbu loÏisek stavebních surovin
a zvlá‰tû ‰tûrkopískÛ dnes jiÏ nejsou zásoby a jakost suro-
viny, n˘brÏ vlastnictví pozemkÛ a podmínky trÏního pro-
stfiedí. V nûkter˘ch pfiípadech není smyslem otvírky nové
tûÏebny získání suroviny jako spí‰e získání prostoru pro
novou skládku, neboÈ na uloÏení 1 m3 odpadu se dá vydû-
lat více neÏ na vytûÏení stejného objemu suroviny. DÛ-
sledkem toho je, Ïe velké tûÏebny doÏívají a vznikají tû-
Ïebny malé a roztrou‰ené, navíc dochází ke kfiíÏení do-
pravních cest a nadbyteãné zátûÏi komunikací.

Jedním z dÛleÏit˘ch závûrÛ studie je, Ïe se nedoporu-
ãuje otevírat nové loÏisko ‰tûrkopískÛ ani na jednom ze
jmenovan˘ch okresÛ. Souãasná produkce kolem 1 mil. m3

za rok na dosud tûÏen˘ch loÏiskách plnû pokryje potfieby
stavbafiÛ v okresech Most, Chomutov, Louny a Teplice
a pfiebytek mÛÏe b˘t vyváÏen do oblastí s nedostatkem
stavebních pískÛ a ‰tûrkopískÛ. V posledních letech nastal
téÏ pokles poptávky po této surovinû, spjat˘ s poklesem
stavební v˘roby. V pfiípadû zv˘‰eného zájmu je moÏno
podpofiit produkci na tûÏen˘ch loÏiskách, pfiípadnû i otev-
fiít loÏisko nové, to v‰ak musí b˘t posouzeno s ohledem na
zábor kvalitních zemûdûlsk˘ch pozemkÛ.

Studie posuzuje podrobnû i vliv tûÏby na dopravní si-
tuaci a situaci ve v˘vozu ‰tûrkopískÛ od roku 1990.
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Rozebírá i hlavní vlivy tûÏby loÏisek na Ïivotní prostfiedí.
Zde se zmíníme o nûkolika zásadních poznatcích.

Je dobfie známo, Ïe povrchová tûÏba si vzhledem k ma-
l˘m mocnostem ‰tûrkopískÛ vyÏaduje rozsáhlé zábory ze-
mûdûlské i jiné pÛdy. Pfii prÛmûrné mocnosti 4 m je z jed-
noho hektaru vytûÏeno pouze 40 000 m3 suroviny, takÏe pro
tûÏbu 400 000 m3 se zabere 10 ha. Pokud se tûÏí nad hladi-
nou podzemní vody, je rekultivace vytûÏen˘ch prostorÛ po-
mûrnû jednoduchá. Zarovná se dno lomu, rozprostfie se
skr˘vka a ornice a provede biologická rekultivace. SloÏitûj‰í
je situace pfii tûÏbû z vody. Ta se zneãi‰Èuje tûÏbou a praním,
zÛstávají vodní plochy. Ty se pak mohou zavézt inertním
materiálem nebo rekultivovat tzv. hydricky, tj. pfii zachová-
ní vodního reÏimu pro rekreaci, pfiípadnû zaloÏení chovn˘ch
rybníkÛ. To, Ïe povrchovou tûÏbu doprovází mnoho nepfiíz-
niv˘ch vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, je dobfie známo. Jsou v‰ak
známy i urãité vlivy pozitivní, i kdyÏ jsou rozhodnû v men-
‰inû. Dokladem je fiada vhodnû rekultivovan˘ch a revitali-
zovan˘ch lomÛ a pískoven, které krajinu zpestfiují a morfo-
logicky oÏivují, zvy‰ují biodiverzitu a dokonce i ekonomic-
kou hodnotu území. V nûkter˘ch pfiípadech se opu‰tûné tû-
Ïebny staly v˘znamn˘mi vodohospodáfisk˘mi zdroji, vyhle-
dávan˘mi rekreaãními místy, jindy sídlem vzácn˘ch druhÛ
fauny a flóry i místem odpoãinku taÏn˘ch ptákÛ.

Z negativních vlivÛ studie rozebírá i nevhodné sklád-
kování v opu‰tûn˘ch tûÏebnách. Byly zaloÏeny skládky
tuhého komunálního odpadu nízko nad hladinou podzem-
ní vody a dokonce i nefiízené divoké skládky (napfi.
Pfieskaky, Veliká Ves, Chotûbudice). Nedostateãnû zaji‰-
tûné a nûkdy i nevhodnû rekultivované skládky ãasto do-
konce pfiitahují ty, ktefií tam nelegálnû ukládají domovní
odpad. Zv˘‰ená dopravní zátûÏ je velmi nepfiízniv˘m je-
vem. V posuzované oblasti je skoro ve‰kerá produkce pís-
kovce transportována k odbûratelÛm po místních komuni-
kacích nákladními automobily s pfiívûsy, ãímÏ trpí obce
i sezonní rekreaãní centra. V˘jimkou je pásová doprava
u obce Li‰any-Postoloprty.

