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ÚVOD

Podobn� jako v p�edchozích letech pokra�ovaly standardní �innosti spo�ívající ve správ�,
údržb�, aktualizaci a zp�ístup�ování fond� a databází obsahujících výsledky geologických prací,
p�i sou�asném zvyšování jejich komplexnosti a kvality, rozší�ené od roku �997 o �innosti odboru
nerostných surovin (bývalého NIS �R - st�ediska Geofond).

Krom� t�chto �inností �ešil Geofond �R �adu úkol� hrazených z prost�edk� na
geologické práce a úkol PPŽP.

Rekonstrukce lokální po�íta�ové sít� na bázi strukturované kabeláže umožnila propojení
všech stanic se servery a položila základ pro sjednocení geoinforma�ního systému Geofondu �R
a surovinového informa�ního systému, které se v letech �993 až �996 vyvíjely samostatn�.
Vytvo�ení spole�ného funk�ního informa�ního systému, založeného na integraci všech databází
do jedné rela�ní databáze v jednotném softwarovém prost�edí, se ukazuje jako dlouhodobý,
kapacitn� i finan�n� náro�ný úkol.

Ro�enka podává p�ehled o hlavních úkolech a dalších �innostech organizace v roce �998
a ve stru�nosti i o výsledcích hospoda�ení a je ur�ena orgán�m státní správy i široké geologické
ale i jiné ve�ejnosti. Další rozvoj ve využívání moderních informa�ních technologií zp�sobil, že
je možno ji nalézt i na WWW stránkách http://www.geofond.cz spolu s dalšími informacemi o
Geofondu �R. Podrobn�jší popis všech aktivit je obsažen ve "Zpráv� o hospoda�ení a �innosti
organizace za rok �998", zpracované pro pot�eby Ministerstva životního prost�edí �R.

RNDr. Vladimír Shán�lec, CSc.
        �editel Geofondu �R
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1. NEJD�LEŽIT�JŠÍ ÚKOLY PLN�NÉ V ROCE 1998

Prioritní úkoly

1.   Operativní zabezpe�ování požadavk� kladených na Geofond �R z titulu výkonu funkce
státní geologické služby ze strany MŽP  �R, MPO a ostatních orgán� státní správy.

Jednalo se o požadavky po�átkem roku nespecifikované a tudíž samostatn� nezabudované
do plánu hlavních úkol�. Mezi nejd�ležit�jší pat�ily:
• zpracování a projednání p�ipomínek k návrh�m zákon�, kterými  se m�ní zákon �NR �.

62/�988 Sb. o geologických pracích a �eském geologickém ú�adu, ve  zn�ní zákona �NR �.
543/�99� Sb. a zákon �. 44/�988 Sb. o  ochran� a využití nerostného bohatství (MŽP)

• zpracování pravidel Geofondu �R pro poskytování informací  vyžádaných podle zákona �.
�23/�998 Sb. o právu na informace  o životním prost�edí (MŽP)

• ú�ast v pracovní skupin� složené ze zástupc�  MPO, �BÚ a MŽP p�i zpracování kone�né
verze statistického výkazu "Ro�ní výkaz bá�sko-technických a provozních údaj� organizací
provád�jících hornickou �innost a �innost provád�nou hornickým zp�sobem", který byl pod
názvem Hor(MPO)�-0� schválen �eským statistickým  ú�adem a uve�ejn�n ve sbírce zákon�
�.  90/�998 ze dne �7. listopadu �998 v rámci Programu statistických  zjiš�ování na rok �999
(MPO)

• zajišt�ní map ložiskové ochrany pro pot�eby státní bá�ské  správy (�BÚ, OBÚ)
• zpracování podklad� z oblasti nerostných zdroj� pro  testování indikátor� trvale udržitelného

rozvoje(MŽP)
• poskytnutí podklad� pro zpracování studie "Posouzení vlivu  koncepce surovinové politiky v

oblasti nerostných surovin a  jejich zdroj� na životní prost�edí podle § �4 zákona �NR �.
244/�992 Sb." (MPO)

• zpracování stanoviska pro poskytování výsledk� geologických  prací hrazených ze státního
rozpo�tu organizacím v návaznosti  na placení úhrad dle § 44 vyhlášky Ministerstva financí
�.  205/�997 Sb. (MŽP)

• zpracování kvalitativních podmínek reprodukce textových a  grafických �ástí projekt� a
záv�re�ných zpráv úkol�  geologických prací hrazených ze státního rozpo�tu (MŽP)

• spolupráce s MŽP p�i porovnávání odborn� zp�sobilých geolog� s odpov�dnými �ešiteli
úkol� uvád�nými ve zprávách p�edávaných do Geofondu �R (MŽP)

• provozování aktualizované verze databáze ochranných pásem  p�írodních lé�ivých zdroj� a
z�ídelních oblastí (MZd-�IL)

• zpracování 92 vyjád�ení pro okresní, m�stské a obecní ú�ady  a pro územní odbory MŽP k
územním plán�m sídelních útvar� a obcí, k urbanistickým studiím aglomerací a velkých
územních celk�, k urbanistickým studiím m�stských památkových zón,  k územním plán�m
rekrea�ních oblastí a pod.

• p�edání podklad� o hydrogeologických objektech státní pozorovací sít� (MŽP-�HMÚ)
• informa�ní zajišt�ní a zpracování podklad� pro pedagogickou a výzkumnou �innost P�FUK

Praha, VŠB Ostrava, P�FMU Brno, �VUT Praha  a fakulty životního prost�edí UJEP Ústí
n.Labem.

• komplexní zpracování podklad� pro úkol VaV/630/�/98 "Základní a ú�elové geologické
mapování �R �:25000", �ešený �GÚ
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2.   Vydání "Bilance zásob výhradních ložisek nerost� �eské republiky” a ”Evidence zásob
ložisek nerost� �eské republiky” se stavem k 1.lednu 1998.

V termínu 3�.5.�998 byly vydány t�i díly ”Bilance zásob výhradních nerost� �eské
republiky” (I. díl: Rudy, stopové prvky , II. díl: Palivoenergetické suroviny, III. díl: Výhradní
ložiska nerudních surovin) a ”Evidence zásob ložisek nerostných surovin �R”, obsahující ložiska
nevyhrazených nerost� (stavební suroviny) a rozeslány na 42 orgán� státní správy �eské
republiky.

3.   Vydání ro�enky "Surovinové zdroje �eské republiky - nerostné  suroviny" - stav k
1.lednu 1998.

Publikace, která je v sou�asné dob� jediným ve�ejn� p�ístupným materiálem o
surovinovém potenciálu �eské republiky a p�ehledem o hlavních t�žebních organizacích, byla
vydána v nákladu 350 ks (�eská verze) resp. �50 ks (anglická verze) v termínech 30.6.�998 resp.
3�.7.�998.

4.   Zpracování studie  ”Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v  letech
1988-1997”

Jde o materiál pro vnit�ní pot�ebu orgán� státní správy, sloužící pro zpracování podklad�
pro surovinovou politiky státu. Výrazným kvalitativním p�ínosem bylo za�azení údaj� o dovozu,
vývozu a cenách p�edm�tných surovin a za�azení d�íve samostatného materiálu ”Zabezpe�ení
�eské republiky nerostnými surovinami” formou p�ehledných tabulek o dovozu a vývozu
jednotlivých komodit. Základní údaje o sv�tových cenách surovin jsou zárove� zve�ej�ovány
v publikaci ”Surovinové zdroje”.

Jmenovité úkoly

1. Zabezpe�ení koordinace a �ízení státních úkol�:
V roce �998 pokra�ovala koordinace a �ízení úkol� hrazených ze státního rozpo�tu.

• Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin �R
 V dubnu �998 byla zpracována etapová zpráva úkolu za období �993-�997. Zpráva byla
projednána a schválena 942. KPZ MŽP dne 27.5.�998.

