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SOUBOR_VYBER počet vzorků 

Regionální geochemie ČM (1983-1993)-Krystalinikum moldanubika a moldanubického plutonu (K) 667 

Regio.geochem.ČM(1983-1993)-Platformní sedimenty a nemetamorf.sedimenty paleozoika (S) 1510 

Regio.geochem.ČM(1983-1993)-Vnější areál krystalinika ČM (J) 1655 

Mapy geochem. reaktivity hornin 1:50000 (1986-1997) (R) 3725 

Mapy geochem. reaktivity hornin 1:50000 (analýzy převzaté) (X) 933 

Mapy geochem. reaktivity hornin 1:50000 - vulkanity perm (1986-1997) (SCH) 59 

Geochemie Ostravska (J.Pokorný) (1982-1988) (PO) 224 

Geochemie krkonošsko-jizerského krystalinika (1982-1988) (PK) 216 

Neovulkanity (1985-1995) (NV) 1064 

Geochemie račanské jednotky (1986-1996) (MR) 537 

Jeseníky - silikátové analýzy (1967-1999) (JES) 553 

Geochemie moravskoslezské oblasti (1986 - 2000) (HAN) 281 

  ∑ 11424 

 
 
 
 
 

Regionální geochemie ČM (S, K, J) 
Délka trvání úkolu: 1975-1985 
Vedoucí úkolu: Josef Čadek. 
Spolupracovali: Zdena Čadková - Platformní sedimenty a nemetamorfované sedimenty 

                                                           paleozoika  –  vzorky se symbolem S 
             Pavel Mrázek a Miroslava Haková – Krystalinikum moldanubika a  moldanubického plutonu  -

vzorky se symbolem K                                                                                       
             Petr Jakeš – Vnější areál krystalinika ČM – vzorky se symbolem J 
 

Metodika: 
Vzorky byly odebírány vždy dva na lokalitě většinou v činných lomech nebo odkryvech. Ke každému lichému 
vzorku byla vyhotovena silkátová analýza a  u krystalických hornin byl doplněn i výbrus. Analytické metody 
byly testovány v různých laboratořích ČR a na základě získaných dat doporučili analytici Ing. Ivan Rubeška a 
ing. Zdeněk Šulcek následující soubor metod : 

- silikátovou analýzu (laboratoře ČGÚ) 
- roentgenfluorescenční analýzu (RFA-laboratoře ČGÚ, laboratoře GPO závod Brno) 
- optickou emisní spektrografii (OES -laboratoře ČGÚ, laboratoře GPO závod Brno) 
- gama spektrometrii - Geofyzika Brno 
- instrumentální neutronovou aktivační analýzu (INAA-Geoindustria závod Černošice) 
- atomovou absorpční spektrofotometri (AAS-ČGÚ) 

Některé z prvků byly analyzovány dvěma nezávislými metodami, i když do závěrečného katalogu byla zahrnuta 
jen data z metod, které byly pro jednotlivé prvky vybrány jako nejspolehlivější. Metodiku odběru a zpracování 
vzorků uvádí Čadková (1981). Přehled jednotlivých typů analýz včetně mezí detekce viz tabulka ANALYTICKÉ 
METODY 

Výsledky analýz stopových prvků (Ag, As, Au, B, Ba, Be, Ce, Cr, Cs, Cu, Eu, Ga, Hf, Hg, La, Li, Lu, Mo, 
Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Ti, U, V, Y, Yb, Zn, Zr) včetně popisu hornin a lokalit byly 
publikovány  v práci Čadkové et al.(1985) a statisticky zpracovány v práci Čadkové a Mrázka (1987).  Data jsou 
sdružena podle litologického charakteru a regionálně geologické příslušnosti. Výsledky kompletních silikátových 
analýz dosud nebyly publikovány.  
Výběr z literatury: 
Čadková Z.-Jakeš P.-Mrázek P. (1975): Rozčlenění a charakteristika souborů pro regionálně geochemický 
výzkum Českého masívu. - MS Ústř.Úst.geol. Praha.   
Čadková Z. (1981):  To the method of geochemical characterization of rocks in regional investigation. - Geol. 
Sbor. Geol.carpath.,32,3,365-374. Bratislava.  
Čadková, Z. - Jakeš, P. - Haková, M. - Mrázek, P.(1985): Katalog  geochemických dat základní regionální sítě. - 
MS Česká geol. služba. Praha. 
Čadková Z. - Mrázek P.(1987): Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách 
Českého masívu. - Čas. Mineral. Geol. 32,4,371-391. Praha. 
Citace analytických dat:  
Čadková, Z. - Jakeš, P. - Haková, M. - Mrázek, P.(1985): Katalog  geochemických  dat   základní regionální sítě. 
- MS Česká geol. služba. Praha. In: Litogeochemická databáze České geologické služby. 
 