Velmi cenná je klasifikace závaÏnosti negativních vli-
vÛ tûÏby, a tím i vlivÛ na Ïivotní prostfiedí. Jde o stfiety zá-
jmÛ, z nichÏ nûkteré jsou nefie‰itelné. Ty jsou vyvolány
buì jiÏ probíhající nebo uvaÏovanou tûÏbou v územích
s nejvy‰‰ími kategoriemi ochrany. Tam lze podat návrh na
odpis zásob celého loÏiska, pfiípadnû zásob v loÏiskov˘ch
blocích ovlivnûn˘ch konkrétním stfietem. Dal‰í kategorií
jsou závaÏné, av‰ak v podstatû fie‰itelné stfiety zájmÛ. Zde
se mohou odepsat ãásti loÏiskov˘ch zásob, provést zmûny
plánu vyuÏití loÏiska, zvolení vhodnûj‰ích dob˘vacích
metod ãi pfiizpÛsobení rekultivaãních a sanaãních poÏa-
davkÛ dotãen˘m subjektÛm. ¤ada dal‰ích stfietÛ je únosná
a fie‰itelná. V‰echna loÏiska byla ve studii charakterizová-
na podle této klasifikace.

Radiometrická situace na Pfiíbramsku

Jedním z posudkÛ men‰ího rozsahu, ale o to závaÏnûj-
‰ího obsahu bylo posouzení radiaãního rizika na lokalitû

Milín I - Kasárna Vojna u Le‰etic na Pfiíbramsku. Úkol
byl âeskému geologickému ústavu uloÏen pfiímo minist-
rem Ïivotního prostfiedí. Proto byla neprodlenû ve zmínû-
ném areálu provedena tato radiometrická mûfiení:
- orientaãní prÛzkum radiometrem RP 11 pro vytipování

míst se zv˘‰enou aktivitou gama záfiení z podloÏí,
- mûfiení objemové aktivity 222Rn v podloÏí v blízkosti

objektÛ, ve spárách mezi betonov˘mi panely a na haldû,
- mûfiení dávkového pfiíkonu záfiení gama ve v˘‰ce

0,7 m nad zemí v blízkosti objektÛ, ve spárách mezi be-
tonov˘mi panely a na haldû,

- gamaspektrometrická mûfiení v areálu objektu a na hal-
dû.

Bylo nutno posoudit riziko pronikání radonu z podlo-
Ïí do budov a pfiítomnost radiometrick˘ch anomálií. Bylo
známo, Ïe podloÏí objektu je tvofieno slabû metamorfova-
n˘mi proterozoick˘mi sedimenty, které podle radonové
databáze âeské republiky mají na 34 % z celkové plochy
nízké radonové riziko, na 59 % plochy riziko stfiední a jen
na 7 % plochy riziko vysoké. Bylo v‰ak zji‰tûno, Ïe podle
mapy poddolovanosti probíhají zkouman˘m územím rud-
ní Ïíly s uranovou mineralizací, které mohou lokálnû vel-
mi nepfiíznivû zv˘‰it riziko.

Mûfiením bylo zji‰tûno, Ïe ve studovaném území jsou
vysoké aÏ extrémní hodnoty objemové aktivity radonu
v podloÏí. Nejvy‰‰í namûfiená hodnota byla 1280 kBq.m-3,
coÏ je druhá nejvy‰‰í hodnota zji‰tûná na území republiky
v rámci radonového programu. Hodnoty silnû kolísají i na
malou vzdálenost, coÏ je zpÛsobeno heterogenitou podlo-
Ïí. Je proto zfiejmé, Ïe k úpravû terénu byl pouÏit haldov˘
materiál. Nejvy‰‰í hodnoty byly zji‰tûny tam, kde jsou na
mapû poddolovaná území, coÏ ukazuje na stabilní a vyso-
k˘ pfiísun radonu z podloÏí.

Pfii bodovém gamaspektrometrickém mûfiení úhrnné
aktivity gama a koncentrací draslíku, uranu a thoria byla
na území zji‰tûna vy‰‰í mnoÏství uranu v rozsahu
5-12 ppm. U jednoho z objektÛ dosáhla koncentrace ura-
nu 49,8 ppm, v zalesnûné ãásti haldy se obsahy uranu po-
hybují od 5 do 20 ppm. Tyto maximální hodnoty pfiesahu-
jí tfiikrát aÏ pûtkrát pfiirozené pozadí na nejradioaktivnûj-
‰ích horninách âeského masivu, durbachitech a syenitech.
Zdrojem zv˘‰ené radioaktivity jsou jednak hydrotermální
uranové Ïíly s mineralizací uraninit, coffinit a U-antraxo-
lit, jednak antropogenní naváÏky. Tento druh˘ faktor je ri-
zikovûj‰í neÏ faktor pfiírodní.

Z posudku vypl˘vá doporuãení o moÏnosti vyuÏití are-
álu: V˘sledky mûfiení radiometrické situace jsou velmi
nepfiíznivé. Kdyby i pfiesto bylo rozhodnuto vyuÏít areál
Milín I - kasárna Vojna pro skanzen, musil by pfiíslu‰n˘
stavební úfiad postupovat podle vyhlá‰ky Státního úfiadu
pro jadernou bezpeãnost ã. 184/1997 Sb. o poÏadavcích
na zaji‰tûní radiaãní ochrany a podle poÏadavkÛ âSN
739601 Ochrana staveb proti radonu z podloÏí. Radiaãní
ochrana objektÛ s pobytov˘mi místnostmi musí b˘t dodr-
Ïována jak ve fázi stavebního projektu, tak pfii rekon-
strukci a kolaudaci. Pfiípadná rekonstrukce objektÛ s po-
bytov˘mi prostorami si vzhledem k radiometrické situaci
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vyÏádá vysoké náklady. JelikoÏ se váÏnû uvaÏuje o zfiíze-
ní skanzenu a nauãné stezky, bylo území posouzeno i po
inÏen˘rskogeologické stránce. I z hlediska nauãné stezky
nejsou podmínky ideální. Pfiedev‰ím by bylo nutné vy-
hnout se haldû, jejíÏ svahy hrozí gravitaãním pohybem.
Dále bylo vytipováno nûkolik míst pfiedpokládan˘ch ná-
hl˘ch poklesÛ povrchu. Na nû není moÏno projektovat si-
tuování komunikací, parkovi‰È, natoÏ pak objektÛ. V oko-
lí areálu tábora „Vojna“ je nutno dokonãit úpravy terénu,
zejména fiádnû likvidovat ‰achtu ã. 2.

