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Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává 
a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý 
sektor a veřejnost. 
Je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního 
prostředí, pověřená výkonem státní geologické služby na území ČR. Je jedinou institucí, 
jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území ČR. 
Její činnost je založena na optimálním propojení služeb pro společnost se špičkovým 
výzkumem v oblasti geologických věd, přírodních zdrojů, geologických rizik a ochrany 
životního prostředí. 
Jako mezinárodně uznávaná vědecká instituce pružně reaguje na potřeby dlouhodobě 
udržitelného rozvoje společnosti a zároveň plní významnou úlohu ve vzdělávání 
a popularizaci geologie. 

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

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

nerostných surovinách a geologických rizicích na území ČR
·  poskytování geovědních informací a odborná podpora pro rozhodování ve věcech 

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

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

Většina běžných a dobře fungujících států má 
meteorologickou, hydrologickou, geologickou a někdy i další 
služby, které mají detailní přehled o svém území, ví, jaká 
ložiska, jaké vodní zdroje či jak úrodné půdy stát 
obhospodařuje a jaký další vývoj se dá očekávat. Větší část 
aktivit těchto státních služeb se týká chodu státu a menší část 
výzkumu. Ten je nezbytný, aby stát znal současné trendy, 
technologie a vývoj v oboru. Tento model není nijak nový, byl 
zaveden prakticky uvažujícími Brity např. v Súdánu již 
koncem 19. století. Z tohoto pohledu představuje ČGS 
nezastupitelnou organizaci, která právě v těchto letech hledá 
správný poměr aktivit a jejich financování mezi výkonem 
státní služby a výzkumem.

Václav Cílek
ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR

ČGS je progresivní geologická služba, která chápe, že kvalitní 
správa dat a systémů a poskytování informací zákazníkům 
jsou maximálně důležité. Oceňuji na ní velmi efektivní 
a zodpovědný přístup k řešení pracovních úkolů. Tato 
organizace je otevřena k partnerské spolupráci, při níž je 
v případě potřeby schopna zastávat i vedoucí úlohu.

Ian Jackson
náměstek ředitele Britské geologické služby

Nejsem již sice řádným zaměstnancem České geologické 
služby, ale cítím se být stále jejím členem. Je to pochopitelné, 
vždyť mám aspoň trochu právo ji pokládat za své dítě. Proto 
jsem spokojen, když o ní slyším chválu, a trpím, pokud se 
ozvou kritické hlasy. Fandím mladým, kterých je mezi námi 
dost, a obdivuji naše týmy na zahraničních akcích.

Zdeněk Kukal
ředitel Českého geologického ústavu v letech 1992–1997

ČGS se zvláště v posledním období vydala na cestu moderní 
geologické služby, která nejen že plní širokou škálu úkolů 
vyplývajících z jejího postavení instituce státní správy,  
ale také dosahuje stále lepší vědecké výkonnosti. To mimo jiné, 
dle mého názoru, souvisí se systematickou péčí, jaká je 
věnována přijímání mladých vědeckých pracovníků 
s vysokým vědeckým potenciálem.
Institut geologického inženýrství VŠB-TU v Ostravě, i já 
osobně, si dnes bez spolupráce s ČGS a především bez služeb, 
které – zvláště v oblasti komplexních geologických informací 
a datových služeb – poskytuje, jen stěží dokážeme představit 
řešení řady grantových projektů, včetně zahraničních či realizaci 
 diplomových a doktorských prací našich absolventů.

Radomír Grygar
vedoucí Institutu geologického inženýrství VŠB-TU v Ostravě

V roce 1990 jsem byl zvolen ředitelem tehdy Ústředního 
ústavu geologického, který jsme přejmenovali na Český 
geologický ústav. Po dvou letech práce jako ústav Ministerstva 
životního prostředí jsme se zařadili mezi pracoviště, která 
účinně pomáhala zlepšovat přístup státní správy k ochraně 
české přírody a přitom studovat a dokumentovat regionální 
znalost geologického podkladu.
Stále sleduji se zájmem, jak ČGS dále rozvíjí geologický 
výzkum České republiky, a velmi bych si přál, aby ČGS spolu 
s Geofondem znovu vytvořila optimálně funkční společnou 
organizaci, v níž by se trvale soustředil celý komplex 
současných i historických poznatků o geologii republiky, 
a spolupracovala úspěšně s vysokoškolskými a akademickými 
geologickými pracovišti. 

Vladimír Sattran
ředitel Českého geologického ústavu v letech 1990 a 1991

ČGS je jednou z nejvíce viditelných geologických služeb 
menších států Evropské unie, která je aktivní v široké oblasti 
geologických oborů nejen v Evropě, ale i mimo evropský 
kontinent. Spolupráce mezi slovinskou a českou 
službou byla sice spíše nenápadná a probíhala především na 
neoficiální úrovni, máme s ní však velice dobrou zkušenost. 
Naším záměrem je posílit vzájemné akce v rámci schémat 
ERDF (European Regional Development Fund).

Marko Komac
ředitel Slovinské geologické služby

Českou geologickou službu považuji za významnou, pro stát 
potřebnou instituci, tak jak to před 90 lety definovali „otcové 
zakladatelé“. Důležité je, aby svou činností dokázala 
vytvářet podobný obraz o sobě i v očích mocných této doby. Co 
o vztahu k ČGS může říci člověk, který s ní spojil celý svůj 
život?

Miloš Růžička 
ředitel České geologické služby v letech 1997–2003
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Dr. Vladimír Zoubek byl garantem 
jedné ze sekcí zasedání.

Jeden z nejznámějších světových 
sedimentologů R. L. Folk přednášel 
o rozpoznávání fosilních pouštních 
sedimentů.

Přes 2000 účastníků na slavnostním zahájení kongresu v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti.

Mezinárodní výstava laboratorní techniky a publikací GEO 68 byla 
bohatší než výstavy na předešlých kongresech.

Zakončení bylo méně slavnostní. Zahraniční účastníci jsou shromážděni 
kolem dr. Miloše Suka, který jim tlumočí rozhlasové zprávy o průběhu 
okupace.

Nezapomenutelný mezinárodní geologický kongres v roce 1968

Nad desítky geologických zasedání, sympozií a konferencí, které Česká geologická 
služba pořádala, vyniká organizace 23. mezinárodního geologického kongresu 
v roce 1968. Pro celou geologickou veřejnost jsou totiž mezinárodní geologické 
kongresy vrcholem vědeckých i osobních vztahů mezi institucemi i jednotlivými 
geology. Čtyřleté mezidobí mezi kongresy věnují organizátoři přípravám zasedání, 
exkurzí a publikací. Pověřit určitou zem organizací kongresu znamená důvěřovat 
v její schopnosti i v úroveň geologických věd. 
V šedesátých letech minulého století se představitelé československé geologie po 
zhodnocení našich možností rozhodli nabídnout uspořádání 23. kongresu v Praze. 
Byli jsme nejvážnějšími kandidáty, též proto, že jsme na 22. kongresu v Indii 
předvedli geologickou mapu Československa v měřítku 1 : 200 000 a bezpochyby 
jsme byli první zemí na světě, která tak zmapovala své území. Nebyla to pouze  
tato mapa, celé naše geologické zázemí bylo solidní. V šedesátých letech  
20. století využívala československá geologie cenných podkladů z technických prací  
i nemalých financí, které byly na geologické průzkumy a výzkumy vynakládány.
Stále se razilo heslo o soběstačnosti ve všech nerostných zdrojích, jež bylo 
dědictvím padesátých let. Podařilo se však poněkud prolomit zahraniční izolaci – 
Ústav organizoval sympozia, začaly geologické expedice do rozvojových zemí, 
naši geologové pronikali do mezinárodních organizací. Český masiv se svou 
prvohorní stratigrafií se stal v zahraničí pojmem, geofyzika a výzkum hlubinné 
stavby se dostávaly na slušnou úroveň. 
Organizace kongresu znamenala několikaletou dřinu. Předseda a většina funkcionářů 
byli z České geologické služby (tehdejšího Ústředního ústavu geologického), 
vydavatelství připravovalo kongresové publikace – sborníky a exkurzní průvodce.
V srpnu 1968 se sjížděli zahraniční účastníci, přihlášených odborníků bylo 2900, 
k nim připočtěme i doprovod, a to byl tehdy kongresový rekord. 
Předkongresových exkurzí se zúčastnilo na 400 zájemců, kteří s průvodci navštívili 
terény od Aše až po Prešov. Slavnostní zahájení kongresu proběhlo se vší pompou, 
s projevy i hudbou, den nato začaly přednášky v sekcích v budově Techniky v Dejvicích.  
Je pozdní večer 20. srpna, cizinci se svými českými přáteli si prohlížejí Prahu, jdou 
na večeři ke Flekům či k Pinkasům. Po půlnoci se však na ulicích shlukují lidé, 
zpráva je jasná, začíná okupace! V noci i následujícího dne jsou cizinci zataženi do 
dění, pro některé to znamená životní zážitek. Sovětští geologové si stěžují  
na reakci našich geologů, dokonce jmenovitě. Kongres je oficiálně ukončen, 
podařilo se zorganizovat odjezd hostů vlakem i autobusy.
Řada našich geologů odjíždí do zahraničí, někteří z nich na desítky let.
Práce státní geologické služby pokračovaly i v dalších letech „obrodného“ procesu 
a normalizace, podmínky se měnily, stopy kongresu však najdeme v literatuře, 
sbírkách známek i ve vztazích mezi geology dodnes.

Přednášky byly zajímavé, diskuse mnohdy ještě zajímavější.

Prezident kongresu RNDr. Josef Svoboda, Dr.Sc., před výstavní síní.Série známek s geologickými motivy vydaná k 23. mezinárodnímu geologickému 
kongresu. Na námětech známek se podíleli též pracovníci ústavu.
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Dr. Vladimír Zoubek byl garantem 
jedné ze sekcí zasedání.

Jeden z nejznámějších světových 
sedimentologů R. L. Folk přednášel 
o rozpoznávání fosilních pouštních 
sedimentů.

Přes 2000 účastníků na slavnostním zahájení kongresu v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti.

Mezinárodní výstava laboratorní techniky a publikací GEO 68 byla 
bohatší než výstavy na předešlých kongresech.

Zakončení bylo méně slavnostní. Zahraniční účastníci jsou shromážděni 
kolem dr. Miloše Suka, který jim tlumočí rozhlasové zprávy o průběhu 
okupace.

Nezapomenutelný mezinárodní geologický kongres v roce 1968

Nad desítky geologických zasedání, sympozií a konferencí, které Česká geologická 
služba pořádala, vyniká organizace 23. mezinárodního geologického kongresu 
v roce 1968. Pro celou geologickou veřejnost jsou totiž mezinárodní geologické 
kongresy vrcholem vědeckých i osobních vztahů mezi institucemi i jednotlivými 
geology. Čtyřleté mezidobí mezi kongresy věnují organizátoři přípravám zasedání, 
exkurzí a publikací. Pověřit určitou zem organizací kongresu znamená důvěřovat 
v její schopnosti i v úroveň geologických věd. 
V šedesátých letech minulého století se představitelé československé geologie po 
zhodnocení našich možností rozhodli nabídnout uspořádání 23. kongresu v Praze. 
Byli jsme nejvážnějšími kandidáty, též proto, že jsme na 22. kongresu v Indii 
předvedli geologickou mapu Československa v měřítku 1 : 200 000 a bezpochyby 
jsme byli první zemí na světě, která tak zmapovala své území. Nebyla to pouze  
tato mapa, celé naše geologické zázemí bylo solidní. V šedesátých letech  
20. století využívala československá geologie cenných podkladů z technických prací  
i nemalých financí, které byly na geologické průzkumy a výzkumy vynakládány.
Stále se razilo heslo o soběstačnosti ve všech nerostných zdrojích, jež bylo 
dědictvím padesátých let. Podařilo se však poněkud prolomit zahraniční izolaci – 
Ústav organizoval sympozia, začaly geologické expedice do rozvojových zemí, 
naši geologové pronikali do mezinárodních organizací. Český masiv se svou 
prvohorní stratigrafií se stal v zahraničí pojmem, geofyzika a výzkum hlubinné 
stavby se dostávaly na slušnou úroveň. 
Organizace kongresu znamenala několikaletou dřinu. Předseda a většina funkcionářů 
byli z České geologické služby (tehdejšího Ústředního ústavu geologického), 
vydavatelství připravovalo kongresové publikace – sborníky a exkurzní průvodce.
V srpnu 1968 se sjížděli zahraniční účastníci, přihlášených odborníků bylo 2900, 
k nim připočtěme i doprovod, a to byl tehdy kongresový rekord. 
Předkongresových exkurzí se zúčastnilo na 400 zájemců, kteří s průvodci navštívili 
terény od Aše až po Prešov. Slavnostní zahájení kongresu proběhlo se vší pompou, 
s projevy i hudbou, den nato začaly přednášky v sekcích v budově Techniky v Dejvicích.  
Je pozdní večer 20. srpna, cizinci se svými českými přáteli si prohlížejí Prahu, jdou 
na večeři ke Flekům či k Pinkasům. Po půlnoci se však na ulicích shlukují lidé, 
zpráva je jasná, začíná okupace! V noci i následujícího dne jsou cizinci zataženi do 
dění, pro některé to znamená životní zážitek. Sovětští geologové si stěžují  
na reakci našich geologů, dokonce jmenovitě. Kongres je oficiálně ukončen, 
podařilo se zorganizovat odjezd hostů vlakem i autobusy.
Řada našich geologů odjíždí do zahraničí, někteří z nich na desítky let.
Práce státní geologické služby pokračovaly i v dalších letech „obrodného“ procesu 
a normalizace, podmínky se měnily, stopy kongresu však najdeme v literatuře, 
sbírkách známek i ve vztazích mezi geology dodnes.

Přednášky byly zajímavé, diskuse mnohdy ještě zajímavější.

Prezident kongresu RNDr. Josef Svoboda, Dr.Sc., před výstavní síní.Série známek s geologickými motivy vydaná k 23. mezinárodnímu geologickému 
kongresu. Na námětech známek se podíleli též pracovníci ústavu.
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V roce 2009, kdy vychází tato výroční zpráva, si připomínáme úctyhodných 

90 let od založení Státního geologického ústavu Republiky československé, 

právního předchůdce dnešní České geologické služby. O tom, jaký význam 

tomuto ústavu přisuzovali jeho zakladatelé, svědčí právě to, že byl ustanoven 

záhy po vzniku československého státu, hned v první vlně zakládání státních 

správních a vědeckých institucí. Poslání, které bylo tomuto ústavu svěřeno,  

je, možná překvapivě, stále platné. Odkazuje na zkušenost všech 

civilizovaných států, které v zájmu ekonomického rozvoje, ochrany 

obyvatelstva a životního prostředí uznávají potřebu systematického 

poznávání geologické stavby státního území, včetně sestavení geologické 

mapy v měřítku 1 : 25 000, i potřebu instituce zřízené státem za účelem 

vydávání objektivních odborných posudků a stanovisek. Mimo praktickou 

funkci byla ústavu dána do vínku i funkce teoreticko-vědecká. Podle 

zakládací listiny musí být součástí ústavu i veliká vědecká knihovna, archiv, 

kde budou uloženy všechny informace o nerostných zdrojích a výsledky 

všech vrtných a kutacích prací na území republiky, a geologické muzeum, 

kde budou uchovány vzorky dokumentující mapovací práce.

V jakém stavu se tato instituce nachází nyní? Česká geologická služba 

je zřízena zákonem v rámci resortu Ministerstva životního prostředí, kde 

naplňuje svoje základní poslání duální povahy: Jako součást informační 

základny MŽP má Česká geologická služba poskytovat odborné služby pro 

potřeby státní a veřejné správy, soukromého sektoru i veřejnosti. Základem 

pro tyto odborné služby je přitom vlastní výzkumná činnost v oborech 

geologických věd. Pouze propojení těchto dvou sfér je zárukou kvalitní 

odborné podpory státní správy a je také rysem, který státní geologickou 

službu odlišuje od čistě akademických výzkumných institucí. Na poli 

výzkumu Česká geologická služba dosahuje dlouhodobě vynikajících 

výsledků. V posledním hodnocení výsledků výzkumu, provedeném vládní 

Radou pro výzkum a vývoj, obsadila 18. místo ze všech 194 hodnocených 

institucí v České republice, čímž předstihla řadu ústavů Akademie věd ČR 

i vysokých škol. Pokud srovnáme pouze státní příspěvkové organizace, 

dostává se ČGS na první místo, a je také vědecky nejúspěšnější institucí 

v rámci resortu MŽP. Je-li řeč o výzkumu, je třeba zmínit i další vynikající 

výsledek, ačkoli se hodnocení Radou pro výzkum a vývoj vymyká. Od roku 

1925 vydává naše instituce odborný časopis, v současnosti nazvaný Bulletin 

of Geosciences. V roce 2007 byl tento časopis začleněn do databáze Web of 

Science – Thomson ISI a v roce 2010 mu bude stanoven impakt faktor. Česká 

geologická služba se takto stane v ČR prvním vydavatelem časopisu s impakt 

faktorem v oboru základních geologických věd (s výjimkou geofyziky).

I přes tyto vynikající výsledky se Česká geologická služba v současné době 

potýká s obtížnou ekonomickou situací, nejen v důsledku globální krize. 

Financování její činnosti ze státního rozpočtu, které od počátku tohoto 

století probíhalo valnou měrou ve formě výzkumného záměru, bylo 

postupně redukováno a v nedostatečné míře kompenzováno příspěvkem 

zřizovatele na výkon státní geologické služby. Důsledkem toho byl výrazný 

nárůst projektových kontraktů, přesun většiny režijních nákladů do 

projektových rozpočtů a snížení tvorby fondu obnovy majetku. Česká 

geologická služba se stále více orientuje na zahraniční projekty, a to jak 

v rámci Evropské unie (např. projekty 7. rámcového programu zaměřené 

na ukládání CO2 nebo vybudování Africko-evropského informačního 

systému pro nerostné zdroje), tak v rámci zahraniční rozvojové spolupráce 

financované vládou České republiky, a řeší i projekty, jako je například 

kontrakt na geologické mapovaní uzavřený s Geologickou službou 

Íránu. Velmi významné projekty jsou financovány z Norského finančního 

mechanismu: Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované 

vody a půdy, Výzkum geologického úložiště CO2 v České republice a Výzkum 

netradičních izotopů ve znečišťujících látkách přenášených přes státní 

hranice ČR. Již pouhý výčet těchto projektů svědčí o tom, jak se v současnosti 

mění zaměření aktivit České geologické služby: od klasických a stále 

žádaných témat, jako je základní geologické mapování a hodnocení 

surovinového potenciálu – ovšem při využití nejlepších dostupných 

analytických metod a rozsáhlé podpoře špičkových informačních 

technologií – až po environmentální témata týkající se atmosféry a biosféry 

a také studium globálních klimatických změn, zmírňování průmyslového 

příspěvku k těmto změnám a výzkum adaptačních mechanismů na tyto 

změny. Při řešení všech těchto aktuálně tíživých témat nachází uplatnění 

komplexní odborná kompetence České geologické služby, využívající k tomu 

vlastního laboratorního zázemí, stejně jako vnitřních informačních systémů. 

Projekt zaměřený na studium netradičních izotopů umožnil uskutečnit 

nákladnou investici, o kterou Česká geologická služba usilovala již řadu 

let. Na barrandovském pracovišti byla nejprve z dotace MŽP vybudována 

ultrastopová laboratoř pro přípravu vzorků a následně zde bude instalován 

multikolektorový hmotnostní spektrometr s plazmovým zdrojem. Tento 

přístroj, ve středoevropském regionu stále ještě unikátní, bude využíván 

jak pro výzkum environmentálních biogeochemických témat, tak pro 

izotopovou geochemii hornin. 

Pod tlakem napjaté ekonomické situace je Česká geologická služba nucena 

zvyšovat objem získaných projektů. Odborné kvality našich pracovníků 

i naše dosavadní vynikající výsledky, na nichž se podílejí jak badatelé, tak 

pracovníci zázemí výzkumu, jsou pouze jedním z předpokladů překonání 

současných finančních obtíží. Je totiž i odpovědností státu, jenž Českou 

geologickou službu zřizuje ze své zákonné vůle a ke svému prospěchu, aby 

pro její činnost zajistil takové podmínky, ve kterých bychom mohli její poslání 

úspěšně naplňovat a dále rozvíjet podle potřeb současné společnosti. Je před 

námi zásadní rozhodování o tom, jak nakládat s přírodními zdroji, zejména 

zdroji energie a vody, a jak čelit důsledkům globálních klimatických změn, 

a v této situaci je role České geologické služby nenahraditelná.

Slovo ředitele

Zdeněk Venera



Cíle a výstupy geologického mapování
Geologické mapování patří mezi hlavní úlohy ČGS od dob jejího  
založení. ČGS je jedinou institucí v ČR způsobilou a pověřenou  
k tvorbě geologických map státního území. Mapování zahrnuje  
nejen tvorbu geologických a tematických map různých měřítek,  
ale také sběr, zpracování a poskytování doprovodných datových  
souborů a hmotné dokumentace. Moderní mapování využívá  
nové analytické metody a vyobrazuje kromě geologie, struktury  
a tektonometamorfního vývoje hornin také například podmínky, za 
kterých se vyvíjel půdní pokryv. To vše určuje charakter současného 
životního prostředí a ovlivňuje výskyt ekosystémů a biotopů  
v krajině. Přímý ekonomický přínos mají nově nalezené indicie 
zdrojů nerostných surovin, zhodnocení a ochrana zdrojů energie 
(uhlí, geotermální energie) a průmyslových minerálů a návrhy 
potenciálních lokalit pro ukládání plynu nebo nebezpečných odpadů.

Každý mapový list měřítka 1 : 25 000 zahrnuje tři základní části: 
geologickou mapu, textové vysvětlivky a informační systém. Výběr 
mapovaných oblastí odráží priority státu a místní samosprávy ve 
vztahu k životnímu prostředí nebo územnímu rozvoji. Výsledky 
geologického mapování a regionálních studií doplňují detailní 
petrologická, strukturní, sedimentologická, vulkanologická, 
mineralogická, geochemická, geochronologická nebo izotopická 
data. V současnosti probíhá mapování v devíti oblastech: Šumava, 
Krkonoše a Jizerské hory, Český ráj – geopark UNESCO, Jeseníky, 
CHKO Křivoklát, Doupovské hory, Brněnsko a sousední Moravský 
kras, moldanubický batolit a Beskydy. Naše instituce spolupracuje 
na projektu OneGeology, jenž směřuje k vytvoření geologické 
mapy Země 1 : 1 000 000.

Nové postupy v mapování
Všechna nově získaná data jsou ukládána do Národní mapové 
databáze ČGS. Po rozsáhlém testování GIS aplikací pro potřeby 
geologického mapování byla v roce 2008 vyvinuta nová mapovací 
metodika. Jejím cílem je plně digitalizovaná produkce mapových 
vrstev, které budou kompatibilní s ostatními databázovými systémy 
a využitelné například pro konstrukce 3D geologických modelů. 

Geologické  
a tematické 
mapy

Geologické mapy poskytují 
aktuální informace o geologické 
stavbě území České republiky 
a jsou základem pro geologický 
výzkum. Mapy a mapové 
vysvětlivky jsou využívány  
v geovědních studiích, které se 
týkají ochrany životního prostředí, 
bilance zásob podzemních 
vod, posuzování geohazardů, 
vyhledávání nerostných surovin  
a  strategického a územního 
plánování.  V roce 2008 pokračoval 
projekt detailního geologického 
mapování České republiky 
v měřítku 1 : 25 000. Česká 
geologická služba ve spolupráci 
se zahraničními geologickými 
institucemi také sestavila 
geologické mapy v příhraničních 
oblastech České republiky  
a na území jiných států. 

Jaroslava Pertoldová
vedoucí odboru regionální
geologie krystalinika

Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13-443 Chotěboř 
(sestavila redaktorka Barbora Dudíková Schulmannová a kol.).



