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Úvod
Po úspěšném završení výzkumného záměru MZP0002579801 „Vědy o zemi pro společnost 21. století:
Od regionálních výzkumů přes geologická rizika po globální změny“, řešeném v letech 2005–2010 (s
prodloužením do r. 2011) a v souvislosti s měnícími se národními a globálními prioritami Česká
geologická služba v průběhu roku 2011 adaptovala a optimalizovala strategické směry svého rozvoje,
který vyústil ve schválení Strategického plánu výzkumu na léta 2012-2015. V průběhu 21. století se
geovědy vyvinuly ve skutečný interdisciplinární obor, který využívá spolupráce s ostatními vědeckými
disciplínami včetně biologických, materiálových, informatických a sociálních věd. Komplexní
zpracování a efektivní poskytování geovědních informací se stále více podílí na řešení klíčových a
mnohdy pro naši společnost existenčních otázek.
V první fázi přípravy Strategického plánu výzkumu byla redefinována vize ČGS:
Vizí ČGS je stát se pilířem českého státu v poskytování geovědních informací pro rozhodování
ve věcech přírodních zdrojů, rizik a udržitelného rozvoje a na základě vysoké odbornosti
posilovat svoje postavení vůdčí výzkumné instituce v oboru věd o Zemi.
S využitím obdobných strategických materiálů rozvoje výzkumu schválených na národní, mezinárodní
i globální úrovni, následné široké interní diskuse odborníků reprezentujících různé geovědní obory a
finálního redakce tohoto strategického dokumentu ČGS, jsou jeho hlavní prioritní témata následující:
1.Komplexní regionální a hloubkový výzkum litosféry (J. Pertoldová a kol.)
• Mapování geologické stavby území ČR i v zahraničí
• Rozvoj geochronologických, geochemických, petrologických, strukturních a stratigrafických
metod
• Studium a modelování geosystémů - interakce endogenních a exogenních procesů
2.Výzkum globálních změn v geologické minulosti a vývoje života (J. Frýda a kol.)
• Multidisciplinární výzkum vývoje sedimentárních pánví a biodiverzity zaměřený na analýzu
průběhu výrazných paleoklimatických změn a globálních bioeventů
• Stratigrafický výzkum v rámci aktivit Mezinárodní stratigrafické komise IUGS
3.Analýza zranitelnosti krajiny přírodními a antropogenními procesy (M. Novák a kol.)
• Výzkum geologických rizik (zejm. sesuvů, skalních řícení a povodní) vedoucích k ohrožení
lidských životů a k ekonomickým ztrátám
• Interdisciplinární studium vlivu současné klimatické změny a znečištění na terestrické a vodní
ekosytémy
• Hodnocení kontaminace, degradace a eroze půd včetně jejich mapování
• Studium disperze atmosférických částic a jejich vlivu na životní prostředí
4.Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod (množství, limity, kvalita) L. Rukavičková a kol.
• Studium interakce systému voda – hornina – krajina
• Studium hydrogeologických systémů z pohledu kapacity a kvality podzemní vody pro
zásobování obyvatelstva
• Studium prostorové stavby hydrogeologických struktur a proudění podzemní vody
• Studium využití území z hlediska ochrany podzemních vod
5.Výzkum nerostných zdrojů a vlivu jejich těžby a úpravy na životní prostředí (B. Kříbek a kol.)
• Výzkum, dokumentace a vyhodnocování zákonitostí vývoje, složení a stavby přirozených
akumulací nerostných zdrojů
• Výzkum vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na ŽP, zhodnocení možností využití
odpadních surovin z těžeb a úpravárenských provozů
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•
•

Výzkum potenciálního využití kritických a energetických surovin (včetně získávání plynu
z uhlí a břidlic)
Rozvoj metalogenetických studií pro zahraniční projekty

6.Výzkum environmentálních a geo-energetických technologií (V. Hladík a kol.)
• Výzkum horninového prostředí, podzemních a důlních vod za účelem optimálního využití
jejich geotermálního potenciálu pro získávání tepelné energie
• Výzkum možností ukládání energií a CO2 do geologických struktur v koordinaci se zapojením
do mezinárodní spolupráce
• Výzkum horninového prostředí vhodného pro vybudování úložiště vysoce toxických a
jaderných odpadů včetně modelování dlouhodobých environmentálních dopadů
• Výzkum geologicky inspirovaných pokročilých materiálů a jejich průmyslové využití
7.Budování jednotného geovědního informačního systému (D. Čápová a kol.)
• Rozvoj datové základny ČGS nezbytné pro informační podporu výzkumu, harmonizace a
integrace geologických datových a informačních zdrojů v ČR
• Implementace nových technologií, standardů a postupů do informačního systému ČGS
• Vývoj postupů a nástrojů pro efektivní poskytování geovědních informací pro rozhodování i
pro plnění povinností vyplývajících z legislativy ČR i EU, týkající se poskytování dat o
životním prostředí
• Interpretace stávajících dat, 3D a 4D modelování, budování 3D GIS
8.Rozvoj infrastruktury pro podporu výzkumu
• Zajištění přístupu k informačním zdrojům vědeckých informací
• Podpora a rozvoj informační a technické infrastruktury
• Rozvoj laboratoří
• Kvalitní prezentace výsledků výzkumu
V roce 2012 navazoval Komplexní regionální výzkum na geologické mapování, dále zahrnoval
studium tektonometamorfního vývoje, magmatických procesů a struktur v granitech a metamorfitech,
studium vulkanitů a sedimentárních procesů i další speciální studia. Intenzivně byly rozvíjeny moderní
geologické, geochemické a zvl. geochronologické metodiky. Započal komplexní výzkum v rámci
centra ROPAKO, který se zabývá studiem mechanismů vzniku a růstu kontinentální kůry
v orogenních pásmech a výzkum primitivních a diferencovaných členů kenozoického alkalického
vulkanizmu a jejich vztahu k heterogenní litosféře Českého masivu. V roce 2012 byly vytištěny 4
Základní geologické mapy České republiky v měřítku 1:25 000 jako souborné mapové dílo
s vysvětlivkami. Bylo dokončeno 61 základních geologických a aplikovaných map České republiky
v měřítku 1:25 000, 37 vědeckých výstupů bylo publikováno v odborných časopisech s IF, dalších 45
příspěvků v recenzovaných odporných časopisech a recenzovaných sbornících z akce. Členové
výzkumného týmu „Komplexní regionální a hloubkový výzkum litosféry“ se též podíleli na
popularizaci geologických věd, vzdělávání a pedagogické činnosti.
Studium globálních změn v geologické minulosti Země bylo realizováno v souladu s přijatým
plánem a výzkumné práce probíhaly na různých kontinentech (Severní Amerika, Evropa a Asie). K
hlavnímu okruhu řešených problémů patří především studium reakce biosféry na globální změny a
studium změn struktury krizi postižených paleospolečenstev. Zvláštní pozornost byla věnována studiu
globálního cyklu uhlíku a změn průměrných teplot v mořském ekosystému v době krizových událostí.
Tento komplexní přístup byl založen na využití rozličných metod – paleontologických (analýza
paleospolečenstev, fylogenetická analýza, etc.), sedimetologických (mikrofaciální analýza) a
geochemických (izotopová geochemie). Vědecký tým ČGS zabývající se výzkumem globálních změn
v geologické minulosti Země zahrnuje 19 pracovníků s celkovou pracovní kapacitou 9.8 pracovního
úvazku a skládá se z 10 pracovníků s PhD, 8 PhD studentů a 1 techničky. V roce 2012 bylo tímto
týmem publikováno nebo předloženo do tisku 30 článků ve vědeckých časopisech s IF, 15 článků v

2

recenzovaných odborných periodikách, 5 kapitol ve vědecký knihách a více něž 15 příspěvků formou
přednášek a posteru na mezinárodních vědeckých konferencích.
V roce 2012 probíhal výzkum zranitelnosti krajiny v rámci tří vědeckých disciplin,
geohazardů, aplikované geochemie a biogeochemie. Byly zkoumány příčiny sesuvů na řadě lokalit v
České republice. Na základě chemických charakteristik jednotlivých organických molekul byl
rozlišován původ znečištění ropnými látkami, spalováním pohonných hmot, spalováním zahradního
odpadu a nedokonalým spalováním v zastaralých topeništích. Byla studována atmosférická depozice
toxického berylia. Do oboru aplikované geochemie patří výzkum šíření kontaminovaných podzemních
vod v blízkosti skládek a opuštěných průmyslových provozů. Biogeochemické procesy v lesních
povodích, půdách a ekosystémech ČR byly studovány pomocí matematických modelů PIHM,
MAGIC, VSD+ a Brook90. Geochemicky kontrastní povodí LYS, PLB a NAZ ve Slavkovském lese
tvoří již třetím rokem observatoř kritické zóny evropského projektu SoilTrEC. Na těchto povodích
bylo v roce 2012 zahájeno vzorkování půdní vody ze 45 lyzimetrů. Rychlý rozvoj zažívá laboratoř
multikolektorového hmotnostního spektrometru s plazmovým zdrojem (MC ICP MS). Netradiční
izotopové systémy, studované v České geologické službě, zahrnují Cr, Zn, Cu, Mg, Li a Hg.
Výzkum v oblasti podzemních vod byl zaměřen zejména na přehodnocení zásob podzemních
vod ve vybraných 56 hydrogeologických rajonech. Byla zpracována a zhodnocena velká řada
archivních i nově získaných dat a zahájena tvorba koncepčních modelů hydrogeologických rajonů,
strukturních modelů a modelů podložních jednotek kolektorů. Vyvinutá metodika hodnocení
sedimentárních pánví na základě fyzikálních vlastností hornin umožňuje nové rozčlenění pánví na
kolektory a izolátory.Ve vybraných oblastech České republiky probíhalo hydrogeologické mapování,
jeho výsledky jsou ve formě hydrogeologických map, schémat a textů ve vysvětlivkách součástí edice
geologických map v měřítku 1:25 000. Pro prezentaci hydrogeologických map z Etiopie byly
zprovozněny aplikace na webových stránkách. Aplikovaný výzkum se zaměřil na prostředí pevných
hornin s nízkou propustností v souvislosti s ukládáním odpadů do podzemních prostor. Byly
studovány hydraulické vlastnosti granitoidů v Českém masivu a hodnocen podíl horninové matrice v
proudění podzemních vod a její vliv na transport znečištění. Součástí výzkumu byl vývoj nových
měřících aparatur pro terénní výzkum hydraulických vlastností hornin a odběr vzorků podzemních
vod.
Ve výzkumu nerostných zdrojů a vlivu jejich těžby na životní prostředí byla v
roce 2012 uplatněna celá řada nových metod včetně 3D-modelování distribuce užitkových složek v
horninách, geochemického modelování ložiskotvorných procesů i experimentálních technik. Byly
získány první výsledky o distribuci a izotopovém složení chrómu, mědi a zinku na ložiscích žilného i
stratiformního typu. Výzkum v České republice byl zaměřen zejména na oblast mostecké a sokolovské
uhelné pánve a na možnosti výskytu nových typu mineralizací, zejména mineralizace platinových
kovů. ´Velká pozornost byla věnována možnosti použití odpadů po těžbě jako druhotných surovin a
pokračoval rovněž výzkum možnosti těžby břidličného plynu v České republice. Řada studií byla
věnována historii těžby a zpracování nerostných surovin na území České republiky.Vliv těžby a
úpravy rud na životní prostředí byl studován jak v České republice, tak v rámci mezinárodních
projektů. V České republice byl výzkum zaměřen zejména na použití metod dálkového průzkumu
Země při vymezení intensity acidifikace půd a povrchových vod v oblastech těžby hnědého uhlí. V
zahraničí, zejména v Africe, byly studovány faktory, které určují distribuci polutantů v půdách,
povrchových a podzemních vodách a ve vegetaci v hornických oblastech.
V oboru environmentálních a geo-energetických technologií se v roce 2012 výzkum ČGS
soustředil na témata skladování energie v horninovém prostředí, ukládání radioaktivních odpadů,
využití podzemních prostor vzniklých důlní činností a geologického ukládání CO2. Většina projektů
realizovaných v rámci této výzkumné priority je v raném stadiu řešení a jejich hlavní výstupy jsou
plánovány na následující roky.
Hlavním cílem výzkumných aktivit v roce 2012 byl v souladu s hlavními principy
Strategického plánu výzkumu ČGS další technologický i obsahový rozvoj geologického informačního
systému ČGS (GeoIS). Ten je hlavní informační základnou pro podporu geologického výzkumu a pro
efektivní poskytování relevantních dat a informací pro rozhodování ve věcech přírodních zdrojů, rizik
a udržitelného rozvoje. Vzhledem k organizačním změnám v rezortu, zejména zrušení OSS ČGSGeofond a převedení jejích agend a zodpovědností do ČGS, byla velká pozornost věnována také
koncepčnímu řešení harmonizace a integrace geologických datových a informačních zdrojů v ČR.
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Z toho vyplynula celá řada nových požadavků na pracovní a metodické postupy, změny
v infrastruktuře i revize datových struktur v centrálním datovém skladu ČGS. Významnou měrou
pokročil vývoj pravidel INSPIRE, což klade rostoucí nároky na zajištění podmínek pro jejich
implementaci. Informatika se postupně stává integrální součástí většiny výzkumných projektů, nejen
specificky zaměřených na geoinformatiku, ale i projektů aplikované a regionální geologie v ČR i
zahraničí (Kondrová, Krejčí, 2012). Dalším tématem a povinností plynoucí z evropských směrnic je
zřízení a vedení Registru rizikových opuštěných úložných míst (RROUM). Řešení této partikulární
problematiky bylo pojato jako zobecnitelné i pro další části GeoIS.
V následujících kapitolách jsou podrobněji prezentovány výsledky jednotlivých prioritních
témat Strategického plánu výzkumu za jeho první rok řešení (k 10.12.2012). Pracovníci ČGS v tomto
období vytvořili celkem 256 výstupů kategorií RIV (viz následující tabulka), jejichž strukturovaný
výběr je uveden na konci jednotlivých kapitol. Z celkového počtu výstupů je 112 článků v odborných
periodikách, 13 příspěvků ve sbornících, 4 odborné knihy a 66 specializovaných map s odborným
obsahem.

Kód

Kategorie výsledků RIV

J
B
C
D
F

Článek v odborném periodiku
Odborná kniha
Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Článek ve sborníku
Výsledky s právní ochranou (užitný
vzor, průmyslový vzor)
Ostatní výsledky, které nelze zařadit do
žádného z výše uvedených druhů
výsledku
Software

O

R
L
M
W
E

Specializované mapy s odborným
obsahem
Uspořádání (zorganizování) konference
Uspořádání (zorganizování) workshopu
Uspořádání (zorganizování) výstavy

Počet za
období
1 - 11.2012
112
4
5
13
1
17

18
66
4
6
10

Z kategorie článků v odborných periodikách je třeba zdůraznit 54 publikací v impaktovaných
časopisech. Z nich je třeba upozornit zejména na publikace ve vysoce impaktovaných časopisech (s IF
> 3) jako jsou Nature Geoscience (IF=11,754), Gondwana Research (IF=6,659), Environmental
Pollution (IF=3,746) Journal of Hazardous Materials (IF=4,173), Atmospheric Environment
(IF=3,465), Journal of Metamorphic Geology (IF=3,418), Science of the Total Environment
(IF=3,286), Hydrological Processes (IF=3,148).
Velmi úspěšně pokračoval rozvoj časopisu Bulletin of Geosciences, který získal poprvé IF
v roce 2010 s tím, že jeho současný IF = 1,099. Rovněž Journal of Geosciences, který získal IF v roce
2011 a je společným projektem České geologické společnosti a České geologické služby pokračoval
v úspěšném rozvoji (současný IF = 1,279).
Důležitou činností jsou rovněž vědecké práce v zahraničí, ze kterých vznikají významné
odborné publikace. V roce 2012 proběhly takovéto práce např. v Antarktidě, Etiopii, západní Africe,
Kazachstánu, Mongolsku, Namibii, Rakousku, USA a Zambii.
Dále se ČGS podílela přímo nebo prostřednictvím svých pracovníků na organizaci odborných
sekcí, workshopů a konferencí a její pracovníci se podíleli samostatnými kurzy na výuce i na
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spolu/vedení diplomových a doktorských prací na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
Vysoké škole zemědělské v Praze, Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, Technické
Univerzitě v Liberci a na Univerzitě J.E. Purkyně v Olomouci.
Na závěr je třeba připomenout, že při posledním hodnocení výsledků výzkumu, uveřejněném
v lednu 2012 Radou vlády pro výzkum a vývoj se Česká geologická služba opětovně stala
nejúspěšnější institucí v rámci resortu MŽP, nejlepší SPO v ČR a ze všech 477 hodnocených subjektů
v ČR obsadila 22. místo, čímž předstihla řadu ústavů Akademie věd ČR i vysokých škol.

1. Komplexní regionální a hloubkový výzkum litosféry
Zpracovala Jaroslava Pertoldová
za přispění: Davida Buriánka, Vojtěcha Janouška, Karla Schulmanna, Veroniky Štědré, Lilian
Švábenické

1.1. Mapování geologické stavby území ČR i v zahraničí a související výzkum
V souladu se schváleným strategickým plánem výzkumu na rok 2012 pokračoval na území
ČR základní geologický výzkum a mapování v měřítku 1 : 25 000 v oblastech: NP a CHKO
Šumava, NP Krkonoše a CHKO Jizerské hory, CHKO a biosférická rezervace Křivoklátsko a
Doupovské hory, Brněnská aglomerace a CHKO Moravský kras, moldanubický plutonický
komplex (MPK), Beskydy a Geopark Český ráj.
•

NP a CHKO Krkonoše a Jizerské hory
Geologická mapa, vysvětlivky a aplikované mapy listu 03-422 Žacléř prošly v lednu úspěšně
oponentním řízením (Žáčková et al. 2012a, ,Burda a Králová 2011c). Dokončeny byly
geologická mapa a vysvětlivky listu 03-424 Trutnov (Schovánek et al. 2012a, b) a soubor
specializovaných map: ložisková mapa (Rambousek et al. 2012a), hydrogeologická mapa
(Burda 2012b) a mapa geofaktorů životního prostředí (Dvořák et al. 2012).
Úspěšně byly oponovány mapy a vysvětlivky k listu 03-423 Svoboda nad Úpou (Martínek et
al. 2011), (Burda 2011a), (Martínek et al. 2012). Soubor geologických map a aplikovaných
map k listu 03-411 Vrchlabí byl dokončen a oponován, v současné době probíhají opravy
(Prouza et al. 2012, Prouza et al. 2012a, (Rambousek a Buda 2012b), (Dvořák et al. 2012a).
Rozhodnutím oponentní rady byl soubor geologických map 03-142 a 03-231 Hejnice a Jizerka
(redaktorka Š. Mrázová) vrácen k dopracování. Na nepřijatých listech byly uskutečněny
rozsáhlé revizní mapovací túry a pořízeny nové soubory geologických dat. Mapy se
v současné době digitalizují.

•

NP a CHKO Šumava
V rámci mapování CHKO a NP Šumava byly dokončeny a úspěšně oponovány čtyři mapové
listy: 22-343 Vimperk, 32-124 Volary, 32-122 Zbytiny a 21-423 Stará Lhota. Získané výstupy
zahrnují geologické mapy (Žáček et al. 2012d; Soejono et al. 2012b; Štědrá et al. 2012a;
Babůrek et al. 2012b), mapy geofaktorů životního prostředí (Metelka et al. 2012; Trubačová et
al. 2012 a Dvořák et al. 2012 i,j), mapy nerostných surovin (Poňavič et al. 2012 a, b, c;
Petáková – Buda 2012) a obsáhlý vysvětlující text ke všech čtyřem listům sestavený podle
Směrnice České geologické služby (Žáček et al. 2012f; Soejono et al. 2012a; Štědrá et al.
2012b; Babůrek et al. 2012a).
Na listu 22-344 Vlachovo Březí probíhá geologické mapování k termínu odevzdání v září
2013. Těsně před dokončením je publikace o horninách oblasti Šumavy a jejího podhůří
používaných pro dekorační a stavební účely připravovaná pro časopis Silva Gabreta.
Po dokončení doplňovacích prací proběhla předávka mapového listu 21-424 Čachrov a byla
předložena k digitalizaci.
Byla provedena hlavní část terénních mapovacích prací na listech 32-231 Horní Planá a na
původně pozastaveném listu 32-213 Ktiš. Započaly práce na listu Velhartice.
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•

Brněnská aglomerace a CHKO Moravský kras
V průběhu roku byly vyhotoveny autorské rukopisy listů 24-342 Brno-jih (D. Buriánek) a 24411 Jedovnice (J. Otava). První z jmenovaných listů (24-342 Brno-jih) prošel digitalizací a je
připraven k obhajobě na počátku příštího roku. Druhý mapový list bude do konce roku předán
k digitalizaci. Práce na listu 24-431 Šlapanice (P. Tomanová) pokračovaly vyhodnocením
petrografických a paleontologických vzorků. Započaly práce na pozastaveném listu 24-323
Veverská Bítýška (K. Hrdličková).

•

Beskydsko
Ke konci roku proběhlo oponentní řízení geologických a speciálních map listů 25-144
Jablůnka a 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. K oběma mapovým listům byly odevzdány
geologické mapy (Krejčí et. al. 2012a; Baldík et al. 2012a) a geologické mapy odkryté (Krejčí
et. al. 2012b; Baldík et al. 2012b). Na základě těchto podkladů byly vyhotoveny mapy
tektonické (Krejčí et. al. 2012c; Baldík et al. 2012c), mapy geodynamických jevů (Krejčí et.
al. 2012d; Baldík et al. 2012a) a inženýrskogeologického rajonování (Novotný et al. 2012a, b).
Zároveň byly k oběma mapám odevzdány textové vysvětlivky (Krejčí et. al. 2012e; Baldík et
al. 2012d).

•

Doupovské hory a čistecko-jesenický masiv
V tomto roce byly oponovány listy 11-242 Valeč a 12-133 Jesenice. List 11-242 Valeč
(Hradecký et al. 2012; Skácelová D. 2012b; Knésl et al. 2012) byl přijat s výjimkou
stratigrafického schématu, na listu 12-133 Jesenice byly přijaty pouze geologická mapa a
odborné mapy ( Seifert et al. 2012; Skácelová D. 2012a, Rýda - Godány 2012). Na listech 11241 Bochov a 11-244 Žlutice pokračovaly mapovací práce. Předběžné výsledky
geofyzikálních magnetometrických měření vulkanických těles na j. okraji Doupovských hor
byly prezentovány na konferenci „Nové poznatky a měření v seismologií, inženýrské
geofyzice a geotechnice“. Geochronologický vývoj tisského plutonu na základě vnitřních
staveb (AMS) a petrochemie neoproterozoických hornin na listu Jesenice byly shrnuty
v nepřijatém textu Vysvětlivek. V přípravě je vědecko-populární publikace Příroda a krajina
Doupovských hor, ve které se v kapitolách o geologii využijí poznatky získané během
mapování.
V rámci mapování listu Valeč byl podrobně studován lávový proud na lokalitě Vrbička
(Vondrovic et al. 2012).

•

CHKO a biosférická rezervace Křivoklátsko
V letošním roce byly na listu 12-323 Podmokly (red. T. Vorel) dokončeny terénní práce a
k digitalizaci bude skreslená mapa předána na jaře 2013. Mapovací práce byly zahájeny na
listu 12-333 Unhošť (red. M. Stárková). V červnu 2012 byly přijaty Aprobační komisí ČGS a
na podzim 2012 vytištěny listy 12-144 Lány (Stárková 2012a), 12-413 Rakovník (Stárková
2012b), 13-322 Hudlice (Vorel 2012a) a 12-321 Panoší Újezd (Vorel 2012b).
Na geologické mapování na Křivoklátsku navázal sedimentologický výzkum ve skryjskotýřovickém kambriu, tj. ve středně kambrické marinní pánvi, která nebyla dosud komplexně
zpracována. Pozornost byla věnována rekonstrukci paleoprostředí a interpretaci mechanismů
sedimentace včetně studia zdrojové oblasti klastického materiálu kambria a neoproterozoika.
Pro rozbor těžkých minerálů a valounovou analýzu kambrických slepenců byly vytipovány
lokality a odebrány orientační vzorky. První výsledky již byly otištěny (Vorel 2012a, v tisku
b) a prezentovány na 3. Vulkanologickém semináři. Komplexní výzkum pánve doplňují nové
genetické interpretace vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma (Hradecký a Vorel v tisku)
a výzkum jeho žilného doprovodu v širším okolí (Stárková v tisku).