 Práce na úkole pokra�ovaly podle zm�ny projektu �.2, podle které bylo do programu nov�
za�azeno �48 ložisek. Podle metodiky úkolu byla ložiska rozd�lena do skupin � až 3. Z ložisek
ur�ených k p�ehodnocení (skupina 3) bylo v roce �998 zpracováno 40 ložisek. Z 92 ložisek,
p�ehodnocených v roce �997 bylo v KPZ projednáno 89 dopl�k� k výpo�t�m zásob.
 Na základ� výsledk� úkolu jsou provád�ny p�íslušné zm�ny, p�ípadn� rušení CHLÚ
ložisek, jejichž ochranou a evidencí je pov��en Geofond �R. Územním odbor�m MŽP bylo
podáno 37 návrh� na vydání rozhodnutí o zrušení CHLÚ ložisek vy�azených z bilance, které bylo
ve 28 p�ípadech bylo vydáno. Dále byl podán � návrh na zm�nu CHLÚ (lož. Haví�ov-západ) a �
žádost o zastavení �ízení o stanovení CHLÚ (ložisko Branná). Pro ložisko Vikantice-Ramzová
bylo stanoveno CHLÚ na základ� nov� zpracovaného a projednaného návrhu.
 Pro ložiska, navržená na základ� výsledk� úkolu k odpisu zásob, zpracovává Geofond
�R kompletní návrhy na odpis zásob v�etn� vyjád�ení OBÚ a ÚO MŽP. Odpisové komisi p�i
MPO je p�edkládá MŽP. V roce �998 bylo v odpisové komisi projednáno celkem 62 návrh�. U
50 ložisek byly zásoby odepsány, u �2 ložisek komise s odpisem zásob nesouhlasila.
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 Z rozší�ení úkolu v roce �998 vyplynulo zpracování návrh� na odpis zásob pro dalších 36
ložisek.
• Surovinové studie �eské republiky - II. etapa

 Úkol pokra�oval v roce �998 kontrolou tabulkových a textových �ástí k ložisk�m rud,
paliv a nerud a zákres�. K 3�.�2.�998 bylo ukon�eno v�cné �ešení úkolu a zahájena p�íprava
záv�re�né oponentury.
• Ú�elové databáze k registru ložisek nerostných surovin �R

 Úkol zahájený koncem roku �997 pokra�oval formou spolupráce s kooperujícími
organizacemi (uzavírání smluv, p�edání ukládacích program� a seznam� ložisek, konzultace). K
3�.�2.�998  odevzdali  �ešitelé zpracované záznamy  všeobecných údaj� k celkem 620 ložisk�m
• Komplexní zpracování geologické dokumentace z archiv� p�evzatých Geofondem �R

První etapa úkolu byla zam��ena na zpracování podnikového archivu bývalé GMS
Praha. K 3�.�2.�998 bylo p�evzato 96� zpráv a posudk�, které dosud v Geofondu �R chyb�ly.
P�i zpracování byla ov��ena metodika výb�ru, kontroly, porovnání a dokumentografického
zpracování p�ebírané geologické dokumentace. Ta pak byla spolu s ú�elovými výstupy z báze
ASGI využita p�i spolupráci s a.s. UNIGEO Ostrava a s.p. Rudné  doly P�íbram p�i revizi jejich
archiv� geologické  dokumentace. Nad rámec úkolu byla zahájena spolupráce s DIAMO  s.p. -
SUL a byl též p�evzat archiv bývalého INTERGEO Praha.  Nejdále pokro�ila spolupráce s
Geologií Rýma�ov s.r.o., kde na základ� porovnání cca �.500 dokumentografických záznam�

bylo  p�evzato �3� ks kopií záv�re�ných zpráv dosud v Geofondu �R chyb�jících.

1. Zpracování návrhu jednotného systému ú�elových geologických databází v �R ve vazb�
na geoinforma�ní systém Geofondu �R.

Úkol byl za�azen do plánu hlavních úkol� jako reakce na požadavek odboru geologické
správy MŽP, zabývat se blíže touto problematikou. Výstupem byl materiál "Jednotný  systém
ú�elových geologických databází ve vazb� na geoinforma�ní systém Geofondu �R", p�edaný na
MŽP v termínu 30.��.�998. Pro zmapování existujících ú�elových databází, byla provedena
jejich inventarizace formou dotazníkové akce. Výsledkem je "Katalog geologických ú�elových
databází". Ten by m�l sloužit jednak pro p�edstavu o možnostech získání dat pot�ebných pro
dopln�ní p�ípadn� rozší�ení databází centrálního geoinforma�ního systému Geofondu �R, jednak
jako jakýsi "metainforma�ní systém" pro geologickou  ve�ejnost. Sou�ástí dotazníkové akce byla
i inventarizace dalších existujících externích datových zdroj� nezpracovaných dosud do
ú�elových databází. Výsledek byl shrnut do materiálu "P�ehled datových zdroj�". V souladu se
zadáním byl popsán stav sou�asné legislativy v oblasti tvorby a využívání geologických
ú�elových databází spolu s návrhy na smluvní zajišt�ní t�chto �inností. Dále byla zpracována
souhrnná informace o sou�asném stavu legislativy a pravidlech p�i uchovávání hmotné
dokumentace.

3. Vytvo�ení databáze cen surovinových komodit
       V první polovin� roku byl zpracován projekt a nainstalováno programové zabezpe�ení
pro sledování cen nerostných surovin a látek nerostného p�vodu. V polovin� listopadu byly
zástupc�m MPO p�edány první ukázkové výstupy. Je zajišt�no zpracování m�sí�ních,
kvartálních a ro�ních p�ehled� a pr�m�r� cen daných komodit. Pro komodity, jejichž ceny se
m�ní, jsou vyhotovovány m�sí�ní grafy cen (první k 30.��.�998). Celkem jsou sledovány  ceny
63 komodit.



8

4. Zabezpe�ení spolupráce s MŽP a �GÚ na �ešení úkolu p�ehodnocení prognózních
zdroj� nerostných surovin, v�etn� aktualizace st�edo�eské a �eskobud�jovické oblasti

�eskému geologickému ústavu byly v pr�b�hu roku operativn� poskytovány veškeré
podkladové materiály, zejména výpisy z registru ložisek nerostných surovin v�etn� zákres�,
pot�ebné pro p�ehodnocení prognózních zdroj�. Geofond �R zpracoval typologii prognózních
zdroj�, která byla  komisioneln� schválena. Pr�b�žn� byla zabezpe�ována vazba  tohoto úkolu na
�ešení státního úkolu "Rebilance výhradních  ložisek nerostných surovin �R". Výsledky
p�ehodnocení  prognózních zdroj� se poda�ilo promítnout do nov� vydaných map ložiskové
ochrany. Dále pokra�ovala intenzivní �innost v  komisi MŽP pro schvalování výsledk�
p�ehodnocení prognózních  zdroj�.

5. Zpracování druhé etapy tvorby databáze ploch dot�ených t�žbou nerostných surovin,
ploch sanovaných, v rekultivaci a revitalizovaných (oblast �eskobud�jovická, plze�ská,
liberecká, královéhradecká)

Podklady pro tvorbu databáze byly získány od ��8 organizací  pro 332 dobývacích
prostor�. Údaje od jednotlivých organizací byly p�ekontrolovány a po  telefonické dohod�
up�esn�ny a uloženy do databáze.  Komplexnost informací o dobývacích prostorech je
mimo�ádn�  vysoká a pohybuje se v rozmezí 95 - 98 %. V roce �999 bude  dokon�eno zjiš�ování
výchozích podklad� pro t�i moravské  oblasti a vytvo�en tak základ pro každoro�ní aktualizaci v
rámci nového statistického výkazu MPO.

6. Zabezpe�ení spolupráce s �BÚ, MPO a MŽP p�i vytvá�ení databáze hlavních d�lních
d�l

Pot�eba vytvo�ení databáze vznikla v roce �997 na základ� naléhavého požadavku
p�edstavitel� �BÚ, MPO a MŽP. V roce �998 Geofond �R koordinoval �innost pracovní
skupiny, zpracoval návrh v�cného obsahu databáze, zp�sobu  jejího vedení, napl�ování a správy.
Pracovní materiály byly  po p�ipomínkovém �ízení zpracovány do kone�né podoby formou
projektu v�etn� rozpo�tu. Zástupc�m úst�edních orgán� se  následn� nepoda�ilo zajistit finan�ní
prost�edky ani na zahájení prací a vlastní realizace byla proto p�esunuta na rok �999.

7. Technické zabezpe�ení rekonstrukce po�íta�ové sít� na bázi strukturované kabeláže
V prvním �tvrtletí �998 byla zpracována "Technická zpráva" zahrnující popis

technického �ešení, schemata zapojení, seznam aktivních prvk� a orienta�ní kalkulaci. Na
základ� této zprávy byla 27.4.�998 uzav�ena "Dohoda o podmínkách realizace", na základ� které
byla akce ve stanoveném termínu 3�.7.�998 realizována a na základ� výsledk� kontrolního
m��ení p�evzata. Po p�evzetí nových prostor v p�ízemí Kostelní 26 byla v srpnu �998 technická
zpráva rozší�ena o další komunika�ní uzly, které byly rovn�ž realizovány.

2. STANDARDNÍ  �INNOSTI

Krom� �ešení prioritních a jmenovitých úkol� probíhala každoro�ní aktualizace, revize a
údržba dokumentografických a faktografických databází, ze kterých byly pr�b�žn� poskytovány
služby.
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Archivní, dokumenta�ní a studijní �innost

Výkon t�chto �inností je patrný z tabulek a graf�, které umož�ují porovnání jejich
objem� v minulých letech.

