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Úvod 

 

Zpracoval Jan Pašava 

Po úspěšném završení výzkumného záměru MZP0002579801 „Vědy o Zemi pro společnost 

21. století: Od regionálních výzkumů přes geologická rizika po globální změny“( 2005–2011) 

a následném naplnění Strategického plánu výzkumu (2012–2015) začala Česká geologická 

služba od roku 2016 řešit Strategický plán výzkumu schválený na léta 2016–2020, který 

odráží měnící se národní a globální priority výzkumu. V průběhu 21. století se geovědy 

vyvinuly ve skutečný interdisciplinární obor využívající spolupráce s ostatními vědeckými 

disciplínami včetně biologických, materiálových, informatických a sociálních věd. Komplexní 

zpracování a efektivní poskytování geovědních informací získává stále větší podíl na řešení 

klíčových a mnohdy pro naši společnost existenčních otázek. 

V první fázi přípravy Strategického plánu výzkumu byla redefinována vize ČGS: 

Vizí ČGS je upevňovat pozici pilíře 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 po finální redakci vznikl tento strategický dokument ČGS. Hlavní 

tematické priority Strategického plánu výzkumu ČGS na léta 2016–2020 jsou následující: 

1. Stavba a vývoj zemské kůry (K. Schulmann, J. Pertoldová) 

2. Biodiverzita a globální změny v minulosti (J. Frýda, Z. Šimůnek) 

3. Přírodní zdroje a jejich využití (B. Kříbek, L. Rukavičková, V. Hladík) 

4. Interakce geosféra – biosféra – atmosféra (M. Novák, J. Hruška) 

5. Geologická rizika (O. Krejčí, P. Kycl) 

6. Vývoj geochemických a mineralogických metod (T. Magna, F. Laufek) 
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V oblasti výzkumu stavby a vývoje zemské kůry probíhaly výzkumné a mapovací práce v 

návaznosti na minulé hodnocené období v souladu se schváleným harmonogramem 

Strategického plánu výzkum ČGS. Geologické mapování v České republice i v zahraničí bylo 

provázáno s regionálním výzkumem. Bylo dokončeno a oponováno 24 geologických a 

aplikovaných map s vysvětlivkami v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 50 000. Celkem bylo 

publikováno 53 prací v recenzovaných periodikách s IF (dalších 12 je v recenzním řízení a 

nemá přidělený DOI), 11 prací v recenzovaných časopisech, 4 knihy, 1 kapitola v knize, 2 

články v recenzovaném sborníku z akce a 6 tzv. ostatních výsledků (vysvětlivky). Úspěšně 

byl zakončen projekt rozvojové pomoci „Geologické mapování 1 : 50 000 a zhodnocení 

ekonomického potenciálu Západního Mongolska – Mongol Altai 50“. Pokračují práce v rámci 

projektu RP v Etiopii. Modelování a vizualizace 3D stavby zemské kůry se v ČGS 

v současnosti zaměřuje na metodické aspekty tvorby modelů a unifikaci datových zdrojů, 

probíhá v koordinaci s větším počtem českých i mezinárodních externě financovaných 

projektů. Související dálkový průzkum Země se dlouhodobě zaměřuje na kvantitativní 

analýzu s využitím hyperspektrálních dat a nově také na fúzi satelitních dat s rozdílným 

prostorovým a spektrálním rozlišením. V roce 2016 byl dokončen významný projekt 

Rebilance zdrojů podzemních vod, v rámci kterého bylo získáno velké množství dat a nové 

hmotné dokumentace. Zejména v oblasti mezozoika se proto výzkumy zaměřují na 

zpracování tohoto materiálu. Vedle toho je stále vyhodnocován materiál z ostrova Jamese 

Rosse (Antarktida). Kvartérní výzkumy se zaměřily na paleoekologické rekonstrukce. 

V oblasti výzkumu biodiverzity a globálních změn v geologické minulosti patří k 

hlavnímu okruhu řešených problémů především studium reakce biosféry na globální změny a 

studium změn struktury krizí postižených paleospolečenstev. Zvláštní pozornost je věnována 

studiu globálního cyklu uhlíku, změn průměrných teplot globálního mořského ekosystému v 

době krizových událostí. Cílem této části výzkumného programu je multidisciplinární výzkum 

vývoje sedimentárních pánví a biodiverzity, zaměřený na analýzu průběhu výrazných 

globálních změn v minulosti Země, stratigrafický výzkum v rámci aktivit Mezinárodní 

stratigrafické a využití netradičních izotopů pro analýzy průběhu globálních změn. Tento 

komplexní přístup je založen na využití rozličných metod – paleontologických (analýza 

paleospolečenstev, fylogenetická analýza etc.), sedimentologických (mikrofaciální analýza) a 

geochemických (izotopová geochemie). V roce 2016 tento tým publikoval nebo předal do 

tisku 31 článků ve vědeckých časopisech s IF. Průměrná publikační efektivita tohoto týmu je 

tedy větší než 3 články ve vědeckých časopisech s IF na pracovníka a rok. Skupina mořského 
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paleozoika zajišťuje veškeré editorské i technické práce spjaté s vydáváním mezinárodního 

impaktovaného časopisu Bulletin of Geosciences (Impakt faktor Bulletinu pro rok 2016 je 

1,7). Bulletin of Geosciences je dnes díky mnohaletému úsilí současné redakční rady třetí 

nejvýznamnější vědecký časopis vydávaný v České republice a patří k nejvýznamnějším 

časopisům oboru paleontologie na světě.  

V oblasti nerostných surovin a vlivu jejich těžby na životní prostředí pokračovaly v 

roce 2016 práce v rámci Centra kompetence pro efektivní a ekologickou těžbu nerostných 

surovin (CEEMIR). Projekt navazuje na iniciativu EU v oblasti nedostatkových nerostných 

surovin. Byly dokončeny dílčí rešeršní studie pro zájmové oblasti č. 3 a 4. Zájmová oblast 3 

zahrnuje středočeskou oblast, západní část sasko-durynské oblasti a prostorově příslušné 

paleozoické, křídové a terciérní pánve. Výsledky prokázaly, že se v této oblasti nacházejí 

významná ložiska a zdroje kaolinu (Plzeňsko, Podbořansko a Chebsko), menší zdroje 

wolframu a lithia (revír Krásno – Horní Slavkov) a fluoritu (Běstvina). Dále byly vymezeny 

perspektivní prognózní zdroje niobu a germania. Výstupem zhodnocení surovinového 

potenciálu oblasti 4 (oblast moldanubická a část kutnohorsko-svratecké oblasti, 

brunovistulikum, středočeský pluton a metamorfované ostrovy a jihočeské pánve) je účelová 

regionální surovinová mapa. Výsledky prokázaly, že se v této oblasti nalézají významná 

ložiska a zdroje grafitu a wolframu. Při výzkumu technologických možností získávání 

vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich 

legislativní zajištění (projekt TAČR programu BETA) potvrdily technologické testy možnou 

vysokou výtěžnost zlata na ložisku Kašperské Hory několikastupňovou, přesně řízenou 

flotací. Ložiskoví geologové ČGS přispěli k vypracování kritérií pro klasifikaci výhradních 

nerostných ložisek České republiky, která je kompatibilní s mezinárodně uznávanými 

standardy (projekt TAČR, program BETA). V celé řadě dalších projektů byla velká pozornost 

věnována katalogizaci a zhodnocení kvality a množství zásob nerudních a stavebních surovin 

v České republice, s přihlédnutím k potřebám jednotlivých krajů. Pro potřeby české vlády a 

Ministerstva průmyslu a obchodu se pracovníci ložiskového odboru podíleli na přípravě 

podkladů k posouzení možnosti prolomení ekologických limitů těžby v Severočeské 

hnědouhelné pánvi. V zahraničí byla studována ložiska nerostných surovin v Norsku, Brazílii, 

Namibii a v Burkině Faso. Velká pozornost byla věnována studiu vlivů těžby a úpravy rud v 

České republice i v zahraničí. V České republice byla studována kontaktní ekotoxicita 

odvalového materiálu v oblasti Kutné Hory i vliv hoření uhelných hald na životní prostředí na 

Žacléřsku. Výsledky ukázaly, že i dlouho po ukončení těžby uhlí, uranu a rud dochází ke 

kontaminaci říční sítě v okolí hald. V oblasti hutě Tsumeb v Namibii byla zjištěna extrémně 
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vysoká kontaminace půd a vegetace arzénem. Metalogenetický a minerogenetický výzkum 

přinesl upřesnění stáří a geneze některých typů mineralizací na území Českého masivu i 

v zahraničí. Výsledky experimentálního výzkumu skupiny platinových kovů byly aplikovány 

v ložiskových oborech a v materiálových vědách. Zcela nové poznatky o historii dolování v 

Krušných horách přinesl sasko-český projekt ArcheoMontan 2018.  

V oblasti výzkumu podzemních vod byl v roce 2016 dokončen významný projekt ČGS 

„Rebilance zásob podzemních vod“. Tento mimořádný projekt zhodnotil přírodní zdroje 

podzemních vod v 58 hydrogeologických rajonech, které pokrývají zhruba 1/3 rozlohy České 

republiky. Výsledkem projektu bylo stanovení využitelného podílu zdrojů podzemních vod 

pro jednotlivé rajony, ověření hranic rajonů a návrhy na jejich úpravu. Byla rozšířena aktuální 

monitorovací síť podzemních vod o 119 vrtů. Pro státní správu byly zpracovány aktuální 

podklady ve věcech rozhodování o nakládání s podzemními vodami. V oblasti ochrany 

podzemních vod se odborníci ČGS věnovali studiu přítomnosti dusíkatých látek v 

podzemních, povrchových a půdních vodách s cílem nastavení agrotechnických postupů, 

které by měly vést k postupnému snížení kontaminace podzemních vod ve vodohospodářsky 

významném prostředí fluviálních sedimentů. Pozornost byla také věnována ochraně vodních 

zdrojů v příhraniční oblasti Hrádecka a Frýdlantska, které jsou ohroženy těžbou hnědého uhlí 

v Žitavské pánvi. Aplikovaná část hydrogeologického výzkumu se zaměřila na problematiku 

spojenou s ukládáním nebezpečných odpadů do horninového prostředí a využívání 

geotermální energie. V roce 2016 pokračovala a byla zahájena řada projektů financovaných 

Správou úložišť radioaktivních odpadů s výrazným podílem hydrogeologického výzkumu. 

Výzkum probíhá například v podzemním výzkumném pracovišti Bukov v dole Rožná, ve 

vodovodním přivaděči Bedřichov a na sedmi vybraných lokalitách v Českém masivu. Cílem 

výzkumu je výběr vhodné lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a 

získání hydrogeologických dat pro bezpečnostní analýzy úložiště a matematické modely. 

Členství ČGS ve Water Resources Expert Group v síti EuroGeoSurveys umožňuje zapojení 

do konsorcií připravujících přeshraniční a celoevropské projekty s hydrogeologickým 

zaměřením. 

V oboru environmentálních a geoenergetických technologií se výzkum ČGS v roce 

2016 soustředil na témata geologického ukládání CO2, skladování energie v horninovém 

prostředí, ukládání radioaktivních odpadů a geotermální energie. S využitím prostředků 

Norských fondů byl dokončen rozsáhlý česko-norský projekt s názvem ‚Příprava 

výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice‘, jehož cílem 
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bylo připravit půdu pro první výzkumné geologické úložiště oxidu uhličitého v Česku. 

V oblasti výzkumu skladování energie v horninovém prostředí byl nejvýznamnější aktivitou 

ČGS evropský projekt ESTMAP, zaměřený na vytvoření celoevropské databáze existujících a 

plánovaných zařízení, ale i budoucího potenciálu pro skladování energie v povrchových i 

podpovrchových úložištích. V oblasti ukládání radioaktivních odpadů byla hlavní pozornost 

zaměřena na tvorbu trojrozměrných strukturně-geologických modelů v souvislosti s hledáním 

vhodné lokality pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů v ČR. V oboru 

geotermální energie bylo zásadní událostí zahájení činnosti národní výzkumné infrastruktury 

RINGEN, v níž je ČGS aktivně zapojena. Bylo také zahájeno řešení mezinárodního projektu 

GeoPlasma CE, jehož hlavním tématem je mapování a zhodnocení potenciálu mělkých 

geotermálních zdrojů v regionu střední Evropy. 

Výzkumu v oblasti interakce geosféra – biosféra – atmosféra dominovaly dva okruhy 

témat: (1) dynamika biogeochemických procesů a jejich vztah ke hmotovým bilancím 

v malých lesních povodích a (2) translokace a transformace environmentálně relevantních 

prvků určovaná pomocí poměru četnosti stabilních izotopů. Byly vyhodnoceny dlouhodobé 

časové řady hydrochemických dat v síti 14 malých povodí a identifikovány korelace mezi 

chemismem, fyzikálně-chemickými, biologickými a klimatickými parametry. Důraz byl 

kladen na vyhodnocení měnícího se vlivu jednotlivých forem reaktivního dusíku na zdraví 

lesních ekosystémů. Byla studována rovněž role fosforu jako limitující živiny s důrazem na 

stochiometrické vztahy s biogeochemickými cykly dalších živin. Studium izotopového 

složení atmosférické síry a dusíku pomohlo k určení zdroje pokračujícího znečištění na 

Moravě a ve Slezsku. Jako environmentální značkovače byly použity rovněž izotopy Zn, Cu, 

Cd a Cr. Stopové prvky byly studovány v půdách, biomase a atmosférické depozici. 

Strategické cíle výzkumu v oblasti geologických rizik vycházejí z Priorit 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR a navazují na výsledky 

předchozího období a a na strategické dokumenty zřizovatele Ministerstva životního 

prostředí. V roce 2016 byla dokončena a vyšla tiskem dlouhodobá etapa sledování 

geodynamických pohybů v hluboce založených svahových nestabilitách v Českém ráji a 

v Moravskoslezských Beskydech. V rámci inženýrskogeologického výzkumu byla dále řešena 

témata hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních 

koridorů. Do tohoto výzkumu lze také zahrnout práce na lokalitách sesuvy již výrazně 

postižených, jako je dálnice D8 u Dobkoviček a silnice III. třídy 42117 v Dolních 

Věstonicích. Byly dokončeny práce v rámci projektu IPL (International Programme on 
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Landslides) č. 197 nazvaného „Low frequency, high damaging potential landslide events in 

low-risk regions – challenges for hazard and risk management.“ Výsledky byly mj. 

prezentovány na EGU General Assembly 2016 ve Vídni, na 35. mezinárodním geologickém 

kongresu v Kapském Městě a na několika dalších domácích konferencích. 

V oblasti mineralogických a geochemických metod pokračoval rozvoj aplikací 

lehkých stabilních izotopů C, S a O v širokém spektru matric, byla rozšířena a optimalizována 

metodika separace Sr, Nd a Pb pro méně obvyklé matrice. Byl zakoupen nový TIMS přístroj 

(Triton Plus, ThermoFisher), který by měl umožnit stanovení izotopového složení řady prvků 

s vysokou přesností a rychlostí a sloužit zejména pro potřeby horninové a environmentální 

geologie. Byla rozvinuta a finalizována metodika rutinního U-Pb datování zirkonových 

populací pomocí LA-ICPMS. Byl zakoupen a úspěšně testován komerční software Iolite, 

který byl aplikován pro zpracování naměřených dat. Bylo rovněž testováno nastavení, 

optimalizace a stabilita analytické soustavy LA-ICPMS pomocí mezinárodně certifikovaných 

referenčních materiálů (NIST SRM 610, 612, 614) s různou koncentrací prvků. V laboratoři 

rtg.-difrakce probíhal výzkum vhodné metodiky pro (semi)kvantitativní fázovou analýzu 

jílových minerálů (zejména smektitů) s budoucími aplikacemi na výzkum stability bentonitů 

v plánovaném hlubinném úložišti. Bylo zavedeno kvantitativní stanovení amorfní fáze. 

Pokračoval mineralogický výzkum fází s platinovými kovy. 

V následujících kapitolách jsou podrobněji prezentovány výsledky jednotlivých 

prioritních témat Strategického plánu výzkumu za jeho třetí rok řešení (k datu 9. 12. 2016). 

Pracovníci ČGS v tomto období vytvořili celkem 247 výstupů kategorií RIV (viz následující 

tabulka), jejichž strukturovaný výběr je uveden na konci jednotlivých kapitol. Z celkového 

počtu výstupů je 155 článků v odborných periodikách, 6 příspěvků ve sbornících, 6 odborných 

knih a 3 kapitoly v knize, 2 patenty a 89 specializovaných map s odborným obsahem. 

Druh výsledku 
Kategorie 

RIV výstupu 
Počet 

Článek v odborném periodiku J 155 

Odborná kniha B 6 

Kapitola resp. kapitoly v odborné knize C 3 
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Článek ve sborníku D 6 

Patent P 2 

Výsledky s právní ochranou  (užitný vzor, průmyslový 

vzor) 
F 1 

Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše 

uvedených druhů výsledku 
O 80 

Specializované mapy s odborným obsahem L 89 

Software R 17 

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty A 5 

Uspořádání (zorganizování) konference M 2 

Uspořádání (zorganizování) workshopu W 1 

Uspořádání (zorganizování) výstavy E 14 

 

Z kategorie článků v odborných periodikách je třeba zdůraznit 90 publikací v impaktovaných 

časopisech. Z nich je třeba upozornit zejména na publikace ve vysoce impaktovaných 

časopisech (s IF > 3) jako jsou New Phytologist (IF 7,21), Water Research (IF 5,99), 

Environmental Polution (4,84), Journal of Hazardous Materials (IF 4,84), Geology (IF 4,55), 

Geochimica et Cosmochimica Acta (IF 4,32), Soil Biology & Biochemistry (IF 4,15), 

Precambrian Research (IF 4,01), Science of the Total Environment (IF 3,98), Ore Geology 

Reviews (IF 3,82), Ecosystems (IF 3,75), Tectonics (IF 3,75), Lithos (IF 3,72), Journal of 

Metamorphic Geology (IF 3,67), Chemical Geology (IF 3,48), Mineralium Deposita (IF 3,47), 

Atmospheric Environment (IF 3,46), Remote Sensing (IF 3,04). 

Velmi úspěšně pokračoval rozvoj časopisu Bulletin of Geosciences, který získal 

poprvé IF v roce 2010 a jeho současný IF = 1,7. Journal of Geosciences, který získal IF v roce 

2011 a je společným projektem České geologické společnosti a České geologické služby, má 

IF 1,3.  
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Důležitou činností jsou rovněž vědecké práce v zahraničí, ze kterých vznikají 

významné odborné publikace. V roce 2016 se uskutečnily takovéto práce např. v Antarktidě, 

Číně, Etiopii, Mongolsku, Namibii, USA.  

Dále se ČGS podílela přímo nebo prostřednictvím svých pracovníků na organizaci odborných 

sekcí a konferencí (35. mezinárodní geologický kongres v Kapském městě, EGU ve Vídni a 

řada dalších) a její pracovníci se podíleli samostatnými kurzy na výuce i na spolu/vedení 

diplomových a doktorských prací na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 

České zemědělské univerzitě 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 za léta 2010-

2014, uveřejněném v lednu 2017 Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace, se Česká 

geologická služba opětovně stala nejúspěšnější institucí v rámci resortu MŽP a nejlepší SPO v 

ČR. 

 

1 Výzkum stavby a vývoje zemské kůry 

Zpracovali Karel Schulmann, Jaroslava Pertoldová 

s kolektivem: D. Buriánek, J. Franěk, T. Hroch, V. Janoušek, L. Kondrová, V. Kopačková, Z. 

Krejčí, V. Rapprich  
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Abstrakt 

Výzkumné a mapovací práce probíhaly v návaznosti na minulé hodnocené období v souladu 

se schváleným harmonogramem Strategického plánu výzkum ČGS a s cílem dosáhnout 

plánovaných výsledků. Geologické mapování v České republice i v zahraničí bylo provázáno s 

regionálním výzkumem. Bylo dokončeno a oponováno 24 geologických a aplikovaných map s 

vysvětlivkami v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 50 000. Celkem bylo publikováno 53 prací 

v recenzovaných periodikách s IF (dalších 12 je v recenzním řízení a nemá přidělený DOI), 

11 prací v recenzovaných časopisech, 4 knihy, 1 kapitola v knize, 2 články v recenzovaném 

sborníku z akce a 6 tzv. ostatních výsledků (vysvětlivky). Úspěšně byl zakončen projekt 

rozvojové pomoci „Geologické mapování 1 : 50 000 a zhodnocení ekonomického potenciálu 

Západního Mongolska – Mongol Altai 50“. Pokračují práce v rámci projektu RP v Etiopii. 

Modelování a vizualizace 3D stavby zemské kůry, zaměřené v současnosti na metodické 

aspekty tvorby modelů a unifikaci datových zdrojů, probíhá v koordinaci s větším počtem 

českých i mezinárodních externě financovaných projektů. Související dálkový průzkum Země 

se dlouhodobě zaměřuje na kvantitativní analýzu s využitím hyperspektrálních dat a nově také 

na fúzi satelitních dat s rozdílným prostorovým a spektrálním rozlišením. V roce 2016 byl 

dokončen významný projekt Rebilance zdrojů podzemních vod, v rámci kterého bylo získáno 

velké množství dat a nové hmotné dokumentace. Zejména v oblasti mezozoika se proto 

výzkumy zaměřují na zpracování tohoto materiálu. Vedle toho je stále vyhodnocován materiál 

z ostrova Jamese Rosse (Antarktida). Kvartérní výzkumy se zaměřily na paleoekologické 

rekonstrukce. 

 

1.1 Geologické mapování a regionální geologický výzkum v ČR a v zahraničí 

(J. Pertoldová, Z. Krejčí) 

1.1.1 Mapování v ČR 

Brdy 

V oblasti Brd probíhalo geologické mapování na území listů Mirošov a Bohutín. Vzhledem 

k podpůrnému projektu financovanému z OG MŽP zde byly již v průběhu roku 2016 

realizovány aplikované mapy v měřítku 1 : 25 000 – dvě mapy Geofaktorů životního prostředí 

a dvě Mapy ložisek nerostných surovin (předávka se závěrečnou zprávou, leden 2017). 
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Byla provedena také podrobná analýza reliéfu pomocí snímků LIDAR – na území listu 

Bohutín jsou tak již detekovány jednotlivé genetické typy kvartérních uloženin a 

interpretována hlavní strukturně-geologická data. 

Křivoklátsko 

V souladu s doplňkem interního projektu č. 321490 byly práce na monografii CHKO 

Křivoklátsko v r. 2016 zaměřeny na realizaci přehledné geologické mapy v měřítku 

1 : 75 000. Proběhlo zejména domapování přesahů CHKO na území, na kterém nebyly dosud 

realizovány podrobné geologické mapy. Domapován byl západní přesah CHKO na list 

Kralovice, jižní přesah na list Zbiroh, severní přesah na list Stochov a proběhla také 

reambulace starších map v měřítku 1 : 25 000 v jv. části území CHKO (listy Zdice a Beroun). 

Na území listu Beroun byl podrobně revidován např. karbonský relikt u Lísku (viz práce 

Stárková et al. 2016a). Terénní mapy jsou tímto připraveny pro generalizaci a následné 

skreslení do měřítka 1 : 75 000. 

Podkrkonošská pánev 

Pro připravovanou mapu 1 : 75 000 byla skreslena v. část území (mapové listy 03-442 Úpice, 

04-341 Červený Kostelec a 03-424 Trutnov) do mapových podkladů 1 : 25 000. Nově je 

mapováno území listu 04-441 Hostinné, kde v minulosti nebylo podrobnější mapování. 

Mozaiku mapových listů podkrkonošské pánve doplnil letos oponovaný list 03-432 Nová 

Paka. Vyhodnocování lidarových snímků zatím nebylo provedeno, nicméně i tak práce na 

úkole pokračují – byly odebrány vzorky na výbrusy a je studován nově nalezený 

zoopaleontologický materiál z kalenského obzoru. 

Český ráj 

V roce 2016 úspěšně prošla oponentním Základní geologická mapa 1 : 25 000 03-431 Nová 

Paka (Stárková et al. 2016b, Stárková et al. 2016c, Dvořák et al. 2016, Burda 2016, Rýda et 

al. 2016, Šebesta 2016). Zahájeny byly práce na mapě 25 03-344 Sobotka (red. P. Čáp) a 03-

433 Jičín (red. T. Hroch). Na těchto listech byly sumarizovány předchozí výzkumy, 

geochemicky a biostratigraficky vyhodnoceny vrty 4420_B Příchvoj a 4420_C Drštěkryje,  

vyhloubené v roce 2016 v rámci projektu „Rebilance“, a byla provedena první geofyzikální 

měření. Geologický výzkum a mapování byly zaměřeny na sedimenty jizerského vývoje 

české křídové pánve, vulkanosedimentární výplň jz. okraje podkrkonošské pánve a na 

kvartérní uloženiny. 
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Železné hory 

V oblasti Železných hor probíhalo mapování krystalinika, kvartéru a paleozoika na území 

listů 13-414 Ronov nad Doubravou (red.  K. Verner), 13-411 Chvaletice (red.  D. Buriánek), 

13-423 Chrudim a 13-4012 Přelouč (red.  S. Čech), měření strukturních prvků a odběr 

horninových vzorků na výbrusy a geochemii na území listů 13-441 Nasavrky (red.  B. 

Dudíková Schulmannová) a 13-411 Chvaletice (red.  D. Buriánek). Na mapovém listu 13-432 

Vilémov (red.  V. Štědrá) se uskutečnily finální terénní práce a začíná skreslování mapy. Na 

území všech listů pokračovalo hydrogeologické mapování a inženýrskogeologické terénní 

práce. 

Ve Zprávách o geologických výzkumech jsou publikovány články o paleontologických 

výzkumech paleozoika na listu Přelouč (Budil et al. 2016) a o gabroidních horninách 

železnohorského plutonického komplexu a jejich původu na listu Nasavrky (Mrázová et al. 

2016). 

Novohradské hory 

Základní geologické mapy ČR 1 : 25 000 listů 32-414 Studánky a 32-423 Mlýnec byly 

dokončeny a prošly oponentním řízením (Verner et al. 2016a, 2016b, 2016c, Zelenková 

Trubačová et al. 2016b, 2016c; Poňavič – Burda 2016a, 2016b; Kryštofová 2016a, 2016b). Na 

listech 33-311 Pohoří na Šumavě (red. J. Pertoldová), 32-422 Pohorská Ves a 33-313 

Kamenec (red. P. Mixa), 33-133 Horní Stropnice (red. B. Dudíková Schulmannová) 

pokračovalo geologické mapování a odběr horninových vzorků na výbrusy a geochemii, 

vzorků vody a půdních vzorků, jakož i měření chemického složení minerálů na mikrosondě. 

NP a CHKO Šumava 

Pokračovalo geologické mapování (úkol 321183) území listu Vacov, je zmapováno asi 50 % 

plochy listu. Byla dokončena oprava srazové pásky listu Horní Vltavice, který byl přijat 

k digitalizaci, a téměř je dokončena oprava srazových pásek listů Lenora a Žďárecká hora. 

Pokračovalo geologické mapování na území listu Čachrov, jehož dokončení a zpracování 

textových vysvětlivek je plánováno na podzim roku 2017. 