Povodnû ve v˘chodních âechách

Následky povodní ze zaãátku ãervence roku 1997 po-
ciÈujeme dodnes. Na rÛzn˘ch místech tohoto pojednání
jsme se zmínili o úãasti âeského geologického ústavu na
v˘zkumu jejich následkÛ a návrzích na omezení ‰kod.
Jednalo se zejména o dokumentaci sesuvÛ na v˘chodní
Moravû i o sledování rizika kontaminace uloÏením po-
vodÀov˘ch sedimentÛ. Ménû je známo, Ïe o rok pozdûji,
27. a 28. ãervence 1998 se v sz. ãásti okresu Rychnov nad
KnûÏnou ve v˘chodních âechách rozvodnily potoky
Dûdina, Bûlá i jiné, Ïe se hladina zv˘‰ila o 2 aÏ 5 m,
vznikla povodÀová vlna, která zpÛsobila mnoho ‰kod na
budovách, komunikacích a pozemcích. Zaznamenány by-
ly katastrofické pfiípady rychlé eroze a sedimentace, lo-
kálnû i sesuvy. Okresní úfiad v Rychnovû nad KnûÏnou
poÏádal âesk˘ geologick˘ ústav, aby pfiedev‰ím z geolo-
gického hlediska posoudil ‰kody a navrhl kroky k budou-
címu omezení rizik. Proto pracovníci ústavu provûfiili ce-
lá povodí tokÛ Dûdiny a Bûlé a zdokumentovali zmûny,
které v krajinû po povodni nastaly.

Bylo nutno vzít v úvahu tyto okolnosti:
- území postiÏené povodní je akumulaãní oblastí podzem-

ních vod, které jsou jako vody uÏitkové i pitné vyuÏívá-
ny nejen místnû, n˘brÏ i pro vût‰í mûsta jako Hradec
Králové,

- na území dopadá nadprÛmûrné mnoÏství sráÏek. âást se
jich zadrÏuje na horních tocích a se zpoÏdûním jsou zá-
sobovány dolní toky v dobû, kdy jsou nízké stavy vod.
V oblasti je intenzivní vsak, hlavnû tam, kde jsou na po-
vrchu kfiídové sedimenty. Tam jsou vody jímány fiadou
vrtÛ, napfi. v územích Litá a Císafiská studánka,

- oblast má znaãn˘ turistick˘ v˘znam jak pro letní, tak
zimní rekreaci,

- jsou zde velké prÛmyslové objekty, hlavnû strojírny,
- pfiibliÏnû ãtvrtina území má lesní porost, na vût‰í ãásti

jsou polnosti a louky.
Podle regionálního dûlení patfií území k orlicko-snûÏ-

nické klenbû. Je to ãást západosudetské soustavy, podle ji-
né terminologie lugika. Ve v˘chodní ãásti je podklad tvo-
fien krystalinick˘mi horninami a v západní kfiídov˘mi se-
dimenty.

PovodeÀ silnû ovlivnila krystalinikum a opuky spod-
ního turonu, kde do‰lo k silné boãní i hloubkové erozi.
Erodovan˘ materiál byl uloÏen jako ‰iroké v˘plavové ku-
Ïely. V povodí Dûdiny byly nejvût‰í ‰kody pozorovány aÏ
k vrchu Chlumu mezi Chábory a Dobru‰kou. NíÏe po
proudu se pak vliv povodnû morfologicky projevil aÏ
v Opoãnû, kde se toky zafiezávají do kfiídov˘ch opuk.
V povodí Bûlé zpÛsobila povodeÀ nejvût‰í ‰kody v krys-
taliniku mezi ·erli‰sk˘m ml˘nem a De‰tn˘m a v úzkém
údolí mezi Jedlovou a Skuhrovem. Dále po proudu stoup-
la voda metr nad úroveÀ nivy a zanesla ji nûkolikacenti-
metrovou vrstvou sedimentÛ.

Na rozdíl od situace na v˘chodní Moravû v roce 1997
nedo‰lo po povodni v roce 1998 v Orlick˘ch horách a jejich
podhÛfií k vzniku vût‰ích sesuvÛ. ZpÛsobil to jin˘ geologic-
k˘ podklad, protoÏe na posuzovaném území pfievládají pev-
né horniny krystalinika s men‰í mocností zvûtralin a svaho-
vin, které nejsou náchylné ke gravitaãním pohybÛm.

Souãástí posudku je obsáhlá mapová a fotografická
dokumentace ‰kod. V závûru jsou shrnuta doporuãení
k nápravû, která zahrnují jak inÏen˘rskogeologická opat-
fiení, tak kontrolu skládkování a dal‰í obecné návrhy.
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Podûkování. Za poskytnutí fotografií dûkujeme zejména Franti‰ku Reichmannovi (obr. 43, 65, 66, 67, 68, 76), P. Batíkovi (obr.1-7, 12, 13, 14, 24),
P. Budilovi (obr. 25-30), K. Îákovi (obr. 50, 51, 52), J. ·ebestovi (obr. 73, 74, 75), P. Lhotskému (obr. 70, 71), J. Hru‰kovi (53, 54, 55)., B. Mlãochovi
(obr. 48), Vl. âechové (obr. 11). J.Burdovi (obr. 77), P. Müllerovi (obr. 10), J. Aichlerovi (obr. 69) a J. Pa‰avovi (obr. 78). Ostatní fotografie jsou
z archivu autora.

