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Úvod 
 
 
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, který 
využívá 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) 
 
Výzkumné a mapovací práce probíhaly v návaznosti na minulé hodnocené období v souladu se 
schváleným harmonogramem Strategického plánu výzkumu ČGS a s cílem dosáhnout plánovaných 
výsledků. Geologické mapování v České republice i v zahraničí bylo provázáno s regionálním 
výzkumem. Bylo dokončeno a oponováno 29 geologických a aplikovaných map. Celkem bylo 
publikováno 60 prací v recenzovaných periodikách s IF, 20 prací v recenzovaných časopisech, 4 knihy, 
2 kapitoly v knize a 8 článků v recenzovaném sborníku z akce a 6 tzv. ostatních výsledků. Pokračovaly 
terénní práce v rámci grantu „Kontrastní mechanismy růstu superkontinetu Pangea: nový pohled na 
tvorbu kontinentální kůry“ a práce v rámci projektu RP v Etiopii. Započal významný Mezinárodní 
projekt “PanAfGeo: Geoscientific Knowledge and Skills in African Geological Surveys, 2017–2019”. 
Modelování a vizualizace 3D stavby zemské kůry se v ČGS v současnosti zaměřila na metodické 
aspekty tvorby modelů a unifikaci datových zdrojů a probíhala 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. 
Pokračovalo studium akrečních a kolizních procesů podél konvergentních rozhraní za použití 
strukturně geologických, petrologických (metamorfní a magmatická petrologie), geochemických, 
geochronologických a geofyzikálních metod. Výraznou komponentu představovalo numerické a 
analogové modelování orogenních procesů. Výzkumy a vědecké výsledky přímo navazují na 
geologické mapování některých zájmových oblastí a pomáhají tak valorizovat výsledky pracovníků 
geologické služby. Ve výzkumu pánevních výplní se podstatná část výzkumu, zejména v oblasti české 
křídové pánve, zaměřila na multidisciplinární analýzy vrtných jader pořízených v rámci projektu 
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Rebilance. Byl také popsán nový druh fosilní živočišné houby Guettardiscyphia zitti sp. n. 
Paleoklimatické rekonstrukce se soustředily na období svrchního pleistocénu. V případě vulkanických 
systémů se pozornost soustředila na celkový vývoj altenbersko-teplické kaldery, komplexnost vývoje 
některých monogenetických vulkánů a také na moderní formy popularizace výsledků výzkumu. 

K hlavnímu okruhu řešených problémů v oblasti výzkumu biodiverzity a globálních změn 
v geologické minulosti patří především studium reakce biosféry na globální změny a studium změn 
struktury krizí postižených paleospolečenstev. Zvláštní pozornost je věnována studiu globálního cyklu 
uhlíku, síry a dusíku, 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 periodicích, jako kapitoly ve vědeckých 
knihách a byly prezentovány formou přednášek a posteru na mezinárodních konferencích. V roce 
2017 tento tým publikoval nebo předal do tisku 22 článků ve vědeckých časopisech s IF. Výzkum 
tohoto týmu byl financován 8 externími projekty, z toho 7 projekty České grantové agentury a jednim 
evropským projektem (Horizon 2020). Skupina mořského paleozoika zajišťuje veškeré editorské i 
technické práce a vydává mezinárodní impaktovaný časopis Bulletin of Geosciences. V roce 2017 v 
něm bylo na 650 stranách publikováno 30 vědeckých prací (Bulletin of Geosciences, ročník 92, 2017). 
Impakt faktor Bulletinu pro rok 2016 je 1,18. Bulletin of Geosciences je dnes díky mnohaletému úsilí 
současné redakční rady k nejvýznamnějším vědeckým časopisům vydávaným v České republice. 
Bulletin of Geosciences patří k významným 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“). 

Ložiskoví geologové České geologické služby v roce 2017 řešili nebo se podíleli na řešení celé 
řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj surovinové základy České republiky a 
Evropské unie v podmínkách udržitelného rozvoje. Jejich výzkum byl soustředěn zejména na ložiska 
technologicky zajímavých kovů, nerud i energetických surovin (uhlí a uran) a na využití nerostných 
surovin, zejména stavebních, v rámci územního plánování. Velká pozornost byla věnována i vlivům 
těžby a úpravy surovin na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zejména v oblastech současné těžby 
hnědého uhlí a v opuštěných důlních revírech. Podstatnou součástí jejich práce tvořila rovněž 
legislativní podpora státních orgánů při rozpracování surovinové politiky České republiky, rozvoj 
nových metod výzkumu ložisek nerostných surovin, montanistický výzkum a práce v zahraničí, 
zaměřených především na výzkum a vyhledávání surovin a na environmentální problematiku v 
rozvojových zemích. Při řešení ložiskové problematiky spolupracovali ložiskoví geologové s řadou 
špičkových výzkumných pracovišť v zahraničí a podíleli se na výchově studentů a odborných 
pracovníků. Činnost ložiskových geologů tak navazovala na Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva 
životního prostředí (MŽP) na léta 2016 až 2025 (podoblast 1.5. Nerostné zdroje a vlivy těžby na 
životní prostředí). Z hlediska Priorit VaVaI MŽP sledovala činnost ložiskových geologů ČGS priority 
definované v kapitole 3.5. Přírodní zdroje.  
V roce 2017 byly publikovány a prezentovány výsledky významného projektu ČGS „Rebilance zásob 
podzemních vod“, který zhodnotil přírodní zdroje na území zhruba 1/3 České republiky. 
Hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci tohoto projektu jsou pravidelně monitorovány a rozšiřují 
tak státní pozorovací síť ČHMÚ. 

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 
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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 2017 pokračovala 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 7 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.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. V rámci mezinárodní spolupráce je řešen projekt ResiBil – zaměřený na bilanci vodních 
zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a probíhá také hydrogeologický výzkum a mapování 
v Etiopii s cílem stanovit přírodní fenomény ohrožující zemědělskou produkci v hodnocených 
oblastech. 

Výzkum geoenergií se v ČGS v roce 2017 soustředil na témata geologického ukládání CO2, 

ukládání radioaktivních odpadů, geotermální energie a vlivu těžby nekonvenčních zdrojů energie na 
životní prostředí. V oblasti geologického ukládání CO2 je stěžejní aktivitou evropský projekt ENOS, 
v jehož rámci pokračuje příprava pilotního geologického úložiště CO2 v ČR. V oblasti ukládání 
radioaktivních odpadů byla hlavní pozornost zaměřena na tvorbu trojrozměrných strukturně-
geologických modelů a podrobné vyhodnocení charakteru a intenzity křehkého porušení 
horninového masívu v souvislosti s hledáním vhodné lokality pro hlubinné úložiště vysoce 
radioaktivních odpadů v ČR. V oboru geotermální energie je zásadní zapojení ČGS do aktivit 
spojených s národní výzkumnou infrastrukturou RINGEN. V r. 2017 pokračovalo i řešení 
mezinárodního projektu GeoPlasma-CE, jehož hlavním tématem je mapování a zhodnocení 
potenciálu mělkých geotermálních zdrojů v regionu střední Evropy. Byly rovněž zahájeny práce na 
sestavení 3D geotermálního a hydrogeologického modelu čelní předhlubně a svahů Českého masivu 
jihovýchodní části Moravy. V rámci evropského projektu M4ShaleGas byl dokončen výzkum vlivu 
těžby břidlicového plynu na životní prostředí. 

Výzkumu v oblasti interakce geosféra-biosféra-atmosféra dominovaly tři okruhy témat: (1) 
dynamika biogeochemických procesů a jejich vztah ke hmotovým bilancím v malých lesních povodích, 
(2) translokace a transformace environmentálně relevantních prvků zjišťovaná pomocí poměru 
stabilních izotopů a (3) rekonstrukce znečištění kovy v rašeliništích. Byly vyhodnoceny dlouhodobé 
časové řady hydrochemických dat v síti 14 malých povodí a identifikovány korelace mezi chemismem, 
klimatickými změnami a vztah acidifikace a eutrofizace k biodiverzitě bentických řas. Byl studován 
význam půdních mikrobiálních společenstev v retenci dusíku v půdách. Studium izotopového složení 
dusíku v mokřadech ukázalo obnovenou retenci N po poklesu atmosférické depozice. Byla provedena 
systematika poměru 53Cr/52Cr v ultrabazikách a odtoku z malých lesních povodí. Izotopy S posloužily 
k identifikaci dálkového průniku znečištění z Polska do Moravskoslezského kraje a izotopů kyslíku 
k identifikaci vody ve vínech a ovocných šťávách. Záznamy zvýšené depozice kovů v rašelinném 
profilu z Krušných hor naznačují, že lokální těžba a zpracování kovů má zřejmě delší tradici, než se 
dosud předpokládalo. 