Příklad geologické mapy 1 : 50 000 vytvořené v rámci celorepublikového 
mapovacího projektu v devadesátých letech.

Klinopyroxen-plagioklasová koróna okolo granátu (granát-pyroxenický 
skarn, Rešice).

Nová synoptická mapa České republiky 1 : 500 000  
po 40 letech 
V roce 2008 byla vydána kniha „Stručná geologie základu Českého 
masivu a jeho karbonského a permského pokryvu“ od Jana 
Chába a kol., která doplňuje generalizovanou mapu zmíněného 
autorského kolektivu, vydanou o rok dříve. Přináší přehled geologie 
Českého masivu, bohatě doplněný novými daty, v porovnání 
s poslední srovnatelnou publikací Mísaře a kol. z roku 1983.

3D modely krystalinických komplexů severních Čech 
skrytých pod sedimentárními pánvemi
Na základě archivních vrtných dat probíhá rekonstrukce 
paleoreliéfu krystalinika. V roce 2008 probíhalo zpracování  
sv. části české křídové pánve a sousedních permokarbonských 
pánví, zahájeno bylo zpracování území Prahy. Digitální model 
povrchu krystalinika a svrchního paleozoika, skrytého pod 
mladšími sedimenty, umožňuje hlubší pochopení těchto oblastí  
při pozdějším mapování. 

Mapování na ostatních kontinentech
Mezinárodní mapovací projekty s naší účastí probíhají v Nikaragui, 
Salvadoru, Kostarice, Peru, Íránu nebo v Antarktidě.

Historický vývoj geologického mapování  
v České republice
V počátcích existence ČGS se mapování zaměřovalo jen na 
vybrané oblasti zájmu (např. J. E. Hibsch mapoval České 
středohoří). Začátkem 60. let bylo pak tehdejší Československo 
první zemí plně pokrytou geologickými mapami 1 : 200 000. 
Tento projekt pod vedením J. Svobody vyústil také v první 
„půlmilionku“, vydanou v roce 1968. Systematické geologické 
mapování vedené V. Kleinem pokračovalo v 70. a 80. letech. 
Mezi výrazné mapující geology se řadí A. Matějka, Z. Roth  
a E. Menčík (Západní Karpaty), L. Kopecký (vulkanické komplexy), 
R. Tásler (permokarbonské pánve), Z. Vejnar (západní Čechy), 
M. Suk (moldanubikum) nebo V. Chaloupský (lugikum).
Rostoucí ekonomické nároky státu vedly v letech 1987–2000 

k pokračování geologického mapování v měřítku 1 : 50 000, 
tentokrát pod vedením I. Cichy. Výsledné speciální mapy 
(inženýrskogeologické, nerostných zdrojů, hydrogeologické) 
pokrývají celé území ČR a v digitální formě jsou přístupné na 
webových stránkách ČGS.
S rozvojem moderních geovědních oborů, důrazem na ochranu 
životního prostředí, udržitelný rozvoj a s rostoucí potřebou 
státu a úřadů získávat detailní informace bylo koncem 90. let 
započato nové geologické mapování vybraných oblastí ČR. 
Tyto práce vedou k vytvoření digitálních geologických map 
na území přírodních rezervací nebo důležitých zemědělských 
a průmyslových oblastí.
Spolupráce s geologickými službami sousedních států umožňuje 
tvorbu specializovaných a přeshraničních map. Mezinárodní 
mapovací projekty, zaměřené zejména na přírodní rizika, 
nerostné suroviny a územní plánování, probíhaly v Antarktidě, 
Peru, Mongolsku, Íránu, Zambii, Burkině Faso, USA, Nikaragui 
nebo Salvadoru.

�

Výroční zpráva České geologické služby 2008

Prof. Jaromír Koutek a doc. Václav Havlena při studentské exkurzi do 
skarnového lomu Vlastějovice v roce 1977. Profesor Koutek byl vynikající, 
všestranný geolog a velice vzdělaný a laskavý člověk. Založil katedru 
ložiskové geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Pro Ústřední ústav geologický (dnešní ČGS) provedl rozsáhlé geologické 
mapování moldanubika i Západních Karpat.



Detailní geologický výzkum České republiky je 
zaměřen na tato témata:
•   definice regionálních geologických jednotek, jejich vývoj  

a hlavní tektonické struktury;
•   hlubinná stavba Českého masivu;
•   petrologické, geochemické, geochronologické a mineralogické 

výzkumy krystalinických komplexů;
•   vznik a vmístění magmatických těles;
•   architektura sedimentárních a vulkanických formací včetně 

jejich termální historie;
•   litostratigrafické a biostratigrafické interpretace a korelace.

Výzkum v krystaliniku v roce 2008
Severozápadní Čechy: Strukturní a metamorfní výzkum je 
zaměřen na paleozoickou suturu mezi tepelsko-barrandienskou 
jednotkou a saxothuringikem. Nový 3D geologický model 
zobrazuje reliéf krystalinického podloží, povrch permských  
a karbonských sedimentů, geometrii vulkanitů a bázi kvartéru. 
Regionální analýza strukturního záznamu v bohemiku je 
korelována s vývojem sousedního moldanubika  
a saxothuringika.
Krkonoše a Jizerské hory: Radiometrické datování metasedimentů 
pomohlo zpřesnit časovou posloupnost studovaných 
tektonometamorfních událostí, které byly identifikovány 
petrologickým a strukturním výzkumem.
Východní část Českého masivu: Byl vytvořen nový tektonický 
model pro celý sv. okraj moldanubika, který vysvětluje hlavní fáze 
násunové a zlomové tektoniky spolu s exhumací svrchnoplášťových 
a spodnokorových hornin a zabývá se protolitem studovaných 
hornin.
Moldanubický batolit: V severní části byly interpretovány 
magmatické stavby a mechanismy vmístění magmat. Výzkum byl 
kombinován s absolutním datováním a gravimetrickým měřením. 
Práce se zaměřily též na vztah ultradraselných plutonů k tomuto 
složitému granitoidnímu batolitu.
Šumava: Geochemický a strukturní výzkum variských granitoidů 
vedl k rozlišení jejich jednotlivých typů a variet.

Regionální 
geologický 
výzkum

Geologický výzkum Českého masivu  
a Západních Karpat je úzce svázán  
s geologickým mapováním  
a probíhá ve spolupráci s ostatními 
geologickými institucemi v České 
republice a v zahraničí. Geologický 
výzkum řeší tektonometamorfní vývoj 
krystalinika, vmístění a vzájemný vztah 
magmatických těles a jejich chemismus, 
absolutní stáří metasedimentů  
a granitoidů, tektonosedimentární 
vývoj akumulačních oblastí, 
lito- a biostratigrafii sedimentů  
včetně paleoenvironmentálních  
a paleogeografických interpretací. 
Výsledky jsou prezentovány na 
mezinárodních konferencích  
a publikovány v recenzovaných 
periodikách a monografiích. 

Mikrofotografie zinkem bohatého spinelu v migmatitu z jihočeského 
moldanubika (rovnoběžné nikoly).

Jaroslava Pertoldová
vedoucí odboru regionální
geologie krystalinika

Lilian Švábenická
vedoucí odboru regionální geologie 
sedimentárních formací



Radko Tásler (1925–2001), v ČGS 
pracoval v letech 1948–1998 
jako specialista na problematiku 
permokarbonu.

Zjednodušená strukturní mapa jv. části Šumavy zobrazující průběh 
duktilních staveb.

Výzkum sedimentárních formací v roce 2008

Český masiv
Paleozoikum: Výzkumné aktivity zahrnovaly rekonstrukce 
paleoprostředí Barrandienu a svrchnopaleozoických kontinentálních 
pánví, geochemické charakteristiky spodnopaleozoických bazaltů, 
konstrukce paleogeografických map na základě fauny, vyhodnocení 
svrchnopaleozoické flóry středočeských a lužických pánví a studium 
drob kulmu Nízkého Jeseníku. 
Mezozoikum: Architektura mořských sekvencí a časová 
proměnlivost distribuce litofacií byla studována v české křídové 
pánvi na Turnovsku. Zvláštní důraz byl kladen na stratigrafické 
zhodnocení svrchního turonu a hranice turon–coniak.
Kenozoikum: Vztahy fluviálních a deltových systémů, tektonika 
a kompakce rašelin byly interpretovány v mostecké pánvi. 
Byly studovány monogenetické vulkány svrchnomiocenního 
stáří v Českém středohoří a vulkány mio- nebo pliocenního stáří 
v Českém ráji. Korelovány byly terasové systémy východního údolí 
Labe a na soutoku Labe s Vltavou a pokračovalo datování vývoje 
současné odvodňovací sítě Českého masivu. Palynologie přispěla 
k interpretaci organických uloženin na Šumavě a v Polabí.

Západní Karpaty
Flyšové Karpaty: Křídové mořské uloženiny „red beds” byly 
zhodnoceny s důrazem na revizi taxonomie aglutinovaných 
foraminifer. Multidisciplinární studie jurských a křídových 
sedimentů proběhla v nově přístupných částech lomu Kotouč  
u Štramberka. 
Karpatská předhlubeň: Sedimentární prostředí spodního 
badenu bylo studováno v centrální části předhlubně. Byla 
dokončena rekonstrukce kontinentálního zalednění a kvartérního 
paleoprostředí na Moravě.

Odbory krystalinika a sedimentárních formací se podílejí na 
vzrůstajícím počtu mezinárodních výzkumných projektů (např. IGCP, 
ICDP, Antarktický výzkumný program, projekty zahraniční rozvojové 
pomoci v Íránu, Namibii, Nikaragui, Peru, Burkině Faso atd.).

Historie výzkumu krystalinika a sedimentárních 
formací
V roce 1919 představoval výzkum krystalinika a sedimentárních 
formací nové vědní obory. Teorie prvních průkopníků, jako byl 
F. E. Suess, poskytly tomuto odvětví vědy velmi dobrý základ. 
Státní geologická služba tehdejšího Československa si udržovala 
vedoucí pozici jak v teoretických, tak v aplikovaných odvětvích 
výzkumu sedimentárních a krystalinických hornin. Prvotní 
popisná a kvalitativní data byla interpretována v návaznosti 
na soudobé tektonické hypotézy. Vývoj měřicích přístrojů 
a souběžně i potřebné teorie umožnily sběr kvantitativních 
analytických dat, která sloužila k reinterpretacím původních 
hypotéz (např. 6506 m hluboký vrt Jablůnka z roku 1982 
prokázal násun Západních Karpat na evropskou desku).  
Zhruba v polovině své historie se oddělení zapojilo do 
rozsáhlých mapovacích projektů po celé České republice,  
ve kterých úspěšně pokračuje dodnes.

Mezi nejvýznamnější geology zaměřené na krystalinikum 
se řadí například V. Zoubek, A. Dudek, M. Suk a S. Vrána 
(moldanubikum), Z. Vejnar (západní část bohemika)  
a F. Fiala (vulkanity a felzické granulity). V klasické oblasti 
Barrandienu pracovali J. Cháb a J. Mašek (proterozoikum), 
J. Svoboda, V. Havlíček, M. Šnajdr a Z. Kukal 
(kambrium–ordovik) a I. Chlupáč (silur–devon). Výzkum 
svrchnopaleozoických pánví včetně zhodnocení uhelných 
zásob vedl R. Tásler. K poznání české křídové pánve 
významně přispěli J. Soukup, F. Macák a V. Klein. Kenozoický 
vulkanismus interpretoval L. Kopecký. Geologickou stavbu 
Západních Karpat řešili A. Matějka, Z. Roth, E. Menčík  
a Z. Stráník, s biostratigrafickými daty E. Hanzlíkové.  
Projekt IGCP „Kvartérní zalednění severní polokoule“,  
vedený V. Šibravou, znamenal světový přínos ke kvartérní 
geologii. 
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Sloupcová odlučnost bazanitu, 
oligocén, Zlatý vrch u České 
Kamenice.
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Vědecký tým zabývající se globálními změnami v minulosti Země  
tvoří 5 výzkumných pracovníků, 8 doktorandů, 1 diplomantka  
a 2 techničky s celkovou pracovní kapacitou 10 pracovních  
úvazků/rok. Jmenovitě jsou to Stanislava Berkyová, Eva Břízová,  
Petr Budil, Jana Drábková, Lenka Ferrová, Jiří Frýda, Naďa Hrdličková, 
Tomáš Hroch, Jiří Kříž, Richard Lojka, Štěpán Manda, Zbyněk Šimůnek, 
Marika Steinová, Alena Tichá, Petra Tonarová a Radek Vodrážka.

Publikační aktivita
Tito pracovníci publikovali celkem 25 vědeckých recenzovaných publikací  
zahrnutých do databáze Web of Science, 7 kapitol v zahraničních 
vědeckých knihách a 5 recenzovaných vědeckých publikací bez IF.

Přehled hlavních výstupů
•   Publikování studie o změnách teploty mořské vody odvozené 

z izotopového složení kyslíku apatitu konodontových elementů, 
pocházejících ze sedimentárních sekvencích na hranici spodního 
a středního devonu Nevady a České republiky. Výsledky analýzy 
ukázaly korelaci změn teplot mořské vody v obou vzdálených 
oblastech a tím prokázaly globální transgresně-regresní události 
řízené pravděpodobně glacieustází. Naznačily tak nutnost 
změnit vžitou představu o devonu jako o období bez polárních 
ledovcových čepiček (Elrick et al. 2009).

•   Publikování monografie o novém společenstvu mlžů z gorstianu 
(siluru) pražské pánve. Toto bohaté společenstvo mlžů (32 druhů) 
má těsné vztahy k silurským společenstvům Severní Ameriky  
a Skandinávie (Kříž 2008a).

•   Publikování kapitoly v knize Phylogeny and Evolution of the 
Mollusca (University of California Press) sumarizující evoluci  
a fylogenezi paleozoických gastropodů (Frýda et al. 2008a). 

•   Analýza distribuce a migrační dynamiky spodnopaleozoických 
nautiloidů se zaměřením na kolonizaci nových prostředí  
a srovnání ekologických nároků paleozoických a mezozoických-
recentních nautiloidů (Manda 2008a, b).

•   Fosfatické intraklasty v hemipelagických sedimentech české křídové 
pánve byly popsány jako unikátní zdroj paleoekologických, 
tafonomických a biostratigrafických dat (Vodrážka et al. 2009).

•   Publikování výsledků studia elementů lilijic ze svrchního turonu 
české křídové pánve s diskusí jejich tafonomie a způsobu života 
(Žítt a Vodrážka 2008).

•   Revize nahosemenné rostliny Paripteris gigantea doložila migraci 
mezi mississippem a pennsylvanem z Číny přes Evropu do 
Severní Ameriky. Tento druh byl zjevně tolerantní vůči různým 
klimatickým podmínkám, což mu umožnilo osídlit v karbonu 
celou tropickou oblast (Šimůnek 2009).

•   Analýza rané radiace rutoceratoidních nautiloidů ve spodním 
devonu. Tato linie se vyznačuje zvláště vyvinutou skulpturou, 
která je obvykle považována za adaptaci proti predátorům. 
V souladu s tím byla radiace rutoceridů dříve pokládána za 
důsledek radiace durofágních predátorů, což publikovaná studie 
zpochybnila (Manda a Turek 2009a).

•   Objev neobvyklého barevného vzoru na schránkách nautiloidů. 
Jeho srovnání s ostatními známými příklady ukázalo korelaci 
mezi tvarem schránky a typem barevného vzoru, a potvrdilo 

Globální změny 
v minulosti

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

Jiří Frýda
koordinátor výzkumného záměru  
„Globální změny v minulosti“



tak hypotézu o adaptivní kontrole barevných ornamentů na 
schránce nautiloidů (Manda a Turek 2009b).

•   Analýza sedimentů rozsáhlého sladkovodního jezera mšeckých 
vrstev (stephan B, karbon) středočeských a západočeských pánví 
poskytla data o cyklickém vývoji relativní srážkové bilance  
a sezonnosti v centrální části tropické Pangey. Tyto změny měly 
přímý vliv na vývoj prostředí a skladbu vegetace (Lojka et al. 2009).

•   Analýza flóry nýřanských vrstev na hranici westphalu a stephanu 
prokázala ústup typické uhlotvorné vegetace a začátek rozvoje 
suchomilnějších rostlinných prvků (Šimůnek 2008a).

•   Revize kordaitů dominantního karbonského rostlinného 
společenstva plzeňské pánve (Šimůnek 2008b).

•   Revize subarborescentních lykofytních rostlin rodu Polysporia  
z kladensko-rakovnické a vnitrosudetské pánve (bolsov–stephan). 
Na základě spor in situ byly stanoveny tři nové druhy těchto 
rostlin (Bek et al. 2008). 

•   Popis nového druhu rodu Spencerites a analýza paleoekologie 
ostatních druhů tohoto rodu z České republiky (Bek et al. 2009a).

•   Na základě studia spor a celkového habitu rostliny byl stanoven 
nový druh bylinných plavuní rodu Selaginella z kladensko- 
rakovnické pánve (bolsov). Český materiál dovolil paleoekologické 
interpretace (Bek et al. 2009b).

•   Byl popsán nový rod bisporangiátních lykopsidních šištic 
Thomasostrobus gen. nov. ze stephanu vnitrosudetské pánve. 
Zjištěné mikrospory druhu Cadiospora magna jsou v disperzních 
společenstvech celosvětově stratigraficky důležitým prvkem 
(Opluštil et al. 2009).

•   Analýza paleoekologie, tafonomie a sedimentologie klobuckého 
obzoru líňského souvrství (stephan C) v kladensko-rakovnické 
pánvi (Šimůnek et al. 2009). 

•   Popis nového rodu nepiomorfního mlže Algerina gen. nov. ze 
silurských sedimentů Alžíru, Francie, Itálie, Čech a Ruska (Kříž 2008b).

•   Popis nového druhu rodu Palaeozygopleura (Gastropoda) 
ze spodního devonu Čech s diskusí fylogeneze nadčeledi 
Loxonematoidea (Frýda et al. 2008b).

•   Analýza způsobu života devonských gastropodů rodu 
Orthonychia odvozená z ontogeneze schránky a svalových vtisků 
(Frýda et al. 2008c).

•   Objev nové fylogenetické linie porcellioidních gastropodů  
v devonských vrstvách severozápadní Kanady (Frýda et al. 2008d).

•   Analýza fylogeneze platyceratoidních gastropodů na základě 
objevu protokonch z devonských sedimentů Francie  
(Frýda et al. 2009).

•   Analýza funkční morfologie a způsobu života u devonských 
dalmanitidních trilobitů (Budil et al. 2008a).

•   Publikování monografie devonských dalmanitidních trilobitů 
(Budil et al. 2009).

•   Analýza rané fylogeneze řádu Caenogastropoda na základě 
objevu karbonských přílipek z Austrálie (Cook et al. 2008).

•   Popis nového společenstva gastropodů ze siluru ostrova Prince 
of Wales Island (Rohr et al. 2008). 

•   Byla vyvinuta nová metoda umožňující preparaci vápnitých 
schránek organismů z vápnitých hornin (Vodrážka 2009) pomocí 
kyseliny sírové. Tato originální metoda byla vzhledem ke svému 
potenciálu v roce 2008 navržena k patentování na Českém 
patentovém úřadu jako vynález.

•   Publikování kapitoly v knize The terrane puzzle: New perspectives 
on paleontology and stratigraphy from the North American 
Cordillera (Geological Society of America)  
o paleobiogeografických vztazích devonských gastropodů  
z teránu Farewell na Aljašce (Frýda et al. 2008e).

•   Publikování 5 příspěvků v knize vydané u příležitosti  
4. celosvětové trilobitové konference v Toledu o trilobitových 
asociacích Mongolska, evoluci dalmanitidních a acastidních 
trilobitů v pražské pánvi, exuviaci agnostidních trilobitů, revizi 
trilobitového rodu Hungioides a trilobitových asociacích ordoviku 
Peruniky (Budil et al. 2008b, c; Fatka et al. 2008a, b; Mergl et al. 2008).

Kromě výše zmíněných vědeckých prací z časopisů s impakt 
faktorem výzkumný tým publikoval několik prací v recenzovaných 
vědeckých časopisech bez IF. 

Řešené projekty
Grant česko-americké spolupráce Amvis-Kontakt (ME08011);  
granty GAČR: (205/06/1367), (205/08/0062), (205/09/0619), 
(205/09/0703), (205/06/0842); granty GAAV: (KJB307020601), 
(A300130703), (KJB307020602).

�

Porcellia puzo, karbonský zástupce vymřelé nadčeledi vetigastropodů. Vějířky karbonské kapraďosemenné rostliny Odontopteris stradonicensis 
ze Stradonic (u Berouna).
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Izotopové hmotnostní spektrometry.

Regionální geochemie
Jedním z nejambicióznějších projektů je opakované vzorkování celé 
sítě povrchových toků České republiky a porovnání současného 
chemismu s kvalitou vody v polovině 80. let minulého století. V roce 
2008 bylo dokončeno vyhodnocení povodí řek Moravy, Dyje a Odry. 
Projekt je plánován na pět let. Náš tým se rovněž účastnil projektu 
Evropské komise „Geochemické mapování obdělávaných půd  
a pastvin“ a projektu „Geochemie prachů městských aglomerací“. 
Tento projekt se soustředil mimo jiné na kovy skupiny platiny.

Zvrat acidifikace
Antropogenní acidifikace přirozených horských lesů byla studována 
na výzkumných plochách na Ukrajině. Tyto plochy jsou cenné 
zejména proto, že máme k dispozici historická data o jejich půdním 
chemismu z počátku 20. století. Vliv vápnění na acidifikované 
lesní půdy byl zkoumán v Krušných horách. Dalším tématem 
aplikovaného výzkumu se stalo studium vlivu těžby dřeva na 
zásoby živin v lesních půdách. 

Letokruhy jako archiv historických úrovní znečištění
Podél strmého severo-jižního gradientu znečištění v ČR byl zkoumán 
vliv měnící se atmosférické depozice na koncentrace a izotopové 
poměry olova a síry v letokruzích smrku. Olovo v letokruzích přesně 
odráží historii znečištění. Poměry izotopů 206Pb/207Pb pomáhají odlišit 
tři zdroje antropogenního olova: metalurgii, spalování uhlí a benzinu. 
Izotopy síry jsou frakcionovány při asimilaci.

Výzkum mokřadů
Dvě ekotoxikologické práce byly věnovány chemismu sladkovodních 
rašelinišť. Srovnání obsahů kovů v různých hloubkách rašelinných 
pórových vod pomohlo kvantifikovat mobilitu těchto kovů ve 
zvodnělých organických substrátech. Datované profily rašelinišť ve 
Velké Británii a ČR posloužily k detailnímu studiu spadu olova.

Monitoring v síti malých povodí GEOMON
V 15 malých povodích byly vyhodnoceny látkové toky živin  
a stopových prvků s důrazem na dusík a síru na základě měsíčního 

Environmentální 
geochemie  
a biogeochemie

Nejvíce nových poznatků  
v environmentální vědě přinášejí  
projekty interdisciplinární  
povahy. V roce 2008 patřily  
k nejúspěšnějším projekty 
na pomezí ekotoxikologie, 
pedochemie, hydrochemie, 
izotopové biogeochemie  
a geochemického modelování. 
Monitoring stavu životního 
prostředí byl doplňován studiemi 
orientovanými na redox procesy 
a mikrobiální pochody v lesních 
ekosystémech. Výsledky byly již 
tradičně publikovány v předních 
zahraničních časopisech.

Martin Novák
vedoucí oddělení geochemie životního 
prostředí a biogeochemie
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Zařízení na odběr námraz na lokalitě Bukovec v Jizerských horách  
(foto F. Veselovský).

monitoringu hydrochemických vstupů a výstupů. Tento monitoring 
se provádí pravidelně již 15 let.

Kritické zátěže
Empirické kritické zátěže dusíku byly vyhodnocovány v lučních  
a lesních ekosystémech za užití jednotné mezinárodní metodiky. 
Až 23 % luk a 45 % lesů ČR vykazuje překročení kritické zátěže 
dusíku.