•

Moldanubický plutonický komplex
Bylo dokončeno geologické mapování na listu 23-413 Hodice včetně sestavení nové
geologické mapy oblasti, textu mapových vysvětlivek, mapy nerostných surovin a mapy
geofaktorů životního prostředí (Verner et al. 2012a,b, Rýda - Buda 2012, Skácelová et al.
2012c)
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Na mapovém území listu 23-323 N. Včelnice probíhaly hlavní části mapovacích terénních
prací, byly odebrány vzorky na petrologické a geochemické analýzy. V závěrečné části roku
byly dokončeny dvě mezinárodní impaktované publikace s tematikou petrogeneze
klenovského plutonu a celkové interpretace vmístění centrální části moldanubického batolitu
pro recenzi do časopisů Journal of Geosciences a Gondwana Research.
•

Geopark Český ráj
Pro předtiskové úpravy bylo předáno 5 listů geologických map s vysvětlivkami a se
speciálními mapami exodynamických jevů z oblasti geoparku UNESCO Český ráj, které byly
úspěšně oponovány v letech 2010 a 2011. Jsou to listy 03-324 Turnov (V. Rapprich), 03-413
Semily (V. Prouza), 03-341 Kněžmost (J. Valečka), 03-342 Rovensko pod Troskami (S. Čech)
a 03-431 Lomnice nad Popelkou (M. Stárková). V současné době prochází dílo předtiskovými
úpravami, Aprobační komisi ČGS bude předloženo v 1. pololetí 2013 a vytištěno by mělo být
do konce téhož roku.
Pokračovalo multidisciplinární studium horninového materiálu z vrtu Sm-1 Smita, který byl
vyhlouben v permokarbonské vulkanosedimentární sérii ploužnického obzoru podkrkonošské
pánve. V přípravě do tisku je práce o plastických deformacích v kontextu paleoprostředí
stephanu C ploužnického obzoru a byla uzavřena další etapa litologického a geochemického
výzkumu. Výsledky již byly otištěny ve Zprávách o geologických výzkumech (Stárková et al.
2012a). Ve stejném časopisu byly publikovány i práce o Cu-zrudnění karbonských sedimentů
podkrkonošské pánve s nálezy minerálů jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenid (Malec et al.
2012) a o diachronní bázi pískovců Příhrazských skal v české křídové pánvi (Valečka a
Švábenická 2012). Mikrobiostratigraficky byl zpracováván profil vrtem Rd-1 Roudný, který
zastihl teplické souvrství české křídové pánve. Pokračovaly interpretace paleo- a neovulkanitů,
jejichž výsledky V. Rapprich prezentoval na kongresu v květnu 2012 ve Španělsku (The 1st
International Congress on Management and Awareness in Protected Volcanic Landscapes,
Olot, Spain).
Po ukončení projektu „Geopark Český ráj“ v roce 2010 je pozornost nadále věnována nejen
vědeckým publikacím, ale i zpřístupnění nových poznatků veřejnosti, vědeckopopulárním
publikacím a spolupráci s veřejnosprávními i soukromými subjekty v regionu (Řídkošil et al.
2012).

•

Ostatní mapy
V listopadu 2012 byla předána do tisku mapa stavebních a dekoračních kamenů Prahy a
Středočeského kraje, která zobrazuje na geologickém podkladu lokality, kde se těží nebo v
minulosti těžily horniny pro dekorační nebo stavební účely. Mapa obsahuje vysvětlivky o
vlastnostech uváděných hornin a o způsobu jejich použití, s fotodokumentací (Dudíková
Schulmannová – Valečka v tisku).
V rámci vyhledávání ložisek nerostných surovin v oblasti Khundiin Gol v Mongolsku (Hanžl
et al. 2012a) byly vytvořeny mapy geochemické prospekce a mapa geologická (Buriánek et al.
2012c; Hanžl et al. 2012b; Krejčí et al. 2012a; Krejčí et al. 2012c, Večeřa et al. 2012a, Večeřa
et al. 2012b, Večeřa et al. 2012c, Večeřa et al. 2012d)
Výsledky aplikovaného strukturního výzkumu v okolí Rožné byly publikovány formou
interpretativní mapy tektonické členitosti a intenzity porušení hornin v měřítku 1:25.000
(Kopačková et al. 2012c) nebo podrobné geologické mapy 1:10.000 (Verner et al. 2012c).
Mezinárodní aktivity

Výzkumnou geologickou činnost ČGS v rámci projektu „Antarktida“ (2007-2011) přehledně shrnul
článek Janouška et al. (2012). Dokončen byl mikrobiostratigrafický výzkum předkvartérních
pokryvných útvarů na ostrově James Ross, souvrství Santa Marta a Mendel na základě foraminiferové
mikrofauny a vápnitých nanofosilií (Hradecká et al. 2012, Švábenická et al. 2012).
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V návaznosti na dlouholetý projekt Zahraniční rozvojové pomoci (ZRP) ve Střední Americe, který byl
zaměřen na mapování georizik a vymezení ohrožených geologicky predisponovaných oblastí, byly
publikovány výsledky inženýrsko-geologického výzkumu v okolí hlavního města Salvadoru San
Salvador (Chávez et al. 2012) a byla dokončena studie o geologickém vývoji dacitového štítu vulkánu
Apoyeque v Nikaragui (Hradecký v tisku).
V rámci projektu „Publikování výsledků projektu Zahraniční rozvojové pomoci v Kostarice“
je ve finální fázi přípravy obsáhlá práce ve španělštině Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II
Miramar, Costa Rica, která již byla přijata do tisku v recenzovaném časopise Revista Geológica de
América Central v San José v Kostarice a vytištěna bude v prosinci 2012 (Žáček et al. v tisku).
Publikace shrnuje data a nejdůležitější poznatky z 1. epapy projektu ZRP v Kostarice věnované
mapovému listu Miramar a podává ji místní geologické i širší veřejnosti. V přípravě je i další
publikace věnovaná výsledkům 2. a 3. etapy tohoto projektu v Kostarice v oblasti mapových listů
Chapernal a Juntas.
Ve spolupráci s GBA Wien a Geologickým ústavem AV ČR pokračovalo studium Gosau
v Severních Vápencových Alpách. Výstupem se stala biostratigrafická a paleoekologická interpretace
oblasti Salzkammergut (Svobodová et al. 2012).
V letošním roce byly publikovány výsledky multidisciplinárního výzkumu svrchnokřídových
sedimentů a vulkanitů v Západních Pontidech v Turecku, kde byly marinní pelagity stratigraficky
korelovány na základě studia vápnitých nanofosilií (Tüysüz et al. 2012). Tato práce uzavírá projekt
IGCP 463 „Upper Cretaceous Oceanic Red Beds: Response to oceanic/climate global change“.
V prvním roce řešení projektu „Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování
georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie“ (2012-2014) byla
ve spolupráci s Geologickou službou Etiopie mapována oblast o rozloze přibližně 17 000 km2. Cílem
projektu je vytvoření geologických map, map geologických rizik a hydrogeologických map.
Studovaná oblast v jižní Etiopii zahrnuje významnou část hlavního etiopského riftu (Svítil et al. 2012).
Navazující výzkum bude zaměřen na aplikace metod DPZ v podmínkách východoafrického prolomu,
tektonický a sedimentární vývoj riftu a charakter holocenní vulkanické aktivity včetně geochronologie.
Na 34. světovém geologickém kongresu v Brisbane v Austrálii byl prezentován příspěvek o
mineralogii a genezi zlaté mineralizace v pohoří Tilarán v Kostarice (Mixa et al. 2012a).

1.2. Rozvoj geologických metod
výzkumu

- jejich aplikace při regionálním geologickém

1.2.1.Geochronologické metody a jejich aplikace
• Byla zavedena metodika datování molybdenitů pomocí izotopického systému Re–Os.
Použitím této metodiky byly úspěšně datovány vybrané molybdenity z U-Mo ložiska
Kurišková (Slovensko). (článek v Journal of Geosciences v recenzním řízení).
• Výsledky stanovení stáří Ni-Cu-PGE mineralizace ranského masivu jsou v recenzním řízení
v IF časopise Mineralium Deposita.
• V rámci základního geologického mapování Krkonoš proběhl výzkum zaměřený na stáří
kvarcitů (Žáčková et al. 2012a) a žilných systémů a alterací granitoidů krkonošsko-jizerského
krystalinika (Klomínský et al. 2012; Kopačková a Klomínský 2012); paleoenvironmentální a
geochemický výzkum ploužnického obzoru podkrkonošské pánve (Stárková et al. 2012a);
geofyzikální výzkum širší oblasti Sudet (Skácelová et al 2012) a mineralogicko-ložiskový
výzkum Pd-Au-Se-Cu zrudnění rudnického obzoru v podkrkonošské pánvi (Malec at al.
2012).
• Cílem výzkumu Běstvinského granulitového tělesa bylo určení PT podmínek vrcholné
minerální asociace granát-kyanit-antiperhtit-perthit-křemen-rutil na 900 °C and 17–21 kbar,
tak i následných metamorfních fází. Datováníe středů Zr zrn udává stáří krystalizace 500–398
Ma a metamorfózy kolem 359 ± 4 Ma. Z nových poznatků vyplývá, že Běstvinské
granulitové těleso bylo součástí subdukující desky, která byla následně exhumována ze
spodnokorových do středněkorových podmínek (Nahodilová et al., v tisku).
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•

Bylo dokončeno datování zirkonů z vybraných skarnových lokalit v Českém masivu.
Výsledky vykazují široké rozpětí stáří (500 Ma až 2,6 Ma) s maximální četností 540-600 Ma.
Magnetitem zrudnělé skarny v některých případech vykazují stáří variská. V přípravě je
publikace do impaktového periodika.

1.2.2. Geochemické metody a jejich aplikace
Jednotlivé specializované laboratoře ČGS jsou zapojeny do výzkumných projektů a poskytují
analytickou podporu, která je nedílnou součástí regionálně-geologického výzkumu. Jsou
zaměřeny na následující metodiky:
Řešená témata:
• Byla dokončena příprava spiků pro určení koncentrací Re-Os a izotopického složení osmia
(187Os/188Os) v bazaltových horninách.
• Byl dokončen výzkum geochemie Re-Os peridotitů a pyroxenitů svrchního pláště na lokalitě
Horní Bory. Výsledky ukázaly na velmi významné ovlivnění izotopů osmia v průběhu
subdukčních procesů a komplexní vývoj koncentrací platinových kovů při reakci peridotitů
s bazaltovými taveninami v závislosti na poměru tavenina/peridotit.
• V roce 2011 se laboratoř zapojila do společného výzkumu (s Geologickým ústavem AV ČR,
v.v.i. a University of Vienna) izotopického složení Re-Os peridotitů z oblasti jižní Patagonie
(Argentina).
• Dílčí geochemická studie byla zaměřená na genezi okrajového aplitu a turmalinitů tehovského
metamorfovaného ostrova na kontaktu s říčanským plutonem.
• Výzkum geochemického vývoje flogopitem bohatých pyroxenitových kumulátů v oblasti
šumavského moldanubika (Přední Zvonková).
• Provedeny byly analýzy izotopového složení Li v granitech a jejich minerálech z Krušných
hor (Th. Seifert, TU Freiberg), v pegmatitech (Bikita, Greenbushes, Elba, Tanco; M. Novák,
MU Brno) a ve dvou metamorfních sekvencích (T. John, Universität Münster, Německo).
• Bylo změřeno izotopové složení Li v horninách měsíčních pevnin a v posledním známém
pozorovaném pádu meteoritu z Marsu včetně korového skla, dva manuskripty jsou ve stádiu
posledních úprav.
• Ve spolupráci s A. Simmonetti (University of Notre Dame, IN, USA) bylo změřeno izotopové
složení Li v sekvenci vzorků trinititu z jaderné střelnice Alamogordo. Data jsou v současnosti
zpracovávána a vyhodnocována.
• Bylo změřeno izotopové složení Li v eukritech, howarditech a diogenitech. Publikace je
v přípravě.
• Probíhají analytické práce na horninách James Ross Island Volcanic Group (horninový
chemismus a izotopické složení bazaltů, příprava vzorků apatitů pro FT analýzu kontaktně
metamorfovaných sedimentů, mikrochemické studium palagonitu a zeolitizace tufu).
• Bylo dokončeno datování a ve finálním stádiu přípravy je rukopis o raně variské
obloukové/zaobloukové vulkanické aktivitě v Hrubém Jeseníku. Další článek pojednává o
distribuci stopových prvků mezi minerály říčanské intruze a o chronologii a složení
náměšťských granulitů. Dílčí výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci o
Variscidách v Sassari (Sardinie), na semináři CETEG a konferenci OSV na Křivoklátě.
V rámci projektů GAČR probíhá sběr a interpretace geochemických a izotopových dat
z moldanubických granulitů a vybraných variských plutonitů.
• Na Univerzitě ve Stellenboschi (Jihoafrická republika, ve spolupráci s J-F Moyenem,
University St. Etienne) byl zorganizován týdenní workshop o modelování geochemických dat
a systému GCDkit.
• Laboratoř rentgenové difrakce poskytuje základní analytickou podporu výzkumným pracím.
Mezi hlavní aktivity pracovníků laboratoře patřila rtg difrakční fázová analýza geologických
vzorků i syntetických materiálů. Pozornost byla také věnována komplexnímu mineralogickém
studiu jílových minerálů a půd.
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•

•

Laboratoř fluidních inkluzí se podílí na projektech aplikovaného geologického výzkumu – 1.
vývoj metodiky digitalizace mikropuklinové sítě v granitoidních horninách v návaznosti na
studium vlivu puklinové propustnosti granitoidních hornin na petrofyzikální vlastnosti těchto
hornin (Klomínský et al. 2012); 2. studium mineralogie, fluidních inkluzí, stabilních izotopů a
datování karbonátů radiouhlíkovou
metodou a metodou štěpných stop v apatitech
v puklinových mineralizacích v granitoidních horninách studijních lokalit v Bedřichově
(vodárenský tunel) a Mokrsku (štola Josef). Kromě toho se zabývá i regionálním výzkumem
hornin Českého masívu – např. studium fluidních inkluzí v minerálech vysokotlakých
oháreckých granulitů (ČGS 321050).
Výzkum pomocí metod elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pokračoval studiem
extraterestrických materiálů z hlediska jejich původu a geneze. Výzkum byl především
zaměřen na původ a genezi vytváření stavby mateřského tělesa meteoritů Benešov a Košice.
Tento výzkum probíhá ve spolupráci s Astronomickým ústavem AVČR. Výsledkem je
publikace (Borovička et al in press) zaměřená na výsledky studia bolidu a meteoritů Košice a
pokračující příprava další publikace zaměřené na komplexní model stavby mateřského tělesa
meteoritů Benešov a procesů jeho vzniku.

Výstupy:
• Experimentálně-mineralogický výzkum nových fází v ternárních systémech s platinovými
kovy vyústil v následující publikace: (Laufek et al. v tisku, Laufek et al. 2012a, Navrátil et al.
2012).
• Dokončeno bylo studium fluidních inkluzí v diagenetických minerálech siluru a devonu
Barrandienu (Suchý et al. 2012).
• Pokračoval systematický výzkum nových nebo nedostatečně definovaných přírodních
minerálních fází. Byl popsán nový minerál z Jáchymova – uranyl sulfát adolfpaterait,
K[(UO2)(SO4)(OH)(H2O)] (Plášil 2012c) a další nový minerál z Åskagen (Švédsko) - allanit(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH) (Škoda et al. 2012).
• Dále byla definována a popsána struktura pseudojohannitu, Cu3(OH)2[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)12
(Plášil et al. 2012b) a grimselitu, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), oba z Jáchymova (Plášil et
al. 2012a), včetně upřesnění jejich vlastností.
• Při studiu Cu-zrudnění ze svrchnokarbonských sedimentů od Košťálova u Semil
(podkrkonošská pánev) byla zjištěna a popsána zajímavá nízkoteplotní mineralizace Au-AgPt-Pd-Hg-Se. Nalezený minerál jacutingait, Pt2HgSe3 byl popsán teprve v loňském roce
z Brazílie a má v Košťálově teprve druhý výskyt na světě (Malec et al. 2012).
•
Z ložiska pyropu u Vestřevu v Podkrkonoší byly studovány minerály platiny, Ir-Os-Ru a
hogshiit (Malec a Böhmová 2012). Probíhá studium jejich možných primárních zdrojů.
1.2.3. Petrochemické metody a jejich aplikace
• Výsledky studia růstových a rozpouštěcích struktur na krystalových plochách mikrodiamantu
v ultravysokotlakých granulitech severních Čech byly prezentovány na mezinárodní
konferenci EGU (Kotková J., Klapetek P. (2012) a je připravována publikace v impaktovaném
časopise. Byla potvrzena přítomnost fáze kumdykolit, tzn. ortorombického polymorfu albitu
dosud popsaného pouze z lokality Kokchetav v Kazachstánu, v polyfázové inkluzi v granátu.
Ramanovská mapa ukazuje na přítomnost protaženého zrna kumdykolitu v asociaci s biotitem
a křemenem.
• Další výzkum se zabýval studiem mikrostruktur v alkalických perthitických živcích ve
felsických granulitech Blanského lesa. Pro výzkum byly použité analytické metody
umožňující studovat metamorfní procesy v měřítkách mikro- až nanometru (TEM, FEGEPMA, FIB-SEM). Byl vytvořen 3D model porosity a vysvětlen mechanismus vzniku
exsolučních lamel v těchto živcích (Tajčmanová et al. 2012).
• Byl publikován článek o zeleném sekundárním minerálu niklu z Kladna, považovaném dosud
za zaratit. Novým výzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vodnatý sulfokarbonát niklu
s nízkým stupněm krystalinity, který je blízký otwayitu či paraotwayitu (Žáček a Škoda
2012c).
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Na 34. světovém geologickém kongresu v Brisbane v Austrálii byl prezentován příspěvek o
petrologii a mineralogii hornin v České republice, které vznikly při fosilních požárech
uhelných slojí a vznikají také recentně na hořících haldách uhelných dolů, a výsledky
publikovány na kongresu v Brisbane (Žáček a Skála 2012b).
V rámci výzkumu stavby svrchní části zemské kůry (první desítky metrů) byly aplikovány dvě
nezávislé metody in situ: terénní gamaspektrometrie a magnetika v oblasti Doupovských hor
(list Bochov – severní zakončení MLC), Východní Čechy (Vyhnanice a Moravská Třebová).
Tyto metody pomohou rozlišit základních horninové typy krystalinika v podloží kvartéru a
vulkanoklastik. Pro měření magnetických vlastností hornin byl nově využíván terénní
protonový magnetometr s vysokou citlivostí. Gamaspektrometr měřící koncentrace U, Th a
K a úhrnnou radioaktivitu v horninách byl využit pro ověření nově vyvíjené metody pro
odlišení
slabě
metamorfovaných
hornin
svrchnoproterozoického
stáří
od
spodnopaleozoických.
V bedřichovském vodárenském tunelu byly zjištěny výrazné rozdíly ve složení karbonátů
z hydrotermálních žil v krkonošsko-jizerských granitech. Teploty homogenizace se pohybují
od 100 do 200o C. Značný rozsah salinity a různé složení inkludovaných roztoků ukazuje na
lokální projevy pravděpodobně převážně hluboké cirkulace fluid a interakce voda-hornina.
Izotopové složení δ18O roztoku je variabilní a není patrná zřetelná závislost na teplotě, příp.
salinitě fluida (Klomínský et al. 2012).
Bohutínský tonalitový peň je příkladem malé intruze s vysokým stupněm horninové
diferenciace a největším satelitním tělesem středočeského plutonu v prostoru Bohemika.
Vysoký stupeň magmatické diferenciace byl dokumentován pomocí 40 chemických analýz a
petrografického složení hornin z různých částí tělesa.
Byly prezentovány dílčí výsledky výzkumu strukturní pozice, petrologie, stáří a
geochemického charakteru jurské magmatické aktivity na antarktickém poloostrově (Janoušek
et al. 2012, Žák et al. 2012d, kapitola v monografii o Antarktidě připravované do tisku na
začátku příštího roku nakladatelstvím Academia).
Byla vyvinuta metodika pro kvantifikaci procentuálního a velikostního zastoupení zrn
draselných živců z porfyrických kamenných desek a přirozených výchozů na příkladu
říčanského plutonu.
V rámci studia Mn bohatých hornin na východním okraji Českého masivu byl interpretován
metamorfní vývoj granátovců v desenské jednotce silezika (Kropáč et al. 2012).
Pokračuje studium atypických metamorfovaných hornin v moldanubiku. Pozornost byla
věnována hlavně geotektonické pozici a metamorfnímu vývoji chloritických hornblenditů s
olivínem a spinelem ve východní části moldanubika (Buriánek a Houzar, 2012).
Studium chemického složení vybraných horninotvorných minerálů umožnilo interpretovat
vznik nodulárních a orbikulárních struktur v žilných peraluminických granitech na západním
okraji moldanubika (Buriánek 2012). Potvrdil se významný vliv fluidní fáze na průběh
krystalizace granitických systémů.
Byl vytvořen předběžný petrogenetický model a vymezení pravděpodobného geotektonického
prostředí vzniku protolitu světlických ortorul a paleoproterozoického fundamentu
moldanubika (prezentace na semináři CETEG).

1.2.4. Strukturní metody a jejich aplikace
• V rámci strukturního studia interakce magmatických systémů a regionálních geologických
procesů byly studovány podmínky a mechanizmy vmístění tělesa Středočeského plutonického
komplexu, výsledky byly v roce 2012 publikovány v mezinárodním časopise Journal of
Structural Geology (Žák et al. 2012b).
• Ve spolupráci s PřFUK probíhal výzkum interních procesů v magmatických krbech na
příkladu granitových plutonů v oblasti Sierry Nevady v USA. Průběžné výsledky výzkumu
byly publikovány v mezinárodních časopisech Gondwana Research (Žák et al. 2012a) a
Journal of Volcanology and Geothermal Research (Žák et al. 2012c).
• Vmístění a strukturní vývoj těles durbachitů v oblasti Českého masivu byly publikovány
v periodiku Zprávy o geologických výzkumech (Holub et al. 2012).
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Pro výstupy aplikovaných projektů a jako doplněk mikroskopického studia byly získány
kvantitativní informace o strukturních, alteračních a metamorfních změnách v horninách
vybraných pro termální zátěžové pokusy v rámci projektu TIP a TAČR pomocí
katodoluminiscenční mikroskopie a vypracovány roční zprávy.
V současné době je připravována publikace o metamorfním a geotektonickém vývoji východní
části českého masivu – poličského a zábřežského krystalinika včetně okolních jednotek.
Doposud publikovaná data vzbudila vědeckou diskuzi, na kterou byla publikována odpověď
Vondrovic et al. (2012).
V rámci pokračujícího výzkumu strukturního vývoje tepelského krystalinika v prostoru mezi
karlovarským masivem a tisským plutonem byly v letošním roce odvrtány a vyhodnoceny
AMS vzorky z karlovarského masivu. Na podkladě vyhodnocení vrtů a reinterpretace starších
geofyzikálních dat vznikl prostorový model jz. části svrchnopaleozoické žatecké pánve v
podloží doupovského vulkanického komplexu, kde byla rozlišena separátní část pánve při
jejím jižním okraji.
První výsledky studia šupinovité stavby na styku granitoidů brněnského masivu a
paleozoických sedimentů byly publikovaný v recenzovaném časopise (Baldík et al. 2012).
Práce přispěla k pochopení mechanizmů variské deformace na východním okraji Českého
masivu a to zejména k charakteru násunové tektoniky na západním okraji Moravského krasu.
S využitím seismických dat byla interpretovaná pozice MOHO pod východní částí Českého
masivu, což umožnilo přesněji interpretovat kontakty moldanubika s brunovistulikem a
lugikem (Skácelová et al. 2012).

1.2.5. Sedimentologické metody včetně architektury pánví a jejich aplikace
• Multistratigrafická analýza a interpretace nově realizovaného 400 m hlubokého vrtu Bch-1
Běchary, který byl vyhlouben v r. 2010 v sv. části české křídové pánve, je předmětem
projektu „Nový evropský referenční profil pro studium změn ve střední křídě“. Výzkum
kombinuje sedimentologické, geochemické, geofyzikální, paleontologické a biostratigrafické
metody a přispěje k porozumění vztahů mezi změnami mořské hladiny, možnými projevy
orbitálních cyklů a záznamem stabilních izotopů uhlíku. Tento nový referenční profil křídy se
stane základem pro další korelace mezi sedimentárními pánvemi Evropy i ostatních
kontinentů. ČGS je spoluřešitelem projektu s důrazem na paleontologické a biostratigrafické
metody. V přípravě jsou samostatné články o korelaci mezi českou křídovou pánví a
Dolnosaskou křídou v Německu (S. Čech) a o detailní biostratigrafii vrtu Bch-1 na základě
studia vápnitých nanofosilií včetně paleoenvironmentálních interpretací (L. Švábenická), a
dále týmový článek s mezinárodní účastí předních odborníků o korelaci sedimentárních
sekvencí střední křídy v Evropě a Kanadě. Dosavadní výsledky výzkumu již byly
prezentovány v září na 29. mezinárodní konferenci asociace sedimentologů (IAS) v Rakousku
a v říjnu na 6. křídovém semináři v Praze (S. Čech, L. Švábenická).
• O pseudokrasových jevech v horninách české křídové pánve informuje práce Zelenky (v
tisku).
• Depoziční prostředí vybraných kenozoických sedimentů na východním okraji Českého masívu
bylo interpretováno s pomocí chemického složení těžkých minerálů a mikropaleontologie
(Buriánek et al. 2012b).
• Rotací Českého masivu v miocénu se zabývala paleomagnetická studie (Márton et al. 2012).
• Studium sedimentologie kvarterních glacifluviálních sedimentů v Západních Sudetách
umožnilo interpretovat vývoj zalednění ve středním pleistocénu (Černá et al. 2012).
• Nové poznatky o geologické stavbě Podbeskydí (slezská a podslezská jednotka) byly získány
během dokumentace stavby rychlostní komunikace u Frýdku a vyhodnocení vrtů tamtéž
(Bubík 2012a).
• V rámci studia pelitů podslezské jednotky byl interpretovány výskyty fosfátů a pelokarbonátů
z hlediska jejich stratigrafické pozice a paleoekologie (Matýsek a Bubík 2012).
1.2.6. Lito- a biostratigrafické metody (relativní datování ) a jejich aplikace
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V české křídové pánvi je biostratigrafický výzkum bentické makrofauny a vápnitého
nanoplanktonu aplikován jako jedna z metod členění a porovnání profilů a vrtů a pro kalibraci
litofaciálních, sekvenčně stratigrafických a chemostratigrafických (izotopových) metod
korelace. V těchto letech je pozornost věnována především změnám společenstev při hranici
cenoman-turon a turon-coniak ve vrtných profilech. Výzkum je ve fázi odběru vzorků a
prvotních analýz. Data budou sumarizována a interpretována v roce 2013.
V rámci studia vápnitých nanofosilií v české křídové pánvi a ve flyši Západních Karpat byl
uzavřen výzkum v intervalu cenoman-coniak a práce byla otištěna v Geologica Carpathica
(Švábenická 2012).
Do Cretaceous Research byl předán rukopis o korelaci prvního výskytu a acme Marthasterites
furcatus s makrofaunou a foraminiferovou mikrofaunou (Švábenická a Bubík, předloženo).
Z permských uloženin boskovické brázdy u Veverské Bítýšky byly představeny nové
fytopaleontologické nálezy (Šimůnek et al. 2012).
Kvartérní stratigrafii a sedimentologii v pleistocénu a holocénu řeší speciální studie, které
vycházejí především z kvartérně-geologického mapování. Jsou základem pro aplikovanou
geologii, geomorfologické studie (zejména pro vymezení sesuvných území a jejich
geologickou predispozici) a zpracování geofaktorů životního prostředí, kam patří znečištění
těžkými kovy, kontaminace půd, evidence špatně založených skládek komunálního odpadu,
atd. Palynologický výzkum slatinných a jezerních sedimentů poskytuje cenné informace o
dopadu lidské činnosti na vegetační pokryv již v prehistorické a raně historické době (Břízová
v tisku a, b).
Vliv vulkanické aktivity na vývoj sedimentace a paleontologického záznamu neogenních
sedimentů v oblasti jižní Moravy popsali (Zágoršek et al. 2012). Publikace se hlavně věnuje
vývoji faun (foraminifery, měkkýši, mechovky atd.) karpatské předhlubně ve středním
miocénu.
Nové fytopaleontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky zpracovali
(Šimůnek et al. 2012)
Publikovány byly první výsledky studia foraminifer štramberských vápenců na Kotouči
(Bubík 2012b).