Strategické cíle výzkumu v oblasti geologických rizik navazují na výsledky předchozího období 
a vycházejí z Priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR a na strategické 
dokumenty zřizovatele Ministerstva životního prostředí, který pravidelně v případě povodňových a 
dalších krizových situací vyžaduje rychlé vyhodnocení situace, včetně prezentace zjištěných výsledků 
v rámci webových aplikací pro veřejnost. V rámci inženýrskogeologického výzkumu byla řešená 
témata hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů v 72 
trasách dálnic a silnic I. třídy pro ŘSD (Klimeš et al. 2017). Dokončen byl „Metodický pokyn 
Ministerstva dopravy ČR pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k 
riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí“ (Novotný et al. 2017). Pro OG MŽP 
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byla v detailním měřítku 1 : 10 000 zmapovaná jihozápadní část území Bílých Karpat a jižní oblasti 
Geoparku Český ráj a byly připraveny metodické pokyny k aplikaci metody VES a ověření 
použitelnosti s metodou ERT“ (Dostalík et al.). Pokračovaly práce na metodice „Návrh kategorizace 
rizik svahových nestabilit pro OG MŽP“ (Malík 2017). Do tohoto výzkumu lze také zahrnout 
monitorovací práce a konzultační činnost na lokalitách sesuvy již výrazně postižených, jako je dálnice 
D8 u Dobkoviček a dále byla dokončena studie ke zprovoznění železniční trati Řetenice – Lovosice 
v téže lokalitě (Kycl et al. 2017). Pro SŽDC byla dokončena studie posouzení svahových nestabilit, 
jejich klasifikace a zařazení do Registru svahových nestabilit pro modernizaci tratě Strakonice – 
Volary (Aue et al. 2017) 
V rámci zahraniční rozvojové spolupráce byl úspěšně dokončen projekt v Gruzii (Havlín et al. 2017) a 
pokračovaly práce v Etiopii. Dále byly publikovány některé výsledky z dřívějších zahraničních projektů 
v Nicaragui (Žáček et al. 2017).Data byla využívána městy, obcemi a Státním fondem 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 III. inženýrskogeologickém kongresu v Brně a na akcích Strategie AV21 „Špičkový 
výzkum ve veřejném zájmu“, pořádaných Akademií věd ČR, například v Senátu Parlamentu ČR. 
  V roce 2017 pokračoval rozvoj metod stávající analytické chemie. Do centrálních laboratoří 
Barrandov byl zakoupen vlnově-disperzní rentgenfluorescenční spektrometr Rigaku Primus IV; do 
odboru sedimentárních formací byl dodán ruční rentgenfluorescenční analyzátor (ED-XRF) Innov X 
Delta 50. V laboratoři radiogenních izotopů byly na hmotovém spektrometru TIMS Triton Plus 
provedeny akceptanční procedury (analýzy poměrů 143Nd/144Nd a 87Sr/86Sr), které prokázaly vynikající 
instrumentální externí opakovatelnost analýz pod 0.01‰ RSD. V průběhu roku 2017 probíhalo 
zavádění metodiky datování monazitů metodou LA ICP-MS, pokračovaly práce na rozvoji analytiky 
kovů v sulfidech. V laboratoři speciálních metod probíhal výzkum zaměřený na optimální přípravu 
nábrusů pro modální analýzu těžkých minerálů. V Laboratoři rtg difrakce byla zavedena kvantitativní 
fázová analýza bentonitů pomocí metody PONCKS. Byl instalován program Sybilla, který umožňuje 
modelovat práškové rtg difrakční záznamy jílových minerálů včetně smíšeně vrstevných struktur, a 
tak zlepšit možnosti jejich identifikace. V centrálních laboratořích Brno jsou rozvíjeny metody 
pyrolýzní chromatografie.  

 

V následujících kapitolách jsou podrobněji prezentovány výsledky jednotlivých prioritních 
témat Strategického plánu výzkumu za jeho třetí rok řešení (k 8.12.2017). Pracovníci ČGS v tomto 
období vytvořili celkem 228 výstupů kategorií RIV (viz následující tabulka), jejichž strukturovaný výběr 
je uveden na konci jednotlivých kapitol. Z celkového počtu výstupů je 112 článků v odborných 
periodikách, 25 příspěvků ve sbornících, 1 odborná kniha a 7 kapitol v knize, 1 patent a 35 
specializovaných map s odborným obsahem. 

 

Druh výsledku R05 Počet 

Článek v odborném periodiku   J   112 

Odborná kniha   B   1 

Kapitola resp. kapitoly v odborné knize   C   7 

Článek ve sborníku   D   25 

Patent   P   1 

Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku   O   11 

Specializované mapy s odborným obsahem   L   35 

Software   R   18 

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty   A   3 
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Uspořádání (zorganizování) konference   M   5 

Uspořádání (zorganizování) výstavy   E   10 

 
Z kategorie článků v odborných periodikách je třeba zdůraznit 112 publikací v impaktovaných 
časopisech s tím, že vzrůstá podíl článků ve výše impaktovaných časopisech. Z nich je třeba upozornit 
zejména na publikace ve výše impaktovaných časopisech (s IF > 3) jako jsou Nature Communications 
(IF 12,1), Gondwana Research (IF 6,9), Science of the Total Environment (IF 4,9), Advances in 
agronomy (IF 4,8), International Journal of Coal Geology (4,8), Global Geochemical Cycles (IF 4,6), 
Geochimica et Cosmochimica Acta (IF 4,6), Earth and Planetary Science Letters (IF 4,4), Scientific 
Reports (IF 4,2), Journal of Biogeography (IF 4,2), Geological Society of America Bulletin (IF 4,2), 
Geoderma (IF 4,0), Journal of Environmental Management (IF 4,0), Ecological Indicators (IF 3,9), 
Precambrian Research (IF 3,8), Tectonics (IF 3,8), Lithos (IF 3,7), Landslides (IF 3,7), Journal of 
Metamorphic Geology (IF 3,6), Biogeochemistry (IF 3,4), Mineralium Deposita (IF 3,4), Journal of 
Geophysical Research (IF 3,4), Chemical Geology (IF 3,3), Remote Sensing (IF 3,2), Catena (IF 3,2) a 
Paleontology (IF 3,1). 

Velmi úspěšně pokračoval rozvoj časopisu Bulletin of Geosciences, který získal poprvé IF 
v roce 2010 a jeho současný IF = 1,175. Journal of Geosciences, který získal IF v roce 2011 a je 
společným projektem České geologické společnosti a České geologické služby, má IF 0,609.  

Důležitou činností jsou rovněž vědecké práce v zahraničí, ze kterých vznikají významné 
odborné publikace. V roce 2017 se uskutečnily takovéto práce např. v  Číně, Etiopii, Mongolsku, 
Namibii, USA a dalších zemích.  

Dále se ČGS podílela přímo nebo prostřednictvím svých pracovníků na organizaci odborných 
sekcí a konferencí (např. 14th SGA Biennial Meeting v Quebec City, Kanadě, 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. 

V souvislosti s implementací Metodiky 2017+ bylo za ČGS předloženo k hodnocení 
společenské relevance celkem 20 výsledků aplikovaného výzkumu. 