Výběr úložišť vyhořelého jaderného paliva
Konečnému rozhodnutí o místě ukládání vyhořelého jaderného 
paliva musí předcházet výzkum geologických, geofyzikálních, 
hydrogeologických a geochemických procesů. Proto byly získávány 
údaje o granitech Českého masivu, neboť se o nich uvažuje jako  
o pravděpodobném hostitelském prostředí budoucího úložiště. 
Empirická měření byla provedena ve vrtech a tunelech ve třech 
žulových masivech (Podlesí-Potůčky, Melechov a Liberec). Výsledky 
ukazují, že mělké prostředí do hloubky 200 m bylo rozvolněno 
předchozími glaciálními cykly. Další výzkum bude nutno zaměřit do 
hloubek až 1000 m.

Likvidace skládky toxického odpadu Pozďátky
V průběhu závěrečné fáze hydrogeochemického a izotopového 
výzkumu opuštěné skládky toxického odpadu Pozďátky u Třebíče 
rozhodla vláda ČR tuto hojně medializovanou skládku odstranit  
a místo rekultivovat. Naše data z roku 2008 budou použita jako 
základ pro vyhodnocení dopadu těžby uloženého toxického odpadu 
na mělké podzemní vody.

Globální změny v současnosti
Reakce ekosystémů na klimatické změny byly studovány v lesních 
povodích ČR a v rašeliništích ČR, Švédska a Velké Británie. Ukazuje 
se, že vyšší obsahy rozpuštěného organického uhlíku ve vodách 
lesních povodí jsou způsobeny spíše snížením iontové síly než 
oteplováním klimatu. Emise skleníkových plynů CO2 a metanu  
z rašelinišť jsou až sedmkrát vyšší v našem podnebí oproti oblasti 
poblíž polárního kruhu. S vysoušením a oteplováním rašelinišť  

v příštích sto letech může dojít k redukci produkce metanu a snížení 
celkového skleníkového efektu rašelinišť.

Historie environmentální geochemie a biogeochemie
První ideový projekt „Geochemie životního prostředí“ napsal 
v Ústředním ústavu geologickém již v r. 1969 Tomáš Pačes.  
Bedřich Moldan pak vedl řadu let několik projektů, které se 
zabývaly výzkumem životního prostředí. Pačes s Moldanem začali  
v r. 1975 monitorovat biogeochemické vstupy a výstupy v malých 
povodích s tím, že výsledná hmotová bilance ukáže, jeký je stav 
a vývoj prostředí v Československu. Spolu se svými spolupracovníky 
v geochemickém odboru, který vedl Josef Čadek, založili v polovině 
70. let neformální výzkumnou skupinu environmentální geochemie, 
kterou Moldan až do r. 1990 vedl. Svobodně informovat o stavu 
životního prostředí nebylo v té době v Československé socialistické 
republice povoleno. Přesto jak Pačes, tak Moldan publikovali doma 
i v zahraničí řadu článků a knih, které tyto problémy odhalovaly. Na 
základě jejich mezinárodních kontaktů vznikly dvě, dnes světově 
významné, série mezinárodních sympozií. Pačes založil v r. 1973 
Mezinárodní symposium o interakci voda-hornina při Mezinárodní 
asociaci geochemie a kosmochemie a spolu s Moldanem v r. 1987 
sympozium Biogeomon. Oba vychovali řadu následovníků, 
kteří dál rozvíjejí výzkum v různých směrech environmentální 
problematiky. Výsledky svých výzkumů publikují v předních 
zahraničních časopisech. 
Kromě biogeochemického výzkumu malých povodí se od  
70. let rozvíjela regionální geochemie s cílem vytvořit komplexní 
soubor map 1 : 50 000 s environmentální tematikou. Mapování 
radonového nebezpečí a pokračování monitoringu malých povodí 
v síti GEOMON jsou i dnes významné úkoly geochemického 
odboru. Geochemický odbor se také podílí na práci výzkumného 
centra „Pokročilé sanační technologie a procesy“ v rámci 
programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde 
řeší geochemickou problematiku a spolu s ostatními odbory 
ČGS i problematiku geologickou a hydrogeologickou. Pracovníci 
environmentální skupiny se již bezmála 40 let podílejí také na výuce 
na řadě českých vysokých škol.

Odběr vzorků plynu na rašeliništi Stor Amyran, Švédsko 
(foto P. Pacherová).
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Aktivity v roce 2008
Posudková činnost
Pro Nezávislou energetickou komisi Úřadu vlády ČR bylo v roce 
2008 vypracováno „Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné 
komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém 
časovém horizontu“.
Pro státní správu a samosprávu byla vypracována četná stanoviska 
a doporučení, týkající se problematiky těžby nerostných surovin, 
zahlazování následků po ní a vztahu ložisek k územnímu plánování. 

Vliv těžby na životní prostředí
Z pověření MŽP pokračovala v návaznosti na realizovaný pilotní 
projekt revize stavu zabezpečení starých důlních děl. Ve spolupráci 
s ČGS – Geofondem bylo během loňského roku prověřeno 455 objektů. 
Informace o jejich stavu slouží k zajištění bezpečnosti obyvatel.
Projekt „Vlivy těžby, úpravy a zpracování nerostných surovin na životní  
prostředí“ pokračoval pracemi v těchto oblastech: Žacléřsko 
(uvolňování těžkých kovů a uranu do vodotečí), Světlá nad Sázavou 
(kontaminace půd v okolí sklárny olovem a arzenem), Ratibořské 
Hory (důlní sirné vody), Svatá u Berouna a Kašperské Hory 
(kontaminace rtutí), Harrachov – rýžoviště a Medvědín v Krkonoších 
(upřesnění ploch po těžbě uranu).
Za spoluúčasti odborníků z BRGM byla vytvořena spektrální 
knihovna obsahující údaje z pozemních měření na Sokolovsku, 
která slouží pro další analýzu satelitních dat.
Ve spolupráci s VŠB–TU Ostrava pokračoval projekt „Možnosti 
dlouhodobé eliminace rizik po středověké i novodobé 
těžbě polymetalických rud se stříbrem a železných rud 
v hornobenešovském a hornoměstském revíru“. Řešení projektu 
technologicky podporuje národní implementaci směrnice EU 
2006/21/ES o nakládání s odpady z těžby.

Nerostné suroviny
Možnosti využití netradičních surovin (bentonitů a tufitických jílů) 
jako sorbentů vod kontaminovaných těžkými kovy v horninovém 
prostředí byly v minulém roce posouzeny v rámci úkolu „Distribuce 
vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, 

Nerostné 
suroviny a vliv 
těžby na životní 
prostředí

Nerostné suroviny v České 
republice i v zahraničí, optimální 
způsob jejich využívání  
a zmírňování vlivu těžby na životní 
prostředí v souladu s principy 
trvale udržitelného rozvoje, 
to jsou nyní hlavní pracovní 
témata ložiskových geologů 
České geologické služby. Stávající 
poznatky o nerostných surovinách 
jsou prohlubovány a poskytovány 
k užitku celé společnosti zejména 
prostřednictvím systému 
krajských specialistů – ložiskových 
geologů. Na to navazuje i činnost 
pedagogická, osvětová  
a popularizační, jejímž účelem je 
především objektivně informovat 
odbornou i laickou veřejnost.

Zdeňka Petáková
vedoucí odboru geologie ložisek  
nerostných surovin

Staré důlní dílo – portál štoly Amálino údolí, Kašperské Hory  
(foto M. Poňavič).
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Výzkum zlatonosnosti stratiformních formací Českého masivu, prováděný 
v roce 1976 ve spolupráci s ÚNS, Kutná Hora, na lokalitě Křivce.

Odběr vzorků při regionální ložiskové prospekci v provincii Východní 
Ázerbájdžán v Íránu (foto P. Rambousek).

možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních 
ložiskových objektů“.
Geochemickým mapováním 24. patra ložiska uranu v Rožné, 
provedeným ve spolupráci s DIAMO, s. p., bylo zjištěno 
mnohonásobné překrývání stadií mineralizace.
Začalo se s aktualizací koncepce regionální surovinové politiky 
Libereckého kraje, jež bude sloužit jako územně analytický podklad 
pro návrh zásad územního rozvoje.
Analyticko-syntetické práce na téma „Vývoj využívání nerostných 
surovin na území ČR“ byly shrnuty v závěrečné zprávě.
Trendy ve využívání nerostných surovin byly sledovány za účelem  
tvorby a poskytování odborného názoru pro zlepšení rozhodovacích 
procesů v problematice nerostných surovin, pro objektivní 
informování veřejnosti a osvětovou a pedagogickou činnost.

Zahraniční expertizy a mezinárodní spolupráce
Modely cyklů těžkých kovů a síry v půdách, sedimentech, vodách  
a vegetaci v provincii Copperbelt v Zambii byly výsledkem loňského  
výzkumu vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí. Byly zde  
modelovány toky kontaminace a v oblasti Rosh Pinah orální přístupnost 
kovů. V roce 2008 proběhly také terénní etapy projektů zahraniční 
rozvojové pomoci „Vliv těžby a úpravy rud na životní prostředí 
a lidské zdraví ve vybraných oblastech Zambie“ a „Monitorování 
prašného spadu v okolí hutě v Nkaně a environmentální výchova na 
školách Nkana, Wusakile a Mukuma v Zambii“.
V rámci projektu AMIRA, West African Exploration Iniciative, byla 
ověřena možnost použití přenosného rentgen-fluorescenčního 
analyzátoru při prospekci ložisek zlata.
Sestavení ložiskových map a základní ložisková prospekce proběhly 
v rámci mapovacího a edukačního projektu v Íránu.
Bylo zajištěno vzdělávání expertů Irácké geologické služby v tvorbě 
ložiskově geologických map a geochemické prospekci.
Pokračoval výzkum platinoidů v různých typech geologického 
prostředí v ČR, Rusku (Polární Ural) a Uzbekistánu.
V rámci bilaterální spolupráce (MŠMT – Barrande) byla studována 
biofosfatizace a sulfidizace organické hmoty v černých břidlicích  
a remobilizace a frakcionace kovů.

Ložiskoví geologové ČGS jsou aktivně zapojeni v mezinárodních 
vědeckých organizacích SGA, SEG a IAGOD.

Historie ložiskové geologie v ČGS
Jako samostatný obor se v ČGS ložisková geologie vyčlenila 
za okupace. Tehdy bylo založeno tzv. lomařské oddělení, jehož 
úkolem bylo přehodnocování starých hornických prací a výzkum 
nerostných surovin. Po roce 1945 se odborníci na nerostné 
suroviny podíleli na výzkumu a zajišťování surovinové základny 
pro obnovu hospodářství a nově budovaný těžký průmysl. 
Vyhledávány byly také embargované nerostné suroviny. Mezi 
významné studované oblasti tehdy patřily Jáchymov, Příbram, 
Chvaletice, Mníšek pod Brdy, Krušné hory a uhelné pánve. 
Probíhalo mapování a prognózování nerostného potenciálu země 
v úzké spolupráci s podniky geologického průzkumu. „Komplexní 
regionálně geologický a ložiskový výzkum ČSR“ v 70. a 80. 
letech přinesl nové mapy ložisek a prognóz nerostných surovin 
a také řadu nálezů ložisek nových. V rámci projektu zaměřeného 
na tvorbu geologických a účelových map ČR byly vypracovány 
ložiskové mapy celého území ČR v měřítku 1 : 50 000.
Ložiskoví geologové se podíleli na rozsáhlých expertizách 
v Mongolsku, na Kubě, ve Vietnamu, Maroku, Iráku a v Sýrii.
Po roce 1989, v souvislosti s útlumem těžby nerostných surovin  
a na podporu územního plánování, se odborná práce soustředila  
na přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin a ve 
spolupráci s ČGS – Geofondem byly vypracovány regionální 
surovinové studie. V návaznosti na péči o životní prostředí 
je až do současnosti prováděn výzkum vlivů těžby na životní 
prostředí, revize zajištění starých důlních děl a zajištění surovin 
pro ekologické technologie. Posudková činnost je prováděna 
v rámci výkonu státní geologické služby a je organizována 
Správou oblastních geologů. Základní výzkum je orientován 
převážně environmentálně geochemicky a mineralogicky. 
Mezinárodní spolupráce po roce 1989 probíhá v rámci projektů 
zahraniční rozvojové pomoci v Burkině Faso, Zambii, Namibii, 
Vietnamu a dále jako součást projektů zemí sdružených 
v EuroGeoSurveys. 
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Hydrogeologie
V roce 2008 probíhaly výzkumné práce, které zahrnovaly 
pravidelný monitoring, zaměřený zejména na výzkum dynamiky 
oběhu podzemní vody v připovrchové zóně hornin s ohledem 
na nárůst její kontaminace nitráty, a to zejména v dlouhodobě 
zemědělsky obdělávaných oblastech. Dále pokračovalo studium 
vývoje chemického složení podzemních vod ve vodárenských 
tunelech v prostředí granitů a zkoumání propustnosti granitoidních 
hornin v závislosti na míře jejich porušení do hloubek ca 200 m. 
Předpokládáme, že výsledky bude možné aplikovat v rámci využití 
tohoto horninového prostředí jako bezpečného úložiště pro různé 
typy látek. Rozpracovány jsou podklady pro přípravu metodiky 
odhadu vývoje jakosti podzemních vod na základě geochemických 
modelů v zemědělsky intenzivně obhospodařovaných oblastech. 
Probíhají terénní práce (hydrometrické měření – tzv. hydrometrování,  
sběry srážek, režimní měření, odběry vzorků podzemních vod), 
laboratorní práce (chemické analýzy podzemních vod, srážek, 
stabilních izotopů a dalších stopovačů v podzemních a srážkových 
vodách). Dále jsou průběžně realizovány rešeršní práce, statistické 
zpracování dat, prověřováno je využití geochemických modelů pro 
predikci vývoje chemického složení podzemních vod. 

Historie hydrogeologického výzkumu
První hydrogeologické práce regionálního rozsahu vznikly 
na základě potřeby zajistit zdroje podzemních vod zejména 
pro velká města nově vzniklého československého státu. 
Proto mají tyto počáteční studie spíše charakter základního 
hydrogeologického mapování. Spolu s naší institucí je prováděl 
ještě Státní ústav hydrologický. Základy regionálně orientované 
hydrogeologické práce ve Státním geologickém ústavu Republiky 
československé (dnešní ČGS) položil O. Hynie, který zde 
působil v letech 1924–1952. Již v první polovině 20. století 
vzniká řada hydrogeologických prací regionálního rozsahu, 
popisujících oblasti s předpokládaným výskytem velkého 
množství podzemních vod, které jsou doporučovány k dalšímu 
plánovanému průzkumu a vodárenskému využití. V pracích 
O. Hynieho, které byly logicky členěny na část geologickou, 
hydrogeologickou a bilanční, lze nalézt vzor pro pozdější zprávy 
o regionálním hydrogeologickém průzkumu. Během 2. světové 
války byly veškeré aktivity v oboru vodárenském, tedy 
i pokračující průzkumy zdrojů podzemních vod, utlumeny. 
Hydrogeologie se po roce 1945 dále rozvíjela jako aplikovaná 
disciplína geologie a v podstatě všechny důležité úkoly se řešily 
více méně z průzkumného hlediska v jiných organizacích. 
V ČGS, resp. tehdejším Ústředním ústavu geologickém v Praze, 
bylo oddělení hydrogeologie vytvořeno v roce 1958. Jeho 
pracovníci se poté mohli znovu zaměřit také na teoretické 
otázky hydrogeologie a významně tak přispívali k rozvoji oboru. 
Obecná hydrogeologická problematika se zde řešila v rámci 
zpracovávání hydrogeologických map, vymezování ochranných 
pásem lázní nebo výpočtů zásob podzemních vod. Regionální 
zaměření hydrogeologické práce ústavu bylo zúročeno zejména 
v letech 1965–1998 v podobě řady publikovaných mapových edic 
a metodik. Autorem stěžejních metodik byl J. Jetel.

Aplikovaná 
geologie  
a přírodní rizika

Tato kapitola shrnuje aktivity a výsledky 
v několika oborech aplikované geologie. 
Důraz je kladen na hydrogeologický 
výzkum a mapování. Největší objem 
práce byl v posledních letech proveden 
v oboru výzkumu geohazardů, především 
svahových nestabilit. Impulsem k tomu 
byly extrémní srážky v červenci 1997, 
během kterých vzniklo ca 10 000 
svahových nestabilit. Další výzkumné 
práce byly orientovány na distribuci 
radiocesia 137Cs v půdách několika 
různých oblastí. Dále byla studována 
vhodnost vybraných granitoidních 
masivů pro ukládání radioaktivních 
odpadů a pokračoval výzkum distribuce 
přírodního radonu v jednotlivých 
geologických jednotkách. V rámci 
projektu GEOMIND probíhalo začlenění 
metadat z jednotlivých geofyzikálních 
oborů do mnohojazyčného databázového 
systému. Podařilo se také dokončit  
1. etapu výzkumu statické a dynamické 
sorpce vybraných prvků v různých 
typech horninového prostředí.

Oldřich Krejčí
ředitel pobočky v Brně



Distribuce sesuvů v závislosti na tektonických prvcích v oblasti  
Moravskoslezských Beskyd (letecký snímek GEODIS, Brno).

Celkový letecký pohled na sesuvné území Hluboče v Brumově-Bylnici 
z roku 2006 (foto I. Baroň).

Geohazardy a inženýrská geologie
V roce 2008 byl dokončen projekt „Dokumentace a mapování 
svahových pohybů v ČR“ (2004–2008). Výsledky poskytly informace 
o náchylnosti území k nestabilitě terénu, způsobené přírodními 
procesy a zčásti také antropogenními zásahy, v oblastech Českého 
středohoří, Mladoboleslavska a flyšového pásma Západních Karpat. 
Během let 1998–2008 bylo v ČGS zhotoveno celkem 248 listů map 
v měřítku 1 : 10 000 se zákresy 9811 svahových nestabilit. Podařilo 
se dokončit výzkum jednotlivých sesuvů na modelových lokalitách 
za účelem poznání obecných zákonitostí vzniku sesuvů a zjištění 
rychlosti jejich pohybu v geologické historii v oblasti flyšového 
pásma Karpat, Lipníka nad Bečvou a v Hlubočích u Brumova-
Bylnice. Ve stadiu rozpracování je studium časové posloupnosti 
vzniku svahových deformací v ČR metodami stanovení izotopů 14C,  
biostratigrafie sedimentů a organických zbytků či výzkumy 
paleogeografických a paleoklimatologických změn. Pokračují 
práce na analýze deformačního mechanismu hornin v sesuvných 
tělesech a tvorba stabilitních modelů vybraných sesuvů, založená 
na geotechnické analýze vzorků ze starších i nových vrtů. 
Rozpracována je metodika mapování náchylnosti území 
k nebezpečným geodynamickým procesům (seismogenní 
liquefakce, eroze, svahové nestability, bleskové povodně 
a záplavy) na území ČR, Nikaraguy, Íránu a dalších zemí. Pokračuje 
rovněž aplikace metodiky DPZ. Postupně je vytvářena prognóza 
vývoje sesuvných území v ČR, rozšiřuje se poznání spouštěcích 
mechanismů geodynamických jevů. Předmětem zájmu zůstává 
vymezení ohrožených území při jejich dalším vývoji a metodický 
rozvoj inženýrskogeologické základny pro tvorbu územních plánů. 
Cílem výzkumu je snížení nákladů na eliminaci škod způsobených 
nebezpečnými geologickými jevy optimalizací jejich kvalifikace 
a kvantifikace.

Výzkum geohazardů z pohledu historie
V minulých stoletích docházelo při extrémních srážkách k rozvoji 
mohutných svahových pohybů, které způsobily rozsáhlé škody 
i ztráty na lidských životech. Je samozřejmé, že historicky dobře 
dokumentované sesuvné kalamity jsou známy především z hustě 

obydlených míst (Praha – Chuchle a okolí, r. 1132; z. a s. Čechy – 
Chrochovice-Krásný Studenec, r. 1736). Území flyšových 
Západních Karpat leželo poněkud stranou od hustého osídlení 
a počínajících průmyslových aktivit (např. stavby železnic), 
které vyžadovaly určitý průzkum území. V okrese Vsetín byl 
poprvé vědecky zdokumentován sesuv, k němuž došlo v roce 
1919 na lokalitě Hošťálková. Od této doby lze datovat výzkum 
geohazardů v ČGS. Skutečné nebezpečí svahových pohybů 
v moravských flyšových Karpatech bylo rozpoznáno až během 
výstavby přehrad. Tyto mohutné stavby si vyžádaly geologický 
průzkum nebývalého rozsahu. Šlo především o přehradu 
na potoce Stanovnice v Karolince a přehradu Šance na řece 
Ostravici. Základní registrace svahových nestabilit probíhala 
v letech 1956–1962 a od té doby jsou údaje o nich doplňovány 
do registru sesuvů a ostatních svahových nestabilit ČGS a ČGS 
– Geofondu. Jenom v registru ČGS je dnes vedeno na 12 000 
svahových nestabilit, dohromady s registrem ČGS – Geofondu 
pak ca 20 000 sesuvů.

Aplikovaná geofyzika
1. Výzkum geologických bariér a procesů v poli vzdálených 
interakcí pro účely ukládání vysoce aktivních odpadů
Postupně vznikají vědecké a technické základy pro hodnocení 
hlavních funkcí pole vzdálených interakcí (přírodní bariéry) 
hlubinného úložiště vysoce aktivních odpadů a vyhořelého 
jaderného paliva a pro zvýšení bezpečnosti úložného systému 
(omezení a zpomalení transportu radionuklidů působením 
fyzikálních a chemických procesů v geosféře, ochrana systému 
inženýrských bariér včetně radioaktivních úložišť stabilním 
prostředím geosféry). Jsou vytvářeny podmínky pro zohlednění 
relativní významnosti výše uvedených funkcí s ohledem na 
koncepci umístění hlubinného úložiště v granitoidním masivu. 
V rámci těchto prací byly v roce 2008 systematicky popsány  
a utříděny znalosti chování pole vzdálených interakcí pro 
referenční úložný systém a popsány koncepční a matematické 
modely pro hodnocení procesů v přírodní bariéře. Dále byly 
připraveny vstupní podklady (včetně modelů a výpočetních 
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nástrojů) pro hodnocení chování přírodní bariéry, a to včetně 
nástrojů pro popis a kvantifikaci procesů na rozhraní polí blízkých 
a vzdálených interakcí. Bylo nutno identifikovat výzkumné 
práce, které bude potřeba provést, aby byly sníženy nejistoty při 
hodnocení chování přírodní bariéry, včetně návrhů případných 
úprav referenčního úložného systému tak, aby co nejlépe plnil 
svou bezpečnostní funkci. V maximální míře přitom byly využity 
zkušenosti a výsledky výzkumů z mezinárodních projektů, 
zahraničních programů i domácích či zahraničních odborných 
prací.

2. Radonový program
Byla provedena terénní měření a průběžně jsou zpracovávány 
výsledky. Kvalitativně novou formou jejich interpretace budou 
digitální pravděpodobnostní mapy radonového rizika, pro které 
jsou zpracována statistická data v GIS. V rámci tématu „Geologické 
příčiny lokálně zvýšených koncentrací radonu v objektech 
na nízkém radonovém indexu“ byla provedena měření na 
proterozoických kontaktně metamorfovaných rohovcích v okolí 
klatovské apofýzy, dále sledujeme vlivy hlubšího geologického 
podloží na množství radonu v oblastech přechodného indexu na 
profilech středočeského plutonického komplexu. Výsledky z obou 
témat jsou připravovány do zprávy a k publikaci. 
Byla zpracována mapa radonového rizika „Lausitz-Karkonosze-
Jizera 1 : 100 0000“. V rámci 33. mezinárodního geologického 
kongresu se uskutečnil 9. ročník sympozia „Geological Aspects of 
Radon Risk Mapping“, kterého se účastnilo 78 odborníků. Hlavním 
tématem byl návrh evropské geogenní radonové mapy;  
dr. I. Barnet byl zvolen do šestičlenného expertního týmu 
pro přípravu metodiky. Radonový tým zpracoval návrh 
Radonového indexu administrativních jednotek ČR, založený 
na pravděpodobnostním geostatistickém zhodnocení všech 
geofaktorů, které ovlivňují koncentrace radonu v objektech. 
Aplikace výsledků v Radonovém programu České republiky 
umožní společně s detailizací radonového indexu kvartéru 
významně zpřesnit cílené vyhledávání objektů překračujících 
směrnou hodnotu Rn 200 Bq.m–3. 