P�ehled po�tu zpráv p�edaných do Geofondu �R a �innosti výp�j�ní služby za období �98�-�997

Rok            p�edané         po�et *)          po�et                     v ý p � j � k y
                    zprávy        subjekt�       návšt�vník�    zprávy,posudky        mapy
�98�            3.030      nesledováno          5.034                   �4.853        9.730
�982            2.968      nesledováno          7.439              20.987       �3.2�8
�983            3.�80      nesledováno          7.366              �9.882       �2.526
�984            4.0�8      nesledováno          8.�78               2�.562      �9.736
�985   3.63�      nesledováno          7.648                  2�.500      �2.564
�986            3.835      nesledováno          7.609                   23.272       �5.790
�987            4.3��      nesledováno          7.907               25.624                 �2.797
�988            3.582      nesledováno          7.736               24.847                 �0.774
�989            4.956      nesledováno          7.283              22.467                 ��.35�
�990            4.503             �02                 7.375                  2�.524       �3.334
�99�            3.508               83                 6.044               2�.04�       �2.603
�992**)       2.97�               77                 3.947               28.083         7.505
�993            3.003             �4�                 3.570               �9.408         7.053
�994            3.�22             �38                 3.794               �9.347         7.027
�995            3.�43             �42                 3.709               �6.035         5.385
�996            3.4��             �23                 3.743                  �8.�48                   4.74�
�997            2.786             ��0                 3.445                  �4.934                   4.763
�998            4.234             ��4                 3.638                  �5.2�7                   4.460

*)   právnických a fyzických osob, odevzdávajících zprávy a posudky

**) zm�na zp�sobu evidence výp�j�ek a návšt�vník�

Struktura zpráv p�evzatých Geofondem �R v roce �998

        ks %           z toho
          VPÚ      GMS    GR
    Inženýrská geologie        2.782         65.7     880 672 79
   Hydrogeologie     �.�93         28.2     360 �68 37
   Výzkumné zprávy          27           0.6          -      -    -

 Ložiskové                    �43*)       3.4         4   �4 �5
   Zprávy ze zahrani�ních cest            34           0.8          -      -    -
   Ostatní                      55           �.3        ��      -         -

Celkem     4.234       �00.0   �.255  854    �3�
*) z toho 83 rebilancí,
VPÚ -  archiv Vojenského projektového ústavu
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GMS - archiv GMS a.s. Praha
GR    - archiv Geologie Rýma�ov s.r.o.

V roce �998 byl celkový objem p�edaných a p�evzatých zpráv výrazn� vyšší než v roce
�997. Z celkového objemu 4.234 bylo �.994 zpráv a posudk� z nov� provád�ných geologických
prací právnickými a fyzickými osobami je to �.994 zpráv (tj. o cca 20 % více než v roce �997) v
ostatních p�ípadech šlo o zprávy z p�evzatých archiv� - viz tabulka. Objem výp�j�ek posudk� a
zpráv v roce �998 a po�et návšt�vník� (cca �5 denn�) odpovídá pr�m�ru let �992 - �997. Pro
rychlejší a efektivn�jší vyhledávání zpráv a posudk� je na PC ve studovn� zp�ístupn�na kopie
dokumentografické báze ASGI, která je pro pot�eby návšt�vník� je � x m�sí�n� aktualizována.
   V roce �998 nebyla k trvalému uložení p�edána žádná nová hmotná dokumentace. Bylo
zpracováno a uloženo 5 nových vrt�, p�evzatých v roce �997 od t�žební organizace
Jihomoravské lignitové doly s.p. Hodonín. Dále pokra�ovaly práce na sjednocení zp�sobu
uložení a zp�ístupn�ní hmotné dokumentace p�evzaté v minulosti z p�vodních dokumenta�ních
vzorkovnic do jednotného systému vzorkovnic typu CH I.

Dokon�ení uložení veškeré hmotné dokumentace do jednotného systému vzorkovnic typu
CH I je jedním z p�edpoklad� po�íta�ové evidence hmotné dokumentace, jejíž programové
zabezpe�ení je �ešeno.

V roce �998 využili trvale uloženou hmotnou dokumentaci 3 zájemci z Akademie v�d
�R. Ze 4 jimi posuzovaných vrt� bylo odebráno celkem 8 vzork� pro další výzkumné a v�decké
ú�ely.

    P�ehled �innosti na úseku hmotné dokumentace

      Rok  uložených vrt�    celkem vrt�    zapln�ných vzorkovnic   návrh� na skartaci
     �982           �2                    793     �8�                       �3�
     �983           43                    836     22�           ��4
     �984            34           870         �73            �06
     �985              5           875            209            ��6
     �986            �2           887     �49            �33
     �987            �2           899     20�              93
     �988           �6           9�5     �87   88
     �989            24          939      706                99
     �990           3�           970     347               84
     �99�            38                 �.008      320               54
     �992            43                 �.05�      579    87
     �993            24                 �.075     420    �9
     �994                    74                 �.�49     435        9
     �995                    42                 �.�9�     200    �6
     �996                    47                 �.238     �38    �4
     �997                     34          �.272            224                    3
     �998             5          �.276* 234     2
* - po�et snížen o � (skartace a slou�ení)
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Informa�ní systémy

Dokumentografický informa�ní systém

Báze dat ASGI

V roce �998 byl p�ír�stek do báze 6.000 dokumenta�ních záznam�, z toho 3.585 z
nových a 2.4�5 z archivních zpráv. K 3�.�2.�998 obsahovala databáze ASGI celkem �0�.568
záznam�.

Na základ� objednávky MŽP bylo zpracováno a uloženo 260 cestovních zpráv z resortu
MŽP. Pro externí uživatele bylo zpracováno �9 rešerší, které obsahovaly celkem �6.266 záznam�

o nepublikovaných dokumentech. Dalších 20 rešerší bylo zpracováno na základ� interních
požadavk�.

Báze dat GeoRef

   V roce �998 bylo v rámci dohody o spolupráci s American Geological Institute,
Alexandria, VA, USA (AGI) odesláno provozovateli databáze GeoRef celkem 363 záznam� z
p�írustk� �eské (�84) a slovenské (�79) geologické literatury, �ímž byl spln�n závazek
vyplývající ze smlouvy.

K 3�.3.�998 byla v Geofondu �R k dispozici databáze GeoRef na nosi�ích CD-
ROM: GeoRef - �785-�974, GeoRef - �975-�984, GeoRef - �985-�992, GeoRef - �993-�996,
GeoRef - �997-�998, provozovaných programem SPIRS.

Pro uživatele z organizací státní sféry (�GÚ, P�FUK, MŽP) bylo zpracováno celkem 5
dotaz�, vyhledáno a p�edáno bylo 4.642 záznam�.

Báze dat PASCAL-GEODE

   V roce �994 zrušila francouzská strana platnost dohody o spolupráci a p�es p�edb�žný
p�íslib nebyla smlouva obnovena.
   V sou�asné dob� jsou v Geofondu �R k dispozici databáze PASCAL na t�chto nosi�ích
CD-ROM: PASCAL/GEODE - �982-�99� (CDS/ISIS), PASCAL - �. a 2. pololetí �993
(GTI/JOUVE S.I.). Báze není od roku �995 využívána.

Stejn� jako v letech �995 a �996 nebyl ani v roce �997 o využití databáze zájem.

Faktografický informa�ní systém

Databáze vrt�

   Obdobn� jako v p�edchozích letech byla i v roce �998 soust�ed�na pozornost na zvýšení
kvality databáze p�i využívání všech dostupných kontrolních program�. V návaznosti na tvorbu
databáze hydrogeologických objekt� bylo do databáze vrt� zpracováno 600 hydrogeologických
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objekt�. V souvislosti s vykreslováním map vrtné prozkoumanosti bylo odstran�no �.050
duplicitních nebo chybných objekt�. Ze 3�3 zpráv VPÚ bylo zakódováno 886 vrt�. K p�edání do
báze bylo p�ipraveno celkem �3.383 vrt�. Z p�ír�stku 8.692 nov� zakódovaných vrt� bylo 7.667
zakódováno na základ� smluv s 39 subjekty a �.025 externími anotátory a pracovníky Geofondu.

Skute�ný stav databáze k 3�.�2.�998 byl 576.646 vrt�. To je o 32.�72  mén� než bylo
celkem uloženo. V�tšina t�chto vrt� byla z databáze odstran�na, protože byla uložena duplicitn�.
Asi 4.735 vrt� nebylo zahrnuto do aktualizace, protože se nachází na mapách s více než �0.000
vrty, které stávající programový systém neumož�uje uložit.