 Na závěr je třeba připomenout, že při posledním hodnocení výsledků výzkumu, uveřejněném 
Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace v prosinci 2017, se Česká geologická služba opětovně stala 
nejúspěšnější institucí v  rámci resortu MŽP a ze všech 663 hodnocených subjektů v ČR obsadila 33. 
pozici. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

1/ Výzkum stavby a vývoje zemské kůry  

K. SCHULMANN, J. PERTOLDOVÁ, J. FRANĚK, T. HROCH, V. JANOUŠEK, 

L. KONDROVÁ, V. KOPAČKOVÁ, Z. KREJČÍ, V. RAPPRICH 

Abstrakt 

Výzkumné a mapovací práce probíhaly v návaznosti na minulé hodnocené období v souladu se 
schváleným harmonogramem Strategického plánu výzkumu ČGS a s cílem dosáhnout plánovaných 
výsledků. Geologické mapování v České republice i v zahraničí bylo provázáno s regionálním 
výzkumem. Bylo dokončeno a oponováno 29 geologických a aplikovaných map. Celkem bylo 
publikováno 60 prací v recenzovaných periodikách s IF, 20 prací v recenzovaných časopisech, 4 knihy, 
2 kapitoly v knize a 8 článků v recenzovaném sborníku z akce a 6 tzv. ostatních výsledků. Pokračovaly 
terénní práce v rámci grantu „Kontrastní mechanismy růstu superkontinetu Pangea: nový pohled na 
tvorbu kontinentální kůry“ a práce v rámci projektu RP v Etiopii. Započal významný Mezinárodní 
projekt “PanAfGeo: Geoscientific Knowledge and Skills in African Geological Surveys, 2017–2019”. 
Modelování a vizualizace 3D stavby zemské kůry se v ČGS v současnosti zaměřila na metodické 
aspekty tvorby modelů a unifikaci datových zdrojů a probíhala 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. 
Pokračovalo studium akrečních a kolizních procesů podél konvergentních rozhraní za použití 
strukturně geologických, petrologických (metamorfní a magmatická petrologie), geochemických, 
geochronologických a geofyzikálních metod. Výraznou komponentu představovalo numerické a 
analogové modelování orogenních procesů. Výzkumy a vědecké výsledky přímo navazují na 
geologické mapování některých zájmových oblastí a pomáhají tak valorizovat výsledky pracovníků 
geologické služby. Ve výzkumu pánevních výplní se podstatná část výzkumu, zejména v oblasti české 
křídové pánve, zaměřila na multidisciplinární analýzy vrtných jader pořízených v rámci projektu 
Rebilance. Byl také popsán nový druh fosilní živočišné houby Guettardiscyphia zitti sp. n. 
Paleoklimatické rekonstrukce se soustředily na období svrchního pleistocénu. V případě vulkanických 
systémů se pozornost soustředila na celkový vývoj altenbersko-teplické kaldery, komplexnost vývoje 
některých monogenetických vulkánů a také na moderní formy popularizace výsledků výzkumu. 

1.1. GEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ A REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ 

VÝZKUM V ČR A V ZAHRANIČÍ 

J. PERTOLDOVÁ, Z. KREJČÍ, D. BURIÁNEK 

1.1.1. Mapování v ČR 

Brdy 

V oblasti Brd probíhalo geologické mapování zaměřené na list Mirošov, jehož odevzdání se plánuje v 
příštím roce, některé práce specialistů probíhaly i na listu Bohutín. Díky podpoře z OG MŽP zde byly 
letos úspěšně realizovány další dvě specializované mapy. Na loňskou etapu, kdy byly zpracovány 
mapy nerostných surovin a geofaktorů ŽP, navázaly letos mapy tvarů a vývoje reliéfu (Mirošov a 
Bohutín). Kvartérní vrstva, tektonika a jiné fenomény predikované LiDARem a ověřované v terénu 
jsou tak hotovy a připraveny k využití i pro vlastní geologické mapy. V rámci přípravy geologické mapy 
Mirošov byla dokumentována především jižní část mapy tvořená neoproterozoickými komplexy, dále 
kvartérní pokryv na celém území a na severu mapy byly mapovány kambrické uloženiny a revidována 
jejich složitá stratigrafie. Hotova je zhruba polovina geologické dokumentace k listu. Detailně jsou 
rozpracovány podklady specialistů (geofyzika, ložiska, IG, hydrogeologie, geofaktory životního 
prostředí aj.). 
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Křivoklátsko 

V rámci přípravy monografie shrnující geologické poznatky z celé oblasti CHKO Křivoklátsko probíhá 
tvorba mapy v měřítku 1 : 75 000, zkreslena a generalizována je většina kvartéru, křídy a vulkanitů 
křivoklátsko-rokycanského pásma. 

Podkrkonošská pánev 

Mapa podkrkonošské pánve v měřítku 1 : 75 000 byla z větší části zkreslena. Plánováno je odevzdání 
rukopisu na jaře 2018. V rámci revize a nového mapování byly předloženy články (Sidorinová a 
Stárková 2017; Stárková a Čáp 2017). 

Český ráj  

Byly ukončeny práce na listu 03-432 Nová Paka (Stárková et al. 2017a, b) včetně oprav po 
oponentuře. Pokračují práce na listech 03-344 Sobotka a 03-433 Jičín. Na listu Sobotka byly 
realizovány mělké vrty soupravou ČGS. Sedimenty na listu Jičín byly prozatím zhodnoceny analýzou 
distančních dat a ve vybraných oblastech byl proveden terénní výzkum. Na obou listech pokračovaly 
terénní práce ve svrchní křídě a kvartéru a výzkum specialistů. 

Železné hory 

Byl sestaven autorský rukopis geologické mapy listu 13-432 Vilémov (Štědrá et al. 2017), na listu 13-
412 Přelouč byly ukončeny terénní práce a ke konci mapovacích prací bylo vyhloubeno 28 
mapovacích vrtů. Kvůli přesunu klíčových pracovníků na externí zakázky byly pozastaveny geologické 
práce na listech 13-411 Chvaletice a 13-414 Ronov nad Doubravou. Na čtyřech listech map byla 
zkompletována hydrogeologická data, na listě 13-432 Vilémov se započalo se sestavením 
hydrogeologické mapy. Na dvou listech map byla provedena povrchová geofyzika, zhotoveny analýzy 
půd, provedena environmentální geochemie a doplněna databáze dokumentačních bodů. 

Novohradské Hory 

Byly dokončeny opravy vysvětlivek Studánky (32-414) a Mlýnec (32-423). Na ostatních mapách (32-
422 Pohorská Ves, 33-313 Kamenec, 33-133 Horní Stropnice a 33-311 Pohoří na Šumavě) pokračovaly 
terénní práce. Proběhly odběry vzorků pro chemické analýzy hornin, vod a půd. 

NP a CHKO Šumava 

Pokračovalo geologické mapování území listu Vacov, je zmapováno asi z 80 % plochy listu. Na listu 
Vacov byly odebrány vzorky hornin na výbrusy a pro chemické analýzy. Mapové listy Horní Vltavice, 
Lenora a Žďárecká Hory byly digitalizovány a jsou připraveny k předání do oponentního řízení. 
Pokračovalo geologické mapování a zpracování textových vysvětlivek listu Čachrov. V rámci 
mapovaného území byl studován Zn-bohatý klinopyroxen z mramorů a vápenatosilikátových hornin 
moldanubika. Přítomnost Zn v klinopyroxenu svědčí o mineralizaci, která předcházela vysokotlaké 
metamorfóze v moldanubiku (Žáček a Škoda 2017d). 

Západní Karpaty 

V roce 2017 končí práce na mapovém listu 25-132 Lipník nad Bečvou, je zkreslená geologická mapa a 
sestaveny mapy aplikované. Spolu s textovými vysvětlivkami jsou všechny zmíněné mapy připraveny 
k oponentuře. 