1.2.7. Vulkanologické metody a jejich aplikace
• V ordovických sedimentech třenického souvrství Barrandiénu byl nově prokázán synchronní
subaerický kyselý efuzivní vulkanizmus (Hroch et al. 2012).
• Nově byly interpretovány pyroklastické uloženiny Vinařické hory u Kladna, které dokládají
existenci skupiny monogenetických vulkánů a nikoliv jednoho stratovulkánu, jak se dříve
předpokládalo (Rapprich 2012).
• V Luži na Chrudimsku byl potvrzen výskyt neovulkanického tělesa. Zjištěný bazanit je
nejčerstvější horninou na Pardubicku a poskytuje vhodný materiál pro srovnání chemického
složení s vulkanity v oherském riftu (Rapprich et al. 2012b).
• V Doupovském vulkanickém komplexu byl dokončen výzkum magnetické stavby tefritového
lávového proudu na lokalitě Vrbička (Vondovic et al. 2012).
• V září t.r. byl zorganizován 3. seminář Odborné skupiny vulkanologie české geologické
společnosti na Křivoklátě (Rapprich et al. 2012a), na kterém byly prezentovány aktuální
výsledky výzkumu vulkanických systémů v Čechách a v zahraničí. Exkurze byla vedena po
vulkanologicky instruktivních horninách a fenoménech kambria až siluru středních a
západních Čech.
• V časopise Journal of Geosciences byly publikovány výsledky studia permských vulkanitů na
Gobi-Altajském riftu z oblasti Khar Argalant v jihovýchodním Mongolsku (Buriánek et al.
2012).
• Data získaná během geologického mapování byla využita při studiu hornin těšinitové asociace
ve svrchní části hradišťského souvrství slezské jednotky (Buriánek a Bubík 2012). Studium
chemického a minerálního složení vulkanitů umožnilo interpretovat jejich magmatický a
postmagmatický vývoj. Hlavní pozornost byla věnována fragmentaci vulkanických hornin
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v hlubokomořském prostředí. Dále procesům depozice a hydrotermální alterace výlevných a
pyroklastických hornin. Součástí práce byl také paleobatymetrický výzkum založený na
mikropaleontologii.
1.2.8. Metody DPZ a jejich aplikace
• V rámci výzkumných projektů HypSo a EO-MINERS byly dokončeny a validovány modely
pro kvantitativní stanovení geochemických a biochemických parametrů z leteckých
hyperspektrálních (HS), které byly publikovány ve formě mezinárodních recenzovaných
publikací. Vytvořená metodika pro objektivní zhodnocení fyziologického stavu lesních
porostů postavená na kvantitativním stanovení obsahu chlorofylu a dalších optických
parametrech byla publikována v časopisu Journal of Applied Remote Sensing (Mišurec a
Kopačková et al. 2012).
• Dále byla vytvořena nová metoda pro detekci kyselých substrátů s využitím satelitních
optických dat ASTER a pozemní spektroradiometrie (Kopačková et al. 2012a,b).
• Studie, která vyhodnocuje biochemické a půdní parametry lesních ekosystémů a jejich
vzájemný vztah je v recenzním řízení pro Biogeochemistry (Kopačková, v tisku).
• Model pro kvantitativní stanovení obsahu chlorofylu vegetace rostoucí v zatíženém prostředí
pomocí metod pozemní spektroskopie byl zveřejněn Kupkovou et al. (2012).
• Byla publikována metoda umožňující automatizovanou klasifikaci intenzity alterace granitu na
příkladě bedřichovského tunelu (Kopačková a Klomínský 2012).

1.3.

Modelování geosystémů – interakce endogenních a exogenních procesů

V letošním roce započaly výzkumné práce v rámci centra ROPAKO. Komplexní výzkum, se zabývá
studiem mechanismů vzniku a růstu kontinentální kůry v orogenních pásmech. Přítomnost dvou typů
kůry, oceánské a kontinentální, je nejdůležitějším jevem, který odlišuje Zemi od ostatních vnitřních
planet Sluneční soustavy. Průměrné složení kontinentální kůry je andezitické a nelze ho vytvořit
pouhým přetavením plášťového peridotitu. K tomu je třeba recyklace korového materiálu zpět do
pláště, což dokazuje a podporuje existenci subdukčních zón. Ukazuje se, že klíčovým procesem je
tavení pláště díky přísunu vodou bohatých fluid ze subdukované oceánské kůry. Existence
kontinentální kůry na druhé straně zásadním způsobem ovlivňuje růst a destrukci kontinentů. Proto je
možno říci, že desková tektonika je principiální podmínkou pro vznik kontinentální kůry a že její
mechanismus je přítomností kontinentální kůry zároveň řízen. Výzkumná aktivita vyústila do řady
publikací v prestižních periodikách.
Článek Jeřábka et al. (2012) poskytuje nový model duktilního tečení orogenní spodní kůry
v následku tlakového gradientu řízeného difierenciálním ztluštěním svrchní kůry. Práce je založena na
revizi strukturních, petrologických a geochronologických dat.
Chopin et al. (2012) shrnuje strukturní, petrologické a geofyzikální data z orlicko-kladské
klenby. Navrhuje nový model natékání felzické kůry spodní desky do oblasti orogenního kořene,
exhumaci vysokotlakých hornin a kolapsu ztluštěné orogenní domény. Práce Štípské et al. (2012)
přináší nový pohled na diferenciální exhumaci a zanoření spodní a střední kůry díky korovému
vrásnění. Vysvětluje komplexní termální a tlakový vývoj sněžnických eklogitů a stroňských pararul
během procesu kontinentální indentace. Bohatý soubor U-Pb zirkonových dat a termodynamické
modelování parciálního tavení jsou použity v práci Skrzypeka et al. (2012). Práce simuluje krystalizaci
zirkonů během PT dráhy granulitů Vogézského krystalinika a výsledky ukazují, že zirkony krystalizují
během retrográdní dráhy a nedatují tudíž PT maximum jak je uváděno v literatuře. Numerické
modelování tečení orogenní spodní kůry v práci Maierové et al. (2012) ukazuje na dvojí možnost její
exhumace: zatímco v moldanubické části jsou to gravitační procesy, jež řídí výstup eklogitů a
granulitů v západosudetské oblasti je to korové vrásnění. Modelování ukazuje na impakt dvou
odlišných mechanismů na PTt dráhy hornin.
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Započal výzkum primitivních a diferencovaných členů kenozoického alkalického vulkanizmu
a jejich vztahu k heterogenní litosféře Českého masivu. Byly zahájeny systematické vzorkovací a
analytické práce na kenozoických fonolitech, bazaltech a jejich xenolitech ČM. Bylo stanoveno
izotopové složení Li, koncentrace Re, Os, Ir, Ru, Pd, Pt a izotopické poměry 187Os/188Os ve suitě
plášťových xenolitů sv. Bavorska (Zinst, Hirschentanz, Teichelberg) a doplněno existujícími daty
(Abstrakt pro konferenci Basalt 2013, připravovaná publikace pro Journal of Petrology). Bylo
změřeno izotopové složení Li ve dvou suitách Českého ráje a Doupovských hor (abstrakt pro Seminář
OSV). Do konce roku bude dokončena separace olivínu a klinopyroxenu pro účely stanovení
izotopového složení vzácných plynů ve spolupráci s GFZ Potsdam. Probíhají analytické práce (WR
chemismus, izotopy Sr, Nd, Pb; O ve spolupráci s Universität Göttingen) na reprezentativní sadě
bazaltů a fonolitů a jejich potenciálních kontaminantů. Proběhl nízkoteplotní hydrotermální
experiment s fluorescenčním roztokem a roztoky Cs, Rb a Sr pro stanovení stupně porozity
v horninách.
Šíření a retence tepelné energie v horninovém prostředí Českého masívu je ústředním tématem
dvou projektů, které probíhají ve spolupráci s dalšími vědeckými ústavy a soukromými firmami. Idea
výzkumných projektů spočívá ve využití tepelné kapacity hornin pro akumulaci energie. Na projektu
"Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie" probíhá
podrobné 3D strukturně-geologické mapování ve štole Josef u Mokrska ve středních Čechách.
Souběžně s tímto mapováním je vyvíjen software pro projekci strukturních i souvisejících měření jak
na skalních výchozech, tak na orientovaných vrtných jádrech. Ten umožňuje studované struktury
apod. např. filtrovat nebo kombinovat s podrobným LIDAR modelem mapovaného území a digitálním
modelem reliéfu.
Druhý projekt se zabývá laboratorními testy vzorků charakteristických sedimentárních,
metamorfovaných i magmatických hornin z celého Českého masívu. Dále se zaměřuje na možnosti
jejich zušlechtění použitím originálně vyvíjené energetické hmoty injektované do horninového
prostředí. Na obou projektech pokračuje intenzivní petrologický, petrofyzikální, geochemický,
mineralogický nebo mikrostrukturní výzkum.
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2. Výzkum globálních změn v geologické minulosti a vývoje života
Zpracoval J. Frýda a kol.

Úvod
V roce 2012 byly realizovány výzkumné práce v souladu s přijatým plánem studia globálních změn v
geologické minulosti Země. Výzkumné práce probíhaly na různých kontinentech (Severní Amerika,
Evropa a Asie) a předmětem studia byla období od paleozoika po kvartér. K hlavnímu okruhu
řešených problémů patří především studium reakce biosféry na globální změny a studium změn
struktury krizi postižených paleospolečenstev. Zvláštní pozornost je věnována studiu globálního cyklu
uhlíku a změn průměrných teplot globálního mořského ekosystému v době krizových událostí. Tento
komplexní přístup je založen na využití rozličných metod – paleontologických (analýza
paleospolečenstev, fylogenetická analýza, etc.), sedimetologických (mikrofaciální analýza) a
geochemických (izotopová geochemie).
Výsledky výzkumu globálních změn v geologické minulosti Země byly publikovány jako
články v vědeckých časopisech s IF, v recenzovaných odborných periodikách, jako kapitoly ve
vědecký knihách a byly prezentovány formou přednášek a posteru na mezinárodních vědeckých
konferencích.
Vědecký tým zabývající se výzkumem globálních změn v geologické minulosti Země zahrnuje
19 pracovníků ČGS s celkovou pracovní kapacitou 9.8 pracovního úvazku na tomto subprojektu VZ.
Výzkumný tým se skládá z 10 pracovníků s PhD, 8 PhD studentů a 1 techničky. V rámci tohoto
výzkumného týmu existují následující pracovní skupiny: a) skupina zkoumající mořské paleozoikum,
b) skupina zkoumající terestrický permokarbon, c) skupina zkoumající mořskou křídu, a d) skupina
zkoumající kvartérní problematiku.
V roce 2012 bylo celkem tímto týmem o celkovém pracovní úvazu 9.8 pracovníků
publikováno nebo předloženo do tisku 30 článků ve vědeckých časopisech s IF, 15 článků v
recenzovaných odborných periodikách, 5 kapitol ve vědecký knihách a více něž 15 příspěvků formou
přednášek a posteru na mezinárodních vědeckých konferencích. Publikační efektivita tohoto týmu je
tedy v průměru zhruba 3 články ve vědeckých časopisech s IF na pracovníka a rok.
V následující části jsou seřazeny hlavní výsledky vědeckého týmu zabývající se výzkumem
globálních změn v geologické minulosti Země publikované v roce 2012 ve stratigrafické posloupnosti
od staršího paleozoika po kvartér:

2.1. Mořské paleozoikum
V roce 2012 pokračovalo především studium sedimentárních sekvencí staršího paleozoka se
zaměřením na reakci biosféry na globální změny a studium změn struktury krizi postižených
paleospolečenstev. Hlavní výsledky této pracovní skupiny jsou shrnuty v následujících bodech:
• V rámci Roku planety Země byla nakladatelství Springer publikována serie pěti knih
(International Year of Planet Earth, DOI 10.1007/978-90-481-3428-1_12). Výzkumný tým
ČGS přispěl rozsáhlou kapitolou sumarizující výsledky studia reakce biosféry na globální
změny na příkladu třídy Gastropoda do knihy „Earth and Life – Global Biodiversity,
Extinction Intervals and Biogeographic Perturbations Through Time“ (Frýda 2012).
• Byla publikována nová revize třídy Bivalvia v rámci prestižní serie Treatise on Invertebrate
Paleontology (Carter et al. 2012).
• Byly publikovány výsledky studia dalejského bioeventu a předložen návrh nového globálního
členění emsu (Ferrová et al. 2012). Výsledky studia dalejského bioevent byly prezentovány na
34th International Geological Congress (Brisbane) a meeting devonské subkomise (The
Subcommission on Devonian Stratigraphy). Lenka Ferrová byla zvolena za korespondujícího
člena této mezinárodní vědecké skupiny.
• Byly publikovány výsledky studia sedgwickii bioeventu naměřená na gobální cyklus uhlíku a
vývoj planktonu (Štorch a Frýda, 2012).
• Byl publikován nový model bazálního chotečského bioeventu (Vodrážková et al. 2012).
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Byl popsan makroevoluční trend v ranné ontogenezi gastropodů v průběhu globálbí přestavby
mořského ekosystému (Seuss et al. 2012).
Byla publikována revize rodu Sphooceras (Cephalopoda) popisující specialní adaptaci v této
třídě mezi silurskými bioeventy (Turek a Manda 2012).
Byla publikována analýza vývoje biodiverzity polychaetů přes silurský LAU bioevent
(Tonarová et al. 2012).
Byla publokována studie na ordovické zástupce skupiny Pseudocyrtodonta popisující radiaci
této skupiny po biologické krizi na počátku ordoviku (Steinová 2012).
Byla publikována revize vývoje biodiverzity inartikulátů přes bazální chotečský bioevent
(Mergl a Vodrážková 2012).
Byl předložena nová studie bioeventu na hranici devonu a karbonu (Kumpán et al.).
Byl předložen nový model vzniku ložisek bitumenozních břidlic severní Afrika a Arabie na
základě studia biologických krizí v siluru (Loydell et al.).
Byla publikována nová sedimentologická studie o izotopovém LAU eventu (Gocke et al.
2012)
Byla publikována nová studie naměřená na konodontovou a graptolitovou stratigrafii přes
LAU event (Manda et al. 2012)
Byla publikována nová studie naměřená na ontogenezi phakopidních trilobitů (Budil et a.).
Byla publikována nová studie naměřená na konodontovou a graptolitovou stratigrafii přes
LAU event (Manda et al. 2012)
Byla publikována nová studie popisující unikátní nálezy vnitřností trilobitů (Fatka et al.)
Byla předložena revize čeledi Palaozygopleuridae, popisující vliv devonských bioeventů na
její fylogenezi (Frýda et al.)
Byla publikována nová studie popisující unikátní nálezy vnitřností trilobitů (Fatka et al.) .
Byla publikována analýza paleoprostředí ve spodním ordoviku pražské pánve (Hroch et al.
2012).
Byla předložena studie popisující nový gigantický druh devonského obratlovce
(Vaškaninová).
Byla uspořádána mezinárodní konference TRILO2012 - celosvětové sympozium věnované
trilobitům a paleozoickým arthropodům. K této konferenci byl redigován sborník abstrakt a
dva exkurzní průvodce s ISBN. Publikováno bylo i množství abstraktů a to ke konferenci
TRILO2012, 34. Mezinárodnímu geologickému kongresu a k 7ème Symposium
Morphométrie et Evolution des Formes v Lyonu.
Byla publikována analýza paleoprostředí svrchního siluru v pražské pánvi (Čáp 2012).
Byla publikována analýza paleoprostředí se v siluru pražské pánve zaměřená na roli
vulkanismu (Tasáryová et al. 2012a).
Byla prezentována studie vztahu vulkanismu a vývoje silurských faun (Tasáryová et al.
2012b).
Byla publikována kapitola v knize Geoheritage in Europe and its conservation (Budil et al.
2012)
Byla publikována kapitola v knize paleobiogeografii paleozoika (Ebbestad et al. 2013).
Geoheritage in Europe and its conservation (Budil et al. 2012)
V rámci skupinu zabývající se výzkumem mořského paleozoika bylo předneseno 10 příspěvků
na mezinárodních a světových konferencích.
V rámci spolupráce s univerzitami byly vyučovány následující tři předměty: Vývoj globálních
ekosystémů, Geochemie a Palaeoecology.
Skupina mořského paleozoika zajišťuje editorskou práci v mezinárodním impaktovaném
časopisu Bulletin of Geosciences . V roce 2012 bylo publikováno 50 vědeckých prací (Bulletin
of Geosciences, ročník 87, 2012).
Další člen skupiny mořského paleozoika obhájil titul PhD na Karlově Univerzitě – (Tonarová
2012).
Člen skupiny mořského paleozoika Dr. Jiří Kříž aktivně popularizuje výsledny výzkumu této
skupiny v České televizi.
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2.2. Terestrický permokarbon
V roce 2012 pokračovalo především studium vlivu globálních změny na vývoj permokarbonské flóry,
analýza klimatických změn a paleobiogeografie. Hlavní výsledky této pracovní skupiny jsou shrnuty v
následujících bodech:
• Poprvé byly popsány kutikuly kordaitů z bulharské karbonské pánve Dobrudža z Tenchovovy
sbírky. Bylo popsáno 5 nových druhů (Šimůnek a Tenchov 2012).
• Macerací vzorku z Turecka byly získány 2 fragmenty olistěných os plavuně rodu Selaginella.
Listy a kutikuly byly mimořádně dobře zachované a umožnily srovnání s obdobnými nálezy z
Čech a Německa a Velké Británie a umožnily stanovit nový druh Selaginella amasrae
(Šimůnek a Thomas 2012).
• Bylo dokázáno, že Pteridosperma Odontopteris cantabrica má úzké stratigrafické rozpětí v
kantábru (sv. Pennsylvan) (Zodrow et al. 2012).
• Byly získány kutikuly (zvláště svrchní kutikula) aflébií (cyklopteridů) od pteridospermy
Laveineopteris bohemica z westphalu C středních Čech se liší od cyklopterid ostatních druhů
laveineopterid. Svrchní kutikula nemá průduchy, jako ostatní druhy (Šimůnek a Cleal 2013).
• Byly popsány dispersní kutikuly kordaitů z pennsylvanu polské části hornoslezské pánve a
stanoveny 2 umělé kutikulární rody: Cordaiadaxicutis a Cordaiabaxicutis (Šimůnek 2013).
• V roce 2012 probíhaly macerace "in situ" kordaitových listů z Polska a ze Španělska a
samčích fruktifikačních orgánů pteridosperm z české části hornoslezské pánve za účelem
získání jejich kutikul a pylových zrn a jejich přesného určení a systematického zařazení. Dále
byly macerovány uhelné vzorky karbonského stáří z různých pánví Českého masívu a
Španělska. Jejich vyhodnocení bude v r. 2013.
• Byl prováděn výzkum medulózních fruktifikací a jejich pylů „in situ“, výsledek byl
přednesen Šimůnkem na konferenci v Tokyu.
• Výzkum nízkých plavuňovitých rostlin rodu Omphalophloios a jejich spór insitu z ČR
Španělska a USA, přinesl nové a celosvětově dosud nejkomplexnější poznatky o těchto
zvláštních rostlinách karbonských ekosystémů (Bek et al.).
• V rámci tématu Floristické změny při hranici karbon/perm v palynologickém záznamu
kontinentálních pánví (PHd) byly zkoumány stefanské sedimenty mšeckých a hředelských
vrstev z rakovnické pánve a spodnopermské sedimenty walchiových lupků z okolí Broumova
(Lojka, Šimůnek a Drábková, v přípravě).
2..3. Mořská křída
V roce 2012 pokračovalo především taxonomické, tafonomické, biostratigrafické a paleogeografické
zhodnocení křídy a eocánu ostrova Jamese Rosse. Hlavní výsledky této pracovní skupiny jsou shrnuty
v následujících bodech:
• Bylo provedeno taxonomické, tafonomické, biostratigrafické a paleogeografické zhodnocení
vápnitých nanofosilií (Švábenická, Vodrážka a Nývlt, 2012) a foraminifer (Hradecká,
Vodrážka, Nývlt, 2012) z křídy ostrova Jamese Rosse (Antarktida).
• Studium šupin eocénních ryb ze souvrství La Meseta (paleogén, ostrov Seymour) vyústilo v
publikaci Přikryl a Vodrážka (v tisku).

2.4. Kvartér
V roce 2012 pokračovalo studium vlivu člověka na vývoj kvartérní flóry, analýza izotopového složení
hořčíku v sedimentárních karbonátach, a teoretické modelování globálního cyklu horčíka (Mg) a
vápnika (Ca) během geologického vývoje Země. Hlavní výsledky této pracovní skupiny jsou shrnuty v
následujících bodech:
• Byly provádeny biostratigrafické výzkumy organických sedimentů nalezených při kvartérněgeologickém mapování, stálé sledování globálních změn v nivách toků v ČR, Polsku a na
Slovensku (Břízová 2012a,b).
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•

•
•
•

V rámci projektu byly zpracovávány 4 jádra jezerních sedimentů z ostrova Jamese Rosse a
Vega u Antarktického poloostrova odvrtaná J.M.Liriem z IAA, Buenos Aires. V současnosti
probíhá měření aktivity nuklidů 137Cs a 210Pb pro datování nejmladších částí těchto profilů.
Během terénního pobytu na byla odvrtána sedimentární jádra ze 6 současných a zazemněných
jezer, která jsou průběžně zpracovávána z hlediska vlivu změn abiotických faktorů na jezerní
ekosystémy a pro stanovení relativní změny mořské hladiny pro centrální část Svalbardu.
Publikován byl typologický článek hodnotící rozsáhlý soubor jezer na ostrově Jamese Rosse z
hlediska jejich původu, geomorfologické pozice a jejich fyzikálně-chemických parametrů
(Engel et al. 2012, Kopalová et al. 2012, Carrivick et al. 2012).
Byla předložena studie kvartérním osídlení Slovenska (Vlačiky et al.).
Byla publikována kapitola o izotopech vápníku a hořčíku v sedimentárních horninách v knize
„Frontiers in Earth Sciences“ nakladatelství Springer (Farkaš et al. 2013).
Byla publikována kapitola o chemických charakteristikách sedimentů a mořské vody v knize
„Frontiers in Earth Sciences“ nakladatelství Springer (Kump et al. 2013)..
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3. Analýza zranitelnosti krajiny přírodními a antropogenními procesy
Zpracoval M.Novák a kol.

3.1. Geohazardy
Bylo zřízeno pracoviště "Registr svahových nestabilit ČR (RSN ČR)" v pobočce České geologické
služby v Brně. Sem byla převedena veškerá agenda, týkající se svahových nestabilit v České republice
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z ČGS – Geofondu. RSN ČR je průběžně doplňován novými údaji. Jsou kontrolovány, opravovány a
po terénní revizi sešívány jednotlivé mapové listy, které byly zpracovány v dřívějších letech. Data
Registru svahových nestabilit ČR byla zpřístupněna veřejnosti na portálu České geologické služby
formou portálových stránek, vyhledávací databázové aplikace svahových nestabilit a dvou mapových
aplikací – RSN ČGS http://mapy.geology.cz/sesuvy_cgs/ a Registr sesuvů – Geofond
http://maps.geology.cz/app/sesuvy_geofond/.
Pokračovaly výzkumy svahových nestabilit v oblasti Chřibů, bylo zmapováno 5 mapových
listů v měřítku 1:10 000. Hlavním cílem bylo komplexní zhodnocení svahových nestabilit v zájmové
oblasti s vymezením ohrožených sídel či staveb (přehrad, komunikací a produktovodů). Dalším
krokem byla dokumentace a archivace svahových nestabilit a jejich zařazení do RSN ČR.
Byly dokončeny terénní revize pro komplexní výzkum příčin vzniku mimořádného množství
sesuvů v obci Halenkovice ve Chřibech. Toto modelové území sleduje ČGS od roku 1998. Je
připravována publikace s vyhodnocením sesuvných kalamit, spojených s extrémními srážkami v létech
1997, 2006, 2009 a 2010. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka
byl započat výzkum „Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených
přírodními a antropogenními vlivy“. Úkolem ČGS je vyhodnocení míry potenciálního ohrožení
vybraných památkových objektů sesuvy a jinými svahovými nestabilitami.
Probíhal výzkum svahových nestabilit ohrožujících dopravní stavby. ČGS prováděla
mapování sesuvů v okolí přeložky silnice I/48 Rychaltice – Frýdek-Místek a v okolí silničního zářezu
v okolí Lysůvek. Další dopravní stavbou, ohroženou svahovými nestabilitami, byla železniční trať
Brumov-Bylnice – Horní Lideč. Na lokalitě byly zpracovány 3 průzkumné vrty.