  Vývoj po�tu anotovaných a uložených vrt�

    anotované vrty       uložené vrty
     Rok   ro�ní p�ír.   celkem  ro�ní p�ír.    celkem
   �976     4 055         4 055             -       -

�977     4 803         8 858       2 095        2 095
   �978      8 257       �7 ��5          3 059        5 �54
   �979      5 098       22 2�3     �0 639      �5 793
  �980      9 �47       3� 360       8 220      24 0�3
   �98�    �3 840       45 200       5 8�6      29 829
   �982    42 33�       87 53�     �7 �67      46 996
   �983    43 782     �3� 3�3     43 35�      90 347
   �984    48 8�2     �80 �25     47 898    �38 245
   �985    5� 8�9     23� 944     46 556    �84 80�
   �986    60 378     292 322     53 903    238 704
   �987    60 089     352 4��     52 4�4    29� ��8
   �988    52 243     404 654     55 �24    346 242
   �989    54 285     458 939        60 200    406 442
   �990    58 927     5�7 866     50 7�3    457 �55
   �99�    24 926     542 792        48 97�    506 �26
   �992    �4 �07     556 899     2� 706    527 832
  �993    �� 872     568 77�     �4 6�8    542 450
   �994      9 70�     578 472          6 725    549 �75
   �995    �2 725     59� �97     20 679    569 854

�996    �0 647     60� 844    �� 953    58� 807
�997      �� �38     6�2 982        �3 628    595 435
�998     8 692     62� 674    �3 387    608 8�8

V tabulce je z�ejmý výrazný pokles anotovaných i ukládaných vrt� v posledních letech,
zp�sobený p�edevším ukon�ením ukládání archivních vrt� v roce �990. V roce �994 se do
sníženého po�tu uložených vrt� promítlo do�asné pozastavení aktualizace vyvolané
odstra�ováním nedostatk� v databázi.

Objem výstup� z registru vrt� výrazn� vzrostl ve srovnání s minulými lety. Další
informace z vrtné databáze byly p�edán i v rámci informa�ní podpory orgán� státní správy v
podob� map vrtné prozkoumanosti ve form� soubor� v prost�edí GIS ARC/INFO. Tyto soubory
byly na vyžádání p�edány celkem 6 okresním ú�ad�m a Regionální rozvojové agentu�e a.s. Most,
která pro Ministerstvo pro místní rozvoj buduje Regionální informa�ní systém pro 7 okres�. V
roce �998 byla rovn�ž poskytnuta kopie celé báze �eskému geologickému ústavu.
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                       Využívání databáze vrt�

 Rok  zájemci           vrty
�984         87  45.�44

   �985       �42      8�.554
   �986         �63           �55.739
   �987         �33      77.960
   �988           75      84.435
   �989         �2�           ��6.978
   �990           97       78.9�9
   �99�         �26           �55.7�0
   �992           75       8�.472
   �993           5�      44.922
   �994           48      46.39�
   �995           76      36.�80
   �996           79      �0.009
   �997        67      20.972

     �998         ��8      67.3��

Databáze hydrogeologických objekt�

V roce �997 bylo do báze uloženo celkem 3.22� objekt� (z toho �.228 z �.076 nových a
�.993 ze 704 archivních zpráv). K 3�.�2.�998 byl stav databáze 53.526 objekt�.
   V roce �998 bylo 239 zájemc�m zap�j�eno 474 map �:25 000 se zakreslenými
hydrogeologickými objekty a 2.409 hydrokaret. Na disketách byly uživatel�m p�edány údaje o
4.778 objektech, z toho fakturovaných pouze �3 %.
   Sou�ástí databáze je i ú�elová databáze potenciálních zdroj� geotermální energie. K
3�.�2.�998 obsahovala �.036 objekt�. Další práce spo�ívají v pr�b�žné aktualizaci a dopl�ováni
nových objekt�.
   Stav ú�elové databáze objekt�, sledujících stav antropogenního ovlivn�ní podzemních
vod, byl k 3�.�2.�998 celkem: 7.4�5 indika�ních vrt�, �.236 sana�ních vrt� a 3.637
monitorovacích vrt�.

Databáze hydrogeologické prozkoumanosti

   V roce �998 nedošlo v databázi ke zm�nám vzhledem k tomu, že nejsou provád�ny
regionální pr�zkumy. K 3�.�2.�998 byl stav celkem 6�3 objekt�, na nichž byly v minulosti
provedeny výpo�ty zásob pitné vody.

Databáze ochranných pásem lázní a p�írodních lé�ivých  zdroj�

V roce �998 obdržel Geofond �R od MZd - �IL obrysy ochranných pásem láze�ských
území a z�ídelních struktur, digitalizované z podklad� � : �0 000, v�etn� charakteristik
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láze�ských celk�. Celkem tato databáze obsahuje �06 ochranných pásem láze�ských území a 5
ochranných pásem z�ídelních struktur.

Databáze poddolovaných území

   V roce �998 bylo dopln�no 9 nových objekt� a aktualizováno �7 objekt�. K 3�.�2.�998
byl stav celkem 4.605 objekt�. Bylo zpracováno 24 objednávek, p�i nichž bylo vykresleno 6�4
map �:50 000 a p�edány informace o �5.598 objektech.

Databáze starých d�lních d�l

V roce �998 bylo �ešeno 52 p�ípad� ohlášených d�lních d�l, u nichž se projevily
nebezpe�né ú�inky na povrchu. Pracovníci Geofondu �R se v pr�b�hu roku podle požadavk�
MŽP zú�astnili 22 místních šet�ení, kontrol provedených zajišt�ní starých d�lních d�l a jednání o
problematice starých d�lních d�l. Pro pot�eby OG MŽP byl aktualizován datový výstup z
databáze starých d�lních d�l se stavem k �5.2.�998. K 3�.�2.�998 bylo evidováno celkem 429
ohlášení, z toho 339 starých d�lních d�l ve smyslu zákona.

Databáze sesuv� a jiných nebezpe�ných svahových deformací

V roce �998 prob�hla rozsáhlá aktualizace registru z nov� došlých zpráv do Geofondu,
kterými byly vyhodnoceny následky povodní na Morav� v roce �997. Bylo dopln�no �89 objekt�
a 67 objekt� bylo aktualizováno. K 3�.�2.�998 byl stav celkem 6.598 objekt�. Bylo zpracováno
26 objednávek, p�i kterých bylo vykresleno 492 map � : 50 000 a p�edány informace o �2.7�6
objektech.

Databáze radiometrických anomálií

V roce �998 nedošlo v databázi ke zm�nám. K 3�.�2.�998 byl stav celkem �5.960
objekt�.

Databáze radiometricky anomálních území

V roce �998 nedošlo v databázi ke zm�nám. K 3�.�2.�998 byl stav celkem 3.420 objekt�.
Mapy v digitální form� tvo�í sou�ást standardní nabídky vrstev GIS pro okresní ú�ady.

Surovinový informa�ní systém

Systém byl vytvo�en v Národním informa�ním st�edisku �R - st�edisku Geofond a tvo�í
relativn� samostatný systém zejména z hlediska odlišného vývoje prost�edk� pro správu dat.
Všechny jeho díl�í databáze v�etn� grafické (sou�adnicové) �ásti a správních databází jsou mezi
sebou propojeny �íslem ložiska.
K 3�.�2.�998 obsahoval:
• Registr ložisek: 8.4�8 objekt�, z toho:

 �.706 objekt� výhradních bilancovaných ložisek (subregistr B)
    470 objekt� nevýhradních evidovaných ložisek (subregistr D)
 �.033 objekt� nebilancovaných ložisek (subregistr N)
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    �54 objekt� schválených prognózních zdroj� (subregistry P, R)
 �.0�0 objekt� evidovaných prognózních zdroj� (subregistr Q)
 �.324 objekt� negativních pr�zkum�, neperspektivních území a ložiskových

výskyt� (subregistr V)
 2.72� zrušených ložisek (subregistry Z, U).

• Registr chrán�ných ložiskových území (CHLÚ): �.040 objekt�, z toho 902 platných a �38
zrušených

• Registr dobývacích prostor� (DP): �.�03 objekt�, z toho �.050 platných a 53 zrušených
• Registr pr�zkumných území (PÚ): 434 objekt� (žádostí), z toho 389 vydaných rozhodnutí
• Registr p�edchozích souhlas� ke stanovení DP: 423 objekt� (z toho 285 vydaných

rozhodnutí)
• Registr geochemické prozkoumanosti: 696 objekt�
• Registr mapov� geologické prozkoumanosti: 9.�35 objekt� geologických map r�zných

m��ítek
• Registr grafických objekt�: je spole�ný pro registry ložisek, DP, CHLÚ, PÚ, registrace

geologických prací, p�edb�žných souhlas� ke stanovení DP a registr geochemické
prozkoumanosti: �5.�35 objekt� - uzav�ené i neuzav�ené polygony, bodové zákresy a navíc
sou�adnice obrys� všech okres� v �R.