V rámci mapované oblasti byla publikována práce o geochemické variabilitě granitových žil a 

menších intruzí na okraji granulitových masivů jižních Čech v Journal of Geosciences 

(Nahodilová et al. 2016). 
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Západní Karpaty 

V oblasti vnějších příkrovů Západních Karpat byly z velké části dokončeny terénní práce na 

listu 25-132 (321186). Biostratigraficky byly vyhodnoceny sedimenty karpatské předhlubně a 

ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů Západních Karpat. Na j. okraji listu byl zásadně 

revidován rozsah příkrovových trosek ždánické jednotky. V rámci studia sedimentů karpatu 

byly vyčleněny tři facie stryszawského souvrství: jíly, písky a štěrky, pestré vrstvy. V lomu 

Podhůra byly řešeny strukturní vztahy paleozoika kry Maleníku a Nízkého Jeseníku. 

Centrální moldanubický pluton 

V této oblasti byla dokončena a úspěšně oponována Základní geologická mapa 23-324 

Žirovnice (Pertoldová et al. 2016a, Pertoldová et al. 2016b, Rýda – Buda 2016, Rukavičková 

2016, Zelenková Trubačová 2016a). Probíhají finální práce na publikaci zabývající se 

analýzou magnetických staveb dómové struktury pelhřimovského komplexu s implikacemi 

pro napěťové a mechanické aspekty vmístění (zpracováváno pro Geosphere). 

Mapa dekoračních a stavebních kamenů jižních Čech 

Byla dokončena mapa stavebních a dekoračních kamenů Jihočeského kraje a předložena k 

oponentuře. Základem této účelové schematické mapy je geologická mapa 1 : 500 000 Chába 

et al. 2007, do níž jsou vyznačeny lokality výskytu hornin používaných ke stavebním a 

dekoračním účelům v České republice. Textové vysvětlivky obsahují vedle stručného 

makroskopického popisu základních hornin informace o lomech a místech použití těchto 

hornin v architektuře a na uměleckých objektech. Dílo doplňují fotografie hornin, vybraných 

lomů, staveb a architektonických prvků (Dudíková Schulmannová et al. 2016). 

Tisk map 

Vytištěna byla Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 listu Kelč (Otava ed. 2016). V 

průběhu prací v oblasti Brněnska byla zrevidována legenda a přidána i poslední mapa Ostrov 

u Macochy. Na základě existujících map byla tato legenda dokončena jak geologicky 

(členění, popisy horninn, popisy tektoniky atd.), tak z hlediska symboliky. Byly rozšířeny 

knihovny šraf a barev tak, aby mapy byly sjednoceny. V současné době jsou zpracovávány 

některé mimorámové údaje a schémata do vysvětlivek (např. Regionálně geologická schémata 

širšího okolí mapovaných listů). 

Byla dokončena mapa Geology of the central part of the Sagsai river valley, SE 

Mongolian Altai (Hanžl – Krejčí 2016) a po úpravách (v prosinci) přijata do časopisu Journal 

of Maps. Tato mapa byla prezentována také na CETEG 2016. 
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Byly připraveny topografických podkladů pro monografie (např. Křivoklátsko). V rámci 

testování bylo rozhodnuto, že monografie budou konstruovány na topografickém podkladu 

1 : 75 000 (SJTSK). To je podklad, pro který neexistuje jednotné mapové dílo a které bylo na 

základě spolupráce s pracovištěm ČÚZK Sedlčany připraveno hlavně na základě práce s daty 

ze Základní mapy v měřítku 1 : 100 000. V rámci přípravy byly řešeny vrstevnice, popisy, 

sešití jednotlivých mapových listů (geologické oblasti nerespektují mapové listy). Na základě 

tohoto průzkumu bylo vytipováno 18 vrstev, které budou dodávány v rastrové podobě (1080 

DPI) a budou topografickým podkladem pro tisk map. 

Národní geologická mapová databáze 

Nová data a informace vznikající v rámci geologického mapování jsou zpracovávána 

moderními metodami geografických informačních systémů (GIS) a relačních databází. Jsou 

ukládána v Národní geologické mapové databázi (NGMD), která je součástí geologického 

informačního systému ČGS (GeoIS). Rozvoj a využití NGMD se zaměřuje na tvorbu metodik 

zpracování dat, na poskytování přístupu k digitálním geologickým datům a na produkci 

digitálních map. V současné době se věnuje i návaznosti dat na vstupní data pro 3D 

modelování. V mezinárodním měřítku jsou data základem pro poskytování dat podle 

požadavků INSPIRE (standardizovaná data pro evropskou infrastrukturu geovědních 

prostorových informací). 

V rámci zpracování dat pro NGMD v roce 2016 byly přednostně zpracovávány legendy. 

Jednak to byly opravy a hlavně převody legend do datového formátu, které budou umožňovat 

použít pro vygenerování legendy existující skripty. Jednalo se o legendu dat GEOČR500, při 

jejímž převodu do nového formátu také došlo k jejímu upřesnění ve spolupráci s 

geologickými odborníky. U dat GEOČR50 byla také dokončena úprava legendy – v 

současnosti ji lze generovat podle mapového výřezu po analýze položek legendy ve výřezu. 

Tato legenda je udržována jako legenda odvozená ze čtyř původních tabulek legendy (vazba 

legendy na kódovníky, tabulka litostratigrafická, regionální atd.). 

V roce 2016 byla dále vektorizována další data a ukládána do NGMD. Jednalo se především o 

dokončení vektorizace geologických map 1 : 200 000 – GEOČR200. Byla dokončena 

vektorizace všech map pokrývajících Českou republiku. V tomto roce měla probíhat práce na 

5. verzi legendy, která byla vytvořena v rámci vektorizace. K tomuto úkolu zatím nedošlo a 

konsolidace legendy bude přeložena na rok 2017. Zatím byla v rámci vektorizace vyřešena 

http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/rozvoj/ngmd
http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/rozvoj
http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/rozvoj


16 
 

sporná místa v mapách (indexy – rozdíly v mapách u jedné položky, vektorizace zlomů, 

hranice těles – přechody atd.). 

V rámci GEOČR25 se v roce 2016 také vektorizovala nová data vzniklá v rámci současného 

mapování České republiky. Zde také dochází k úpravám legendy, většinou k jejímu rozšíření 

a zařazení nových prvků, které se vyskytují na nových mapách. V rámci rozvoje NGMD byl 

však v roce 2016 důležitý převod geologických dat do nové struktury databáze – do 

pracovního skladu. Tato databáze je v současné době umístěna na serveru SDEDB02, tedy jde 

o testovací strukturu, obsahující veškerá data nového mapování včetně mimorámových údajů. 

Jsou zde geologická data zakrytá i odkrytá, zdokumentovaná a přístupná GIS specialistům. 

Ještě se upravují legendy jednotlivých oblastí na legendu uplatnitelnou v rámci celé republiky 

(přidání indexů pro jednotlivé oblasti, doplnění indexů pro jednotlivé list atd.), aby tato data 

mohla být distribuována nejen k tisku, ale také do webových aplikací. 

Jsou připravena data ložiskových map na převod do SDEDB02. Data jak geologická, tak 

ložisková budou převedena do databáze SDEDB01 na začátku roku 2017, tedy budou v rámci 

ČGS přístupná všem zaměstnancům. Na začátku roku 2017 budou tato data použita jako celek 

v nové webové aplikaci – na těchto datech budou ověřeny funkce nové aplikace. 

1.1.2 Mapování a výzkum v zahraničí 

Subsaharská Afrika 

Etiopie 

V souvislosti s řešením projektu rozvojové pomoci (2015 až 2017) byly dokončeny terénní 

mapovací práce a analýzy geologických rizik s implikacemi pro ochranu zemědělské půdy 

v jižní části Etiopie (mapové listy Leku a Arba Minch). V současné době se zpracovávají 

finální mapové výstupy a textové vysvětlivky. Neoponované výstupy budou součástí roční 

zprávy projektu za rok 2016. Dokončení dvou dalších mapových listů (list Mejo a Dila) a 

oponentní řízení výstupů projektu je plánováno na konec roku 2017. V souvislosti s řešením 

projektů ZRP v Etiopii byla v roce 2016 publikována práce věnovaná rekonstrukci 

holocenního vulkanického systému Corbetti (Rapprich et al. 2016). V současné době jsou 

připravovány další dvě publikace, které se zabývají tektonickým vývojem východoafrického 

riftového systému s implikacemi pro analýzu geologických rizik. 

Pokračují analýzy vzorků odebraných v průběhu terénních etap 2012–2016 a jejich 

vyhodnocení. V přípravě je publikace o miocenním až pleistocenním vývoji oblasti Wendo 
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Genet a publikace o frakcionaci bazalt-trachytové suity struskových kuželů v severní části 

jezera Chamo. Jsou také vyhodnocována interferometrická data z oblasti lednového 

zemětřesení (Hawasa 2016) a jejich možná tektonická interpretace. 

Namibie 

Práce Konopáska et al. (2016) publikovala korelaci geologických jednotek 

v neoproterozoickém horském pásmu Kaoko-Dom Feliciano-Gariep, rozděleném Atlantským 

oceánem. Studie přináší data o příbuznosti magmatického komplexu Angra Fría v Namibii 

s granitoidy v okolí Florianópolis v jihovýchodní Brazílii a dokládá blízkou polohu těchto a 

dalších geologických jednotek před otevřením Atlantského oceánu. 

Centrální Asie 

Mongolsko 

V Mongolsku byla úspěšně obhájena Závěrečná zpráva projektu ZRS Geologické mapování 

1 : 50 000 a zhodnocení ekonomického potenciálu Západního Mongolska – Mongol Altai 50 

(Žáček et al. 2016b). Na projektu v letech 2013–2016 autorsky spolupracovalo 32 odborníků 

ze čtyř zemí, kromě dalších 40 spolupracovníků a techniků. V rámci projektu se uskutečnilo 

terénní školení pro 19 mladých mongolských geologů. Během projektu bylo zpracováno 5 

základních geologických map v měřítku 1 : 50 000 (Buriánek et al. 2016b, Čáp et al. 2016, 

Soejono et al. 2016b, Vorel et al. 2016, Žáček et al. 2016c), dále přehledná strukturní mapa 

(Soejono et al. 2016c) a 60 map geochemických anomálií a map posouzení ložiskového 

potenciálu území (Bohdálek – Pecina 2016a–y, Pecina – Bohdálek 2016a–y, viz seznam 

literatury kapitoly 3). Část výsledků studia byla prezentována ve formě dvou publikací 

věnovaných stáří a vývoji granitového komplexu Togtokhinshil v Lake Zone v Mongolském 

Altaji (Soejono et al. 2016a) a petrogenezi a unikátní mineralogii žil alkalického ryolitu 

s astrofylitem permského stáří v téže oblasti (Žáček et al. 2016a). 

Antarktida 

Bohaté paleontologické nálezy z Antarktidy (oblast Antarktického poloostrova) jsou 

systematicky studovány a doplňovány expedičními výzkumy už od roku 2008. Současné 

studie se zaměřily na popis svrchněkřídových fosilních flór (souvrství Hidden Lake, ostrov 

Jamese Rosse), jejich biostratigrafii a paleoekologii (Kvaček – Vodrážka 2016). Výsledky 

druhového složení popsaných fosilních společenstev naznačují převažující teplomilné až 

tropicko-humidní klima během coniaku v této části Antarktidy. 
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Výsledky výzkumu unikátních recentních mineralizovaných struktur z mělkých jezer 

z ostrova Jamese Rosse byly zvěřejněny v časopise Biogeosciences (Elster et al. 2016). 

Popsané struktury tvoří biofilm obsahující novotvořené kalcitové jehlice a pohlcená cizorodá 

horninová zrnka, přičemž fotosyntetický biofilm je tvořen vláknitými cyanobakteriemi a 

zelenými řasami. Popsané společenstvo, vytvářející mineralizované struktury v extrémních 

podmínkách převážně zamrzlých jezer, nemá na Antarktidě ani jinde na světě obdoby (Elster 

et al. 2016). 

USA  

Byly systematicky ovzorkovány výskyty karbonatitů a asociovaných alkalických hornin 

kambro-ordovického stáří v zóně podél riftu Rio Grande (Nové Mexiko a Kolorado). Materiál 

je v současnosti analyzován v laboratořích (ČGS i externí partneři). 

V tomto roce byly dokončeny a publikovány dva mezinárodní články v prestižních časopisech 

Journal of Geological Society London a Geosphere. První je věnován problematice vmístění 

magmat a mechanismům vzniku magmatických staveb mělce intruzivních těles na příkladu 

plutonu Shellenbarger v oblasti mezozoického magmatického oblouku severozápadní části 

USA (Tomek et al. 2016). Druhá publikace je syntetickou prací shrnující geodynamické 

aspekty konvergence litosférických desek Severní Ameriky a Pacifického oceánu v období 

svrchní jury a spodní křídy, a to na základě komplexní strukturní analýzy staveb vybraných 

plutonických těles (Žák et al. 2016b). 

1.2 Modelování a vizualizace 3D stavby zemské kůry 

(J. Franěk, L. Kondrová, V. Kopačková) 

Hlavním cílem této kapitoly Strategického plánu výzkumu je tvorba 3D geovědních modelů, 

jejich ukládání a prezentace. Tento obor dosud nebyl na ČGS systematicky rozvíjen, proto se 

práce v současnosti zaměřují na metodické aspekty tvorby modelů a unifikaci datových zdrojů 

potřebných pro 3D geologické interpretace. 

Modelování a vizualizace 3D stavby zemské kůry zahrnuje: 

• Tvorbu 3D geologických modelů 

• Systematické a unifikované ukládání modelů vč. vstupních dat na ČGS 

• Prezentaci modelů (web, 3D tisk apod.) 

• Dálkový průzkum Země 
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Pro tvorbu modelů jsou využívány zejména tyto datové zdroje: 

• Vrtná databáze 

• Archiv Geofond 

• NGMD (vč. databáze dokumentačních bodů) 

• Data projektu Rebilance zásob podzemních vod 

Jedním z hlavních cílů pro rok 2016 bylo položení základního stavebního kamene 3D 

geovědního informačního systému ČGS, tj. nastavení procesů a postupů pro jednotnou a 

systematickou tvorbu, ukládání a využívání 3D geologických modelů. 

Před samotným zaváděním jednotné metodiky tvorby 3D modelů se ukázala jako akutní 

nutnost generální úprava přístupu (případně i struktury) databáze GDO (zejm. vrtů) včetně 

zavedení související databáze s reinterpretovanými vrtnými údaji, a databáze dokumentačních 

bodů jakožto dvou základních zdrojů dat pro 3D modely. Vzhledem k šíři potřebných zásahů 

do stávajících datových struktur a dopadu na využití zmíněných databází jsou související 

práce v iniciální fázi. 

Ačkoli na následujících částech budovaného 3D referenčního rámce České republiky byly 

v roce 2016 práce započaty, bude jejich řešení vzhledem k rozsahu prací pokračovat i 

v následujících letech. Součástmi 3D referenčního rámce budou: 

• prostorová databáze pro centrální ukládání, správu a využívání 3D dat pro vytváření 

modelů geologické stavby ČR (databáze GEOČR3D) 

• metodické pokyny pro tvorbu 3D geologických modelů (včetně používaného softwaru, 

propojení s prací v GIS a metadatového popisu modelů) 

• vývoj SW prostředků pro sdílení geologických modelů pro odbornou i laickou 

veřejnost (metody vizualizace a sdílení 3D dat a modelů, interaktivní práce s modely). 

Od druhého pololetí 2016 probíhají v rámci interního projektu 321560 (Rozvoj metodiky 

tvorby 3D geologických modelů a souvisejících databází ČGS) práce na návrhu datového 

modelu nové verze vrtné databáze ČGS, na jeho optimalizaci ve vztahu k vytváření 3D 

geologických modelů a na propojení s výsledky předchozích modelovacích projektů 

(Rebilance zásob podzemních vod apod.). Proběhla úvodní schůzka se zástupci útvaru 

Geofond na téma zavádění oprav ke geologicky dokumentovaným objektům a nastavení 

propojení s interpretovanými daty pro 3D modelování. 
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Dále byl vytvořen návrh nové podoby databáze dokumentačních bodů pro mapy 1 : 25 000 

s ohledem na co nejjednodušší využitelnost těchto dat pro tvorbu modelů a funkční prototyp 

obsahující testovací data. Po jeho schválení bude započata tvorba databáze v produkčním 

prostředí a vývoj souvisejícího uživatelského rozhraní. Nová databáze zahrnuje veškerou 

dokumentaci (dokumentační body, hydrogeologickou dokumentaci i dokumentaci svahových 

nestabilit), což by mělo přispět ke snazšímu propojování dat, na druhou stranu je však 

struktura databáze podstatně složitější než v současné době. 

Do konce roku budou rovněž zpřístupněné georeferencované skeny starších geologických 

map 1 : 25 000 v listokladu S-JTSK v počtu cca 80 listů. Tyto mapy představují jeden z velmi 

hodnotných podkladů pro tvorbu 3D geologických modelů z hlediska podrobné a přesné 

lokalizace litologických těles, zlomů i orientace duktilních struktur. 

Od roku 2016 probíhá rozvoj využití metodiky fotogrammetrie pro tvorbu geovědních 3D 

modelů malého rozsahu, které však vyžadují vysokou podrobnost vykreslení detailů 

modelovaných objektů, doplněnou případně o realistickou texturu povrchu modelů, 

odpovídající přírodnímu vzhledu. Příkladem aktuálního využití v probíhajících projektech je 

sběr dat pro tvorbu „discrete fracture network“ (DFN) modelů, případně dokumentace a 

vizualizace hornin, fosilií apod. od mikroměřítka po rozměry lomových stěn. 

Zároveň probíhá vývoj vlastních SW nástrojů pro prezentaci 3D geologických modelů nejen 

na webových stránkách ČGS (viz dále) s využitím volně šiřitelných SW. Paralelně je 

realizován průzkum trhu zaměřený na komerční SW s požadovanou funkcionalitou. 

Cílem vývoje nástrojů pro zobrazování 3D modelů je vývoj takového programového řešení, 

které umožňuje zobrazení 3D modelů ve formátu *.OBJ (a *.MTL) do webových stránek. 

Vkládání modelů, resp. 3D scén (kompozic) do webových stránek se při tom děje 

deklarativním způsobem, obdobně jako např. vkládání výřezů Google map apod. 

Pro 3D zobrazování je využita javascriptová knihovna Three.js, která obaluje API WebGL. 

WebGL umožňuje webovým stránkám využít pro zobrazení 3D grafiky výkon grafické karty 

počítače, tabletu či mobilu. Pro obecnou práci s webovou stránku a modelem je použit 

framework Dojo zahrnutý do javascriptového API od ESRI. Důvodem tohoto zdánlivě 

komplikovaného řešení je možnost budoucí interakce 3D modelů s 3D mapou. 

Pro vložení určité 3D kompozice (sestávající z pozadí, kamer, světel a vlastních 3D modelů – 

meshů) je třeba vytvořit příslušný konfigurační soubor ve formátu JSON. 
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Přednosti tohoto řešení jsou následující: 

• univerzálně použitelné a minimálně závislé na webové stránce, do které je načítáno; 

• deklarativní, pro zobrazení dalších modelů není nutné nic programovat, stačí pouze 

správně sestavit konfigurační soubor. To minimalizuje náklady na údržbu a snižuje 

riziko vzniku chyb; 

• jazykově naprosto nezávislé. V případě potřeby vytvoření webové kompozice v 

libovolném dalším jazyce to lze učinit pouze nadefinováním nového jazykového 

souboru s překlady několika málo termínů a použitím příslušného jazyka v 

konfiguračním souboru 3D kompozice; 

• v případě, že prohlížeč či zařízení neumožňuje práci s WebGL, lze nadefinovat v 

rámci HTML stránky náhradní zobrazení (např. statický obrázek či vysvětlující text); 

• obecné: v principu lze mít v rámci kompozice neomezené množství kamer, světel a 

meshů. 

Toto řešení má samozřejmě i svá omezení a problémy a některými se budou řešitelé dále 

zabývat (např. rozšiřování možností zobrazení pomocí definice dalších parametrů, větší 

uživatelská interakce s modelem apod.). 

Byl vytvořen první návrh metadatového profilu pro popis vytvářených 3D geologických 

modelů, který je plně kompatibilní s normou ČSN EN ISO 19115-1 Geografická informace – 

Metadata – Část 1: Základy z roku 2014. Metadatový profil byl přeložen do angličtiny a 

zaslán ke konzultaci zástupcům čtyř evropských geologických služeb, které mají 

s modelováním zkušenosti a projevily zájem o spolupráci. Jsou to geologické služby 

Bavorska, Dánska (GEUS), Finska (GTK) a Slovinska (GeoZS). Vzhledem k omezeným 

časovým kapacitám jednotlivých odborníků se plánuje pracovní setkání k tomuto tématu 

v prvních měsících roku 2017. Následně bude navržen způsob implementace tohoto 

metadatového profilu v ČGS a budou zahájeny práce na popsání existujících i nově 

vznikajících geologických modelů pro vytvoření přehledné mapové služby (případně i 

webové mapové aplikace), která by poskytovala přehled o prováděných pracích v tomto 

oboru. 

Vývoj metodiky tvorby, ukládání a využití 3D geologických modelů na ČGS v roce 2016 

probíhal v součinnosti s následujícími externě financovanými projekty ČGS: 

• 223500 – CEEMIR 
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• 544036 – 3D strukturně geologické modely horninového prostředí pro hlubinné 

úložiště 

• 545005 – Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov 

• 545006 – Hydrogeologické modely horninového prostředí pro hlubinné úložiště 

• 545008 – Studie napjatostních poměrů a vnitřní anizotropie v prostředí granitických 

hornin (LASMO) 

• 546005 – Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého 

moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ EDU – západ  

• 546012 – Matematické modelování křehkého porušení horninového prostředí metodou 

DFN 

• 575006 – COST suburban 

• 661190 – RINGEN I 

• 661130 – REPP-CO2 

• 661260 – GeoPlasma 

Tématu stability zemské kůry v souvislosti s její 3D stavbou se z hlediska podzemních úložišť 

v horninovém prostředí v roce 2016 zabývala práce Novákové et al. (2016). 

Součástí geovědního modelování je i využití dat a interpretací pocházejících ze širokého 

spektra metod využívaných pro dálkový průzkum Země (DPZ). Pracoviště dálkového 

průzkumu Země v ČGS se dlouhodobě zaměřuje na kvantitativní analýzu s využitím 

hyperspektrálních dat. V roce 2016 byla publikována nová metodická studie zaměřující se na 

vzájemnou interoperabilitu spektrálních knihoven pořizovaných různými přístroji a korekci 

širokého spektra vzájemných odchylek vyskytujících se v tomto typu dat (Kopačková – Ben-

Dor 2016). Fyzikální vlastnosti antropogenních substrátů v oblasti termálního infračerveného 

záření elektromagnetického spektra byly popsány v publikaci Pivovarníka et al. (2016). Dále 

je v recenzním řízení manuskript věnující se aplikaci optické a termální spektroskopie pro 

kvantitativní modelování širokého spektra půdních parametrů (Kopačková et al. 2016). Byla 

také připravena publikace, která se zaměřuje na nové přístupy ve využití hyperspektrálních 

dat, jež umožňuje přejít od pouhé identifikace minerálů k detekci geochemických procesů 

(van Der Meer et al. 2016). 

Od roku 2015 se tým DPZ spolu s kolegy z GFZ (Helmholtz Centre Potsdam GFZ German 

Research Centre for Geosciences) věnuje vývoji nových modelů (detekci vegetačního stresu, 
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detekci minerálů, modelování půdních parametrů) s využitím dat satelitních misí nové 

generace (ESA, Copernicus program). V roce 2016 byla publikována studie vyhodnocující 

potenciál dat Sentinel-2 pro detekci stresu lesních porostů (Gholizadeh et al. 2016a, b). 

Vyhodnocením prostorových a časových trendů lesních systémů v Krušných horách s 

využitím multispektrálních a hyperspektrálních obrazových dat se zabývá publikace Mišurce 

et al. (2016). 

Novým směrem, kterému se pracoviště DPZ na ČGS věnuje, je téma fúze satelitních dat s 

rozdílným prostorovým a spektrálním rozlišením. V roce 2016 byla publikována nová metoda 

datové fúze satelitních dat WorldView2 a ASTER, jež ve výsledku přináší přesnější 

identifikaci minerálů v aridních oblastech (Jelének et al. 2016a, b). 

Počínaje červnem 2016 započal nový výzkumný projekt z programu MŠMT/KONTAKT II 

(česko-izraelská vědecká spolupráce) Nový přístup pro modelování degradace půd s využitím 

superspektrálních satelitních dat. Doposud proběhla terénní kampaň cílící na odběr vzorků a 

in-situ spektroradiometrická měření na české testovací lokalitě (sokolovská pánev). Český 

tým navštívil v prosinci 2016 partnerskou organizaci v Izraeli (Tel Aviv University). Cílem 

návštěvy byla prezentace dílčích výsledků, práce na společných publikacích a tvorba plánu 

společných prací na rok 2017. 

Pracoviště DPZ se však vedle výzkumu v oblasti hyperspektrálních (HS) technologií zabývá i 

dalšími oblastmi DPZ. V rámci interního projektu ČGS a projektu MŽP bylo možné testovat 

metody radarové interferometrie pro detekci sesuvných území na testovacích lokalitách v 

Českém středohoří a v oblasti Východoafrického riftu, dílčí výsledky z prvního roku řešení 

byly prezentovány na národní konferenci GIS ESRI v ČR 2016 (Jelének et al. 2016c). 

1.3 Porozumění endogenním procesům v minulosti a v současnosti 

(K. Schulmann, V. Janoušek) 

1.3.1 Geodynamika kolizních a akrečních orogenních systémů 

Hlavním cílem této tematiky bylo studium akrečních a kolizních procesů podél 

konvergentních rozhraní za použití strukturně geologických, petrologických (metamorfní a 

magmatické petrologie), geochemických, geochronologických a geofyzikálních metod. Tyto 

práce jsou doplněny numerickým a blogovým modelováním. Výzkumy a vědecké výsledky 

přímo navazují na geologické mapování vybraných oblastí a zajišťují tak valorizaci získaných 

výsledků pracovníky geologické služby. 
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Regionálně se výzkumy dotýkají Českého masivu, francouzských Vogéz a Francouzského 

centrálního masivu, italských Alp a Marocké mesety v Evropě a severní Africe. V Asii 

probíhaly výzkumy především v severní Číně, a to v Ťan-šanu,v čínském Altaji, Beishanu a 

na okraji dunhuanského bloku. 

Středoasijský orogenní pás (CAOB) 

Grantová aktivita 

Rok 2016 byl ve znamení končícího grantu Návrat MŠMT nositele K. Schulmanna, který 

zahrnoval aktivitu řady výzkumných pracovníků ČGS, zejména P. Štípské, A. Guy, P. Hanžla, 

D. Buriánka, V. Janouška a v menší míře i dalších kolegů z ČGS a jiných institucí. Granty 

byly podávány v České republice (4), Číně (3), ve Francii a v Hongkongu (1), přičemž 

uvádíme pouze projekty přijaté k financování. 

• V roce 2016 byl předložen grant GAČR Kontrastní mechanismy růstu superkontinentu 

Pangea: nový pohled na tvorbu kontinentální kůry hlavního řešitele K. Schulmanna 

(2016), který byl přijat k financování pro léta 2017 až 2020 (8 700 000 Kč). 