�. Geofyzikální databáze a zahraniční spolupráce
V roce 2008 byla hlavní pozornost soustředěna na integraci 
českých datových zdrojů do mezinárodního geofyzikálního 
internetového informačního systému GEOMIND. Tyto aktivity 
probíhaly v rámci stejnojmenného mezinárodního projektu 
spolufinancovaného EU v rámci programu eContentplus. Podle 
mezinárodních standardů vytvořených v rámci projektu byla 
zpracována metadata popisující obsah databázových registrů 
seismiky, gravimetrie, letecké geofyziky, petrofyziky a vertikálního 
elektrického sondování. Systém byl spuštěn v září 2008 a dnes 
poskytuje unikátní mnohojazyčný přístup k evropským 
geofyzikálním datům. 

4. Geologické ukládání oxidu uhličitého
Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) je relativně novou 
oblastí aplikovaného výzkumu v ČGS. Díky zapojení do evropského 
výzkumného projektu CASTOR v letech 2004–2005 se ČGS stala 
průkopníkem na tomto poli výzkumu v ČR. CCS se od té doby stalo 
jedním z hlavních témat současného celosvětového úsilí  
o zmírnění změny klimatu a ČGS si na národní úrovni udržela své 
vedoucí postavení v této oblasti jako centrum výzkumu, zdroj 
znalostí a informací i konzultační partner. V roce 2008 pokračovala 
ČGS v intenzivním výzkumu v oboru geologického ukládání CO2. 
V rámci mezinárodního projektu GeoCapacity, financovaného EU 
jako součást 6. rámcového programu pro výzkum a technologický 
vývoj (FP6), byla dokončena inventarizace potenciálních struktur 
pro geologické ukládání CO2 na území ČR, přičemž byly nově 
vypočteny a revidovány úložné kapacity těchto struktur a výsledná 
data zahrnuta do celoevropského geografického informačního 
systému „CO2-GIS“. Dále byly zpracovány tři detailní případové 
studie, z nichž každá reprezentuje jiný typ geologické struktury. 
Studie byly zaměřeny na hluboké slané akvifery středočeských 
permokarbonských pánví, dotěžované ložisko ropy a plynu 
Hrušky a netěžitelné uhelné sloje hornoslezské pánve. Dále 
byly zpracovány ekonomické scénáře pro dva vybrané případy, 
zahrnující celý hodnotový řetězec CO2 od zachytávání přes 
transport až po ukládání. ČGS je koordinátorem projektu  

Skalní útvar Harfa na stezce v Adršpašsko-teplických skalách – produkt 
skalního řícení (foto O. Krejčí).

Kostel sv. Petra z Alkantary z roku 1735 v Karviné – Dolech. Pod kostelem 
se v letech 1874 až 1995 vytěžilo celkem 52,8 m uhelných slojí a kostel 
poklesl o 34 m (foto O. Krejčí).
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CO2NET EAST, koordinační akce financované EU (6. rámcový 
program), která je zaměřena na transfer poznatků, rozšíření 
„networkingu“ a vytváření obecného povědomí o zachytávání  
a ukládání CO2 v nových členských a kandidátských zemích EU.

Historie geofyziky na půdě ČGS 
Geofyzikální metody byly ve výzkumné činnosti ČGS významně 
zastoupeny až od padesátých let minulého století. V těchto letech 
zde existovala silná geofyzikální skupina, která však byla posléze 
převedena do nově vznikajícího n. p. Geofyzika, Brno. Od této 
chvíle byla naprostá většina geofyzikálních prací na úkolech 
ústavu zajišťována dodavatelsky (výzkum nafto- a plynonosnosti, 
geologické mapování, výzkum rudních i nerudních surovin 
a další). Některá menší geofyzikální měření a interpretační 
práce pak byly od sedmdesátých let prováděny vlastními silami 
nevelkým oddělením užité geofyziky – tento stav trvá dosud. 
Počet zaměstnanců se vzděláním v oboru užité geofyziky v tomto 
oddělení kolísal v mezích 1–6 vysokoškoláků.
V brněnské pobočce ČGS bylo samostatné geofyzikální 
oddělení ustaveno v roce 2003, kdy instituce převzala 
významnou část aktivit spojených se záchranou státních 
geofyzikálních dat a budováním národní geofyzikální 
databanky od zanikajícího českého národního poskytovatele 
geofyzikálních služeb, Geofyziky, a. s., Brno. Databáze 
zahrnuje geofyzikální data pořízená ze státního rozpočtu na 
území ČR od 60. let 20. století. Opírajíce se o tato data a získané 
znalosti, pracovníci nového oddělení se rychle zapojili do řešení 
geologických problémů ve všech případech, kdy bylo přínosem 
využití, nové zpracování nebo interpretace geofyzikálních 
dat. ČGS pokračuje i nadále v budování a správě české 
národní geofyzikální databáze ve spolupráci se svou sesterskou 
organizací ČGS – Geofondem.

Aplikovaná geochemie
Významně pokročily výzkumy organických látek v permokarbonu 
Českého masivu a autochtonního mezozoika na jihu Moravy, 
zaměřené na změny paleoprostředí a biologický původ látek 

vázaných v sedimentech (molekulární indikace nedostatku kyslíku, 
změn paleosalinity, změn paleoklimatu atd.). Nadále pokračovalo 
sledování organických polutantů a těžkých kovů v recentních 
zeminách, říčních a nádržních sedimentech s různou úrovní 
antropogenních zátěží na základě detailní analýzy homologických 
řad nasycených a aromatických uhlovodíků metodami GC- FID, 
GC/MS a analýz prvků. Dosažené dílčí i konečné výsledky jsou 
průběžně prezentovány v publikacích, na seminářích a na 
tuzemských i zahraničních konferencích. Bylo rozpracováno téma, 
v rámci kterého dochází ke zdokonalování metod monitorování 
vstupu skleníkových plynů do atmosféry na základě sledování 
chemického a izotopického složení a toků plynů v hlubokých  
a mělce uložených nádržních a těsnicích horninách v ložiskových 
oblastech uhlí, ropy a plynu. Za velmi významné lze považovat 
výsledky výzkumných prací zaměřených na hledání souvislostí 
mezi geochemickými a geofyzikálními anomáliemi a ložisky 
ropy a plynu v oblasti Ždánic. Ve finální etapě je výzkum látkové 
bilance těžkých kovů a radiogenních elementů malých povodí 
v okolí nádrže Vír. Zkoumány jsou alterace a eroze hornin, složení 
půd a zemin, přirozená a antropogenní kontaminace řečištních 
a nádržních sedimentů. Podařilo se dokončit 1. etapu výzkumu 
statické a dynamické sorpce vybraných prvků (Cu, Cd, Zn, Cr, Be) 
v různých typech horninového prostředí. Pokračovaly terénní práce 
na environmentálně geochemickém mapování půd a řečištních 
sedimentů v okolí sklárny Světlá nad Sázavou. V okruhu ca 3 km 
byly odebrány vzorky půd z povrchu i z půdních profilů a vzorky 
řečištních sedimentů. 

Proudový sesuv do přehradní nádrže Bystřička v červenci 1997  
(foto O. Krejčí).

Skalní útvar Čertův stůl v odlučné části sesuvu Čertův mlýn 
(foto O. Krejčí).
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Nejčastěji uplatňovaným pracovním postupem oblastních geologů je 
tzv. posudková činnost, při níž se na základě písemných požadavků 
orgánů státní či veřejné správy oblastní geolog písemně, případně  
i ústně, vyjadřuje zejména k nebezpečným geofaktorům, střetům 
zájmů, územně plánovacím dokumentacím, vlivům staveb a technologií  
na životní prostředí, územním a stavebním řízením, odstraňování 
starých ekologických zátěží, plánům péče na ochranu přírody aj. 
Toto průběžné pořizování, shromažďování, uchovávání a především 
odborné zpracovávání a na něj navazující poskytování údajů 
o geologickém složení státního území, o ochraně a využití přírodních 
nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických 
rizicích slouží pro následná politická, ekonomická, soudní a ekologická 
rozhodování, využívaná např. při územním plánování, ochraně 
životního prostředí, likvidaci starých ekologických zátěží, sanaci 
svahových nestabilit, ochraně krajiny a přírodních zdrojů, při 
posuzování ekologické stability území apod.

Správa oblastních geologů jako početně stabilizovaná tříčlenná 
organizační jednotka provedla v průběhu roku 2008 celkem 390 akcí 
servisního charakteru pro orgány státní a veřejné správy, soudy, 
vysoké školy, nevládní a neziskové organizace a jiné odběratelské 
subjekty. Na nich se odlišnou měrou podílely dílčí řešitelské kolektivy 
operativně sestavované z celkového počtu  38 oblastních geologů, 
14 oblastních specialistů pro ložiskovou geologii a 6 oblastních 
specialistů pro hydrogeologii, s nimiž podle potřeby spolupracovalo 
3 až 5 teritoriálně neukotvených specialistů pro inženýrskou geologii. 
Značnou část pracovní kapacity především oblastních specialistů 
vytížilo v roce 2008 vyhotovení 66 odborných stanovisek 
zpracovaných na základě směrnice MŽP č. 5/2008 k jednotlivým 
projektům podaným v rámci „Operačního programu Životní 
prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, 
Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, 
monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení 
neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod“.

Kompletní protokolární agenda Správy oblastních geologů za 
rok 2008 byla vedena on-line prostřednictvím internetového 
portálu ČGS. Použitý systém vedení agendy byl v úzké spolupráci 
s pracovníky útvaru informatiky v průběhu celého roku nadále 
zdokonalován, což se týkalo především jeho efektivnějšího 
provázání se Seznamem dokumentů a spisů, který se stal po nabytí 
účinnosti Spisového a skartačního řádu ČGS určujícím předpisem 
řídícím pohyb veškerých dokumentů v organizaci.

Příklady akcí řešených oblastními geology a specialisty v roce 2008 

•  Stanoviska k územně plánovacím dokumentacím různých stupňů 
a rozličných územních celků. 

•  Stanoviska ke svahovým nestabilitám na celém území ČR.

•  Výjimky z ochranného statutu přírodních památek.

•  Rekognoskace dočasných geologických a hydrogeologických jevů. 

•  Posouzení projektů využití geotermální energie a termominerálních vod.

•  Stanoviska k zachování územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí.

•  Posouzení těžebních záměrů na těžbu různých nerostných surovin 

na celém území ČR.

Správa 
oblastních 
geologů

Každodenní praktický výkon státní 
geologické služby podle ustanovení 
zákona o geologických pracích  
v ČGS organizačně a metodicky 
zajišťuje Správa oblastních geologů. 
Expertní činnost oblastních geologů 
a specialistů na ložiskovou geologii, 
hydrogeologii a inženýrskou geologii 
spojená s posudkovou činností 
pokrývá celé území České republiky. 
Státní území je rozčleněno na různě 
definované oblasti, za které nese 
odbornou zodpovědnost příslušný 
oblastní geolog nebo oblastní 
specialista. Aby bylo zajištěno 
operativní, kvalitní a metodicky 
jednotné plnění požadavků 
kladených na výkon státní geologické 
služby, řídí se oblastní geologové 
interními metodickými pokyny, 
které definují okruhy jejich 
aktivit jako základní, praktickou, 
dokumentační, organizační, 
posudkovou nebo ostatní činnost.

Jan Čurda
vedoucí Správy oblastních geologů
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Historie posudkové činnosti
Z dějinného hlediska představuje desetiletá existence 
Správy oblastních geologů pouze nepatrný zlomek v bohaté 
devadesátileté historii České geologické služby. To však 
neznamená, že by dnešní ČGS posudkovou činnost před 
rokem 1998, kdy byla ustanovena stávající organizační 
struktura pro výkon státní geologické služby, nezajišťovala. 
Byl to právě Státní geologický ústav Republiky československé, 
který v prvních letech své existence po roce 1919 řešil formou 
odborné posudkové a konzultační činnosti především 
praktické geologické problémy provázející formování mladého 
československého státu a na jejich základě rozvíjel následnou 
vlastní odbornou činnost. Ne náhodou tak ústav podléhal 
Ministerstvu veřejných prací. Jeho hlavní statutární činností  
bylo, i přes velmi chabý početní stav (7 stálých zaměstnanců  
a řada expertů – volontérů), provádění geologického výzkumu 
státního území zaměřeného na praktické potřeby těžby surovin 
a inženýrských staveb, zajišťování zdrojů pitné vody a ochrana 
minerálních vod. Na základě výsledků praktické činnosti se pod 
vedením prvního ředitele prof. Cyrila Purkyně přesto podařilo 
vydat celou řadu geologických map a vysvětlivek i dalších typů 
publikací, byla založena knihovna a laboratoř a byl položen 
základ rozvoje řady specializovaných geologických disciplín.  
A byli to právě v pořadí druhý a třetí ředitel geologického ústavu –  

pánové dr. Josef Woldřich (1934–1937) a především dr. Vojtěch  
Smetana (1937–1943), po kterých zůstala uložena v archivu ČGS  
celá řada prací posudkového charakteru, které svou komplexností 
a odborným přístupem mohou být vzorem i pro plnění 
aktuálních úkolů státní geologické služby.
Za druhé světové války se těžiště činnosti ústavu pod vedením 
dr. Aloise Matějky (1943–1945) přeneslo na pedologické 
mapování, jakož i archivaci lomů a vrtů a evidenci nerostného 
bohatství, tolik potřebného pro válečné hospodářství. 
Poválečná obnova československého státu znamenala pro 
geologický ústav vedený Ing. dr. Ladislavem Čepkem řadu 
praktických úkolů především v oblasti vodních staveb. V roce  
1953, po vzniku Vládního výboru pro geologii, jenž se stal 
centrálním řídícím orgánem československé geologie, byly úkoly  
aplikované geologie předány rezortním průzkumným organizacím. 
Znamenalo to výrazný útlum posudkové a servisní činnosti 
tehdejšího Ústředního ústavu geologického, který se pak v souladu 
s politickou doktrínou státu v mnohem větší míře specializoval 
na nerostné suroviny a technickou geologii, jakož i na pokrytí 
celého státního území geologickými mapami různých měřítek. 
Až po roce 1989 se tehdejší Český geologický ústav opět vrací  
k jedné ze základních myšlenek pamětního spisu otců-zakladatelů 
z roku 1919, která zní, že „ústav bude důležité technické 
a hornické práce dokumentovati a posudky o nich zpracovávati“. 
Posudková činnost, zajišťovaná až do roku 1997 oddělením 
geoekologických služeb, se skutečně stala po vzoru partnerských 
evropských geologických služeb jedním z hlavních okruhů 
náplně práce geologů ČGS. Během etablování české státnosti  
si totiž nová státní a veřejná správa uvědomila, že svěřit závažná 
rozhodnutí do rukou státní geologické služby má celou řadu  
nesporných výhod: geologická služba zaměstnává ve svých řadách  
profesionály, kteří dotčená území znají z geologického mapování 
nebo z jiných systematicky vedených výzkumů; jde vesměs 
o vysokoškolsky vzdělané experty se značnými teoretickými 
i praktickými zkušenostmi, schopné pružně reagovat na mnohdy 
variabilní potřeby státu; jako státní instituce je geologická služba 
objektivním orgánem neovlivněným komerčními zájmy.

•  Informace o problematice budoucí těžby vybraných nerostných 
surovin na území ČR v souvislosti s dopracovávanou celkovou zprávou 
tzv. Pačesovy komise týkající se doporučované energetické koncepce ČR.

•  Rekognoskace a návrhy zajištění starých důlních děl po celém území ČR.

•  Aktualizace územně analytických podkladů podle zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s krajskými surovinovými 
politikami.  

•  Vyjádření ke stanovení nových dobývacích prostorů. 

•   Podrobná aktuální charakteristika stávajících ložisek z hlediska jejich 
zákonné ochrany a evidence zásob, včetně vymezení základních střetů 
zájmů.

•  Znalecké posudky pro okresní, městské a krajské soudy.

•  Stanoviska k vlivům hydrogeologických fenoménů na horninové prostředí.

Titulní list posudku vypracovaného 
roku 1929 pozdějším ředitelem 
SGÚ dr. Vojtěchem Smetanou.  

Díky kvalitě místních ortorul 
a pískovců byly zachovány 
středověké stavby a náhrobky 
v Kouřimi. 

ČGS byla v loňském roce požádána například také Správou NP Šumava 
o strukturní a inženýrskogeologické posouzení skalního řícení pod 
pomníkem Adalberta Stiftera nad Plešným jezerem.
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Geologická mapa Zaaltajské Gobi 1 : 500 000.

Datový management
V souvislosti s přijetím nové směrnice o sběru, správě  
a poskytování dat ČGS vznikla v roce 2008 nová koncepce datového 
managementu, která zajišťuje organizační a technické podmínky 
pro systematický sběr dat vytvářených v rámci činnosti ČGS a jejich 
integraci do jednotného geologického informačního systému 
GeoIS. Její důležitou součástí je i zavedení jednotné politiky 
nakládání s daty.
GeoIS je v ČGS budován v souladu s koncepcí Jednotného 
informačního systému životního prostředí (JISŽP – MŽP, 
CENIA). Jeho základem je Centrální datový sklad (CDS), relační 
databáze založená na databázovém systému Oracle, umožňující 
centralizovanou správu dat, která jsou výsledkem řešení projektů 
a další činnosti ČGS. CDS obsahuje 52 tematických databází, 
propojených jednotnými kódovníky. Využívá standardizovaných 
postupů při zajištění bezpečnosti, zpracování a dlouhodobém 
efektivním uchovávání a zálohování těchto dat. Data jsou 
zpřístupňována prostřednictvím aplikací integrovaných  
do Informačního portálu ČGS.
Nárůst datového obsahu GeoIS si vyžádal další rozvoj 
metainformačního systému (MIS) ČGS, neboť jde o jeden ze 
základních nástrojů evidence a dokumentace datových zdrojů. 
Stávající systém je součástí MIS MŽP. Je založen na geologickém 
profilu metadat (EN ISO 19115, 19119, 19139) a plně kompatibilní 
s přijatými implementačními pravidly evropské směrnice INSPIRE. 
Obsahuje strukturované informace o způsobu a účelu vzniku dat, 
jejich kvalitě, dostupnosti, využitelnosti atd.
Technologický a obsahový rozvoj CDS byl v roce 2008 spjat hlavně 
s národní geologickou mapovou databází (NGMD), registrem 
svahových nestabilit a paleontologickými sbírkami. Vývoj aplikací 
rozšířil možnosti on-line přístupu k datovým zdrojům  
a výsledkům výzkumu ČGS. Důraz byl kladen na modulární stavbu  
a technologickou standardizaci aplikací.
Významným krokem v oblasti jednotné politiky nakládání  
s daty bylo v roce 2008 přijetí směrnice pro sestavení Základní 
geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Tento dokument 
komplexně definuje činnosti, metody a výstupy související  

Geologický 
informační 
systém

Zajištění systematického sběru dat 
vzniklých v rámci činnosti ČGS, 
jejich začleňování do geologického 
informačního systému (GeoIS), 
správa a zpřístupňování je jedním 
ze základních předpokladů výkonu 
státní geologické služby v České 
republice, kterým je ČGS pověřena. 
GeoIS je důležitým nástrojem  
k zajištění informační podpory pro 
rozhodování orgánů státní správy 
na všech stupních i pro výzkumné 
a další odborné činnosti ČGS. 
Koncepce a rozvoj GeoIS splňuje 
legislativní požadavky ČR a EU 
týkající se přístupu k informacím. 
Implementace mezinárodních 
standardů zajišťuje interoperabilitu 
datových zdrojů a zapojení do 
vytvářené národní i evropské 
infrastruktury prostorových 
informací (v souladu s evropskou 
směrnicí INSPIRE). 

Zuzana Krejčí
vedoucí odboru informačních systémů



Aplikace GeoReporty na Portálu geohazardů (http://www.geology.cz/ 
geohazardy) nabízí veřejnosti 6 tematických reportingových 
informačních služeb týkajících se rizikových geologických faktorů.

s tvorbou geologických a speciálních map. Zahrnuje i pořizování 
a uchovávání dat. NGMD je budována jako komplexní znalostní 
systém integrující jednotlivé databáze geovědních map různých 
měřítek (GEOČR 25, 50, 500) a jejich kódovníky s rozsáhlou databází 
geovědních map a související dokumentace z archivu ČGS. Přijatá 
koncepce NGMD je v souladu se současným stavem budování 
národních geologických mapových databází v zahraničí. 
V roce 2008 byl rozšířen datový model NGMD integrací dalších 
datových zdrojů – hydrogeologické a inženýrskogeologické 
databáze. Byla také vypracována či modifikována řada metodických 
postupů, které byly použity při budování registru svahových 
nestabilit a jiných aplikovaných vrstev (projekty VaV „Vytvoření 
interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení 
v ČR“ a „Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a její 
využití při ochraně vod v ČR“).

Zpřístupňování a poskytování geovědních dat  
a informací
Rozvoj geografických informačních systémů (GIS) jako 
celopodnikového nástroje pro zpřístupnění, zpracování  
a využívání prostorových dat je součástí koncepce budování 
NGMD. V roce 2008 byla ověřována metodika sběru dat a rozšíření 
nabídky nástrojů pro využití NGMD mapujícími geology ve všech 
fázích procesu tvorby mapy. Důraz je kladen na úzké propojení 
metodiky mapování a využití GIS, DPZ a IT technologií v tomto 
procesu. Moderní metody GIS v oblasti prostorové analýzy dat, 
3D modelování či digitální kartografie byly rutinně využívány pro 
řešení výzkumných projektů jak v ČR (geologické mapování  
1 : 25 000), tak v zahraničí (Írán, Nikaragua, Kostarika). 
Z technologického hlediska byla v roce 2008 rozpracována 
metodika a byly navrženy nástroje pro centrální správu a údržbu 
celopodnikového GIS (metody verzování, replikace, procesů 
synchronizace databázové editace). 
Informační portál ČGS (IP ČGS) je integrující informační platformou 
GeoIS obsahující 65 tematických aplikací. V roce 2008 prošla dalšími 
rozsáhlými úpravami aplikace Digitálního geologického deníku 
(centrální aplikace pro sběr geologických i účelových dat  

v rámci NGMD), byla dokončena a otestována první verze aplikace 
Dokumentace svahových nestabilit (http://www.geology.cz/app/
dbsesuvy), dále byla rozvíjena aplikace Fotoarchivu (http://www.
geology.cz/fotoarchiv) zpřístupňující náhledy fotografií z archivu 
ČGS (přes 10 000 snímků), která je veřejností hojně navštěvovaná 
(průměrně 300 návštěv denně), a aplikace pro sběr a centrální správu 
fotografií s možností jejich využití i jinými portálovými aplikacemi. 
Integrální součástí IP ČGS je mapový server. V roce 2008 ČGS 
prostřednictvím mapových služeb nejen bezplatně zpřístupňovala 
prostorová data uložená v archivu ČGS a NGMD, ale také dále 
rozvíjela jejich využívání při řešení výzkumných projektů,  
v internetovém obchodě či digitálním dokumentačním deníku. 
Portál státní geologické služby (http://www.geologickasluzba.cz/)  
je distribuovaný webový systém provozovaný ČGS. Realizuje 
virtuální propojení dat a informací formou sdílení datových zdrojů 
a mapových služeb tří organizací: ČGS, ČGS – Geofondu a CENIA. 
Poskytování aplikovaných informací na Portálu geohazardů ČR 
umožňuje veřejnosti získat on-line informace např. o radonu 
v podloží, nestabilitě terénu nebo zranitelnosti podzemní vody 
z vybraných území. K tomu slouží systém internetových aplikací 
a webových služeb včetně reportingové aplikace GeoReporty. 
Součástí portálu je i strukturovaný katalog geohazardů. 