 

 Všechny registry jsou pr�b�žn� aktualizovány. P�itom jsou zohled�ovány zejména údaje
z t�chto podklad�:
◊ ro�ní statistické výkazy Geo (MŽP) V3-0�
◊ výsledky úkolu Rebilance výhradních ložisek �R
◊ výsledky úkolu P�ehodnocení prognózních zdroj�
◊ rozhodnutí o schválení zásob
◊ osv�d�ení o výhradních ložiskách
◊ rozhodnutí o odpisech zásob
◊ oznámení o rozhodnutí o p�evodech, zm�nách, zrušení a stanovení DP
◊ rozhodnutí o stanovení nebo zrušení CHLÚ
◊ záv�re�ných zpráv z pr�zkum�

• Správní registry
⇒  Registr firem: údaje o �.77� organizacích, zabývajících se geologicko-pr�zkumnými a

t�žebními pracemi, z toho 793 aktivních, tj. registrujících geologické práce,
p�edkládajících výkazy a pod. Zbytek tvo�í organizace již neexistující, p�ípadn� zabývající
se jinou �inností.

⇒  Registr oprávn�ní ke geologickým pracím: 6�5 platných oprávn�ní.
⇒  Registr geologických prací: v roce �998 bylo podáno 347 registra�ních list� a geologické

práce zaregistrovány.
⇒  Registr úkol� hrazených ze státního rozpo�tu: �.6�3 úkol� - v roce �998 dopln�no 65

nových.
 V zá�í �998 byly zahájeny práce na tvorb� subregistru rozhodnutí o schválení a odpisech

zásob. Do konce roku byly uloženy vým�ry bývalé KKZ. Nová rozhodnutí (zásoby, odpisy) jsou
pr�b�žn� zohled�ována v registru i v mapách ložiskové ochrany.
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                  Využívání databází v roce 1998
 

  zakázek  fakturováno     neplaceno
 Celkem         294  336 087,-  2 746 710,-

 - z toho pro státní správu          130  70 845,-  2 643 435 -
 ? z toho MŽP  46  39 660,-  1 470 400,-
 ? z toho �GÚ  15  0,-  12 500,-
 ? z toho MPO  9  0,-  350 000,-
 ? z toho �BÚ  6  0,-  220 000,-
 ? z toho MŠ  11  6 685,-  217 435,-
 ? z toho MMR  3  2 000,-  24 500,-
 ? z toho MK  1  0,-  100 000,-
 ? z toho OÚ  39  22 500,-  248 600,-

                       - ostatní zakázky         164  265 242,-  103 275,-
 

 

 TVORBA Ú�ELOVÝCH MAP
 

 Mapy území se zvláštními podmínkami geologické stavby
 

 Mezi nejd�ležit�jší �innosti zajiš�ované Geofondem �R pat�í periodické (cca �x za 3
roky) vydávání map � : 50 000 zobrazujících území se zvláštními podmínkami geologické
stavby (mapy ochrany ložisek nerostných surovin, sesuvných oblastí, poddolovaných území) pro
pln�ní § �3 zákona �NR �. 62/�988 Sb., podle kterého poskytuje Ministerstvo životního
prost�edí orgán�m územního plánování informace o výsledcích geologických prací, které mohou
mít vliv na vypracování územn� plánovací dokumentace a na �ešení problematiky životního
prost�edí. Mapy jsou p�edávány územním odbor�m Ministerstva životního prost�edí a
regionálním pracoviš�ím Ministerstva pro místní rozvoj, jejichž prost�ednictvím jsou p�edávány
až na úrove� okresních a stavebních ú�ad�. Jsou uloženy i ve studovn� Geofondu �R, kde slouží
pro pot�eby návšt�vník�. Poloha objekt� je znázorn�na na xerokopiích topografického podkladu
základních map �:50 000. Základní údaje o jednotlivých objektech jsou uvedeny v návazné
tabulkové �ásti.
 V roce �998 byla dokon�ena edice map ochrany ložisek nerostných surovin  v jednotné
metodice zahrnující revizi obrys� CHLÚ, zahájená v roce �995, vydáním map pro oblast
st�edo�eskou a �eskobud�jovickou. Zárove� tak bylo zahájeno vydávání nové edice map  s
promítnutím komplexního p�ehodnocení prognózních zdroj� a se zohledn�ním výsledk� úkolu
Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin �R.
 S vydáním nových reedicí základních map � : 50 000, do kterých je  ložisková ochrana
vykreslována, vznikl problém s jejich bezplatným kopírováním pro pot�eby státní správy. Situace
byla na požádání zástupce MŽP �ešena na  úrovni �editel� Geofondu �R a Zem�m��i�ského
ú�adu a byl získán souhlas k bezplatnému po�izování �ernobílých kopií pro pot�eby orgán� a
organizací státní správy.
 Poslední edice map poddolovaných území byla dokon�ena v roce �997 a vzhledem k
pom�rn� malému po�tu zm�n se zatím s novým vydáním neuvažuje.
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 Poslední edice map sesuv� a jiných nebezpe�ných svahových deformací byla
dokon�ena v roce �995, se zahájením nové edice, ve které by byly zohledn�ny sesuvy vzniklé po
záplavách v roce �997, se po�ítá v roce �999.
 

 Další p�ehledné mapy
 

 V roce �998 byla dokon�ena edice map vrtné prozkoumanosti v m��ítku �:25000
vykreslením 25� fólií (v�etn� 49 detail�), které lze p�ikládat na mapy Gauss-
Krügerova listokladu.
 Mapa objekt� s uloženou hmotnou dokumentací na podkladu geologické mapy � : 500
000 a na pr�svitkách Gauss-Krugerova listokladu � : 200 000, které lze p�ikládat na p�íslušné
geologické mapy byla zpracována k �.��.�997. Protože v roce �998 nedošlo v databázi hmotné
dokumentace k podstatným zm�nám, nebyly mapy aktualizovány.
 K 3�.�2.�997 byla vydána sada pr�svitek k mapám Gauss-Krügerova listokladu
�:200 000 s mapov� geologickou prozkoumanosti území �R. Protože v roce �998 nedošlo k
podstatným zm�nám, nebyly mapy aktualizovány.
 Mapy v�etn� návazných tabulkových �ástí, obsahujících základní údaje k jednotlivým
objekt�m, jsou uloženy ve studovn� Geofondu �R, kde slouží pro pot�eby návšt�vník�.
 

 Digitální mapy
 

 V posledních letech jsou v p�ípad� zájmu poskytovány signální informace ve form�

vektorových map a datových soubor� v prost�edí GIS pro využití v lokálních informa�ních
systémech, které jsou v p�ípad� zájmu na vyžádání ro�n� aktualizovány. Signální informace má v
tomto pojetí význam orienta�ního údaje upozor�ujícího na existenci objektu v území. V roce
�998 byla data z databází Geofondu �R p�evedená do GIS p�edána celkem 6 okresním ú�ad�m a
Regionální rozvojové agentu�e a.s. Most, která pro Ministerstvo pro místní rozvoj buduje
Regionální informa�ní systém pro 7 okres�.
 

 

   3. VÝZKUMNÁ �INNOST
 

    Výzkumná a vývojová �innost v Geofondu �R je již tradi�n� zam��ena na zavád�ní
po�íta�ových technologií do geologické informatiky. V roce �998 byly v rámci této �innosti
�ešeny dva tématické projekty.

 Prvním z nich byl projekt PPŽP/630/�/98 ”Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních
podklad� pro posuzování vliv� geologických a geodynamických jev� a objekt� na  životní
prost�edí”. Projekt byl �ešen ve spolupráci s MGE Data s.r.o. Cílem projektu byla tvorba
tématických a ú�elových map, sloužících jako podklad pro rozhodování v oblasti �ešení
aktuálních i dlouhodobých problém� životního prost�edí ve vztahu ke geologickým jev�m.

 Byly vytvo�eny grafické a tiskové výstupy, distribuované datové výstupy a aplikace
poskytující komplexní p�ehledné informace o stavu území ohrožených geodynamickými jevy na
území celé �R (sesuvy, poddolování), informace o jejich vztahu k objekt�m zvláštního
geologického významu (nap�. potenciální nebo stávající t�žby) a sklonitosti svah� v definovaných
kategoriích.



�8

 Pro vybranou oblast (list 253�) byl tento obraz dopln�n o geologickou informaci
z derivovaných geologických map a o dopl�ková data získaná z družicových snímk� (list 244�),
byl vytvo�en i schematický drátový model terénu (pro oblast mapového listu 023).