3.2. Perzistentní organické polutanty
V letošním roce pokračoval monitoring znečištění ovzduší ostrova James Ross v Antarktidě
perzistentními organickými polutanty (POPs), který začal již v roce 2007. Byly analyzovány vzorky
odebrané v sezóně 2011-2012 a leden-únor 2012. Nebyly nalezeny žádné dominantní rozdíly
v množství POPs přítomných v ovzduší ani v distribuci POPs v průběhu jednotlivých let. Distribuce
POPs byla rozdílná pouze v závislosti na délce vzorkování. Pozorováno bylo větší množství
těkavějších POPs, které byly sorbovány na vzorkovače při ročním monitoringu oproti pouze
měsíčnímu vzorkování. Přítomnost POPs na ostrově James Ross je způsobena dálkovým transportem.
Nebyl pozorován příspěvek těchto kontaminatů životního prostředí jakožto výsledek činnosti české
polární výzkumné stanice Johanna Gregora Mendela. Data ze všech let jsou nyní porovnávána
s meterologickými daty a pracujeme rovněž na rukopisu.
V rámci geologického mapování 1:25000 Brněnska jsou ve vzorcích půdy sledovány
persistentní organické polutanty (POPs), zejména polyaromatické uhlovdíky (PAHs) a alkylované
PAHs. Na základě jejich molekulárního složení je rozlišována kontaminace ropnými látkami,
spalováním pohonných hmot v dopravě, spalováním zahradního odpadu a produkty nedokonalého
spalování v nekvalitních topeništích. Původ POPs a jejich kvantita znázorněné ve vrstvách mapových
listů poskytují obraz zranitelnosti brněnské aglomerace i jeho přírodního okolí (Franců et al., 2012).

3.3. Aplikovaná geochemie
Do tisku byl přijat souhrnný článek o užití stabilních izotopů S a Pb ke sledování šíření
kontaminovaných vod v okolí skládky toxického odpadu Pozďátky u Třebíče (Novák et al., 2012).
Izotopy jsou citlivým indikátorem šíření kontaminace vod v době, kdy koncentrace nebezpečné složky
jsou stále jen nepatrně zvýšené nad koncentrace běžné v zemské kůře. Byla zkoumána řada
monitorovacích vrtů v okolí skládky, ale i studně v soukromých zelinářských zahradách. Nikde nebylo
prokázáno šíření kontaminace více než 200 m oproti době před 10 lety. Souběžně s dokončením
izotopové studie došlo k likvidaci skládky a odvozu nebezpečných odpadů na místa s vhodnějšími
hydrologickými poměry. Velká část toxického odpadu byla zneškodněna chemicky nebo fyzikálně za
vysokých teplot.
Druhým rokem probíhal projekt izotopového sledování kontaminací podzemních vod
toxickým šestimocným chrómem. Cílem prací v r. 2012 bylo izotopově rozlišit vody s obsahem Cr
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kolem 50 ppb, které jsou geogenního původu (ultrabazické horniny v podloží), od vod antropogenního
původu (průmysl). Pracovali jsme na 2 lokalitách s geogenním Cr (Mohelno a Slavkovský les) a na 5
lokalitách v blízkosti míst průmyslových havárií (Severní Čechy, Slezsko). Ve druhé polovině roku
byly naším týmem vzorkovány lokality severně od Atén (Řecko) a v Nové Anglii (severovýchod
USA). Poměry četnosti izotopů 53Cr/52Cr byly měřeny metodou MC ICP MS. V současné době
vyhodnocujeme možnost, že i za relativně nízkých obsahů Cr ve vodách může docházet k samovolné
redukci Cr(VI) na Cr(III) za poklesu toxicity.

3.4. Modelování biogeochemických procesů
Užití hydrologických a hydrochemických modelů je jednou z hlavních součástí projektu Evropské
komise, přiděleného České geologické službě a 15 zahraničním partnerům na léta 2009-2014 v 7.
rámcovém programu. Aplikace distribuovaného hydrologického modelu PIHM vyvinutého na
Pennsylvania State University (USA) pomohla ke zpřesnění hodnocení hydrologického režimu na
povodí Lysina ve Slavkovském lese. Pozornost byla zaměřena zejména na vliv lesního hospodářství ve
smrkových monokulturách na modelování odtoku. Změny ve věkové struktuře lesa byly
rekonstruovány na základě leteckých snímků a lesnických map. Výsledky ukázaly, že začlenění změn
ve stáří jednotlivých lesních ploch a s tím spojených změn vlastností vegetačního pokryvu, jako
například indexu listové plochy, má vliv na schopnost modelu věrohodně předpovídat změny
hydrologického režimu. Model byl následně ověřen na měřených průtokových datech a hladinách
podzemní vody, které byly sledovány v týdenním intervalu od září 2011 v pěti mělkých vrtech.
Modelování vlivu očekávané klimatické změny na povodích Lysina a Pluhův Bor ukázalo nepříznivý
vliv nárůstu teplot a změny rozložení srážek v průběhu roku na hydrologický režim sledovaných
povodí (Banwart et al. 2012).
Dědictví kyselé atmosférické depozice s sebou nese, mimo jiné, chronicky okyselené půdy a
eutrofizované ekosystémy. Dlouhodobý vývoj a vliv okyselení a eutrofizace lesních půd na diverzitu
rostlin v přírodě blízkých lesích byl studován na lokalitě Pop Ivan na Ukrajině (Sebesta et al.,
2011)(Hruška et al., 2012). Výsledky ukázaly, že došlo k významnému nárůstu nitrofilních druhů a
došlo k celkovému snížení diverzity jako následek kombinovaného vlivu acidifikace a změn ve
využívání krajiny (snížení pastvy). Modelování historického stavu půd a její predikce byly provedeny
novou verzí biogeochemického modelu MAGIC (Oulehle et al., 2012), kde cyklus dusíku je
simulován jako výsledek mikrobiálních pochodů v půdě. Výsledkem je více holistický přístup
v modelování tohoto biologicky důležitého prvku.
Byla konstatována aciddifikace půd v míře, která neznamená ohrožení z hlediska hliníkové
toxicity půd (Hruška et al. 2012). Pomocí modelu MAGIC byl proveden nový odhad preindustriální
kyselosti povrchových vod, který, na rozdíl od předchozích studií, uvažuje vyšší historické
koncentrace DOC ve vodách. Pokles DOC v době vysoké kyselé depozice byl zřejmě způsoben
zvýšením kyselosti a iontové síly půd a půdních vod.
Za účelem zjišťování účinků ovzduší na ekosystémy v rámci CLRTAP byl zpracován
dynamický model VSD+ (Bonten et al., 2009). Model VSD+ (Very Simple Dynamic) umožňuje
propojení půdních procesů s požadavky vegetace na růst, na uspokojování potřeb teplotních,
světelných, vlhkostních, živinných apod. Model je určen pro simulaci biogeochemických procesů na
jednotlivých monitorovaných lokalitách. První testování dynamického modelu bylo provedeno na
třech lesních lokalitách monitoringu II mezinárodního programu spolupráce pro lesy (Novotný et al.,
2011). První lokalita je situována v Horních Mísečkách v Národním parku Krkonoše na geologickém
podkladu biotitických břidlic a modálním podzolu. Lesní typ tvoří svahová smrková bučina. Druhá
lokalita Lásenice se vyskytuje na Českomoravské vrchovině. Podklad je tvořen dvojslídnýcm granitem
s eolickým pískem. Půdní typ náleží humusovému podzolu a lesní typ je reprezentován acidofilní
jedlobučinou blízkou asociaci Deschampsio flexuosae-Abietinum. Ve Středomoravských Karpatech v
pohoří Chřiby se vyskytuje třetí experimentální lesní lokalita Medlovice. Je tvořena převážně pelickou
kambizemí na glaukonitických jílovcích a pískovcích. Pro každou z uvedených lesních lokalit byly
zpracovány vstupní údaje pro dynamické modelování. Vstupní i výstupní data dynamického
modelování pomocí VSD+ byla poskytnuta Koordinačnímu centru pro účinky v Bilthovenu v rámci
činností Nnárodního centra pro účinky ovzduší na ekosystémy spolu s mapovými výstupy empirických
kritických zátěží dusíku a jejich překročeními na území České republiky (Skořepová et al., 2011). Část
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dat představovala rovněž hodnocení přírodních podmínek pro základní vegetační druhy – lesní porosty
lesních ekosystémů v ČR. Tato data navazují na databázi kritických zátěží síry a dusíku zpracovanou v
loňském roce v rámci mezinárodních aktivit ČR a Národního centra pro účinky (Skořepová et al.,
2011b).
Hydrogeochemický monitoring v síti malých povodí GEOMON pokračoval nepřetržitě 19.
rokem. Data systému GEOMON sloužila v prvé řadě pro biogechemické modelování. Jedná se
například o prognózu vlivu klimatické změny na biogeochemické cykly prvků (model MAGIC),
hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci vybraných povodí sítě GEOMON
(model Brook90) a analýzu tvorby odtoku pomocí izotopových metod. Zároveň data slouží jako
podklad pro návrhy protipovodňových opatření. Uvedené výsledky budou publikovány populární
formou v dokončované brožuře.

3.5. Vliv klimatických změn a znečištění na ekosystémy
V letošním roce jsme se věnovali identifikaci hlavních faktorů ovlivňujících chemismus vodních toků
a kvantifikaci vlivu environmentálních a antropogenních faktorů na chemismus povrchových vod. V
průběhu roku byla vytvořena a analyzována rozsáhlá databáze chemismu vodních toků a
vymodelována povodí pro jednotlivé lokality odběru vody, odebrané v období 2007-2011 (více jak
5000 povodí). Pozornost byla věnována hlavním aniontům (Cl, F, NO3, SO4, SiO2), kationtům (Ca, Mg,
Na, K, Mn, Fe, AL), stopovým prvkům (Li, Sr, Cu), TDP, pH, konduktivitě a absorbanci v závislosti
na reaktivitě hornin, krajinném pokryvu, klimatu, reliéfu, hustotě zalidnění či hustotě silniční sítě.
Výsledky ukazují, že chemismus vodních toků je výrazně ovlivněn testovanými faktory, tyto faktory
však působí v ČR komplexně a nelze je jednoznačně odlišit (Chuman et al., 2012).
Byla dokončena a publikována kapitola zabývající se vlivem kyselé depozice v učebnici
„Ochrana přírody a krajiny v České republice“ (Hruška et al. 2012). Byl dokončen a vydán atlas
chemismu vod ČR (Majer et al. 2012).
Byla publikován návrh zonace NP Šumava (Křenová a Hruška 2012).
Pokračovalo sledování látkových toků a bilancí ekologicky významných složek v síti čtrnácti
malých lesních povodí GEOMON koordinované ČGS ve spolupráci s řadou institucí. Byl uzavřen
hydrologický rok 2012 s údaji o analýzách srážek na volné ploše, podkorunových srážek a odtoku a
příslušná hydrologická data. Ve všech vzorcích jsou analyzovány hlavní složky, stopové kovy a
rozpuštěný organický uhlík (DOC), dále je počítán rozpuštěný organický dusík (DON) jako rozdíl
stanoveného celkového rozpuštěného dusíku (DN) a organického rozpuštěného dusíku (DIN).
Všechny vzorky jsou analyzovány v akreditované laboratoři ČGS. Data slouží k hodnocení vývoje
stavu ekosystémů.
Ve spolupráci s Environmental Research Institute (UHI, Skotsko) jsme studovali blednutí
korálů vlivem oxidativního stresu způsobeného oteplováním moří. Vyvinuli jsme metodiku pro
stanovení izoprostanů, markerů oxidativního stresu v korálnatcích Actinia equine. Z dat letos
hodnocených vyplývá, že izoprostany se v souladu s teorií, v Actinia equine tvoří in vivo. Jejich
koncentrace se ve studovných organismech měnily v závislosti na teplotě vody. Závěry pozorování
jsou popsány v dizertační práci Ing. Daniely Mácové.

3.6. Půdní observatoř EU
Geochemicky kontrastní povodí LYS, PLB a NAZ ve Slavkovském lese tvoří již třetím rokem
observatoř kritické zóny evropského projektu SoilTrEC. Na těchto povodích bylo v roce 2012
zahájeno vzorkování půdní vody z 45 lyzimetrů v pěti různých hloubkových úrovních. Do databází
UN ECE ICP Integrated Monitoring (IM) a UN ECE Waters byla dodána nová data z povodí LYS. Do
webových stránek ILTER (International Long-Term Ecological Research) byly předány nové
informace o povodí LYS a PLB.
Banwart et al. (2012) informoval o prvních výsledcích evropského projektu, který zahrnuje
povodí LYS jako jedno ze čtyř hlavních výzkumných území Evropy z hlediska výzkumu půdních
změn. Kritické zátěže síry a dusíku hodnotí na vybraných povodích sítě ICP IM Evropy, včetně
českých povodí LYS a ANE, v modelovací studii Holmberg et al. (2013). Horecký et al. (2013)
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popisoval výskyt a biodiverzitu potočního zoobentosu na chemickém složení vod vybraných českých
povodí (včetně LYS, PLB a LIT ze sítě GEOMON). Krám et al. (2012) zkoumal vliv chemického
zvětrávání na tří smrkových, ale geochemicky kontrastních povodích (LYS, PLB a NAZ) na
chemismus odtoku. Vývoj chemického složení vod a půd těchto tří povodí byl simulován modelem
MAGIC (Krám et al. 2012). Vuorenmaa et al. (2012) popsali v detailu látkové bilance síry a dusíku
pro evropská povodí sítě ICP IM. Krám a Šráček hodnotili biogeochemii arzénu na vybraných
povodích sítě GEOMON (LYS, PLB).
V roce 2012 byly v recenzi tří články zabývající se experimenty s mykorhizou v půdách
povodí LYS, PLB a NAZ (Berner et al.), vlivem acidifikace na potoční makrozoobentos v síti
GEOMON (Traister et al.) a popisem těžkých kovů v síti ICP IM (Bringmark et al.).

3.7. Studium námraz a sněhu ve vyšších nadmořských výškách
V článku "Atmosférická depozice beryllia ve střední Evropě: Srovnání rozpustné a nerozpustné frakce
v námrazách a ve sněhu při různé míře znečištění" jsme zkoumali depozici Be na deseti odlehlých,
vysoce položených horských lokalitách. Zaměřili jsme se na zimní měsíce a zvlášť odebírali vzorky
námraz (horizontální depozice) a sněhu (vertikální depozice). V těchto vzorcích byla měřena
koncetrace Be v rozpuštěné formě (filtrátu) i nerozpuštěné formě (výluhem pevných částic pomocí
HF) pomocí ICP MS s extrémně nízkou mezí detekce 0.03 ng/l. Srovnání čerstvého a starého sněhu
umožnilo odhadnout suchou a mokrou vertikální depozici.
Zaznamenali jsme průměrně 7krát vyšší koncentrace Be v námrazách než ve sněhu (6.1 vs. 0.9
ng/l). Obecně, 34 % z celkového beryllia bylo v rozpustné (biologicky dostupné) formě. Vypočtené
toky beryllia klesaly v tomto pořadí: vertikální suchá depozice v nerozpustné formě > vertikální suchá
depozice v rozpustné formě > horizontální depozice v rozpustné formě > vertikální mokrá depozice v
nerozpustné formě > vertikální mokrá depozice v rozpustné formě > horizontální depozice v
nerozpustné formě. Průměrný příspěvek jednotlivých forem k celkové depozici beryllia byl 56, 21, 8,
7, 5 a 3 % ve výše uvedeném pořadí. Koncentrace beryllia ve srážkách vzácně překročila jednotky
mg/l. Na území České republiky jsme našli poměrně různé hodnoty vstupu beryllia, nejvyšší vstup
celkového beryllia byl zjištěn v Beskydech (severovýchod ČR), blízko hranic s Polskem.
K identifikaci možných zdrojů znečištění byl použit model HYSPLIT (Hybrid Single Particle
Lagrangian Integrated Trajectory; Draxler and Rolph, 2012), pomocí kterého byly vypočteny zpětné
trajektorie vzdušných mas pro nejvíce znečištěné lokality na severovýchodě ČR. Průmyslová část
jižního Slezska byla označena jako největší zdroj znečištění berylliem pro Českou republiku
(Zemanová et al., 2012).

3.8. Užití tradičních izotopů v geochemii životního prostředí
V roce 2012 probíhala izotopová studie na vybraných malých povodí sítě GOEMON.
Pokračovaly měsíční odběry vzorků vod (srážky, podkorunové srážky, povrchový odtok) ze dvou
vybraných povodí Červík (Beskydy) a Lesní potok (Benešovská pahorkatina). Všechny odebrané
vzorky byly okyseleny, analyzovány na koncentraci Pb, přefiltrovány přes membránový filtr (45 um) a
analyzovány na izotopové poměry 206Pb/207Pb na ICP-MS. Všechny hodnoty 206Pb/207Pb pro
atmosférickou depozici i odtok spadaly do úzkého rozmezí kolem 1.16. Izotopový signál Pb vstupů a
výstupů z povodí je antropogenního původu. Byl zjištěn rozdíl mezi letním a zimním obdobím, rozpětí
letních hodnot 206Pb/207Pb bylo širší. Jedním z možných vysvětlení je, že v létě se Pb exportuje
z hlubších částí půdy s vyššími hodnotami 206Pb/207Pb. Získaná data z povodí GEOMON a výsledky
izotopové
studie
prezentovány
na
konferenci
BIOGEOMON
2012
v
USA.
(http://www3.villanova.edu/conferences/biogeomon/index.html).
Pokračoval výzkum chování síry v malých povodí Lysina a Pluhův Bor (Slavkovský les) za
užití poměru stabilních izotopů. V současné době je připravován rukopis, který zachycuje zánik
sinusoidální sezónnost v poměru izotopů 34S/32S od roku 1997. Tento jev je důsledkem snižování
vysokých vstupů S z atmosféry do lesního ekosystému v zimní sezóně v souvislosti s odsířením
uhelných elektráren.
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3.9. Užití netradičních izotopů v geochemii životního prostředí
V laboratoři multikolektorového ICP MS začaly práce na vývoji metodik stanovení poměru četnosti
izotopů rtuti. Hlavním zdrojem rtuti v ekosystémech je spalování fosilních paliv. Do současné doby
došlo k trojnásobnému zvýšení množství antropogenní rtuti v životním prostředí. Rtuť se do atmosféry
dostává v několika formách. Jednak jako plynná Hg0, vázaná na tuhé složky aerosolů ve formě HgII
nebo v organometalické formě jako monomethyl- a dimethyl rtuť (CH3Hg+, CH3HgCH3). Organické
formy rtuti jsou dle US EPA neurotoxické. Pomocí izotopů rtuti lze studovat její zdroje a jednotlivé
fáze geochemického cyklu. Přirozené izotopové složení rtuti se v důsledku chemických a
biochemických pochodů mění hmotově závisle a liché izotopy rtuti (199Hg a 201Hg) navíc vykazují
hmotově nezávislou frakcionaci, pokud dochází k fotoredukci HgII forem na Hg0. Cílem projektu je
pomocí spojení hmotnostní detekce (MC ICP MS) s klasickým rtuťovým spektrofotometrickým
analyzátorem sloužícím jako generátor rtuťových par vyřešit nedostatky dříve ve světě využívaného
systému. Podstatou řešení je spektrofotometrický analyzátor AMA254 Altec, který umožňuje
generovat studené páry rtuti ze vzorku v jakémkoli skupenství. Tepelně-desorpční systém je
kombinován s koncentrováním rtuti na amalgamátoru, což umožňuje pracovat s velmi nízkými
koncentracemi a celý systém je vzhledem k teplotnímu režimu za několik minut vyčištěn. V prvním
roce řešení byl úspěšně vyvinut on-line systém AMA254-Neptune.
V laboratoři multikolektorového ICP MS byla rovněž vyvinuta nová metodika rozkladu
vysoce stabilních chromitů. Kvůli relativně úzkému rozsahu četností izotopů Cr, jsou konvenční
techniky rozkladů přírodních minerálů obsahující Cr (chromity) nevyhovující v důsledku vysokého
rizika kontaminace při laboratorních postupech. Snahou bylo nalézt co nejjednodušší a zároveň časově
nenáročnou techniku rozkladu chromitů. Doposud používané metody rozkladu jsou časově náročné a
používají velkého množství chemikálií, existuje riziko částečné ztráty analytu či kontaminace vzorku.
Nová metoda rozkladu těchto minerálů je založená na oxidaci chromitů kyselinou bromičnou za
laboratorní teploty. Kompletní rozklad trvá 15 dní. Prvním krokem je rozklad silikátové frakce
kyselinou fluorovodíkovou a následuje oxidace CrIII kyselinou bromičnou na CrVI. Kvůli nízké
stabilitě kyseliny bromičné vyžaduje druhý krok 2 aplikační dávky. Výhodou nového přístupu je i
malé riziko kontaminace během rozkladu díky použití plastových nádob. Izotopové složení Cr
vyjádřené vůči standardu SRM 979 je shodné s hodnotami publikovanými jinými autory.
Užití izotopů Cr při identifikaci kontaminovaných vod je zmíněno v odstavci "Aplikovaná
geochemie" této výroční zprávy.
Byl dokončen vývoj metodiky stanovení poměru izotopů hořčíku ve vodách, horninách,
půdách a organických tkáních (eluční chromatografie, MC ICP MS). V létě 2012 byla provedena
úspěšná interkalibrace s hmotnostním spektrometrem v německém Kielu. V roce 2012 pokračoval
odběr půdních vod na povodích ve Slavkovském lese a v Orlických horách pro stanovení poměru
izotopů Mg a Ca. Pokračoval vývoj metody stanovení poměru izotopů Ca metodou TIMS za užití
eluční chromatografie.

3.10. Dusík v organických půdách
Prvním rokem probíhal výzkum retence atmogenních forem reaktivního dusíku ve zvodnělých
organických půdách sladkovodních mokřadů. Na třech lokalitách v České republice (Orlické hory,
Krušné hory, Šumava) byly odbrány monolity rašeliny a datovány pomocí zbytkových aktivit olova
210. V době psaní této výroční zprávy probíhají analýzy kumulativního množství N ve vertikálních
profilech rašelinou od počátku průmyslové revoluce do současnosti. Dokončili jsme srovnání
kumulativní atmosférické depozice N a množství N zachyceného v rašelině pro dvě dříve studované
lokality, Velké jeřábí jezero a Červené blato. Bez ohledu na míru znečištění je množství zachceného N
v obou lokalitách vyšší než součet atmosférických depozic od r. 1900. V současné době probíhá
vyhodnocení hydrologických podmínek na všech studijních lokalitách (spodní voda by mohla přinášet
další reaktivní N a tím vysvětlit jeho nadbytek v organické hmotě). Cílem výzkumu je lépe porozumět
procesům fixace atmosférického N2 v rašeliništích, které by mělo probíhat jen v čistých oblastech o
nízké depozici N, a to z důvodu termodynamické náročnosti tohoto procesu.
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4. Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod (množství, limity, kvalita)
Zpracovala Lenka Rukavičková a kol.