Mapy geochemické reaktivity hornin 1:50 000 (MGRH) 
Délka trvání úkolu: 1985-1993 
Vedoucí úkolu: J. Čadek, P. Mrázek, M. Adamová 
Redaktoři mapových listů v ČGÚ: 
J. Čadek, P. Mrázek, M. Adamová, Z. Čadková, P. Gürtlerová, P. Dušek, V. Pecina, J. Skalický, M. Novák, E. 
Přechová, P. Dobeš, P. Sztacho, M. Ďuriš, O. Shrbený, J. Pokorný 
Externí redaktoři map: 
H. Raclavská (VŠB Ostrava),  O.Gottstein (ČSAV), L. Minařík (ČSAV). 
Popis databáze: 
V návaznosti na regionálně geochemický výzkum se J.Čadek  spolupodílel na projektu „Soubor geologických a 
účelových map pro životní prostředí v měřítku 1:50 000“,  který pod vedením I.Cichy byl jedním z hlavních 
projektů ČGÚ v letech 1985-1997.  J.Čadek s kolektivem autorů se pomocí Map geochemické reaktivity hornin 
pokusil nejenom geochemicky charakterizovat území map 1:50 000,  ale především zrevidovat archivní analýzy, 
a doplnit  soubor o analýzy jejichž výsledky by byly srovnatelné s analýzami z úkolu regionální geochemie 
(stejná metodika odběru i analytické zpracování vzorků)  a tím vytvořit geochemickou databázi se 
srovnatelnými daty k širšímu využití. Bohužel jeho předčasný odchod v roce 1988 mu znemožnil tento projekt 
dokončit . Do roku 1993, kdy byla práce na mapách reaktivity pozastavena, bylo vytištěno celkem 50 „Map 
geochemické reaktivity hornin ČR 1:50 000“, 45 jich bylo připraveno do tisku a na 17 mapách byly odebrány a 
zanalyzovány vzorky. Analytická data včetně základního popisu byla částečně nahrána během trvání  úkolu na 
počítač HP86 . Po ukončení práce na mapách reaktivity hornin byla data doplněna ke všem mapám a jako DBF 
soubory převedena na PC. Dostupné analytické i popisné informace o vzorcích byly doplněny jejich digitální 
lokalizací. 
Metodika: 
K vytvoření map byly použity analýzy z regionální geochemie (v databázi se symbolem K,S,J), převzaté analýzy 
vzorků z publikací (v databázi se symbolem X) a doplňující nově odebírané vzorky (v databázi se symbolem R). 
U většiny převzatých vzorků (symbol X) není dodržena návaznost na stejné analytické zpracování vzorků i 
výběr laboratoří. Jsou to analýzy silikátové, které byly použity při realizaci map geochemické reaktivity jako 
doplňující materiál pro stanovení koeficientu reaktivity hornin. 
Nové vzorky (symbol R) byly na mapách odebírány v návaznosti na odběr vzorků regionální geochemie. Odběr 
však nebyl proveden v párových vzorcích a vyhotovení výbrusů bylo omezeno na minimum. Odebíraly se vzorky 
i z kvartérních pokryvů (spraše, sprašové hlíny, váté písky). 

Metodika silikátových analýz je shodná s  úkolem Regionální geochemie. Analytické metody pro 
stanovení stopových prvků se pokusily pokračovat ve shodném analytickém stanovení, avšak jen nepatrná část 
nově odebraných vzorků (symbol R) má stejně kompletní analýzu. Po roce trvání úkolu byla pozastavena INAA 
a posléze v roce 1987 byly analýzy omezeny pouze na laboratoře ČGÚ (silikátová analýza, RFA, OES, 
merkurometrie). Výběr analyzovaných mikroelementů byl omezen na prvky Ag, As, B, Be, Cr, Cu, Ga, Hg, Mo, 
Nb, Ni, Pb, Rb, Sn, Sr, Ti, U, V, Y, Zn, Zr. Stanovení Mo, Sn a U metodou RFA má vysokou mez detekce. 