 Jako zdroj dat byl využit zejména datový sklad Centrálního geoinforma�ního systému
Geofondu �R, jehož první �ást byla v roce �997 v rámci projektu PPŽP/630/2/97 p�evedena do
jednotného modelu GIS a je pr�b�žn� aktualizována. V roce �998 byla tato �ást výrazn�
aktualizována (zejména �ást, týkající se sesuvných jev�), dopln�na o další  typy objekt� a
upravena vzhledem k dalšímu vývoji technologie.

 Jako dopl�ující datové zdroje byla využita poprvé data DMR-2 (poskytnuto VTOPÚ
Dobruška prost�ednictvím MŽP) a pot�ebná data z dalších zdroj� (nap�. družicový snímek,
poskytnutý MŽP, vzorek geologické mapy poskytnutý �GÚ).

 V rámci projektu byla rovn�ž provedena optimalizace aplikací GIS pro tvorbu, správu,
údržbu a uživatelské využívání stávajících i nov� vytvá�ených datových bází z oblasti geologie a
ochrany životního prost�edí, provozovaných nebo využívaných v Geofondu �R.
 Druhým projektem byl úkol �. 53 97 0003 � 2 900 0000 3 ”Vytvo�ení jednotného modelu
geologických, hydrogeologických, geochemických a geofyzikálních ú�elových databází v
návaznosti na databázi vrt�”, schválený Komisí pro projekty a záv�re�né zprávy OGS-MŽP s
termínem ukon�ení 2002.

 Základním cílem úkolu je zpracování dat z jednotlivých ú�elov� vzniklých databází
vlastností geologicky dokumentovaných objekt� do centrálního databázového systému Geofondu
�R. V první etap� byla provedena aktualizace systémového �ešení, dokumentace stávajícího
stavu databází a analýza kritických míst v datovém modelu. Sou�asn� byla provedena kone�ná
aktualizace dat vrtné databáze v systému ORACLE a p�ipraveno dopln�ní zbývajících dat z
p�vodního prost�edí MicroVAX do systému ORACLE.

 Byl aktualizován ukládací program a p�ipraveny aplikace k distribuci dat pro interní
uživatele v Geofondu �R a pro p�ístup externích uživatel� k signálním informacím o vrtné
prozkoumanosti ze studovny Geofondu �R a prost�ednictvím internetu resp. intranetu MŽP.

 Byla provedena analýza a restrukturalizace ú�elové hydrogeologické databáze,
p�ipraveny nové aplikace pro vstup dat a aplikace pro kvalifikovaného uživatele s širokou
možností výstup� (sestavy, grafy ,mapky). V novém aplika�ním prost�edí bylo provedeno
vy�išt�ní databáze a úpravy podle nového datového modelu.

 Dále byly p�ipraveny a zp�ístupn�ny základní WWW stránky Geofondu �R, jako úvodní
informa�ní rozhraní pro ve�ejnost.
 

 

 4. VYDAVATELSKÁ, INFORMA�NÍ A PROPAGA�NÍ
�INNOST

 

 V souladu s edi�ním plánem vydal v roce �998 Geofond �R následující publikace:
• Seznam kód� registru vrt� (reedice)
• Manuál hydrogeologické databáze
• Katalog p�ír�stk� geologické dokumentace 4/�997 a �-3/�998
• Ro�enka Geofondu �eské republiky za rok �997
 

    Geofond �R zajiš�uje chod jedné z p�j�oven videotéky MŽP, ve které je sv��eno
Geofondu �R �78 titul� p�evážn� s ekologickou, mén� s geologickou tématikou. V roce �998
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byl tento fond rozší�en o 9 titul�. Krom� toho je zde k dispozici  33 titul� zap�j�ených nadací
ENvideo a 7 titul� videotranskripcí geologických film� bývalého �eského geologického ú�adu.
Fond dokumentárních film� s geologickou tématikou má rozsah 55 titul� (s kopiemi 360 ks). V
roce �998 bylo zap�j�eno celkem 29 videokazet, zap�j�ení film� nebylo požadováno.
 

 

     5. REŠERŠNÍ A STUDIJN� ROZBOROVÁ �INNOST
 

• V �íjnu �998 byla vydána studie ”Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin
v letech �988-�997” do které byla za�azena d�íve samostatná studie ”Zabezpe�ení �eské
republiky nerostnými surovinami”. Obsahuje statistický rozbor dovoz� a vývoz� jednotlivých
komodit.

• V roce �998 bylo zpracováno celkem 45 odborných stanovisek, posudk� a �ešerší pro
soukromé i státní instituce z oblasti nerostných surovin �eské republiky.

• V roce �998 bylo zpracováno 78 odborných stanovisek (z toho 8 fakturovaných) týkajících se
rozsahu poddolování v rámci poddolovaných území, 4 stanovisek týkajících se stupn�
ohrožení geodynamickými jevy.

• V roce �998 bylo zpracováno 575 posudk� pro orgány státní správy, projektové organizace a
další subjekty z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin, zdroj� podzemní vody a
nebezpe�í ohrožení poddolováním a svahovými pohyby. Je to o 76 posudk� více než v roce
�997.

 

 

  6. MEZINÁRODNÍ �INNOST
 

 Pokra�ovalo pln�ní smlouvy s American Geological Institute, Alexandria, VA, USA se z
�.4. �992, týkající se dodávek databáze GeoRef na mediich CD-ROM a indexovaní publikované
geologické literatury z �eských a slovenských odborných �asopis�.
 V oblasti nerostných surovin probíhala mezinárodní spolupráce:
♦  poskytováním informací o stavu a vývoji surovinové základny �eské republiky sv�tovým

�asopis�m a publikacím (nap�. Industrial Minerals, Minerals Bulletin, publikace EU
vydávané nakladatelstvím Roskill Information Services atd), dále pak prost�ednictvím
vým�ny anglické verze ú�elové publikace Surovinové zdroje �eské republiky – nerostné
suroviny

♦  trvalou systematickou vým�nou informa�ních materiál� a konzultacemi s U.S.Geological
Survey – sekcí nerostných surovin. K tomuto ú�elu prob�hla týdenní pracovní cesta dvou
zam�stnanc� z odboru nerostných surovin do Washingtonu.

♦  konzulta�ní a metodickou pomocí Geologické služb� Slovenské republiky p�i zpracování
prvního vydání ro�enky ”Surovinové zdroje Slovenskej republiky” stav �997, vydání �998.

V rámci �ešení projektu ”Enviromental geology of land affected by mining –
implementation of data systems for use in planning reclamation and development” �ešeného
z finan�ních prost�edk� British Council, se zú�astnili zam�stnanci Geofondu �R, �GÚ a OkÚ
P�íbram dvoutýdenního pracovního setkání s kolegy z Britské geologické služby (BGS) v
Keyworth, Nottingham. Spolupráce na �ešení projektu pokra�ovala dalšími dv�ma jednáními
v Geofondu �R.
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Další pracovní cesta do Britské geologické služby, které se zú�astnili �ty�i zam�stnanci
Geofondu �R, byla zam��ena na vým�nu zkušeností s tvorbou a provozem informa�ního
systému v geologii, administrací databází, systémem shromaž	ování, zpracování a využívání
geologických dat a využitím technologií GIS ve Velké Británii.

Zástupce Geofondu �R se zú�astnil pracovního setkání skupiny specialist� z evropských
geologických služeb, které se konalo ve francouzském B.R.G.M. (Orleans) v rámci aktivity
EuroGeoSurveys, s cílem vytvo�ení jednotného metainforma�ního systému geologických
informací GEIXS (Geological Electronics Information eXchange System).

     7. HOSPODA�ENÍ ORGANIZACE V ROCE 1998

Stanovený limit 85 zam�stnanc�  byl v pr�b�hu roku �erpán na 88 % (75 p�epo�tených
zam�stnanc�).

Stanovený limit mzdových prost�edk� �0,465 tis.K�, byl �erpán na �00  %. V roce �998
došlo ke zvýšení pr�m�rného m�sí�ního výd�lku na  ��.424  K�, což p�edstavuje oproti roku
�997 nár�st o 4.2 %. Pr�m�rná t�ída, vypo�tená ze všech zam�stnanc� Geofondu �R, vzrostla na
8,3 oproti 8,2 v roce �997.