• V lednu 2016 byly předloženy tři interní granty České geologické služby. 1. Příprava 

odborných publikací z oblasti Mongolského Altaje, využití dosud nepublikovaných dat 

projektu Návrat MŠMT a grantu GAČR a ukončeného grantu GAČR č P210/12/2205 

(podavatel K. Schulmann). 2. Byl předložen projekt pro interní grant ČGS řešitelů P. 

Hanžla a K. Schulmanna Tvorba přehledných geologických map na základě satelitních 

snímků a leteckých geofyzikálních dat a jejich využití pro interpretaci hranic korových 

bloků v oblasti Mongolského Altaje (podavatel Pavel Hanžl). 3. Moho depth model 

and lithospheric structures from GOCE gravity gradient data for the Central Asian 

Orogenic Belt – interní projekt 321430. Všechny tři interní projekty ČGS byly 

podpořeny k financování v celkovém objemu 350 000 Kč. 

• V březnu 2016 byl předložen grant řešitelů Yuen Chao a K. Schulmanna v rámci 

grantové agentury Čínské akademie věd Tectonic and metamorphic evolution of the 

Chinese Altai – Junggar basin boundary, který byl rovněž přijat k financování 

(1 000 000 RMB ~ 4 000 000 Kč). 

• V červenci 2016 byl předložen projekt Chinese Academy of Science President’s 

International Fellowship Initiative Key State Laboratory of Geodynamics, Beijing 

(podavatelé profesor Wenjiao Xiao a K. Schulmann). 
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Publikační aktivita 

V rámci výzkumných aktivit ČGS v střední Asii bylo vytištěno speciální číslo časopisu 

Journal of Geosciences 1/2016 (123 stran), zabývající se problematikou povahy a vývoje 

magmatismu středoasijského orogenního pásu (Central Asian Orogenic Belt, CAOB), s 

editory K. Schulmannem, O. Gerel (Mongolsko) a W. J. Xiao (Čína). Přineslo šest článků o 

různých aspektech vzniku krystalinických hornin v Mongolsku a přilehlé části Ruska. V rámci 

tohoto speciálního čísla byly publikovány následující čtyři práce autorů z ČGS: 

• Rozsáhlý soubor terénních petrografických a geochemických dat, získaných v rámci 

mapovacího projektu v západním Mongolsku, byl zkombinován s výsledky datování 

U-Pb zirkonů. Tyto výsledky byly využity pro publikaci, která se zabývá stářím a 

charakterem dvou rozdílných magmatických událostí v masivu Togtokhinshil a jejich 

významem pro akreční vývoj západního okraje jednotky Lake Zone (Soejono et al. 

2016a). 

• Práce Hanžla et al. (2016) se zabývá stářím, petrologickým charakterem, chemickým 

složením a petrogenezí devonských ortorul a metaryolitů tseelského terénu 

v mongolském Altaji. Na základě získaných dat navrhuje nový mechanismus vzniku a 

stabilizace čerstvě akretované oceánické kůry na kůru kontinentální synorogenním 

tavením mladých metapsamitů. 

• Další článek Buriánka et al. (2016a) shrnuje výsledky strukturního výzkumu, 

petrologie, geochemie, U-Pb datování a Hf-Sr-Nd izotopického výzkumu pozdně 

orogenního alkalického plutonu Sagsai v jv. části mongolského Altaje. Vmístění 

studovaného plutonu odráží zřejmě vznik výrazné plášťové termální anomálie vzniklé 

v pozdním karbonu, tedy až po ukončení subdukce, zřejmě po odlomení subdukované 

oceánské desky. 

Nový výzkum Žáčka et al. (2016a) v západním Mongolském Altaji je věnován žílám 

alkalického ryolitu, s extrémně železnatým astrofylitem. Žíly představují přívodní dráhy 

postkolizních vulkanitů A-typu spodně permského stáří. Geochemické a geochronologické 

výzkumy krystalinických formací v jižním Mongolsku vyústily v publikaci Buriánka et al. (v 

tisku) v časopise Gondwana Research. Tato práce poskytuje přehled o geochronologii, 

petrologii, geochemické povaze, a tektonickém významu magmatitů jednotky Zamtyn Nuruu 

v mongolském Altaji a ukazuje, že jižní okraj baydragského mikrokontinentu byl exponován 

vůči subdukujícímu světovému oceánu v období okolo jedné miliardy let, ale také po rozpadu 

Rodinie vůči mladému (600 Ma) Pacifickému oceánu. 
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Výsledky skupiny ČGS a našich čínských kolegů vyústily ve významný příspěvek autorů 

Jiang et al. (v tisku) v časopise Tectonics, který se zabývá mechanismem transformace 

akrečního klínu v stabilní kůru. Tato práce kombinuje izotopovou geochemii Nd a Hf, U-Pb 

geochronologii zirkonů, gravimetrické modelování a termodynamické modelování hustoty 

spodní kůry. Ukazuje se, že akreční sedimentární systémy mohou být transformovány do zralé 

kontinentální kůry diferenciací spjatou s parciálním tavením prizmatu, formováním 

granulitového rezidua a intruzemi granitů s obloukovou signaturou do střední a svrchní kůry. 

Výsledky výzkumů ČGS v čínském Ťan-šanu publikovali Soldner et al. (2016) v časopise 

Gondwana Research (on-line). Tato práce se zabývá výzkumem ekologitů z hlediska jejich 

strukturního, mikrostavebního (EBSD), metamorfního (PERPLEX modelování) a 

geochronologického vývoje za použití metody Lu-Hf na granátech. Stavby omfacitu ukazují 

na zaškrcení subdukované desky v hloubce cca 100 km a její následný výstup během 

svrchního karbonu a permu. Tyto výzkumy ukazují na vzájemně propojenou dynamiku 

subdukce paleotethydního oceánu a deformace kazašského oroklinálního systému. 

Mezinárodní konference 

Mezinárodní workshop spoluorganizovala ČGS v Ulánbátaru v září. Na tomto setkání 

klíčového významu byly předneseny příspěvky K. Schulmanna, A. Guy a P. Hanžla. 

Výsledky studií I. Soejona et al. (2016a) o povaze basementu Hovd Domain i v západním 

Mongolsku byly prezentovány ve formě posteru na konferenci CETEG 2016 (Predná Hora, 

Slovensko). 

V rámci zvláštního sympozia na EGU ve Vídni byla prezentována přednáška K. Schulmanna 

o principech vzniku Asijského pásma a A. Guy na téma geofyzikální stavby Mongolska. 

Na mezinárodním kongresu v Kapském Městě byla přednesena vyzvaná přednáška K. 

Schulmanna na téma paleozoického kontinentálního růstu Asie (předneseno prof. Min 

Sunem). 

Na mezinárodní konferenci v Londýně v říjnu 2016 byla přednesena vyzvaná přednáška K. 

Schulmanna na téma kontinentálního růstu asijského kontinentu. 

Pedagogické aktivity 

V rámci konference v Ulánbátaru v září 2016 byly předneseny dva krátké kursy P. Hanžlem a 

K. Schulmannem pro studenty doktorského studia s tematikou výzkumu středoasijského 

orogenního pásu. 
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Evropské variscidy 

Grantová aktivita 

Výzkumy se uskutečnily v rámci dvou existujících grantů GAČR: 

2016–2018: Melting the metagranitoids: important but poorly understood aspect of crust 

evolution (GACR 16-17457S s rozpočtem 3 977 000 Kč = 153 000 €, koordinátor P. Štípská). 

2013–2016: Prograde metamorphism, crustal thickening and lower crustal flow: new concept 

of building of crustal root in Variscan orogeny (GACR 13-16315S  s rozpočtem 7 935 000 Kč 

= 305 000 €, koordinátor P. Štípská). 

Byl podán a získán grant GAČR: 

2017–2019: The role of inherited continental margin architecture on early Variscan 

convergence (Role zděděné architektury kontinentálního okraje v průběhu raně variské 

konvergenci)(GAČR 17-22207S s rozpočtem 3 407 000 Kč = 126 000 €, P. Štípská – 

koordinátorka ČGS). 

Publikační aktivita 

V roce 2016 byl dokončen výzkum žilných a intruzivních granitoidů při jižním okraji 

jihočeského granulitového komplexu. Detailní geochemická a petrologická charakteristika 

může upřesnit a odlišit jednotlivé typy žil a intruzí a tyto výsledky mohou přispět k ujasnění 

legendových položek granitoidů v probíhajících mapových projektech. Závěry byly 

publikovány v Journal of Geosciences (Nahodilová et al. 2016). Vrána et al. (2016) 

publikovali změny chemismu granátů a v nich uzavřené ilmenit-magnetit-spinelové sféroidy v 

horninových systémech peridotit-eklogit z Blanského lesa. 

Byl publikován článek Bukovské et al. (2016, JGR) zabývající se vývojem střižných pásů a S-

C struktur v granitoidech z jihoarmorické zóny (Francie) na úrovni mikrostruktur. Vývoj 

struktur je rozčleněn do tří fází podle deformačních mechanismů a dokumentuje významné 

propojení deformačních a chemických procesů v podmínkách křehce duktilního rozhraní. 

Tři práce vzniklé v rámci projektu GAČR 13-16315S byly publikovány v prestižních 

světových časopisech: 

1. Dynamikou saxothuringické oceánské subdukce se zabývá studie autorů Collet et al. (2016) 

publikovaná v časopise Journal of Metamorphic Geology (on-line). Zkoumá 
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tektonometamorfní vývoj eklogitů v Krušných horách se zaměřením na studium mikrostruktur 

a reologických vlastností podsouvané desky v kombinaci s metodami EBSD a 

termodynamickým modelováním. Nejdůležitější aspekty práce ukazují, že studované horniny 

zaznamenávají během retrogrese pouze minimální snížení teploty, možné zahřátí na bázi 

kontinentální kůry a minimální infiltraci fluid. Mikrostruktury omfacitu ukazují konstrikční 

napětí během podsouvání, přecházející do plain strainu a oblátního napětí během exhumace, 

přičemž jejich posloupnost ukazuje na zaškrcení podsouvané desky, transfer hornin do 

subdukčního kanálu a odpadnutí spodku subdukující desky. 

2. Práce autorů Peřestý et al. (2016) byla publikována v časopise Journal of Metamorphic 

Geology (on-line). Tato studie modifikuje předchozí modely o tektonickém vývoji západního 

okraje tepelsko-barrandienské oblasti a popisuje vývoj jižního okraje Rheického oceánu od 

tvorby pasivního kontinentálního okraje po rané fáze variské orogeneze. Nejstarší zjištěná 

událost datovaná na monazitu na 485Ma je nízkotlaká a vysokoteplotní a je interpretována 

jako výsledek extenzní tektoniky spojené se vznikem Rheického oceánu. Další událost je 

charakterizována střednětlakou barrovienskou posloupností metamorfózy se strmou stavbou, 

datována na monazitu na 375 Ma a interpretovaná jako výsledek zkrácení pasivního okraje. 

Poslední devonská událost je charakterizována plochými stavbami se sillimanitem a 

chloritem, ukazující na exhumaci spodnokorových hornin akomodovanou duktilním 

poklesem. Jak zkrácení, tak extenzní exhumace dokumentují procesy ve svrchní desce nad 

devonskou subdukční zónou. 

3. Jeřábek et al. (2016) publikovali soubor strukturních dat pořízených během mapovacího 

projektu v Krkonoších. Článek spolu s petrologickými daty z metamorfovaných hornin 

poskytl nový detailní model exhumace hornin v oblasti saxothuringické subdukční zóny ve 

dvou cyklech. Článek nabízí nový a polyfázový model exhumace HP hornin v této oblasti. 

Aktivity ČGS zahrnují spolupráci s kolegy francouzskými (univerzity v Nice, Štrasburku, 

Rennes), marockými (Univerzita Aj Jadida), italskými (univerzita Milano) a španělskými 

(univerzity Barcelona a Salamanca) v jižní větvi variského orogénu. 

Ve francouzském Massif Central probíhaly práce vedené P. Pitrou. Hlavní aktivita je 

směrována na pochopení P-T podmínek a datování eklogitových hornin v jižní části 

Francouzského středohoří. Kromě klasických eklogitů se výzkum zaměřuje též na reakci 

granitoidů během subdukce. Datování probíhá kombinací různých metod (U-Pb zrn, mnz; Lu-

Hf & Sm-Nd grt; Ar-Ar mu, bi, amph). Výsledky části výzkumů byly publikovány v časopise 
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International Journal of Earth Sciences (on-line) a byly zaměřeny na identifikaci ordovických 

magmat zavlečených do devonské subdukční zóny a s tím spojeným metamorfním přetiskem. 

Naše výzkumy pokračovaly zejména v oblasti Marocké mesety, z níž publikovali článek 

Wernert et al. (2016) v časopise Journal of Metamorphic Geology. V rámci těchto výzkumů 

byl studován tektonometamorfní vývoj metapelitů doplněný o datování monazitu v masivu 

Rehamna v Maroku. Výsledky ukazují, že zde došlo k rychlému přechodu od extenze do 

komprese, charakterizované specifickým vysokoteplotním metamorfním gradientem 

barrovienských sekvencí, které se liší od sekvencí ve variské Evropě. Na základě dat bylo 

navrženo, že jde o intrakontinentální orogen uvnitř gondwanské desky, daleko od hranic 

litosférických desek. 

Výzkumy variského orogenu také pokračují v oblasti italských Alp a byly předmětem článku 

Petri et al. (2016) v časopise Contributions to Mineralogy and Petrology. Studium pozdně 

variského vývoje kůry během permu dokumentuje mechanismus vmístění permského 

gabrového plutonu Sondalo v Alpách. Jelikož nejenom samotné magma, ale i kontaktní 

aureoly zaznamenávají deformaci a metamorfózu spojenou s vmisťováním magmat, byla 

použita kombinace studia struktur, metamorfózy a petrologického modelování v kontaktní 

aureole. Byl prokázán dvoufázový vývoj vmístění. V první fázi došlo po intruzi k prohřátí 

kůry, v druhé fázi k exhumaci díky duktilnímu toku v okrajích plutonu a kontaktní aureole, 

dokazující postupné sbližování mechanického chování plutonických a korových hornin. 

 

Numerické a analogové modelování reologie a termální historie orogenů na příkladu 

Variscid a Tibetu 

Grantová aktivita 

Výzkumy probíhaly v rámci grantu francouzské grantové agentury ANR DSP Tibet a dále 

v rámci projektů MŠMT LK11202 (Návrat) a GAČR 13-16315S. 

Publikační aktivita 

Publikací Maierové et al. (2016) v časopise Tectonics byla úspěšně završena srovnávací 

studie tektonického, magmatického a metamorfního vývoje evropských variscid a 

Himálaje/Tibetu. Práce mimo jiné dokládá, že anomální felsické složení spodní kůry na 

počátku kontinentální kolize může vysvětlit vysokotlaké granulity nalézané v Himálaji. V 

tomto směru výzkumu pokračujeme ve spolupráci s prof. Geryou (ETH Zurich). Cílem je 
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systematické prozkoumání dynamiky tzv. relaminace, tedy procesu vedoucího ke vzniku 

felsické spodní kůry během kontinentální subdukce a kolize. Modely ukazují řadu různých 

způsobů, jakými může k relaminaci dojít. Průběh tohoto procesu závisí zejména na míře 

tavení plášťového klínu a na rychlosti subdukce a kolize. 

Chování felsické spodní kůry bylo studováno také z mikrostrukturního hlediska. Byl sestaven 

model vývoje velikosti zrna v jihočeských granulitech, který ukazuje na dominantní roli tzv. 

pinningu pro deformační vlastnosti těchto hornin (článek v recenzním řízení v časopise Earth 

and Planetary Science Letters). 

Zároveň pokračuje práce na tématu inverzní reologie mramoru a kvarcitu jakožto důsledku 

přítomnosti minoritních minerálních fází (připravovaná publikace Ulricha et al. pro časopis 

Journal of Structural Geology). 

1.3.2 Termální a tlakový vývoj spodní kůry a svrchního pláště a jejich vzájemná 

interakce 

Grantová aktivita 

Tyto výzkumy probíhají v rámci končícího projektu MŠMT LK11202 (Návrat) a projektů 

GAČR 13-16315S a 13-16315S. Pokračování projektu je garantováno novým projektem 

GAČR.  

2017–2019: The role of inherited continental margin architecture on early Variscan 

convergence (Role zděděné architektury kontinentálního okraje při raně variské konvergenci) 

(GAČR 17-22207S s rozpočtem 3 407 000 Kč = 126 000 €, Štípská – koordinátorka ČGS). 

Publikační aktivita 

V nových pracích se ukazuje narůstající význam geochronologických metod ve studiích 

České geologické služby ve spojení s moderními petrologickými metodami (termodynamické 

modelování), jež vedou k rozvoji nového oboru termochronologie. Dále jsou studovány 

petrologické a chemické změny během metamorfózy v podmínkách granulitové facie, 

termodynamické modelování P-T-t drah. Výsledky výzkumů v této tematice byly publikovány 

v celkem pěti článcích v prestižních světových časopisech. 

• Práce Štípské et al. (2016) publikovaná v časopise Journal of Metamorphic Geology se 

zabývá problematikou datování zirkonu ve vysokotlakých a vysokoteplotních 

eklogitech a granulitech. Díky kombinaci analýzy U-Pb a vzácných zemin v zirkonu 
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bylo možné interpretovat některá data z rekrystalovaných částí zirkonu v ekvilibriu s 

granátem a tím určit minimální věk variské subdukce kolem 355 Ma. 

• Podobně i práce autorů Skrzypka et al. (2016) v Chemical Geology (on-line) se zabývá 

významem věků obdržených na monazitu v metamorfovaných horninách. V detailní 

petrochronologické studii začleňuje data do petrologického kontextu vývoje hornin na 

příkladu metamorfních hornin ve Sněžnické klenbě. Vztahy mezi allanitem, 

monazitem a dalšími akcesorickými a hlavními minerály ukazují, že první monazit 

vzniká rozpadem allanitu na prográdní dráze okolo 5–7 kbar a 575–640 °C. Tento 

monazit je však vzácně zachován a dává věky 360–340Ma. Výsledky spíše ukazují 

dominantní populaci s věky 330–310Ma, interpretovanou jako rekrystalizaci monazitu 

během retrogrese a exhumace okolo ~300 °C. 

• Práce autorů Racka et al. (2016) v International Journal of Science (on-line) ukazuje 

na komplexní chování argonového systému v amfibolu a ve slídách během 

kontinentální kolize na východním okraji Českého masivu. Práce je charakterizována 

dvěma skupinami věků, z nichž starší skupina (~341 Ma) je spjatá se vznikem 

plochých staveb indikujících podsouvání brunovistulika pod moldanubikum. Druhá 

skupina věků (330 Ma) indikuje laterální posun orogenního kořene podél 

mikrokontinentu. Práce má významné implikace pro kinematický vývoj východního 

okraje Českého masivu jako celku. 

• Dvě další práce Kotkové a spoluautorů (Lithos, Journal of Metamorphic Geology) se 

zabývají výzkumy severočeských granulitů, které jsou charakterizovány jako UHP 

horniny přetištěné v HP granulitové facii a vysokoteplotní termochronologií 

tektonometamorfních procesů. Specificky bylo zkoumáno chování zirkonu za 

podmínek UHT-UHP metamorfózy, včetně studia izotopického složení (U/Pb, δ18O, 

Hf) a obsahu stopových prvků v zirkonech s uzavřeninami diamantu (Kotková et al. 

2016). 

1.3.3 Orogenní a postorogenní magmatismus 

Geneze granitoidů v různých tektonických prostředích 

 

Publikační aktivita 

Pomocí metody U-Pb datování zirkonů bylo stanoveno stáří krystalizace hlavních meta-

granitoidních těles v oblasti brunovistulika a moravika. V kombinaci s výsledky geochemické 
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studie (horninová geochemie i radiogenní izotopy Sr-Nd) posloužila tato data k určení 

charakteru a časového rozsahu magmatismu v rámci kadomského magmatického oblouku a 

přispěla k objasnění předkolizního geotektonického vývoje východního okraje Českého 

masivu v rámci severního okraje Gondwany (Soejono et al. v tisku). 

Článek popisující model reaktivace hlubších živcových kumulátů intruzí bazického magmatu 

a vznik reverzní zonality granitoidních plutonů na příkladu říčanského plutonu (středočeský 

plutonický komplex) byl přijat do speciálního čísla časopisu Lithos z Huttonovy konference o 

vzniku granitů (Trubač et al. v tisku). 

V rámci interního projektu P. Závady (ČGS 321460) byla publikována práce Závady et al. 

v časopise Journal of Structural Geology. Tato práce představuje nový metodický postup k 

rozeznání typů deformace v intruzivních magmatických tělesech pomocí kombinace analýzy 

anizotropie magnetické susceptibility, analýzy typu distribuce směrových dat (Vollmerova 

metoda) a mikrostrukturního výzkumu kolmých řezů. Tento postup umožňuje odhalit stavby 

vzniklé homogenní deformací nebo deformačním přetiskem starší stavby a je demonstrován 

na deformovaném roji granitických silů v oblasti orlicko-sněžnické klenby. Rozdělení AMS 

staveb podle typů staveb odhalilo souvislou sekvenci postupné transpozice magnetické stavby 

od okrajových vysokoteplotních staveb až po vnitřní stavby spojené se vznikem vrásové 

kliváže. Významným výsledkem práce je i nový model mechanického změkčení orogenního 

klínu současným vmístěním horizontálních a vertikálních silů během vrásnění vrstevnatého 

sledu metamorfovaných hornin. 

Petrogenetické procesy spjaté s aktivními i fosilními magmatickými oblouky 

Do časopisu Gondwana Research byl odeslán článek Janouška et al. (v recenzi) o petrologické 

a geochemické povaze, stáří a pravděpodobném vzniku khantairského magmatického 

komplexu (Lake Zone, mongolský Altaj). Podstatné poznatky přinesla korelace tohoto 

primitivního magmatického oblouku na okraji baydragského kontinentu s obdobnými výskyty 

ve středním a v západním Mongolsku, jakož i přilehlé části Ruska. Studovaný magmatický 

komplex je zřejmě součástí cca 1800 km dlouhé kambricko-ordovické struktury, nazvané Ikh-

Mongol Arc, která lemuje vnější okraj mongolské orokliny. 
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Studium mineralizačních procesů 

Grantová aktivita 

V rámci projektu GAČR (13-15390S) byly dokončeny veškeré plánované práce týkající se 

Re-Os geochronologie molybdenitů a arzenopyritů/pyritů z různých mineralizací Českého 

masivu. 

Publikační aktivita 

Dílčí výsledky Re-Os geochronologie byly publikovány v časopise Journal of Geosciences 

(Haluzová et al. 2016) a Mineralium Deposita (Ackerman et al. v tisku). Další výstupy jsou 

v přípravě pro publikaci v první polovině roku 2017 (Re-Os geochronologie arzenopyritů Au-

ložisek Českého masivu a pyritů z vybraných lokalit černých břidlic Barrandienu). 

Pokračovalo studium fluidních inkluzí v minerálech polymetalické mineralizace v Obřím dole 

(Pašava et al. 2016) a v křemen-topazových greisenech a granitech ze západních Krušných 

hor (Dobeš 2016). 

1.3.4 Vnitrodeskový magmatismus a magmatismus spjatý s rifty 

Petrologický charakter a variabilita složení zemského pláště 

Vliv metasomatického přetisku na Re-Os izotopovou systematiku byl doložen pro suitu 

plášťových peridotitů z Českého masivu ve vztahu k hlavním orogenním cyklům (Kochergina 

et al. 2016). 

Výsledky výzkumu xenolitů z Patagonie v rámci spolupráce s kolegy z University of Vienna 

byly publikovány v časopise Journal of Petrology (Mundl et al. 2016). 

Výsledky studia distribuce izotopů Re-Os a Lu-Hf vybraných plášťových pyroxenitů Českého 

masivu (ve spolupráci s University of South Carolina) byly publikovány v časopise Lithos 

(Ackerman et al. 2016). 

Vulkanismus riftů 

Na oblasti Doupovských hor (v riftu) a přilehlé části Krušných hor (vně riftu) byly 

dokumentovány rozdíly ve složení primitivních alkalických bazaltoidů, dané především 

odlišnými podmínkami parciálního tavení zdrojového pláště (Haase et al. 2016). 

Rozpracována je studie sledující systematické změny ve složení primitivních alkalických 

bazaltoidů v závislosti na jejich pozici vůči oherskému riftu a dalším významným 

tektonickým zónám (labské zlomové zóně, lužickému zlomu aj.). 
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V oblasti vulkanického pole Strzelin-Ziebice byly objasněny příčiny chemické variability 

alkalických bazaltoidů jednotlivých těles jako důsledek odlišné hloubky tavení a odlišného 

stupně asimilace a frakční krystalizace (Awdankiewicz et al. v tisku). 

Nově byl v Českém středohoří potvrzen výskyt karbonatitu. Geochemická a izotopická data 

tohoto karbonatitu dokládají odvození tohoto karbonatitu z frakcionovaného alkalického 

magmatu (syenit), ale také jeho pozdější ovlivnění hydrotermálními procesy (předloženo na 

začátku prosince). 

O geochemickém složení, zdrojích a tektonickém významu silurského vulkanismu pražské 

pánve pojednává článek Tasáryové et al. (v recenzi), předložený do tisku v International 

Journal of Earth Sciences. Dokumentuje, že silurský rifting (wenlock–ludlow, 431–425 Ma) a 

s ním spjatý bazaltový vulkanismus v pražské pánvi, odrážel postupné uzavírání Iapetu, nikdy 

nedosáhl oceánského stadia. Bylo to zřejmě díky inicializaci kolize mezi Baltikou a Laurencií 

během kaledonského orogenního cyklu. 

Petrogeneze karbonatitových magmat v kratonech 

Grantová aktivita 

V rámci projektu GAČR (15-08583S) pokračovalo studium distribuce stopových prvků (se 

zaměřením na HFSE a platinové kovy) a izotopů Sr, Nd, Pb, Li a Re-Os ve vybraných 

karbonatitech a v doprovodných alkalických horninách z několika lokalit jižní Indie (zejména 

Samalpatti a Sevattur) a také dalších karbonatitů z oblasti východoafrického riftu a USA. 

Publikační aktivita 

Petrografickou, mineralogickou a geochemickou charakterizací nálezu anomálního 

karbonatitu v Českém masivu se zabývá studie Rappricha et al. (v tisku). Komplexní 

mineralogickou a geochemickou analýzou karbonatitů a alkalických hornin ze dvou geneticky 

spjatých lokalit v jižní Indii se zabývá Ackerman et al. (v tisku). 

1.3.5 Extraterestrické a impaktové procesy 

Geneze tektitů 

Žák et al. (2016a) představili nový vícestupňový model tvorby tektitů na základě detailního 

studia chemismu sedimentů z okolí kráteru Ries a sady moldavitů z několika pádových 

podpolí v České republice a Německu. Studium koncentrací a izotopového složení Li v suitě 

chemicky rozdílných sedimentů z okolí kráteru Ries (Německo), doplněné o sadu chemicky 

variabilních moldavitů z několika pádových podpolí Česka, Německa a Polska, ukázalo 
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zásadní homogenizaci beze ztráty Li v impaktovém procesu a vyčlenilo některé typy 

sedimentů jako zásadní pro celkový chemismus moldavitů a některé jako nevhodný nebo 

velmi okrajový materiál (Rodovská et al. 2016). Extrémní úbytek a izotopová frakcionace Cu 

oproti mnohem těkavějšímu Zn byly vysvětleny změnou redoxních podmínek v procesu 

tvorby moldavitů ze sedimentů v průběhu impaktu (Rodovská et al. v recenzi). Skála et al. 