4.1. Rebilance zásob podzemních vod
Princip trvale udržitelného stavu zdrojů podzemních vod vyžaduje zajištění rovnováhy mezi odběry
podzemních vod a jejich doplňováním, při kterém je dosažen tzv. dobrý stav těchto vod. Podzemní
vody jsou v čase a prostoru hydrogeologických struktur proměnlivé. Z toho důvodu je důležité
stanovení velikosti zásob podzemních vod v bilančně napjatých hydrogeologických rajonech
pravidelně opakovat. Přehodnocení zásob podzemních vod v 56 vybraných hydrogeologických
rajonech, které svou rozlohou pokrývají přibližně jednu třetinu území České republiky, je hlavním
cílem projektu „Rebilance zásob podzemních vod“ (Kadlecová a Olmer 2012).
V roce 2012 byly vypracovány geologické rešerše pro každý hydrogeologický rajon, byla stanovena
biozonace křídových a terciérních sedimentů, zkonstruovány korelační řezy a plošné rozsahy
hydrogeologických těles. Dále byly modelovány izolinie významných hydrogeologických rozhraní
(především báze a stropy kolektorů). Takto získané izolinie představují základní podklad pro tvorbu
koncepčního modelu jednotlivých hydrogeologických rajonů. Pro zpřesnění koncepčního modelu byla
zahájena tvorba strukturního modelu a studie upřesňující stratigrafii, geometrii a geomorfologickou
pozici teras. Strukturní model zahrnuje významné tektonické struktury s potenciálním vlivem na
proudění podzemní vody.
Z prostorových modelů podložních jednotek hydrogeologických kolektorů krystalinika a
permokarbonu byl vytvořen spojitý model hydrogeologického masivu. Prostorovým modelováním
byla zpřesněna morfologie permokarbonských pánví. Je zde patrný rozdíl v klasickém
sedimentologickém pojetí našich permokarbonských pánví a jejich morfologickým vymezením (tvaru)
na základě prostorového modelování. Z aktuálně probíhajícího zpracování křídových kolektorů
vyplývají možnosti dalších korekcí a zpřesnění v reliéfu a rozsahu podložních jednotek. Výstupy do
tisku jsou vázané na dokončení fáze prostorového modelováni geologických jednotek v jednotlivých
oblastech.
V rámci spolupráce ČGS se specialisty z GFÚ AV ČR byla na základě analýzy fyzikálních
vlastností hornin (odpor a přirozená radioaktivita) vymezena sekvence klastické sedimentace
v kolektorech C a D v severozápadní části křídové pánve obsahující více než 80 % písčité složky.
Cílem takovéhoto rozčlenění sedimentů bylo objasnit jejich genezi, tj. vymezit oblasti snosu, směry
převažujících proudů atd. Specialisté navíc doplnili karotážní interpretace také paleontologickými
markery a tím začlenili sekvence i statigraficky.
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Členění sedimentů na podkladě karotáže umožňuje jednotící pohled, který koreluje sekvence
na velkou vzdálenost, tedy i mezi jednotlivými hydrogeologickými rajony v rámci severočeské křídy.
Výsledkem je rozčlenění profilu na potenciálně propustné psamity a potenciálně nepropustné pelity,
což má zásadní význam v hydrogeologii pro vyčleňování kolektorů a izolátorů.
V rámci studia hydraulických parametrů se potvrdilo, že v oblasti severočeské a východočeské křídy a
pravděpodobně i v dalších oblastech existují preferenční cesty proudění s velmi rychlým oběhem
podzemních vod, kterými se šíří současně s podzemní vodou i kontaminace na vzdálenosti mnoha
kilometrů během několika málo let. Tyto preferenční cesty jsou velmi pravděpodobně tvořeny
otevřenými puklinami a dalšími druhy „kanálů“. V současné době je řada odborných článků věnovaná
výše uvedené problematice v rukopisné podobě.
V rámci dálkového průzkumu Země (DPZ) byl v průběhu roku 2012 vytvořen procesní model
umožňující automatizované zpracování velkého množství radarových scén družice ALOS-PALSAR a
jejich jednotné zpracování. Na podkladě informace derivované z radarových dat s přihlédnutím k
dalším morfologickým parametrům byla vytvořena výsledná morfostrukturní interpretace tektonických
a geologických struktur, které představují jednu ze základních vrstev koncepčního hydrogeologického
modelu. Dále byla pro jednotlivé mapové listy v měřítku 1 : 50 000 pokrývající vymezené
hydrogeologické rajony připravena sada map zpřístupňující nově získané informace.
Pro zpracovávání dat vrtné prozkoumanosti, karotážních, geofyzikálních a hydrogeologických
dat byla na počátku roku v ČGS implementována aplikační nadstavba gdBase5, která nabízí speciální
nástroje pro výběry a filtrování dat, vymezení kolektorů, práci s hydraulickými charakteristikami
horninových prostředí, zpracování chemických dat, statistické výpočty apod. Vývoj se během roku
soustředil především na možnosti propojení gdBase s již používaným softwarovým vybavením ČGS
(především ArcGIS a Surfer) pro vytváření prvotních modelů kolektorů a pro tvorbu geologických
řezů hodnoceným územím. Dále byly vytvořeny nové webové mapové služby (WMS) pro
zpřístupnění výsledků analýzy DPZ a geologických podkladových map a otestovány moderní metody
automatizace produkce tištěných map.

4.2. Hydrogeologické mapování
Ve vybraných oblastech České republiky probíhalo hydrogeologické mapování jako součást
základního geologického mapování. Pro území mapových listů byly zpracovány veškeré dostupné
informace o tvorbě, akumulaci, režimu a kvalitě podzemních vod a jejich vazbě na horninové
prostředí. Součástí jsou také podklady důležité pro vhodné využívání a ochranu podzemních vod a pro
ochranu životního prostředí jako celku.
Výstupy, obsahující textovou část s hydrogeologickými schématy a v menší míře i
hydrogeologické mapy v měřítku 1:25 000 jsou součástí edice geologických map 1:25 000 (viz
kapitola „Komplexní regionální a hloubkový výzkum litosféry“). Hydrogeologické podklady sloužily i
pro konstrukce map geofaktorů životního prostředí.
Výsledky hydrogeologického a hydrochemického mapování a dalších prací realizovaných v Etiopii
v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR ve spolupráci s firmou Aquatest a.s. a Geologickou
službou Etiopie (GSE) jsou publikovány prostřednictvím aplikací na webových stránkách (Čoupek et
al. 2012c, Svítil et al. 2012).
Stránky obsahují vysvětlivky k 11 mapovaným listům ve formátu PDF ke stažení, textová
shrnutí vysvětlivek jednotlivých listů a umožňují práci s on-line mapovou aplikací, která
hydrogeologické mapy ve formátu WMS služeb prezentuje nad topografickým podkladem společnosti
Google. Vestavěná mapová aplikace disponuje dynamickou legendou (geologie a hydrogeologie,
informace o bodových objektech) a vzhledově sleduje publikovanou tištěnou mapu.

4.3. Aplikovaná hydrogeologie
Aplikovaný hydrogeologický výzkum byl v roce 2012 zaměřen na prostředí pevných hornin vhodných
pro situování úložišť a zásobníků různého typu. In situ byly studovány hydraulické vlastnosti
horninové matrice i horninového prostředí jako celku pomocí hydraulických a barvících zkoušek
v úzkoprofilových vrtech (Holeček et al. 2012a, Holeček et al. 2012a, Kasíková et al. 2012,
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Rukavičková et al. 2012a, Rukavičková et al. 2012b). Výsledky výzkumů slouží ke zhodnocení
mechanizmů vzniku cest proudění vod a difuze látek v horninách, stanovení kvalitativních a
kvantitativních vlastností propustnosti horninové matrice a posouzení podílu horninové matrice na
proudění podzemních vod a její vliv na transport znečištění z prostoru úložiště.
Součástí aplikovaného hydrogeologického výzkumu byl vývoj nových měřících aparatur pro
terénní výzkum. Vývoj se zaměřil do dvou oblastí. První z nich zahrnovala terénní měření
hydraulických vlastností hornin. V roce 2012 jsme získali na Úřadu průmyslového vlastnictví tři
certifikáty pro užitné vzory terénních aparatur a nové principy měření propustnosti hornin (Holeček et
al. 2012c, Holeček et al. 2012d, Holeček, et al. 2012e). V současné době je podána přihláška patentu a
probíhá patentové řízení. Druhá oblast vývoje byla zaměřena na odběry neporušených vzorků vod
z hlubokých vrtů. Nově vyvinuté zařízení je popsáno v kapitole věnované Výzkumu
environmentálních technologií.

4.4. Další výzkumy v oblasti podzemních vod
Výzkumy zaměřené na studium interakce systému voda – hornina – krajina se věnovaly studiu
geologické stavby pánevních hydrogeologických struktur. Byly studovány neogenní (badenské)
sedimenty na Lanškrounsku, které představují až 360 m mocnou výplň úzkého paleodrenážního
systému navazujícího na předpolí vnější karpatské předhlubně (Čech a Čtyroká 2012). V křídových
kolektorových tělesech tzv. ústecké a kyšperské synklinály představují výskyty neogenních pelitů
lineární hydrogeologickou bariéru. Výplň neogenních klastik uvnitř křídových pelitů tvoří naopak dílčí
hydrogeologický kolektor.
Studium pseudokrasových jevů na různých místech české křídové pánve bylo zaměřeno na
dutiny v pískovcích a jejich genezi (Nové Strašecí), pseudozávrty v pískovcích Českého ráje a
ponorné toky na Podřipsku (Zelenka v tisku).

Výsledky
Článek v recenzovaném odborném periodiku
Čech, S. - Čtyroká , J. (2012): Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí). – Zprávy o
geologických výzkumech v roce 2011, 45, 16-20. ISSN 0514-8057.
Holeček, J. - Gvoždík, L. - Rukavičková, L. - Záruba, J. (2012a): Výzkum vlastností horninové matrice
granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování. – Zprávy o
geologických výzkumech v roce 2011, 45, 239-242. ISSN 0514-8057.
Rukavičková, L. – Holeček, J. – Bláha, V. (2012a): Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů. –
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 45, 251-254. ISSN 0514-8057.
Zelenka, P. (v tisku): Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve. – Český kras.

Článek v recenzovaném sborníku z akce
Kadlecová, R. – Olmer, M. (2012): Review of groundwater resources in the Czech Republic. In Fľaková
R.,Tometz L: 16. Slovenská hydrogeologická konferencia-zborník, s. 76-77. – Slovenská asociácia
hydrogeológov. Bratislava. ISBN 978-80-971126-0-8.
Rukavičková, L. - Holeček, J. - Bláha, V. (2012b): Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a
horninových matric in situ. In Olga Halousková: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi
V, s. 156-161. – Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o, Chrudim. ISBN 978-80-86832-68-5.

Užitný, průmyslový vzor
Holeček, J. - Rukavičková, L. - Bláha, V. (2012c): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin,
geotechnických a stavebních materiálů. No. 23717. Česká geologická služba, Praha, CZ.
Holeček, J. - Rukavičková, L. - Bláha, V. (2012d): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin a zemin v
průběhu vodních tlakových zkoušek. No. 24629. Česká geologická služba, Praha, CZ.
Holeček, J. - Rukavičková, L. - Bláha, V. (2012e): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin a zemin s
využitím přesné regulace tlaku. No. 24650. Česká geologická služba, Praha, CZ.
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geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie.
Praha. http://www.geology.cz/projekt681700/.

Článek v nerecenzovaném sborníku nebo abstrakt ve sborníku
Holeček, J. - Gvoždík, L. - Rukavičková, L. - Polák, M. (2012b): Study of rock matrix properties in Melechov
granite massif using in-situ dye experiment and mathematical modeling. In Zbyněk Hrkal, Karel Kovář:
International Conference on Groundwater in Fractured Rocks, Volume of Abstracts, s. 97. – PřF UK
Praha. Praha.
Kasíková, J. - Novák, P. - Brož, M. - Gvoždík, L. - Havlová, V. - Holeček, J. - Michálková, J. - Najser, J. Nováková, L. - Sosna, K. - Rukavičková, L. - Vaněček, M. - Záruba, J. (2012): Granite Matrix
Permeability: An Overall Project Review. In: Book of abstracts 34th International Geological Congress
2012, s. 3309. Brisbane.

Pedagogická činnost
Zelenka, P. (2012): Geologie České křídové pánve. 10 hodin + 1 den exkurze. Masarykova Univerzita Brno.

Exkurzní průvodce
Havlíček, P. – Břízová, E. – Hošek, J. – Nývlt, D. – Tomanová Petrová, P. – Žáček, V. (2012): Geologická
stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652 - střední a jižní Morava. Průvodce. (Termín: 28.-31. b

5. Výzkum nerostných zdrojů a vlivu jejich těžby a úpravy na životní
prostředí
Zpracoval B. Kříbek
ve spolupráci s Petrem Bohdálkem, Milanem Drábkem, Josefem Godánym, Iljou Knéslem, Františkem
Laufkem, Zdenou Petákovou, Petrem Rambouskem, Františkem Veselovským a Annou Vymazalovou
5.1. Výzkumné práce v roce 2012 probíhaly jak v zahraničí, tak v České republice.
•
Výzkum v Západní Africe byl zaměřen na procesy, které určují distribuci zlata a doprovodných
v půdě a v lateritu. V rámci výzkumu byla s úspěchem ověřena možnost použití přenosného rengenfluorescenčního přístroje při geochemické prospekci. Bylo zjištěno, že indikátorem zlaté mineralizace
v půdách a v lateritu je nejen arsen, ale i měď, olovo, antimon a řada dalších prvků. Hodnoty
korelačních koeficientů mezi obsahy zlata a doprovodných prvků v půdě i v lateritu jsou však nízké.
Součástí prací bylo i ověření možnosti používání izotopového složení mědi a zinku při vyhledávání
ložisek. Studium izotopického složení zinku umožnilo odlišit několik typů mineralizace. Výsledky
stanovení obsahů zlata, stříbra, mědi a olova ve tropické vegetaci potvrdily možnost používání
biogeochemických metod při vyhledávání ložisek nerostných surovin v Africe (Kříbek et al. 2012).
Výsledky studia epitermální zlaté mineralizace v Kostarice (oblast Cordillera de Tilarán) byly
předneseny na 34. Mezinárodním geologickém kongresu v Austrálii (Mixa et al. 2012a).
Na ložisku Ouro Fino v Brazílii byla studována mineralogie a geochemie zlata s cílem objasnit
p-T podmínky vzniku mineralizace (Koglin et al. 2012).
Výsledky mineralogického, geochemického a izotopového studia nemineralizovaných, slabě a
silně Au minerazovaných černých břidlic vyústily v návrh dvoufázového modelu vzniku orogenního
ložiska zlata Amantaytau v Uzbekistánu (Pašava et al., předloženo).
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Studium stopových prvků a multiizotopová geochemie z pozdně archaických černých břidlic z
oblasti železnorudných ložisek v oblasti region Carajas v Brazílii prokázaly jejich syngenetické
obohacení černých břidlic Cu, Mo, As, a Bi v prostředí anoxickém a sub-oxickém a rovněž
“kyslíkové výrony”, které předcházely o zhruba 250 mil. let “velké oxidační události” (Lehmann et al.,
předloženo).
•
Pokračoval rovněž výzkum přírodních a syntetických systémů s Pt-kovy. Byly charakterizovány
dva nové minerály jacutingait – Pt2HgSe3 (Vymazalová et al. 2012-v tisku) a zaccariniit - RhNiAs
(Vymazalová et al. 2012a). Byly vyřešeny fázové vztahy v systému Pt-Hg-Se při 400°C (Drábek et al.
2012). Byla vyřešena krystalová struktura a změřeny vybrané fyzikální vlastnosti fází Pd5HgSe
(Laufek et al. 2012a), (Ag,Pd)22Se6 (Laufek et al. 2012- v tisku) a Ru2Ni2Sb12 (Navrátil et al. 2012).
Dílčí výsledky výzkumu byly prezentovány na národních a mezinárodních konferencích (příspěvky
byly prezentovány na: 1.Evropské mineralogické konferenci ve Frankfurtu, 6. Mezinárodní sibiřské
konferenci mladých vědeckých pracovníků, na 34. mezinárodním geologickém kongrese v Brisbane,
na Středoevropské mineralogické konferenci v Miskolci a na workshopu „Ophiolite and related ore
and industrial mineral deposits“ v Turecku (Uysal et al. 2012) a v Novosibirsku (Vymazalová et al.
2012).
Na ložisku Åskagen ve Švédsku byl popsán nový minerál, allanit [(Nd),
CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH)] (Škoda et al. 2012).
Celá řada prací byla zaměřena na výzkum minerálů rudních ložisek a výskytů v České
republice. Z Jáchymova byl popsán nový minerál, adelfpaterait (Plášil et al. 2012), byla studována
struktura pseudojohannitu (Plášil et al. 2012) a krystalochemie přírodního karbonátu uranylu
(grimselitu, Plášil et al. 2012). Mineralogie a geochemie stříbra byla studována z řady stratiformních
sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků (Fojt et al. 2012) a výzkum mědinosných
karbonských sedimentů u Koštálova u Semil přinesl překvapivý nález jacutingaitu, paladiového zlata
Pd selenidů v polohách s měděnou mineralizací (Malec et al. 2012).
Pozornost byla rovněž věnována výzkumu obsahu a mineralogických forem distribuce
technicky zajímavých prvků ve flotačních odpadech po úpravě polymetalických rud, zaměřený na
možnosti zhodnocení zbytkových obsahů rudních a vzácných prvků (Ag, In, Sn aj.) z flotačních písků
z lokalit Kaňk u Kutné Hory a z Horního Benešova.
Součástí výzkumných prací v roce 2012 byl i rozvoj metodiky práce s terénním rentgenfluorescenčním analyzátorem a příprava příručky pro geochemickou prospekci (Seifert, v tisku).
•
Výzkum a rozšiřování poznatků o možnostech využívání nerostné surovinové základny v plné
návaznosti na makroekonomiku, mezinárodní vazby a technologickou potřebu (evropská surovinová
iniciativa, detailní analýzy a prognózy, výzkum v oblasti „high tech“ a strategických surovin) byla
rovněž součástí ložiskového výzkumu. Výsledky budou ve formě zpráv a publikací předloženy v
příštím roce. Petáková (2012b,c,e,f,g,h,j) tuto problematiku prezentovala široce popularizovala na
řadě veřejných vystoupení a v tisku.
•
Řada prací byla věnována sledování trendů v oblasti průzkumu a osvojování nerostných
surovin v souvislosti s přípravou celoevropských legislativních doporučení, získávání podkladů a
informací pro zkvalitňování rozhodovacích procesů a rozpracování variant zvýšení surovinové
bezpečnosti (Rambousek, 2012f, Rambousek a Godány 2012g, Godány et. al., v tisku)
•
Aplikovaný výzkum vedoucí ke zkvalitnění, aktualizaci a tvorbě surovinových politik v rámci
jednotlivých krajů české republiky byl v roce 2012 zaměřen na potřeby Libereckého kraje. Výsledkem
je zpracování registru ložisek, důlní a těžební činnosti na území krae (Rambousek et al. 2012e) a
softwarová aplikace (Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje,
http://www.geology.cz/app/kulib/ Čoupek et al. 2012d).
Aplikovaný výzkum je dale zaměřen na posouzení možnosti využití opuštěných těžebních
objektů (protipovodňová opatření, chráněné přírodní a technické památky, využití pro rekreaci).
•
Součástí aplikovaného výzkumu byla v roce 2012 i účast na posouzení map geofaktorů
životního prostředí a tvorba map nerostných surovin v rámci geologického mapování České republiky

44

v měřítku 1: 25 000 ((Knésl et al. v tisku, Petáková a Burda, 2012, Poňavič et al. 2012a,b, Ramousek
et al, 2012a, Rambousek a Buda 2012b, Rambousek, v tisku). V oblasti Khundiin gol v Mongolsku
byla studována distribuce těžkých minerálů v řečištních sediemntech (Večeřa et al. 2012a,b,c,d)
•
Významnou součástí výzkumu bylo i studium využívání nerostných surovin na území České
republiky v historii (historická ložisková geologie, montanistika). Projekt ArchaeoMontan řešný ve
spolupráci s se spolkovou zemí Sasko byl cílený na pozůstatky středověkého hornictví a ním
spojeného hutnictví v české části střědních Krušných hor. Cílem výzkumu je vyhledání, identifikace a
posouzení vzájemných vazeb výskytů rud, strusek a anomalit pokryvu pedosfery. Ověřování
montánních pozůstatků, zaměřování pinkových tahů, revize nálezů podle datových informací v
archívech i nepublikovaných zpráv po propojení s výzkumy archeologů přineslo mnoho zásadně
nových poznatků. Středověkou keramikou datované polohy strusek i fragmentů rud například
dokládají hornickou a hutnickou aktivitu v Krušných horách dávno před prvními písemnými
historickými záznamy. Výsledky dosažené při řešení projektu jsou zveřejňovány průběžně, v rámci
pracovních setkání i konferencí (Mezinárodní konference ArchaeoMontan 2012 v Dippoldiswalde,
GRD, Šrein et al. 2012, Večeřa 2012b)
•
Celá řada dalších prací se zabývala historií stavebních a dekoračních kamenů (Dudíková 2012,
Dudíková a Valečka, v tisku, Březinová a Dudíková 2012a-e, Peša et al. 2012, Zelenka 2012a,
Petáková 2012i) žáruvzdorných jílovů (Zelenka 2012b) historií středověké těžby v Jeseníku (Večeřa
2012a) i surovin pro chemický průmysl (Rambousek 1212c,d). Trvalou výstava „Lukavické doly a
první chemická továrna v Čechách“ byla instalována v prostorách obecního úřadu Lukavice
(Rambousek, 2012c). Významným výstupem je i publikace Chlupáčové et al. (2012) která se zabývá
magmetickámi vlastnosti keltské a středověké keramiky v Čechách. Historií dolování v jeseníkách ve
13. století byla věnována přednáška Večeři (2012a). Byl rovněž realizován workshop o geologických
zajímavostech Šluknovského výběžku Rambousek et al. 2012). Připraveny byly rovněž průvodce
k exkurzi studentské skupiny SGA na Cínovec a Altenberg (Štemprok a Laufek (v tisku)) a exkurzní
průvodce o montánních zajímavostech Jesenicka pro Českou geologickou společnost (Večeřa et al.
2012).
•
Vliv těžby a úpravy rud na životní prostředí a zdraví obyvatel byl studován jak v České
republice, tak v zahraničí. V České republice byla metoda satelitní a pozemní spektroradimetrie
úspěšně aplikována na Sokolovsku, kde byly vymezeny oblasti půd a sedimentů s velmi nízkými
hodnotami pH (Kopačková et al. 2012).
Obsahy olova, zinku a kadmia byly sledovány v půdách v okolí hutě Olkusz v Polsku a byla
zhodnocena intenzita kontamince půd z hlediska územního plánování (Chrastný et al. 2012).
•
Vliv těžby a úpravy rud na životní prostředí v Zambii byl diskutován v řadě prací.
Ettler et al. (2012b) například uvádí, že je biopřístupnost kovů a polokovů v důlních oblastech a v
blízkosti hutí odlišná. Daleko více arsenu a olova vstupuje do potravních řetězců v oblastech, které
jsou postiženy prašným spadem z hutí. Studium koncentrací kovů a polokovů v povrchových vodách a
v řečištních sedimentech provedená v oblasti zambijského Copperbeltu Šráčkem et al. (2012) ukázala,
že zdravotní riziko pro obyvatelstvo je poměrně malé, vzhledem k účinnému pufrování povrchových
vod karbonátovým podložím. Kovy jsou přenášeny z větší části ve formě suspenzí. Práce Kříbka et al.
(2012) se zabývá kontaminací zemědělských plodin kovy v kontaminovaných a nekontaminovaných
částech Copperbeltu. Výsledkem je zjištění, že obsahy kovů (Cu, Co, Pb, Zn, As) ve vegetaci
nepřekračují příslušné normy Světové zdravotnické organizace. Vzhledem k povrchové kontaminaci
však riziko vzrůstá při špatném mytí zeleniny, která je používána pro přípravu salátů.
Dendrocheochemické studium provedené v oblasti Copperbeltu ukázalo, že zdrojem olova ve
dřevinách je nejen kontaminace z hutí ale i používání olovnatého benzínu. Olovo je z vegetace do
značné míry remobilizováno při lesních požárech a při vypalování travin. Souborně řešili
problematiku kontaminace vodních toků v oblasti copperbeltu a v oblasti Kabwe ve střední Zambii ve
své práci Šráček et al. (2012).
•
Česká Geologická služba je nostitelem grantu UNESCO-IGCP-SIDA 594, Vliv těžby na
životní prostředí v Africe. Roční workshop projektu, který sdružuje více než čtyřicet odborníků z
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Afriky i Evropy se konal v roce 2012 ve Windhoeku, v Namibii (Mapani a Kříbek, 2012) a byl spojen
s kurzem envrinonmentální geochemie pro studenty afrických univerzit. Příští zasedání projektu se
uskuteční v lednu 2013 v rámci 24. kongresu africké geologie v Addis Ababě v Etiopii.
•
Velká pozornost byla v roce 2012 věnována přípravě nových výzkumných projektů. V rámci
společenství Eurogeosurvey byl v rámcovém programu FP7 připravován projekt Mine4EU (Minerals
Intelligence Network for Europe) a projekt “Geoscientific knowledge and skills of African Geological
Surveys”. V rámci programu FP 7 byl rovněž předložen project “Environmental and Medical Data
Integration toward a Human Exposome Project: Individual Exposure Evaluation, Chemical Risk
Assessment and Management” (hlavní koordináror Prof. Benedetto deVivo, Itálie).
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25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin.
Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012a): Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Pb minerals,
Bismutite, Malachite). 1s. – Česká geologická služba. Brno.
Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012b): Khundiin gol area distribution of heavy mineralf (Barite, Fluorite,
Molybdenite, Cassiterite). 1 s. – Česká geologická služba. Brno.
Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012c): Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Scheelite,
Gold, Pyrite). 1 s. – Česká geologická služba. Brno.
Večeřa, J. – Hanžl, P. – Krejčí, Z. (2012d): Khundiin gol area distribution of heavy minerals (Anatase, Garnet,
Magnetite, Rutile). 1 s. – Česká geologická služba. Brno.

Software
Čoupek, P. – Paleček, M. – Pospíšil, V. – Rambousek, P. – Buda, J. – Godány, J. – Sedláček, J. (2012d):
Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje. Praha.
http://www.geology.cz/app/kulib/.

Uspořádání (zorganizování) workshopu
Uysal, I. - Zaccarini, F. - Vymazalová, A. - Thalhammer, O. (2012): Ophiolite and related ore and industrial
mineral deposits. Trabzon.
Mapani, B. – Kříbek, B (eds.) Environmental and health impacts of mining in Africa.- Annual Workshop
IGCP/SIDA No. 594, Windhoek, Namibia, July 5th-6th, 2012
Rambousek, P. – Mrázová, Š. – Sidorinová, T. – Táborský, Z. (2012h): Geologické zajímavosti Šluknovského
výběžku. Lužické hory.

Uspořádání (zorganizování) výstavy
Rambousek, P. (2012d): Lukavické doly a první chemická továrna v Čechách. Lukavice u Chrudimi.

Článek v nerecenzovaném odborném periodiku
Březinová, D. – Dudíková, B. (2012a): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (8) Hrobky
Friedricha Lehmanna. – Kámen Neuveden, 1, 70-71. ISSN 1210-9452.
Březinová, D. – Dudíková, B. (2012b): Enrique Stanko Vráz. – Kámen Neuveden, 3, 67. ISSN 1210-9452.