Interoperabilita geovědních dat – implementace 
standardů WMS, WFS a GeoSciML
ČGS dlouhodobě vyvíjí systém sdílení geovědních mapových 
služeb s jinými organizacemi (MŽP, CENIA, AOPK aj.) a aktivně 
spolupracuje na jejich integraci do vznikající národní (globální) 
prostorové informační infrastruktury v souladu s požadavky, jež 
klade na ČR např. směrnice INSPIRE nebo programy e-Government, 
GMES, GEOSS, a s důrazem na technologickou i obsahovou 
interoperabilitu.
V rámci aktivní účasti odborných pracovníků v celosvětové 
iniciativě geologických služeb OneGeology byla v roce 2008 
zvláštní pozornost věnována tvorbě metodických postupů pro 
vytvoření standardizovaných (EN ISO, OGC) mapových služeb 
(WMS, WFS). Kromě rozpracování české i anglické verze WMS 
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Ukázka využití webové mapové služby (WMS) ČGS na portálu 
OneGeology (geologická mapa 1 : 500 000).
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Geologické mapy ČR 1 : 500 000 v rámci projektu OneGeology byly 
vytvořeny i rastrové ekvivalenty hydrogeologických map  
1 : 1 000 000 a 1 : 250 000 pro projekt EU eWATER a řada dalších 
vrstev (http://geology.cz/extranet/geodata/mapserver/wms).
Pro popis a výměnu geologických dat je v současnosti vyvíjen 
značkovací jazyk GeoSciML, který je geovědním rozšířením 
jazyka GML (pod patronací OGC). ČGS se podílí na vývoji a tvorbě 
uživatelských systémů a prostředí, které budou schopny pracovat 
s tímto novým datovým formátem v rámci mezinárodních projektů 
OneGeology, OneGeology Europe a nově i v rámci interního 
projektu ČGS s názvem „Společná přehledná geologická mapa ČR  
a SR standardu OGC/CGI/IWG v prostředí internetu“.

Mezinárodní spolupráce
Kromě významné role odborníků ČGS v mezinárodním geovědním  
informačním konsorciu GIC, v organizaci EuroGeoSurveys nebo v týmu 
řešícím projekt OneGeology je třeba dále zmínit, že v roce 2008 byly 
také zahájeny práce na dvou důležitých mezinárodních projektech: 
OneGeology Europe – cílem je zpřístupnění evropských geologických  
prostorových dat prostřednictvím vlastního portálu založeného  
na bázi WMS a WFS mapových služeb. Hlavním informačním produktem 
bude harmonizovaná vrstva geologické mapy EU v měřítku  
ca 1 : 1 milionu (vývoj a implementace GeoSciML). Důraz je kladen 
i na sdílení znalostí a zkušeností s poskytováním a využíváním 
geologických prostorových dat (v podstatě jde o praktické 
ověřování rodících se implementačních pravidel směrnice INSPIRE).
ČGS zodpovídá za vytvoření mnohojazyčného metadatového 
katalogu národních geologických i aplikovaných mapových vrstev 
všech měřítek v plném souladu se schválenými pravidly pro tvorbu 
metadat a souvisejících katalogových služeb INSPIRE a aktivně se 
podílí na řešení téměř všech částí projektu.
AEGOS – African-European Georesources Observation 
System – cílem je zajistit přípravnou fázi tvorby celoafrického 
geoinformačního systému, který zpřístupní zejména informace  
o nerostných surovinách, zdrojích podzemní vody a energie 
s pomocí interoperabilních a uživatelsky orientovaných služeb. 
Základem je vytvoření infrastruktury na principu distribuované 
architektury s internetovým přístupem. Významným přínosem  
projektu je i vytvoření fungující sítě spolupracujících partnerů jak  
z afrických zemí, tak i ze zemí EU a systematické vzdělávání 
afrických odborníků v oblasti geoinformatiky. Projekt je významným 
příspěvkem geovědní komunity pro GEOSS, přispívá i dalším 
mezinárodním klíčovým iniciativám, jako jsou INSPIRE, GEO a GMES.
ČGS v rámci projektu zodpovídá za návrh specifikace technické 
architektury budoucího informačního systému. 

Informační a komunikační technologie 
Vysoká úroveň rozvoje a údržby informačních a komunikačních 
technologií je páteří moderní geologické služby. Na konci roku 2008 
tvořilo hardwarovou základnu vnitřní sítě ČGS 17 serverů (OS Linux a MS 
Windows) a 411 počítačů a notebooků (OS MS Windows). Technologický 
rozvoj v ICT ČGS se soustřeďoval především na zvyšování bezpečnosti 
počítačové sítě, centrální správu síťových komponent a procesů a na  
zvýšení výkonu a flexibility serverového zázemí.

Historie budování GeoIS
1991 – počátek systematického rozvoje databází v ČGS, rozvoj 
centrálního datového skladu; 
1994 až 1998 budování GIS na bázi Bentley/Intergraph/
Oracle – vektorizace geologických a účelových map 1 : 50 000 
– GEOČR50;
1999 – návrh jednotné koncepce informačního systému ČGS;
2000 – rozvoj metod digitální kartografie na bázi SW Bentley/
Intergraph;
2000 až 2004 – projekt „Digitální archiv ČGS“ (DigArchiv), 
digitalizace 50 000 geovědních map a souvisejících dokumentů;
2001 – vznik útvaru informatiky ČGS;
2001 – spuštění jednotného Informačního portálu ČGS (RDBMS 
Oracle/Oracle 9IAS/Oracle Portal);
2002 až 2003 – migrace geodatabází a další rozvoj GIS na 
platformě Oracle/ESRI;
2003 – spuštění mapového serveru integrovaného do 
Informačního portálu ČGS, ArcIMS mapové služby; 
2004 – rozvoj metod DPZ;
2005 – koncepce Národní geologické mapové databáze, 
budování podnikového GIS;
2005 až 2006 – kompletní technologický upgrade Informačního 
portálu ČGS; přeprogramování klíčových aplikací a vývoj 
nových publikačních nástrojů;
2006 – aplikována nová metodika digitální mapové tvorby 
založená na ESRI produktech (velkoplošné mapy, edice map 
1 : 25 000);
2007 – vytvoření moderního metainformačního systému na bázi 
ISO standardů;
2007 – spuštění Portálu státní geologické služby;
2005 až 2007 – tvorba a publikace aplikovaných geovědních 
informací, spuštění portálu zaměřeného na geohazardy;
2007 až 2008 – implementace mezinárodních standardů 
v oblasti mapových služeb (OGC, GeoSciML), zapojení do 
mezinárodních aktivit;
2008 – přijetí směrnice o sběru, správě a poskytování dat ČGS  
a směrnice o používání počítačové sítě;
2008 – řešení významných mezinárodních projektů OneGeology 
Europe a AEGOS.
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Česká geologická služba byla v roce 2004 na 24. mezinárodní konferenci 
uživatelů ESRI v San Diegu oceněna za tvorbu a rozvoj GIS prestižní 
mezinárodní cenou „Special Achievement in GIS Award”.

Geologický informační systém



Sechurská poušt v severním Peru. Změny vyvolané jevem El Niño: 
situace po událostech El Niño (A: klasifikované scény Landsat z roku 
1985, C: 2000–2001) a mezi nimi (B: klasifikovaný Landsat z roku 1990).
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Veronika Kopačková
vedoucí pracoviště DPZ

Mapa svahové náchylnosti k sesuvným jevům (severní Salvador). Mapa 
definuje 5 základních kategorií rizika (velmi nízké–velmi vysoké).

Výroční zpráva České geologické služby 2008

Dálkový průzkum Země 
Dálkový průzkum Země (DPZ) je dnes díky novým vesmírným 
programům a neustále se vyvíjejícím technologiím nejrozšířenější 
metodou získávání prostorových dat o zemském povrchu  
a jeho objektech, aniž by byl nutný přímý fyzický kontakt. 
Vedle toho, že takto pořízená data poskytují synoptický pohled 
na studovanou oblast, je jejich hlavním přínosem i možnost 
kombinovat informaci prostorovou s tematickou (kvalitativní 
hodnoty zkoumaného objektu) a temporální (systematicky 
pořizovaná archivní data umožňují vyhodnocení časové řady 
snímků). V ČGS jsou metody DPZ implementovány v rámci projektů 
geologického mapování, vyhodnocování přírodních rizik a v rámci 
dalších environmentálně geologických studií. 

Hlavní činnost tohoto pracoviště v roce 2008 lze rozdělit do 
následujících tří témat:
Studium spektrálních charakteristik hornin a minerálů (minerální 
spektroskopie) s kombinovaným využitím pozemního spektrometru 
a satelitních dat: Pozemní a laboratorní měření provedená  
ASD spektrometrem na typových horninách a minerálech 
sokolovské pánve byla využita prvotně pro radiometrickou kalibraci 
satelitních dat ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission 
and Reflection Radiometer), poté bylo použito několika modelů 
umožňujících minerální identifikaci a určení relativního zastoupení 
vybraných minerálů. Důraz byl kladen na testování různých 
klasifikačních algoritmů od jednoduchých, které berou v úvahu 
pouze jednosložkový obsah pixelu (SAM – Spectral Angle Mapper), 
přes složitější algoritmy zohledňující vícesložkový (směsný) obsah 
pixelu (Spectral Unmixing). 
Ohodnocení přírodních rizik s využitím vícerozměrných 
statistických metod: Byl vytvořen nový metodický postup 
pro sestavení mapy svahové náchylnosti k sesuvným 
jevům pro oblast severního Salvadoru a Kostariky. V rámci 
těchto aktivit byla navázána spolupráce s organizací ITC 

(International Institute for Geoinformation Science and Earth  
Observation). 
Detekce změn v oblasti Sechurské pouště (severní Peru): Analýza 
časové řady satelitních dat (LANDSAT a ASTER) za posledních  
30 let umožnila detekovat změny v rozsahu eolických sedimentů 
a v říčních systémech řek Chiry a Piury vyvolané opakujícím se jevem 
El Niño. 

Mezinárodní spolupráce
•   BRGM – Francie (spektroradiometrie, minerální spektroskopie, 

hyperspektrální technologie).
•   Martin Luther University of Halle-Wittenberg – Německo 

(hyperspektrální technologie).
•   Grupo Latinoamericano de Investigación de Deslizamientos 

(pracovní skupina zaměřující se na rizika spojená se sesuvnými 
jevy ve spolupráci s mezinárodními organizacemi  
CSUCA – ASDI/SAREC).

Metody DPZ v geologických vědách
Metody DPZ se v ČGS začaly využívat již ve 30. letech 20. století. 
Letecké snímky tehdy sloužily převážně pro mapování rozsahu 
kvartérních sedimentů. Opravdový rozvoj však nastal až 
v letech 70. a 80., kdy se začala využívat satelitní data. Zasloužili 
se o něj zejména V. Lysenko, J. Dornič nebo P. Batík. Počátkem 
80. let vzniklo první samostatné oddělení DPZ, které se však 
v 90. letech v podstatě rozpadlo. Na přelomu tisíciletí došlo 
k opětovnému rozvoji metod DPZ, zejména díky aktivitám 
ČGS v zahraničí, který v roce 2006 vyústil v založení nového 
pracoviště DPZ. Jeho pracovníci se zde zabývají komplexní 
interpretací jak družicových či leteckých snímků, tak veškerých 
dostupných geoinformačních produktů. Moderní metody DPZ 
jsou používány např. při environmentálně geologických studiích, 
geologickém mapování, strukturní analýze, vyhledávání ložisek, 
geomorfologických studiích nebo při identifikaci geologických 
rizik. Vedle projektů zahraniční spolupráce probíhajících ve 
vybraných zemích Střední Ameriky a v Peru se metody DPZ 
postupně uplatňují i při geologických výzkumech probíhajících 
na území ČR. Od roku 2009 se rozšiřují stávající aktivity 
pracoviště i do oblasti hyperspektrálních technologií.



Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky
Projekt „Zahraniční rozvojové spolupráce v centrální části Střední 
Ameriky“ probíhal opět souběžně ve třech zemích – Nikaragui, 
Kostarice a Salvadoru. V Nikaragui byl výzkum soustředěn do 
oblasti Sébaco, kde byla identifikována menší sesuvná území 
a definován fosilní sesuv u Trinidadu, a dále do oblasti města Boaco. 
Výzkumy probíhaly ve spolupráci s partnerskou organizací INETER. 
Projekt ČGS – MŽP (kaňon Somoto) se soustředil na zpracování 
geologických a laboratorních dat. Koncem roku 2009 by měla být 
připravena dokumentace k vyhlášení místního geoparku.  
Skupina působící v Kostarice pokračovala ve spolupráci s organizací 
Dirección de Geología y Minas (DGM). Byly dokončeny terénní 
práce na východní polovině mapového listu Miramar, v sousední 
oblasti Chapernal byla dokumentována pestrá geologická stavba, 
silné tektonické postižení a hydrotermální alterace. Na základě 
požadavku kostarického partnera pokračovaly ložiskově výzkumné 
práce, sledující kontaminaci půdy a vody rizikovými prvky.
V Salvadoru bylo rozpracováno geologické mapování v měřítku  
1 : 25 000 včetně specializované studie v oblasti Cordillera de 
Balsamo a při okrajovém zlomu salvadorské deprese. Práce probíhaly 
ve spolupráci s OPAMSS a za účasti spolupracující organizace SNET. 
Ve druhé polovině roku proběhla terénní inženýrskogeologická  
a geotechnická rekognoskace a školení salvadorských odborníků. 
Vedoucí projektů v jednotlivých oblastech se zúčastnili 9. středo- 
amerického geologického kongresu v San José, kde byla prezentována 
jedna vyžádaná přednáška i dvě další a vystaveno šest posterů. 
Aktivity projektu v Peru byly v roce 2008 soustředěny na oblast 
dolního toku řeky Chira. První fáze projektu se zaměřila na tvorbu 
pracovního topografického podkladu, obecnou rekognoskaci nového 
území z dat DPZ a primární geomorfologickou a exodynamickou 
analýzu. V druhé fázi probíhala geomorfologická a geologická terénní 
dokumentace a hydrogeologické mapování v oblasti dolního toku 
Chiry. Dosavadní výsledky byly prezentovány na 13. latino-americkém 
geologickém kongresu a 14. peruánském geologickém kongresu. 
V Zambii byly modelovány zdroje kontaminace v Copperbeltu a rizika 
požívání kovů v oblasti Rosh Pinah. Terénní etapa projektu ZRP „Vliv 
těžby a úpravy rud na životní prostředí a lidské zdraví ve vybraných 

Mezinárodní 
aktivity  
a spolupráce

Mezinárodní spolupráce  
zahrnuje celou řadu činností, 
jako jsou společné publikace 
se zahraničními autory, účast  
na mezinárodních zasedáních, 
sympoziích a kongresech, funkce  
v mezinárodních organizacích  
a pracovních skupinách, organizace 
mezinárodních zasedání  
a spolupráce na mezinárodních 
vědeckých projektech. Mezinárodní 
činnost České geologické služby 
je součástí jejího výzkumného 
záměru pro léta 2005–2010. 
Nejvýznamnějšími aktivitami 
jsou projekty rozvojové pomoci 
vlády České republiky, geologické 
výzkumy v Antarktidě a v Íránu, 
bilaterální spolupráce, mezinárodní 
vědecké projekty a vzdělávání. 
K Roku planety Země byly 
organizovány výstavy a besedy 
určené široké veřejnosti. 

Lenka Hradecká
vedoucí oddělení zahraničních kooperací

Sběr fosilií v eocenních horninách na ostrově Seymour, Antarktida.  
Paleontologické studie jsou součástí komplexních geologických  
výzkumů České geologické služby v Antarktidě (foto R. Vodrážka).



oblastech Zambie“ proběhla v oblasti Kabwe. V rámci projektu ZRP 
„Monitorování prašného spadu v okolí hutě v Nkaně a environmentální 
výchova na školách Nkana, Wusakile a Mukuma v Zambii“ byly 
odebrány suspendované částice v ovzduší, prašný spad a monitorovány 
oxidy síry. V rámci projektu AMIRA, West African Exploration Iniciative, 
byla úspěšně ověřena možnost použití přenosného rentgen-
fluorescenčního analyzátoru při prospekci ložisek zlata. 

Bilaterální spolupráce 
Aktivní bilaterální spolupráce se Slovenskem, Rakouskem  
a Polskem zahrnovala v roce 2008 společné mapování 
v příhraničních oblastech, výzkumy geologických a paleontologických 
specialistů, korelace geologických jednotek, výměnu zkušeností 
v oblasti GIS, geologické literatury a informací o vědeckých 
konferencích a workshopech. ČGS má podepsanou dlouhodobou 
smlouvu o spolupráci i s geologickými službami Slovinska, 
Uzbekistánu, Ruska, Íránu, Mongolska, Nikaraguy, Kostariky a Chile. 

Mezinárodní vědecké projekty
Součástí výzkumného záměru ČGS je i spolupráce na následujících 
projektech:
•   EU-CO2NET EAST – informační portál pro technologie 

zachytávání a ukládání CO2;
•   EUROLIMPACS – integrovaný projekt ohodnocení dopadu 

globálních změn na evropské sladkovodní ekosystémy;
•   SOIL CRIT ZONE (6. rámcový program Evropské komise);
•   AEGOS – Africko-evropský geovědní monitorovací systém  

(7. rámcový program Evropské komise);
•   AMVIS (Česko-americká vědeckotechnická spolupráce) – projekt 

v rámci spolupráce Kontakt nazvaný „Klimatické změny 
a změny výšky mořské hladiny ve středním paleozoiku a jejich 
vliv na evoluci mořských společenstev: porovnání modelů 
z mikrokontinentu Perunica a kontinentu Laurussie“ byl zahájen 
v roce 2008; 

•   OneGeology Europe (program eContentplus Evropské komise);
•   Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované 

vody a půdy (FM EEA/Norway) – návrh dalšího řešení;

•   Česko-francouzská spolupráce – Biofosfatizace a sulfidizace 
organické hmoty v černých břidlicích a s ní spjatá remobilizace  
a frakcionace kovů;

•   Mezinárodní společný program Integrované monitorování –  
příspěvek ČGS do mezinárodní sítě malých lesních povodí;

•   EU GeoCapacity – Hodnocení evropské kapacity geologického 
skladování oxidu uhličitého v České republice;

•   Česko-ruská spolupráce – Frakcionace platinoidů v různých 
typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních 
ložisek Polárního Uralu;

•   Česko-uzbekistánská spolupráce – Zdroje, transport  
a frakcionace platinoidů na vybraných gigantických ložiskách 
zlata a mědi v Uzbekistánu.

Mezinárodní geologický korelační program (IGCP)
V rámci tohoto programu je zkoumán vývoj zemské kůry  
a srovnávány etapy geologického vývoje v jednotlivých regionech. 
V roce 2008 spolupracovalo několik vědeckých pracovníků ČGS na 
třech projektech:
IGCP 486 – Uloženiny zlato- a stříbronosných teluridů a selenidů; 
IGCP 499 – Devonská interakce pevnina-moře: evoluce ekosystémů 
a klimatu;
IGCP 469 – Pozdně variské suchozemské bioty a paleoprostředí.

Mezinárodní členství 
Hlavní náplní projektu SGA a ČNK-IGCP byla v roce 2008 
administrativní práce spojená s funkcí generálního sekretáře 
SGA (Society for Geology Applied to Mineral Deposits), dále 
administrativní vedení Českého komitétu pro IGCP a administrativa 
spjatá s výkonem funkcí člena České komise pro UNESCO a člena 
Českého národního geologického komitétu. 
ČGS je dále členem EuroGeoSurveys, Mezinárodní unie 
geologických věd (IUGS), Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru, 
Asociace pro ochranu geologického dědictví, Karpato-balkánské 
geologické asociace, Středoevropské iniciativy, Evropské sítě  
pro výzkum geoenergie (ENeRG), SGA, CO2NET a dalších 
organizací. 

2�

Předávání zkušeností a postupů při mapování v měřítku 1 : 25 000 
zaměstnancům Íránské geologické služby (foto R. Vodrážka).

Alternativní způsob dopravy vzorků a materiálu během rudní ložiskové 
prospekce v severozápadním Íránu (foto R. Vodrážka).
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Geologické výzkumy v Íránu a Antarktidě
V roce 2008 byl v rámci úkolu „Vzdělávání zaměstnanců Íránské  
geologické služby v geologickém mapování měřítka 1 : 25 000  
vybraných mapových listů v íránské provincii Východní 
Ázerbájdžán“ prováděn regionální geologický výzkum a mapování 
na území čtyř mapových listů 1 : 25 000 na severu Íránu. Na listech 
Avan a Eshtobin se kromě geologického mapování provedla také 
rudní ložisková prospekce a environmentální mapování. Na listech 
Ahar a Ghalandar probíhalo i mapování geologických rizik, terén 
byl hodnocen z hlediska nerudních ložisek a byly odebrány vybrané 
vzorky pro technologické testy za účelem případného využití 
pro stavební a dekorační kamenivo. Na základě žádosti íránského 
partnera byl v březnu v teheránské centrále Íránské geologické 
služby organizován již třetí workshop na téma různých speciálních 
geologických disciplín. Začátkem září byl tamtéž připraven  
a uskutečněn workshop čtvrtý, přičemž oba se setkaly  
se značně pozitivním ohlasem z íránské strany. 
Antarktické „letní“ sezony 2007/2008 v rámci výzkumného 
programu ČGS, nazvaného „Příspěvek ČR k zajištění stavu ozonové 
vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě, paleoklimatická  
a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy  
a související geologické studium a mapování“ (2007–2011, VaV SP II 
1a9/23/07) a financovaného MŽP, se zúčastnilo sedm geologů ČGS  
a jeden ornitolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého  
v Olomouci. Dva geologové působili na ostrově Jamese Rosse, pět  
na Antarktickém poloostrově a jeden na ostrově Seymour. 
Program byl zaměřen na geologické a geomorfologické mapování 
odledněné severní části ostrova Jamese Rosse v měřítku 1 : 25 000. 
Skupina geologů, vedená dr. Z. Venerou, se zabývala strukturním 
výzkumem formace Trinity Peninsula Group na Antarktickém 
poloostrově. 

Mezinárodní rok planety Země a další akce
Rok 2008 byl vyhlášen Rokem planety Země a ČGS se podílela na 
mnoha aktivitách s tím souvisejících. V únoru se v prostorách Akademie 
věd ČR uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy „Planeta Země mocná 
i zranitelná“, spojené s tiskovou konferencí. Výstava je putovní a byla 

postupně přesunuta do dalších měst na území ČR. V průběhu roku 
proběhlo několik besed s pracovníky ČGS v rádiu Leonardo, přednášky 
a kulatý stůl „Týdne vědy a techniky“, pořad „Kameny s příběhem“ 
pro ČT24 a výtvarná soutěž pro děti „Můj kousek Země“. V rámci 
Roku planety Země byla práce geologů v Nikaragui a Kostarice 
dokumentována českým televizním týmem, který natočil dva 
půlhodinové snímky a tři krátké šoty. V příloze deníku MF Dnes vyšel 
celostránkový článek „Čeští geologové v zemi sopek“.
V Turnově proběhlo 22. zasedání evropských geoparků UNESCO. 
Jednání se zúčastnilo přes 70 předních odborníků z 33 evropských 
geoparků UNESCO, zástupci IUGS a Evropské komise. Ředitel ČGS 
Zdeněk Venera vystoupil s prezentací „Czech Geological Survey and 
UNESCO European Geopark Bohemian Paradise“. 
ČGS hostila delegáty z Francouzské geologické služby – BRGM. Byly 
připraveny prezentace o činnosti pracovníků útvaru informatiky 
ČGS a prezentace francouzských kolegů o postavení evropských 
geologických služeb v rámci budování evropské informační 
infrastruktury (INSPIRE).
ČGS se také prezentovala na 14. mezinárodním knižním veletrhu 
Svět knihy 2008 v Průmyslovém paláci v Praze.
Londýnská kancelář Americké asociace naftových geologů (AAPG) 
pod vedením rady Evropského regionu AAPG, ve spolupráci s ČGS 
a za řízení regionální komise IBA uspořádala v březnu v Praze první 
výroční soutěž programu Imperial Barrel Award (IBA). 