Limit neinvesti�ních výdaj� byl stanoven na 4�,684 tis.K�. Z n�ho bylo ve skute�nosti
vy�erpáno 38,239 tis.K� tj. 92 %. K nedo�erpání došlo zejména u n�kterých úkol� hrazených ze
státního rozpo�tu. U úkolu ”Rebilance výhradních ložisek” - �,032 tis.K� nedo�ešením vstupních
podmínek pro provedení p�epo�tu pro n�které surovinové druhy, zm�nami provedenými b�hem
roku v souvislosti se stanovením pr�zkumných území a vydáním souhlas� ke stanovení
dobývacích prostor�, u úkolu ”Surovinové studie” - 676 tis.K� prodloužením termínu pro
dokon�ení vrstvy B – hydrogeologie a tím vyvolaným posunem rozeslání výsledk� úkolu
okresním ú�ad�m a dalším orgán�m na CD až do roku �999, u úkolu ”Systém ú�elových
databází k registru ložisek” - 9�0 tis.K� nedokon�ením prací na p�íprav� specifických parametr�
pro budoucí využití ložisek z d�vodu nutných rozsáhlých prací na ur�ení kriterií pro jejich výb�r.

Z celkových výdaj� p�ipadlo nejvíce na nákup služeb - �8,626 tis.K�, zejména pak na
subdodávky pro úkoly hrazené z prost�edk� na geologicko-pr�zkumné práce ze státního rozpo�tu
(Surovinové studie - 3,357 tis.K�, Rebilance výhradních ložisek - 3,�86 tis.K�, Systém
ú�elových databází k registru ložisek nerostných surovin  - 3,420 tis.K�, Komplexní zpracování
geologické dokumentace - 490 tis.K�, Vytvo�ení jednotného modelu ú�elových databází - �,799
tis.K�, ) a z prost�edk� PPŽP - �,�60 tis.K�.

K nepatrnému zvýšení výdaj� došlo v d�sledku malého nár�stu mzdových prost�edk� u
povinného pojišt�ní placeného zam�stnavatelem z 3,576 tis.K� 3,593 tis.K�. K v�tšímu nár�stu
došlo u materiálních výdaj� (v�etn� DKP a DHM) z �.509 tis.K� na 2,049 tis.K�, zp�sobenému
zejména nákupem nábytku na vybavení nov� získaných prostor. K menším nár�st�m došlo u
spoj� z 370 tis.K� na 4�0 tis.K�, u výdaj� za údržbu a opravy z 870 tis.K� na 933 tis.K�, u
cestovného z �90 tis.K� na 235 tis.K�. Beze zm�ny z�staly výdaje za vodu, paliva a energie - 737
tis.K�. I p�es zvýšení po�tu najetých kilometr� o cca �.000 došlo ke snížení výdaj� za pohonné
hmoty z 59 tis.K� na 56 tis.K�.

P�id�lený limit investi�ních výdaj� ve výši 3,633 tis.K� byl vy�erpán v objemu 3,628
tis.K�. V rámci systémové dotace na rekonstrukci polyfunk�ního skladu byla za projektové práce
zaplacena �ástka 445 tis.K�. V rámci systémové dotace na program ”Po�ízení a technická obnova
investi�ního majetku ve správ� Ministerstva životního prost�edí �R” byla realizována
dokompletace  server� po�íta�ové sít�, rekonstrukce strukturovaného kabelážního systému sít� a
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dopln�ní koncových uživatelských stanic v celkové �ástce 2,�76 tis.K�. V rámci systémové
dotace na obnovu vozového parku bylo nakoupeno užitkové sk�í�ové vozidlo RENAULT
TRAFIC a osobní automobil Škoda Octavia v celkové výši �,007 tis.K�.

Oproti roku �997 se p�íjmy snížily o �00 tis.K� a dosáhly objemu �,094 tis.K� (z toho
946 tis.K� z �innosti organizace). Ke snížení p�íjm� p�ispívá již druhým rokem zejména absence
v�tších zakázek zpracovávaných v minulých letech a rovn�ž skute�nost, že p�evážná v�tšina
úkol� je zpracovávána pro orgány státní správy bezplatn�. Protože rozpo�et p�íjm� na rok �998
byl stanoven ve výši  �.700 tis.K�, došlo k jeho nespln�ní o  606 tis.K�.

Rozpo�tový schodek organizace je vyjád�en rozdílem výdaj� a p�íjm�. Po provedení
záv�re�ného rozpo�tového opat�ení byly plánovány výdaje ve výši 45,3�7 tis.K�. Ve skute�nosti
byly tyto výdaje �erpány ve výši 4�,867 tis.K�. To znamená úsporu rozpo�tových prost�edk�
v absolutní výši 3,450 tis.K�. Vzhledem k nespln�ní plánovaných  p�íjm� o 606 tis.K� došlo k
úspo�e rozpo�tových prost�edk� pouze ve výši 2,844 tis.K� a kone�ný rozpo�tový schodek byl
tedy 40,773 tis.K�.

    8. ORGANIZA�NÍ STRUKTURA

S platností od �.9.�998 došlo k následující úprav� organiza�ní struktury (v závorkách
plánovaný po�et zam�stnanc�):

�00 ÚTVAR �EDITELE (15+1)

��0 Sekretariát a referáty pod�ízené p�ímo �editeli organizace (2)
Zabezpe�uje agendy spojené s �inností �editele. Jedná se o sekretariát a referáty

personální práce, kontroly, zahrani�ní, právní, obrany organizace a CO, požární ochrany,
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Existence n�kterých referát� vyplývá ze zvláštních
p�edpis�. N�které �innosti jsou zabezpe�ovány extern�. Dále zabezpe�uje edi�ní �innost
organizace.

�20 Odbor informa�ních systém� (12+1)

�2� Odd�lení správy a provozu po�íta�ové sít� (2)
Zabezpe�uje provoz a správu lokální po�íta�ové sít� (intranetu) Geofondu �R, v�etn�

provozu opera�ních systém� a hardware z hlediska údržby; pasportizaci hardware a software
organizace; koordinaci požadavk� na vybavení pracoviš� hardwarem a softwarem; periodické
po�izování záložních kopií systému a datových zdroj� (databází) a jejich archivaci; ochranu dat
p�ed p�ístupem nepovolaných osob; napojení geoinforma�ního systému Geofondu �R na vyšší
informa�ní systémy (SIS, Intranet MŽP a pod.) v�etn� Internetu.

�22 Odd�lení provozu a vývoje systému a aplikací  (5)
Zabezpe�uje vývoj, údržbu a aktualizaci základních pravidel (metodiky) pro fungování

informa�ního systému Geofondu �R (heslá�e, kódovníky, provozní p�íru�ky); implementaci
nových systém�; vývoj a údržbu softwarových prost�edk� pro správu, údržbu a využívání
datových zdroj� (databází), v�etn� tvorby a údržby aplika�ního software; tvorbu a údržbu
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programové a uživatelské dokumentace, v�etn� školení pro interní uživatele; implementaci
nových technologií (GIS, www), umož�ujících využití datových zdroj� (databází) a zajišt�ní
uživatelského p�ístupu; koordinaci a vývoj komplexního informa�ního systému Geofondu �R
v�etn� realizace jednotného modelu geoinforma�ního systému Geofondu �R; supervizi nad
tvorbou externích ú�elových databází a díl�ích informa�ních systém� v�etn� jejich za�le�ování
do geoinforma�ního systému Geofondu �R; poskytování informa�ních služeb o možnostech
využívání geoinforma�ního systému Geofondu �R; poskytování nestandardních výstup� z
datových zdroj� (databází); koordinaci a �ešení výzkumných, grantových a jiných projekt� v
oblasti vývoje, implementace a aplikace moderních technologií zpracování dat v geologii.

�23  Odd�lení zpracování dat  (5)
Zabezpe�uje po�izování a p�edzpracování vstupních dat (v�etn� digitalizace); zpracování

specializovaných standardních výstup�; spolupracuje na aktualizaci a údržb� datových zdroj�
(databází) geoinforma�ního systému.

200 ÚTVAR EKONOMICKÉHO NÁM�STKA  (13+1)
  Zabezpe�uje veškeré �innosti nezbytné k chodu organizace z hlediska  ekonomického a
provozního. Ekonomický nám�stek plní funkci správce rozpo�tu, ná�elníka štábu CO, p�edsedy
požárn� technické komise a investi�ní komise, zabezpe�uje referát obrany organizace a CO,
realizaci investi�ní výstavby, nákup stroj� a za�ízení .

2�0 Odbor ekonomický (4+1)
Zabezpe�uje zpracování komplexní mzdové agendy; vedení agendy práce a mezd;

likvidaci došlých faktur a fakturaci; vedení evidence objednávek a smluv a sledování jejich
pln�ní z finan�ního hlediska; zpracování statistických výkaz�; komplexní informa�ní systém
ú�etnictví; dozor nad dodržováním rozpo�tu; implementaci a údržbu software pro zpracování
ú�etních a provozních agend; styk s pobo�kou banky; pokladní službu; likvidaci cestovních ú�t�;
úhrady poplatk� a inkas; skartace písemností organizace.