Ostatní publikační výstupy 

V tomto roce byla odevzdána opravená verze mapy a vysvětlivek Ostrov u Macochy 24-233 (Baldík 
ed. 2017a). V rámci mapování byl studován vznik pegmatitů ve skarnech z lokality Vevčice v 
moldanubiku (Buriánek et al. 2017a). Baldík et al. (2017b) studovali vliv tektoniky a 
hydrogeologických faktorů na stabilitu štol ve Křtinském údolí. Houzar et al. (2017) zpracovali přehled 
historie geologických a petrografických výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické 
brázdy. Otava a Gilíková (2017) zpracovali relikty cenomanu v blanenském prolomu, lokalita studánka 
U tetřeva. Geotektonickou pozicí tufové polohy v kulských turbiditních sedimentech se zabývali 
Jirásek et al. (2017a). Kniha „Anatomie plutonických těles v České republice“ (J. Klomínský et al. 
2018) je český překlad úvodního dílu anglické publikace „Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in 
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the Bohemian massif“, kterou vydalo nakladatelství České geologické služby v roce 2010. Publikace 
představuje přehled základních údajů o plutonických tělesech obnažených na území i hraničních 
oblastech České republiky pro účely výzkumu procesů pole vzdálených interakcí hlubinného úložiště 
vyhořelého jaderného paliva. Všechny uvedené informace reprezentují pouze publikované údaje 
doplněné o některé diagramy a citace nových studií o plutonitech Českého masivu. Kniha The 
Krkonoše-Jizera Composite Massif – never ending granite stories (Klomínský 2018) sumarizuje 
geologické výzkumy provedené v posledních desetiletích skupinou geologů České geologické služby v 
oblasti české části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu. Hlavními objekty tohoto výzkumu 
byly interiéry bedřichovského a soušského vodárenského tunelu. Výsledky geologického mapování 
území Jizerských hor byly podporovány mineralogickými, isotopickými, hydrogeologickými a 

geofyzikálními metodami za podpory prostorového modelování. Článek Migrace uranu a dalších 
stopových prvků v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách (Klomínský 2017) 
pojednává o migraci uranu a dalších stopových prvků v bedřichovském vodárenském tunelu v 
Jizerských horách. 

Mapa dekoračních a stavebních kamenů severních Čech 

Proběhly terénní práce – rekognoskace lomů, odběr vzorků (pořízení výbrusů) a fotodokumentace 
převážně lokalit v Libereckém, částečně i Ústeckém kraji. Je připravena pracovní verze mapy DK 
Libereckého kraje – geologický podklad s vyznačenými lomy, probíhají práce na textových 
vysvětlivkách. Mapa DK Ústeckého kraje je ve fázi rešeršních prací. 

Tisk map 

Pro další zpracování mapy a vysvětlivek z moldanubické oblasti byla sestavena společná legenda 
MOLDANUBUKUM, která vznikla sloučením oblastí Šumava, Centrální pluton a Novohradské hory. 
K dalším redakčním úpravám (do tisku) byly předány mapy 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 12-323 
Podmokly (redaktor T. Vorel) a 12-233 Unhošť (redaktorka M. Stárková). 

1.1.2. Národní geologická mapová databáze 

V roce 2017 pokračovaly práce na Národní geologické mapové databázi (dále jen NGMD), jejíž 
součástí jsou geovědní mapy z České republiky v systému S-JTSK, případně S-42. 
V roce 2017 se jednalo hlavně o převedení základních geologických map z personálních databází 
nebo ze záložního centrálního datového skladu (dále jen CDS) – SDEDB02 do všemi přístupného CDS 
SDEDB01. V rámci této činnosti byly do CDS naimportovány a upraveny některé nové vrstvy, jiné 
vrstvy byly upravovány. 
GEOČR500 – v roce 2017 byla dokončena konečná podoba české legendy a také byla dokončena 
anglická legenda (viz dokumentace k databázi SDEDB01). V databázi byl také změněn popis 
jednotlivých horninových jednotek. Dříve byly na základě čísel legendy znázorňovány indexy s pomocí 
vytvořených truetype fontů. V současné době bylo značení indexů v databázi přepracováno na tzv. 
ESRI tagy (např. schéma indexu zn miHmiUos l ls pak vypadá takto: <SUP>zn</SUP><SUB>mi</SUB> 
miHmiUos <SUP>l</SUP><SUB>ls</SUB>). Během roku 2017 bylo na mapách GEOČR500 také 
zpracováno, jak se symboly budou objevovat nejen v datech z databáze v desktopu, ale také byla 
připravena metoda, jak tato řecká písmena uplatnit v aplikacích vznikající na základě těchto dat 
(jedná se o převod ESRI tagů do html tagů). Tato metoda platí obecně nejen pro legendu GEOČR500, 
ale pro celou NGMD. 
Do databáze byly přidány vrstvy značek (kontaktní aureoly, stáří hornin, alkalická metasomatóza). V 
databázi jsou i vrstvy tematických map: Geomagnetika, Gravimetrie, Krajinný pokryv, Metalogeneze, 
Minerální vody, Radiometrie, Výškopis a Landsat. Do CDS byla převedena i topografická databáze, 
která byla zakoupena v ČÚZAKu a která je upravena pro tisk mapy Geologická mapa 1 : 500 000. U 
většiny vrstev byly upraveny atributové tabulky tak, aby dovolovaly vektory přímo symbolizovat 
metodou „Match to sybole in a style“ (byl připojen atribut KARTOGRAFICKÝ_KOD). To znamenalo i 
zkonstruování nových symbolických knihoven a stylů (styl G500). Po dokončení SDE geodatabáze CDS 
byl dokončen i převodní skript z databáze ORACLE do prezentační databáze PostgreSQL. Data 
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převedená do PostgreSQL jsou data pro konstrukci mapových služeb (v roce 2017 byly zkonstruovány 
nové služby jak pro geologickou mapu, tak pro některé tématické vrstvy) a na jejich základě i aplikací. 
Tyto aplikace se na základě struktury databází připravují stejně pro všechny mapy z NGMD, pokud je 
dokončen tento převod. Zároveň to umožňuje prezentovat mapy v aplikacích stejně, což je 
jednoznačně lepší pro jejich uživatele (https://mapy.geology.cz/geocr500/). 
GEOČR50 – v roce 2017 byl zrevidován i stav této geodatabáze. Byly zkontrolovány jednotlivé listy – 
vycházeli jsme i z připomínek, které jsou schválené hlavním mapovým redaktorem, a byly pořízeny 
přes mapovou aplikaci http://mapy.geology.cz/geocr_50/. Tato geodatabáze byla opět převedena do 
datové struktury GEOČR25. Byla zrevidována tektonika – v podstatě odpovídá tištěným mapám, ale 
v příštím roce bude tato vrstva ještě jednou zrevidována a upravena podle nových standardů, které 
platí pro mapy GEOČR25. V roce 2017 byla do geodatabáze zařazena vrstva značek (tektonika, 
hydrogeologie, IG, atd.) – tyto značky byly zkontrolovány a upraveny (směry vrstevnatosti, problém 
špatně zvolených značek, úprava azimutů značek). Dále v roce 2017 byla dokončena i česká verze 
legendy, která je generována ze 4 na sobě závislých tabulek (Litostatigrafie, Regionální jednotka, 
Stratigrafie, Litologie) a dovoluje jednoduchou prezentaci jak v desktopu ESRI, tak ve 
webových aplikacích. Dále jsme se zaměřili na symboliku map GEOČR50. Tam, kde jsou ukončeny 
mapy GEOČR25, jsme převzali barvy a šrafy z této geodatabáze. Dále jsme postupovali podle 
původního rozbarvení GEOČR50 nebo jsme postupovali na základě konzultací s geology. Tedy po 
znázornění všech vrstev a rozbarvení vznikla vrstva, která je odpovídající nebo velmi příbuzná mapám 
GEOČR25, je daleko čitelnější a její doplnění o značky je velkým přínosem i pro mapu jako geologický 
podklad (https://mapy.geology.cz/geocr50/). Výhodou je, že zde používáme stejného stylu jako u 
GEOČR25. To ale neplatí pro geodatabázi, kde byly změněny subtypy a domény tak, aby odpovídaly 
změněné struktuře geodatabáze (viz dokumentace k databázi SDEDB01). Opět byl upraven převodní 
skript z databáze ORACLE do prezentační databáze PostgreSQL. 
GEOČR25 – u geodatabáze docházelo ke sjednocení struktury jednotlivých databází oblastí – v rámci 
vývoje se tyto struktury vyvíjely. V současné době jsou na převod z jednotlivých geodatabází 
připraveny všechny oblasti (včetně oblasti Moldanubika, která vznikla v roce 2017 sloučením oblasti 
Šumavy, Novohradských hor a Centrálního plutonu). V CDS – v jeho testovací databázi SDEDB02 jsou 
převedeny starší mapy GEOČR25, které byly původně vektorizované v Microstationu. Ke spojení 
všech těchto map, připojení vrstvy ložisek a převedení do SDEDB01 dojde v roce 2018. Co se týká 
legendy – praxe ukázala, že potřebujeme legendu v systému S-JTSK, ale zároveň potřebujeme 
konstruovat legengu ia k mapám systému S-42. Skript byl upravován (fonty, subnadpisy, délka 
řetězců popisujících horninu), ale jinak je legenda vždy v S-JTSK a je umísťována do samostatného 
datového okna v měřítku 1 : 25 000. Tak vždy odpovídá geologické mapě. 
GEOČR200 – po zvektorizování všech listů byly opraveny technické chyby a mapa byla symbolizována. 
Byly připraveny PDF soubory, které slouží (Karpaty, list S-JTSK 32 České Budějovice – CEEMIR – 
konstrukce metalogenetické mapy) nebo budou sloužit k zavedení jednotné legendy. 
Probíhala vektorizace geologických řezů. U řezů se liší měřítko převýšení. Řezy se vektorizují 
v původním stavu, posléze se převádějí. V letošním roce byly zvektorizovány řezy u 19 map. 
Veškeré zkušenosti jsou používány při zahraničních expedicích (struktura databází, analýzy map) 
nebo při tisku map, a to jak v podobě tisků plotrových (např. CEEMIR, atd.), tak v podobě offsetových 
tisků. Dále slouží k prezentaci výsledků ve webových aplikacích. Slouží i ke zpracování článků (P. Hanžl 
et al. 2017). 