OneGeology Europe a GIC 
1. 9. 2008 byl oficiálně zahájen projekt Evropské komise (EC/DG 
Information Society & Media) „OneGeology Europe“. Cílem projektu 
je zpřístupnění geologických prostorových dat celé Evropy. Projekt, 
na němž se podílí 30 organizací (z toho 21 evropských geologických 
služeb), je významným příspěvkem geologické komunity v rámci 
tvorby globálních informačních infrastruktur životního prostředí 
(INSPIRE, SEIS, GMES aj.). ČGS povede v následujících dvou letech 
samostatný podprojekt zaměřený na tvorbu mnohojazyčného 
metainformačního systému.
Výkonní pracovníci GIC (Geovědní informační konsorcium) z ČGS se 
zúčastnili zasedání GIC-23 v Espoo ve Finsku. 

Dokumentace alterovaných andezitů na lokalitě Boaco ve střední Nikara-
gui (foto P. Hradecký).

Tři polohy dacitových ignimbritů na bázi akumulace velkých horninových 
úlomků. Santa Lucía, Nikaragua (foto P. Hradecký).

Mezinárodní aktivity a spolupráce



Exkurze do Gaarské deprese v Západní poušti v Iráku roku 1978;  
v popředí vlevo je Vladimír Prouza, vpravo Tibor Buday.

Historie mezinárodní spolupráce
Česká geologická služba (dříve ústav) vždy usilovala  
o rozvoj mezinárodní spolupráce a českoslovenští geologové se 
aktivně účastnili většiny zasedání mezinárodních geologických 
kongresů od roku 1948 až do současné doby. První ředitel 
ústavu Cyril Purkyně byl jedním z viceprezidentů Mezinárodní 
asociace pro výzkum evropského kvartéru a zúčastnil se 
prvního zasedání výboru roku 1928. Později byl také jmenován 
jedním ze sekretářů této organizace.
Ústav se aktivně zapojil do činnosti mezinárodní Karpatské 
geologické asociace, jejíž založení bylo navrženo roku 1922 
na Mezinárodním geologickém kongresu v Bruselu z osobní 
iniciativy R. Kettnera a dalších. Třetí sjezd asociace byl v roce 
1931 organizován ústavem v Praze a jiný později, v roce 1973, také 
v Bratislavě. Po válce byla asociace přejmenována na Karpato-
balkánskou geologickou asociaci (CBGA). 
Mezinárodní spolupráce, přerušená dobou okupace, se od 
roku 1945 opět rychle rozvíjela, především v rámci zemí RVHP 
(sestrojení geologické mapy ČSSR 1 : 200 000). Pracovníci se 
zapojovali do činností mezinárodních vědeckých organizací, 
jako byla Mezinárodní unie geologických věd, založená v r. 1960. 
Ústav se podílel na založení Mezinárodní asociace pro výzkum 
geneze rudních ložisek, jejíž první zasedání se konalo roku 
1963 v Praze; od roku 1957 spolupracoval také s Mezinárodní 
asociací pro výzkum kvartéru – INQUA . Vyvrcholením aktivit 
v šedesátých letech bylo uspořádání XXIII. mezinárodního 
geologického kongresu v roce 1968 v Praze. 
Začátkem sedmdesátých let se začala rozvíjet spolupráce  
s francouzským BRGM a byla navázána spolupráce s Finskou 
geologickou službou v Helsinkách. V letech 1971–1974 se ústav 
podílel na geologickém mapování krystalinika a kvartéru pro 
Norskou geologickou službu, bilaterální spolupráce pak byla 
obnovena roku 1988. V letech 1970–75 probíhaly v součinnosti 
s Dánskou geologickou službou mapovací práce v Grónsku. 
V rámci bilaterální spolupráce uzavřel ústav dohodu také 
s Všesvazovým vědeckovýzkumným ústavem (VSEGEI) 
v Leningradě. Druhým článkem Protokolu o spolupráci, 

podepsaného 23. 1. 1960 představiteli vlád Rakouska 
a Československa, začala dlouholetá spolupráce ústavu  
s Geologische Bundesanstalt ve Vídni.  
Od roku 1961 se pracovníci ústavu podíleli též na vyhledávání 
nerostných surovin na Kubě. Spolupráce trvala několik desítek let. 
Od r. 1982 do r. 1989 pracovali naši experti v Nikaragui (od roku 
1997 až do současné doby řeší ČGS projekt ZRS ČR v Nikaragui), 
v letech 1967 a 1973–1976 v Tunisku a v Maroku; v Zambii 
působili v letech 1970–1972 a 1978–1979 a v Etiopii v rozmezí let 
1984–1989. Naši geologové pracovali také pro geologickou službu 
v Queenslandu v Austrálii při výzkumu uhelných ložisek. Od 
roku 1984–1989 ústav spolupracoval s IGME v Řecku a s Ústavem 
geologických věd v Hannoveru. Dlouhodobá spolupráce byla 
navázána s UNESCO, v jejímž rámci probíhaly v Československu 
od roku 1974 postgraduální kurzy geochemické prospekce 
(GEOCHIM) pro účastníky z rozvojových zemí. Pracovníci ústavu 
působili také v souvislosti s expertizou UNESCO v Nigérii  
a v Turecku a v letech 1981–1989 byl ředitelem odboru věd o Zemi  
v sídle UNESCO v Paříži pracovník ústavu. 
Ústav pořádal rovněž několik geologických expedic.  
V šedesátých a sedmdesátých letech to byly tři čs. expedice  
v Mongolsku; několik našich expertů zde pak pracovalo i později.  
V roce 1972 byla zahájena expedice do Jugoslávie a v letech 
1969–1980 působilo několik specialistů na regionální výzkum  
a mapování v Iráku. V letech 1976–1980 probíhala expedice 
v severozápadním Iráku a Západní poušti. Na přelomu let 1981 
a 1982 se uskutečnila vulkanologická expedice do Ekvádoru, 
oceněná vládou Ekvádoru udělením státního vyznamenání. 
V letech 1982–84 probíhalo geologické mapování v Libyi pod 
vedením n. p. Geoindustria, dále se uskutečnilo vyhledávání 
drahých kamenů v Laosu (1983–1986) a geologické mapování 
ve Vietnamu (1983–1989) a v Sýrii (1986–1989). Od r. 1992 byl 
ústav členem organizace FOREGS, sdružující geologické  
služby 36 zemí. V r. 2003 proběhlo zasedání správní rady 
FOREGS v Praze. FOREGS zanikl v roce 2004 spojením  
s organizací EuroGeoSurveys. Od tohoto roku je ČGS jejím 
členem.
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Částečně zatopené barchany po povodni v dubnu 2008 v Sechurské 
poušti, Peru (foto T. Hroch).
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Centrální laboratoř
Centrální laboratoř v Praze na Barrandově má dlouholeté zkušenosti 
s anorganickou analýzou horninových materiálů, sedimentů či 
srážkových a povrchových vod. Rovněž se zabývá anorganickými 
rozbory nespecifických materiálů (jehličí, rašeliny, dřeva apod.). 
V oblasti analýzy pevných vzorků je stěžejním požadavkem 
zadavatelů silikátová analýza. V oddělení analýzy vod se provádí 
kompletní analýza různých typů povrchových a srážkových vod. 
Kromě toho se laboratoř zabývá stanovením stopových prvků, 
různými druhy rozkladů a dalšími speciálními analýzami (stanovení 
Au, dokimastický rozklad pro stanovení Pt-kovů).
K výše uvedeným analýzám se využívá následující přístrojová technika:
•   čelisťové drtiče firmy Retsch, kladivový mlýn SK-1 firmy Retsch, 

vibrační mlýn TS 100A firmy Siebtechnik – vše pro přípravu vzorků;
•   atomové absorpční spektrometry firmy Perkin-Elmer AAnalyst 

100 a 3100 pro měření hlavních složek i stopových prvků;
•   emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Iris 

Advantage Thermo Jarrell Ash pro měření prvků vzácných zemin 
a kationtů ve vodách;

•   atomový absorpční spektrometr firmy Perkin-Elmer 4000  
s generací hydridů pro stanovení As, Sb a Bi;

•   vlnově disperzní rentgenový spektrometr od firmy ARL,  
typ 9400 Advant XP pro stanovení stopových prvků; 

•   merkurometr AMA 254 Altec pro stanovení Hg;
•   analyzátor Eltra CS 500 pro stanovení C, S a CO2;
•   spektrofotometry firmy Perkin-Elmer Hitachi 200 nebo Lambda 10 

pro měření Fe, P a amonných iontů; 
•   chromatograf Shimadzu LC-6A nebo Alltech 650 pro stanovení 

aniontů;
•   atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací 

Perkin-Elmer 4100 pro stanovení stopových prvků; 
•   pH-metr firmy Radelkis; 
•   pX-metr, konduktometr; 
•   analyzátor celkového uhlíku a dusíku Tekmar-Dohrmann.
Kromě práce na interních projektech spolupracovala laboratoř  
v roce 2008 na projektech VaV, Grantové agentury ČR, MŽP, 
účastnila se projektů výzkumných center i zahraničních grantů. 
Jedním z nejvýznamnějších projektů, na kterém se laboratoř 

Laboratoře

Eva Franců
vedoucí laboratoří organické geochemie

Věra Zoulková
vedoucí Centrální laboratoře

Stanovení celkového uhlíku a dusíku ve vodách.

Jiří Frýda
vedoucí speciálních laboratoří

Nedílnou součástí ČGS jsou
laboratoře. Kromě Centrální
laboratoře v Praze, která se zabývá
analýzami anorganických látek
v různých materiálech, jsou součástí
ČGS také laboratoře organické
geochemie v Brně a dále speciální
laboratoře odboru geochemie
horninového prostředí.  
První z uvedených laboratoří
poskytuje především servisní služby
pro zadavatele, zatímco speciální
laboratoře jsou spíše výzkumného
charakteru. Brněnská laboratoř se 
vedle služeb věnuje i výzkumu.



Stanovení veškerého fosforu ve vodách.Stanovení stopových prvků ve vodách.

průběžně od roku 2007 podílí, je projekt „Zhodnocení účinků 
Göteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody  
a půdy“, podporovaný Norským finančním mechanismem.

Historie chemických laboratoří v ČGS
Historie vzniku chemických laboratoří v původně Státním 
geologickém ústavu navazuje bezprostředně na jeho založení 
v roce 1919. V té době byli v ústavu zaměstnáni pouze dva 
geologové ( jedním z nich byl ředitel C. Purkyně), jeden chemik 
a čtyři pomocné síly; ostatní odborní pracovníci působili jako 
tzv. volontéři. Počet pracovníků i sídlo laboratoří se během let 
měnily. Laboratoře sídlily na ČVUT, v Mineralogickém ústavu 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, na Loretánském 
náměstí, v ulici Na Hládkově 6. V padesátých letech se laboratoře 
stěhují do Kostelní 26. Nově se zavádí analytika vod a vznikají 
laboratoře pro spektrometrickou analýzu. V roce 1980 se chemické  
laboratoře stěhují do nové budovy na Barrandově, kde sídlí dodnes. 
Kromě rozborů horninových materiálů se v současné době 
provádějí také analýzy sedimentů a vod, ale i analýzy nespecifických  
materiálů, jako jsou dřevo, rašelina, rostlinné části apod.
V současné době pracuje v laboratořích 19 pracovníků. 
Laboratoře jsou rozčleněny do tří větších celků – klasická 
chemie, spektrální metody a oddělení vod. Od roku 1993 jsou 
laboratoře akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Laboratoře organické geochemie
V roce 2008 byl realizován třímetrový pilotní vrt v akumulační oblasti 
Svratky v Brněnské přehradě, přičemž byly provedeny litofaciální 
a fyzikálně-chemické analýzy profilu, popis a podrobné chemické 
analýzy. Pozornost byla zaměřena na historické změny v obsahu 
perzistentních organických polutantů a jejich vzájemné souvislosti 
s fyzikálními parametry, zejména s magnetickou susceptibilitou 
a zrnitostí. 
Dále byla ověřována metodika odběru suspendované hmoty  
a vlastní odběry na vybraných úsecích řeky Dyje, Moravy a Svratky. 
V rámci projektu byly také vyhodnocovány geochemické analýzy 
odebraných říčních sedimentů s ohledem na distribuci vybraných 
organických polutantů a těžkých kovů. 

V roce 2008 začal projekt zabývající se problematikou transportu 
organických polutantů a jejich přírodních analogů v suspendované 
hmotě řeky Bíliny a v sedimentech snosové oblasti. Byly zahájeny 
terénní práce podél hlavního toku řeky Bíliny, vybrána odběrová 
místa pro periodické odběry suspendované hmoty a provedeny 
základní chemické rozbory. 
Pro potřeby geologického mapování byla vytvořena metodika 
tvorby účelové environmentální vrstvy a odebrány vzorky půd pro 
„screeningové“ zhodnocení území mapového listu Valašské Meziříčí 
v měřítku 1 : 25 000. 

Historie zkušebních laboratoří v Brně
Laboratoře organické geochemie ÚÚG (dnes ČGS) byly založeny 
v roce 1951 s cílem poskytovat služby pro státní prospekci 
zaměřenou na ropu a plyn v součinnosti s Československými 
naftovými doly, Hodonín. Tomu odpovídal i trend rozvoje 
analytických metod, zejména elementární analýzy hornin, 
plynové chromatografie rop a horninových extraktů. 
Na počátku 70. let se začalo také s výzkumem geneze plynů na 
základě jejich chemického a izotopového složení. Geochemické 
metody byly v regionálním měřítku aplikovány v podstatě ve všech 
tehdy zkoumaných oblastech nadějných na výskyt uhlovodíků  
(vídeňská pánev, podunajská pánev, východoslovenský neogén  
apod.). K hodnocení vlastností zdrojových hornin uhlovodíků 
a k určení míry jejich teplotní alterace přispěl rozvoj pyrolýzy  
hornin Rock-Eval ve druhé polovině 70. let. Detailní charakteristiku  
organických součástek rozptýlených v horninách a jejich optických 
parametrů (např. odraznost vitrinitu) umožňuje od roku 1977  
laboratoř mikroskopické fotometrie. Od druhé poloviny 80. let jsou  
realizovány první studie diageneze sedimentů a paleoprostředí, 
ve kterém vznikaly, za pomoci tzv. biomarkerů – molekulárních 
indikátorů biologického původu organické hmoty. 
Zaměření na prospekci uhlovodíků převažovalo až do roku 1989,  
kdy došlo k významnému nárůstu poptávky po ekologicko-
geochemických studiích. Vznikly práce hodnotící osudy organických  
polutantů v horninovém prostředí, ropné kontaminace v zeminách, 
distribuci PAU v půdách městských aglomerací nebo rizikové 
organické polutanty v nádržních a říčních sedimentech či plaveninách. 
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Laboratoře

Odmíšeniny ilmenitu v magnetitu.
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Speciální laboratoře 
Speciální laboratoře představují jádro odboru geochemie 
horninového prostředí. Jejich pracovníci nejen že zodpovídají za 
produkci primárních dat, ale často jsou sami renomovanými vědci, 
kteří se aktivně účastní multidisciplinárních projektů, pravidelně 
publikují své výsledky a jsou aktivní i pedagogicky. Odbor hostí 
editory dvou předních geovědních časopisů v České republice 
s dlouhou tradicí. Bulletin of Geosciences se soustřeďuje na 
sedimentární geologii, stratigrafii a paleontologii, zatímco  
Journal of Geosciences se zabývá převážně mineralogií, strukturní 
geologií, petrologií a geochemií vyvřelých a metamorfovaných 
hornin. 

Laboratoř mineralogie a speciálních metod 
V separační laboratoři jsou minerály děleny podle svých 
magnetických vlastností (magnetické separátory firmy RAPID 
a COOK), podle hustoty (koncentrační stůl WILFLEY, těžké 
kapaliny), tvaru i různé chemické odolnosti. Brusírna zhotovuje 
nábrusy i výbrusy na strojích různých firem (BUEHLER PowerPro 
4000, STRUERS Discoplan, Rotopol-PdM Force a Planopol-
Pedemax, LOGITECH LP-30 a dalších). Vyvíjejí se postupy pro 
zpracování komplikovaných nebo neobvyklých vzorků, např. pro 
studium krystalografické orientace minerálních zrn ve  
schránkách živočichů recentních i fosilních, pro datování  
hornin atd.
Laboratoř fluidních inkluzí je vybavena aparaturou firmy Chaixmeca, 
která umožňuje mikrotermometrická měření P-V-T-X parametrů 
fluidních inkluzí v teplotním intervalu od –190 do +600 °C.
Pracovníci spolupracovali s jinými odděleními na studiu minerálů 
a hornin různého typu a stáří, např. při výzkumu geneze 
uranových a polymetalických ložisek Českého masivu (Jáchymov, 
Kutná Hora, Příbram, Českomoravská vrchovina aj.), studiu 
diagenetických procesů v Barrandienu, případně hydrotermální 
žilné mineralizace a puklinové mineralizace v granitických 
plutonech jako součásti terénního výzkumu k lokalizaci úložiště 
radioaktivního odpadu. Účastní se rovněž ekologického výzkumu 
v Zambii.

Laboratoř rtg difrakce
Krystalová struktura, která definuje tvar a fyzikální vlastnosti 
krystalů, může být snadno zjištěna pomocí difrakčních metod. 
Difrakce se stala standardní technikou v mnoha laboratořích 
a je dnes využívána především při fázové analýze, strukturní 
analýze a analýze velikosti částic. Laboratoř rtg difrakce České 
geologické služby je vybavena práškovým difraktometrem Philips 
X´Pert. Prováděny jsou difrakční analýzy různých geologických 
a syntetických materiálů, kvalitativní a kvantitativní fázová analýza, 
strukturní analýza a analýza jílových minerálů. Výzkum je dále 
zaměřen na studium krystalových struktur nových přírodních 
a syntetických ternárních fází obsahujících tellur. Tyto fáze  
vykazují atraktivní magnetické a elektrické vlastnosti, a tak  
jsou v posledních letech středem zájmu také v materiálových 
vědách. 

Experimentální mineralogická laboratoř
Tato laboratoř se zabývá experimentálním výzkumem minerálních 
systémů. Disponuje následujícím vybavením: 
•   horizontální pece s Nichrom (6) a Pt (1) vinutím; teplota je řízena 

elektronicky a měřena Ni-NiCr nebo Pt-PtRh termočlánky; 
•   vysokotlaké hydrotermální zařízení s šesti nádobami operujícími 

při teplotách do 800 °C a tlacích do 300 MPa; 
•   ocelové nádoby s teflonovou výstelkou pro nízkoteplotní 

hydrotermální experimenty.
Výzkum se soustřeďuje na následující problémy: (1) fázové vztahy 
v systémech se S, Te a Se; (2) fázové vztahy systémů s platinovými 
kovy a (3) experimentální výzkum vysoce frakcionovaných magmat 
za použití inkluzí tavenin.

Laboratoř rentgenové mikroanalýzy (LAREM)
Laboratoř se zabývala především aplikacemi a vývojem metod 
skenovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. Současné 
vybavení laboratoře je:
•   skenovací elektronový mikroskop CamScan CS 3200;
•   mikroanalytický systém Link ISIS 300 s energiově disperzním  

SiLi spektrometrem (Oxford Instruments);

Katodoluminiscenční mikrofotografie zirkonu z mafického lišovského 
granulitu se složitou zonalitou.



•   mikroanalytický systém WDX 3PC s vlnově disperzním 
spektrometrem (Microspec);

•   systém difrakce zpět odražených elektronů (EBSD) NORDLYS II 
(HKL Technology).

Pracovníci laboratoře se věnovali především studiu hornin 
a minerálů v rámci projektů: (1) geologické mapování NP Šumava, 
(2) studium felsických granulitů Blanského lesa, (3) mikrostrukturní 
studium trachytového tělesa Hradiště u Habří, (4) studium 
terciérních subvulkanických žilných těles Českého středohoří. Další 
projekt je zaměřen na studium tektonometamorfního záznamu 
pohřbení a exhumace hornin spodní kůry východního okraje 
moldanubika. Studované minerální asociace a jejich chemismus 
jsou porovnávány s výsledky termodynamického modelování 
s cílem odvození P-T podmínek jejich vzniku.
Pokračuje také výzkum nových minerálních fází spojený s jejich 
charakterizací pomocí metody EBSD a korelací vybraných 
fyzikálně-chemických parametrů se synteticky připravenými 
analogy. Pracovníci laboratoře se zabývají také studiem frakcionace 
izotopického složení Fe v železných a kamenoželezných 
meteoritech s cílem odvození závislosti těchto změn na teplotě 
a rychlosti chladnutí jejich mateřských těles. Probíhá také studium 
mineralogického a chemického složení lunárních achondritů  
s cílem popsat jejich vznik a vývoj v rámci geologické historie 
Měsíce.

Laboratoř radiogenních izotopů 
Laboratoř je vybavena hmotovým spektrometrem s termální 
ionizací z pevné fáze (TIMS) Finnigan MAT262. Přístroj je využíván 
především pro měření izotopového složení Sr a Nd, které mají 
zásadní význam při řešení projektů zaměřených na petrogenezi 
vyvřelých a metamorfovaných hornin (variské granitoidy Českého 
masivu, vysoce metamorfované jednotky moldanubika, kenozoické 
bazalty, horniny vázané na subdukční prostředí v kalifornské 
Sierra Nevadě, v Nikaragui, Salvadoru, Namibii a na Antarktickém 
poloostrově). Pracovníci laboratoře se mj. věnovali studiu distribuce 
izotopů Li a B v granitoidních horninách. Izotopy stroncia jsou 
také využívány v mezioborových studiích, jako je výzkum chování 

velkých kationtů v malých povodích nebo rekonstrukce migračních 
tras v archeologii. V roce 2008 byla provedena modernizace TIMS 
pro měření v režimu negativních iontů, která přináší možnost 
využití dalších izotopů, jako jsou Os či B. 
V minulém roce byla uvedena do provozu ultrastopová laboratoř 
(třídy ISO 7) s laminárními boxy (ISO 5), umožňující připravovat 
vzorky v prostředí s vysokou čistotou. Ultrastopová laboratoř 
se věnuje aplikacím a vývoji nových metod iontově výměnné 
chromatografie tak, aby odpovídaly požadavkům na nové typy 
vzorků či analýz. Laboratoř také spolupracuje s The Centre for 
Element and Isotope Analysis (CEIA) na Universitě v Bergenu, 
zejména na aplikaci laserové ablace při prvkové a izotopické 
analýze anorganických materiálů. V současnosti probíhají studie 
frakcionace během analýzy geologických materiálů pomocí  
LA ICP-MS.

Práce v nově dokončené ultrastopové laboratoři.Fluidní inkluze v kalcitu z uranového ložiska  
v Příbrami o velikosti 40 µm.
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Detail práškového difraktometru 
Philips X´Pert.
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Pohled ze svahu Mt. Reece na Victory Glacier a odledněný Pitt Point 
(Antarktický poloostrov). V pozadí průliv Prince Gustava a ostrov Jamese 
Rosse.  



Knihovna
Knihovna ČGS je největší geologickou knihovnou v České republice. 
Její fond obsahuje unikátní kolekci geologické literatury z celého  
světa a v současnosti má 165 000 knihovních jednotek. Ve své studovně  
umožňuje odborné veřejnosti přístup do vlastních databází, ale  
i přístup do celosvětově uznávaných databází plnotextových (Science  
Direct, SpringerLink, Willey Interscience, Blackwell, GeoScienceWorld) 
a citačních (Web of Knowledge, Scopus, Georef a Geobase). Kromě  
přístupu k elektronickým zdrojům poskytuje i zdroje klasické – tištěná  
periodika, knihy, příručkovou literaturu apod. Referenční, meziknihovní 
a rešeršní služby jsou poskytovány klasicky i elektronicky. 