423 slov závûrem

Deset let v geologické historii je ménû neÏ okamÏik,
v dûjinách âeského geologického ústavu je to dlouhá do-
ba zmûn naplnûná mnoha druhy ãinností. Pokusili jsme se
o této etapû podat objektivní, av‰ak zdaleka ne vyãerpá-
vající zprávu. Nemohlo v ní chybût pozadí politick˘ch
zmûn, jejichÏ vlivem byl ústav pfiesunut do sféry jiného
ústfiedního správního orgánu. Nevyhnuli jsme se ani in-
formacím o stfietech zájmÛ mezi rÛzn˘mi ministerstvy,
pfiiãemÏ ústav byl jako mezi dvûma ml˘nsk˘mi kameny.
I o tûÏké ránû ztrátou sídla v malostransk˘ch palácích pí-

‰eme a povídku konãíme happy endem, získáním nejmé-
nû rovnocenné náhrady na Klárovû.

PfiibliÏnû polovinu místa jsme vûnovali popisu v˘-
zkumné a servisní ãinnosti âeského geologického ústavu.
Na mnoha místech zdÛrazÀujeme, Ïe ústav je svou pod-
statou institucí v˘zkumnou. Základním kamenem, pode-
zdívkou i konstrukcí kaÏdé mapy, která z ústavu vyjde, je
geologick˘ v˘zkum. TotéÏ platí i o v‰ech posudcích a sta-
noviscích, které dodává správním orgánÛm a vefiejnosti.
Geologové a specialisté z ostatních zemûvûdních disciplín



doslova naplÀují definici toho, co se naz˘vá v˘zkumem
a tedy i vûdou. KaÏd˘ z nich dodrÏuje logick˘ postup za-
ãínající vymezením problému, pokraãující pfies pozorová-
ní a analytické práce, aÏ k syntéze a pfiípadné aplikaci.

Vyh˘bali jsme se vykazování poãtu kilometrÛ, které
byly zmapovány, poãtu vzorkÛ, které byly analyzovány
a snaÏili se struãnû popsat ty nejdÛleÏitûj‰í v˘sledky.
Nûkteré v˘sledky mají pfii ve‰keré skromnosti i svûtov˘
v˘znam, jiné spí‰e lokální. I tak v‰ak tvofií jeden kamének
v mozaice geologického obrazu republiky a Evropy. Jistû
jste si v‰imli, Ïe pfii popisu projektÛ a jejich v˘sledkÛ chy-
bí jména. Tento zpÛsob urãité anonymity jsme volili
schválnû. Chtûli jsme téÏ zdÛraznit, Ïe ústav je t˘mem,
tvofien˘m t˘my men‰ími. KaÏd˘ t˘m ov‰em potfiebuje
jednak „‰pílmachry“, jak se fiíká osám dûní na fotbalovém
hfii‰ti a na druhé stranû „nosiãe vody“, jak se fiíká pomoc-

níkÛm favoritÛ v cyklistické Tour de France. Jedni se ne-
obejdou bez druh˘ch. V‰em vdûãíme za to, co ústav za
posledních deset let vykonal. Tûm, ktefií jsou je‰tû plni sí-
ly a mají pfied sebou velké plány, i tûm, ktefií mezi tím
ode‰li jinam ãi do dÛchodu a tûm, ktefií jiÏ se mezi námi
objevit nemohou.

Ústav by nemohl vzkvétat bez podpory nadfiízeného
Ministerstva Ïivotního prostfiedí, kterému také vdûãíme za
porozumûní a podporu. I spfiátelené organizace, aÈ jiÏ z re-
sortu na‰eho Ministerstva nebo odjinud mají svÛj podíl na
ãinnosti ústavu. To platí i pro zahraniãní geologické sluÏ-
by, které pomáhaly za totality a pomáhají dodnes. A na-
konec, proã nepodûkovat i tûm, ktefií ústavu házeli klacky
pod nohy a pfiáli mu to nejhor‰í? Ti nás nauãili bojovat,
kr˘t se, vracet rány a uh˘bat a vlastnû i pfiijmout kritiku,
pokud byla oprávnûná.
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Obr. 78. Úãastníci mezinárodního kurzu GEOCHIM, podporovaného UNESCO, pofiádaného v âGÚ v záfií 1999

Poznámka:
âeskému geologickému ústavu byla udûlena cena ministra Ïivotního prostfiedí „za práci v oblasti Ïivotního pro-
stfiedí za rok 1999“. Cena byla fiediteli ústavu slavnostnû pfiedána 18. 11. 1999 v Bfievnovském klá‰tefie v Praze.
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Eighty years of the Czech geological survey
ZDENùK KUKAL

The Geological Survey of the Czechoslovak Republic
was established in July, 1919, only few months after the
origin of free Czechoslovakia. It is worth mentioning that
this institute was first research organization in the new
Republic. Its long history during the „First Republic“,
German occupation, few post-war years 1945-1948 and
during totalitarian communist regime up to 1989 was al-
ready described and evaluated elsewhere. The report
which forms a jubilee volume of the Bulletin of the Czech
Geological Survey, deals with the last ten years of the
existence of the Survey. The velvet revolution and
installation of a free market economy caused a turbulence
in the economical and social life and influenced also the
activities of the Survey. That is why this report shows the
research activities of the Survey on the background of
political and economical changes and adoption of new
programmes approaching the Czech Earth Sciences to the
state of art in the developed western countries.