Výstupy 

 dokumentace k SDE geodatabázi SDEDB01, kde jsou datové struktury GEOČR500 a 

GEOČR50 včetně nových subtypů a domén 

 GEOČR500 – legenda česká, anglická 

 GEOČR50 – legenda česká 

 verze legendy GEOČR200 – Karpaty (prosinec) 

 nová verze skriptu pro generování legendy  
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1.1.3. Mapování a výzkum v zahraničí 

Subsaharská Afrika 

Etiopie 

V rámci projektu ZRP "Studie přírodních fenoménů ohrožujících zemědělskou produkci ve vybraných 
zónách SNNPR" v Etiopii bylo v roce 2017 dokončeno zpracování sady geologických a 
hydrogeologických map, map půdního pokryvu a geologických rizik mapových listů 1 : 50 000 (listy 
Arba Minch, Leku a Dila). Dále bylo dokončeno gelogické mapování a terénní práce za účelem 
zpracování mapových výstupů k listu Mejo. Probíhá vyhodnocení analytických dat a zpracování 
textových vysvětlivek k uvedeným mapovým listům. Dále je finalizován manuskript článku 
"Neotectonics and remote sensing data analysis of the Main Ethiopian Rift (MER) and implications for 
the natural hazard assessment", který bude do konce roku 2017 podán k recenzi do Journal of 
Structural Geology. Dokončení všech mapových i textových výstupů projektu včetně tisku a distribuce 
výstupů je plánováno během první poloviny roku 2018. 
Mezinárodní projekt “PanAfGeo: Geoscientific Knowledge and Skills in African Geological Surveys, 
2017–2019” byl v r. 2017 zaměřen na zahájení praktických výukových kurzů a školení pro africké 
geologické služby pod vedením odborníků z 12 evropských zemí, členů EuroGeoSurvey a jejich 
afrických partnerů. Projekt obsahuje celkem 8 tématických celků 
(http://panafgeo.eurogeosurveys.org/). ČGS je hlavním koordinátorem prvního tématického okruhu 
zaměřeného na geologické mapování a koordinuje celkem 7 kurzů v angličtině a francouzštině pro 
zástupce všech afrických geologických služeb. První desetidenní kurz “Remote sensing in 
Geoscientific mapping” proběhl pod vedením ČGS a za účasti IGME v listopadu 2017 v Etiopii, druhý 
měsíční kurz terénního geologického mapování je v přípravě v severní Etiopii pro počátek r. 2018. 
Tématicky shodné terénní mapovací kurzy jsou připravovány v Namibii, Maroku, Senegalu a znovu v 
Etiopii během let 2018 a 2019.  

Namibie 

Výsledkem výzkumu v severozápadní Namibii financovaného GAČR (projekt 15-05988S, interní č. 
úkolu 611150) jsou dvě publikace. Práce Konopásek et al. (2017) popisuje vývoj předkolizní 
sedimentace v pásu Kaoko v severozápadní Namíbii během Neoproterozoického riftingu konžského 
kratonu a během sedimentace raných flyšových sedimentů. Práce ukazuje, že stáří flyše na africké 
straně orogenu dobře koreluje s datováním prvních projevů inverze riftové pánve a konvergence na 
západní straně orogenního systému v Brazílii a Uruguayi.  
Druhá publikace představuje tektonickou interpretaci geochronologických a geochemických dat 
získaných z syn-riftových magmatických hornin v pásu Kaoko v Namíbii a v pásu Dom Feliciano 
v Uruguayi. Práce je v recenzním řízení v časopise International Journal of Earth Sciences. 

Centrální Asie 

Mongolsko 

Pokračovaly terénní práce v rámci grantu „Kontrastní mechanismy růstu superkontinetu Pangea: 
nový pohled na tvorbu kontinentální kůry“. Terénní etapa proběhla od 2. června do 7. srpna v 
jihozápadním Mongolsku, v Gobi-Altajském regionu. Práce se soustředily na poznání charakteru 
geologických hranic mezi terány reprezentující prekambrickou a kambrickou oceánskou kůru (Lake 
zone) a různé části paleozoického akrečního prizmatu (Mongol Altaj, Tseel a Trans-Altai). Dále byly  
studovány vztahy deformačních staveb a  metamorfózy hornin v oblasti mezi okresy Tseel a 
Bugat.  Byly rekognoskovány oblasti výskytu HP hornin v oblasti prekambrického boku Baydrag. Bylo 
odebráno cca 60 vzorků na separaci  zirkonů pro radiometrické datování  a WR analýzy a  
300 vzorků na výbrusy.  Terénní etapa proběhla ve spolupráci s Institutem paleontologie a geologie 
MAV (dva junior geologové) a Mongolskou technickou univerzitou (dva master studenti.) 
Výstupy jsou popsány v kapitole 1.3. 
Pokračovalo zpracování a publikovaní dat získaných při terénních pracích v Mongolsku, které 
proběhly v rámci projektu ZRS Geologické mapování 1 : 50 000 a zhodnocení ekonomického 
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potenciálu Západního Mongolska – Mongol Altai 50 v letech 2013-2016. Průběh a hlavní výsledky 
projektu shrnula práce v Geoscience Reports (Žáček et al. 2017c). Set nových geologických map 
1 : 50 000 z Mongolského Altaje byl prezentován formou posteru na Společném kongresu Slovenské a 
České geologické společnosti ve Vysokých Tatrách (Žáček et al. 2017b). Na stejném kongresu byly 
formou posteru prezentovány výsledky výzkumu a 3D modelování gigantického sesuvu 
v Mongolském Altaji (Jelínek et al. 2017b) a současně s touo tematikou byl publiková článek 
v Engineering Geology (Jalínek, Žáček 2017c). 