(2016) detailně charakterizovali nález moldavitu z nového pádového podpole v Polsku. 

Vybrané vzorky moldavitů, dalších impaktových materiálů a sedimentů z okolí kráteru Ries 

byly studovány pomocí systematiky siderofilních prvků a izotopů Os, přičemž byla 

modelována kompletní výměna Os mezi impaktorem a sedimenty na rozdíl od jednoduchého 

mísení dvou komponent (Ackerman et al. v recenzi). Jonášová et al. (2016) stanovili 

koncentrace siderofilních prvků a Os izotopové složení v impaktových sklech kráteru 

Žamanšin s cílem upřesnit typ impaktoru. Magna et al. (v revizi) studovali izotopové složení 

O a Cr v impaktních sklech z kráteru Žamanšin a ve vybraných moldavitech, což umožnilo 

identifikaci projektilu pro Žamanšin a bližší pochopení interakce impaktové taveniny s lokální 

atmosférou. 

Geochemie meteoritů a Měsíce 

Systematikou izotopů hořčíku v kompletním litologickém rozpětí meteoritů z Marsu se 

zabývá Magna et al. (v recenzi). Bermingham et al. (2016) analyzovali izotopové složení Ba 

v různých typech meteoritů se zřetelem na kompletní destrukci rezistentních fází a interpretaci 

nukleosyntetických příspěvků. 

1.3.6 Metodické studie 

Vývoj metodiky datování pomocí LA ICP-MS 

Petrogenetické aplikace izotopů Li 

Distribuci izotopů Li v LCT pegmatitech různého stáří a geotektonického prostředí vzniku 

popisují Magna et al. (2016). 

Problematikou použití izotopů lithia pro geochemické studie se zabývá monografie 

v nakladatelství Springer (Tomascak et al. 2016). 

Vývoj software pro prezentaci a numerické modelování geochemických dat magmatitů 

Pokračoval vývoj skriptů pro numerické a termodynamické (Perplex, Melts) modelování 

petrogeneze magmatických hornin v jazyce R (ve spolupráci s univerzitou v Saint Etienne) a 
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jejich aplikaci pro petrogenezi anatektických granitů Českého masivu. V přípravě je modul 

pro propojení s QGIS. 

Byla uvolněna verze 4.1 programu GCDkit, umožňující mj. přepínaní datasetů. 

V nakladatelství Springer byla publikována monografie ‘Geochemical Modelling of Igneous 

Processes – Principles and Recipes in R Language’ Janouška et al. (2016). 

Pedagogické aktivity 

Na téma využití GCDkitu a jazyka R v modelování petrogeneze magnatických hornin byl 

zorganizován týdenní workshop na Università degli Studi di Catania (Itálie). 

Na PřF UK byl zřízen nový kurz MG440P44 – Data analysis in R and Python (V. Janoušek, 

O. Lexa) 

Mezinárodní konference 

Na konferenci CETEG 2016 byla přednesena přednáška Interpretation of geochemical data 

from magmatic rock suites using the R language – the current state of play. 

1.4 Exogenní geologie 

(V. Rapprich a T. Hroch) 

Paleozoikum 

V paleozoiku Barrandienu byly studovány mikrostrukturní jevy v lochkovském souvrství 

spodního devonu a pozornost byla věnována mikrostriacím na vyhlazených mezivrstevních 

plochách vápenců. Tyto striace byly v Barrandienu historicky popisovány jako tzv. fosilní 

seizmogramy. Dva nové nálezy těchto zajímavých mikrostruktur byly popsány a diskutovány 

v článku Vorla (2016). 

Mezozoikum 

V rámci interního projektu 339200 (Dokončení Rebilancí) byl v průběhu roku 2016 průběžně 

zpracováván rozsáhlý vrtný materiál získaný během aplikovaného projektu Rebilance zásob 

podzemních vod. Materiál z vrtu 4523_A Sedlec u Litoměřic poslouží jako základní dataset 

čerstvě přijatého grantového projektu GAČR 17-10982S Globální cyklus uhlíku a změny 

hladiny oceánu ve skleníkovém klimatu (hl. řešitel D. Uličný, GFÚ AVČR, spoluřešitel S. 

Čech, ČGS). 
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Paleontologické a sedimentologické výzkumy mezozoických formací probíhaly i v rámci 

postdoktorandského grantu GAČR GP14-31662P. Mezi nejdůležitější výstupy patří články 

uveřejněné v prestižních časopisech Biogeosciences (Elster et al. 2016) a Cretaceous 

Research (Kvaček ‒ Vodrážka 2016). Systematicky byl studován paleontologický materiál 

z Antarktidy (ostrov Jamese Rosse, oblast Antarktického poloostrova), z české křídové pánve, 

ale i ze spodní a svrchní křídy Německa, Rakouska a Francie. 

Terciér 

Zajištění stěžejních podkladů pro zhodnocení Dokumentace EIA postupu těžby uhlí dolu 

Turów až ke státní hranici s ČR, zpracované polskou stranou s možností návrhu minimalizace 

negativních dopadů zejména na podzemní a povrchové vody na území ČR, jež jsou v předpolí 

dobývacího prostoru Turów. Odborné podklady pro vyjednávání na mezinárodní úrovni o 

kompenzaci negativních dopadů: 

Probíhá zpracování oblastí Frýdlantska a Hrádecka: na české straně zpracováno 939 vrtů na 

Frýdlantsku a 921 vrtů na Hrádecku; v polské části žitavské pánve zpracováno 377 vrtů. 

Z vrtných dat a mapových podkladů bylo vyrobeno 5 opěrných převýšených řezů v oblasti 

Frýdlantska a 3 řezy v oblasti Uhelné na Hrádecku. Dále byl připraven model podloží 

hrádecké pánve (atektonický i tektonický). Jsou k dispozici modely izolinií mocnosti terciéru 

a kvartéru na Hrádecku a Frýdlantsku a model rozšíření uhelných obzorů na Hrádecku. 

Probíhají práce na závěrečné zprávě s popisem výsledků zpracovaných vrtných dat, rešerší 

dostupných archivních zpráv, včetně návrhu doplňkových geologických a geofyzikálních 

prací pro další etapu projektu. 

Kvartér 

Pracovníci oddělení kvartéru se věnovali především stratigrafickým otázkám a 

environmentálním rekonstrukcím prostředí. Paleopedologický a archeologický 

výzkum sprašové série v Horkách nad Jizerou poskytl důležité informace o pedostratigrafii a 

environmentálním vývoji středního a svrchního pleistocénu ve střední Evropě (Šída et al. 

2016). Díky absolutnímu datování fluviálních teras metodou Be10 (Schaller et al. 2016) bylo 

možné zpřesnit předchozí představy o pleistocenním vývoji říční sítě ve středoevropském 

prostoru. Multidisciplinární výzkum pozdně glaciálních jezerních sedimentů a paleopůd 

v Třeboňské pánvi (Hošek et al. 2016; Hošek et al. v tisku) přinesl řadu nových 

paleoenvironmentálních a paleogeografických poznatků o tomto klíčovém kvartérním období. 

O historii svrchně holocenní vegetace v Pošumaví informuje článek Břízové (2016). 
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Pracovníci oddělení kvartéru se také podílejí na dokumentaci liniových staveb (zejména D3 a 

D8), odkud získaný materiál bude teprve zpracován a publikován. 

Vulkanity 

V rámci projektu Rebilance podzemních vod bylo získáno množství dat a hmotné 

dokumentace, které jsou nadále zpracovávány. Vzhledem k významu altenbersko-teplické 

kaldery pro genezi teplických termálních vod byly v tomto projektu řešeny i vulkanické 

horniny ve výplni kaldery. Po skončení projektu Rebilance jsou výsledky dále zpracovávány 

do publikačních výstupů. V první fázi byla zpracována nejstarší etapa vývoje kaldery, tzv. 

schönfeldský komplex s ryodacitovými lávami, ignimbrity a dalšími typy vulkanoklastik 

(Walther et al. 2016 v tisku). Pokračuje vyhodnocení dat letecké a pozemní 

gamaspektrometrie, která přispěla k porozumění stavbě celé struktury a také geochemických 

dat vývoje vulkanismu teplického ryolitu. 

Ve spolupráci s New Mexico Highlands University (USA) a Université Blaise Pascal (Fr) 

pokračoval výzkum přívodních systémů monogenetických vulkánů, který prokázal, že i tyto 

drobné vulkány mohou ukrývat komplexní přívodní systém. Na lokalitě Zebín byl zjištěn 

komplexní charakter přívodní dráhy, kdy v některých žílách dochází k mísení bazanitového a 

trachytového magmatu (Petronis et al. předloženo). Podobně byla zpracována diatrema 

Zákupy, kde docházelo k opakovaným intruzím a podpovrchovým explozím. Data ze Zákup 

jsou v současnosti zpracovávána a rukopis je připravován. 

Výsledky výzkumu jednotlivých vulkanických lokalit jsou popularizovány formou 3D 

animací a rozšířené reality (AR) ve vydávaných brožurách i na informačních cedulích přímo 

na lokalitách (Rapprich et al. v tisku).  

Byla publikována kniha Doupovské hory (Matějů – Hradecký – Melichar ed. 2016). 
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2 Výzkum globálních změn v geologické minulosti a vývoje života  

 

Zpracovali Jiří Frýda a kol. 

  

Abstrakt  

K hlavnímu okruhu řešených problémů patří především studium reakce biosféry na globální 

změny a studium změn struktury krizí postižených paleospolečenstev. Zvláštní pozornost je 

věnována studiu globálního cyklu uhlíku, změn průměrných teplot globálního mořského 

ekosystému v době krizových událostí. Cílem této části výzkumného programu je 

multidisciplinární výzkum vývoje sedimentárních pánví a biodiverzity, zaměřený na analýzu 

průběhu výrazných globálních změn v minulosti Země, stratigrafický výzkum v rámci aktivit 

Mezinárodní stratigrafické komise a využití netradičních izotopů pro analýzy průběhu 

globálních změn. Tento komplexní přístup je založen na využití rozličných metod – 

paleontologických (analýza paleospolečenstev, fylogenetická analýza etc.), 

sedimentologických (mikrofaciální analýza) a geochemických (izotopová geochemie).  

Výsledky výzkumu globálních změn v geologické minulosti Země byly publikovány jako články 

ve vědeckých časopisech s IF a v recenzovaných odborných periodikách, jako kapitoly ve 

vědeckých knihách a byly prezentovány formou přednášek a posteru na mezinárodních 

konferencích. V roce 2016 tento tým publikoval nebo předal do tisku 31 článků ve vědeckých 

časopisech s IF. Průměrná publikační efektivita tohoto týmu je tedy větší než 3 články ve 

vědeckých časopisech s IF na pracovníka a rok.  

Skupina mořského paleozoika zajišťuje veškeré editorské i technické práce a vydává 

mezinárodní impaktovaný časopis Bulletin of Geosciences. V roce 2016 v něm bylo na 900 

stranách publikováno 42 vědeckých prací (Bulletin of Geosciences, ročník 91, 2016). Impakt 

faktor Bulletinu pro rok 2016 je 1,7. Bulletin of Geosciences je dnes díky mnohaletému úsilí 

současné redakční rady třetí nejvýznamnější vědecký časopis vydávaný v České republice. 

Bulletin of Geosciences patří k nejvýznamnějším časopisům oboru paleontologie na světě.  

Členové týmu „Globálních změn“ prezentují své výsledky na světových a mezinárodních 

konferencích. Rovněž se podílejí na výchově Ph.D. studentů v roli „školitele“ na Univerzitě 

Karlově a České zemědělské univerzitě, kde jsou garanty některých oborů a přednášejí i pro 

magisterské a postdoktorandské studenty řadu přednášek („Vývoj globálních ekosystémů“, 

„Geochemie“, „ Paleoekologie“ a část „Zoologie“). 
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V následující části jsou uvedeny hlavní výsledky multidisciplinárního výzkumu vývoje 

sedimentárních pánví a biodiverzity, zaměřeného na analýzu průběhu výrazných globálních 

změn v minulosti Země, publikované či přijaté do tisku v roce 2016.  

 

2.1 Mořský ekosystém  

V roce 2016 pokračovalo především studium sedimentárních sekvencí staršího paleozoika se 

zaměřením na reakci biosféry na globální změny a studium změn struktury krizi postižených 

paleospolečenstev. Hlavní výsledky této pracovní skupiny publikované v roce 2016 (tj. 

publikované nebo uplatněné v roce 2016 nebo práce v tisku) v časopisech s IF jsou shrnuty v 

následujících bodech a podle geologického stáří zkoumaných objektů (od nejstaršího po 

nejmladší):  

 

• Fatka, Budil a Turek (v tisku) popisují unikátní nález zástupce ze skupiny Lobopodia 

z kambria Čech. Fylogeneze této významné skupiny je dosud nejasná.  

 

• Polechová (2016) publikovala studii o ordovických mlžích Fezzouata Lagerstätte (spodní až 

nejnižší střední ordovik, Maroko).  

 

• Fatka, Budil a David (2015) publikovali unikátní nálezy zbytků trávicí soustavy 

ordovických trilobitů rodů Colpocoryphe a Flexicalymene z Čech.  

 

• Budil, Fatka a Corbacho (2016) publikovali unikátní nálezy zbytků trávicí soustavy velkých 

ordovických asaphidních trilobitů z Maroka (Tafilalt Konservat–Lagerstätte).  

 

• Fatka a kol. (2015) revidují kambrické fosilie ze sbírek Musée d'Histoire Naturelle de Lille.  

 

• Wang a kol. (předloženo) popisují podobný typ trávicí soustavy u drobného kambrického 

asaphidního (jen vzdáleně příbuzného) trilobita rodu Lioparia.  

 

• Pereira a kol. (předloženo) řeší taxonomii drobných illaenidních trilobitů rodu Vysocania v 

rámci celé západní Perigondwany (včetně pražské pánve).  
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• Eriksson a kol. (2016) popisují společenstvo skolekodontů ze středního ordoviku (darriwil) 

Švédska a také doklady o prvním nálezu priapulidů ze stejné lokality.  

 

• Farkaš, Frýda a Holmden (2016) publikovali analýzu vztahu mezi globálním uhlíkovým 

cyklem a cyklem vápníku na základě studia izotopů obou prvků v průběhu globální izotopové 

anomálie během svrchního siluru. 

 

• Frýda a Frýdová (2016) studovali vliv dolomitizace na izotopové složení uhlíku silurských 

vápenců.  

 

• Loydell, Frýda a Gutiérrez-Marco (2016) publikovali monografii o vztahu mezi globálním 

uhlíkovým cyklem a změnami společenstev a taxonomii graptolitových faun siluru Španělska.  

 

• Pašava, Frýda a Štorch (2016) publikovali rekonstrukce paleoprostředí spodního siluru na 

základě studia redox-senzitivních prvků. 

 

• Štorch a kol. (2016) litologicky a biostratigraficky zpracovali hranici wenlock-ludlow u 

Nesvačil v pražské pánvi. Výsledkem studie je zpřesnění graptolitových biozón, používaných 

pro celosvětové korelace mezi terény.  

 

• Turek a Manda (2016) publikovali detailní studii zaměřenou na silurský rod hlavonožce 

rodu Ophioceras a diskutovali fylogenezi řádu Tarphycerida. 

 

• Mergl, Ferrová a Frýda (2016) publikovali analýzu makroevolučního trendu v morfologii 

schránek u devonských konularií jako reakci na vzrůstající predaci v mořském ekosystému. 

 

• Tonarová a kol. (2016) popisují výsledky výzkumu doposud málo známých devonských 

skolekodontů z typové oblasti Eifelského pohoří, z období bezprostředně předcházejícího 

kačáckému eventu a jeho počátku.  

 

• Hints, Tonarová a Desrochers (2016) přinášejí srovnání svrchněordovických polychaetů z 

Kanady (ostrov Anticosti) a dalších regionů (např. Baltiky) a nové paleobiogeografické 

informace z tohoto období. 
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• Tonarová a kol. (v tisku) prezentují nová data z výzkumu dalejského eventu v pražské pánvi, 

která jsou výsledkem multidisciplinárního výzkumu zahrnujícího palynologii, studium 

stabilních izotopů, biostratigrafii a mikrofaciální analýzu.  

 

• Tüysüz a kol. (2016) publikovali práci zabývající se evolucí tureckých Pontid ve svrchní 

křídě. 

 

• Brzobohatý a kol. (2016) na základě studia otolitů mořské hlubokovodní ryby druhu 

Hygophum hygomii chemostratigraficky (izotopy Sr) korelovali uloženiny miocénu Moravy a 

Francie.  

 

 

2.2 Terestrický ekosystém  

V roce 2016 pokračovalo především studium vlivu globálních změn na vývoj 

permokarbonské flóry, analýza klimatických změn a paleobiogeografie. Rovněž byl výrazně 

posílen výzkum kvartérních jevů. Hlavní výsledky této pracovní skupiny publikované 

v časopisech s IF shrnují následující body:  

 

• Lojka a kol. (2016) studovali architekturu, paleopůdy a cyklicitu proximálního fluviálního 

systému nýřanských vrstev v plzeňské pánvi. 

 

• Correia a kol. (2016) publikovali srovnání českých a portugalských exemplářů rodu Lesleya 

(pteridospermní olistění). 

 

• Pšenička a kol. (2016) publikovali revizi rodu Ilfeldia z Čech a Portugalska a stanovení 

nového rodu Ovulepteris gen. nov.  

 

• Šimůnek (v tisku a) popsal kutikuly pteridospermy Neuralethopteris jongmansii, které 

doposud nebyly známy. 

 

• Šimůnek (v tisku b) předložil do tisku studii o disperzních kutikulách z vnitrosudetské 

pánve. 
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• Kvaček a Vodrážka (2016) popsali svrchněkřídové fosilní flóry ze souvrství Hidden Lake na 

ostrově Jamese Rosse (Antarktida). Poprvé byla popsána stratigrafie fosiliferních horizontů a 

litostratigrafie střední části souvrství Hidden Lake. 

 

• Kvaček a Bubík (2016) publikovali předběžné poznatky o zcela novém oligocenním 

floristickém společenstvu na základě materiálu nasbíraného v oblasti severozápadního Íránu. 

 

• Hošek a kol. (v tisku) publikovali nové poznatky o environmentálním vývoji pleistocénu 

střední Evropy na základě multidisciplinárního studia jezerních sedimentů a paleopůd 

v Třeboňské pánvi. 

 

• Elster a kol. (2016) popsali z ostrova Jamese Rosse (oblast Antarktického poloostrova) nález 

neobvyklé biogenní mineralizované struktury, pocházející ze dna mělkých jezer a pokrývající 

horninový substrát. Struktura se skládá z biofilmu, kalcitových jehlic a pohlcených 

minerálních zrnek různé provenience. 

 

• Schaller a kol. (v tisku) datovali říční terasy Evropy kosmogenními izotopy. 

 

• Schaller a kol. (v tisku) se zabývají prostorovou a časovou variabilitou rychlostí denudace 

říčních teras Evropy kosmogenními izotopy. 
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3 Výzkum a využití přírodních zdrojů 

3.1 Nerostné suroviny a vliv těžby na životní prostředí 

 

Zpracovali Bohdan Kříbek a kol.  

Abstrakt 

V roce 2016 pokračovaly práce v rámci Centra kompetence pro efektivní a ekologickou těžbu 

nerostných surovin (CEEMIR). Projekt navazuje na iniciativu EU v oblasti nedostatkových 

nerostných surovin. Byly dokončeny dílčí rešeršní studie pro zájmové oblasti č. 3 a 4. 

Zájmová oblast 3 zahrnuje středočeskou oblast, západní část sasko-durynské oblasti a 

prostorově příslušné paleozoické, křídové a terciérní pánve. Výsledky prokázaly, že se v této 

oblasti nacházejí významná ložiska a zdroje kaolinu (Plzeňsko, Podbořansko a Chebsko), 

menší zdroje wolframu a lithia (revír Krásno – Horní Slavkov) a fluoritu (Běstvina). Dále 

byly vymezeny perspektivní prognózní zdroje niobu a germania. Výstupem zhodnocení 

surovinového potenciálu oblasti 4 (oblast moldanubická a část kutnohorsko-svratecké oblasti, 

brunovistulikum, středočeský pluton a metamorfované ostrovy a jihočeské pánve) je účelová 

regionální surovinová mapa. Výsledky prokázaly, že se v této oblasti nalézají významná 

ložiska a zdroje grafitu a wolframu.  

Při výzkumu technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na 

minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění (projekt TAČR 

programu BETA) potvrdily technologické testy možnou vysokou výtěžnost zlata na ložisku 

Kašperské Hory několikastupňovou, přesně řízenou flotací.  

Ložiskoví geologové ČGS přispěli k vypracování kritérií pro klasifikaci výhradních 

nerostných ložisek České republiky, která je kompatibilní s mezinárodně uznávanými 

standardy (projekt TAČR, program BETA).  

V celé řadě dalších projektů byla velká pozornost věnována katalogizaci a zhodnocení 

kvality a množství zásob nerudních a stavebních surovin v České republice, s přihlédnutím k 

potřebám jednotlivých krajů.  

Pro potřeby Vlády České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu se pracovníci 

ložiskového odboru podíleli na přípravě podkladů k posouzení možnosti prolomení 

ekologických limitů těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi.  
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V zahraničí byla studována ložiska nerostných surovin v Norsku, Brazílii, Namibii a 

v Burkině Faso.  

Velká pozornost byla věnována studiu vlivů těžby a úpravy rud v České republice i v 

zahraničí. V České republice byla studována kontaktní ekotoxicita odvalového materiálu v 

oblasti Kutné Hory i vliv hoření uhelných hald na životní prostředí na Žacléřsku. Výsledky 

ukázaly, že i dlouho po ukončení těžby uhlí, uranu a rud dochází ke kontaminaci říční sítě 

v okolí hald. V oblasti hutě Tsumeb v Namibii byla zjištěna extrémně vysoká kontaminace půd 

a vegetace arzénem.  

Metalogenetický a minerogenetický výzkum přinesl upřesnění stáří a geneze některých 

typů mineralizací na území Českého masivu i v zahraničí. Výsledky experimentálního výzkumu 

skupiny platinových kovů byly aplikovány v ložiskových oborech a v materiálových vědách.  

Zcela nové poznatky o historii dolování v Krušných horách přinesl sasko-český projekt 

ArcheoMontan 2018.  

 

Zhodnocení potenciálu a využití kritických, strategických a energetických surovin 

v rámci České republiky a v zahraničí  

Výzkum nedostatkových nerostných surovin (zdroje lithia, tantalu, kobaltu a niobu, fluoritu 

a grafitu) (TAČR- CEEMIR)     

Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR) je jedním 

z nejvýznamnějších výzkumných projektů, které se v současnosti zabývají ložiskově 

geologickou problematikou na území České republiky. Výzkum je orientován převážně na 

studium tzv. kritických surovin (CRM) a národních kritických surovin (NCRM). Na řešení 

projektu se podílejí nejen výzkumná pracoviště Vysoké školy báňské v Ostravě a České 

geologické služby v Praze, ale i další významní průmysloví partneři. 

V rámci projektu je ČGS pověřena vedením a samostatným řešením dvou základních 

tematických okruhů, a to (I) shromážděním současných znalostí k dané problematice a (II) 

mineralogickým a geochemickým studiem vybraných ložisek nerostných surovin.  

(I) V roce 2016 byly dokončeny dílčí rešeršní studie pro zájmové oblasti č. 3 a 4. 

Zájmová oblast č. 3 zahrnuje středočeskou oblast, západní část sasko-durynské oblasti a 
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prostorově příslušné paleozoické, křídové a terciérní pánve. Výstupem zhodnocení 

surovinového potenciálu oblasti 3 je účelová regionální surovinová mapa „Geologická mapa 

oblasti 3 s vyznačením ložisek a zdrojů kritických surovin EU a vybraných národních 

strategických surovin“ (Starý et al. 2016a, b). Výsledky prokázaly, že ve studované oblasti 3 

se nacházejí významná ložiska a zdroje kaolinu (Plzeňsko, Podbořansko a Chebsko), menší 

zdroje wolframu a lithia (revír Krásno – Horní Slavkov) a fluoritu (Běstvina). Dále byly 

vymezeny perspektivní prognózní zdroje niobu a germania. 

Ve stejném roce byly ukončeny i rešeršní práce na 4. zájmové oblasti (oblast 

moldanubická a část kutnohorsko-svratecké oblasti, brunovistulikum, středočeský pluton, 

metamorfované ostrovy a jihočeské pánve). Výstupem zhodnocení surovinového potenciálu 

oblasti 4 je účelová regionální surovinová mapa (Starý et al. 2016c, d). Výsledky prokázaly, 

že v rámci ČR má oblast 4 nejvýznamnější potenciál v grafitu a wolframu. Ložisko Au, W rud 

Kašperské Hory je nejdůležitějším domácím ložiskem Au i W rud. Kromě tohoto ložiska bylo 

vymezeno ještě několik dalších prognózních zdrojů W i v širším okolí. Ložiska a zdroje 

grafitu jsou soustředěna v českokrumlovské pestré skupině moldanubika, kde je pět ložisek 

(Český Krumlov – Městský vrch, Český Krumlov v Rybářská ulice, Spolí, Lazec – Křenov a 

Bližná – Černá v Pošumaví) a několik zdrojů. Sušicko-votická pestrá jednotka moldanubika je 

reprezentována ložiskem Koloděje nad Lužnicí – Hosty. Dále byly vymezeny menší 

potenciálně nadějné zdroje antimonu, kobaltu a spíše jako rarita i REE mineralizace na 

ložisku grafitu Bližná – Černá v Pošumaví. 

 

(II)  Mineralogické a geochemické studium bylo v r. 2016 regionálně zaměřeno na 

zájmové oblasti č. 2, 3 a 4. Výzkum byl rozdělen do několika tematických okruhů: 

• Provedený výzkum sfaleritů ověřil a upřesnil výskyty asociací sfaleritu. 

Studované sfalerity prokázaly závislost obsahů prvků příměsí na prostředí vzniku, 

ať již jde o obsahy železa, obsahy kadmia, manganu a vzácně též india nebo rtuti. 

Obdobně studium wolframitů z hlediska obsahů Nb a Ta (Sc, REE) prokázalo 

velkou variabilitu obsahů deficitních prvků tantalu, niobu a skandia.  

• Pro všechny zájmové oblasti byly firmou Geomin s.r.o. zhotoveny mapy těžkých 

minerálů. Přehodnocené výsledky šlichové prospekce jsou významným 

indikátorem pro detailnější průzkum a zaměření i na možné netradiční zdroje 

surovin. Cílem prací ČGS bylo jednak ověření indicií výskytu kritických surovin 

(W, Nb, Ta, In, REE, F) a jednak vlastní studium těžkých minerálů na čtrnácti 

vybraných lokalitách. 
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• Bylo provedeno mikrochemické studium grafitů, především z ložisek 

velkovrbenské grafitové série. Orientačně odebrané vzorky grafitu jsou prvním 

uceleným souborem, který charakterizuje zdejší ložiska z hlediska obsahů 

stopových prvků.  