Ten years after

The jubilee of the Czech Geological Survey, curiously
enough, coincides with the ten years anniversary of the
velvet revolution in Novemeber 1989. That is why this da-
te means a milestone or „event“ in the modern history of
the State Geological Survey in Czechoslovakia and later
Czech Republic. It is well known that geologists introdu-
ced the term „event“ into the geological nomenclature and
define it as „drastic and possibly global change in the geo-
logical history“. They could have been caused by the rapid
rise of sea level, rapid climatic change and, last but not
least, by the fall of a great celestial body. The last ten years
of the life of the Czech Geological Survey marked also
several events, even though not global, but significant:
- In 1990 the totalitarian representative of „united“ geo-

logy, the Czech Geological Bureau (analogy of the
Soviet Ministry of Geology) was abolished.

- In the same year the Ministry of the Environment was
founded and the State Geological Survey was
subordinated to it. The Survey obtained a mandate for
the execution of the role of the State Survey.

- 1992, important changes in the activities of the
Geological Survey took place. Nearly 50 per cent of all
the activities started to be devoted to the problems of the
environment. Later on the financing of the
environmental projects reached as much as 56 per cent
of the total Survey budget.

- In 1992 former „Ústfiední ústav geologick˘ - Central
Geological Institute“ was renamed to the Czech
Geological Survey.

- in 1992 the Czech Geological Survey was accepted as
a member of FOREGS (Forum of European Geological
Surveys) and ICOGS (International Consortium of
Geological Surveys),

- on January 1, 1993, the Czechoslovak Republic was divid-
ed into two independent states - Czech Republic and
Slovak Republic. This was real „event“ in the politics
but not in geology because indepent Slovak Geological
Survey existed in Slovakia already from 1967;

- 1994, the chemical laboratories of the Survey in Prague
obtained an accreditation for the methods of chemical
and special analyses of geological materials and waters.
Later on, laboratories of organic geochemistry at Brno
branch followed;

- Autumn 1993, two historical palaces at Malostranské
Square in Prague, the site of the Czech Geological
Survey since 1957, were taken over by the Czech
National Assembly. Geological Survey received the
nearby palace at Klárov as refundation. The headquart-
ers and most of the divisions of the Survey moved to
this place until the end of 1993;

- December 1994, the leading project „Geological model
of Western Bohemia related to the KTB borehole in
Germany“ was successfully closed. One year later, the
representative publication appeared;

- 1994, the organisational structure of the Survey was
considerably reconstructed. The „district geologists“
were nominated and took over the responsibility for the
activities in the regions;

- 1994, the Survey joined „the informational society“,
joining to the Internet, E-mail installed, great part of the
staff equipped with PC, the Department of databases
and GIS founded, computer graphics started to be used
for map printing;

- 1995, the services for central and regional authorities
were enlarged, number of assessments and technical
reports elaborated;

- 1995, the reconstruction of the palace at Klárov finished
together with an auxiliar building and outdoor premises,

- 1995, new contracts of bilateral cooperation with fore-
ign Geological Surveys signed, old ones renewed;

- 1995, new projects started, financed by the Grant
Agency of the Czech Republic;

- December 1995, chief environmental project „Geo-
logical and ecological investigation of the North
Bohemian brown coal basin“ was finished, results pre-
sented to the public;

- 1996, geological mapping of the Czech Republic at
a scale 1 : 50 000 was completed. The Republic, as the
first country in the world, was completely covered by
the geological map of this scale. Most of thematic maps



were also finished. The rest was completed and printed
in following years;

- 1997, long-term project of the geological mapping at
a scale 1 : 25 000 was opened, map legend unified;

- January 1997, the Survey participates in the assistance
to the developing countries, project financed by the
Ministry of Foreign Affairs. The contract with the
Nicaragua was signed and the campaign devoted to the
assessments of natural hazards started in June;

- March 1997, change in the posts of the Director General
and vice-directors. Some changes in the organisational
structure of the Survey followed step by step;

- June and August 1999, third etappe of the investigation
of natural hazards in Nicaragua, also opening of the project
of the investigation of natural resources in Zambia;

- October 1999, celebration of the 80th anniversary of the
foundation of the Czech Geological Survey organized
in the Prague Liechtenstein Palace, attended by the
ministers, representatives of the foreign Geological
Surveys and staff members of the Czech Geological
Survey. The editions of this Memorial volume which
summarizes some important activities of the Survey in
the last ten years.

The Case of Seven Commandments

International activities of the Czech Geological
Survey have a long tradition but officially the Survey
joined the international network in 1992 when it was
accepted as a member of FOREGS and ICOGS. Since that
time the Czechs could use the experience of the western
Geological Surveys and compare its efficiency with that
of developed countries. There are certain rules for the sur-
vival and flourishing of the Geological Surveys which
were formulated by Peter Cook, Director of the British
Geological Survey, in following Seven Commandments:
- Maintain mapping expertise - but more thematic and

customer friendly;
- Hang on to the national geoscience databases - but up-

date them and make them more accessible;
- Diversify the customer base - and be more customer res-

ponsive;
- Maintain excellence and impartiallity;
- Strengthen the „network“;
- Be part of major debates, i.e. sustainable development;

natural hazards, climatic changes, energy resources,
conflicts between economical and ecological interests;

- Remain a state organization and not privatized.
The requirements expressed in these commandments

fit for all the State Geological Surveys and specially for
those of postcommunist countries. We dare to say that
most of them are followed by the Czech Geological
Survey and the rest of them is only slightly modified and
adapted to the Czech specific situation.