Latinská Amerika 

Nikaragua 

V Nikaraguy nová publikace v recenzované publikaci s IF Geoheritage (Žáček et al. 2017a) navázala na 
dlouholetou práci českých geologů v této zemi v rámci projektů ZRS. Publikace podrobně popisuje 
významný objev geologů České geologické služby v roce 2004, který se dnes nazývá Somoto Grand 
Canyon a patří k největším turistických atrakcím v zemi. Kaňon byl už v roce 2007 prohlášen za 
chráněný přírodní výtvor a v roce 2017 aspiruje v rámci připravovaného Geoparku Río Coco 
k zahrnutí do sítě UNESCO. S přípravou Geoparku souvisí projekt č. 345600 zahraniční spolupráce 
mezi ČGS a UNAN-CIGEO, Nicaragua (Hroch, Žáček a Hradecký), který zahrnul terénní práce, sestavení 
odborné geologické části protokolu a geologickou mapu geoparku pro podání žádosti na UNESCO. 
Předběžná zpráva výzkumu budoucího geoparku byla prezentována na kongresu (I Congreso 
Nicaraguense de Geosciencias (Žáček et al. 2017e), dále v nikaragujských médiích (např. 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:59770-realizan-primer-congreso-nicaraguense-de-
geociencia a v současnosti je připravována závěrečná zpráva a mapa (Hroch et al. In prep., Žáček et 
al. In prep.). 
Objev kaňonu byl také přihlášen do soutěže o ceny SDG a jako výsledek, který naplňuje cíle 
udržitelného rozvoje a je představen na webových stránkách Úřadu České vlády: 
https://www.cr2030.cz/dobra-praxe/ceska-geologicka-sluzba-pomaha-vzniku-geoparku-unesco/ a na 
nezávislém webu Akademon: 
http://www.akademon.cz/Article/Detail?name=Geologie%20laka%20turisty&source=1017 

Kostarika 

Jako výsledek dlouholeté spolupráce geologů České geologické služby a Odboru geologie na MŽP v 
Kostarice (Dirección de Geología y Minas, MINAE, Costa Rica) má Kostarika jako první země Střední 
Ameriky publikovanou metodiku pro sestavení vysvětlivek a geologických map v měřítku 1 : 50 000, 
které byly také publikovány ve  formě odborné knihy (Huapaya et al. 2017), 
http://www.geologia.go.cr/ESTANDARES%20MGCR%20para%20pagina.pdf 

Chile 

V Chile byla na různých Chilských organizacích a univerzitách představena Česká geologická služba 
(Žáček 2017 f, g) a byly hledány možnosti budoucí spolupráce. Nadějná by mohla být spolupráce 
s Chilskou geologickou službou SERNAGEOMIN, možná také s Universidad Católica del Norte 
(Antofagasta) zejména při výzkumu geologických rizik, geologickém mapování zejména kvartéru a 
výzkumu geoheritage (viz Žáček 2017 h). 

Pozn. Žáček et al. 2017b, Jelínek et al. 2017b a Žáček 2017 e, f, g, h nejsou RIVové výstupy (jde o zprávu 

z expedice (h), přednášky nebo abstrakty z přednášek) a nejsou v seznamu literatury 

Antarktida 

Byly studovány sezónní hydrologické vlivy na sedimentaci v prostředí proglaciálních vodotečí na 
ostrově Jamese Rosse (Kavan et al. 2017). 
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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 
systematické uchovávání, export pro další využití a prezentace. Tento obor začíná být na ČGS 
systematicky rozvíjen až v posledních letech, a proto se práce spíše než na publikace výsledků 
v současnosti zaměřují na metodické aspekty tvorby modelů, unifikaci datových zdrojů potřebných 
pro 3D geologické interpretace a unifikaci výstupů a exportů spolu s jejich prezentací na webových 
stránkách. 

Modelování a vizualizace 3D stavby zemské kůry zahrnuje: 

 Tvorbu 3D geologických modelů 

 Systematické a unifikované uchovávání modelů vč. vstupních dat na ČGS 

 Export modelů pro jejich navazující využití 

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

 Dálkový průzkum Země 

Pro tvorbu modelů jsou využívány zejména tyto datové zdroje: 

 Vrtná databáze 

 Archiv Geofond 

 NGMD (vč. databáze dokumentačních bodů) 

 Data projektu Rebilance zásob podzemních vod 

Nutností pro efektivní tvorbu 3D modelů je 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 probíhaly související 
práce probíhat i v roce 2017, konkrétně byl vytvořen návrh na úpravy stávajících systému uložení 
vrtných dat na ČGS, který byl předán vedení ČGS. Navazující práce budou pokračovat i v roce 2018. 

Pokračovalo budování 3D referenčního rámce České republiky, jehož součástmi 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 software, 
propojení s prací v GIS, a metadatového popisu modelů) 

 nalezení postupů a vhodných SW nástrojů pro export modelů ve vhodných formátech pro 
jejich navazující využití 

 vývoj SW prostředků pro sdílení geologických modelů pro odbornou i laickou veřejnost 
(metody vizualizace a sdílení 3D dat a modelů, interaktivní práce s modely) 

Pokračuje 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 s využitím volně šiřitelných SW. Cílem vývoje nástrojů pro zobrazování 3D 
modelů je vývoj takového programového řešení, které umožňuje zobrazení 3D modelů do webových 
stránek bez nutnosti instalace jakýchkoli rozšíření. V souvislosti s prezentací geologických 3D modelů 
začaly být v roce 2017 na ČGS testovány možnosti jejich 3D tisku. 
Pro praktické využití geovědních 3D modelů je velmi důležitý kvalitativní popis jejich přesnosti a 
správnosti, pokud možno doplněný (semi-) kvantitativním vyjádřením těchto atributů. ČGS se 
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v průběhu roku 2017 začlenila do konsorcia projektu GeoERA, které právě tyto problémy řeší na 
celoevropské úrovni a směřuje k unifikaci přístupů realizovaných na národní úrovni jednotlivými 
zúčastněnými geologickými službami. 
Práce probíhají také na návrhu metadatového profilu pro popis vytvářených 3D geologických modelů, 
který by byl plně kompatibilní s normou ČSN EN ISO 19115-1 Geografická informace – Metadata – 
Část 1: Základy z roku 2014. Ve dnech 22. – 23. 2. 2017 proběhl v prostorách GFÚ v Praze 
mezinárodní workshop na téma metadata pro 3D geologické modely (Kondrová et al. 2017 – není RIV 
výstup). Účastnilo se ho celkem 12 účastníků z 6 evropských geologických služeb (ČR, Německo, 
Bavorsko, Francie, Dánsko, Maďarsko), zástupce GFZ Potsdam a zástupce firmy HS-RS, která s ČGS 
spolupracuje na vývoji metadatového systému. Byly prezentovány současné přístupy jednotlivých 
geologických služeb a následně diskutovány otevřené otázky, např. účel metadat modelů (jen 
vyhledání nebo i analýza parametrů modelování?), úroveň podrobnosti metadat, možnosti využití 
standardů pro metadata (ISO 19115 není dostačující ani vhodné), využití řízených slovníků a kódů 
(např. GBA tezaurus) pro určité metadatové elementy apod. Podrobněji bude téma rozpracováno 
v projektu GeoERA, který bude podáván v lednu 2018. 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 2017 probíhal 
probíhat v rámci interního úkolu 321560 a v součinnosti s následujícími projekty ČGS: 

 223500 (CEEMIR) 

 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) 

 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) 

 546011 (Morfostrukturní analýza širšího okolí průzkumných území HÚ pomocí DPZ) 

 547011 (Geologická interpretace terénních geofyzikálních dat pro aktualizaci 3D strukturně-
geologických modelů potenciálních lokalit HÚ 

 661190 (RINGEN I) 

 661200 (CzechGeo/EPOS – viz Moravcová et al. 2017) 

 661260 (GeoPlasma) 

Výstupy těchto projektů a zakázek ve formě 3D geologických modelů jsou a budou uplatňovány v RIV 
jako výsledek typu Nmap. V případě zakázek budou při splnění povinných formalit následně tyto 
výstupy předány k hodnocení tzv. smluvního výzkumu. V roce 2017 jsou příkladem projektových 
výstupů mapy lineamentů a tektonické členitosti kandidátských lokalit pro úložiště vyhořelého 
jaderného paliva, 3D model grafitového ložiska Městský vrch u Českého Krumlova vytvořený pro 
řešení projektu 223500,  1x 3D strukturně-geologický model širšího okolí podzemní taboratoře 
Grimsel test site ve Švýcarsku v rámci plnění zakázky č. 545005 nebo 2 x 3D strukturně-geologický 
model podzemní laboratoře Bukov a jejího okolí v rámci plnění zakázky č. 546005.  Průběžné výsledky 
plnění zakázky č. 546012 byly prezentovány na Otvoreném geologickém kongresu formou prezentace 
O. Švagery et al. 3D vizualizace výchozů a jejich využití pro modelování puklinových sítí“. 
Nedílnou 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 (HS) dat. Toto 
výzkumné téma bylo v roce 2017 řešeno primárně v rámci dvou výzkumných grantů: 