• Probíhala spolupráce se Sedleckým kaolinem, a.s., Božičany při využití 

technologicky nevhodných typů surovin. Cílem bylo ověření možností získání 

koncentrátu kritických metalických prvků (Li, Rb) při procesu úpravy suroviny. 

Základem experimentální části jsou provedené zkoušky získávání především 

tmavých biotitických slíd, a to v různých zrnitostních frakcích vznikajících při 

speciální úpravě surového kaolinu z vytipovaných kaolinových ložisek.  

• Pokračují práce na upřesnění mineralogických poměrů a chemismu grafitové 

suroviny na ložisku Český Krumlov – Městský Vrch. Výsledky jsou průběžně 

využívány při modelování technologických parametrů ložiska.  

 

V rámci projektu se ČGS podílí na řešení dalších významných úkolů. Patří k nim příprava 

podkladů pro 3D geologický model a model technologických parametrů grafitového ložiska 

Český Krumlov – Městský Vrch a spolupráce při legislativním a environmentálním vymezení 

dostupnosti nerostných surovin. 

 

Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na 

minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění (projekt TAČR 

programu BETA)  

Koordinátorem tohoto projektu, který byl hrazen z prostředků TAČR, je Česká geologická 

služba, spoluřešiteli jsou TU-VŠB a DIAMO, s.p., o.z. Dolní Rožínka. Projekt byl zaměřen na 

definovanou skupinu surovin: W, Li, Nb, Ta, Rb, Mn, Ag a Au.  

Hlavními cíli projektu bylo:  

• vytipování možných ekologicky přijatelných technologií a postupů pro získávání 

vzácných kovů se specifikací konkrétních bezpečnostních a ekologických dopadů při užití 

navržených technologií, 

• zhodnocení investic nezbytných pro realizaci navržených technologií, 
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• návrh legislativních změn umožňujících využití nových technologických procesů při 

získávání vzácných kovů. 

Na materiálech z lokalit Zlaté Hory – odkaliště 3, Dolní Rožínka – odkaliště KI, 

Kašperské Hory, Cínovec – odkaliště a Chvaletice – odkaliště bylo provedeno mineralogické, 

geochemické a technologické vyhodnocení vzorků. Technologické testy potvrdily možnou 

vysokou výtěžnost zlata na ložisku Kašperské Hory několikastupňovou, přesně řízenou flotací 

(s výnosem nad 120 g/t Au), stejně tak i ekonomický výnos wolframových rud flotační 

úpravou (cca 8 % scheelitu v koncentrátu). Naopak výnos zlata gravitační úpravou z odkaliště 

Zlaté Hory byl relativně nízký (pod 30 g/Au v koncentrátu) vzhledem k nízkému obsahu Au 

v kalech z odkaliště. Získávání Nb a Ta z kalů na odkališti K-I v Dolní Rožínce je po předešlé 

úpravě uranových rud problematické vzhledem k velice nízkému obsahu zbytkových obsahů 

sledovaných prvků. Rovněž využití flotace pro získání cinvalditového koncentrátu jako zdroje 

Li a Rb suroviny na odkališti Cínovec je problematické. Daleko lepších výsledků bylo 

dosaženo při použití elektromagnetické separace.  

Výstupem práce byly zatím nedokončené implementace certifikované metodiky a 

specializovaná mapa s odborným obsahem. Výsledky prací budou promítnuty do právních 

předpisů a norem (RIV-kategorie Hleg). 

Další výsledky projektu v kategorii RIV – (ostatní výsledky), na kterých se podíleli 

pracovníci ČGS, jsou dvě výzkumné zprávy: 

• Zhodnocení bezpečnostních a ekologických rizik při těžbě a úpravě ložisek se 

vzácnými kovy (odpovědný řešitel firma SOM s. r. o.)  

• Zhodnocení investic nezbytných pro realizaci navržených technologií pro získání 

vzácných kovů (odpovědný řešitel TU-VŠB). 

Obě závěrečné zprávy jsou před dokončením. 

V zahraničí se ložiskoví geologové ČGS v rámci Projektu rozvojové spolupráce ČR 

významně podíleli na ocenění nerostného potenciálu Mongolska (Žáček et al. 2016). 

V roce 2016 rovněž pokračovalo studium plynů uzavřených v horninách. Cílem projektu 

je odhad plynodajnosti hornin, zejména ve srovnání s organicko-geochemickými analýzami 

typu Rock Eval.  
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Výzkum vlivu těžby a úpravy surovin na životní prostředí v České republice a 

v zahraničí 

Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických 

látek na vyhořelých uhelných haldách (GAČR) 

Na uhelné hladě opuštěného uhelného a uranového dolu Novátor u Trutnova bylo zjištěno, že 

i po padesáti letech od ukončení těžby dochází k uvolňování celé řady stopových prvků (Cd, 

Zn, Hg, Pb, Se a Zn) a sulfátů do místního povrchového toku (Kříbek et al. 2016 předloženo). 

Koncentrace uranu při výtoku vod z haldy přesahují imisní limit pro povrchové toky. 

Provedené práce ukázaly, že zdrojem uranu jsou jak uraninit a coffinit v nevyhořelé části 

haldy (Sýkorová et al. 2016), tak fosfáty uranu ve vyhořelé části haldy. Zdrojem olova a 

dalších prvků je loužení a zvětrávání anglesitu, oxisulfátů olova, Pb-živce a olovnatého skla 

ve vyhořelé části haldy. Procesy vyluhování haldy jsou urychlovány extrakcí kovů a polokovů 

vegetací, zejména břízami, a jejich ukládáním v povrchové vrstvě humusu, ze které jsou 

snadno vymývány. Izotopické studium mědi a zinku v míze a listech bříz potvrdilo biogenní 

izotopickou frakcionaci obou prvků. Na vyhořelých odvalech dolu Schöeller u Kladna byly 

studovány vzorky alunogenu (Al2(SO4)3 . 17 H2O; Košek et al, 2016). 

V rámci projektu CEEMIR byly testovány nové postupy hodnocení rizikových vlastností 

důlních odpadů v Kutné Hoře. Závěrem pilotní studie je zjištění, že pro posouzení rizikových 

vlastností uložených odpadů je třeba použít akvatické a kontaktní ekotoxikologické testy.  

 

Revize zabezpečených starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl (projekt 

MŽP) 

V rámci tohoto projektu pokračovalo monitorování stavu zabezpečení starých důlních děl a 

opuštěných průzkumných důlních děl včetně zhodnocení jejich možných dopadů na životní 

prostředí.  

 

Těžba a zpracování Cu, Pb, Zn a Co rud v subsaharské Africe – environmentální impakty  

V zahraničí se Česká geologická služba podílela na zhodnocení vlivu těžby a úpravy 

měděných rud v oblasti huti Tsumebu v Namibii (Kříbek et al. 2016a). Byla prokázána silná 
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kontaminace půd i vegetace v oblasti kolem hutě. Výsledky terénních geochemických prací 

velmi dobře korelují s výsledky provedeného atmosférického modelování disperze pevných 

částic z hutě. Kontaminací je postižena zejména severní část přilehlého města Tsumeb. 

Vzhledem k tomu, že měděné rudy jsou bohaté na arzén, byla pozornost věnována jeho 

mobilitě v kontaminovaných půdách. Geochemické modelování a výsledky elektronové 

mikroskopie ukázaly, že při zvětrávání prašného spadu z hutě dochází při neutrálním pH 

k rychlé stabilizaci arzenu vznikem stabilních Ca-Cu-Pb arzenátů a vazbou As na vznikající 

Fe oxyhydroxidy (Ettler et al. 2016a).  

V oblasti ložiska nesulfidických zinkových rud Skorpion v jižní Namibii byl v roce 

2016 studován jak charakter mineralizace, tak vliv chemické úpravy rud na životní prostředí. 

Bylo zjištěno, že hlavním zdrojem kontaminace je prach z drtičů a z úložišť odpadů po 

chemické úpravě rud.  

Inkubační experimenty s prašným spadem v hornických oblastech Zambie a Namibie 

prokázaly, že při nízkých hodnotách pH mohou potenciálně nebezpečné prvky (PHE) 

vstupovat do zemědělských plodin (Ettler et al. 2016b).  

 

Organické polutanty 

Distribuce organických polutantů (polyaromatických uhlovodíků) byla studována na území 

listu 24-233 Ostrov u Macochy. Znečištění ve sledovaném území je způsobeno zejména 

spalováním pohonných hmot.  

 

Výzkum v oblasti legislativy a ekonomiky 

Srovnávací kritéria pro klasifikaci výhradních ložisek nerostné surovinové základny České 

republiky zajištující kompatibilitu s mezinárodně uznávanými standardy PERC a JORC 

(projekt TA ČR, program BETA)  

Cílem tohoto projektu, na jehož řešení se mimo hlavního řešitele (GET s. r. o) a dalších 

spolupracujících organizací výrazně podílela i Česká geologická služba, byla formulace 

pravidel pro ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin ČR, které respektují 

mezinárodně uznávané standardy, mezi něž patří PERC (Celoevropský standard pro 
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oznamování výsledků průzkumu, zdrojů a zásob nerostných surovin) a JORC (Australoasijský 

standard pro oznamování výsledků průzkumu, zdrojů a zásob nerostných surovin). 

Klíčovými výstupy projektu, který byl v roce 2016 ukončen, jsou dvě certifikované metodiky: 

• Nmet – certifikovaná metodika č. 1 (CM1): Certifikovaná metodika klasifikace ložisek 

nerostných surovin z hlediska jejich ekonomického významu, která je srovnatelná s 

mezinárodními kritérii PERC a JORC; 

• Nmet – certifikovaná metodika č. 2 (CM2): Certifikovaná metodika, která umožňuje 

srovnání údajů zastaralé metodiky hodnocení ložisek s nově navrženými kritérii 

hodnocení. 

Dalšími výstupy projektu byly: 

• R –Software: Software pro hodnocení ekonomické využitelnosti zásob/zdrojů ložisek 

nerostných surovin (včetně příslušné textové části), 

• Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem: Specializovaná mapa s 

odborným obsahem, znázorňující nově přehodnocované zásoby/zdroje nerostných 

surovin ČR v členění na energetické suroviny, rudy, nerudy a výhradní ložiska 

stavebních surovin (včetně příslušné textové části), 

• modelová přehodnocení zásob/zdrojů vybraného výhradního ložiska energetické 

suroviny, rud, nerud a stavebních surovin, 

• mezinárodní standardy pro oznamování výsledků průzkumu a odhadů zdrojů a zásob 

PERC, JORC, NAEN a CRIRSCO a jejich odborné překlady. 

 

Studie k prolomení územně ekologických limitů těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi 

Pro Úřad vlády České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovala Česká 

geologická služba celou řadu odborných studií týkajících se možného prolomení 

ekologických limitů při těžbě hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Byly 

studovány geologické a báňské faktory územně ekologických limitů těžby a byl prověřen a 

upřesněn odhad objemu těžitelných zásob hnědého uhlí v Lomu ČSA – II. etapa.  
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Na povrchovém lomu Bílina – Velkolom M. Gorkij byl vývoj těžby do roku 2054 

v případě prolomení limitů modelován ve dvou variantách:  

• varianta optimální pro teplárenství, zohledňující maximální možnou výši těžby pro 

příštích 15–20 let (zajištění zásobování teplárenství hnědým uhlím); 

• varianta optimální pro ČEZ, a. s., zohledňující dlouhodobé zajištění potřeby uhlí pro 

zdroje ČEZ, a. s. (Ledvice IV, Mělník I aj.).  

Výsledkem těchto studií je řada doporučení ke korekci usnesení Vlády České republiky ze 

dne 30. října 1991 č. 444, ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a 

energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi. Tato doporučení vytvářejí předpoklady pro 

dlouhodobou dostupnost zásob hnědého uhlí, která poskytuje jedinečnou možnost pro 

efektivnější a ekologičtější obnovu klasické energetiky.  

Regionální surovinové politiky 

V roce 2016 započaly práce na realizaci druhé aktualizace Regionální surovinové politiky 

Libereckého kraje. Průběžnou aktualizací Regionální surovinové politiky dochází ke 

kvalifikovanému upřesňování a aktualizaci současného i budoucího využívání a ochrany 

surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny v souladu s platnými právními 

předpisy a zároveň dochází k vyhodnocení postupného využívání a optimalizace dostupnosti 

surovinových zdrojů (zejména stavebních surovin) k plánovaným investičním záměrům (na 

veřejně prospěšné stavby regionálního a celostátního významu. 

Montanistický výzkum 

Projekt Archeomontan 2018 

V rámci tohoto projektu pokračoval v roce 2016 systematický výzkum zachovalých 

podzemních středověkých důlních systémů v oblasti Dippoldiswalde v Sasku a nově 

studovaných lokalit v Berggießhüblu a Scharfenbergu (Míšeňsko). Na české straně je 

montánně-archeologický výzkum zaměřen na na Přísečnicko, zejména na unikátní sídliště na 

Kremsigeru a na železářsko-hutnický areál u Černé Vody. Nově bylo zkoumané území 

rozšířeno o oblast středověké těžby Sn rud v oblasti Krupky a Jáchymovska, kde v rámci 

příprav terénního výzkumu bylo provedeno podrobné letecké laserové skenování zájmového 

území (LIDAR) a vyhledávací opěrná sondáž s indikacemi středověkého hornického osídlení 

a těžby v těchto regionech.  
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V rámci projektu Česká geologická služba provádí a interpretuje geochemická a 

mineralogická data nalezených rudnin a technolitů spojených se středověkou těžbou. Další 

významnou činností je studium archivních báňských map a jejich konfrontací s poznatky 

získanými v terénu a leteckým skenováním. Získané výsledky terénních a laboratorních prací 

jsou využívány k sestavování komplexní mineralogické, geochemické a ložiskově geologické 

charakteristiky lokalit se středověkou těžbou a souvislostí těchto ložiskových charakteristik s 

výslednou podobou extrakce užitkových složek. Kromě publikační a dokumentační činnosti je 

hlavním výstupem projektu nově vybudovaná expozice středověkého hornictví 

v Dippoldiswalde a expozice v nově budovaném infocentru v Krupce, kde budou vystaveny 

nalezené artefakty.  

V rámci projektu Archeomontan 2018 pokračovaly práce na krušnohorských 

rašeliništích, které slouží k poznání jejich vývoje v kvartéru, vývoje klimatu a vlivu člověka 

na ekosystémy Krušných hor a okolí. Pylové analýzy korelované s radiokarbonovým 

datováním, datováním olovem 210Pb a geochemickými analýzami významně doplňují 

informace o historické těžbě a zpracování rud tam, kde chybějí archeologické nálezy nebo 

písemné dokumenty. K tisku je připravena publikace Atmospheric metal pollution records in 

Kovářská peat bog (Czech Republic) as indicator for antropogenic activities during last three 

millenia v časopise Science of the Total Environment. 

Mimo oblasti Krušných hor pokračoval výzkum historie dobývání v Jeseníkách (rudní 

revír Horní Město; Večeřa 2016).  

 

Metalogenetický a minerogenetický výzkum v České republice a v zahraničí (projekty 

GAČR a projekty ČGS) 

Časový vývoj mineralizačních etap Českého masivu z hlediska Re-Os geochronologie 

molybdenitu 

Studium Re/Os stáří v molybdenitech z krušnohorské metalogenetické oblasti ukázalo, že Sn-

W-(Li) ložiska vznikla během jednoho nebo několika krátkých mineralizačních procesů 

v rozmezí ∼319 a 323 Ma s výjimkou ložiska Krupka (∼315 Ma). Stáří molybdenitů z Pb-

Zn(Au-Mo) ložiska Hůrky u Rakovníka (exokontakt čisteckého plutonu) a Fe-Cu-As ložiska 

Obří důl (exokontakt krkonošsko-jizerského plutonického komplexu) potvrzují synchronní 

vznik mineralizací a granitoidů. Molybdenity vázané na granity Sázavského typu – součást 
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středočeského plutonického komplexu (SPK) – vykazují mladší stáří než magmatity, avšak 

podobné jako Au mineralizace spjaté s pozdním vývojem SPK (Ackerman et al. v tisku).  

Studium skarnového ložiska v Obřím dole 

Studium Fe-Cu-As skarnového ložiska v Obřím dole ukázalo, že nejstarším rudním 

minerálem je arzenopyrit, následován pyrhotinem, chalkopyritem, sfaleritem, staninem a 

dalšími. Arzenopyrit má různé poměry As/S a může obsahovat až 0,1 % Co. Dále bylo 

zjištěno, že na vzniku ložiska se podílely 3 typy fluid. Sulfidická mineralizace vznikala 

z vodných roztoků s nízkým obsahem CO2 za teplot 324–358 °C s dominantním 

magmatickým zdrojem síry (Pašava et al. 2016a).  

Studium geochemie stopových prvků v molybdenitu pomocí laserové ablace a SEM na 

různých typech mineralizací 

Na příkladu čtyř typů mineralizací z Českého masivu a Cu-Mo(Au) porfyrové mineralizace 

z Uzbekistánu bylo prokázáno, že chemismus a mineralogie molybdenitu odrážejí specifický 

typ mineralizačních procesů. Bylo rovněž dokumentováno, že vedle typicky strukturně 

vázaných prvků (Re a W) a izostrukturních koncentrací Se a Te (náhrada S) molybdenit 

koncentruje další prvky (např. Ag, As, Au, Bi, Cu, Nb, Pb, Zn a Zr), které se však vyskytují 

ve formě nano- či mikroinkluzí (Pašava et al. 2016b).  

Geochronologie a charakteristika mineralizace v Rožanech  

Studium Ni-Cu(PGE) rud a hostujících hornin v Rožanech (lužický masiv) ukázalo, že vznik 

alespoň části platinových minerálů je spjat s pozdními hydrotermálními procesy (remobilizace 

PGE ze sulfidů). Ni-bohaté rudy mají vyšší koncentrace Os, Ir a Ru, zatímco Cu-rudy 

vykazují výrazně vyšší obsahy Pd a Pt. Hodnoty izotopových poměrů Re/Os v rudách indikují 

důležitý, avšak rozdílný podíl korového materiálu (Haluzová et al. 2015). 

Stopové prvky v křemeni v ložiskové oblasti Krupka 

Při studiu stopových prvků v křemeni během magmaticko-hydrotermálního vývoje v 

ložiskové oblasti Krupka v Krušných horách ukázaly výsledky hmotové spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem s laserovou ablací v kombinaci s katodovou luminiscencí 

křemenných zrn, že jde o vysoce vyvinutý granitový systém s vysokými koncentracemi 

nekompatibilních a volatilních prvků, který plynule přechází do systému hydrotermálního 

(Peterková – Dolejš 2016). 
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Vznik a distribuce Sn-W mineralizace v Krušných horách 

Do tisku byla předložena publikace podávající model magmatických a metasomatických 

procesů při vzniku Sn-W-Li ložiska Cínovec (Breiter et al. 2016a) a publikace shrnující 

výsledky studia Ti-Sn-W-Nb-Ta oxidické mineralizace na stejném ložisku (Breiter et al. 

předloženo).  

Charakteristika minerální parageneze stříbronosné rudy z ložiska Kongsberg a srovnání s 

ložisky pětiprvkové formace Krušných hor 

Na základě studia minerálních textur a chemického složení minerálů byla sestavena minerální 

sukcese rudních žil na ložisku Kongsberg v Norsku. Stříbrná mineralizace je předcházena 

stadiem starších sulfidů, které jsou v mnoha případech stříbronosné. Ryzí stříbro vznikalo 

během několika stadií, z nichž první dvě jsou oddělena krystalizací sulfarzenidů. Stříbro 

obsahuje buď rtuť (až 20 hmot. %), nebo antimon. Přítomnost původního argentitu místo 

pozdějšího akantitu a několika typů myrmekitických srůstů indikuje teploty nad 176, resp. 

215 oC během vzniku mineralizace. Ze studia fluidních inkluzí v kalcitu, křemeni, sfaleritu a 

fluoritu vyplývá, že teplota vzniku studované mineralizace dosahovala v některých stadiích až 

300 °C, teplota vzniku Ag-sulfidické mineralizace byla většinou nižší, mezi 200–230 °C, 

teplota vzniku porudních kalcitů se pohybovala v rozmezí 180–220 °C. Salinita vodného 

roztoku je v jednotlivých stadiích velmi proměnlivá, pohybuje se od 0,5 až do 25 hmot. % 

NaCl ekv. (Kullerud et al. 2016a, b). Do časopisu Mineralium Deposita byla předložena 

souborná publikace o ložisku (Kotková et al. předloženo). 

Epizodické negativní anomálie céru ve formaci Itabira v Brazílii 

Cabral et al. (2016) zjistili, že pásky magnetitu v sericitických fylitech formace Batatal 

(Minas Gerais, Brazílie), které indikují přechod do 2,65 Ga formace Itabira, se vyznačují 

nízkými (nekorovými) Th/U poměry, suprachondritickými hodnotami Y/Ho a sporadickými 

negativními anomáliemi Ce. Tyto skutečnosti indikují mírné prokysličení mořské vody již na 

počátku vzniku formace Itabitra cca 200 mil. let před GOE (Great Oxidation Event). 

Geochemie, mineralogie a izotopové složení Pb, Zn a Cu v primárních rudách, gossanu a 

lateritech na ložisku Perkoa 

Studium gossanu na ložisku polymetalických rud v Burkině Faso prokázalo, že 

multispektrální geochemický výzkum v kombinaci se studiem izotopického složení mědi a 
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zinku je účinnou metodou pro rozlišení mineralizovaných a nemineralizovaných poloh 

v lateritovém profilu. Ve srovnání s nemineralizovaným lateritem je gossan daleko více 

ochuzen izotopy. Rovněž izotopové poměry Pb v gossanu a v nemineralizovaném lateritu se 

značně liší (Kříbek et al. 2016).  

Experimentálně mineralogický výzkum systémů s platinovými kovy s aplikacemi na ložiska 

nerostných surovin na materiálové vědy  

V roce 2016 pokračoval výzkum přírodních a syntetických systémů s Pt-kovy. Při výzkumu 

přírodních fází byl popsán nový minerál skupiny Pt-kovů norilskit (Pd,Ag)7Pb4 (Vymazalová 

et al. v tisku) a Komisi pro nové minerály při IMA byl zaslán návrh na nový minerál PdAg2S 

(IMA No 2016-092). Minerál melonit a jeho syntetický analog byly studovány z hlediska Bi-

Te substituce (Barkov et al. v tisku). V současné době probíhá výzkum dalších fází Pt-kovů 

(fáze v systémech Pd-Sb-Sn a Pt-Te), potenciálně zajímavých z mineralogického hlediska. V 

rámci experimentálního studia ternárních systémů s Pt-kovem byly vyřešeny fázové vztahy v 

systému Ag-Pd-S (publikace v přípravě). Byla vyřešena krystalová struktura a byly změřeny 

vybrané fyzikální vlastnosti minerálu temagamitu Pd3HgTe3 (Laufek et al. 2016). Rovněž byl 

redefinován minerál sopcheit Ag4Pd3Te4 a byla vyřešena jeho krystalová struktura (Laufek et 

al. předloženo). V doprovodném mineralogickém výzkumu byly studovány fyzikálně-

chemické vlastnosti minerálu shattuckitu (Koshelev et al. 2016).  

Dílčí výsledky výzkumu byly prezentovány na 35. mezinárodním geologickém 

kongresu v Kapském Městě, na 2. evropské mineralogické konferenci v Rimini a na 

mezinárodních mládežnických konferencích – v červnu v Novosibirsku a v listopadu Moskvě. 
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3.2 Výzkum a hodnocení stavu podzemních vod (množství, limity, kvalita)  

 

Zpracovali L. Rukavičková a kol. 

 

Abstrakt 

V roce 2016 byl dokončen významný projekt ČGS „Rebilance zásob podzemních vod“, který 

zhodnotil přírodní zdroje podzemních vod 58 hydrogeologických rajonů, pokrývajících zhruba 

1/3 rozlohy České republiky. Výsledkem projektu bylo stanovení využitelného podílu zdrojů 

podzemních vod pro jednotlivé rajony, ověření hranic rajonů a návrhy na jejich úpravu. Byla 

rozšířena aktuální monitorovací síť podzemních vod o 119 vrtů. Pro státní správu byly 

zpracovány aktuální podklady ve věcech rozhodování o nakládání s podzemními vodami. 

V oblasti ochrany podzemních vod se odborníci ČGS věnovali studiu přítomnosti dusíkatých 

látek v podzemních, povrchových a půdních vodách s cílem nastavení agrotechnických 

postupů, které by měly vést k postupnému snížení kontaminace podzemních vod ve 

vodohospodářsky významném prostředí fluviálních sedimentů. Pozornost byla také věnována 

ochraně vodních zdrojů v příhraniční oblasti Hrádecka a Frýdlantska, které jsou ohroženy 

těžbou hnědého uhlí v Žitavské pánvi.  

Aplikovaná část hydrogeologického výzkumu se zaměřila na problematiku spojenou s 

ukládáním nebezpečných odpadů do horninového prostředí a využívání geotermální energie. 

V roce 2016 pokračovala a byla zahájena řada projektů financovaných Správou úložišť 

radioaktivních odpadů s výrazným podílem hydrogeologického výzkumu. Výzkum probíhá 

například v podzemním výzkumném pracovišti Bukov v dole Rožná, ve vodovodním přivaděči 

Bedřichov a na sedmi vybraných lokalitách v Českém masivu. Cílem je výběr vhodné lokality 

pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a získání hydrogeologických dat pro 

bezpečnostní analýzy úložiště a matematické modely. 

České geologická služba je členem Water Resources Expert Group v síti 

EuroGeoSurveys, což umožňuje zapojení do konsorcií připravujících přeshraniční a 

celoevropské projekty s hydrogeologickým zaměřením. 
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Bilanční hodnocení vybraných hydrogeologických struktur 

Rebilance zásob podzemních vod 

V roce 2016 byl dokončen jeden ze stěžejních projektů ČGS „Rebilance zásob podzemních 

vod“. Tento projekt celostátního významu řešil problematiku zdrojů podzemních v 

hydrogeologických rajonech v oblastech s významnými zásobami podzemních vod v rámci 

České republiky. Výsledky projektu jsou zásadní pro Plán hlavních povodí České republiky, 

Plány oblastí povodí a Plány rozvoje vodovodů a kanalizací v oblastech s významnými zdroji 

podzemních vod. 

Hlavní výsledky projektu pro 58 hodnocených hydrogeologických rajonů: 

• hodnoty přírodních zdrojů podzemních vod s 50% a 80% zabezpečeností zpravidla pro 

referenční období 1981–2010; 

• využitelný podíl přírodních zdrojů podzemních vod zpravidla na úrovni 90% 

zabezpečenosti, který zohledňuje ochranu přírody a krajiny včetně zajištění trvale 

udržitelného stavu; 

• „Průvodní listy“ jednotlivých hodnocených hydrogeologických rajonů obsahující 

základní charakteristiku rajonů, zhodnocení přírodních a využitelných zdrojů 

podzemních vod, střety zájmů a návrhy na změny využívání podzemních vod; 

• ověření hranic 58 hydrogeologických rajonů (bilančních celků) platných podle 

vyhlášky č. 5/2011 Sb. a následné navržení úpravy hranic u více než třetiny z nich. 

Návrh úprav obsahuje i vyčlenění tří až čtyř nových hydrogeologických rajonů; 

• rozšíření aktuální monitorovací sítě podzemních vod o 119 hydrogeologických vrtů v 

oblastech, kde režimní data chyběla; 

• na vybraných monitorovacích vrtech stanovení signálních hladin, které umožní 

hodnotit stav přírodních zdrojů podzemních vod, resp. zda dochází k jejich úbytku či 

nikoliv. 