Práce na projektu VaV Národní geovědní bibliografie v roce 2008
•   Další rozvoj a administrace aplikace GeoPub, sloužící ke sběru 

údajů o publikační aktivitě pracovníků ČGS;
•   analýza dat spolupracujících organizací (retrospektiva, formát, 

administrace bibliografických záznamů);
•   popis nové databáze a jejích funkcí (centralizovaný nebo 

distribuovaný systém, řešení duplicitních záznamů);
•   výběr vhodného systému (byl vybrán centralizovaný systém);
•   vytvoření prvotního datového skladu.

Archiv 
Archiv ČGS uchovává největší sbírku geovědních map v rámci České 
republiky (71 000). Tento unikátní mapový fond obsahuje rukopisné 
a tištěné mapy nejen našeho území, ale zahrnuje též mapy území ze 
188 států světa. Od roku 2003 je mapový fond plně digitalizovaný. 
Archiv ČGS uchovává také veškeré výsledky a výstupy odborné 
činnosti své instituce (19 200 položek) a historický fond rukopisů 
a pozůstalostí. Všechny archivní fondy jsou prostřednictvím 
internetových aplikací (mapový server, aplikace pro prohlížení 
zpráv a posudků) zpřístupněny na Informačním portálu ČGS.

Hlavní aktivity a služby archivu v roce 2008
•   Údržba a správa veškerých databází a aplikací, které jsou 

součástí Informačního portálu ČGS; 
•   poskytování služeb v rámci digitálního mapového archivu 

(rastrové soubory, speciální prohlížecí aplikace digitálního 
archivu ve studovně);

•   budování primárního skladu archivních dat;
•   správa a řízení spisové a skartační služby v rámci ČGS;
•   vzdělávací aktivity (publikační a propagační činnost, prezentace, 

výstavy);
•   aktivní účast v rámci mezinárodní organizace INHIGEO (roční 

zpráva o činnosti v Newsletters 2008);
•   spolupráce s Kartografickou společností (prezentace, příprava 

na 18. kartografickou konferenci – Olomouc 2009).

Sbírky
Oddělení sbírek hmotné dokumentace pečuje o geologický 
a paleontologický materiál získaný pracovníky ČGS i jiných 
organizací a zpřístupňuje jej. Fondy čítají ca 300 000 kusů (včetně 
typového a originálního materiálu celosvětového významu). V roce 
2008 byly řešeny především cíle projektu VaV DE08P04OMG002  

Knihovna,  
archiv,  
sbírky

Odbor informačních služeb slouží 
jako informační středisko pro 
odbornou i laickou veřejnost. 
Zahrnuje knihovnu, archiv a sbírky 
hmotné dokumentace. Jeho moderní 
služby využívají vědci z České 
geologické služby i jiných institucí, 
studenti či amatérští badatelé. 
Integrací služeb bylo docíleno 
zefektivnění přístupu k informacím 
a zlepšení služeb pro uživatele. 
Badatelé mohou využít dvě moderně 
vybavené studovny, ve kterých jim 
jsou k dispozici materiály ke studiu 
z fondů knihovny, archivu i sbírek 
ČGS. Přírůstky do všech fondů 
jsou zpracovávány průběžně, podle 
možností je doplňován i starší fond. 
Informační servis je poskytován 
specialisty v oboru – knihovníky, 
archiváři, paleontology a geology.

Hana Breiterová
vedoucí odboru informačních služeb



Rukopisná mapa Příbrami (Obecnic) v měřítku 1 : 20 000 
z roku 1956. Pochází ze souboru map brdského kambria 
autora V. Havlíčka a je součástí rukopisného fondu archivu.

(viz přehled níže). Pokračovaly práce zahrnující počítačové 
zpracování paleontologických a mineralogických fondů, databáze 
výbrusů, hmotné a vrtné dokumentace (přírůstek 18 000 záznamů) 
i digitalizace a revize starších fondů a samozřejmě průběžná péče 
o uložený materiál. Nejdůležitější materiál muzejní povahy byl 
přihlášen do centrální evidence sbírek MK ČR. Péče o fondy byla 
doprovázena publikační činností. Během roku bylo mimo jiné 
publikováno osm recenzovaných článků a kapitol v knize.
 
Přehled grantových projektů, na kterých se v roce 2008 podíleli 
pracovníci sbírek
•   2008–2011: VaV MK ČR DE08P04OMG002 „Tvorba informačního 

systému České geologické služby – revize a paleontologické 
zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS”.

•   2005–2008: GACR 205-06-0395 „Paleoekologie a trofická 
struktura vybraných kambrických a ordovických fosilních 
společenstev v oblasti Barrandienu“.

•   2005–2008: GAAV: IAA304130601 „Dynamika biodiverzity 
v šáreckém souvrství (ordovik pražské pánve): analýza fauny, 
paleoekologické, biogeografické a stratigrafické aspekty”. 

Historie knihovny, archivu a sbírek
1919         vznik Státního geologického ústavu Republiky 

československé
1924        zřízena knihovna a archiv jako ústřední servisní 

informační pracoviště, ve fondu bylo 4130 svazků 
a 89 map (získaných darem)

1947         formuje se základní informační systém; zahájena 
mezinárodní výměna publikací, která trvá dodnes

1952–1958     knihovna vedena v rámci Geofondu
1959        Geofond osamostatněn
1960           založení geologických a paleontologických sbírek
1960–1990   doplňování fondu sbírek, jednotná evidence 

a pravidla ukládání hmotné dokumentace; 
vybudovány haly v Lužné pro uskladnění vrtného 
a dokumentačního materiálu

1988–1989    předání části fondů Vysoké škole báňské – základ 
muzea VŠB

1990              zavádění výpočetní techniky do evidence 
knihovny, archivu a sbírek

1994      přestěhování do budovy na Klárově
1991–1998     archiv součástí knihovny
1998         samostatný archiv 
2001         knihovna, archiv a sbírky součástí nově vzniklého 

útvaru informatiky; nově vybavené skladové 
prostory v Lužné pro archiv i knihovnu

2002        přihlášení nejcennější části fondů sbírek do 
centrální evidence sbírek Ministerstva kultury

2002        depozitáře knihovny, archivu a sbírek částečně 
postihují povodně

2002–2003   rekonstrukce depozitářů sbírek
2003        vytvořena digitální knihovna – zpřístupňování 

zahraničních databází (citační a plnotextové); nové 
prostory pro studovnu na Klárově; knihovna se 
stává součástí několika konsorcií; plná digitalizace 
archivních mapových fondů, zpřístupnění fondů 
archivu na portále ČGS; zprovozněno virtuální 
muzeum; obnovena expozice vývoje Českého 
masivu na Klárově;

2005         společná studovna knihovny a archivu

Historie bibliografie
1928          vznik speciální české geologické bibliografie
1930          vydán první ročník za roky 1928–1929 v rámci 

Věstníku Státního geologického ústavu
1945          vychází samostatně jako Mineralogicko-geologická 

bibliografie ČSR
1969         doplněna retrospektiva 1897–1918
1970         doplněna retrospektiva 1919–1927
1997–2003    obsahuje abstrakty
2005         od tohoto roku vydávána pouze v elektronické formě
2007         získán projekt na budování národní geovědní 

bibliografie
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Obálka 5. ročníku Mineralogicko-
geologické bibliografie 
Československé republiky.

Dendrograptus attenuatus Bouček, 1957. 
Exemplář je uložen ve sbírkách ČGS  
v autorské kolekci dr. I. Chlupáče. Kus pochází 
z požárského souvrství, silur, oddělení přídolí, 
zóna Pristiograptus ultimus, z lokality Karlštejn.
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Vydavatelství
a popularizace 
geologie

Patrik Fiferna
vedoucí Vydavatelství ČGS

Nejdůležitější události v roce 2008 související s vydavatelskou 
činností byly následující:
•   prezentace aktivit ČGS na 33. mezinárodním geologickém 

kongresu v Oslu; 
•   vydání publikace J. Chába a spoluautorů Stručná geologie 

základu Českého masivu a jeho karbonského a permského 
pokryvu, která doplňuje Geologickou mapu ČR 1 : 500 000  
z roku 2006;

•   vydávání časopisu Bulletin of Geosciences, který je zařazen do 
databáze ISI (Web of Science);

•   zařazení periodika Zprávy o geologických výzkumech do 
Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných 
v ČR, schváleného Radou pro výzkum a vývoj;

•   zpřístupnění všech dosud publikovaných článků v edici Czech 
Geological Survey Special Papers na internetu; 

•   tradiční účast na aktivitách souvisejících s Mezinárodním rokem 
planety Země – mj. zorganizování dalšího ročníku výtvarné 
soutěže pro děti Můj kousek Země (ve spolupráci s MŽP) 
a realizační podíl na putovní výstavě Země mocná a zranitelná, 
pořádané Přípravnou skupinou MRPZ pro ČR;

•   prezentace aktivit a výsledků činnosti ČGS na knižních veletrzích 
v Praze a v Havlíčkově Brodě;

•   bezplatné zpřístupňování článků z odborných periodik 
vydávaných Českou geologickou službou: Bulletin of 
Geosciences (www. geology.cz/bulletin), Zprávy o geologických 
výzkumech (www.geology.cz/zpravy) a Czech Geological Survey 
Special Papers (www.geology.cz/spec-papers); 

•   rozšíření nabídky populárně naučných publikací o velmi 
oblíbené soubory pohlednic s doprovodnými texty, 
prostřednictvím kterých autoři z řad specialistů České 
geologické služby přibližují veřejnosti specifika jednotlivých 
oborů činnosti organizace.

Mezi priority Vydavatelsví České 
geologické služby patří i nadále 
vydávání časopisu s mezinárodním 
významem Bulletin of Geosciences 
a jednotlivých listů Základní 
geologické mapy ČR 1 : 25 000 
s textovými vysvětlivkami. 
V uplynulém roce bylo vydáno 
24 geologických titulů a pozornost 
byla soustředěna i na zpřístupňování 
odborných periodik on-line. 
Vydavatelství ČGS dlouhodobě úzce 
spolupracuje s přípravnou skupinou 
Mezinárodního roku planety Země 
a své propagační aktivity, které tvoří 
nedílnou součást jeho činnosti, 
koordinuje s touto celosvětově 
významnou aktivitou.
Novinkou je zrekonstruovaná 
prodejna odborných publikací 
a map, jejíž rozšířené prostory  
nyní nabízejí i geovědní literaturu 
jiných institucí. 

Mezinárodně orientovaný vědecký časopis 
Bulletin of Geosciences přinášející nová 
pozorování, principy a interpretace z oborů 
paleobiologie, stratigrafie, sedimentologie, 
paleogeografie a paleoklimatologie byl 
založen v roce 1925 jako Věstník Státního 
geologického ústavu Československé 
republiky informující o mapovacích pracích 
a geologických výzkumech členů ústavu.
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Dějiny vydavatelské činnosti ČGS
Vydavatelská činnost byla již v době založení ústavu vnímána 
jako jeho nezbytná součást a jako taková je také začleněna do 
statutu České geologické služby – instituce má v tištěné formě 
uchovat a předávat veřejnosti geologické a odvozené mapy 
různých měřítek a publikace, které souvisejí s její činností. Již 
v letech 1920 a 1921 byly vydány první geologické mapy, v dalším 
roce vyšly tiskem první dvě publikace samostatné geologické 
služby – Sborník a Knihovna, nesoucí obě název ústavu. 
V roce 1925 vyšlo z tiskárny první číslo Věstníku, s posláním 
„čtenářstvu referovati o výsledcích geologického mapování, 
o činnosti chemické laboratoře, o knihovně apod.“ Stejně jako 
ve Sborníku a Knihovně doplňovalo články ve Věstníku resumé, 
„aby zprávy byly přístupné cizině“. Časopis, jehož nepřetržité 
vydávání narušilo jen válečné období, vychází dnes jako Bulletin 
of Geosciences pouze anglicky. Ještě za první republiky začaly 
vedle geologických map vycházet paleontologické  
Rozpravy, Mineralogicko-geologická bibliografie a Soupis lomů,  
po válce přichází praktické geologii věnovaná Geotechnika 

a především mapy různých měřítek a textové vysvětlivky. 
S rozvojem ústavu a rozšiřováním jeho činnosti vzrůstaly 
zákonitě také nároky na odbornou vydavatelskou činnost, což 
vedlo záhy po válce k vytvoření samostatného vydavatelského 
oddělení. Jeho nezbytnost se projevila při redakčním zpracování 
jednotlivých svazků tradičních řad i monografií a zejména pak 
v období příprav mezinárodního geologického kongresu v roce 
1968, kdy byly vydávány regionální geologie, sborníky, mapy 
přehledné i podrobné, vysvětlivky, monografie a exkurzní 
průvodce. Vydávané cizojazyčné publikace se zejména 
v dobách totality staly zdrojem pro získání odborných publikací 
zahraničních a zároveň zviditelňovaly jméno ústavu a znalosti 
jeho geologů v řadě knihoven po celém světě. Na svém kontě 
má největší český vydavatel geovědní literatury stovky a stovky 
nejrůznějších titulů od vysoce specializovaných odborných 
studií přes mapy, sborníky a monografie až po populárně naučné 
tisky přístupné i laikům. Jen za posledních dvacet let spatřilo 
světlo světa přes tisíc publikací.

Ojedinělou propagační akci, kterou se 
Česká geologická služba zařadila mezi 
nejvýznamnější geologické služby  
celého světa, připravilo Vydavatelství ČGS 
na exhibiční části 33. mezinárodního 
geologického kongresu v Oslu ve dnech 
6.–14. srpna 2008 (foto P. Fiferna).

Stručná geologie základu Českého masivu 
a jeho karbonského a permského pokryvu 
Jana Chába a spoluautorů tvoří moderní 
pendant k Regionální geologii ČSSR Josefa 
Svobody a kol. z roku 1964. 

Josef Svoboda, tehdejší ředitel Ústředního 
ústavu geologického, na Mezinárodní 
výstavě laboratorní techniky a publikací 
GEO 68 v Praze.

Zprávy o geologických výzkumech, jejichž 
první číslo vyšlo v roce 1952, byly zařazeny 
Radou pro výzkum a vývoj na Seznam 
recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v České republice. O odbornou 
stránku a vzrůstající kvalitu periodika pečuje 
osmičlenná redakční rada, složená z předních 
specialistů.

V říjnu 2008 byl ukončen 2. ročník výtvarné 
soutěže Můj kousek Země, která upozorňuje 
na důležitost ochrany životního prostředí  
a přibližuje nejmladší generaci význam věd  
o Zemi. Loni se jí zúčastnilo bezmála  
1500 dětí ze 149 škol z celé ČR. Na snímku 
ředitel ČGS Z. Venera předává cenu jednomu 
z vítězů (foto P. Maděra).

V roce 2008 pokračovalo vydávání 
Základní geologické mapy ČR 1 : 25 000 
s vysvětlivkami. Na obrázku list 24-321 
Tišnov. Prvními geologickými mapami ve 
stejném měřítku byly v letech 1920 a 1921 
mapy Višňové od R. Kettnera a B. Stočese  
a Litně od O. Kodyma.
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Vývoj hospodaření 
V posledním zveřejněném hodnocení 
výzkumu a vývoje a jeho výstupů 
za rok 2007 byla Česká geologická 
služba nejlépe hodnocenou organizací 
v rámci celého resortu MŽP. Také 
v roce 2008 ČGS efektivně a účelně 
využívala přijaté prostředky na 
podporu výzkumu a vývoje a zároveň 
poskytovala kvalifikované služby při 
výkonu státní geologické služby. 
Výnosy z hlavní činnosti organizace 
byly ještě o 13 130 tis. Kč, tj. o 6 % vyšší 
než v roce 2007. Z celkových nákladů 
na hlavní činnost ve výši 242 048 tis. Kč  
představují náklady na řešení externích 
projektů a zakázek 100 531 tis. Kč a podílí 
se tak na celkových nákladech 42 %. 

Lidské zdroje
V roce 2008 pracovalo v České 
geologické službě 318 zaměstnanců. 
V porovnání s rokem 2007 došlo 
zejména k nárůstu počtu pracovníků 
studujících při zaměstnání 
postgraduální studium.

Výsledek hospodaření organizace v roce 2008
Informace o vývoji výnosů a nákladů ČGS v hlavní činnosti jsou uvedeny 
v následující přehledné tabulce a grafu.

Přehled vybraných ukazatelů hlavní činnosti (v tisících Kč)        Rok

 2008 2007 2006

TRŽBY A OSTATNÍ VÝNOSY 52 259 48 403 61 561

v tom:  tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 17 434 19 101 30 546

tržby z prodeje majetku a materiálu 0 10 4 776

aktivace vnitroorganizačních služeb 18 305 18 136 11 222

změna stavu zásob 546 1 611 874

zúčtování fondů  987 388 728

ostatní výnosy  15 986 9 157 13 415

PROVOZNÍ DOTACE 189 849 180 574 159 990

v tom: 1) od zřizovatele 162 588 154 917 143 510

z toho: příspěvek na činnost příspěvkové org. 36 893 29 324 24 882

institucionální na vědu a výzkum 84 395 84 545 95 670

účelové na vědu a výzkum 20 447 16 341 6 894

ISPROFIN 3 116 5 000 4 400

ostatní (geologická činnost) 9 625 13 707 11 664

od jiných poskytovatelů  8 113 6 000 0

2) od jiných poskytovatelů 17 339 17 768 13 613

z toho: na vědu a výzkum 17 339 17 768 13 613

3) prostředky od příjemců účelové podpory 5 574 2 478 2 070

z toho: na vědu a výzkum 5 574 2 478 2 070

4) prostředky ze zahraničí 4 348 5 411 797

VÝNOSY CELKEM  242 10� 228 ��� 221 ��1

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK �� 4 0�6 � 268

NÁKLADY CELKEM  242 048 224 �21 214 28�

v tom: spotřeba materiálu a energie 23 112 21 310 23 981

služby 86 043 81 331 72 939

osobní náklady celkem 125 951 116 986 109 316

odpisy hmotného a nehmot. investičního majetku 2 497 1 566 3 809

daně a poplatky 307 294 383

ostatní náklady 4 137 3 434 3 855

INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY 20 785 26 322 10 753

v tom: stavební práce 13 864 17 855 5 645

ostatní investice hmotné 6 107 6 315 1 642

ostatní investice nehmotné 815 2 152 3 466

FINANCOVÁNÍ INVESTIC 20 785 26 322 10 753

1) dotace od zřizovatele 16 114 12 397 3 561

z toho: na ISPROFIN 16 114 9 476 3 561

2) z vlastních zdrojů 4 672 4 449 7 192



Vývoj výnosů a nákladů organizace

Přehled hlavních výnosů a nákladů organizace

Česká geologická služba řeší od roku 2006 restrukturalizaci 
financování hlavní činnosti, kterou je výkon státní geologické 
služby a řešení úkolů dlouhodobého výzkumného záměru, přičemž 
důsledně analyzuje a kontroluje všechny náklady a zajišťuje 
chybějící finanční zdroje.
Na krytí nákladů hlavní činnosti organizace se stále větším 
rozsahem podílejí vlastní výnosy organizace, a to jak 
z poskytovaných služeb při řešení nových projektů, tak 
i z realizovaných externích zakázek a z vedlejší činnosti organizace.

Lidské zdroje

V roce 2008 bylo v ČGS zaměstnáno 318 pracovníků (po přepočtu 
na plný úvazek je to 282 pracovníků). ČGS podporuje odborný, 
profesní růst svých zaměstnanců a má zájem na zvyšování jejich 
kvalifikace. Organizace umožňuje práci na částečný, zkrácený úvazek 
všem zaměstnancům studujícím doktorandské (postgraduální) 
studium. Studující může ve své práci uplatnit teoretické poznatky 
a naopak získat cenné informace pro své další studium. Struktura 
pracovníků a další podrobnosti jsou patrné z následujících grafů.
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Věková struktura

     
     
Podklady pro ročenku     

 2005 2006 2007 2008 

Přepočtený počet zaměstnanců 279 276 267 282 
z toho ženy 140,6 127,9 124 133 
     
Evidenční počet zaměstnanců 315 296 298 318 
z toho ženy 151 140 139 149 
     
pracoviště Klárov 131 122 127 139 
z toho ženy 64 59 59 62 

pracoviště Barrandov 111 104 101 105 
z toho ženy 54 50 50 53 

pracoviště Lužná 2 2 2 2 
z toho ženy 1 1 1 1 

pracoviště Brno 66 63 63 68 
z toho ženy 30 28 27 31 

pracoviště Jeseník 5 5 5 4 
z toho ženy 2 2 2 2 

Vzdělání VŠ 207 200 206 225 
z toho vědecký titul 65 65 67 77 

Vzdělání SŠ 105 95 86 88 

ostatní 3 1 6 5 

Věková struktura     

do 20 let 0 0 1 0 
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do 30 let 57 59 56 57 
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Pamětní spis z roku 1918, doporučující založení státní geologické služby. 
Je důkazem toho, jak tehdejší československá geologická elita pochopila 
budoucí vývoj geologie.

Česká geologická služba, tehdy ještě jako československá, byla jedním 
z dědiců rakouské říšské geologické služby, která byla založena již  
v roce 1849 jako třetí nejstarší na světě. Seřadíme-li světové geologické 
služby podle data založení, najdeme českou službu v polovině 
pořadí a teprve za ní je třeba služba francouzská, řecká a další.

Široký záběr – od regionálního výzkumu až po 
posudkovou činnost
Ústav začíná ihned po svém založení v roce 1919 se systematickým  
regionálním výzkumem a mapováním. Jeho geologové rovněž 
zpracovávají stovky posudků týkajících se stavební geologie, 
hydrogeologie a ložiskových prognóz. Tento trend se za okupace  
rozšiřuje o pedologický výzkum, přehodnocení ložisek 
a dokumentaci. V přechodném poválečném období převládá 
aplikovaná geologie. Poté se dlouhodobě uplatňuje základní 
geologické a odvozené mapování v různých měřítkách a publikují 
se nové poznatky o geologickém vývoji republiky. Velká část 
aplikované geologie se tehdy přenesla na nově zřizované resortní  
organizace. Padesátá léta a začátek 60. let 20. století znamenají 
dokončení mapování v měřítku 1 : 200 000 a rozkvět specializací 
i laboratorních metod. Výsledkem jsou syntézy o geologické stavbě  
Československa. Následují projekty zaměřené na podloží křídy, 
karpatskou předhlubeň nebo ložiskové prognózy a připravuje se 
XXIII. mezinárodní geologický kongres. Dokončují se odvozené 
mapy, rozšiřuje se spolupráce na mezinárodních projektech. 
V dalších dvou desetiletích startují první environmentální programy, 
založeno je výpočetní středisko, rozvíjí se gigantický projekt 
geologických a účelových map v měřítku 1 : 50 000. Po roce 1989 
se důraz klade na environmentální studie, badatelský výzkum 
se zařazuje do národních i mezinárodních grantových projektů. 
Dodnes rostou požadavky na posudky z aplikované geologie, 
rozšiřuje se použití moderních laboratorních metod v regionálním 
výzkumu. Ústav se zapojuje do pomoci rozvojovým zemím.

Na začátku historie byl pamětní spis
Dva měsíce po rozpadu Rakouska-Uherska, 13. prosince 1918, 
sepsali a podepsali čtyři významní čeští geologové, „zástupci 

Historie 
České geologické 
služby

Česká geologická služba (dále  
v textu ústav) prošla za 90 let své 
existence jak etapami bouřlivých 
změn, tak obdobími klidného 
rozvoje. Jelikož byla vždy službou 
státní, odrážely se v jejím vývoji 
politické i ekonomické změny.  
Od nejskromnějších začátků  
s několika zaměstnanci  
v pronajatých a zapůjčených 
prostorách postupně rozšířila 
svá pracoviště jak do známých 
historických paláců, tak nově 
postavených budov. Po dobách 
mezinárodní izolace se stala součástí 
evropské a světové sítě státních 
geologických služeb a náplň její 
činnosti odpovídá pojetí těchto 
služeb ve vyspělých zemích.