 MŠMT/KONTAKT II (česko-izraelská vědecká spolupráce): Nový přístup pro modelování 
degradace půd s využitím superspektrálních satelitních dat 2016-2018) 



 

16 
 

 GAČR: Nový spektrální pohled na biogeochemii malých lesních povodí (2017-2019) 

Tým DPZ se v roce 2017 zaměřil na vývoj nových metod umožňujících integraci HS dat pokrývající 
optický a termální region elektromagnetického spektra (Kopačková a Koucká 2017, Van Der Meer et 
al. 2018). Dalším výzkumným tématem bylo využití HS dat spolu s  aplikováním nových 
automatizovaných postupů pro modelování širokého spektra půdních parametrů (Kopačková et al. 
2017). 
Pracoviště DPZ se však vedle výzkumu v oblasti hyperspektrálních (HS) technologií zabývá i dalšími 
tématy DPZ. V rámci interního projektu ČGS byla připravována mezinárodní publikace zabývající se 
aplikacemi metod dálkového průzkumu Země včetně radarové interferometrie pro detekci 
vertikálních a horizontálních deformací a sestavení evropské databáze sesuvů (Herrera et al. 2017, 
Mateos et al. 2017). Klíčovou roli pak toto pracoviště zaujímalo při řešení zakázky SURAO č. 546011 
(Morfostrukturní analýza širšího okolí průzkumných území HÚ pomocí DPZ) s velkým počtem 
mapových výstupů (Jelének et al. 2017a-t). 
Nově byly v roce 2017 testovány možností využití dat (termálních i optických) snímaných bezpilotním 
letadlem pro modelování termální setrvačností hornin a půdních substrátů.  

1.3. POROZUMĚNÍ ENDOGENNÍM PROCESŮM V MINULOSTI A 

SOUČASNOSTI 

K. SCHULMANN, V. JANOUŠEK 

1.3.1. Geodynamika kolizních a akrečních orogenních systémů 

Jako i v minulých letech bylo hlavním cílem této tématiky studium akrečních a kolizních procesů 
podél konvergentních rozhraní za použití strukturně geologických, petrologických (metamorfní a 
magmatická petrologie), geochemických, geochronologických a geofyzikálních metod. Výraznou 
komponentu představovalo numerické a analogové modelování orogenních procesů. Výzkumy a 
vědecké výsledky přímo navazují na geologické mapování některých zájmových oblastí a pomáhají 
tak valorizovat výsledky pracovníků geologické služby. 
Regionálně se výzkumy dotýkají Českého masivu, Italských Alp a Marocké Mesety v Evropě a Severní 
Africe. V Asii probíhaly výzkumy především v severní Číně, a to v Tien Shanu,v Čínském Altaji, přičemž 
byly zahájeny i práce v pohoří Beishan na okraji Tarimské pánve, další výzkum probíhá v Indickém 
Himaláji, v oblasti Zanskar. 

Centrální středoasijský orogenní pás (CAOB) 

Grantová aktivita 

Rok 2017 byl ve znamení konsolidace skupiny Centra pro výzkum litosféry, které bylo založeno na 
ČGS v rámci projektu Návrat prof. K. Schulmanna. Hlavním cílem bylo předložení několika grantů 
GAČR, ale i rozpracování nových grantů v evropských Variscidách a ve střední Asii. Tyto práce 
zahrnovaly především aktivitu řady výzkumných pracovníků ČGS, zejména P. Štípské, A. Guy, P. 
Hanžla, D. Buriánka, V. Janouška, S. Colletta, P. Hasalové, P. Maierové, C. Aguilar a A.S. Tabaud a v 
menší míře i dalších kolegů z jiných institucí. V detailu byly aktivní, zahájené nebo předložené 
následující grantové projekty: 

Interní projekty ČGS 

 Byl přijat k pokračování 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“.  

Projekty GAČR 

 V roce 2017 byl zahájen grant GAČR „Kontrastní mechanizmy růstu superkontinentu Pangea: 
nový pohled na tvorbu kontinentální kůry“ hlavního řešitele K. Schulmanna, který byl přijat 
k financování pro léta 2017 až 2019 (celkem 8 700 000 Kč). Práce byly zahájeny v lednu 2017 
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setkáním nositelů grantu, byly dokončeny některé publikace vycházející z minulých aktivit a 
v červenci a srpnu 2017 proběhla první terénní expedice. 

 A. Guy předložila juniorský grant GAČR: „Link between fossil subduction and orocline 
formation in the Central Asian Orogenic Belt“. Tento grant zahrnuje aktivní účast pracovníků 
ČGS S. Colletta a A.- S. Tabaud.  

Zahraniční projekty 

 V roce 2017 pokračuje projekt „DSP-Tibet“ Francouzské grantové agentury (ANR) vedený K. 
Schulmannem a S. Guillot (celkem cca.7,7 mil. Kč; 2014–2017). Tento grant zahrnuje aktivní 
účast pracovníků ČGS P. Štípské, P. Maierové a K. Schulmanna. 

 Od července 2016 pokračuje grant Čínské akademie věd řešitelů Y. Chao a K. Schulmanna 
v rámci grantové agentury Čínské akademie věd s názvem „Tectonic and metamorphic 
evolution of the Chinese Altai – Junggar basin boundary“ (celkem ca. 4 mil. Kč). 

 Od dubna 2017 je v platnosti projekt Čínské akademie věd (Chinese Academy of Science 
President’s International Fellowship Initiative) na Key State Laboratory of Geodynamics v 
Pekingu (řešitelé Prof. W.-J. Xiao a K. Schulmann). Práce na projektu byly zahájeny na 
rozhraní dubna a května 2017. 

Centrální středoasijské orogenní pásmo 

Výzkum v této oblasti je podporován aktivním grantem GAČR „Kontrastní mechanizmy růstu 
superkontinentu Pangea: nový pohled na tvorbu kontinentální kůry“ a probíhá ve spolupráci s řadou 
zahraničních pracovišť v Číně (Key State Laboratory of Geology and Geophysics of Chinese Academy 
of Science - IGG CAS, Peking; Key State Laboratory of Geochemistry of Chinese Academy of Science, 
Guangzhou IGE CAS), v Mongolsku (Mongolian Technical University, Ulánbátar; Geological Institute of 
Mongolian Academy of Sciences, Ulánbátar) a v Hongkongu (University of Hongkong). Hlavním 
partnerem projektu je skupina O. Lexy z Ústavu petrologie a strukturní geologie, Univerzity Karlovy. 
V Evropě je spolupráce vázána na univerzity v Orleansu (paleomagnetismus), Rennes (analogové 
modelování), Štrasburku (geofyzikální studie různého druhu) a Ženevě (Ar-Ar datování). 

Terénní práce 

Výzkumy v roce 2017 zahrnovaly terénní práce, které probíhaly zejména v Mongolském a Čínském 
Altaji, pohoří Tianshan a Beishan v provincii Xinjiang v severní Číně. V menší míře probíhá též 
spolupráce v oblasti dálného východu v Mandžusku. 

 V Mongolském Altaji proběhla rozsáhlá šestitýdenní expedice v měsících červenci a srpnu, 
kdy byly odebrány velké soubory vzorků pro geochronologické, geochemické a petrologické 
studie. Část analýz byla provedena v Mongolsku (separace, homogenizace), ale velká část 
vzorků byla odeslána do ČR kargem. 

 V Čínském Altaji, Tienshanu a Beishanu proběhla kratší dvoutýdenní expedice v měsíci 
dubnu (ve spolupráci s IGE CAS – Y. Jiang, C. Yuen). 