220 Odbor provozní  (7+1)
Zabezpe�uje inventarizace majetku, p�ípravu podklad� pro uzavírání a evidenci smluv o

užívání nebo p�evodu správy majetku, užívání nebytových prostor, telefon�, rozhlasu, televize a
pod., spot�eby vody, energie, komunálních poplatk�; sledování odb�r� elektrické a tepelné
energie a plynu z hlediska dodržování limit� a úsporného provozu; materiáln� technické
zásobování a jeho evidenci;  údržbu a opravy nemovitostí, kancelá�ského za�ízení, p�ístroj� a
stroj�; likvidaci nepot�ebného majetku; revizi vyhrazených technických za�ízení a odstra�ování
zjišt�ných závad; autoprovoz; úklid; ostrahu budov; obsluhu telefonní úst�edny a provoz EPS.

300  ÚTVAR GEOLOGICKÉHO NÁM�STKA  (54+1)
Zabezpe�uje �innost odborných útvar�, spolupráci s odborem geologie a územními

odbory MŽP v oblasti geologické informatiky a ekogeologických aspekt� v územním plánování a
státní správ�, studijn� rozborovou �innost z oblasti geologické prozkoumanosti a zvláštních
podmínek geologické stavby území, ochrany, zne�iš�ování, destrukce horninového prost�edí a
st�et� zájm� vyvolaných využitím surovinového potenciálu s požadavky na ochranu životního
prost�edí.
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3�0 Odbor geologické dokumentace  (16+1)

3��  Odd�lení základních fond�  (9)
Zabezpe�uje p�ebírání, bezpe�né uchovávání a zp�ístup�ování písemné a grafické

dokumentace; reprografickou službu; ú�ast na závažných skarta�ních �ízeních, výb�r, p�ebírání,
uložení a zp�ístup�ování hmotné dokumentace.

3�2  Odd�lení dokumentografie  (7)
Zabezpe�uje anotaci nepublikovaných zpráv a jejich ukládání do dokumentografické báze

ASGI; aktualizaci a správu dokumentografické báze ASGI; vydávání p�ír�stk� geologické
dokumentace; registraci nov� zahajovaných geologických prací v souladu s vyhláškou �.8/�989
Sb.; zpracování �eské publikované produkce geologických dokument� do GeoRef; provoz
filmotéky geologických film� a videotéky MŽP; aktualizaci tezaur� a selek�ních jazyk�.

320  Odbor faktografických informací  (19+1)

32�  Odd�lení databáze vrt�  (7)
Zabezpe�uje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu databáze vrt�, databáze

radioaktivních  anomálií a radioaktivn� anomálních území.

322  Odd�lení hydrogeologie  (7)
Zabezpe�uje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu databází

hydrogeologických objekt�, zne�išt�ní podzemních vod (indika�ních vrt�), geotermální energie,
p�írodních lé�ivých zdroj� a jejich ochranných pásem, ochranných pásem lázní, vodních zdroj�
a hydrogeologické prozkoumanosti

323  Detašované pracovišt� Kutná Hora  (5)
Je p�ímo �ízené geologickým nám�stkem. Zabezpe�uje vedení registru starých d�lních d�l

a sou�innost s MŽP a jeho územními odbory p�i �ešení problematiky ohlášených d�lních d�l dle
horního zákona a vyhlášky MŽP �. 363/�992 Sb; správu bá�sko-historických fond�; posudkovou
�innost z hlediska nebezpe�í poddolování a geodynamických jev�; po obsahové stránce tvorbu,
aktualizaci a údržbu databáze poddolovaných území a dalších ú�elových databází spojených s
bá�sko-historickou problematikou; databáze sesuv� a jiných nebezpe�ných svahových
deformací.

330 Odbor nerostných surovin  (16+1)
Zabezpe�uje úkoly správního charakteru z oblasti pr�zkumných ložiskových prací v

souladu s geologickým a horním zákonem  dle požadavk� ministerstva životního prost�edí a
ministerstva pr�myslu a obchodu, informa�ní podporu ochrany, rozvoje a využití nerostných
zdroj�, geologického pr�zkumu a surovinové politiky; vede a aktualizuje faktografický
surovinový informa�ní systém, poskytuje z jeho díl�ích registr� textové a grafické výstupy a
zpracovává studijn� rozborové práce v�etn� ve�ejných i neve�ejných publikací.

33�  Odd�lení geologické správy (5)
Zabezpe�uje evidenci a ochrana ložisek ve státní rezerv�; vedení listinných archiv�

vým�r� bývalé KKZ, rozhodnutí o zásobách KPZ MŽP, rozhodnutí o odpisech zásob MPO,
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osv�d�ení o výhradních ložiscích, rozhodnutí o stanovení CHLÚ, dalších dokument� o
výhradních ložiscích vyplývajících z horního zákona; zpracování návrh� na stanovení a zm�ny
CHLÚ ložisek v evidenci a ochran� Geofondu �R; vedení a správa registr�: chrán�ných
ložiskových území (CHLÚ), dobývacích prostor� (DP), p�edchozích souhlas� ke stanovení DP
(t�žebních licencí), stanovení pr�zkumných území (pr�zkumných licencí), oprávn�ní k provád�ní
geologických prací, firem provád�jících geologické a t�žební práce; zpracování podklad� pro
odpisy zásob nerostných surovin pro odpisovou komisi MPO; spolupráci se státní bá�skou
správou; poskytování informací o správních dokumentech; �ešení státních úkol� souvisejících se
zm�nami kvalitativních a kvantitativních stav� zásob ložisek nerostných surovin souvisejících s
ekonomickými zm�nami.

332  Odd�lení informací o surovinových zdrojích  (5)
Zabezpe�uje zpracování geologické dokumentace do informa�ních soubor� o ložiskové

prozkoumanosti území �R; vedení a správu registru ložisek nerostných surovin ve všech jeho
�ástech - bilancovaných výhradních ložisek (subregistr B), evidovaných nevýhradních ložisek
(subregistr D), ostatních nebilancovaných ložisek(subregistr N), schválených prognózních zdroj�
vyhrazených nerost� (subregistr P), schválených prognózních zdroj� nevyhrazených nerost�
(subregistr R), evidovaných prognózních zdroj� (subregistr Q), dokumentovaných prognózních
zdroj� (subregistr Z), negativních pr�zkum�, neperspektivních území a ložiskových výskyt�
(subregistr V); zpracování bilance zásob výhradních ložisek nerostných surovin �R a evidence
zásob nevýhradních ložisek; zpracování map ložiskové ochrany dle region� podle geologického
zákona; poskytování výstup� v�etn� grafických v oblasti surovinové základny �R pro úst�ední
orgány státní správy, státní geologickou službu a malé a st�ední podnikatele; obsluhu
specializovaného pracovišt� GIS; studijn� rozborovou �innost; vedení a správu registr� mapov�
geologické prozkoumanosti a geochemické prozkoumanosti; �ešení státních úkol� souvisejících s
rozši�ováním informa�ní základny znalostí o ložiskových objektech; vedení listinných archiv�
pasport� ložisek nerostných surovin, státních statistických výkaz� GEO (MŽP) V-3/0�; vedení
centrální evidence �íselných kód� ložiskových objekt� na území �R; spolupráci na aktualizaci
používaných seznam� kód� (heslá��) komplexního informa�ního systému Geofondu �R.

333  Odd�lení surovinové politiky (4)
Zabezpe�uje statistická zjiš�ování dovoz� a vývoz� nerostných surovin, cen nerostných

surovin v �R a na mezinárodních burzách; vedení a správu registru cen nerostných surovin v �R
a na mezinárodních burzách; trvalé zpracovávání rozborových materiál� pro odbor surovinové
politiky MPO a surovinovou politiku státu; zpracování a vydávání ú�elových publikací, studií a
p�ehled�: Surovinové zdroje �R - nerostné suroviny, Zabezpe�ení �R nerostnými surovinami,
Stav a pohyb zásob nerostných surovin v �R, P�ehled cen nerostných surovin v �R; mezinárodní
spolupráci v oblasti nerostných surovin a ekonomického hodnocení jejich zdroj�.

334  Odd�lení servisu státní geologické služby (2)
Zabezpe�uje komplexní vyjad�ování k investi�ní výstavb� v souladu se stavebním

zákonem a vyhláškou �. 5/�987 Sb.; operativní zpracování specializovaných požadavk� státní
geologické služby; tvorbu, aktualizaci a údržbu databáze ploch dot�ených t�žbou nerostných
surovin, ploch sanovaných, v rekultivaci a revitalizovaných v �R.
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