Na základě uvedených bodů tak projekt zajistil aktuální podklady pro státní správu ve věcech 

rozhodování o nakládání s podzemními vodami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro hydrogeologické 

rajony na jedné třetině státního území ČR. 

Projekt doložil, že pro stanovení přírodních zdrojů podzemních vod a jejich disponibilního 

množství nelze použít jednu rutinní metodu. Zároveň vytvořil metodickou platformu, na 
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jejímž základě lze hodnotit přírodní zdroje podzemních vod v různých typech 

hydrogeologických rajonů. 

Přírodní zdroje podzemních vod a jejich využitelný podíl se mění jak v ročním, tak víceletém 

cyklu v závislosti na velikosti dotace ze srážek a jejím rozložení v průběhu roku. Proto má 

jejich stanovení omezenou platnost. Pro národní plány povodí bylo doporučeno:  

• zapracovat pravidelnou validaci stanovených hodnot přírodních zdrojů podzemních 

vod a jejich využitelného množství; 

• systematicky pokračovat v hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod i v dalších 

rajonech v pořadí podle naléhavosti potřeby hodnocení zdrojů podzemních vod. 

Projekt přispěl k aktualizaci poznání geologické stavby v řadě hodnocených 

hydrogeologických rajonů. Přinesl zcela nové informace o průměrné době zdržení 

podzemních vod v horninovém prostředí a informace o projevu probíhající klimatické změny 

v hodnocených hydrogeologických rajonech.  

Výsledky projektu přispějí k naplňování strategického cíle Státního programu ochrany přírody 

a krajiny České republiky, kterým je přispět k zajištění podmínek pro uchování života, jeho 

evolučních procesů a biologické rozmanitosti, jakož i podílet se na zajištění podmínek pro 

fyzicky a duševně zdravý život člověka, neboť provedené výpočty respektují zachování 

minimálních zůstatkových průtoků v příslušných hydrogeologických rajonech a existenci 

chráněných vodních terestrických ekosystémů závislých na podzemní vodě. 

Výsledky projektu byly prezentovány na několika konferencích a publikovány v časopisech 

(Bruthans et al. 2016; Čech 2016; Grundloch ‒ Kadlecová 2016; Kadlecová 2016a, b, c, d; 

Kůrková ‒ Burda 2016; Venera 2016). 

Studium retence vody v krajině v oblasti Modrého a Obřího dolu v Peci pod Sněžkou 

Cílem pilotního projektu je shromáždit na vybraném území podrobný soubor geologických 

informací v měřítku 1 : 10 000, které budou sloužit jako vhodné podklady státní správy pro 

budoucí úpravy terénu v okolí vodních toků a jejich revitalizaci tak, aby bylo možné zlepšit 

hydrologickou funkci krajiny jako celku a minimalizovat dopady extrémních výkyvů počasí 

na životy, zdraví a majetek obyvatel a infrastrukturu oblastí opakovaně postižených 

bleskovými povodněmi. 

Detailní hydrogeologické zhodnocení lokality potvrdilo mělký oběh podzemních vod s 

rychlou reakcí na srážkovou činnost, což významně ovlivňuje tvorbu přímého (povrchového) 

odtoku při mimořádných srážkových událostech. Dále byla identifikována místa trvalého 
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zamokření na svazích i ve dnech údolí, která vzhledem k vysokému nasycení podzemní vodou 

hrají důležitou roli při generování povrchového odtoku. Studium bylo také zaměřeno na 

izotopové složení podzemních vod (18O a 2H), jehož cílem je stanovení poměru srážkové a 

podzemní vody v odtoku z povodí. Byly stanoveny srážko-odtokové poměry lokality a 

posouzeny možnosti aplikace odtokových (CN) křivek na jiné než hospodářské oblasti. 

Hydrogeologické zhodnocení žerotického příkopu 

V rámci vymezení a definice žerotického příkopu na Znojemsku byla hydrogeologicky 

zhodnocena jeho sedimentární výplň. Byly vyhodnoceny údaje z archivních 

hydrogeologických vrtů za účelem stanovení hydrogeologické funkce a hydraulických 

parametrů výplně žerotického příkopu a zhodnocení kvality podzemních vod. Po zvážení 

možností doplňování zásob podzemních vod ve studované struktuře bude posouzen její 

případný vodohospodářský význam.  

 

Studium zranitelnosti a ochrany zdrojů podzemních vod 

Inovace systémů zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů 

V roce 2016 pokračovaly výzkumné práce v rámci projektu „Inovace systémů zemědělského 

hospodaření v prostředí kvartérních sedimentů, jejich ověření a aplikace v ochranných 

pásmech vodních zdrojů“ ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Ruzyni. 

Monitoring podzemních a povrchových vod probíhal v oblasti s intenzivně využívanou 

zemědělskou půdou na kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů a přilehlé připovrchové 

zóny jizerského souvrství podél toku Jizery severovýchodně od Prahy. Kromě základních 

anorganických rozpuštěných látek byly sledovány ve vybraných monitorovacích objektech 

pesticidy a jejich deriváty jako jeden z podpůrných dokladů stanovené průměrné doby zdržení 

vody v horninovém prostředí. V uvedeném území probíhalo také modelování střední doby 

zdržení podzemní vody s využitím disperzního modelu na základě výsledků koncentrací 

stabilních izotopů kyslíku a vodíku, freonů a SF6 obsažených v podzemní vodě. Bylo 

zjištěno, že střední doba zdržení se pohybuje ve studovaném území v rozpětí 8‒32 let v 

závislosti na množství říční vody infiltrované do fluviálních sedimentů a na převažujícím 

proudu podzemní vody přitékající z hydrogeologického povodí do prostoru fluviálních 

sedimentů.  
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Za použití stabilních izotopů kyslíku, dusíku a vodíku byly vymezeny zóny s probíhajícími 

denitrifikačními procesy v prostoru fluviálních sedimentů ve studovaném území. 

V etapě 2016 vznikly účelové mapy např. průměrné mocnosti zvodnění těchto sedimentů, 

mapy chemismu podzemní vody a mapy využití území pro potřeby provozovatele jímacích 

řadů a pro zemědělce hospodařící ve studovaném území.  

Výsledky projektu přispějí k nastavení agrotechnických postupů, které by měly vést k 

postupnému snížení kontaminace podzemních vod zejména dusíkatými látkami a látkami na 

ochranu rostlin v propustném a vodohospodářsky významném prostředí fluviálních 

sedimentů. 

Turów ‒ vliv těžby na zdroje pitné vody v oblastech Frýdlantského výběžku 

Česká geologická služba se od poloviny roku 2016 zabývá studiem geologické stavby a 

hydrogeologických poměrů příhraniční oblasti Hrádecka a Frýdlantska, kde je plánována 

těžba hnědého uhlí v Žitavské pánvi až ke státní hranici s Českou republikou. 

Cílem projektu je zajistit geologicko-hydrogeologické podklady a data umožňující 

jednoznačně definovat antropogenní vlivy těžby nerostných surovin ve sledované oblasti jak 

na polské, tak na české straně, specifikovat jejich podíl na úbytku zdrojů podzemních vod, 

zmírnit jejich negativní dopady, navrhnout nápravná opatření a vytvořit podklad pro vyčíslení 

náhrady za vzniklé škody. 

Pokles hladin podzemních vod v daném regionu, vyvolaný zejména těžbou nerostných 

surovin, bude pravděpodobně také ovlivněn probíhající klimatickou změnou. V případě 

zaklesnutí hladin podzemních vod dochází následně k poklesu průtoků až vyschnutí 

povrchových toků a je velmi problematické zachování minimálních hygienických průtoků a 

provozu ČOV. Na druhé straně nelze vyloučit jednorázové přívalové deště doprovázené 

povodněmi. 

Odhad nákladů vodohospodářů pro zajištění dostatku jak pitné, tak užitkové vody pro 

zájmový region se pohybuje okolo několika miliard Kč. 

Dobrá znalost geologicko-hydrogeologických poměrů včetně průběžného monitoringu 

podzemních a povrchových vod umožní provedení okamžitých a často méně nákladných 

opatření, vedoucích např. k zachování stálých minimálních průtoků některých povrchových 

toků ‒ např. přečerpáváním důlních vod z hydraulické bariéry dolu Turów do vysychajících 

hraničních toků a nikoli do koryt řeky Nisy, jak se děje doposud. 
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Minerální vody 

V roce 2016 začalo řešení interního projektu „Reinterpretace vlastností a geneze minerálních 

vod a fosilních solanek Českého masivu a karpatské předhlubně s využitím nových metod 

stanovení izotopů“. Cílem výzkumu je získat a interpretovat nová chemická a izotopická data 

o minerálních vodách a solankách v Českém masivu a v karpatské předhlubni na území České 

republiky.  

Výzkum je zaměřen na genetickou interpretaci izotopického složení Cl a Br, které bude 

změřeno na Univerzitě Waterloo v Kanadě. V současné době jsou v ČGS vyvíjeny a 

aplikovány nové metody měření netradičních izotopů Li, Zn, Cu, Cd, a Cr. V rámci projektu 

bude testována možnost stanovení těchto izotopů v odebraných vzorcích vod a získané 

výsledky budou interpretovány. Odběr vzorků minerálních vod a solanek byl v roce 2016 

zaměřen na karpatskou předhlubeň, doplňující odběry vod se uskutečnily v Českém masivu. 

Aplikovaná hydrogeologie 

Hydrogeologický výzkum pro vyhledávání vhodné lokality pro hlubinné úložiště (HÚ) 

vyhořelého jaderného paliva a radioaktivního odpadu 

V roce 2016 probíhala řada výzkumných aktivit v rámci projektů Správy úložišť 

radioaktivních odpadů (SURAO). Vzhledem k tomu, že podzemní voda je hlavním 

transportním médiem případného znečištění z prostoru HÚ do biosféry, je hydrogeologický 

výzkum významnou, v některých případech dominantní částí těchto projektů. Výzkum byl 

soustředěn do těchto oblastí: 

1. V průběhu výstavby podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov v uranovém 

dole Rožná byly a nadále jsou dokumentovány přítoky podzemních vod do důlního 

díla, pokračuje postupná výstavba hydrogeologické monitorovací sítě a následný 

monitoring režimu a chemického složení podzemních vod v prostoru PVP i na 

povrchu lokality. Výzkum je zaměřen na zhodnocení charakteru, vývoje a variability 

proudění a chemického složení podzemních vod v podzemní laboratoři i v jejím širším 

okolí (Rukavičková et al. 2016). Studována je doba zdržení podzemních vod v masivu 

a její původ. Hodnocen je také vliv drenáže nově vyraženého důlního díla na režim 

podzemních vod v jeho okolí a vliv postupné oxidace geologického prostředí na 

změny v chemickém složení podzemních vod. Experimentálně byla v PVP otestována 

hydrochemická sonda ISY EXO1 pro účel karotážní metody rezistivimetrie. Úspěšné 
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výsledky experimentu publikovali v článku Holeček et al. (2016). Vše je realizováno v 

rámci projektu „Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov“. 

2. V návaznosti na výše uvedené práce byl v roce 2016 zahájen projekt 

„Hydrogeologický výzkum v prostředí dolu Rožná“, zkoumající vývoj složení 

podzemních vod v hloubkovém profilu dolu Rožná a vliv důlní činnosti na podzemní 

vody v okolí dolu. Důl Rožná představuje v rámci Česka jedinečnou možnost získání 

hydrogeologických a hydrochemických dat od povrchu až do hloubky 1200 m. V roce 

2016 bylo odebráno několik desítek vzorků podzemních vod z přítoků na různých 

patrech dolu. Pro pět základních typů vod, které se v dole Rožná vyskytují (Ca-SO4, 

Ca-HCO3, Na-SO4, Na-HCO3, Na-Cl), byly vybrány reprezentativní přítoky a u nich 

se v současné době detailně zkoumá izotopové složení vod a jejich datování. 

3. Ve vodovodním přivaděči Bedřichov v Jizerských horách je studována variabilita 

chemického složení podzemních vod a možnost její charakterizace pomocí terénních 

měření fyzikálně-chemických parametrů podzemních vod. Prostor přivaděče je 

využíván také k testování vhodných zařízení pro monitoring přítoků podzemní vody 

do podzemního díla (projekt „Vývoj a ověřování metodik pro charakterizaci 

horninového prostředí“). 

4. Hydrogeologické mapování a rešerše archivních dat a podkladů probíhá na sedmi 

potenciálně vybraných lokalitách pro HÚ v rámci projektu „3D strukturně-geologické 

modely horninového prostředí pro hlubinné úložiště“. Cílem hydrogeologického 

výzkumu je ověření průběhu tektonických linií definovaných na základě zpracování 

všech dostupných archivních prací a stanovení jejich hydrogeologické funkce. Získaná 

data budou využita pro zpřesnění a kalibraci 3D strukturně-geologických modelů 

lokalit a modelů proudění podzemních vod. 

5. Detailní hydrogeologický výzkum je také součástí projektu „Zhodnocení geologických 

a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální 

vhodnosti pro umístění HÚ“. Cílem výzkum je zde získání hydrogeologických dat 

z prostoru a z širšího okolí vybraného polygonu EDU – západ v blízkosti jaderné 

elektrárny Dukovany. Tato data spolu s daty z ostatních geovědních disciplín budou 

sloužit k posouzení vhodnosti horninového prostředí polygonu jako hostitelského 

prostředí pro HÚ. 

6. Hydrogeologové ČGS spolupracují také na tvorbě hydrogeologických modelů sedmi 

vybraných lokalit a geochemického modelu HÚ (projekt „Hydrogeologické modely 

horninového prostředí pro hlubinné úložiště“ a projekt „Chování horninového 
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prostředí – Příprava geochemického projektu úložiště). Úloha pracovníků ČGS 

v těchto projektech spočívá zejména ve shromáždění a zhodnocení hydrogeologických 

dat potřebných pro matematické modely a v případě absence dat v odborném odhadu 

vybraných parametrů. 

 

Hydrogeologický výzkum v oblasti využívání geotermální energie 

V roce 2016 bylo zahájeno řešení dvou významných projektů zaměřených na výzkum 

využívání geotermální energie. Jednalo se o výzkumnou infrastrukturu RINGEN 

(poskytovatel MŠMT) a mezinárodní projekt GeoPlasma CE financovaný z operačního 

programu INTERREG-CE (podrobněji viz kapitola Výzkum geoenergií). 

Podstatnou součástí těchto projektů je hydrogeologický výzkum zaměřený na: 

• hodnocení vlivu využívání geotermální energie na životní prostředí – ochrana zdrojů 

podzemních vod; 

• studium vlivu proudění podzemních vod na možnost extrakce zemského tepla; 

• využití dostupných hydrogeologických dat pro vhodnou lokalizaci zařízení pro odběr 

geotermální energie a pro optimalizaci jejich instalace. 

 

Dokumentace hydrogeologických fenoménů a významných vodohospodářských objektů 

dotčených těžbou uhlí v DP Tušimice 

Hydrogeologický výzkum v dobývacím prostoru Tušimice probíhal v letech 2014‒2016. Jeho 

výsledkem je popis hydrogeologických poměrů území s charakteristikou jednotlivých 

hydrogeologických kolektorů a izolátorů, geologických poměrů a báňských údajů o ložisku 

hnědého uhlí Tušimice-Libouš. Jsou definovány změny hydrologických a hydrogeologických 

poměrů při lomové těžbě, popsány realizovaná vodohospodářská opatření během těžby, 

výskyty železitých a síranových důlních vod a výstupy CO2 na dně lomu. Fotografická 

dokumentace zahrnuje výsypkové vody, zanikající paleontologickou lokalitu Ahníkov a 

systém převádění krušnohorských potoků jako Hutná, Lužnička, Lideňský a Prunéřovský 

potok či podkrušnohorský přivaděč průmyslové vody. Řešena byla také problematika zániku a 

pokusu znovuobnovení minerálního pramene v Čachovicích. 

 

Hydrogeologické mapování 
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Ve vybraných oblastech České republiky se uskutečnilo hydrogeologické mapování v měřítku 

1 : 25 000. V rámci mapování byla prováděna terénní měření a odběry vzorků podzemních 

vod. 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 (Rukavičková ‒ Kryštofová 2016) jsou součástí 

edice geologických map 1 : 25 000. Hydrogeologické podklady sloužily i pro konstrukci map 

geofaktorů životního prostředí. 

 

Mezinárodní spolupráce a projekty v oblasti hydrogeologie 

EuroGeoSurveys 

Významným doplňkem aktivit v oblasti výzkumu a hodnocení stavu podzemních vod je 

mezinárodní spolupráce České geologické služby v síti EuroGeoSurveys – Water Resources 

Expert Group, což umožňuje zapojení do konsorcií připravujících přeshraniční a celoevropské 

projekty s hydrogeologickým zaměřením. Mezinárodní spolupráce při řešení vybraných 

projektů podpoří vznik jednotné výzkumné platformy v rámci Evropské unie a bude 

významným krokem k jednotnému zpracování a prezentaci hydrogeologických dat. 

Hydrogeologický výzkum a mapování v Etiopii 

Hydrogeologické mapování a zpracování dostupných dat je realizováno v rámci Studie 

přírodních fenoménů ohrožujících zemědělskou produkci ve vybraných zónách SNNPR 

v Etiopii. V součinnosti s terénním geologickým výzkumem byla zpracována 

hydrogeologická charakteristika území, zahrnující zhodnocení srážko-odtokových poměrů a 

posouzení podzemních vod z hlediska jejich kvality a využitelných zásob. Tyto údaje poslouží 

nejen jako podklad pro budování zdrojů pitné vod, ale rovněž jako podklad pro příslušné 

intervence v oblasti závlah a hospodaření s vodou, které přispějí k ochraně území před dopady 

vodní eroze a pomohou zabezpečit dostatečné množství vody pro zemědělskou produkci. 
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AV ČR 2. 11. 2016. 

Grundloch, J. – Kadlecová, R. (2016): Rebilance zásob podzemních vod. Poster na konferenci 

GIS Esri v ČR, 2016 Praha. 

Kadlecová, R. (2016a): Rebilance zásob podzemních vod – metodické postupy. Přednáška na 

Odborném hydrogeologickém semináři PřF UK 12. 12. 2016. 

Kadlecová, R. (2016b): Podzemní vody ve vodohospodářsky významných strukturách České 

republiky. Přednáška na Týdnu vědy AV ČR 2. 11. 2016. 

Kadlecová, R. (2016c): Shrnutí výsledků projektu Rebilance zásob podzemních vod. 

Přednáška na 3. ročníku konference Podzemní vody ve vodárenské praxi, Jablonné nad 

Jizerou, 13.–14. 4. 2016. 
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Kůrková, I. – Burda J. (2016): Jaká je voda pískovců a opuk české křídové pánve? Poster na 

konferenci GIS Esri v ČR, 2016, Praha. 

Venera, Z. (2016a): Kolik je podzemní vody v České republice. Sborník příspěvků konference 

GIS Esri ČR 2016. ISBN 978-80-905316-4-2. 

Venera, Z. (2016b): Jak využívají zdroje nerostných surovin naši sousedé za hranicí a jak se 

jejich těžba dotýká Libereckého kraje? Jaké kroky, projekty či opatření připravuje česká 

strana v souvislosti s „Pokračováním těžby ložiska hnědého uhlí Turów“? Přednáška na 

semináři Nerostné suroviny na území Libereckého kraje a jejich budoucí využití – KÚ 

Liberec 2016. 

Mapy 

Rukavičková, L. – Kryštofová, E. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1 : 

25 000, list 23-324 Žirovnice. Hydrogeologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická 

služba. Praha. 

 

3.3 Výzkum geoenergií 

 

Zpracovali V. Hladík a kol. 

 

Abstrakt 

V oboru environmentálních a geoenergetických technologií se výzkum ČGS v roce 2016 

soustředil na témata geologického ukládání CO2, skladování energie v horninovém prostředí, 

ukládání radioaktivních odpadů a geotermální energie. S využitím prostředků Norských fondů 

byl dokončen rozsáhlý česko-norský projekt s názvem ‚Příprava výzkumného pilotního 

projektu geologického ukládání CO2 v České republice‘, jehož cílem bylo připravit půdu pro 

první výzkumné geologické úložiště oxidu uhličitého v Česku. V oblasti výzkumu skladování 

energie v horninovém prostředí byl nejvýznamnější aktivitou ČGS evropský projekt ESTMAP, 

zaměřený na vytvoření celoevropské databáze existujících a plánovaných zařízení, ale i 

budoucího potenciálu pro skladování energie v povrchových i podpovrchových úložištích. 

V oblasti ukládání radioaktivních odpadů byla hlavní pozornost zaměřena na tvorbu 
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trojrozměrných strukturně-geologických modelů v souvislosti s hledáním vhodné lokality pro 

hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů v ČR. V oboru geotermální energie bylo 

zásadní událostí zahájení činnosti národní výzkumné infrastruktury RINGEN, v níž je ČGS 

aktivně zapojena. Bylo také zahájeno řešení mezinárodního projektu GeoPlasma CE, jehož 

hlavním tématem je mapování a zhodnocení potenciálu mělkých geotermálních zdrojů v 

regionu střední Evropy. 

 

Geologické ukládání oxidu uhličitého a technologie CCS 

V listopadu 2016 byly dokončeny práce na velkém česko-norském projektu s názvem 

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice 

(REPP-CO2). Projekt, na jehož řešení se pod vedením ČGS podílelo více než 120 

výzkumných pracovníků ze sedmi institucí (šest z ČR a jedna z Norska), byl spolufinancován 

z Norských fondů. Jeho náplní byla první etapa přípravy pilotního projektu ukládání CO2 do 

vytěženého ložiska uhlovodíků, která se – zejména z důvodu striktně limitované doby trvání 

projektu – omezila na posouzení a charakterizaci úložiště, statické a dynamické modelování, 

analýzu rizik a základní etapu monitoringu úložiště. Ve druhém roce realizace projektu byla 

hlavní pozornost soustředěna na trojrozměrné statické a dynamické modelování úložného 

komplexu, simulace injektáže CO2 do úložiště, rizikovou analýzu, přípravu monitorovacího 

plánu a zpracování scénářů dalšího rozvoje úložiště. Významnou součástí projektu byly i 

aktivity zaměřené na vzájemnou česko-norskou výměnu znalostí a zkušeností, prezentaci 

projektu a jeho výsledků (Maděra et al. 2016, Hladík et al. 2016d, Kolejka 2016), včetně 

organizace několika odborných seminářů (Hladík et al. 2016a,b, Vitvarová – Hladík 2016) a 

konference (Hladík et al. 2016a) a zvyšování povědomí o technologii CCS mezi odbornou i 

laickou veřejností (Svítil et al. 2016, Kolejka – Havlová 2016). 

V září 2016 byl zahájen čtyřletý evropský výzkumný projekt ENOS – Enabling Onshore 

CO2 Storage – financovaný z programu Horizon2020. Jeho cílem je podpořit rozvoj ukládání 

CO2 v geologických strukturách evropské pevniny. Jednou z výzkumných projektových 

lokalit je moravské vytěžené ložisko uhlovodíků LBr-1, na němž budou pokračovat práce 

zahájené v projektu REPP-CO2. Hlavní pozornost je věnována rizikům úniku CO2 z úložiště a 

posouzení možnosti podpory těžby zbytkové ropy pomocí injektáže CO2. Projekt ENOS 

sdružuje 21 evropských výzkumných institucí; ČGS je členem řídícího výboru a zodpovídá za 
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pracovní balíček zaměřený na mezinárodní spolupráci a rozvoj pilotních a demonstračních 

projektů v Evropě. 

Skladování energie v horninovém prostředí 

Česká geologická služba se v roce 2016 podílela na řešení evropského projektu ESTMAP 

(Energy Storage Mapping and Planning), jehož cílem bylo vytvoření celoevropské databáze 

existujících a plánovaných projektů skladování energie v povrchových i podpovrchových 

úložištích včetně mapování úložného potenciálu ve vhodných geologických strukturách. 

Jednalo se o dvouletý projekt evropského programu Horizon 2020 realizovaný na přímé 

zadání Evropské komise. Členem pětičlenného řešitelského konsorcia vedeného nizozemskou 

organizací TNO byla ČGS a spolu s francouzskou geologickou službou BRGM zodpovídala 

za podpovrchovou část vznikající databáze se zvláštním zaměřením na spolupráci s partnery – 

dodavateli dat ‒ ze střední a z východní Evropy a z evropské výměnné sítě ENeRG (European 

Network for Research in Geo-Energy). Výsledky projektu byly prezentovány na několika 

odborných světových fórech (Beccaletto et al. 2016). 

Výsledkem dřívějšího výzkumu v tomto oboru je schválení patentu ‚Tepelně vodivá hmota na 

bázi geopolymerů‘ (Kvapilová et al. 2016), na jehož přípravě se ČGS podílela. Tato hmota 

byla vyvinuta s cílem vytvořit materiál o vysoké tepelné vodivosti, který bude dlouhodobě 

teplotně i chemicky stabilní v horninovém prostředí. Výslednou hmotu lze využít např. ve 

směsi s fragmenty hornin pro konstrukci úložišť tepelné energie, a to ‒ vzhledem k nízké ceně 

hmoty ‒ i úložišť o velkém objemu. 

Ukládání radioaktivních odpadů 

Hlavním strategickým cílem výzkumu v tomto tématu je podpořit – z hlediska geologického 

poznání ‒ vybudování bezpečného hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších 

vysoce radioaktivních odpadů. V roce 2016 byly provedené práce zaměřeny zejména na: 

• trojrozměrné strukturně geologické modelování geologické stavby kandidátských 

lokalit hlubinného úložiště; 

• geologický, hydrogeologický a hydrogeochemický výzkum těchto lokalit a výzkum 

petrofyzikálních vlastností hostitelského prostředí; 

• výzkum vlivu exogenních procesů na stabilitu úložiště; 

• budování podzemní laboratoře pro provádění experimentů vedoucích k poznání 

geologických, hydrogeologických a geochemických procesů v úložišti;  
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• výzkum hydraulických, geochemických, mineralogických a strukturních parametrů 

těsnících materiálů úložiště, zejména materiálů na bázi bentonitu;  

• rozvoj alternativní metody ukládání radioaktivních odpadů do hlubokých 

širokoprofilových vrtů. 

 

Výsledky tohoto aplikovaného výzkumu ČGS prezentovala např. na semináři SÚRAO v 

Liblicích v listopadu 2016 (Franěk et al. 2016 aj.). 

Nejrozsáhlejší práce byly spojeny s tvorbou strukturně geologických modelů pro zakázky 

aktuálně řešené v ČGS v souvislosti s hledáním vhodné lokality pro hlubinné úložiště vysoce 

radioaktivních odpadů v ČR. Podle zadání řešitelských smluv byly postupně dokončeny 

strukturně geologické modely regionálního měřítka na sedmi kandidátských lokalitách a na 

lokalitě Podzemního výzkumného pracoviště Bukov – proběhla kompilace archivních dat, 

definice hlavních strukturně geologických prvků, geometrické vymezení, sestavení a export 

modelů a ověření korektního importu jejich geometrie v SW pro hydraulické modely. V roce 

2016 se tyto práce týkaly kandidátských lokalit Horka, Čihadlo, Hrádek, Magdaléna a 

Březový potok a také připravované podzemní laboratoře Bukov.  