Short review of the activities

The activity of the Czech Geological Survey general-
ly corresponds to that of the European Geological
Surveys, as shown in FOREGS Questionnaire and the
Memorandum from the Meeting of FOREGS Directors. It
was mentioned that the financing of the environmental
projects reached about 56 % of the total Survey budget in
1996 and remains approximately the same untill present.
This is not only due to the subordination to the Ministry
of the Environment but also due to customer and public
needs. Thus, in recent and forthcoming years the activiti-
es can be subdivided into following basic sections:
1. Long-term projects, concentrated on regional geology,

associated with geological and thematic mapping, en-
vironmental research and reevaluation of the reserves
of mineral resources.

2. Short-term projects following requirements of the
authorities and the public.

3. Projects, partly financed by the Grant Agency of the
Czech Republic, Internal Grant Agency of the
Ministry of the Environment and international orga-
nizations (European Union, UNESCO, NATO).

4. Expert’s acounts and technical reports for the state and
local authorities and the public.

5. International cooperation, consisting of the cooperati-
on on international grants, joint projects, bilateral con-
tracts and organization of international conventions.

6. Publishing of periodicals, maps, books, proceedings,
annual reports, excursion guides and also literature of
popular science.
Refering to these points, complementary characteri-

stics should be added:
a) The geological and thematic mapping at a scale

1 : 50 000 was finished, most of the maps were printed
and GIS massively applied. The project of mapping at
a scale 1 : 25 000 started and also series of maps
1 : 500 000 was issued (e.g. radiometric map, gravity
map, aeromagnetic map, map of the radon risk).
Special map sets also appeared, as geologic and nature
maps for tourists of some protected areas at different
scales. New synoptic geological map of the Czech
Republic 1 : 500,000 is finished and ready for printing.
It shows brand new concept of geological structure,
including terranes and nappe structure of several litho-
stratigraphic units. Together with the Czech neigh-
bours, namely Poland, Saxony and Bavaria, maps of
border areas were finished and some of them printed.

b) The requirements for the geological, hydrogeological,
engineering geological and environmental asses-
sments increased considerably. Number of technical
reports, evaluations and expert’s accounts presented to
the authorities reaches several hundreds every year.
Important reports evaluating landslide hazards fol-
lowed the devastating inundations in 1997. Several
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voluminous reports which were dealing with the con-
flicts between the exploitation of brown coal, building
materials and aggregates and nature conservation ap-
peared between 1995 and 1999. Currently radiation
hazard is controlled on many places and in many ob-
jects. Waste deposition required also thoroughful
studies of the geological and hydrogeological
situation. One of the reports presented a documentat-
ion of the unique outcrop represented by 167 km long
pipeline from the German Ingolstadt up to the Czech
refinery Kralupy nad Vltavou. Firstly it served for
defining of several stratigraphic boundaries, of finding
some unknown stratigraphic interlayers and horizons
and of the thickness and types of Quaternary deposits
and weathered residue of basement rocks. Secondly it
evaluated a risk of contamination during possible pipe
leakage. The danger of flooding and accelerated eros-
ion was also assessed.

c) The contacts with the public were enlarged and inten-
sified. The maps for tourists, also geologic maps of
Prague and Brno agglomeration appeared. Folders and
posters on the radon risk and gold occurrences in the
Bohemian massif were distributed to the public. The
Survey takes part in public discussion on natural
hazards and conflicts of interests between the exploi-
tation of mineral resources and environment conserva-
tion. Several books of popular science were also pub-
lished, as „Man and stone“, „Gold“, „Protected geolo-
gical localities and areas of Prague City“, „Postwar
history of the Jáchymov (Joachimstaal) uranium“,
„Impact of mining on the environment of the Czech
Republic“.

d) Several important geological and environmental con-
ventions were organized and coorganized:.

Several projects 
of international importance - retrospect

The Czech text presents a summary of the results of
many selected projects. The English summary deals only
with three of them.

The crust of Western Bohemia and KTB Borehole

The project „Geological model of western Bohemia in
relation to the deep borehole KTB in Germany“ was im-
plemented within 1991 and 1994 under the supervision of
the Czech Geological Survey and with the cooperation of
several geoscience institutions.

A new model of structure and evolution of the
Earth’s crust is presented. Two hundred kilometres long
deep reflection seismic line was measured and provided
information on the crust structure. Several geological

units of the internal Variscides compose the investigated
region: the Saxothuringian Zone, the Mariánské Láznû
Complex, the Teplá-Barrandian Unit, and the Molda-
nubian Zone. Data from the regional geophysical survey
including detailed gravimetry and airborne magnetic and
radiometric methods are used for the interpretation of geo-
logy and structure of the upper crust. The reconstruction
of the structure and development of main units integrate
results of new geological, tectonic, geochemical and geo-
chronological study with geophysical data and previous
informations. The Teplá-Barrandian Unit is a segment
of pre-Variscan crust which retained during this orogene-
sis a prominent structural coherency. Several nonmeta-
morphosed sedimentary units were preserved, ranging
from the Lower Cambrian up to Cretaceous. Present
radiometric database for the Moldanubian Zone, in
combination with structural, petrological and geochemical
informations, shows that this unit comprises number of
heterogeneous crustal and upper mantle segments. The
crustal partial units range in age from Lower Proterozoic
to Lower Palaeozoic and were assembled only during the
Variscan orogeny. The geochronological data, including
cooling ages, indicate a major upward mass flow in the
Moldanubian Zone during the neo-Variscan. This feature
is essential in explaining the proportion of rocks with
a Variscan early HP history (P over 1.5 GP) succeeded by
HT conditions (700 to 1000 degrees C) under relatively
low pressure (about 0.5 GPa).