Analýzy nově odebraných vzorků nebyly dosud publikovány, pouze jejich zhodnocení se odráží na v 
mapách geochemické reaktivity hornin nebo v jejich vysvětlivkách.  
Výběr z literatury: 
Adamová M. (1991): Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí. – Geol. Průzk. 
33,5,139-140. Praha 
Adamová M. (1991): Mapy geochemické reaktivity hornin. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990,1-14. Praha 
Citace analytických dat: 
Gürtlerová P. et al. (1997): Databáze analytických stanovení na mapách geochemické reaktivity hornin 1: 50 
000.- In: Litogeochemická databáze České geologické služby, Praha. 
 
 

Geochemie krkonošsko-jizerského krystalinika (PK) a Ostravska (PO) 
Délka trvání sběru dat: 1982-1987 
Autor databáze: Joel Pokorný. 
Metodika:  
Analytická stanovení hlavních i vedlejších prvků odpovídá metodice na úkole Regionální geochemie ČR.  
Všechna dostupná data o vzorcích z oblasti Krkonoš (symbol PK) a Ostravska (symbol PO), uložené v kartotéce 
na Geochemickém oddělení byla včetně lokalizace v mapách 1:50 000 přenesena do digitální formy po roce 
1990.  
Data se symbolem PO byla roztříděna podle regionálního členění (v  databázi označeny ve sloupci jednotka): 
GH-Holocén, QW12- Interstadiál W1/2 (ve viselském glaciálu), QW23- Interstadiál W2/3 (ve viselském 
glaciálu), QW- Würmský glaciál (viselský), QR-Sálsko-warthský interglaciál, QR1-Sálský glaciál, QMR-
Interglaciál elster-saale (holsteinský), QM-Elstrský glaciál (halštrovský), QDG- Donau-günz (preglaciál), NBW-
střední baden (weilič), C1-kulm,C3-svrchní karbon 
Data se symbolem PK byla roztříděna podle regionálního členění (v  databázi označeny ve sloupci jednotka): 
KJ1- krkonošsko-jizerský žulový masiv, KJ2- jitravská skupina, KJ3- ponikelská skupina, KJ4- železnobrodský 
vulkanický komplex, KJ5- radèická skupina, KJ6- machnínská skupina, KJ7-jizerský rulový masív, KJ8- 
krkonošské ruly, KJ9- velkoúpská skupina. 
Citace analytických dat: 
Pokorný, J. (1988): Databáze geochemie krkonošsko-jizerského krystalinika.- In: Litogeochemická databáze 
České geologické služby, Praha. 
Pokorný, J. (1988): Databáze geochemie Ostravska.- In: Litogeochemická databáze České geologické služby, 
Praha. 



Neovulkanity  Českého masivu (NV) 
Délka trvání sběru dat: 1985-1995 
Autor databáze: Otakar Shrbený 
Popis databáze: 
Analytické a popisné údaje tercierních vulkanitů, shromážděné O. Shrbeným během dlouholetého 
systematického studia neovulkanitů Českého masivu se staly podkladem pro publikaci (1995). Data  byla ke 
konci osmdesátých let sestavena do databáze a nahrána na počítač I102F. Tuto databázi se později nepodařilo 
v výpočetním středisku ČGÚ převézt na PC počítač a zachovala se pouze ve výpise. Originální zdroje analýz jsou 
nedostupné. Podle výpisů byly analýzy a popisy hornin znovu nahrány v roce 1996 na PC počítač (databáze 
FoxPro) a doplněny souřadnicemi podle zachovaných dokumentačních map.  
Data byla roztříděna podle regionálního členění (v  databázi označeny ve sloupci jednotka): CK - Česká křída,  
DH - Doupovské hory,  KH - Krušné hory, NJ - Nízký Jeseník, ZC - Západní Čechy, ZS - Západní Sudety. 
Některé vzorky byly využity O.Shrbeným i při tvorbě map geochemické reaktivity hornin. 
Metodika:  
Silikátová analýza, RFA i INAA byla zhotovena ve stejných laboratořích a stejnou metodikou jako  analýzy úkolu 
Regionální geochemie. 
Výběr z literatury: 
Shrbený O. (1995): Chemical Composition of Young Volcanites of the Czech Republic. - Práce Českého 
geologického ústavu č. 4, 1-53. Praha. 
Citace analytických dat: 
Shrbený, O. (1998): Databáze tercierních vulkanitů Českého masivu. - In: Litogeochemická databáze České 
geologickéo služby, Praha. 
 