Dále byla zpracována rozsáhlá rešeršní zpráva, která pro 7 kandidátských lokalit obšírnou 

formou shrnuje dosavadní znalosti z geologie, petrografie a strukturní geologie a vyjadřuje se 

k jednotlivým lokalitám také z hlediska zákonných kritérií pro umísťování jaderných zařízení 

a z hlediska výskytu homogenních bloků hornin potenciálně vhodných pro umístění 

hlubinného úložiště.  

Geotermální energie 

Počátkem roku 2016 zahájila svoji činnost výzkumná infrastruktura RINGEN (Research 

Infrastructure for Geothermal Energy), jejíž součástí je i Česká geologická služba. RINGEN 

tvoří konsorcium partnerů z vysokých škol ČR (ČVUT, TUL, PřF UK, VŠB) a výzkumných 

institucí (AV ČR). Cílem infrastruktury je vytvoření a spojení týmu odborníků a technického 

zázemí pro výzkum využívání geotermální energie na území ČR. Prvotními aktivitami v 

letošním roce byl základní geologický průzkum v lokalitě Litoměřice a příprava a podání 

nových projektů DEGREE a RINGEN+. Cílem navrhovaného projektu DEGREE je odvrtání 

4,5 km hlubokého geotermálního vrtu u Litoměřic a následný výzkum nejvhodnějšího 

způsobu extrakce zemského tepla z prostředí suchých hornin. Projekt RINGEN+ je určen 
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technickému dovybavení stávající infrastruktury RINGEN. Výzkumná činnost infrastruktury 

RINGEN byla podpořena z prostředků MŠMT ČR pro období 2016‒2020. 

Dalším úspěchem ve výzkumu geoenergií bylo schválení mezinárodního projektu 

GeoPlasma CE financovaného z operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE. 

Hlavním tématem řešení je mapování a zhodnocení potenciálu mělkých geotermálních zdrojů 

v regionu střední Evropy, v ČR konkrétně v západních Čechách a na Broumovsku. Součástí 

projektu jsou i aktivity vedoucí k širší informovanosti veřejnosti a veřejnoprávních úřadů v 

oblasti strategie instalace zařízení pro využívání těchto lokálních geoenergetických zdrojů a 

rozšiřování nízkouhlíkových technologií. Projekt zahrnuje 11 partnerů z geologických služeb, 

veřejnoprávních subjektů i komerční sféry z Česka, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska a 

Slovinska. Projekt GeoPlasma-CE bude řešen v letech 2016‒2019. 

Mezinárodní networking 

Významným doplňkem výzkumných aktivit v environmentálních a geoenergetických 

technologiích je aktivní účast v mezinárodních výzkumných sítích a ČGS je aktivním členem 

několika takových sítí (ENeRG, CO2GeoNet, EuroGeoSurveys – Geo-Energy Expert 

Group). Umožňuje jí to výměnu nejnovějších poznatků a zkušeností, společnou publikaci 

celoevropských výsledků, ale i zapojení do konsorcií připravujících nové mezinárodní 

projekty, a to jak bilaterální, tak celoevropské. Řešené projekty REPP-CO2, ESTMAP, ENOS 

a GeoPlasma CE jsou názorným příkladem výsledků tohoto networkingu. 

 

Publikovaná literatura 

Článek v recenzovaném sborníku z akce 

Shchipanov, A. – Kollbotn, L. – Berenblyum, R. – Hladík, V. (2016): Evaluating Potential 

CO2 Injection Capacity of Aquifers Based on Well Testing. In 78th EAGE Conference and 

Exhibition Vienna 2016 – Proceedings, s. Th SBT4 06. – EAGE. ISSN 2214-4609. DOI 

10.3997/2214-4609.201601499.  

Uspořádání (organizace) konference 

Hladík, V. – Kolejka, V. – Pilař, L. – Dlouhý, T. (2016a): Konference Zachytávání a ukládání 

CO2 v podmínkách ČR ‒ spolupráce České republiky a Norska. Praha, 7.-8. listopadu 2016.  

Uspořádání (organizace) workshopu 
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Hladík, V. – Hudečková, E. – Berenblyum, R. (2016b): CO2 Storage Pilots in Europe: 

Workshop – side event of the CO2GeoNet Open Forum organised by the REPP-CO2 project 

in cooperation with CO2GeoNet. Venice – San Servolo, 11. května 2016. 

Hladík, V. – Hrivňáková, L. – Vitvarová, M. (2016c): Co-operation in Research and 

Development of Carbon Capture and Storage Technologies. Czech-Norwegian seminar. Oslo, 

12. září 2016.  

Vitvarová, M. – Hladík, V. (2016): Cooperation between Forerunner and Follower Countries 

in CCS Research: The Example of Norway and the Czech Republic. Discussion workshop – 

side event of the GHGT-13 conference. Lausanne, 14. listopadu 2016.  

Článek v nerecenzovaném sborníku nebo abstrakt ve sborníku 

Beccaletto, L. – Bader, A. – Bialkowski, A. – Jaudin, F. – Hladik, V. – Holecek, J. – Van 

Gessel, S. – Meinke-Hubeny, F. – Mulder, A. (2016): Geological subsurface data collection as 

a part of the European ESTMAP Project (Energy STorage Mapping and Planning). In: 

International Geological Congress, Abstracts / Congrès Géologique International, Résumés, 

Vol. 35; 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, Aug. 27–Sept. 4, 

2016.  

Přednáška 

Franěk, J. – Bukovská, Z. – Švagera, O. (2016): Příprava geologických modelů lokalit. 

Seminář SÚRAO o hlubinném úložišti, 10.–11. listopadu 2016, Liblice – Abstrakt a 

prezentace. 

Hladík, V. – Berenblyum, R. – Krejčí, O. – Franců, J. – Kolejka, V. (2016d): REPP-CO2 – 

Czech-Norwegian project towards a research CO2 storage pilot in the Czech Republic. 

Seminář „Zachycování a ukládání CO2“, 26. 4. 2016 v rámci 4. mezinárodní chemicko-

technologické konference – International Conference on Chemical Technology, ICCT, 

26. dubna 2016, Mikulov. 

Kolejka, V. (2016): REPP-CO2 – Project overview. Seminář „Zachycování a ukládání CO2 – 

sdílení znalostí a zkušeností“, MPO ČR, 15. ledna 2016, Praha. 

Kolejka, V. – Havlová, V. (2016): Možnosti ukládání CO2 v ČR. Seminář „Provoz 

energetických zařízení v podmínkách připravované legislativy“, Hospodářská komora ČR, 

15. listopadu 2016, Praha. 
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Patent 

Kvapilová, Š. – Cádrová, L. – Černík, M. – Nosek, J. – Záruba, J. – Brož, M. – Franěk, J. – 

Uhlík, J. – Vaněček, M. (2016): Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerů. No. 306095. 

Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, 

ISATech, s.r.o., ARCADIS CZ a.s., PROGEO, s.r.o., Ústav struktury a mechaniky hornin AV 

ČR, v. v. i., Česká geologická služba. Praha. 

Software 

Svítil, R. – Hladík, V. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. (2016): Webové stránky 

Českého národního informačního portálu pro technologie zachytávání a ukládání CO2. Praha. 

Dostupné z URL http://www.geology.cz/ccs  

Propagační materiál 

Maděra, P. – Hladík, V. – Franců, J. – Laufek, F. – Fiferna, P. – Sedlák, J. – Šedinová, E. 

(2016): Newsletter projektu REPP-CO2 č. 2, duben 2016. Česká geologická služba, Praha. 

  

http://www.geology.cz/ccs
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4 Výzkum interakce geosféra – biosféra – atmosféra 

 

Zpracovali Martin Novák, Jakub Hruška a kol. 

 

Abstrakt 

Výzkumu dominovaly dva okruhy témat: (1) dynamika biogeochemických procesů a jejich 

vztah ke hmotovým bilancím v malých lesních povodích a (2) translokace a transformace 

environmentálně relevantních prvků určovaná pomocí poměru četnosti stabilních izotopů. 

Byly vyhodnoceny dlouhodobé časové řady hydrochemických dat v síti čtrnácti malých povodí 

a identifikovány korelace mezi chemismem, fyzikálně-chemickými, biologickými a 

klimatickými parametry. Důraz byl kladen na vyhodnocení měnícího se vlivu jednotlivých 

forem reaktivního dusíku na zdraví lesních ekosystémů. Byla studována rovněž role fosforu 

jako limitující živiny s důrazem na stochiometrické vztahy s biogeochemickými cykly dalších 

živin. Studium izotopového složení atmosférické síry a dusíku pomohlo k určení zdroje 

pokračujícího znečištění na Moravě a ve Slezsku. Jako environmentální značkovače byly 

použity rovněž izotopy Zn, Cu, Cd a Cr. Stopové prvky byly studovány v půdách, biomase a 

atmosférické depozici. 

V roce 2016 byl dokončen projekt „Monitoring malých lesních povodí GEOMON – efektivní 

nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí“ 

financovaný z EHP a Norských fondů. V rámci projektu byly zjištěny zásoby ekologicky 

významných prvků v lesních ekosystémech střední Evropy. Detailní výzkum zásob a toků 

uhlíku a dusíku byl proveden na experimentální ploše Načetín v Krušných horách (Oulehle et 

al. 2016a). Zásoby rtuti v lesním ekosystému byly studovány na lokalitě Načetín (Navrátil et 

al. 2016). Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou pokračoval výzkum dopadů změn půdního 

chemismu na koloběh půdní organické hmoty. Dlouhodobá data z monitorovací sítě 

GEOMON byla využita pro konstrukci modelu historického odhadu chemismu srážek na 

území České republiky (Oulehle et al. 2016b, Kopáček et al. 2016). Modelové odhady 

depozice S a N byly vstupními parametry pro prostorovou analýzu dynamiky růstu lesa na 

území České republiky (Cienciala et al. 2016). Izotopový experiment (15N) v Arktidě byl 

součástí studia vlivu globální změny klimatu na příjem živin rostlinami v tundrovém biomu 
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(Oulehle et al. 2016c). Data z povodí GEOMON byla použita v rukopisu Monteith et al. 

(předloženo) popisujícím příčiny růstu DOC ve vodách severní polokoule. 

Stanovení evapotranspirace pro vyčíslení sezonní a dlouhodobé vodní bilance představuje pro 

hydrologické modely obtížný úkol, často zatížený značnou mírou nejistoty, zejména pokud 

nemáme k dispozici dostatečné znalosti o vegetačním pokryvu. Ve své studii Yue et al. (2016) 

použili hydrologický model PIHM (Penn State Integrated Hydrologic Model) na povodí 

Lysina, kde byly k dispozici lesnické porostní mapy, vyznačující různé stáří lesa. Dvě metody 

stanovení evapotranspirace byly začleněny do modelu PIHM, submodel růstu lesa Biome-

BGC a pevné sezonní změny v indexu listové plochy (LAI). Srovnání hydrologických 

simulací při použití dvou výše zmíněných metod ukázalo výraznou variabilitu ve 

stanovených půdních vlhkostech a doplňování zásob podzemních vod a malou míru nejistoty 

při určování hladiny podzemní vody a průtoků. Hydrologické modelování s evapotranspirací 

stanovenou za použití metody vycházející z fyziologie rostlin (Biome-BGC) vykazovalo 

menší míru nejistoty ve stanovení hydrologického režimu v porovnání s metodou založenou 

pouze na sezonní změně LAI.  

Geochemicky kontrastní lesní povodí Slavkovského lesa (Lysina, Na zeleném, Pluhův bor) 

tvoří již sedm let observatoř kritické zóny světové sítě CZO (Critical Zone Observatories). Ve 

spolupráci se švédskou univerzitou v Lundu byl v těchto třech povodích experimentálně 

zkoumán růst půdních mykorhizních hub v podmínkách dodání nedostatkových živin, fosforu, 

draslíku a hořčíku ve formě rozemletého apatitu, biotitu a hornblenditu. Výrazná stimulace 

růstu mykorhizních hub nastala pouze při použití apatitu na serpentinitovém povodí Pluhova 

boru, které se vyznačuje nedostatkem draslíku a fosforu pro růst vegetace (Rosenstock et al. 

2016). Prostřednictvím hydrologického modelu PIHM byly ve spolupráci s americkou 

univerzitou Penn State kvantifikovány nejistoty modelové simulace hydrologických poměrů 

povodí Lysina v závislosti na výpočtu evapotranspirace smrkových porostů různého věkového 

složení (Yu et al. 2016). Osm dlouhodobých srážkoměrných stanic Česka a Slovenska bylo 

využito pro sestavení statistických vztahů a následné modelování historické atmosférické 

depozice od roku 1850 pro hlavní chemické prvky, se zdůrazněním významu depozice 

prachových částic z industriálních zdrojů (Kopáček et al. 2016).  

Byla dokončena a v časopise Ecosystems publikována (Novák et al. 2016a) studie 

srovnávající izotopové složení reaktivního dusíku v atmosférické depozici a živém rašeliníku 

(Spahgnum) na vybraných lokalitách České republiky. Koncem zimy 2016 byly doplněny 
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vzorky sněhu. Srovnáním izotopového složení dusíku obou typů vzorků (srážky, biomasa 

mokřadů) jsme dospěli k závěru, že část reaktivního dusíku v rašeliníku pochází z mikrobiální 

fixace N2. Toto zjištění se uplatní při úvahách o bilanci uhlíku a dusíku v mokřadech v éře 

klimatických změn. Koncem roku 2016 jsme provedli pilotní značkovací studii za užití 

těžkého izotopu dusíku N-15 v molekule N2. Vzorky živého rašeliníku byly inkubovány 

v atmosféře nabohacené 15N2 a po ukončení experimentu izotopově analyzovány. Došlo 

k obohacení organické hmoty izotopem N-15. Na rok 2017 chystáme rozsáhlejší značkovací 

experimenty za užití rašeliníku z oblastí různě znečištěných atmosférickou depozicí 

reaktivního dusíku. 

Počátkem roku 2016 byly dokončeny práce pro Zdravotní ústav Ostrava, výsledky 

prezentovány na zasedání Krajské rady v Ostravě a přijaty k tisku v časopisu Atmospheric 

Pollution and Research. Pomocí izotopových analýz 15N a 34S jsme mohli odlišit vliv a rozsah 

emisí NOx z dopravy a topenišť. Přeshraniční export SO2 z Polska zasahoval v zimních 

měsících až do střední části Moravskoslezského kraje, kde jsou koncentrace cca 50 % oproti 

severní části. Vzhledem k dominantnímu směru proudění vzduchu z Moravy do Polska je to 

překvapivé zjištění.  

Během roku pokračovaly práce na analýze uhlovodíků uzavřených v horninách a nově na 

modelování odtoku z vybraných povodí s důrazem na mobilizaci C, N a S. Metodika 

uvolňování uhlovodíků byla úspěšně dokončena a výsledky prezentovány na expertní skupině 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) ve Vídni. Metoda umožňuje odhadnout 

množství uhlovodíků původně přítomných v horninách na archivních vzorcích. Výsledky 

umožňují porovnání s metodami RockEval a dalšími. Po dokončení analytických prací budou 

výsledky publikovány. Metodika studia odtoku z povodí je ve stadiu sběru dat – pro 

věrohodné výsledky je zapotřebí minimálně více než jednoroční období. Mimoto zajišťujeme 

podpůrná data z půdního pokryvu sledovaných povodí. 

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně jsme dokončili studii o vlivu přídavku 

substrátu z bioreaktorů na vlastnosti zemědělských půd. Výroba bioplynu fermentací 

biologického odpadu je rychle se rozvíjející odvětví, které jako vedlejší produkt dává značné 

množství rezidua bohatého na uhlík a dusík. Jeho přídavek do zemědělských půd umožňuje 

zlepšit vlastnosti půd, nebo je i zhoršit. Sledovali jsme redistribuci uhlíku a vliv přídavku na 

tvorbu a kvalitu DOC. Publikace Carbon isotope study of soil amendment with maize 

fermentation digestate byla předložena k recenznímu řízení.  
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Během vývoje metodiky jsme se zúčastnili kruhového testu na kvalitu měření 18O ve vodě 

pomocí laserových analyzátorů, organizovaného IAEA. Naše výsledky byly opakovaně 

hodnoceny jako vynikající.  

Výsledky metodiky sledování izotopového složení vody v nápojích jsme shrnuli do 

přehledného článku zaslaného do Czech Journal of Food Science a Journal of Wine Research. 

Znečištění zinkem (Zn) ovlivňuje zdraví jak lidské, tak ekosystémové. Zároveň má unikátní 

roli v enzymech a proteinech. Izotopy zinku jsou použity jako přirozený značkovač, který 

dává nahlédnout do procesů uvnitř malého povodí. Zinek exportovaný z malých lesních 

povodí je převážně antropogenního původu, pochází z atmosférické depozice z druhé 

poloviny 20. století; v lesních povodích je vázán převážně ve svrchním humusovém horizontu 

půd a postupně vyplavován v závislosti na hydrologických podmínkách. Řešíme tedy otázku, 

zda se odtok bude lišit izotopovým složením Zn od atmosférického vstupu. Další otázkou je, 

zda je izotopová frakcionace – pokud je přítomna – spojena spíše s asimilací Zn rostlinami 

nebo degradací půdní organické hmoty. Provádí se sběr vzorků atmosférických srážek na 

volné ploše, podkorunových srážek a odtoku na třech lokalitách v Beskydech, na Šumavě a v 

Orlických horách. V současné době se zabýváme obavou, že slepé vzorky budou vykazovat 

vysoké koncentrace Zn. To, na rozdíl od látkových toků, v případě měření izotopů představuje 

závažný problém. 

V roce 2016 byly publikovány dvě práce uzavírající řadu studií vybraných chemických prvků 

ve vertikální a horizontální depozici na vrcholcích hor. Deset lokalit v nadmořské výšce 1000 

m na místech vzdálených od lidských sídel a dalších lokálních zdrojů znečištění při státní 

hranici České republiky bylo navštěvováno každých 5– 8 dní po tři zimy za účelem sběru 

replikovaných vzorků sněhu a námraz. Již dříve byla publikována srovnání depozice silně 

toxického beryllia a středně toxického zinku. Nyní je doplnila data o izotopech mědi a zinku 

(Novák et al. 2016b) a o izotopech olova (Čimová et al. 2016). Ukazuje se, že jižní Čechy 

jsou zatíženy atmosférickou depozicí Cu, Zn a Pb méně než severní Čechy. Nejvíce 

znečištěny zústávají vrcholky hor na severovýchodě České republiky. Izotopově bylo možno 

prokázat provenienci znečišťujících látek. Mezi hlavní zdroje stopových kovů v atmosféře 

patří ložiska barevných kovů na jihu Polska, těžký průmysl v ostravské aglomeraci a 

spalování hnědého a černého uhlí v průmyslových podnicích a domácnostech. Izotopové 

změny ve sněhu a v námrazách v závislosti na zdroji a směru znečištění byly malé, avšak 

statisticky významné. Srovnáním poměru izotopů 206Pb/207Pb v atmosférické depozici (2010–
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2012) a ve vertikálních profilech rašelinišť (1850–2010) vyšlo najevo, že zdroje 

atmosférického olova se nadále rychle mění. Narůstá podíl olova, které je izotopově shodné 

s předholocenním prachem a podobné uhlí těženému v Česku a Polsku. 

V laboratoři MC ICP MS byly rozšiřovány aplikace metodik stanovení poměrů stabilních 

izotopů vybraných systémů. Byly zdokonalovány metodiky separace chromu z různých matric 

přírodních vzorků. Velkého pokroku se dosáhlo při kolonové separaci chromu za přítomnosti 

vysokých koncentrací železa. Byly vyvinuty nové separační kroky a bylo dosaženo možnosti 

stanovení izotopických poměrů chromu i ve vzorcích s extrémně komplikovanou matricí 

(především vzorky z antropogenních kontaminací kolektorů podzemních vod). Ve druhé 

polovině roku 2016 probíhalo měření velkých datových souborů pro stanovení delta 53Cr. 

Byly měřeny soubory vzorků odebrané pracovníky ČGS na lokalitách kontaminovaných 

průmyslovou výrobou v USA – New Jersey a Connecticut. Dále bylo měřeno izotopové 

složení Cr hornin (serpentinitů) z vybraných lokalit ČR, povrchových vod a půd malého 

povodí Pluhův Bor. Soubor měřených vzorků obsahoval také vzorky z kontaminovaných 

zvodní v ČR a dále vzorky zdrojů chromu užívaného v průmyslové výrobě (galvanizovny). 

Z výsledků stanovení vyplývá, že převážná většina vzorků z přírodních kontaminovaných 

zvodní v blízkosti galvanizoven vykazuje schopnost samočistících reakcí na netoxický chrom 

Cr(III). 

Byly prováděny zkušební analýzy izotopového složení niklu ve spolupráci s Českou 

zemědělskou univerzitou. Tento typ analýz zůstává velkou výzvou z důvodu hmotových 

interferencí a komplikací při preparacích metodou eluční chromatografie. 

Silnou stránkou týmu pracujícího v oboru biogeochemie a globálních změn v současnosti je 

dostatek nosných výzkumných témat a relativní úspěšnost v zajišťování externího 

financování. Slabinou je stále se snižující počet vědeckých pracovníků, kteří jsou publikačně 

činní v roli prvního autora.  
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5 Výzkum geologických rizik 

 

Zpracovali Oldřich Krejčí, Petr Kycl, Ivan Barnet, Jan Vít a kol. 

Abstrakt 

Strategické cíle výzkumu navazují na výsledky předchozího období a vycházejí z Priorit 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR a ze strategických dokumentů 

zřizovatele Ministerstva životního prostředí, který pravidelně při povodních a dalších 

krizových situacích vyžaduje rychlé vyhodnocení situace včetně prezentace zjištěných 

výsledků v rámci webových aplikací pro veřejnost. V roce 2016 byla dokončena a vyšla tiskem 

dlouhodobá etapa sledování geodynamických pohybů v hluboce založených svahových 

nestabilitách v Českém ráji a v Moravskoslezských Beskydech. V rámci 

inženýrskogeologického výzkumu byla dále řešená témata hodnocení rizik svahových 

nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů. Do tohoto výzkumu lze také 

zahrnout práce na lokalitách již výrazně postižených sesuvy, jako je dálnice D8 u Dobkoviček 

a silnice III. třídy 42117 v Dolních Věstonicích. Byly dokončeny práce v rámci projektu IPL 

(International Programme on Landslides) č. 197 nazvaném „Low frequency, high damaging 

potential landslide events in low-risk regions – challenges for hazard and risk management.“ 

Data využívala města, obce a Státní fond životního prostředí pro potřeby hodnocení žádostí o 

dotace z evropských fondů z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v souladu 

s platnými programovými dokumenty. Data byla dále předána k využití Generálnímu 

ředitelství Hasičského záchranného sboru, Českému statistickému úřadu pro evidenci 

přírodních pohrom ve státech Evropské unie a do CENIE, která pro MŽP připravuje 

každoročně Statistickou ročenku životního prostředí České republiky. Mimo jiné byly 

předneseny příspěvky na EGU General Assembly 2016 ve Vídni, na 35. mezinárodním 

geologickém kongresu v Kapském Městě a na několika akcích Strategie AV21 „Špičkový 

výzkum ve veřejném zájmu“, pořádaných Akademií věd ČR. 

 

K zajištění těchto cílů výzkumu byly práce v oblasti výzkumu geologických rizik v roce 2016 

soustředěny do následujících prioritních témat. 

5.1 Svahové nestability 
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Strukturně geologické mapování a analýza snímků s vysokým rozlišením LIDAR DMR5G 

byly použity pro hodnocení rychlosti pohybů a rozsahu vybraných svahových deformací 

v Příhrazské plošině v Českém ráji a na Kněhyni v Moravskoslezských Beskydech s cílem 

získat nové poznatky o jejich povrchové morfologii. Elektrická odporová tomografie byla 

použita pro zjištění jejich podpovrchové struktury, zatímco tyčové dilatometry a trvale 

instalované mechanické extenzometry byly použity k definování jejich kinematického 

chování. Dilatometrická měření z puklin na okraji vrchu Mužský v Českém ráji ukazují, že 

progresivní trend byl proložen obdobími zrychlení pohybu, protože monitoring začal v roce 

1990, zatímco extenzometrická měření z jedné pukliny asi 50 m od okraje plošiny ukazují, že 

tato kontinuální měření byla ovlivněna výraznou extenzí od roku 2004 do roku 2006 a 

významnou kompresí od roku 2006 do roku 2008. Data dokazují, že měření v okolí vrchu 

Mužský se vyznačují bočním rozpínáním a vykláněním tuhých pískovcových kvádrů na 

podložním plastickém slínovcovém podloží. Extenzometrická měření z vrchu Kněhyně 

doložila, že jedna porucha se nachází v hloubce asi 25 m pod povrchem a je charakterizována 

progresivní dilatací, zatímco zlom v hloubce cca 57,5 m pod povrchem se vyznačuje 

epizodickými svislými poklesy. Obě měření jsou ovlivněna horizontálními pravostrannými 

střižnými posuny. Oblast Kněhyně se vyznačuje tím, že translační sklouzávání dílčích ker je 

spojené s neotektonickým výzdvihem Vnějších Západních Karpat. Prezentované kinematické 

údaje byly porovnány se záznamy srážek, hladiny podzemní vody a zemětřeseními (Stemberk 

et al. 2016). Budoucí výzkum se zaměří na zjištění, zda zobecněné výsledky ze dvou 

modelových území platí i pro ostatní hluboce založené gravitační svahové deformace v 

různých geomorfologických a geologických pozicích. 

Hodnocení náchylnosti k sesouvání získává stále větší důležitost jak v územním plánování, 

tak v krizovém řízení, protže v posledních dvou dekádách dochází k nárůstu extrémních 

klimatických jevů a s nimi úzce spojenému nárůstu svahových nestabilit, a to jak nových, tak 

reaktivovaných starších. Svahové nestability ohrožují nejen jednotlivá obydlí, ale rovněž 

infrastrukturu regionu (dopravní stavby, rozvodné sítě a produktovody). Při řešení výše 

uvedených projektů je rozpracována „Metodika určování sesuvného hazardu v prostředí 

ohroženém svahovými nestabilitami“. Metodiku tvoří multivariační statistická analýza 

založená na kombinaci všech vstupních parametrických map současně (litologie, sklonitost 

území, nadmořské výšky, svahové nestability), s následným rozšířením informací na území, 

kde nejsou dostatečné informace o výskytu svahových nestabilit. Aplikace uvedených postupů 

v praxi napomáhá vytipovat nejzranitelnější místa z hlediska náchylnosti k sesouvání nejen 
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v okolí současných liniových staveb, ale i kritické úseky z hlediska plánovaní výstavby 

infrastruktury (Tornyai et al. 2016). 

Pokračovaly expertní práce ČGS na stabilizaci sesuvného území na dálnici D8 u Dobkoviček. 

Plán na stavbu dálnice D8 mezi Prahou a Drážďany se poprvé objevil v roce 1938. První úsek 

dálnice byl otevřen v úseku Řehlovice–Trmice v roce 1990. Do roku 2012 se postupně 

otvíraly nové úseky a dnes je stav takový, že chybí poslední, 12 km dlouhý úsek mezi obcemi 

Lovosice a Řehlovice. V těchto místech je těleso dálnice trasované v regionu neovulkanitů 

Českého středohoří v oblasti známé jako sesuvné území Prackovice. Práce na posledním 

úseku dálnice musely však být 7. 6. 2013 přerušeny. Po nadměrných srážkách se tu aktivoval 

zemní proudový sesuv velkého rozsahu, který zasáhl a poškodil část stavby dálnice, část 

vybavení kamenolomu nad dálnicí a železniční trať, procházející středem sesunutého svahu. 