Březinová, D. – Dudíková, B. (2012c): Kurt Gebauer a jeho kamenná díla v Praze. – Kámen
Neuveden, 1, 66-68. ISSN 1210-9452.
Březinová, D. – Dudíková, B. (2012d): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově.Náhrobky ve
stylu kubismu. – Kámen Neuveden, 3, 71-73. ISSN 1210-9452.
Březinová, D. – Dudíková, B. (2012e): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (9). Secesní
náhrobky z let 1899-1910. – Kámen Neuveden, 2, 66-69. ISSN 1210-9452.
Peša, V. – Šrein, V. – Šreinová, B. (2012): Kamenná industrie z oblasti Ralska na jihovýchodním Českolipsku. –
Archeologie ve středních Čechách 16, 1, 127-146. ISSN 1214-3553.
Petáková, Z. (2012b): Suroviny pro elektromobily. – Zpravodaj Unie geologických asociací, ISSN 1802-162X.
Petáková, Z. (2012c): Výzkum nerostných surovin a vlivů těžby na životní prostředí tématem státního plánu. –
Zpravodaj Unie geologických asociací, ISSN 1802-162X.
Petáková, Z. (2012i): Unikátní novodobé ošetření zprávy o hnědouhelném dolu z roku 1766. Recenze odborné
monografie v časopise Kámen. – Kámen 18, 3, 66. ISSN 12109452.
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Zelenka, P. (2012a): Pocta kamenům. – Zpravodaj České geologické společnosti 14, 2012, 23-24. ISSN 18013163.
Zelenka, P. (2012b): Těžba křídových žáruvzdorných jílovců na Rakovnicku a Lounsku. – Věstník musejního
spolku král.města Rakovníka a okresu rakovnického neuveden, XLIX/2011, 39-42.

Článek v nerecenzovaném sborníku nebo abstrakt ve sborníku
Mixa, P. – Dobeš, P. – Žáček, V. (2012a): Genesis of the epithermal gold mineralization in Costa Rica,
Cordillera de Tilarán. In Australian Geosciences Council: Proceedings of the 34th International
Geological Congress 2012, s. 2272. – Australian Geosciences Council. Brisbane. ISBN 978-0-64657800-2.
Rambousek, P. – Pošmourný, K. (v tisku): Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení
ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v
Lukavici na Chrudimsku.
Vymazalová, A. – Chareev, D. A. – Kristavchuk, A. V. – Laufek, F. – Drábek, M. – Voronin, M. V. – Osadchii,
E. G. (2012): Experimental study of silver-palladium sellenides. In Irina A. Vishnevskaya: The 6th
International Siberian Early Career GeoScientists Conference: Proceedings of the Conference, s. 25. –
Novosibirsk State University. Novosibirsk. ISBN 978-5-98180-946-0.

Článek v populárně naučných periodikách a v denním tisku
Petáková, Z. (2012k): Hospodaření s nerostnými surovinami.
listy, 1.11.2012, 65826.html. ISSN 1213-1792.

http://www.blisty.cz/art/65826.html. – Britské

Sborník (editorská činnost)
Mapani, B. – Kříbek, B (eds.) Environmental and health impacts of mining in Africa.- Proceedings of the Annual
Workshop IGCP/SIDA No. 594, Windhoek, Namibia, July 5th-6th, 2012, p. 23-24. Czech Geological
Survey, ISBN 978-80-7075-781-9.

Exkurzní průvodce
Štemprok, M. – Laufek, F. (v tisku): průvodce k exkurzi studentské skupiny SGA student chapter PrahaFreiberg,Sb-W deposit Cínovec/Altenberg, SRN.
Večeřa, J. – Večeřová, V. – Fojt, B. (2012): Montánní zajímavosti Jesenicka. Exkurze České geologické
společnosti 33/podzim 2012. 54 s. – Česká geologická společnost Praha. Praha. ISBN 978-80-8748706-8.

Zpráva (závěrečná)
Godány, J. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Prokop, P. – Kryl, V. – Havrlík, S. – Horčička, L. – Svoboda, I. –
Charvát, V. (v tisku): Studie variantních možností využití zásob hnědého uhlí Velkolomu ČSA ve II.
ekonomické etapě těžby a řešení jejich územních důsledků, Krajský úřad Ústeckého kraje.
Rambousek, P. – Čoupek, P. – Čápová, D. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Buda, J. – Rýda, K. (2012e): Registr
ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje. – závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS
Archív ČGS, Archív KÚ Libereckého kraje.

Zpráva ze zahraničních expedic
Kříbek B. - Knésl I. -Zachariáš J. (2012) WAXI - West African Exploration Initiative
Module 3.2 West African transport/regolith processes.– Final report for year 2011. Czech Geological
Survey, Praha, pp140.

Přednáška
Dudíková, B. (2012): Přírodní kámen v díle předních architektů 1. poloviny 20. století. 22.3.2012. PřFMU Brno.
Petáková, Z. (2012e): Nerostné suroviny. Výhled vývoje globálně a v České republice. 21. 5. 2012.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2, Albertov 6.
Petáková Z. (2012g):Hospodaření s nerostnými zdroji – současná globální situace,
proneseno pro studenty
geografie z Kazachstánu, 3. 7. 2012, organizačně zajištěno Prague Development Center (PRADEC
www.pradec.eu), Ovocný trh 11, Praha 1.
Petáková Z. (2012h): Hospodaření s nerostnými zdroji - současná globální situace, aktualizovaná verze k září
2012, proneseno v cyklu Science Café, pořádaném Univerzitou Pardubice. 18. 9. 2012. Pardubice, Klub
29, ul. Anežky České 29.
Rambousek, P. - Godány, J. (2012g): Územní plán v souvislosti s těžbou. 4. 10. 2012. Frymburk.
Rambousek, P. (2012f): Mezinárodní akce a projekty na podporu Evropské surovinové iniciativy. 3.10. 2012.
Frymburk.
Rambousek, P. – Godány, J. (2012g): Územní plán v souvislosti s těžbou. 4. 10. 2012. Frymburk.
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Šrein, V.– Šťastný, M.– Bohdálek, P. (2012):Těžba rud v jáchymovském rudním revíru jako geochemický
záznam v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie. Seminář projektu Archeomontan,
18. 10. 2012., Dippoldiswalde, Německo.
Večeřa, J. (2012a): Kolonizační snahy ve 13. stol. a nerostné bohatství Jeseníků. 17. 4. 2012. Technické muzeum
Brno.
Večeřa, J. (2012b): Průzkumná pole - klíč k odlišení středověkých a novověkých děl.– Seminář
projektuArcheomontan, 18. 10. 2012. Dippoldiswalde, Německo.

6. Výzkum environmentálních a geo-energetických technologií
Zpracoval Vít Hladík a kol.

6.1. Skladování energie v horninovém prostředí
Významným tématem výzkumu ČGS se stává skladování energie v horninovém prostředí. V roce
2012 pokračovaly práce na projektu ‚Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního
skladování tepelné energie‘, jehož jádro tvoří í in-situ experiment zaměřený na podrobnou analýzu
vlivu periodického ohřívání horninového prostředí a zpětného odčerpání tepelné energie, směřující k
průmyslovému využívání horninového prostředí. V roce 2012 byly dokončeny výzkumné a technické
práce související s instalací a spuštěním experimentu ve štole Josef u Mokrska, v prostředí granitoidů
cca. 120 m pod povrchem. V rámci instrumentace experimentu byl vyvinut přístroj pro záznam
seismoakustických měření, který je v příštím roce plánován k přihlášení jako užitný vzor.
V rámci projektu ‚Reverzibilní skladování energie v horninovém masívu‘ se ČGS podílí na
experimentech zaměřených na vyhledání horninových typů v ČR, které by svými parametry
potenciálně umožňovaly vybudovat podzemní zásobníky tepelné energie v horninovém prostředí.
Obdobně jako u předchozího projektu, výstupy projektu budou obsahovat certifikované metodiky.

6.2. Ukládání radioaktivních odpadů
V roce 2012 byly zahájeny práce na projektu AHYMO, jehož cílem je připravit hydrogeologickou
metodiku a nástroje pro výzkum horninového prostředí úložiště vyhořelého jaderného paliva a výzkum
možností energetického a průmyslového využití podzemních prostor. Byla dokončena konstrukce
nového odběrového zařízení - čerpadla, s jehož pomocí lze získat neporušené zonální vzorky
podzemní vody z puklin a puklinových zón ve velmi málo propustných krystalických horninách typu
granitu (Holeček et al. 2012d; Holeček 2012). Zařízení má novou koncepci i konstrukci a je přihlášeno
k řízení o uznání patentu na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Patentové řízení dosud probíhá.
V roce 2012 byla rovněž zahájena spolupráce na projektu zaměřeném na výzkum stability
bentonitu v in-situ podmínkách při teplotách do 95 °C a interakcí bentonitu s okolním horninovým
prostředím a přítomnými podzemními vodami. Nosný in-situ experiment je lokalizován ve štole Josef
u Mokrska; projekt je primárně zaměřen na vývoj metodik a technologických postupů využitelných při
budování budoucího hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

6.3. Využití podzemních prostor vzniklých důlní činností
V roce 2012 byl zahájen projekt zaměřený na výzkum možností využití průmyslového potenciálu
podzemních prostor po těžbě nerostných surovin. V první fázi projektu byla zpracována rešeršní studie
o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí a
sestaveny informační pasporty 11 vybraných důlních objektů. Práce budou pokračovat v roce 2013.

6.4. Geologické ukládání oxidu uhličitého a technologie CCS
V roce 2012 pokračovala spolupráce v rámci evropské koordinační akce CGS Europe, jejímž cílem je
vytvoření trvalého celoevropského expertního uskupení v oboru geologického ukládání CO2. ČGS je
členem řídícího výboru této iniciativy a zodpovídá za činnost v oblasti šíření znalostí. V rámci těchto
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aktivit byla ČGS spolupořadatelem mezinárodního workshopu „CO2 Capture and Storage – Regional
Awareness-Raising Workshop“ v Ankaře (Okandan et al. 2012).
Pokračovala spolupráce s ÚJV Řež na vývoji metodiky pro měření propustnosti horninových
vzorků pro superkritický CO2, která bude využita při posuzování a povolování provozu budoucích
úložišť CO2. Metodika bude předložena k certifikaci Českému báňskému úřadu v příštím roce.
Probíhaly rovněž práce na přípravě metodických postupů pro rizikovou analýzu úložišť, a to ve formě
zpracování základních a alternativních scénářů vývoje úložiště. Další práce byly zaměřeny na přípravu
metodických postupů pro komunikaci s veřejností při projednávání lokalizace potenciální úložiště
CO2.
V roce 2012 byla zahájena spolupráce na evropském projektu R&Dialogue, jehož cílem je
podnítit a organizovat dialog mezi organizacemi vědy a výzkumu a organizacemi občanské
společnosti na téma rozvoje obnovitelných zdrojů energie a zachytávání a ukládání CO2 směřující
k naplnění budoucí vize nízkouhlíkové společnost a identifikovat aktivity pro zlepšení tohoto dialogu
a s tím spojené vzájemné výměny znalostí.

Výsledky
Článek v recenzovaném sborníku z akce
Holeček, J. - Rukavičková, L. - Bláha, V. (2012d): Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých
vrtech. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, s. 151-155. – Vodní zdroje
Ekomonitor s.r.o, Chrudim. Praha. ISBN 978-80-86832-68-5.Uspořádání (zorganizování)
workshopu
Okandan, E. - Hladík, V. - Topkaya, I. - Sinayuc, C. (2012): CO2 Capture and Storage – Regional AwarenessRaising Workshop. Ankara.

Přednáška
Holeček, J. (2012): Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech. 18.10.2012. Praha, Hotel Populus,
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V.

7. Budování jednotného geovědního informačního systému
Zpracovala Dana Čápová a kol.

7.1. Rozvoj datové základny ČGS nezbytné pro informační podporu výzkumu,
harmonizace a integrace geologických datových a informačních zdrojů v ČR
Návrh nových datových struktur byl vyvíjen, testován a implementován nejen v souvislosti s novou
strategií publikace map a souvisejících dat z mapového serveru ČGS, ale i v návaznosti na požadavky
INSPIRE (viz dále) a dalších zákonných povinností (např. RROUM). Datové struktury byly specificky
upravovány pro rychlé zobrazování informací a pro potřeby nově vznikajících aplikací. Hlavní změny
byly cíleny na omezení relačních vazeb, tvorbu databázových pohledů (view), které obsahují pouze
veřejně publikované údaje a technická data potřebná k prezentaci. Součástí tvorby prezentačních
databázových struktur byl vývoj tzv. migračních skriptů, které umožňují převod dat mezi centrálním
produkčním systémem a prezentační částí centrálního datového skladu (CDS) bez interaktivních
zásahů. Tím se zvyšuje přesnost, bezchybnost a rychlost migrace. Tato činnost úzce navazuje na
princip třívrstvé architektury podnikového GIS a dalších částí IS, vytvářené v předešlých letech
v prostředí ESRI/ORACLE (produkční část systému) a ESRI/ PostgreSQL (publikační platforma).
Tento vývoj byl zahájen již v roce 2011, v roce 2012 byly dokončeny a aplikovány jeho výsledky
zejména v Národní geologické databázi a v souvisejících dokumentačních databázích. V roce 2012 byl
tento rozvoj rozšířen o vytvoření nástrojů pro spouštění procedur nebo jejich částí jak na úrovni
uživatele, tak na úrovni administrátorské – na této úrovni se jedná rovněž o nástroje pro úpravu
parametrů jednotlivých skriptů. V roce 2012 byla v rámci principu třívrstvé koncepce IS zaváděna
technologie odpovídající servisně orientované architektuře (SOA). Pro realizaci SOA byl vyvíjen a
implementován aplikační framework (APF) umožňující autorizaci, monitoring aplikací, výdej dat,
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ocenění a kreditní prodej dat. Koncepci APF je možné do budoucnosti perspektivně rozvíjet, aktuálně
např. v servisním poskytování číselníkových dat.
V roce 2012 probíhala nejvýznamnější revize datových struktur v souvislosti s novými požadavky
na zpracování a prezentaci dat a informací v následujících částech CDS:
• Metainformační systém – cílem úprav datového modelu metainformačního systému bylo
nejenom doplnění informací dle oficiálního metadatového národního profilu, ale rovněž jeho
upravení v souvislosti s vazbou na tvorbu informačních přehledů aplikací a datových zdrojů na
extranetu i intranetu (Portál ČGS), a dále rozšíření díky organizačním změnám při přebírání agend
od ČGS-Geofondu. Do aplikace MIcKA pro prohlížení a editaci metadat ČGS byly importovány
záznamy útvaru Geofond, ty byly následně aktualizovány a doplněny o metadatové záznamy pro
aplikace a WMS služby nově vytvořené v roce 2012. V metadatovém katalogu ČGS tak bylo
v průběhu roku zveřejněno cca 50 nových metadatových záznamů.
• Národní geologická mapová databáze NGMD – změny datového modelu byly provedeny na
úrovni prezentační databáze (PostgreSQL) v souvislosti s vývojem nových aplikací mapového
serveru na bázi technologií Flex a Silverlight. Změny datového modelu na úrovni pracovního
meziskladu souvisely s požadavky na tvorbu map dané metodickými pokyny ke Směrnici. Byly
dokončeny úpravy struktury legendy pro GEOČR25.
• Dokumentační databáze (dokumentační body, hydrogeologická dokumentace, svahové
nestability) – byla provedena celá řada úprav a rozšíření datového modelu, související jednak
s požadavky na integritu databází, jednak s požadavky na obsahové úpravy ze strany uživatelů
databází.
• Analýza registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních
památkách probíhala v roce 2011 na území „Morava – sever“ a v roce 2012 na území „Morava –
jih“. Tato analýza poukazuje na rozsah geologických faktorů ovlivňujících jedinečnost jevů neživé
i živé přírody určené k ochraně (Gürtlerová et al., 2012).
• V rámci pravidelné editace databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
probíhá studium horninového materiálu používaného významnými architekty ve funerální plastice
na pražských hřbitovech. Cílem tohoto studia je získat přehledný soupis hornin vhodných pro tyto
účely, včetně jejich vlastností a fotodokumentace (Březinová – Dudíková, 2012, Březinová –
Dudíková, 2012a-d).
• Byl dokončen fyzický model evidenční databáze. Tato nová databáze evidující technická
metadata jednotlivých databází byla naplněna prostřednictvím nově implementované aplikace pro
sběr technických metadat (Sedláček, 2012).
• Registr rizikových opuštěných úložných míst – nový registr, vyžadovaný podle požadavků
EU, transponovaných do zákona č. 157/2009 Sb., který je evidencí uzavřených a opuštěných
úložných míst představujících závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví (Štrupl, Kujal,
2012).
• Inventarizace úložných míst - nová prostorová databáze vzniklá jednak na základě převzetí
dat z ČGS - Geofond, jednak na základě nové terénní akvizice dat. Slouží jako datová základna
pro vyhodnocování rizikovosti úložných míst těžebního odpadu a je fundamentem pro vedení
Registru rizikových úložných míst. Tato databáze je přístupná veřejnosti (Štrupl, Kujal, 2012a).
• Portfolio datových zdrojů bylo v letošním roce rozšířeno o další databáze převedené z ČGS Geofond. Technická metadata těchto datových sad byla rovněž zahrnuta do evidenční databáze.
Zároveň se vyvíjel systém pravidelné aktualizace publikační databáze prostorových dat
pocházejících z těchto datových zdrojů.
• Optimalizace a koordinace databází hmotné dokumentace provozovaných jak v ČGS, tak i
v bývalém ČGS-Geofond, je soustředěna na databáze hmotné dokumentace a různých typů sbírek
(včetně sbírek muzejní povahy registrovaných v databázi CES a chráněných zákonem 122/2000
Sb. a následnými předpisy). První etapa projektu probíhá jako rekognoskace stavu a analytické
hledání optimální struktury a datového modelu spojených databází vrtů, univerzální databáze
výbrusů a hmotné dokumentace uložené v Brně. Probíhá přehledné zpracování hmotné
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dokumentace uložení v Brně. Po této úvodní etapě by měla následovat další, která na ní bude
navazovat.
• Portace geofyzikální databáze do centrálního datového skladu je založena na skutečnosti,
že geofyzikální data byla v ČGS-Geofondu provozována jako samostatná entita, která nebyla
s ostatními daty pevně provázána. V letošním roce byla popsána struktura databáze metadaty a
technickými metadaty. V testovacím prostředí CDS byl implementován fyzický model databáze.
Tím jsou připraveny podmínky pro vlastní migraci dat do CDS, která bude provedena
v následujícím roce.
• Analýza datové základny archivu posudků a zpráv a ASGI. U obou datových zdrojů
s obdobným informačním obsahem byla provedena úvodní analýza z hlediska šíře datového
modelu s vyhledáním vzájemně si odpovídajících informací a jejich domén. Zároveň byla
provedena analýza obsahů databází směřovaná k vyhledání odpovídajících záznamů v obou
datových zdrojích.
• Model databáze mapového archivu ČGS byl upraven ve své stávající logické podobě
převzaté z provozovaného prostředí MS ACCESS do podoby fyzického modelu pro prostředí
ORACLE a implementaci v něm.
• Probíhá upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na
území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro
aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS). Na základě identifikačních listů byl
sestaven finální modifikovaný návrh pasportu ložisek nevyhrazeného nerostu a bylo vyhotoveno
v GIS prostředí celkem 48 podkladových map a 33 detailních mapových příloh.
Vkládání údajů do CRD probíhá samotnými specialisty na základě přístupových práv ve vymezených
oblastech. Datová základna je doplňována dlouhodobě s cílem stát se referenční datovou základnou
pro geovědní obory v rámci území České republiky. V roce 2012 probíhalo plnění dokumentačních
databází v datovém skladu ČGS pomocí aplikací, vyvinutých a udržovaných v ČGS. V databázi
geologické dokumentace přibylo letos 5427 lokalizovaných popisů nových objektů včetně 1043
přiložených souborů (68677 záznamů k 1.1.2012 – 74104 záznamů k 20.11.2012), v databázi evidence
svahových nestabilit přibylo 163 záznamů a 251 fotopříloh (15481 k 1.1.2012 – 15644 k 20.11.2012),
v databázi hydrogeologické dokumentace přibylo 422 lokalizovaných záznamů nových objektů včetně
326 fotopříloh (564 záznamů k 1.1.2012 – 986 záznamů k 20.11.2012).