 
 
Mladopaleozoické vulkanity podkrkonošské pánve (SCH) 
Délka trvání sběru dat: 1985-1993? 
Autor databáze: Daniela Schovánková 
Popis databáze: 
Podkladem pro databázi byly citované analýzy a popisy hornin zpracované v práci D.Schovánkové (1994). 
V této práci jsou zahrnuty i vzorky odebrané v rámci regionální geochemie (symbol K) a především vzorky 
odebrané a použité na mapách geochemické reaktivity hornin, které jsou označené symbolem SCH a číslovány 
podle pořadí odběru v mapě  geochemické reaktivity hornin 1:50 000. 
Metodika:  
Silikátová analýza, RFA i INAA byla zhotovena ve stejných laboratořích a stejnou metodikou jako analýzy úkolu 
Regionální geochemie. 
Výběr z literatury: 
Schovánková D. (1994): Mladopaleozoické vulkanity podkrkonošské pánve. - MS ČGÚ, 1-64. Praha. 
Citace analytických dat: 
Gürtlerová P. et al. (1997): Databáze analytických stanovení na mapách geochemické reaktivity hornin 1: 50 
000.- In: Litogeochemická databáze České geologické služby, Praha. 
 
 
 
Geochemie račanské jednotky (MR) 
Délka trvání sběru dat: 1986-1996 
Autor databáze: Marie Adamová 
Popis databáze:  
Podkladem pro databázi posloužily analytické údaje o horninách  račanské jednotky shromážděné autorkou 
během dlouholetého systematického studia karpatského flyše. Popisné a analytické údaje včetně geografického 
zaměření byly do centrální litogeochemické databáze předány v roce 1999.  
Metodika:  
Analytická stanovení hlavních i vedlejších prvků odpovídá metodice na úkole Regionální geochemie ČR a Map 
geochemické reaktivity hornin 1:50 000 
Výběr z literatury: 
Adamová M. (1993):Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty). - 
Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992,1-7. Praha 
Citace analytických dat: 
Adamová, M. (1996): Databáze geochemie račanské jednotky.- In: Litogeochemická databáze České geologické 
služby, Praha. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeseníky - silikátové analýzy (JES) 
Délka trvání sběru dat: 1990-1999 
Autor databáze: Vratislav Pecina 
Popis databáze:  
Podkladem pro databázi  jsou o silikátové analýzy  hornin Jeseníků z období 1967 – 1999 shromážděné autorem 
během jeho geochemického studia této oblasti. Popisné a analytické údaje včetně geografického zaměření byly 
do centrální litogeochemické databáze předány v roce 2001. 
Metodika: 
Stanovení místa laboratorního zpracování není v databázi u většiny vzorků (306) zjištěno. Jsou to analýzy 
převzaté z různých výzkumných prací v oblasti Jeseníku. Laboratorní metody silikátových analýz zhotovených 
v ČGÚ (184 vzorků) odpovídá i metodice současné. Část vzorků byla analyzována v laboratořích ČSAV –Praha 
(24), Čs.uranový průmysl (14), GPO-Rýmařov (8), PřFUK – Praha (15).  
Výběr z literatury: 
Jedlička J., Hauk J., Pecina V., Křesina L. (1989): Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a 
jeho blízkého okolí. - Sbor. Prací (Unigeo Ostrava),35,33-58. Ostrava 
Citace analytických dat: 
Pecina, V. (1999): Databáze silikátových analýz z oblasti Jeseníků.- In: Litogeochemická databáze České 
geologické služby, Praha. 

 
 
 

 
Geochemie moravskoslezské oblasti (HAN) 
Délka trvání sběru dat: 1986-2000 
Autor databáze: Pavel Hanžl 
Popis databáze: Podkladem pro databázi posloužily analytické údaje o magmatických a metamorfovaných 
horninách na Moravě shromážděné autorem během dlouholetého studia v oblasti moravika, brunovistulika a 
silezika. 
Metodika: 
Analytická stanovení hlavních i vedlejších prvků odpovídá metodice používané na úkole Regionální geochemie 
ČR a Map geochemické reaktivity hornin 1:50 000 v 80tých a 90tých letech. 
Výběr z literatury: 
Citace analytických dat: 
Hanžl, P. (2000): Geochemie moravskoslezské oblasti.- In: Litogeochemická databáze České geologické služby, 
Praha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