Zdeněk Kukal



geologického, mineralogického a paleontologického odvětví vědního  
na České akademii pro vědy, slovesnost a umění“ tzv. pamětní spis. 
V něm se doporučuje založení státní geologické služby, která by  
měla takovou náplň a program, jaké mají státní geologické služby  
dodnes. Důvody byly tak zřejmé, že geologická služba byla pod  
názvem Státní geologický ústav Republiky československé založena  
7. 7. 1919 jako výzkumný ústav v resortu Ministerstva veřejných prací. 

Různé názvy – stále státní geologická služba
Název České geologické služby se měnil hlavně rozhodnutím 
nadřízených orgánů, v jednom případě však i vlastní volbou, takto: 
Státní geologický ústav Republiky československé (1919–1939),  
Geologický ústav (15. 3 1939–10. 5. 1939), Geologický ústav pro 
Čechy a Moravu (1939–1943), Úřad pro výzkum půdy v Čechách 
a na Moravě (1943–1945), Státní ústav geologický Československé 
republiky (1945–1950), Ústřední ústav geologický (1950–1952), 
Ústřední ústav geologický Československé akademie věd (1952–
1953), Ústřední ústav geologický (1953–1990), Český geologický 
ústav (1990–31. 3. 2002), Česká geologická služba (od 1. 4. 2002 
dodnes).
Poznámka: Protektorátní název „Úřad pro výzkum půdy“ byl omylem protektorů. 
Zřejmě se inspirovali slovníkem a doslovným překladem německého der Boden  
(= půda). V širším smyslu však znamená der Boden spíše „horninové prostředí“.  
Proto i názvy některých současných německých institucí, např. SBL-Bodenforschung 
Hannover, neznamenají ústavy pro výzkum půdy, ale geologickou službu. 

Nadřízené orgány
Náplň práce ústavu, jeho prestiž a financování vždy ovlivnilo 
zařazení do státních politických a ekonomických struktur, proto 
zde neopomeneme zdůraznit několik důležitých milníků a zvratů 
v jeho historii.
Zřizovatelem a nadřízeným orgánem ústavu bylo po celou dobu 
trvání první republiky Ministerstvo veřejných prací, za německé 
okupace pak Ministerstvo hospodářství a práce. V letech 1945 až 
1950 byl ústav v resortu Ministerstva průmyslu. Během roku 1950 
došlo hned k několika rychlým změnám nadřízených orgánů.  
Nakonec byl ústav zařazen pod Vládní výbor pro geologii, jehož  
předsedou byl ministr národní obrany. V roce 1952 došlo 
ke sloučení ústavu s Československou akademií věd, po roce však 

k jeho oddělení. Rok 1958 znamenal zásadní změnu. Byl totiž 
zřízen Ústřední geologický úřad a nastalo období tzv. jednotné 
geologie. Ústav spolu s bratislavskou pobočkou, brněnskou 
základnou i Geofondem klesl z postavení ústředního orgánu na 
úroveň resortní organizace. Tento stav trval až do politických 
změn na konci roku 1989. Ústřední (později Český) geologický 
úřad byl zrušen a ústav se dostal do resortu nově zřízeného 
Ministerstva životního prostředí, kam patří doposud. 

Slučování, připojování složek, zřizování poboček
Do března 1939 obsáhla činnost ústavu celou republiku, tedy 
i Slovensko a tehdejší Podkarpatskou Rus. V době německé 
okupace se samozřejmě omezila jen na Čechy a Moravu. 
V roce 1950 byly pražský a bratislavský ústav sloučeny do 
Ústředního ústavu geologického. V roce 1965 se bratislavská 
část osamostatnila pod názvem Geologický ústav Dionýza Štúra 
a podléhala přímo Ústřednímu úřadu geologickému.
V roce 1952 byla ústavu přidělena tzv. technická složka, která 
v něm zůstala i po vymanění z Akademie věd. V roce 1954 se stal 
součástí ústavu i Vrtný podnik a byly do něj přechodně začleněny 
i podniky další.
V roce 1950 byla oficiálně zřízena brněnská pobočka, pracovat 
začala 1. února 1951.
Složitá je historie Geofondu (geologického fondu), pověřeného 
shromažďováním, registrováním, tříděním, zachováváním 
a zpracováváním dokladů o výsledcích geologických prací. 
Založen byl v roce 1952 jako součást ústavu, určitou samostatnost 
získal již v roce 1959, byť správně i hospodářsky ještě patřil k ústavu.  
Teprve v roce 1975 se stal samostatnou organizací.
Rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku 
ústav nijak výrazně neovlivnilo, protože bratislavský ústav 
pracoval již od roku 1965 samostatně.

Od dvou geologů k tisíci zaměstnanců
Po založení v roce 1919 měl ústav pouhých 7 zaměstnanců, kromě  
ředitele – podle tehdejší nomenklatury předsedy – v něm pracoval 
jen ještě jeden geolog, dále jeden chemik, kustod a zbytek byli 
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3. kongres Karpatské geologické asociace se v roce 1931 konal 
v tehdejším Československu. Pro jeho účastníky byla zorganizována 
exkurze a vydán obsáhlý průvodce (foto J. Svoboda).

Pracovníci Ústředního ústavu geologického Rudolf Hylský a František 
Kohout při sondování do hloubky dvou metrů v okolí Pohodnice  
u Ejpovic (foto R. Hylský 1951).



úředníci. V roce 1922 přibyl sekční geolog s asistentem a několik 
zřízenců. Téměř veškerá tíha práce spočívala na externistech 
a tzv. volontérech, mezi nimiž byly tehdejší špičky české i slovenské  
geologie. Do roku 1938 stoupl počet zaměstnanců na 17, po ztrátě 
pohraničí na 45. V době okupace pracovali v ústavu i odborníci 
ze zrušených vysokých škol. 
Po válce počet zaměstnanců rychle stoupal, hlavně pak po  
únoru 1948 a v padesátých letech. V roce 1955 přesáhl tisícovku  
(1061 zaměstnanců), počítaje v to technickou složku a bratislavský 
ústav. Rekordu, 1319 zaměstnanců, bylo dosaženo v roce 1958. 
Následující pokles na 518 v roce 1978 byl způsoben hlavně 
oddělením bratislavského ústavu a Geofondu.
Po roce 1989 ústav pokračoval v činnosti s 511 zaměstnanci. Jejich 
počet se však přirozenou cestou zmenšoval až na současný stav  
318 pracovníků. Projevily se odchody na univerzitu, do Akademie  
věd ČR, do zahraničí, na ministerstva a do státní správy a samozřejmě 
také do soukromé geologické sféry. Čtyři zaměstnanci ústavu se  
dokonce stali ministry vlády České republiky (dva ministry životního 
prostředí, jeden místopředsedou vlády a jeden ministrem obrany). 

Defilé ředitelů
V čele ústavu stálo celkem 14 ředitelů a jeden navíc, pouze pověřený 
vedením (v letech 1956–1958). Ředitelé byli až na jedinou výjimku  
geology. První ředitel byl především paleontologem a regionálním  
geologem, další tři specialisty na aplikovanou geologii. Od roku 1945  
dodnes byli tři ředitelé především odborníky na kvartér, dva na 
ložiskovou geologii, dva na strukturní geologii s petrologií, a po 
jednom na stratigrafii s regionální geologií a na sedimentologii. 

Z pronajatých prostorů do paláců
Historie ústavu začíná v propůjčených kancelářích a laboratořích  
Českého vysokého učení technického v Praze a na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy. Vlastní prostory ústav získal až v roce 
1934 v domě na Loretánském náměstí na pražských Hradčanech.  
Teprve v roce 1945 se ústav nastěhoval do nově přidělené budovy,  
vlastně velké vily, v Praze-Střešovicích v ulici Hládkov. O několik 
let později se budovaly laboratoře v Kostelní ulici na Letné. 

V brněnské pobočce pracovalo v roce 1950 nejprve 14 a pak stále 
více zaměstnanců v pronajatých a propůjčených prostorách např. 
v Pisárkách, Řečkovicích i v centru města; k definitivní stabilizaci 
došlo až po postavení nové moderní budovy v roce 1978. 
V roce 1954 získal ústav budovu v Hradební ulici v Praze, 
proti zadnímu traktu Ministerstva průmyslu. Byla moderní, 
s kancelářemi, zasedací síní, místem pro knihovnu i přidružené 
laboratoře. V roce 1958 se ústav postupně přestěhoval do paláce 
Smiřických a Šternberského paláce na Malostranském náměstí, 
přičemž v Hradební ulici zůstala malá část pracovníků až do 
konce 80. let. Historicky významné paláce na Malostranském 
náměstí byly spjaty s existencí ústavu po řadu let, výhodou 
bylo umístění a velké prostory, nejen pro kanceláře, ale i pro 
knihovnu, archiv a sbírky, nevýhodou zastaralé sociální 
vybavení. 
Velkým úspěchem bylo postavení moderní budovy na Barrandově, 
kde v roce 1981 v odpovídajících podmínkách zahájily činnost 
laboratoře a geochemické odbory. Další z větších pracovišť bylo 
v Praze na Petřinách. Ve svrchních patrech tamního obchodního 
domu sídlil odbor ložisek.
Z mimopražských pracovišť stojí za zmínku zejména dům v Jeseníku, 
kde se místní geologii a později i ložiskům a informatice věnovalo 
několik zaměstnanců. 
Na podzim roku 1993 se podstatná část ústavu během dvou týdnů 
přestěhovala, aniž by to podstatně ovlivnilo práci geologů, do 
budovy bývalého Klarova ústavu slepců na Malé Straně. I když 
místa bylo na Klárově méně než v palácích na Malostranském 
náměstí, sociální podmínky a vybavení bylo nejméně o třídu 
lepší. Na tomto místě, pod Pražským hradem, je hlavní stan 
České geologické služby dodnes.

Závěrem
Česká geologická služba prošla složitým vývojem, měnil se její 
název, sídla, statut i administrativní zařazení. Od doby svého 
vzniku až dodnes vždy byla státním ústavem, odpovědným za 
geologický výzkum a objektivní hodnocení geologické situace 
dřívějšího Československa a dnešní České republiky. 
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První ředitel ústavu Cyril Purkyně na svatbě své neteře Olgy Purkyňové, 
při které zastupoval jejího zesnulého otce (1928).

Hlavní budova Ústředního ústavu geologického a Geofondu na 
Malostranském náměstí (vlevo palác Smiřických, vpravo Šternberský) na 
fotografii z roku 1964. Nyní je zde sídlo Parlamentu ČR (foto H. Vršťalová).
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Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává 
a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý 
sektor a veřejnost. 
Je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního 
prostředí, pověřená výkonem státní geologické služby na území ČR. Je jedinou institucí, 
jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území ČR. 
Její činnost je založena na optimálním propojení služeb pro společnost se špičkovým 
výzkumem v oblasti geologických věd, přírodních zdrojů, geologických rizik a ochrany 
životního prostředí. 
Jako mezinárodně uznávaná vědecká instituce pružně reaguje na potřeby dlouhodobě 
udržitelného rozvoje společnosti a zároveň plní významnou úlohu ve vzdělávání 
a popularizaci geologie. 

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

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

nerostných surovinách a geologických rizicích na území ČR
·  poskytování geovědních informací a odborná podpora pro rozhodování ve věcech 

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

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

Většina běžných a dobře fungujících států má 
meteorologickou, hydrologickou, geologickou a někdy i další 
služby, které mají detailní přehled o svém území, ví, jaká 
ložiska, jaké vodní zdroje či jak úrodné půdy stát 
obhospodařuje a jaký další vývoj se dá očekávat. Větší část 
aktivit těchto státních služeb se týká chodu státu a menší část 
výzkumu. Ten je nezbytný, aby stát znal současné trendy, 
technologie a vývoj v oboru. Tento model není nijak nový, byl 
zaveden prakticky uvažujícími Brity např. v Súdánu již 
koncem 19. století. Z tohoto pohledu představuje ČGS 
nezastupitelnou organizaci, která právě v těchto letech hledá 
správný poměr aktivit a jejich financování mezi výkonem 
státní služby a výzkumem.

Václav Cílek
ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR

ČGS je progresivní geologická služba, která chápe, že kvalitní 
správa dat a systémů a poskytování informací zákazníkům 
jsou maximálně důležité. Oceňuji na ní velmi efektivní 
a zodpovědný přístup k řešení pracovních úkolů. Tato 
organizace je otevřena k partnerské spolupráci, při níž je 
v případě potřeby schopna zastávat i vedoucí úlohu.

Ian Jackson
náměstek ředitele Britské geologické služby

Nejsem již sice řádným zaměstnancem České geologické 
služby, ale cítím se být stále jejím členem. Je to pochopitelné, 
vždyť mám aspoň trochu právo ji pokládat za své dítě. Proto 
jsem spokojen, když o ní slyším chválu, a trpím, pokud se 
ozvou kritické hlasy. Fandím mladým, kterých je mezi námi 
dost, a obdivuji naše týmy na zahraničních akcích.

Zdeněk Kukal
ředitel Českého geologického ústavu v letech 1992–1997

ČGS se zvláště v posledním období vydala na cestu moderní 
geologické služby, která nejen že plní širokou škálu úkolů 
vyplývajících z jejího postavení instituce státní správy,  
ale také dosahuje stále lepší vědecké výkonnosti. To mimo jiné, 
dle mého názoru, souvisí se systematickou péčí, jaká je 
věnována přijímání mladých vědeckých pracovníků 
s vysokým vědeckým potenciálem.
Institut geologického inženýrství VŠB-TU v Ostravě, i já 
osobně, si dnes bez spolupráce s ČGS a především bez služeb, 
které – zvláště v oblasti komplexních geologických informací 
a datových služeb – poskytuje, jen stěží dokážeme představit 
řešení řady grantových projektů, včetně zahraničních či realizaci 
 diplomových a doktorských prací našich absolventů.

Radomír Grygar
vedoucí Institutu geologického inženýrství VŠB-TU v Ostravě

V roce 1990 jsem byl zvolen ředitelem tehdy Ústředního 
ústavu geologického, který jsme přejmenovali na Český 
geologický ústav. Po dvou letech práce jako ústav Ministerstva 
životního prostředí jsme se zařadili mezi pracoviště, která 
účinně pomáhala zlepšovat přístup státní správy k ochraně 
české přírody a přitom studovat a dokumentovat regionální 
znalost geologického podkladu.
Stále sleduji se zájmem, jak ČGS dále rozvíjí geologický 
výzkum České republiky, a velmi bych si přál, aby ČGS spolu 
s Geofondem znovu vytvořila optimálně funkční společnou 
organizaci, v níž by se trvale soustředil celý komplex 
současných i historických poznatků o geologii republiky, 
a spolupracovala úspěšně s vysokoškolskými a akademickými 
geologickými pracovišti. 

Vladimír Sattran
ředitel Českého geologického ústavu v letech 1990 a 1991

ČGS je jednou z nejvíce viditelných geologických služeb 
menších států Evropské unie, která je aktivní v široké oblasti 
geologických oborů nejen v Evropě, ale i mimo evropský 
kontinent. Spolupráce mezi slovinskou a českou 
službou byla sice spíše nenápadná a probíhala především na 
neoficiální úrovni, máme s ní však velice dobrou zkušenost. 
Naším záměrem je posílit vzájemné akce v rámci schémat 
ERDF (European Regional Development Fund).

Marko Komac
ředitel Slovinské geologické služby

Českou geologickou službu považuji za významnou, pro stát 
potřebnou instituci, tak jak to před 90 lety definovali „otcové 
zakladatelé“. Důležité je, aby svou činností dokázala 
vytvářet podobný obraz o sobě i v očích mocných této doby. Co 
o vztahu k ČGS může říci člověk, který s ní spojil celý svůj 
život?

Miloš Růžička 
ředitel České geologické služby v letech 1997–2003
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Dr. Vladimír Zoubek byl garantem 
jedné ze sekcí zasedání.

Jeden z nejznámějších světových 
sedimentologů R. L. Folk přednášel 
o rozpoznávání fosilních pouštních 
sedimentů.

Přes 2000 účastníků na slavnostním zahájení kongresu v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti.

Mezinárodní výstava laboratorní techniky a publikací GEO 68 byla 
bohatší než výstavy na předešlých kongresech.

Zakončení bylo méně slavnostní. Zahraniční účastníci jsou shromážděni 
kolem dr. Miloše Suka, který jim tlumočí rozhlasové zprávy o průběhu 
okupace.

Nezapomenutelný mezinárodní geologický kongres v roce 1968

Nad desítky geologických zasedání, sympozií a konferencí, které Česká geologická 
služba pořádala, vyniká organizace 23. mezinárodního geologického kongresu 
v roce 1968. Pro celou geologickou veřejnost jsou totiž mezinárodní geologické 
kongresy vrcholem vědeckých i osobních vztahů mezi institucemi i jednotlivými 
geology. Čtyřleté mezidobí mezi kongresy věnují organizátoři přípravám zasedání, 
exkurzí a publikací. Pověřit určitou zem organizací kongresu znamená důvěřovat 
v její schopnosti i v úroveň geologických věd. 
V šedesátých letech minulého století se představitelé československé geologie po 
zhodnocení našich možností rozhodli nabídnout uspořádání 23. kongresu v Praze. 
Byli jsme nejvážnějšími kandidáty, též proto, že jsme na 22. kongresu v Indii 
předvedli geologickou mapu Československa v měřítku 1 : 200 000 a bezpochyby 
jsme byli první zemí na světě, která tak zmapovala své území. Nebyla to pouze  
tato mapa, celé naše geologické zázemí bylo solidní. V šedesátých letech  
20. století využívala československá geologie cenných podkladů z technických prací  
i nemalých financí, které byly na geologické průzkumy a výzkumy vynakládány.
Stále se razilo heslo o soběstačnosti ve všech nerostných zdrojích, jež bylo 
dědictvím padesátých let. Podařilo se však poněkud prolomit zahraniční izolaci – 
Ústav organizoval sympozia, začaly geologické expedice do rozvojových zemí, 
naši geologové pronikali do mezinárodních organizací. Český masiv se svou 
prvohorní stratigrafií se stal v zahraničí pojmem, geofyzika a výzkum hlubinné 
stavby se dostávaly na slušnou úroveň. 
Organizace kongresu znamenala několikaletou dřinu. Předseda a většina funkcionářů 
byli z České geologické služby (tehdejšího Ústředního ústavu geologického), 
vydavatelství připravovalo kongresové publikace – sborníky a exkurzní průvodce.
V srpnu 1968 se sjížděli zahraniční účastníci, přihlášených odborníků bylo 2900, 
k nim připočtěme i doprovod, a to byl tehdy kongresový rekord. 
Předkongresových exkurzí se zúčastnilo na 400 zájemců, kteří s průvodci navštívili 
terény od Aše až po Prešov. Slavnostní zahájení kongresu proběhlo se vší pompou, 
s projevy i hudbou, den nato začaly přednášky v sekcích v budově Techniky v Dejvicích.  
Je pozdní večer 20. srpna, cizinci se svými českými přáteli si prohlížejí Prahu, jdou 
na večeři ke Flekům či k Pinkasům. Po půlnoci se však na ulicích shlukují lidé, 
zpráva je jasná, začíná okupace! V noci i následujícího dne jsou cizinci zataženi do 
dění, pro některé to znamená životní zážitek. Sovětští geologové si stěžují  
na reakci našich geologů, dokonce jmenovitě. Kongres je oficiálně ukončen, 
podařilo se zorganizovat odjezd hostů vlakem i autobusy.
Řada našich geologů odjíždí do zahraničí, někteří z nich na desítky let.
Práce státní geologické služby pokračovaly i v dalších letech „obrodného“ procesu 
a normalizace, podmínky se měnily, stopy kongresu však najdeme v literatuře, 
sbírkách známek i ve vztazích mezi geology dodnes.

Přednášky byly zajímavé, diskuse mnohdy ještě zajímavější.

Prezident kongresu RNDr. Josef Svoboda, Dr.Sc., před výstavní síní.Série známek s geologickými motivy vydaná k 23. mezinárodnímu geologickému 
kongresu. Na námětech známek se podíleli též pracovníci ústavu.
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sedimentologů R. L. Folk přednášel 
o rozpoznávání fosilních pouštních 
sedimentů.

Přes 2000 účastníků na slavnostním zahájení kongresu v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti.

Mezinárodní výstava laboratorní techniky a publikací GEO 68 byla 
bohatší než výstavy na předešlých kongresech.

Zakončení bylo méně slavnostní. Zahraniční účastníci jsou shromážděni 
kolem dr. Miloše Suka, který jim tlumočí rozhlasové zprávy o průběhu 
okupace.

Nezapomenutelný mezinárodní geologický kongres v roce 1968

Nad desítky geologických zasedání, sympozií a konferencí, které Česká geologická 
služba pořádala, vyniká organizace 23. mezinárodního geologického kongresu 
v roce 1968. Pro celou geologickou veřejnost jsou totiž mezinárodní geologické 
kongresy vrcholem vědeckých i osobních vztahů mezi institucemi i jednotlivými 
geology. Čtyřleté mezidobí mezi kongresy věnují organizátoři přípravám zasedání, 
exkurzí a publikací. Pověřit určitou zem organizací kongresu znamená důvěřovat 
v její schopnosti i v úroveň geologických věd. 
V šedesátých letech minulého století se představitelé československé geologie po 
zhodnocení našich možností rozhodli nabídnout uspořádání 23. kongresu v Praze. 
Byli jsme nejvážnějšími kandidáty, též proto, že jsme na 22. kongresu v Indii 
předvedli geologickou mapu Československa v měřítku 1 : 200 000 a bezpochyby 
jsme byli první zemí na světě, která tak zmapovala své území. Nebyla to pouze  
tato mapa, celé naše geologické zázemí bylo solidní. V šedesátých letech  
20. století využívala československá geologie cenných podkladů z technických prací  
i nemalých financí, které byly na geologické průzkumy a výzkumy vynakládány.
Stále se razilo heslo o soběstačnosti ve všech nerostných zdrojích, jež bylo 
dědictvím padesátých let. Podařilo se však poněkud prolomit zahraniční izolaci – 
Ústav organizoval sympozia, začaly geologické expedice do rozvojových zemí, 
naši geologové pronikali do mezinárodních organizací. Český masiv se svou 
prvohorní stratigrafií se stal v zahraničí pojmem, geofyzika a výzkum hlubinné 
stavby se dostávaly na slušnou úroveň. 
Organizace kongresu znamenala několikaletou dřinu. Předseda a většina funkcionářů 
byli z České geologické služby (tehdejšího Ústředního ústavu geologického), 
vydavatelství připravovalo kongresové publikace – sborníky a exkurzní průvodce.
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terény od Aše až po Prešov. Slavnostní zahájení kongresu proběhlo se vší pompou, 
s projevy i hudbou, den nato začaly přednášky v sekcích v budově Techniky v Dejvicích.  
Je pozdní večer 20. srpna, cizinci se svými českými přáteli si prohlížejí Prahu, jdou 
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Řada našich geologů odjíždí do zahraničí, někteří z nich na desítky let.
Práce státní geologické služby pokračovaly i v dalších letech „obrodného“ procesu 
a normalizace, podmínky se měnily, stopy kongresu však najdeme v literatuře, 
sbírkách známek i ve vztazích mezi geology dodnes.

Přednášky byly zajímavé, diskuse mnohdy ještě zajímavější.

Prezident kongresu RNDr. Josef Svoboda, Dr.Sc., před výstavní síní.Série známek s geologickými motivy vydaná k 23. mezinárodnímu geologickému 
kongresu. Na námětech známek se podíleli též pracovníci ústavu.
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