7.2. Implementace nových technologií, standardů a postupů do informačního systému
ČGS
Vývoj nových SW nástrojů
V roce 2012 byla věnována velká pozornost tvorbě nástrojů pro vkládání a analýzu dat v prostředí
ArcGIS desktop. Vývoj probíhal na bázi programovacích jazyků VBA a zcela nově i v prostředí .NET,
testovány byly i skripty pro nástroje vytvářené na bázi programovacího jazyka Python.
• Na platformě ArcGIS v prostředí Model Builder byly vytvořeny nástroje, které umožňují
automatizaci při složitých prostorových výpočtech, jako je nástroj pro analýzu území z hlediska
typů využití krajiny, nebo umožňují na základě vzájemného prostorového vztahu dvou nebo více
jevů přiřadit prvkům atributové informace z jiných datových vrstev (Paleček, 2012).
• Nově byly vyvíjeny nástroje pro zpracování orientovaných geologických dat, jako jsou
tektonická měření, která jsou vázána na dokumentační body v databázi ČGS. Nástroje propojují
databázi dokumentačních bodů a geologickou mapu, umožňují provádět analýzu tektonických
měření a realizovat mapové výstupy v jednom prostředí. Nástroje poskytují následující základní
funkce: tvorbu bodových a konturových diagramů, možnost propojení vynesených bodů diagramu
a lokalizace v mapě. Dále umožňují i doplňkové funkce: výpočet osy vrásy, průměrné orientace a
jejich vynesení do bodového diagramu. S pomocí těchto nástrojů je možno generovat mapu trendů
a mapu orientace os vrás, provádět analýzu orientace zlomů nebo puklin v mapě (výsledkem jsou
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růžicové histogramy). Nespornou výhodou těchto nástrojů je tvorba výstupů v kartografické
kvalitě, jakou požadují metodické pokyny pro tvorbu map v ČGS (Kociánová, 2012).
Velká pozornost byla v roce 2012 věnována rovněž rozvoji metodických postupů tvorby geovědních
map a kartografických metod při jejich prezentaci, a to jak v prostředí webu (speciální kartografický
design), tak při tisku (rozvoj standardů – značkových klíčů, dávkové zpracování opakovaných úkonů,
metodika využití nových sad nástrojů, které poskytují nové verze SW, atp.). Tyto aktivity lze
dokladovat celou řadou mapových listů geologických i speciálních map, které byly v roce 2012
zkonstruovány, či prošly tiskem (např. Krejčí, Z. et al. 2012a–c). Další mapy jsou uvedeny v soupisu
citací v kategorii mapy.
Mapový server
Hlavním cílem vývojových prací pro rok 2012 byla inovace mapových aplikací založených na
technologii ArcGIS Server s širokou škálou nástrojů pro dotazování, vyhledávání a zobrazování dat
z prezentační databáze ČGS a poskytování mapových služeb v souladu s požadavky INSPIRE.
Základem tohoto řešení je webová aplikace ArcGIS Viewer for Flex. Jedná se o klientskou mapovou
aplikaci založenou na technologii Adobe Flex. Aplikace je postavena modulárně, kde jednotlivé
funkce jsou zapouzdřeny v jednotlivých komponentách, které mohou být konfiguračně upraveny
(zejména jejich chování a vzhled) pro potřeby libovolné tematické mapové aplikace.
Nové mapové aplikace ČGS v prostředí ArcGIS Server mají zachovanou funkčnost stávajících
aplikací. Ta je vhodně doplněna novými funkcemi a možnostmi, které umožňuje technologie ArcGIS
Server a komponenty ArcGIS Viewer for Flex. Jedná se zejména o dynamickou legendu, která
umožňuje vytvořit si legendu pouze pro mapový výřez, včetně uspořádání položek legendy do
víceúrovňových kategorií. Nové mapové aplikace mají implementované nástroje pro rychlé atributové
nebo prostorové vyhledávání s možností exportu vybraných atributových dat do formátu CSV.
Aplikace uživateli nabízí možnost zobrazit další mapové služby typu ArcGIS Server nebo WMS 1.0 –
1.3, a to i z jiného serveru než ze serveru ČGS. Dále je možné uložit libovolný mapový výřez spolu s
legendou do dokumentu PDF (Paleček a kol., 2012 a–g).
Aplikační nadstavba je funkční ve všech běžně používaných internetových prohlížečích,
zejména IE 8+, FF 3.5+, Chrome.
Mimo konfigurací widgetů ArcGIS Viewer for Flex byl zahájen i vlastní vývoj doplňkových
widgetů do tohoto systému v prostředí Adobe Flash Builder 4.6.
Při použití kombinace technologie ArcGIS Server a podnikového APF byla pro účely
zobrazování, poskytování a editace jednodušších geografických datových struktur, než jsou geologické
mapy, vyvinuta aplikace v technologii Microsoft SilverLight. Architektonicky představuje klientskou
webovou aplikaci, běžící v prostředí webového prohlížeče uživatele. Tato aplikace pro svůj účel
nevyžaduje náročnou komponentu dynamické legendy, která je jinak významnou inovací pro aplikace
zobrazující geologické mapy. Umožňuje však autorizovanou editaci jednoduchých geometrií
v produkčních verzovaných geodatabázích z prostředí Internetu. Pro účely autentizace a autorizace v
aplikaci byla vytvořena autentizační webová služba, kterou aplikace využívá pro ověřování identity
uživatelů a přístup k uživatelským rolím za účelem prověření oprávnění uživatelů k mapovým
projektům. Autentizační webová služba aplikace využívá technologii Forms autentizace s vazbou na
autentizační komponentu APF běžící v prostředí ČGS. Aplikace tak umožňuje přihlašování uživatelů
pomocí identity sdílené v rámci aplikací a služeb běžících v prostředí ČGS. Obsah a funkcionalita
aplikace je specifikována v rámci mapových projektů. Díky integraci s APF umožňuje autorizovaně
vydávat a kreditním způsobem prodávat geografická data v různých GIS a CAD formátech a výdej
monitorovat. Aplikace není závislá na konkrétním datovém modelu, a proto ji bude možné využít
obecně pro prostorová data uložená ve formátu ESRI geodatabáze.
Na odlišné technologii je založený mapový server prezentující výsledky z hydrogeologického
mapování na území Etiopie v rámci české rozvojové pomoci. Server je provozován v ČGS a je založen
na nekomerčních softwarových systémech a otevřených standardech (GeoServer 2.1, PostGIS 7.4,
OGC standardy). Vytvořené vlastní řešení publikuje výsledky hydrogeologického mapování (webová
mapa na topografickém podkladu, dynamická legenda, možnost čtení a stažení vysvětlivek
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k jednotlivým mapovým listům, viz http://onegeo.geology.cz/app/etiopie/) (Čoupek, Ambrozek,
2012c).
Podnikový aplikační framework (APF)
Pro realizaci servisně orientované architektury (SOA), které by měly do budoucna vyhovovat webové
aplikace, byl vyvinut podnikový aplikační framework (APF) umožňující obecně autorizaci, monitoring
aplikací, výdej dat, ocenění a kreditní prodej dat. Použití aplikačního framework (APF) plně odpovídá
servisně orientované architektuře, která je v současnosti nejvýznamnějším trendem v informačních
systémech. APF je tvořen jednotlivými komponentami aplikační logiky tvořícími střední vrstvu mezi
„hlubší“ datovou vrstvou a „povrchovou“ prezentační vrstvou. Komponenty APF realizují konkrétní
služby - autentizace, ocenění, odečtení z kreditu apod., které obecně mohou používat všechny aplikace
konkrétního informačního systému.
Vzájemnou komunikaci komponent střední vrstvy, komunikaci s datovou (databáze) i
prezentační vrstvou (aplikace) zabezpečuje SOA sběrnice, která řídí toky dat, jejich předávání od
klienta ke komponentám a od nich k datovým zdrojům a opačně. Protokolem zasílání dat –
jednotlivých tzv. dokumentů (zpráv) byl zvolen SOAP (Simple Object Access Protocol), který je
standardem pro komunikaci pomocí webových služeb. Dokument představuje konkrétní data získaná
konkrétní službou (modulem). Každý dokument obsahuje obálku, která je tvořena XML dokumentem
s předem definovanými povinnými a nepovinnými atributy. Obsah jednotlivých dokumentů je
upřesňován na základě požadavků jednotlivých aplikací. SOA služby – moduly (komponenty) se
sběrnicí komunikují pomocí definovaného rozhraní. Modul je službou, která je dostupná
prostřednictvím SOA sběrnice. Modul může komunikovat s databází a tak poskytovat SOA sběrnici
konkrétní data určitého typu z databáze a jakákoli aplikace, která pak o tato data SOA sběrnici požádá,
je v případě úspěšné autorizace od tohoto modulu dostane. Modul může poskytovat data pro externí
webovou aplikaci přístupnou z internetu. Moduly se mohou přidávat i odebírat nebo měnit bez
omezení ostatních modulů a aplikací, které SOA sběrnici zrovna využívají.
Dosud vyvíjené komponenty podnikového APF:
Evidenční
Služba pro evidenci příchozích a odchozích zpráv SOA sběrnicí
Autentizační Služba pro autentizaci uživatelů a přidělování rolí
Registrační
Služba registrování osob a externích subjektů
Oceňovací
Služba pro tvorbu ceníků
Kreditní
Služba pro evidenci kreditů a paušálů
Vypořádací
Služba pro vypořádání zpráv z evidenční komponenty vzhledem k ceníkům
(přiřazování cen)
Výdejní
Služba pro výdej dat
Vývoj dalších aplikací
Aplikace pro ukládání dokumentace s odbornou geologickou tematikou jsou neustále rozvíjeny
z důvodu vývoje a změn hostujícího technologického řešení a také na základě požadavků uživatelů.
• Aplikace pro kontrolu integrity záznamů v dokumentačních databázích – jejich vzájemné
propojení. Jedná se o databáze dokumentačních bodů, litogeochemickou databázi a databázi
evidence analýz (Skarková et al., 2012).
• Byla vytvořena internetová aplikace - anglická verze pro výběr významných geologických
lokalit v České republice - Significant geological localities of the Czech Republic, která je
přístupná na webových stránkách ČGS (Čoupek et al., 2012b).
• Vývoj mobilní mapové aplikace, která bude sloužit ke sběru dat v terénu prostřednictvím
mobilního zařízení, nejlépe GPS, s operačním systémem Windows Mobile 6.5. Základem je
výchozí aplikace ArcGIS for Windows Mobile, rozšířená o specifické funkce. Aplikace umožní
prohlížecí a editační funkcionalitu nad daty a to jak v online, tak v offline režimu. Možnost práce
v offline režimu a synchronizace s „mateřskou“ geodatabází je její zásadní výhodou, která tuto
aplikaci odlišuje od dnes již celkem běžných mapových aplikací pro mobilní telefony. Tato
mobilní aplikace tedy nebude určena pro veřejnou prezentaci výsledků.
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Rozvoj HW a SW infrastruktury
Rozvoj infrastruktury Geologického informačního systému (GeoIS) pokračoval v roce 2012 v aplikaci
nejmodernějších IT technologií a metod, zejména se zaměřením na rozšíření využití virtualizace.
Nadále je používána platforma VMware, která se osvědčuje a umožňuje hostovat virtuální servery
založené na MS Windows i Linux.
V roce 2012 byly veškeré aktivity kromě běžné správy provozu infrastruktury věnovány
propojování a sjednocování infrastruktur ČGS s bývalým ČGS-Geofond. Obě organizace vybudovaly
v minulosti vlastní infrastrukturu připojenou shodným způsobem do resortní sítě MŽP. Po analýze
stavu obou infrastruktur byl navržen harmonogram prací, vedoucích k jednotné nově navržené
infrastruktuře. Prvním úkolem byla evidence všech převzatých pracovních stanic a nastavení přístupů
do informačních systémů. Tím byl pracovníkům umožněn přístup k Intranetu, interním agendám jako
jsou Měsíční hlášení, Plánování kapacit, GeoPUB a dalším agendám ČGS. Druhým úkolem byla
migrace poštovních schránek a zrušení aktivního používání domény geofond.cz pro mailové adresy.
Následovalo provedení ručního auditu používaného SW s cílem zmapovat používané programové
vybavení a ověřit jeho licenční zajištění odpovídající předané evidenci majetku týkajícího se ICT.
Dalším krokem byl návrh a příprava nového datového spojení mezi pracovišti Klárov a Kostelní,
následně jeho realizace. Z důvodu složitosti a odlišného nastavení obou infrastruktur byla připravena
transportní VLAN, která umožňuje nastavení pravidel pro konkrétní prostupy. Tím je umožněno
využívat serverových služeb napříč celou infrastrukturou bez rozdílu, v jaké části se nachází uživatel a
v jaké server. Na základě tohoto propojení začaly například práce na přeinstalování antivirového
nástroje na PC bývalého Geofondu a další práce následují. Na následující rok je plánováno sjednocení
služby Active Directory a konsolidace databází.

7.3. Vývoj postupů a nástrojů pro efektivní poskytování geovědních informací pro
rozhodování i pro plnění povinností vyplývajících z legislativy ČR i EU, týkající se
poskytování dat o životním prostředí
Značné úsilí je věnováno vytváření webových mapových aplikací, které přehlednou formou prezentují
informace obsažené v informačním systému ČGS odborné i laické veřejnosti.
Byla sestavena webová aplikace umožňující veřejnosti vytvářet nová hlášení o svahových
nestabilitách, ve smyslu vyhlášky o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek (369/2004 Sb.)
(http://www.geology.cz/svahovenestability/hlaseni) (Paleček et al, 2012).
Pro prezentaci dat o svahových nestabilitách veřejnosti byly vytvořeny dvě mapové aplikace
zpřístupňující Registr svahových nestabilit – Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy a
Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy
(http://www.geology.cz/svahovenestability/registr) (Paleček et al, 2012g).
Další mapové aplikace byly vytvořeny pro prezentaci půdních map, hydrogeologické rajonizace a
původu dekoračních kamenů. Aplikace prezentující přes 2500 geologických lokalit na území ČR byla
doplněna o plnou anglickou verzi (http://mapy.geology.cz/) (Paleček et al, 2012b).
Na zakázku KÚ Liberec byla vytvořena aplikace Registr ložisek a těžební činnosti Libereckého kraje,
která prezentuje aktuální schválenou surovinovou politiku Libereckého kraje především pro zástupce
místních samospráv (Čoupek, 2012d).
Závaznou evropskou legislativou pro vybudování evropské infrastruktury prostorových dat o
životním prostředí je směrnice Evropské komise a Rady INSPIRE (INfrastructure for SPatial
InfoRmation in the European Community), která vstoupila v platnost 15. května 2007 a do české
národní legislativy byla transponována novelou zákona č.380/2009 Sb. Česká geologická služba
jakožto tzv. povinný poskytovatel dat v ČR zejména pro témata „Geologie“ a „Nerostné suroviny“, ale
částečně i pro témata „Půda“ a „Oblasti ohrožené přírodními riziky“, má povinnost poskytovat o
těchto datech aktuální metadata ve standardizované podobě a připravovat k publikaci samotná data
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s harmonizovanou strukturou a obsahem ve formě interoperabilních síťových služeb podle požadavků
definovaných v implementačních pravidlech INSPIRE.
Pracovníci ČGS se aktivně zapojují do tvorby implementačních pravidel INSPIRE v rámci
technických pracovních skupin Koordinačního výbor pro INSPIRE (TPS KoVIN) - TPS Metadata
dopracovala v průběhu roku 2012 návrh národního metadatového profilu a předkládá ho KoVINu ke
schválení, TPS Služby řeší způsoby zprovoznění síťových služeb dle požadavků INSPIRE, v rámci
TPS pro monitoring byl vypracován každoroční přehled poskytovaných datových sad a služeb za ČGS
i bývalou ČGS-Geofond. V květnu 2012 byl Výzkumným centrem Evropské komise (JRC)
k veřejnému připomínkování zpřístupněn draft Nařízení pro interoperabilitu dat přílohy II a III a
v ČGS byly shromažďovány a následně prostřednictvím českého koordinátora pro INSPIRE (CENIA)
odeslány připomínky k tématům „Geologie“, „Oblasti ohrožené přírodními riziky“, „Půda“, a
„Nerostné suroviny“. Na konci roku 2012 je očekáváno zveřejnění první verze českého překladu
Nařízení k veřejnému připomínkování, přesný termín však v době zpracování této zprávy zatím nebyl
znám. Vzhledem k realizaci požadavků INSPIRE byly provedeny následující kroky:
Vytvoření Vyhledávací služby a Metadat. Z pohledu směrnice INSPIRE byla vytvořena správa
metadat a poskytování vyhledávacích služeb ve veřejných metadatových katalozích. Záznamy v
novém prostředí jsou uvedeny do struktury odpovídající národnímu profilu a publikovaná vyhledávací
služba je plně v souladu se směrnicí. Řešení umožňuje integrovat správu metadat do stejného
prostředí, ve kterém bude probíhat samotná správa datových sad. Vyhledávací služba je registrována
na Národním geoportálu INSPIRE (http://geoportal.gov.cz), čímž organizace ČGS splnila svou
povinnost jako povinná osoba. Vzhledem ke sloučení organizací ČGS a ČGS-Geofond k 1.1.2012 je
nyní ČGS povinna poskytovat též aktuální metadatové záznamy pro datové sady a služby
prostorových dat, které dříve spadaly do gesce ČGS-Geofond. Průběžně od počátku roku probíhala
inventura datových zdrojů a pořizování aktuálních metadatových záznamů ČGS i bývalé ČGSGeofond do metainformačního systému MIcKA, které se dále harvestují do národního geoportálu
INSPIRE. V průběhu roku také probíhala revize a doplnění metadatového profilu ČGS a jeho
harmonizace s navrhovaným národním metadatovým profilem. Následně byly zahájeny práce na
uživatelském přizpůsobení a doplnění funkčnosti aplikace pro prohlížení a editaci metadat
z metainformačního systému ČGS. Hlavním cílem těchto úprav je zpřehlednění a zefektivnění
vyhledávání a prohlížení metadat o datových zdrojích, které Česká geologická služba poskytuje pro
laickou i odbornou veřejnost. Pro splnění tohoto cíle je zapotřebí také umožnit automatické propojení
metainformačního systému s informačním portálem ČGS – to zahrnuje definici nového českoanglického „provozního“ tezauru klíčových slov, harmonizaci vyplňování metadat pro automatické
generování přehledů poskytovaných dat, služeb a aplikací apod.
Vytvoření Prohlížecí a Stahovací služby umožňuje sjednocení postupů při pořizování, správě a
prezentaci prostorové složky dat nad jednou technologickou platformou ArcGIS Server. Tato
platforma obsahuje možnost publikovat služby založené nad prostorovými daty v nativních
specifikacích i v mezinárodně obecně uznávaných standardech OGC. Nejvíce vyhovuje potřebám z
pohledu podpory všech činností během celého životního cyklu prostorové informace. Aby bylo
dosaženo plného souladu s technickými specifikacemi síťových služeb INSPIRE, není třeba měnit
stávající platformu, nebo pořizovat paralelní řešení.
Prohlížecí aplikace. Jedná se o webové mapové aplikace, které nahradily starší aplikaci nad
technologií IMS. Tato zastaralá technologie nebude výrobcem nadále podporována. Nové aplikace
kromě základních prvků pro interakci uživatele s mapou umožňují uživateli připojit bezpečné mapové
služby do aktuálního mapového zobrazení. Kromě anonymního přístupu je možné, aby se uživatelé
registrovali a přistupovali pak podle role, kterou jim přiřadí administrátor, k autorizovaným mapovým
projektům. Aplikace byly vytvořeny ve dvou jazykových mutacích české a anglické.
Nové mapové aplikace (Kujal et al., 2012, 2012a-e):
1. Vlivy důlní činnosti
2. Báňské mapy
3. Oznámená důlní díla
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4. Vrtná prozkoumanost
5. Surovinový informační systém
6. Údaje o území
Výdejní aplikace. Je integrována do výše uvedené webové prohlížecí aplikace. Umožňuje
autorizovaným uživatelům poskytovat data definovaná v mapovém projektu pro konkrétní role. Data
jsou poskytována v základních formátech používaných v GIS a CAD systémech (shp, gml, dwg, dgn).
S výdejní aplikací souvisí i výdejní monitoring, který umožňuje sledovat jednotlivé výdeje.
Tvorba INSPIRE monitoringu a reportingu. S využitím aplikačního framework (APF) ČGS byla
vytvořena komponenta, která zpřístupňuje vybrané statistické ukazatele dle struktury požadované
národním koordinátorem INSPIRE. Nutnou podmínkou realizace byla integrace uvedených služeb do
aplikační SOA sběrnice a jejich registrace v evidenční komponentě. Získané údaje budou sloužit nejen
k vykazování směrem k INSPIRE a veřejnosti, ale také směrem dovnitř organizace ČGS a resortu
MŽP.
Byly zahájeny též práce na založení tzv. prezentační geodatabáze pro prostorová data, která
bude sloužit jako datový zdroj pro poskytování INSPIRE kompatibilních síťových služeb. Do této
databáze budou ukládána data ve struktuře požadované INSPIRE, nicméně finální datové specifikace
pro data poskytovaná Českou geologickou službou ještě nejsou zveřejněné. Konverze dat bude řešena
automaticky pomocí skriptů.
Dalším tématem a povinností plynoucí z evropských směrnic je zřízení a vedení „registru
rizikových opuštěných úložných míst“ (RROUM). Dne 7. 5. 2009 vstoupil v platnost zákon č.
157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, který implementuje
ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. 3. 2006 o nakládání s
odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. V souvislosti s ustanovením § 17, odst.
4, písm. a) a b) tohoto zákona pověřilo Ministerstvo životního prostředí Českou geologickou službu
zjišťováním uzavřených a opuštěných úložných míst představujících závažné riziko pro životní
prostředí a lidské zdraví a vedením Registru těchto úložných míst. Pro účely vzniku uvedeného
registru byl financován z prostředků Operačního programu životní prostředí samostatný projekt.
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit relevantní podkladový materiál pro vznik Inventarizace
uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu, která mají nebo by mohla mít závažný
nepříznivý vliv na životní prostředí nebo na lidské zdraví. Finálním výsledkem projektu je Registr
rizikových úložných míst v ČR s údaji o typu a míře rizika. Podle § 17, odst. 4, písm. b) zákona č.
157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem byla Česká republika povinna tento registr zprovoznit
a zveřejnit k 1. 5. 2012. Údaje v registru jsou průběžně aktualizovány. Část projektu RROUM řeší
problematiku IT. Jedná se o podporu formou technologií GIS od fáze terénního sběru dat na lokalitách
úložných míst pomocí mobilních zařízení, přes editaci atributových a geografických dat pomocí
webových aplikací, dále bezpečné uložení dat v nově vzniklé geodatabázi, podporu analýzy dat
desktopovými, ale i webovými klienty až k fázi prezentace výsledků na webových stránkách
organizace ČGS a v mapových aplikacích. Popis těchto jednotlivých částí IT řešení projektu RROUM
je součástí ostatních kapitol tak, jak byl integrován do komplexního informačního systému GeoIS.
Mezinárodní spolupráce v dané vědní oblasti v roce 2012 zahrnovala jednak spoluúčast v projektu
EGDI-Scope, hlavní aktivity EGS ve vztahu k přípravě projektu zajištění velkých infrastruktur pro
geovědní data a informace a jejich využívání a sdílení, které by mělo být cílově řešeno v rámci
programu Horizon 2020. Účast členských geologických služeb EGS probíhá formou tematických
workshopů, na kterých jsou zpracovávány podněty a zkušenosti klíčových pracovníků.
Intenzivní vyjednávání vedlo k sestavení pracovních konsorcií a zpracování projektů
podaných do programu FP7 (CritInfraRisk a Minerals4EU), v přípravě jsou další informaticky
zaměřené mezinárodní projekty. Česká geologická služba byla pověřena koordinací aktivity
OneGeology Europe Plus s cílem pomoci prezentovat geologickou mapu 1:1 mil. na portále
OneGeology Europe u 12 dosud chybějících členských zemí EGS.
Významná byla prezentace výsledků výzkumných aktivit v oblasti geoinformatiky na
světovém kongresu IGC 34 v Brisbane. Dana Čápová byla jmenována Theme Coordinator a Convenor
pro Symposium 5.1 Geoscience spatial data infrastructure. V této funkci spolupracovala v týmu
specialistů na posuzování zaslaných abstraktů, jak z hledisek formálních náležitostí a kvality, jejich
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zařazení do správné tematicky vhodné Session a rozhodnutí, zda daný příspěvek má být prezentován
formou přednášky nebo posteru. Podařilo se zorganizovat a sestavit velice reprezentativní prezentaci
projektu AEGOS (Čápová et al. 2012a-d), přednášku o vývoji registru svahových nestabilit (Krejčí,
2012). V tématu Information Management byly prezentovány postery (Čápová et. al. 2012, Čápová et
al. 2012a).
V rámci činnosti Geoscience Information Consortia proběhly i letos prezentační a
brainstormingové akce s cílem posoudit současný stav v jednotlivých zemích a navrhnout další směry
vývoje a strategie geoinformatiky (Čápová 2012).

7.4. Interpretace stávajících dat, 3D a 4D modelování, budování 3D GIS
V roce 2012 započal soustavný výzkum využití nástrojů pro 3D modelování v oboru
hydrogeologických dat, tedy využití ArcHydro. Bylo provedeno testování základních postupů na
rozsáhlých datových souborech s geologickou a hydrogeologickou tematikou. Byly stanoveny
základní parametry dalšího rozvoje využití těchto nástrojů v dalších letech.
Důležitým výsledkem výzkumu bylo v roce 2012 rovněž testování a aplikace nových postupů a
nástrojů v oblasti 3D modelování. Jednalo se zejména o nástroje pro analýzu existujících strukturních
prvků a existujících vrtů. Výsledné údaje jsou pak dále používány pro projektování dalších vrtných
prací (Čížek, 2012).
3D zobrazení reliéfu společně s geologickými daty v prostředí internetu (tzv. 2,5D) je
založeno na dvou základních komponentách, na desktopové aplikaci a na 3D prezentačních službách.
Pomocí prostředků desktopové aplikace, využívající možností ArcGIS 3D Analyst prostředí, jsou
vytvářeny 3D modely, které jsou následně publikovány prostředky aplikačního serveru v podobě 3D
prezentačních služeb. Takto vytvořené 3D publikační služby mohou být využity ve volně dostupných
desktopových aplikacích pro prohlížení 3D mapového obsahu, jako jsou ArcGIS Explorer či
ArcReader, popř. v aplikaci ArcGlobe, která je součástí rozšíření 3D Analyst pro ArcGIS Desktop.
Toto 3D řešení je možné zobecnit pro zobrazení libovolných dat na trojrozměrném reliéfu.
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Přednáška
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Zpráva (závěrečná)
Gürtlerová, P. – Čoupek P., – Čurda J. – Rambousek P. – Krejčí O. – Novotný R. – Tomanová P. – Bubík M. –
Buriánek D. – Havlíček P. (2012): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování
analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na
území „Morava – jih“. Závěrečná zpráva, 105 s. MS Archiv ČGS
Rambousek, P. - Čoupek, P. - Čápová, D. - Krejčí, Z. - Paleček, M. - Buda, J. - Rýda, K. (2012e): Registr ložisek
a těžební činnosti na území Libereckého kraje - závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archív
ČGS, Archív KÚ Libereckého kraje.

8. Rozvoj infrastruktury pro podporu výzkumu
Zpracovala H. Breiterová a kol.

8.1 Zajištění přístupu k informačním zdrojům vědeckých informací
Zajištění přístupu k informačním zdrojům vědeckých informací probíhá v několika rovinách. Jedná se
o zdroje zpřístupňované prostřednictvím informačních služeb z fondů knihovny, archivu a sbírek,
popřípadě nákupem externích databází a dále zdroje, které jsou produktem vydavatelské činnosti
České geologické služby.
Interní informační zdroje vědeckých informací
Zdroje pro poskytování informačních služeb lze všeobecně rozdělit na interní a externí. Za zdroje
interní jsou považovány fondy knihovní, archivní a sbírkové, které jsou k dispozici uživatelům ve
studovnách a badatelnách České geologické služby. Všechny fondy jsou evidovány v katalozích a
databázích a zpřístupněny pomocí vyhledávacích aplikací.
Knihovní zdroje jsou následně zpracovávány bibliografy, kteří na základě obsahové analýzy
zpracovávají další odborné databáze. Ty jsou následně k dispozici všem uživatelům na internetu.
Průběžně jsou zpracovávány nové přírůstky, probíhá i retrospektivní zpracování starších fondů
knihovny v Praze (periodika, bibliografie) i pobočky v Brně.
Významným informačním zdrojem je též Národní geovědní bibliografie, která je výsledkem
spolupráce několika geovědních institucí a sdružuje v jednom vyhledávacím rozhraní záznamy o
publikační aktivitě jejich pracovníků. Datový sklad je průběžně doplňován údaji z České geologické
služby, ústavů Akademie věd (Geologický, Geofyzikální, Struktury a mechaniky hornin a Geoniky),
Přírodovědeckých fakult UK a MU a Národního a Moravského zemského muzea.
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Nedílnou součástí interních zdrojů jsou výsledky vlastní odborné činnosti ČGS uchovávané
v archivu. Jedná se o grantové zprávy, výsledky posudkové a rešeršní činnosti, výsledky týkající se
ochrany a využití nerostného bohatství a výstupy zaměřené na území se zvlášť nepříznivými
inženýrsko-geologickými poměry – poddolovaná a sesuvná území a veškeré mapové výstupy
geologického mapování ČR 1:25 000. Mapové dokumenty vzniklé z této činnosti jsou poskytovány
v rámci státní geologické služby i ve formě rastrových souborů.
Interní projekt "Údržba a rozvoj digitálního archivu ČGS" je věnován dlouhodobému
uchovávání a zpřístupňování převážně mapových dokumentů vzniklých činností organizace. Byly
zahájeny první kroky pro přenos mapové databáze archivu do centrálního datového skladu ČGS.
Současně byla řešena aktuální problematika spojená se začleněním organizace ČGS-Geofond do
stávající ČGS od 1.1.2012. V případě archivů obou organizací byly přehledně zdokumentovány
stávající archivní fondy ve správě oddělení archivu ČGS (útvar Informatiky) a odboru geologické
dokumentace (útvar Geofond) a byla provedena jejich orientační analýza. Cílem je vytvořit propojení
obou zatím samostatných archivů v oblasti správy dat a databází a zároveň využít možností stávajícího
zpřístupňování informací pomocí existujících portálových aplikací (přístup k databázi zpráv a posudků
archivu ČGS a databázi ASGI archivu Geofond včetně on-line přístupu k digitálnímu archivu).
Analytické práce byly orientovány na posouzení shody databází v oblasti rozsahu záznamů a shody
odpovídajících si položek. Dále byla analyzována i shoda databází v oblasti obsahu mj. zjištění míry
duplicitnosti fondů. Cílem analytických prací je navrhnout efektivní řešení informační podpory a
přístupu k archivním dokumentům pro celou ČGS.
V rámci zpřístupňování zajímavých archivních dokumentů z fondů ČGS byla loňský rok
vydaná kniha, věnovaná unikátnímu rukopisu z roku 1766, popisujícímu hnědouhelné ložisko Světec,
přeložena do angličtiny a publikována (Čejchanová et al. 2012).
Historické archivní fondy jsou velmi důležité nejen z historického hlediska, ale i jako cenný
zdroj informací. Zpracování takovýchto fondů probíhá v rámci interních projektů. Jedná se o
Uspořádání měřického archivu GP Rýmařov, Byl udělán soupis všech položek měřického archivu GP
Rýmařov – jedná se o 590 inventárních čísel. Celkem bylo podchyceno téměř 800 jednotlivých akcí.
Zprávy byly svázány a jsou nachystány na převoz do skladu Geofondu. V rámci interního projektu
„Terénní ověření a následné doplnění databáze důlních děl na podkladě historických archivních dat. –
Rudický revír.“ byly prozatím shromážděny archivní podklady, které byly nafoceny (asi 500 fotek).
Z tohoto materiálu byly vybrány nejdůležitější listiny k lokalizaci jednotlivých dolů a důlních měr a
předány k přepisu a následnému překladu. V současné době probíhá vyhodnocení přeložených listin a
vynášení údajů do map.
Pracovníci sbírek a hmotné dokumentace zajišťovali i v roce 2012 zpracování a zpřístupnění
unikátního geologického materiálu, který byl získán pracovníky České geologické služby či byl
převzat z průzkumů prováděných jinými organizacemi. Svým rozsahem se tyto fondy řadí k
nejrozsáhlejším v České republice a svou hodnotou ke světově významným. V roce 2012 došlo v
důsledku spojení České geologické služby a ČGS-Geofondu k výraznému zvětšení celkového objemu
spravovaných fondů.
Informace o geologickém materiálu uchovávaném ve sbírkách i skladech hmotné
dokumentace České geologické služby jsou on-line dostupné formou databázových aplikací a
Virtuálního muzea (jeho nová verze byla dokončena a spuštěna 20.12.2011 v rámci projektu VaV
DE08P04OMG002 - Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a
paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS) na stránkách www.geology.cz.
Rozsáhlé fondy hmotného geologického dokumentačního a sbírkového materiálu jsou zpřístupněny ke
studiu v externích skladech. Kromě toho nabízí Česká geologická služba veřejnosti volně přístupnou
geologickou expozici v přízemí hlavní budovy v Praze na Klárově. U paleontologických a
mineralogických kolekcí muzejní povahy podléhá režim zpřísněným podmínkám daným právními
předpisy (zákon 122/2000 Sb. a následná ustanovení).
Hmotná dokumentace, odebraná z vrtů v rámci celé ČR, je pro odbornou veřejnost
zpřístupňována ve skladech hmotné dokumentace Kamenná, Chotěboř a Jílové (ve správě útvaru
Geofond) a Lužná (ve správě útvaru Informatiky). Po předchozí domluvě je možno uvedené sklady
navštívit a prezenčně studovat uložený materiál. Podmínky studia jsou uvedeny ve Výpůjčním a
Badatelském řádu. Záznamy o uložených vrtných jádrech a vzorcích ze skladu Kamenná a Chotěboř je
možno vyhledat v aplikaci Hmotná dokumentace, ze skladu Lužná v aplikaci Vrty.
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Evidence publikační aktivity
Pokračoval další rozvoj databáze pro evidenci publikační aktivity pracovníků ČGS GeoPub podle
připomínek uživatelů a administrátorů. Každoročně probíhá školení věnované předávání výsledků do
RIV (Breiterová 2012a) a proběhlo zaškolení pracovníků nově vzniklého útvaru Geofond (Breiterová,
2012b). Tato databáze je k dispozici na internetu a záznamy v ní obsažené jsou importovány do
Národní geovědní bibliografie.
Externí informační zdroje
Přístupy do licencovaných externích zdrojů jsou financovány pomocí projektů MŠMT (INFOZ).
Česká geologická služba je členem několika konsorcií, které byly pro přístupy k elektronickým
informačním zdrojům vytvořeny. O administraci se stará knihovna ČGS. Podařilo se zajistit finanční
krytí na rok 2012 pro přístupy do databází v rámci konsorcia vedeného Národní technickou
knihovnou, Akademií věd a Univerzitou v Olomouci. Byl dojednán program navazující na INFOZ
zajišťující přístup k informačním zdrojům pro rok 2013 a následující, ale zatím nebyl vyhlášen,
finanční krytí na rok 2013 je řešeno provizorně a je zajištěno pro konsorcia vedená NTK a AVČR.
Přístup ke zdrojům konsorcia GEO (Univerzita Olomouc) je zajištěn pro mimopražské instituce
pomocí programu OP VaVPI. Přístupy pro instituce se sídlem v Praze je v jednání, ale pravděpodobně
bude řešeno až z nového připravovaného programu.