The Teplá-Barrandian Unit shows gravity and magne-
tization properties which make it distinct from the neigh-
bouring units. It is bound by shear zones with a steep dip,
i.e. the Central Bohemian Suture, the West Bohemian
shear zone, and the Litomûfiice fault zone, used for intru-
sion by a number of Variscan granitoid plutons. Variscan
subsidence of this crustal block, accompanied by
accumulation of a thick sedimentary sequence, or a sub-
sidence due to loading by allochthonous tectonic units
during the Variscan time, followed by pre-Westphalian
erosion, could also result in the present pattern. This case
would mean that the conservative isostasy did not apply
during the Variscan time span. In the Moldanubian Zone
a variety of high-pressure rocks, mainly eclogites and gra-
nulites, which evolved in part from Lower Palaeozoic pro-
toliths, experienced equilibration at the base of double-
thick crust (i.e. in the upper mantle levels) and now occur
on the Earth’s surface. The crust is approximately 38 km
thick. These rocks often closely associate with the Central
Bohemian Suture, in the segment adjacent to the Klatovy
apophysis. Kinematic indicators on cleavage in the Teplá-
Barrandian Unit, steeply dipping toward NW, also cor-
respond to the relative uplift of the Moldanubian Zone.

The model suggests potential gravity transport of upper-
most crustal segments from their „Moldanubian homeland“
and their translation on laterally adjacent units, caused by
the constriction and uplift of the Moldanubian Zone.
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The observed and interpreted relations indicate
probable absence of a continuous layer of Cadomian crust
in a lower crustal level beneath the Moldanubian Zone.
High-pressure granulites and eclogites, at least in part
derived from the subducted plate, were obducted and
telescoped together with some upper mantle masses into
relatively high crustal levels of the Moldanubian Zone.
Also, some exotic allochthonous segments of ancient, pre-
Cadomian crust (Svûtlík orthogneiss, Dobra gneiss) were
emplaced into the Moldanubian complex in the course of
mass transport on a lithosphere scale.

The North Bohemian brown coal basin

Complex geological and ecological investigation of
this area in the northern and northwestern part of Bohemia
represented a large-scale project, financed from external
sources. It was one of the Survey’s leading projects
between 1991 and 1995. North Bohemian Tertiary brown
coal basin belongs to the most devastated areas in the

Czech Republic due to the open cast mining and brown
coal processing. More than 95 per cent of the Earth’s sur-
face is reworked by human activities. Interdisciplinary in-
vestigation included many geological and ecological dis-
ciplines embracing numerous problems starting with
atmosphere/lithosphere interaction and ending with maps
of the basement of the Tertiary basin.

Atmospheric deposition, subdivided into dry deposition
and throughfall deposition, was monitored and evaluated in
the three consecutive years. It was found that the amount of
sulphur deposited on the experimental polygon Naãetín
(Kru‰né hory- Erzgebirge Mts) decreased markedly from
41 kg.S.ha-1.a-1 to 11 kg S.ha-1.a-1. The concentration of
toxic elements in the aerosol proved to be much larger in the
basin itself than in the adjacent mountain range.

Hydrogeological studies played an extremely import-
ant role in the whole project. Groundwater regime chang-
es affected by open pit mining were evaluated and a -
model was presented. Two relevant sources of usable
groundwater were found and analysed, and maps of
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Year Name                                                                                                     Notes

1990 Geochemical Prospecting (Prague, with field trips) 350 participants from 40 countries
SCOPE, geochemical and ecological investigation of small catchmentts 38 participants from 7 countries

1991 Geologists against the destruction of the environment (Symposium) 240 participants from 8 countries
INA (International Nannoplankton Association) conference    110 participants from 8 countries
The course „Geology for the environmental planning“       45 participants from 7 countries

1992 Symposium: International Subcommission for the Silurian stratigraphy 42 participants from 11 countries
High Pressure Granulites (IGCP 304) 29 participants from 10 countries

1993 BIOGEOMON - Integrated Monitoring of Small Catchments 280 participants from 25 countries
Geologists against the destruction of the environment (3rd workshop) 220 participants from 6 countries

1994 Variscan Geology 
(Geologische Vereinigung and Czech Geological Society) 450 participants from 11 countries

1995 Mineral Deposits, from their Origin to their Environmental Impacts
(Conference of the SGA) 339 participants from 41 countries
Field trip for the conference „Acid Reign ‘95“ 65 participants from 11 countries
Atmospheric Pollution by Particulates (Workshop) 65 participants from 11 countries

1996 Minerals, Metals and Environment 160 participants from 10 countries
Circumpacific Quaternary Correlations (IGCP No 389) 40 participants from 9 countries
Geological Aspects of Radon Risk (3rd Workshop) 35 participants from 7 yountries

1997 Challenges to Chemical Geology (MAEGS Conference) 75 participants from 8 countries
BIOGEOMON - Biogeochemistry of Small Catchments
(Organized at the Villanova university, U.S.A.) 200 participants from 11 countries

1998 Genetic Significance of Phosphorus in Fractionated Granites 
(IGCP No 273) 40 participants from 9 countries
Organics in Major  Environmental Issues (IGCP No 429)   40 participants from 20 countries
PACE Project Conference 70 participants from 9 countries
8th International Coal Conference
(together with Charles University, Prague) 103 participants from 13 countries

1999 World Championship in Gold Washing More than
(Kocába River, Central Bohemia) 500 participants from 29 countries
GEOCHIM course (UNESCO) 16 participants from 12 countries



groundwater vulnerability were constructed. Mitigation
measures for the protection of the Teplice Spa mineral
waters were suggested and some areas for the potential
utilization of geothermal energy (both hot water and hot
dry rocks) defined. Dangerous concentrations of alu-
minium and beryllium, exceeding hygienic standards,
were found in groundwaters in the Teplice rhyolite and
some crystalline rocks. This problem should be closely
watched in the future.