Od roku 2013 se pracovníci ČGS tomuto sesuvu intenzivně věnují ve spolupráci s dalšími 

pracovišti (Roháč et al. 2016). 

Česká republika je příkladem státu se sesuvy s nízkým rizikem vysokých škod a ztrát na 

životech. Stát se snaží různými souvisejícími dotačními výzvami zajistit dlouhodobou a 

udržitelnou stabilizaci sesuvných území a snižovat tak potenciální riziko ohrožení majetku a 

zdraví občanů. Domníváme se, že důležitým úkolem je upoutání odpovídající úrovně 

pozornosti veřejnosti k nebezpečí vzniku sesuvů půdy a z nich vyplývajícího rizika. 

Vzhledem k tomu, že poznání rizika potenciálně ohrožených sídel je hlavním předpokladem 

každého jeho účinného zmírnění, provedli jsme několik analýz, které poskytují dosud 

nedostupné informace o konkrétních aspektech vzniku sesuvů půdy v České republice a 

mohou tak upoutat pozornost veřejnosti, včetně odpovědných úřadů, na možné riziko vzniku 

sesuvu. Patří mezi ně nové způsoby aktualizace a inventarizace sesuvů a sestavování databáze 

nákladů stabilizace sesuvů, placených z dotačních titulů. Většina ohlášených svahových 

nestabilit od roku 1997 souvisela s konkrétními povodňovými událostmi a mapy náchylnosti k 

sesouvání tak nepostihují rovnoměrně celé území státu. Informace o sesuvech byly získány z 

internetových zdrojů, jednotného systému dopravních informací o státních silnicích (RUPOK 

– riziko uzavření pozemních komunikací) a informací shromážděných Českou geologickou 

službou (vlastní mapování, posudková činnost). Geodatabáze Registru svahových nestabilit 

České geologické služby je nejkomplexnějším zdrojem informací, ale v některých případech 

by další databáze mohly být použity pro doplnění evidence svahových nestabilit (Google 

Alerts, NEMETON2013, RUPOK) především z oblastí, kde sesuvné riziko je nízké. Náklady 

spojené se stabilizací sesuvů ze státního rozpočtu a z dalších dotací nejsou zanedbatelné a 
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jejich nerovnoměrné prostorové rozmístění nelze vysvětlit jinak, než že ohlášení dojde až po 

akutním vzniku ohrožení. Na toto téma byl předložen článek do časopisu Landslides (Klimeš 

et al. 2016). 

Pracovníci České geologické služby v rámci výzkumu geohazardů působili v roce 2016  

 také v zahraničí, především v Gruzii a Etiopii. Rozsáhlý sesuvný komplex Ameka v Etiopii 

se nachází na etiopském riftu asi 175 km jihozápadně od Addis Abeby. Sesuv byl zkoumán 

pomocí satelitních a leteckých snímků v kombinaci s geomorfologickým a strukturním 

výzkumem, radiokarbonovým datováním a vertikálním elektrickým sondováním. Získané 

výsledky potvrdily vícefázový vývoj sesuvné oblasti. Bylo zdokumentováno, že na rozdíl od 

klimatických změn a litologických podmínek, klíčových pro vznik jiných rozsáhlých sesuvů, 

byl hlavním spouštěcím faktorem komplexního sesuvu Ameka tektonický vývoj v této oblasti. 

Geometrie sesunutých bloků včetně hlavní odlučné hrany kopírují původní tektonickou 

stavbu. Vývoj sesuvu probíhal v několika epizodách po tisíce let. Podle údajů 

z radiokarbonových dat nejmladší větší sesunuté bloky (které činí pouze 2 % z celkové 

plochy) s největší pravděpodobností sklouzávaly v sedmém století našeho letopočtu. Hlavní 

odlučná hrana v západní části je nestabilní a lze předpokládat další rozvoj sesuvu 

v budoucnosti. Výsledky těchto prací byly předloženy do časopisu Geomorphology. 

 

V období svrchního miocénu, pliocénu a kvartéru docházelo dále k vývoji sesuvů na strmých 

svazích Nízkého Jeseníku a kry Maleníka. Například v pleistocénu vznikaly frontální sesuvy 

na zvětralinách hornin spodnokarbonského a miocenního stáří mezi krou Helfštýna a 

Teplicemi nad Bečvou v šířce až 8 km a s délkou až 20 km (jeden z nejrozsáhlejších sesuvů v 

ČR). Tento sesuv ovlivňoval průběh toku Bečvy a i dnes jsou patrné rozsáhlé meandry řečiště, 

které vznikly odtlačením čela sesuvů. Mocnost pleistocenních sesuvů odhadujeme až na 100 

m. Stáří je doloženo metodou stanovení izotopu uhlíku C14 v Poznaňské radiokarbonové 

laboratoři od 42 000 let do 8 736 let. Palynologický výzkum sedimentů v některých depresích 

a studnách na sesuvu umožnil detailní paleogeografický a paleoklimatický výzkum v 

souvislém profilu z období cca 13 000 let BP až do současnosti. Z těchto prací je dokončován 

článek, který bude předložen do tisku začátkem roku 2017. 

V dobovém tisku v archivních datech obcí a některých institucí se nachází množství údajů ke 

katastrofickým sesuvům. V oblasti Pavlovských vrchů lze například některé sesuvy z hlediska 

aktivity datovat od roku 1664. Další historické údaje v kronikách obcí a v tisku se týkají 

oblasti největšího sesuvného území Bohyně na Děčínsku. O tomto největším sesuvném území 
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v ČR byl připraven článek do Zpráv o geologických výzkumech. Datování svahových 

nestabilit lze i s pomocí archeologických výzkumů ve spolupráci s Archeologickým ústavem 

AV ČR v Brně (prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.). Existují desítky lokalit s datováním sesuvů 

ze svrchního pleistocénu stáří cca do 40 000 let. Ve spolupráci s AÚ AV ČR byla v roce 2016 

připravena komplexní mapa archeologických nalezišť na svazích mezi Pavlovem a Dolními 

Věstonicemi, která zahrnuje všechny dosud známé publikované i nepublikované informace o 

svahových nestabilitách včetně geofyzikální a vrtné prozkoumanosti. Tato geodatabáze bude 

podkladem pro publikaci o vývoji svahových nestabilit v Pavlovských vrších v období 

svrchního pleistocénu. 

V roce 2016 pokračovaly výzkumné práce v oblasti legislativy a podpory územního plánování 

a nápravy škod způsobených sesouváním a skalním řícením. Cílem tohoto tématu je přispět ke 

zvýšení kvality české legislativy v oblasti geohazardů a k její implementaci na úroveň krajů. 

Jde především o metodiku stanovení kategorie nebezpečnosti jednotlivých sesuvů. Popisná 

kritéria stávající kategorizace rizika svahového pohybu doplnili Hroch et al. (2008) o další 

popisná fakta, což ulehčí rozhodovací proces zařazení svahové nestability do příslušné 

kategorie. Zatím definované kategorie rizika do značné míry omezují popis svahových 

nestabilit, které nejsou „kontinuálně“ aktivní a přesto je riziko relativně vysoké. Cílem 

metodického postupu stanovení relativní míry stability skalních objektů je možnost 

jednotného přístupu k hodnocení skalních objektů v rámci posudkové činnosti ČGS (SOG), a 

to na základě kvantifikace poměru pasivních a aktivních gravitačních sil. Na základě 

rozložení hmot je pak možné predikovat nejpravděpodobnější vývoj pohybu. Stane se 

relativně jednoduchým nástrojem k potvrzení odborného odhadu specialisty ČGS 

rozhodujícího o míře stability posuzovaného skalního objektu. První výsledky tvorby nové 

metodiky lze očekávat v roce 2017. 

V roce 2016 byly rozvíjeny práce v oboru geofyzikálních metod a metodiky jejich měření, 

zejména pak metody elektrické odporové tomografie ERT („multikabel“). Ta byla za 2 roky 

fungování v ČGS využita na desítkách lokalit a proměřeny byly řádově kilometry profilů. 

Metoda má multidisciplinární použití, což dokazuje široká škála oborů, ve kterých byla 

využita – jsou to hydrogeologické aplikace, určování mocností pokryvných hornin, 

vyhledávání zlomových struktur, lokalizaci starých důlních děl a jiných dutin, projevů typu 

sufóze a další. Dále byla tato metoda využívána pro výzkum sesuvných území, kde se rozvíjí 

3D zobrazení naměřených dat v programu Move. V roce 2016 byly ze sesuvů proměřeny 

lokality Dolní Věstonice a Větrníky u Slavkova. 



114 
 

 

5.2 Radonové riziko geologického podloží 

 

Podklady o radonovém riziku pro obce s rozšířenou působností se rozšířily v roce 2016 o 

mapové postery radonového rizika podloží v krajích Ústeckém, Plzeňském a 

Královéhradeckém (celkem 246 listů) v rámci zakázky Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost. Tyto podklady byly předány příslušným pracovníkům jednotlivých ORP, 

stavebních a krajských úřadů v závěru roku 2016. V průběhu výzkumných prací byly 

sledovány prostorové variace dávkového příkonu a radonu na zjištěných a předpokládaných 

zlomech v sedimentárních horninách (projekt OG MŽP v rámci Radonového programu ČR). 

Celkem bylo změřeno 42 profilů v křídových a permokarbonských horninách s převažujícími 

jílovci a jílovitými křemennými pískovci. Výsledky doplnily měření v metamorfovaných a 

magmatických horninách na 37 profilech, provedená v etapě projektu 2015. Souborné 

zpracování výsledků variací dávkového příkonu a radonu na zlomech umožní aktualizovat 

mapy radonového rizika geologického podloží v aplikaci Komplexní radonová informace na 

mapovém serveru ČGS a na webových stránkách Radonového programu ČR 

(www.radonovyprogram.cz) doplněním zlomové sítě jako jednoho z rizikových geofaktorů 

pro migraci radonu z podloží do objektů. Výsledky těchto prací byly v roce 2016 publikovány 

(Pacherová et al., Barnet – Pacherová). V září 2016 byl ve spolupráci s Fakultou jadernou a 

fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze zorganizován 13th International Workshop on the 

Geological Aspects of Radon Risk Mapping s účastí cca 80 odborníků ze zahraničí a z Česka. 

Sborník abstraktů byl k dispozici účastníkům již v průběhu workshopu, během něhož se 

uskutečnil i Round table na téma Europen Geogenic Radon Map (projekt Joint Research 

Center Ispra). Příprava mapy je součástí publikace European Atlas of Natural Radiations, pro 

kterou byly poskytnuty podklady z gamaspektrometrických měření a dávkového příkonu pro 

území ČR. Součinnost s koordinátorem Radonového programu SÚJB v oblasti připravované 

legislativy a její vazby na direktivy EC se týkala připomínkování novelizace Vyhlášky o 

Radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (předkladatel SÚJB) a její 

harmonizaci s direktivou 59/2013 Euratom – Basic Safety Standards. 

 

 

http://www.radonovyprogram.cz/
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5.3 Povodně 

 

Zajímavé doklady související se stavbou říčního sedimentárního tělesa řeky Bečvy byly 

zjištěny na k. ú. Osek nad Bečvou. K obnažení sedimentů a tím i k možnosti studia, včetně 

odebrání vzorků, přispěla těžba v obecní pískovně obce Osek nad Bečvou a boční eroze 

levého břehu současného toku Bečvy na SZ od obce Oldřichov. V obou případech jde o 

profily o mocnosti kolem 5 m, vymezené povrchem říční nivy a hladinou řeky (popř. hladinou 

podzemní vody v těžebně). V obou případech jsou zastiženy 2 polohy středně zrnitých štěrků 

přibližně při hladině podzemní vody, oddělené šedým, místy až černošedým prachovitým 

jílem, který představuje sedimenty zazemněného koryta (opuštěného meandru). Charakter 

spodní štěrkové polohy je znám pouze z vrtů a lze ji charakterizovat spíše jako jílovité štěrky 

o mocnosti jen zřídka přesahující 2 m. Jejím podložím jsou badenské jíly. Svrchní poloha 

štěrků – nad zazemněným korytem – je výrazně písčitější, přecházející do písků a „nivních 

hlín“ zcela v nadloží. V okolí sedimentů zazemněného koryta se objevuje velké množství 

subfosilních kmenů, které byly ve stejné pozici zastiženy i v erozním zářezu koryta Bečvy. 

Vzorky subfosilních kmenů odebrali pracovníci Dendrochronologické laboratoře Ústavu 

nauky o dřevě Mendelovy univerzity v Brně k dendrochronologické analýze. 

Z jílovitoprachovité polohy zazemněného koryta byly odebrány vzorky organickou hmotou 

bohatých částí pro palynologickou analýzu. V dřívějších letech byly z koryta Bečvy po 

povodních v roce 1997 a 2006 datovány dubové kmeny z celkem šesti různých míst, a to v 

rozmezí 10 170 ± 50 BP až 1680 ± 30 BP. Tyto výsledky svědčí o častém redeponování 

celých kmenů, zřejmě na malou vzdálenost, protože bývají zachovány málo porušené velké 

kusy kmenů. Po vyhodnocení analýz budou výsledky v příštím roce publikovány ve Zprávách 

o geologických výzkumech. 
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Specializované mapy s odborným obsahem  

 

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. – 

Stárková, M. – Štor, T. – Kramolišová, P. – Hejtmánková, P. – Kucielová, E. – 

Petyniak, O. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, Mapa 

geofaktorů životního prostředí , list 12-233 Unhošť. 1 s. – Česká geologická služba. 

Praha. 

 

Zpráva (závěrečná) 

 

Novotný, R. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Konečný, F. – Kycl, P. – Malík, J. – Švagera, O. 

(2016): Zhodnocení aktivity svahových pohybů na severovýchodním svahu 

Pavlovských vrchů a návrh efektivních opatření k eliminaci akutního ohrožení v okolí 

Dolních Věstonic. Závěrečná zpráva, 48 s. – MS Česká geologická služba, Praha. 

 

Přednáška  

 

Krejčí, O. (2016): Nebezpečné geofaktory a stabilitní poměry v brněnské aglomeraci a jejich 

vliv na územní plánování. – Workshop Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt 

v krajině. 25.–26. října 2016. Zasedací místnost Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. 

i., Veveří 967/97, Brno. – Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Brno. 
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Krejčí, O. – Krejčí, V. – Švábenická, L. – Hartvich, F. (2016): Documentation and evaluation 

of slope instabilities and other geological phenomena in the Geopark Bohemian 

Paradise (Czech Republic). Accepted in Session SSS3.6/EOS7 Geoheritage and 

Geodiversity Matter: Themes, Links and Interactions (co-organized) EGU General 

Assembly 2016. Vídeň. 

Krejčí, O. – Krejčí, V. (2016): Geodatabáze Registru svahových nestabilit a možnosti jejího 

vyžití pro veřejnost. – Seminář pro veřejnost s doprovodným programem, pořádaný u 

příležitosti 90. výročí sesuvu v obci Dneboh, Mnichovo Hradiště 26. 6. 2016. – Ústav 

struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Praha. 

Krejčí O. – Krejčí, V. (2016): Geodatabáze Registru svahových nestabilit a možnosti jejího 

vyžití pro veřejnost. – Sesuvy – podceňované nebezpečí? Diskusní setkání v rámci 

Strategie AV21, 26. 9. 2016, program Přírodní hrozby. – Akademie věd ČR, Národní 3, 

Praha. 

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Švábenická, L. – Hartvich, F. (2016): Vývoj mapování sesuvů a 

tvorba geodatabáze Registru svahových nestabilit na příkladu Příhrazské plošiny.  –

Svahové deformace a pseudokras 2016, Mnichovo Hradiště 25.–27. 5. 2016. 

 

Roháč, J. – Kycl, – Boháč, J. – Mašín, D. (2016): Laboratórne určenie šmykových parametrov 

zemín zo zosuvu Dobkovičky v Českom stredohorí. – Pokrokové metody a tradice 

v geotechnice. Horní Smokovec, hotel Bellevue, Vysoké Tatry, Slovenská republika. 

21.–22. 9. 2016. – Fakulta stavební VŠB -TU Ostrava ve spolupráci s agenturou 

Orgware. 

Žáček, V. – Hradecký, P. – Kycl, P. (2016): The Somoto Grand Canyon (Nicaragua) a 
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creation of a geopark (poster). 35th International Geological Congress, 29.8.–2.9. 2016. 
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6 Vývoj geochemických a mineralogických metod 

 

Zpracovali Tomáš Magna, František Laufek a kol. 

Abstrakt 

V roce 2016 pokračoval rozvoj aplikací lehkých stabilních izotopů C, S a O v širokém spektru 

matric, byla rozšířena a optimalizována metodika separace Sr, Nd a Pb pro méně obvyklé 

matrice. Byl zakoupen  nový TIMS přístroj (Triton Plus, ThermoFisher), který by měl umožnit 

stanovení izotopového složení řady prvků s vysokou přesností a rychlostí a sloužit zejména 

pro potřeby horninové a environmentální geologie. Byla rozvinuta a finalizována metodika 

rutinního U-Pb datování zirkonových populací pomocí LA-ICPMS. Byl zakoupen a úspěšně 

testován komerční software Iolite, aplikovaný pro zpracování hrubých naměřených dat. 

V průběhu 2016 bylo testováno nastavení, optimalizace a testování stability analytické 

soustavy LA-ICPMS pomocí mezinárodně certifikovaných referenčních materiálů (NIST SRM 

610, 612, 614) s různou koncentrací prvků. Laboratoř rtg.-difrakce zkoumala vhodné 

metodiky pro (semi)kvantitativní fázovou analýzu jílových minerálů (zejména smektitů) 

s budoucími aplikacemi na výzkum stability bentonitů v plánovaném hlubinném úložišti. Bylo 

zavedeno kvantitativní stanovení amorfní fáze. Pokračoval mineralogický výzkum fází 

s platinovými kovy.  

 

6.1 Rozvoj stávajících metod analytické geochemie 

 

V roce 2016 pokračovaly analytické práce týkající se stanovení hlavních a vybraných 

stopových prvků v řadě matric pro stávající národní a mezinárodní projekty. Omezení 

palety analytických možností v důsledku poruchovosti některých přístrojů bude vyžadovat 

plánování a finanční rozvahu pro případnou obměnu zčásti velmi zastaralé techniky. 

 

6.2 Rozvoj a aplikace metod lehkých stabilních izotopů v horninové, environmentální 

a ložiskové geologii 
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V roce 2016 pokračoval rozvoj aplikací stanovení izotopového složení C, S a O v širokém 

spektru matric. Studiem izotopového složení dusíku a síry v oxidech dusíku a síry, a 

identifikací hlavních zdrojů znečištění se zabývali Buzek et al. (v tisku). Systematiku 

distribuce organického uhlíku a jeho izotopového složení v půdním profilu popisují Buzek 

et al. (v revizi). 

 

6.3  MC-ICPMS: Rozvoj a aplikace radiogenních izotopových systémů (Sr, Nd, Pb, 

Hf) v horninové, ložiskové a environmentální geologii 

 

V roce 2016 byla v rámci stávajících projektů rozšířena a optimalizována metodika separace 

Sr, Nd a Pb pro méně obvyklé matrice. Byly provedeny loužicí experimenty pro vybrané 

typy hornin tak, aby došlo k odstranění sekundární kontaminace. Publikační výstupy jsou 

součástí odpovídajících kapitol výzkumného plánu. 

 

6.4  MC-ICPMS: Rozvoj a aplikace stabilních izotopových systémů (Li, Mg, Si, S, Fe, 

Mo, Cd, Cr, Cu, Zn, Hg, Tl, U) v horninové, ložiskové a environmentální geologii 

 

V roce 2016 pokračoval rozvoj aplikací aktuálně zavedených rutinních analýz vybraných 

izotopových systémů (Li, Mg, Cd, Cr, Cu, Zn) při řešení stávajících projektů GAČR, TAČR 

aj. Protože se jedná o aplikace již vyvinutých analytických postupů, jsou publikace součástí 

odpovídajících tematických okruhů. Některé nově uvažované metodiky (Si, Mo, Hg, U aj.) 

mohou být rozvíjeny v návaznosti na případné projekty, s širokými možnostmi aplikací 

v horninové, environmentální a ložiskové geologii. Analytická chemie Fe byla rozvíjena 

v průběhu 2016 a kompletní metodika, včetně měření izotopového složení, bude dokončena 

v roce 2017. 

 

6.5 TIMS: Rozvoj a aplikace stabilních a radiogenních izotopových systémů pro TIMS 

(Ca, Cr, Sr, Nd, Os) v horninové a environmentální geologii 
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V roce 2016 byl zakoupen nový TIMS přístroj (Triton Plus, ThermoFisher pro stanovení 

izotopového složení řady prvků s vysokou přesností a rychlostí zejména pro potřeby 

horninové a environmentální geologie. S tím souvisí zahajovací práce na analytické 

chemii Ca, který může být jedním z nosných prvků nové instrumentace, s možností studia 

lesních ekosystémů, zvětrávání aj. Dále by měla nova instrumentace zásadně zlepšit 

možnosti datování klasickými geochronologickými metodami, jako jsou Rb-Sr, Sm-Nd a 

Lu-Hf, včetně dalšího rozvoje Re-Os. 

 

6.6 LA-ICPMS: Rozvoj a aplikace in-situ prvkové analýzy a geochronologických 

metod 

 

V rámci podtématu 6.6 byla rozvinuta a finalizována metodika rutinního U-Pb datování 

zirkonových populací pomocí LA-ICPMS. V roce 2016 byla provedena řada analýz 

detritických a metamorfních populací z různých regionů, zejména pro skupinu vedenou prof. 

Schulmannem (P. Hasalová, P. Závada, I. Soejono, C. Langbour). Byl zakoupen a úspěšně 

testován komerční software Iolite, aplikovaný pro zpracování hrubých naměřených dat. Byl 

publikován první článek v IF časopise s přispěním členů skupiny (Závada et al. 2017). 

V průběhu 2016 bylo testováno nastavení, optimalizace a stabilita analytické soustavy LA-

ICPMS pomocí mezinárodně certifikovaných referenčních materiálů (NIST SRM 610, 612, 

614) s různou koncentrací prvků. Zpracování analytických dat se provádí pomocí komerčního 

software Glitter (licence zakoupena 2016). Bylo započato s analýzami přírodních apatitů, 

které by mohly být do budoucna užívány jako „in-house“ standardy. Standardizace výsledků 

apatitů pomocí jednotlivých referenčních materiálů dává konzistentní výsledky. V současné 

době čekáme na nezávislá měření stejných apatitů z referenční laboratoře pro srovnání 

přesnosti a správnosti analýz. Dva vzorky apatitu, které máme k dispozici, se jeví jako 

homogenní. Testování kvality ablace pro výbrusy bylo testováno na chemicky odlišných 

fázích vzorku, dodaného prof. Vránou. Byl analyzován magnetit, pyroxen, olivín a sklo. 

Výsledky měření jsou konzistentní pro různá zrna z výbrusu.  
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6.7 Rozvoj a aplikace kvantitativních mineralogických metod 

 

Pracovníci Laboratoře rtg.-difrakce provádějí rtg.-difrakční kvalitativní a kvantitativní 

fázovou analýzu a poskytují tak výzkumnou podporu celé řadě projektů (např. projekty 

GAČR, CEEMIR, REPP CO2) a zakázek. Analytické práce zahrnují separaci a následnou 

fázovou analýzu jílové frakce. Laboratoř také provádí řešení a zpřesňování krystalových 

struktur. Výzkum prováděný v rámci laboratoře se soustředí na systematické studium 

krystalových struktur a substitučních mechanismů minerálních fází s platinovými kovy. 

Výzkumné práce se dále zaměřují na zavedení (semi)kvantitativní fázové analýzy jílových 

minerálů (zejména smektitů) s budoucími aplikacemi na výzkum stability bentonitů 

v plánovaném hlubinném úložišti. Pracovníci laboratoře se podílejí na třech přednáškách na 

PřF UK Praha (Mineralogická krystalografie I, Mineralogická krystalografie II, Technická 

mineralogie). 

Ve spolupráci s Laboratoří experimentální mineralogie probíhal výzkum syntetických fází 

z ternárních systémů Ag-Pd-Te a Pd-Hg-Se. V roce 2016 byl publikován článek o krystalové 

struktuře minerálu temagamitu Pd3HgTe3 (Laufek et al. 2016) a sopcheitu Ag4Pd3Te4 (Laufek 

et al., v recenzním řízení). V roce 2016 byla zavedena metodika kvantitativního stanovení 

amorfní fáze s aplikacemi na mineralogickou analýzu popílků. Pokračoval metodický výzkum 

separace malých minerálních zrn (velikost < 100 μm) a jejich následné rtg.-difrakční analýzy. 

Na národní konferenci Struktura 2016 byla přednesena přednáška o historii výpočetních a 

měřicích metod v krystalografii (Laufek 2016). 

V odboru regionální geologie Moravy byl vyvíjen nový typ preparátů těžkých minerálů a 

vytvářeny standardy pro sedimentární formace. Bylo vytvořeno několik zkušebních preparátů 

v C2H2Br4 s krycími sklíčky, které byly po obvodu fixovány silikonovým tmelem. Bohužel 

docházelo k rychlému úniku média z preparátu. Dále bylo pomocí práškového piperinu 

zhotoveno několik preparátů, které vykazovaly skvělé vlastnosti – netoxické, preparáty jsou v 

pevném stavu a použitelné bez krycího sklíčka i s krycím sklíčkem, charakteristické optické 

(barevné) jevy způsobené silnou disperzí při indexu lomu 1,68 umožňují značné zdokonalení 

identifikace mnoha důležitých minerálů. Technickým a praktickým problémem zůstává, že 

piperin po určité době krystalizuje a před dalším použitím se musí znovu zahřát.  

Laboratoř rtg.-mikroanalýzy (LAREM) poskytuje analytické výstupy v rámci projektů 

řešených v ČGS (interní projekty, projekty GAČR, CEEMIR) i externím zájemcům z řad 
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odborné veřejnosti (AV ČR, PřF UK, PřF UP, ČZU, MN Praha) a průmyslu. LAREM úzce 

spolupracuje s ostatními analytickými pracovišti v rámci ČGS (zejména laboratoř LA-ICPMS, 

laboratoř separace těžkých minerálů) a poskytuje odborné poradenství pro širší veřejnost – 

analýzu a identifikaci hornin a minerálů. Laboratoř funguje též jako demo referenční 

pracoviště pro výrobce mikroskopů a mikroanalytických systémů Tescan a Oxford 

Instruments. V rámci optimalizace metodiky byla v letošním roce soustředěna pozornost na 

rozvinutí možností fázové analýzy (Aztec Automated SW) a simultánní EBSD-EDS analýzy, 

byl integrován eucentrický stolek pro přesnější práci se SEI obrazem. Zavedení WDS analýzy 

se ukázalo jako problematické z hlediska integrace zastaralého HW na novou platformu se 

současnou úrovní elektroniky. Snaha o zprovoznění zařízení bude pokračovat. 

Publikovaná literatura 
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