8.2 Rozvoj laboratoří
Centrální laboratoř
Centrální laboratoř se podílí na výzkumu zpracováváním chemických analýz, potřebných pro řešení
úkolů a projektů financovaných ústavem, z grantů MŽP, Grantové agentury ČR či Evropské unie. Od
roku 1993 je Centrální laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN
ISO 17025. Poslední reakreditace proběhla v září 2012 a je platná do 2.10.2017. Výsledky
akreditovaných výstupů mají platnost ve všech zemích Evropské unie. V rámci akreditací má
Centrální laboratoř zpracován systém jakosti, který je popsán v Příručce kvality, v Konfirmačních
postupech přístrojů a v Metrologickém řádu laboratoře. Používané metody jsou dokumentovány
v Metodických listech. Předmětem akreditace je anorganická analýza geologických materiálů,
anorganické rozbory povrchových vod a anorganické analýzy výluhů.
V Centrální laboratoři ČGS se provádějí kompletní analýzy různých typů povrchových a
srážkových vod. Analytické metody používané k analýzám vod jsou dlouhodobě odzkoušeny na
odborných programech ČGS, které monitorují stav vybraných povodí na území České republiky.
Centrální laboratoř se rovněž zabývá anorganickými rozbory speciálních materiálů, jako je např.
dřevo, rašelina, jehličí, listí atd.
Vzhledem k tomu, že Centrální laboratoř je akreditovaná, probíhají operace se vzorky podle
předem schválených postupů, které jsou uvedeny v Příručce kvality nebo v Metodických listech.
Centrální laboratoř nabízí pro analýzy pevných vzorků tato stanovení: SiO2, TiO2, Fe2O3, FeO,
Al2O3, SrO, BaO, Li2O, MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, vlhkost, vázanou vodu, Cnekarb, CO2, Ctot,
Stot, F, ztrátu žíháním. Všechny tyto složky jsou zahrnuty do silikátové analýzy. Laboratoř nabízí tři
typy silikátových analýz: silikátovou analýzu celkovou, silikátovou analýzu zjednodušenou a
silikátovou analýzu technickou. Tyto analýzy se od sebe liší jak počtem analyzovaných složek, tak
celkovou sumou všech komponentů. Na přístroji ICP-MS nebo FAAS se stanovuje většina stopových
prvků. Kromě toho se na ICP-MS měří skupina prvků vzácných zemin. Metodou rentgenové
spektrometrie bez rozkladu vzorku z tablet se stanovuje 14 stopových prvků: Sn, Nb, Y, Cr, Zn, Cu,
Ni, Pb, As, Mo, Zr, Sr, U, Rb. K těmto prvkům lze přidat stanovení Ti, V, Bi, Th nebo W.
Pro analýzy pevných vzorků Centrální laboratoř používá tyto přístroje: plamenové AA
spektrometry Perkin-Elmer 3100 a Perkin-Elmer AAnalyst 100, hmotnostní spektrometr s indukčně
vázaným plazmatem XSeries II, rtuťový analyzátor AMA 254, analyzátory Eltra CS 500, moderní
zařízení na přípravu deionizované vody, vlnově disperzní rentgenový spektrometr firmy ARL, typ
9400 Advant XP, moderní automatické titrátory, pX-metr firmy Radiometer.
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Celková analýza vod zahrnuje tato stanovení: Li, Na, K, NH4, Mg, Ca, Mn, Zn, Fe, Al, SiO2, pH, F,
Cl, NO3, HCO3, SO4, konduktivitu. Ze stopových prvků v koncentracích ug/l se stanovuje Al, As, Be,
Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V a Hg.
Na rozbory vod je laboratoř vybavena těmito přístroji: pH metrem firmy Radelkis, pXmetrem,
konduktometrem, rtuťovým analyzátorem AMA 254, absorpčním fotometrem Perkin-Elmer Hitachi
200, kapalinovým chromatografem s UV detekcí Shimadzu, plamenovými AA spektrometry PerkinElmer 3100 a Perkin-Elmer AAnalyst 100, AA spektrometrem s elektrotermickou atomizací Perkin
Elmer AAnalyst 700, hmotnostním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem XSeries II.
V roce 2012 byla hlavní náplní pracovní činnosti práce pro grantové i interní úkoly pracovníků
ČGS. Výsledky měření jsou zpracovávány Jednotným integrovaným zpracováním analytických dat a
jejich síťově orientovanou databázovou správou – Personal III, což umožňuje vyhovět požadavkům
geologů na dodávání výsledků analýz v elektronické podobě. Rovněž to usnadňuje přenos dat do
centrální databáze a jejich propojení s geologickými údaji, které se daného vzorku týkají. Elektronické
zpracování dat také vyhovuje požadavkům, vyplývajícím z akreditace na statistické zpracovávání
kontrolních analýz na jednotlivých pracovištích (regulační diagramy atd.). Dodržování systému jakosti
je pravidelně kontrolováno dozorovými návštěvami pracovníků ČIA.
Zkušební laboratoř organické geochemie v Brně
Toto pracoviště České geologické služby provádí analýzy ropy, plynu, těkavých organických látek,
dále extrahovatelných organických látek v sedimentech, půdách a zeminách. V současné době je
připravována reakreditace vybraných metod.
Výsledky analýz jsou využity pro hodnocení ekologických rizik, geochemickou dokumentaci
mapování, geologický průzkum ropy a plynu, monitoring hermetičnosti. Pro environmentálně
orientované projekty byla zdokonalena analýza vybraných polutantů (polyaromatických uhlovodíků
PAU, polychlorovaných bifenilů PCB) indikativních pro specifické typy znečištění metodou plynové
chromatografie a hmotnostní spektrometrie. V mapových listech Brněnska jsou rozlišeny produkty
nedokonalých topenišť a naftových motorů. Pro průzkum na ropu a plyn byly rozšířeny metody
odrazové a fluorescenční mikroskopie a určení tepelné přeměny hornin. Při hodnocení hermetičnosti
podzemních zásobníků plynu a monitorování nekontrolovaného výstupu důlních plynů je měřeno
jejich chemické složení plynovou chromatografií a izotopové složení metanu a etanu ve spolupráci
s izotopovou laboratoří ČGS. Povrchové výstupy skleníkových plynů a těkavých látek byly změřeny
terénním přístrojem Ecoprobe 5. Pro potřeby geologického a paleoklimatologického výzkumu byly
na základě analýzy elementární analýzy a molekulárních fosílií v sokolovské pánvi identifikovány a
vyhodnoceny biomarkery lakustrinního a fluviálního prostředí a mořských facií v juře jv. okraje
Českého masívu.
Ropné látky a plyny ve stopovém množství jsou dále identifikovány a měřeny i ve vodách,
např. z vrtů metodou plynové chromatografie.
Používané přístrojové vybavení sestává z chromatografů a GC-MS Agilent, elementárního
analyzátoru Eltra (organický a minerální uhlík, síra), mikroskopu Leitz MPV-II.
V roce 2012 laboratoř realizovala analýzy pro interní úkoly, granty a zakázky. Výsledky jsou
předávány formou tištěných protokolů i elektronicky v souladu s požadavky akreditace na statistické
zpracovávání kontrolních analýz.

8.3 Podpora a rozvoj informační a technické infrastruktury
Rozvoj informačního www portálu ČGS 2012
Během roku 2012 byly na portálu ČGS po obsahové stránce řešeny tři hlavní úkoly:
- Integrace relevantních informací ze stránek "Česká geologická služba - Geofond"
(http://www.geofond.cz) do portálu ČGS (http://www.geology.cz).
- Přepracování stránek o vědě a výzkumu, aby odpovídaly struktuře nového výzkumného
záměru ČGS
- Převod anglického extranetu do nové podoby (Svítil et al., v tisku a)
Tyto tři oblasti se vzájemně prolínaly a ovlivňovaly (práce na anglických stránkách vědy a výzkumu
nebylo možné dokončit bez vyřešení české podoby stránek; již přeložené anglické texty bylo nutno
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doplnit o informace související se převzetím úkolů zrušeného Geofondu). Přesto se podařilo prakticky
dokončit integraci informací o Geofondu do českých stránek ČGS a do konce roku předpokládáme
dokončení úprav českých stránek o vědě a výzkumu (http://www.geology.cz/extranet/vav/).
Na přelomu let 2012/2013 předpokládáme spuštění nové verze anglického extranetu s tím, že některé
stránky budou doplňovány postupně.
V souvislosti s postupným zprovozňováním nových mapových aplikací byl vytvořen nový přehledný
mapový rozcestník (http://mapy.geology.cz). V rámci podpory výzkumu, byl v maximální míře
zefektivněn přímý přístup k digitalizovaným mapovým souborům, uloženým na externích záložních
médiích.
Byly vytvořeny následující nové webové stránky:
- Informační podpora vědy a výzkumu, kam byly sdruženy informace o předávání výsledků
VaV do RIV, metodice hodnocení, výsledném hodnocení výstupů. Nedílnou součástí jsou i
informace o aktivitě Open access, portály s OA časopisy.
- Stránky
projektu
"Mapování
geologických
rizik
v
jižní
Etiopii"
(http://www.geology.cz/projekt681700) - projekt mezinárodní pomoci České republiky. (Svítil
et al. 2012a)
- Stránky projektu "Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu
představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví"
(http://www.geology.cz/rroum) - převod stránek projektu do prostředí portálu ČGS. (Fric et al.
2012)
- V rámci projektu "Zpřístupnění informací ČGS o geologickém dědictví pro veřejnost: fáze 1 metodická, technická a odborná podpora" byla dokončena webová stránka
http//:www.narodnigeoparky.cz jako základní stupeň informace o rozvoji koncepce geoparků
v ČR, propojení na jednotlivé geoparky v různých fázích certifikace a aktivitách Rady
národních geoparků (Štědrá et al. 2012c). V druhém kroku je připravován koncept propojení
této stránky s informační bází ČGS v rámci datového a mapového serveru ČGS a zejména s
její tematickou částí zaměřenou na geologické dědictví na území geoparků. V přípravě je
organizace konference o národních geoparcích v dubnu 2013.

8.4 Kvalitní prezentace výsledků výzkumu
Vydavatelství ČGS
Publikace a mapy vydané Českou geologickou službou patří mezi velmi uznávané tituly v
geologických vědách v České republice. V rámci Vydavatelství ČGS pokračuje standardizace přípravy
a optimalizace technického řešení výroby publikací, map a digitálních produktů a jejich on-line
zpřístupňování na Portále ČGS http://www.geology.cz/:
http://www.geology.cz/zpravy,http://www.geology.cz/spec-papers,
http://www.geology.cz/bulletin,
http://www.geology.cz/sbornik.
Vydavatelství ČGS pokračuje ve vydávání jednoho ze svých klíčových periodik Zprávy o
geologických výzkumech. Zároveň usiluje o zařazení tohoto periodika do databáze Scopus za účelem
zvýšení jeho hodnocení. Z tohoto důvodu připravuje novou podobu dvojjazyčných webových stránek,
které zvýší uživatelský komfort a dostupnost.
Česká geologická služba se rovněž podílí na vydávání impaktovaného časopisu Bulletin of
Geosciences. Finančně se kromě ČGS podílejí Západočeské muzeum v Plzni, Univerzita Palackého v
Olomouci a Geologický ústav AVČR, v.v.i. Velmi významná je skutečnost, že obě periodika tj.
Zprávy o výzkumech i Bulletin of Geosciences vycházejí kromě tištěné verze i v elektronické podobě
a to v režimu Open Access.
Pokračuje také vydávání jednotlivých listů Základní geologické mapy České republiky v
měřítku 1:25 000 společně s textovými vysvětlivkami, které musí splňovat kriteria schválené

66

Směrnice ke geologickým mapám. V roce 2012 byly vydány mapové listy 12-143 Rakovník, 12-144
Lány, 12-321 Panoší Újezd, 12-322 Hudlice.
Česká geologická služba vydala v roce 2012 stěžejní dílo české hydrogeologie, monografii J.
Krásného et. al. Podzemní vody České republiky - Regionální hydrogeologie prostých a minerálních
vod, která shrnuje výsledky regionálně hydrogeologických průzkumů a mapování za více než 50 let.
Rozsah a význam tohoto díla bude podstatný pro mnoho následujících generací, neboť obdobná
publikace napsaná Otou Hyniem vyšla naposledy v roce 1961 (http://www.geology.cz/krasnypodzemnivodycr).
Mezi další významné vydané odborné tituly patří publikace:
•
Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky – J. Pešek, M.
Sivek (http://www.geology.cz/pesek-uhlonosnepanve)
•
Evidence zásob ložisek nerostů ČR - Ložiska nevyhrazených nerostů – J. Starý, J.
Novák, A. Horáková, J. Mojžíš, J. Novák ml., L. Richterová
•
Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR - výhradní ložiska nerudních surovin – J.
Starý, J. Novák, S. Žáčková
•
Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR - Rudy, stopové prvky,
Palivoenergetické suroviny – J. Starý, J. Novák, A. Horáková, J. Mojžíš
•
Atlas chemismu povrchových vod České republiky - Stav v letech 1984-1996 a 20072010 - V. Majer, J. Hruška, V. Zoulková, P. Holečková, O. Myška
Do produkce Vydavatelství ČGS patří rovněž populárně naučné publikace, které srozumitelnou
formou seznamují širokou veřejnost a děti s geovědní tematikou, jako jsou knihy:
•
Mapa geologických zajímavostí 140+1 geologická zajímavost – Z. Kukal, V.
Čechová, P. Gurtlerová, O. Man
•
Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje – B. Schulmannová
Dudíková, J. Valečka
•
Český kámen v umění a architektuře – B. Schulmannová Dudíková
•
Kanárské ostrovy - sopky na horké skvrně – K. Pošmourný, Z. Kukal
Celkem vyšlo v roce 2012 32 titulů.
Pracovníci Vydavatelství ČGS také spolupracují na několika významných projektech ČGS jako je
Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce, Rebilance zásob podzemních vod. Aktivně se
podíleli na podání 3 nových výzkumných projektů.
Prezentace výsledků výzkumu
Propagační a popularizační činnost Vydavatelství ČGS se zaměřuje na prezentaci činností a aktivit
České geologické služby široké odborné a laické veřejnosti a na zpřístupňování informací a propagaci
výsledků výzkumné činnosti specialistů ČGS. Zřetel při tom nespouští ani z nejmladší generace, která
je pro budoucnost geověd i celé planety Země rozhodující.
Česká geologická služba vydala v české i anglické verzi Výroční zprávu 2011 s aktuálními
informacemi o činnosti a aktivitách ČGS. Výroční zpráva je současně dostupná i v elektronické podobě
na http://www.geology.cz/extranet/kestazeni. ČGS se také formou výstavních stánků a přednášek
prezentovala na konferenci Geologie pro region v Turnově. (Fiferna – Froňková 2012, Kondrová –
Gürtlerová – Krejčí 2012). ČGS byla také jednou z partnerských organizací podílejících se na realizaci
největšího vědeckého festivalu v ČR Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd ČR (Fiferna et
al. 2012b). ČGS připravila pro návštěvníky Den otevřených dveří (na pracovištích ČGS na Klárově,
Barrandově i v Brně) (Fiferna et al. 2012), zorganizovala v rámci této významné akce dvě přednášky
kolegů v AVČR. ČGS byla partnerem Dnů GIS Liberec 2012, zúčastnila se 22. podzimního knižního
veletrhu v Havlíčkově Brodě a pořádala již 6. ročník výtvarné soutěže Můj kousek Země, která byla v
letošním roce ve spolupráci s MŽP zaměřená na ochranu ozonové vrstvy k 25. výročí podepsání
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Montrealského protokolu. Předání cen proběhlo v Planetáriu Praha za účasti ministra životního
prostředí Tomáše Chalupy. Na webových stránkách soutěže http://www.geology.cz/mujkousekzeme
byla i nově spuštěna aplikace Galerie obrázků Můj kousek Země.
V prodejně geovědní literatury ČGS bylo uspořádáno celkem 5 výstav (Gotland, fotografická výstava
Pavla Čápa, Norské světlo, fotografická výstava Ivany Frolíkové, Obrazy a obrázky z Maroka, výstava
obrazů M. Lomoze, Geomorfologie Sečurské pouště v Peru, fotografická výstava Jiřího Šebesty a
Prodejní výstava minerálů a fosilií (Fiferna 2012 a-f).
Pro podporu prodeje publikací a map byly dále zorganizovány křty tří knih: křest knihy Jiřího Peška
Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky v Geologickém knihkupectví,
knihy Vladislava Rappricha Za sopkami po Čechách v Geologickém knihkupectví České geologické
služby a knihy J. Krásného et al. Podzemní vody České republiky - Regionální hydrogeologie prostých
a minerálních vod v Břevnovském klášteře. Tento křest proběhl za podpory a účasti Ministerstva
životního prostředí ČR. Dále byly v rámci portálu ČGS vytvořeny dvě samostatné internetové stránky o
nově vydaných knihách: webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky,
http://www.geology.cz/krasny-podzemnivodycr (Svítil et al. 2012b), webové stránky knihy Jiřího Peška
a Martina Siveka: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky na
http://www.geology.cz/pesek-uhlonosnepanve (Svítil et al. v tisku b).
Byly vytvořeny dva katalogy: Katalog vybavení pro geology - tištěná brožura shrnující prodejní
nabídku vybavení pro geology a Katalog map České geologické služby - tištěná brožura s přehledným
tematickým rozdělením jednotlivých map a jejich doplňků (vysvětlivek k mapám) určených k prodeji.
Ve spolupráci s AOPK byla vydána skládačka CHKO Třeboňsko v českém, anglickém a německém
jazyce (Gürtlerová et. al., 2012, 2012a), výběr významných geologických lokalit z databáze posloužil k
tvorbě popularizační mapy geologických zajímavostí ČR (Kukal et al., 2012).
Výsledky jsou prezentovány na přednáškách v ČR (Čoupek, 2012a, Dudíková, Březinová, 2012,
Dudíková 2012, Kondrová et al., 2012, Čápová, Mišurec, 2012)

Výsledky
Odborná kniha
Čejchanová, A. – Jírů, R. – Janků, L. – Martens, C. (2012): Description of the brown coal mine in the
archbishopric estate of Světec 1766 Johann Philipp Habel. Neuveden. 72 s. – Czech Geological Survey.
Prague. ISBN 978-80-7075-790-1.

Ostatní výsledky
Fiferna, P. - Froňková, K. - Maděra, P. - Karbušická, S. (2012): Můj kousek Země 2012. MS Praha.

Mapy
Dudíková, B. - Valečka, J. (v tisku): Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje.
Kukal, Z. - Čechová, V. - Gürtlerová, P. - Man, O. (2012): Mapa geologických zajímavostí. neuveden. 2 s. –
Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-774-1.

Software
Svítil, R. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Kondrová, L. - Sidorinová, T. - Erban, V. - Breiterová, H.
- Štědrá, V. - Šimůnek, Z. - Štěpánek, P. - Vejrová, L. - Karbušická, S. - Binko, R. - Hladík, V. Moravcová, O. - Fric, M. - Kříbek, B. - Štrupl, V. (v tisku a): Anglická verze webu České geologické
služby.
Svítil, R. - Fiferna, P. - Karbušická, S. - Froňková, K. (v tisku b): Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin
Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky.

68

Svítil, R. - Fiferna, P. - Karbušická, S. - Froňková, K. (2012b): Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.:
Podzemní vody České republiky. Praha. http://www.geology.cz/krasny-podzemnivodycr.
Svítil, R. - Rapprich, V. - Kycl, P. - Karbušická, S. - Čížek, D. (2012a): Rozvoj kapacit v oblasti environmentální
geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie.
Praha. http://www.geology.cz/projekt681700/.
Štědrá V. - Svítil, R. - Neubertová H. (2012c): Webové stránky národních geoparků a Rady národních geoparků
http://www.narodnigeoparky.cz/.

Uspořádání (zorganizování) workshopu
Čápová, D. - Mišurec, J. (2012): ITC study tour GFM4 2012. Praha, zasedací místnost ČGS.

Uspořádání (zorganizování) výstavy
Fiferna, P. - Čáp, P. - Froňková, K. (2012a): Gotland, fotografická výstava Pavla Čápa. Praha, Klárov.
Fiferna, P. - Froňková, K. (2012b): Norské světlo, fotografická výstava Ivany Frolíkové v Geologickém
knihkupectví České geologické služby. Praha, Klárov.
Fiferna, P. - Froňková, K. (2012c): Výstavní stánek České geologické služby na Podzimním
knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Fiferna, P. - Froňková, K. (2012d): Prezentační stánek České geologické služby na konferenci 'Geologie pro
region'.
Fiferna, P. - Froňková, K. (2012e): Prodejní výstava minerálů a fosílií. Praha, Klárov.
Fiferna, P. - Froňková, K. (2012f): Obrazy a obrázky z Maroka, výstava obrazů M. Lomoze. Praha, Klárov.
Fiferna, P. - Šebesta, J. - Froňková, K. (2012g): Geomorfologie Sečurské pouště v Peru, fotografická výstava
Jiřího Šebesty. Praha, Klárov.
Fiferna, P. - Froňková, K. - Čejchanová, A. - Breiterová, H. - Budil, P. - Kondrová, L. (2012h): Den otevřených
dveří v České geologické službě v rámci Týdne vědy a techniky 2012. Praha.

Přednáška
Breiterová, H. (2012a): RIV 2012. 14.2.2012, školení pro zaměstnance. Česká geologická služba.
Breiterová, H. (2012b): GeoPub pro Geofond. 16.10.2012, školení pro nové pracovníky útvaru Geofond.
Geofond.
Čoupek, P. (2012a): Hodnocení geologických dat pomocí matematické statistiky. 22.6.2012,. Brno, Česká
geologická služba.
Dudíková, B. - Březinová, D. (2012): Díla významných umělců na pražských hřbitovech. 29.10.2012. Národní
technické muzeum, Praha.
Dudíková, B. (2012): Přírodní kámen v díle předních architektů 1. poloviny 20. století. 22.3.2012. PřFMU Brno.
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