Basinal soils were evaluated from the viewpoint of
acidification and recultivation. High concentration of
arsenic and lead were found in recent soils on dumps.
Some other hazardous elements, such as cadmium and
chromium are mobile and easily leachable.

The problem of sediments was subdivided into the eva-
luation of brown coal (lignite) composition, the possibility
of processing and utilization of the overlying clays, and
maps of underlying formations. The database of 40,000
shallow drillings was used for a construction of isopachs
and contours of the base and the top of the coal seam and
all the underlying formations. The set of maps of the un-
derlying formations is unique and also illustrated the deve-
lopment of depositional environment which preceeded the
genesis of the coal seam. Dozens of millions of years before
the Oligocene and Miocene, tectonic, environmental and
climatic processes occurred which controlled the distribut-
ion, thickness, and composition of the coal seam.

The anthropogenic processes govern the whole area,
therefore engineering geological maps at a scale
1 : 25,000 were constructed (total 17 sheets). Maps
illustrating the advance of quarries, the location and
extension of dumps and setting pits and the delimitation of
abandoned open pits, were constructed. The settling com-
paction of recent anthropogenic accumulations was
evaluated and proposals for the land use presented. Even
though the Bohemian Massif is not seismically so active,
some relatively stronger shocks and earthquake swarms
occur along the Kru‰né Hory Mts fracture zone. That is
why maps of seismic risk were constructed. There is some
evidence that the magnitude and intensity of some earth-
quakes in the 18th and 19th centuries were higher than
previously supposed.

All the results were processed and illustrated in the
GIS system in 306 individual layers. The results were
presented to the Ministry of the Environment and also the
the local authorities.

High-level radioactive wastes

The Czech Geological Survey participated in a large-
scale project „Underground Repository“. The necessity

for the handling of radioactive wastes from one active
Czech nuclear power plant and second one under con-
struction appeared. That is why the geological criteria for
the construction of such underground repository were ela-
borated and some localities for the testing site selected.
The third stage of the geological research of the testing
locality in the Melechov Massif situated in the âesko-
moravská Vrchovina Upland was finished. The geological
map at a scale 1 : 10,000 and special petrological, geo-
chemical, structural, hydrogeological and remote sensing
research was carried out. Structural research embraced
both studies of brittle and plastic deformations.
Macrostructural elements were documented at 50 localiti-
es and also magnetic susceptibility method was applied.
The results show the inhomogeneities in the massif and al-
so the reconstruction of the tectonic regime in the massif
itself and in the surrounding area. Geophysical methods
played an important role in the research. Light non-
destructive methods were used, as magnetometry,
gravimetry and high-resolution seismics. Some unexpect-
ed superficial inhomogeneities were found in the massif.
Remote sensing methods were used in order to correlate
important superficial features with structural and geophy-
sical observations. Long-term hydrogeological monito-
ring conitued for several consecutive years in order to
show the oscillation of groundwater level in nine stations
and mass balance of compounds in one of the small
catchments.

Melechov Massif forms a part of the Variscan Central
Moldanubian Pluton. Its body is comparatively homo-
geneous, deeply rooted (up to 15-17 km), deliminated
from the surrounding Moldanubian metamorphic rocks by
steeply sloping tectonic structures. Petrological and geo-
chemical observations allowed to distinguish three basic
types of granites which represent three different sources
and pulses of granitic intrusions.

Czech Geological survey as organizer 
of international conventions

The Geological Survey organized in the course of the
last ten years great number of important geological con-
ventions. The list of the most important of them is given
with a short characteristics (see p. 492).

Survey’s projects in 1999

The list of recent Survey’s project can give useful infor-
mations about the activities. That is why we add in the at-
tachment the titles of the main projects (Table 1 (see p. 492).
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Project title Note

Geological and thematic mappping at a scale 1 : 25,000 long-term basic project

Geodynamic model of the contact between regional geology, structure, geodynamics
the Bohemian Massif and the Carpathian system

Control of the contamination of groundwaters       extensive cooperation with Water-supply organizations
and superficial waters

Synoptic geological and thematic maps 1 : 200,000  geologic map, map of protected areas,
and 1 : 500,000 map of Quaternary deposits

Regional geology, large-scale geological 
and hydrogeological maps

International projects of the Correlation Programme (IUGS) geochemistry, petrology, stratigraphy, etc.

Geological aspects of high-level radioactive waste disposal testing locality for the repository

Grant projects of the Czech Grant Agency 23 projects covering many geoscience disciplines

International projects (USA-Czech cooperation, 7 projects
PACE project, European Union, NATO projects)

Reevaluation of of the reserves of mineral resources long-term project, dealing mainly 
with the industrial minerals and rocks

Impacts of mining on the environment block of small-scale subprojects

Databases and informational systems

Services, technical reports and experts’ accounts

Organic geochemistry in the environment leading project of the Brno branch

Geochemical atlas FOREGS project

Geological aspects of radon risk methods and regional survey

GEOMON - biogeochemistry of small catchments mass balance of elements, environmental impacts

Table 1
Main projects of the Czech Geological Survey for the year 1999
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