 Pětidenní terénní práce v Čínském dálném východu (Mandžusko) proběhly v listopadu 2017 
(spolupráce s IGG CAS – W. Xiao) 

Publikace 

V roce 2017 bylo publikováno 8 článků v mezinárodních časopisech, jež zahrnují následující témata: 

 Geochemie a geochronologie svrchně prekambrických bloků, svrchně proterozoických 
akrečních systémů a kambrického oblouku v Mongolsku byly publikovány v časopise 
Gondwana Research (Buriánek et al., 2017b; Janoušek et al., 2018). Bylo doloženo, že 
prekambrické kontinentální bloky byly součástí okraje superkontinentu Rodinie a že na 
okraji tohoto obrovského subdukčního systému byly okolo 900 milionů let. Tyto 
kontinentální bloky byly též ovlivněny paleopacifickou subdukcí za vzniku gigantické 
obloukové vulkanické struktury v svrchním kambriu a spodním ordoviku. 
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 Systematické geochronologické studie detritických zirkonů a izotopů Hf sedimentárního 
akrečního klínu Mongolského Altaje byly publikovány v časopisech Tectonics a Lithos. 
Ukazují, že akreční prizma vzniklo snosem ze severního ostrovního oblouku a 
prekambrického kontinentu po dobu celého ordoviku (Soejono et al., 2017b; Jiang et al., v 
tisku). Práce ukazují na tvorbu gigantického akrečního sedimentárního klínu pacifického typu 
v období celého ordoviku a umožňují korelovat Mongolské CAOB s Terra Australis orogenem 
v Austrálii.  

 Práce Lehmanna et al. (2017) v časopise Lithosphere je významným výsledkem kombinované 
strukturní, geochronologické a petrologické studie dokumentující mechanismy vzniku 
migmatiticko-magmatických dómů v Mongolsku. Práce je podpořena analogovým 
modelováním mechanismu vrásového odlepení. To bylo provedeno na originální aparatuře 
Geofyzikálního ústavu AV v Praze. 

 Geofyzikální analýza morfologie Moho za použití satelitní gravimetrie (GOCE) byla 
publikována v časopise Journal of Geophysical Research, Solid Earth (Guy et al., 2017) a 
ukazuje na výraznou inheritanci subdukčních procesů ve stavbě středoasijské litosféry. 

 Petrologická a geochronologická studie svrchně karbonských eklogitů jižního Tienshanu byla 
publikována v časopise Gondwana Research (Soldner et al., 2017) a ukazuje na exhumaci 
subdukčního kanálu v období okolo 310 Ma. Tato práce se zabývá výzkumem eklogitů 
z hlediska jejich strukturního, texturního (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 následované jejím následným 
výstupem během svrchního karbonu a permu. Tyto výzkumy ukazují na vzájemně 
propojenou dynamiku subdukce paleotethydního oceánu a deformace Kazašského 
oroklinálního systému. 

 Výsledky geologického mapování za využití dálkového průzkumu Země (satelitní 
zobrazování) umožnilo publikovat článek z Mongolského Altaje v časopise Journal of Maps 
(Hanžl et al., 2017). 

V roce 2017 probíhaly intenzivní technické a editorské práce na manuskriptech, jež jsou připravované 
pro recenzní řízení v roce 2018 a které postihují aspekty geologického vývoje Mongolského a 
Čínského Altaje, geofyzikální stavbu Altaje, problém teránové stavby Čínského Altaje a výsledky 
analogového modelování oroklinálního vrásnění. Jedná se o tyto tématiky, jež jsou v pokročilém 
stádiu přípravy: 

 Shrnující práce postihující geodynamický vývoj mongolské části CAOB. Práce zahrnuje revizi 
existujících geochronologických a izotopických dat, ale také originální geofyzikální data, 
která jsou produkována na ČGS. Očekáváme předložení manuskriptu do časopisu Earth and 
Planetary Science Letters na jaře roku 2018. 

 Rozsáhlá strukturní a geochronologická studie jižní části Čínského Altaje autorů A. Broussolle 
et al.. Tato práce vyžadovala měření rozsáhlého souboru zirkonů na ČGS a Univerzitě 
v Hongkongu a je připravena k předložení v časopise Lithos. 

 Rozsáhlá revize geologických, geochemických a geochronologických dat z čínského Altaje 
autorů Broussolle, A., et al. je doplněna o originální zpracování geofyzikálních dat. Tato 
práce bude předložena do časopisu Gondwana Research. 

 Systematická studie rozsáhlého souboru analogových modelů oroklinálního vrásnění je 
v současné době v přípravě týmem O. Krýza et al., pro časopis Journal of Geophysical 
Research, Solid Earth. 

Kromě těchto aktivit probíhají intenzivní výzkumy v oblasti metamorfní petrologie a 
termochronologie v Čínském Altaji, Beishanu, Tienshanu, jižním Mongolsku a Mandžusku. Tyto práce 
zahrnují termodynamické modelování, datování granátu metodou Lu-Hf, datování zirkonů a monazitů 
metodou U-Pb a mikrosondové studie rozsáhlých souborů dat. V oblasti geochronologie probíhá 
měření velikých souborů detritických, magmatických a metamorfních zirkonů v laboratořích ČGS 
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v Praze a Geologickém ústavu AVČR v Praze a monazitů v laboratořích univerzity Santa Barbara 
v Kalifornii. 

Mezinárodní konference 

 CETEG – Central European Tectonic Studies Group, Zánka, Maďarsko (K. Schulmann, A. Guy, 
P. Štípská) 

 Goldschmidt Conference, Paris, France (A. Broussolle) 

 Sjezd České a Slovenské geologické služby, Tatry, Slovensko (V. Janoušek, I. Soejono) 

 Mezinárodní geologická konference v Irkutsku, Rusko 

Pedagogické aktivity 

V rámci profesorské nominace „Intitative of President of Chinese Academy of Sciences) K. 
Schulmanna na Čínské akademii věd byly předneseny krátké kursy na univerzitě v Pekingu, 
Guangzhou, Hong Kong a na dalších vědeckých institucích Čínské lidové republiky.  

 

Evropské Variscidy 

Aktivity ČGS zahrnují zejména Český Masiv, a to především jeho západní okraj, kde probíhají 
intenzivní výzkumy v oblasti Mariánsko-lázeňského komplexu a Saxothuringika. Dále pak na 
severovýchodě Českého masívu v oblasti Sovích Hor v Polsku. Tyto práce probíhají v rámci stávajícího 
grantu GAČR P. Štípské. Dále probíhají výzkumy v oblasti granulitových masivů Blanského Lesa, 
Mohelna, Kutné Hory, ale i tavených ortorul Oháreckého krystalinika a Orlicko-kladské klenby. Tyto 
výzkumy probíhají v rámci projektu GAČR P. Štípské a P. Hasalové. Výzkumy zahrnují zejména 
metamorfní petrologii, termodynamické modelování, geochronologii monazitů a zirkonů a 
strukturně-texturní analýzu. Pracovníci ČGS jsou však aktivní též v oblasti severoafrických Variscid, a 
to zejména v Maroku, kde byly vzorkovány slabě metamorfované horniny masivů Mindelt, Jebilet a 
Tazzeka za účelem detailní geochronologie metodou K-Ar ve spolupráci s univerzitou ve Štrasburku a 
Maďarskou akademií věd v Debrecínu. V současné době pokračují spolupráce s univerzitami 
v Rennes, Francie a Nice, Francie prostřednictvím zaměstnanců ČGS P. Pitry a J. M. Lardeaux v oblasti 
Francouzského středohoří. 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 na zirkonech a monazitech; Lu-Hf & Sm-Nd na granátech; Ar-Ar na slídách a amfibolu). Ve 
Španělsku se zintenzivnila spolupráce s univerzitami v Barceloně a Salamance v oblasti výzkumů 
iberských Variscid, a to jak v Pyrenejích (C. Aguilar), tak i Tras os Montes (P. Pitra). 

Grantová aktivita 

Interní projekty ČGS 

 V lednu 2017 byl předložen jeden nový interní grant České geologické služby s názvem „ 
Granulite-migmatite domes – insights to Devonian and Carboniferous evolution in the 
Variscan belt on the examples of the Náměšť granulite and Góry Sowie massifs“ autorů A.-S. 
Tabaud a C. Aguilar. Projekt byl přijat k financování na dva roky. 

 Byl přijat k pokračování interní grant ČGS řešitelů P. Hasalové a R. Nahodilové „Vysokotlaké 
parciální tavení spodnokorových felsických hornin v režimu kontinentální subdukce“.  

Projekty GAČR 

 V roce 2017 pokračoval grant GAČR „Tavení metagranitoidů: důležitý avšak málo pochopený 
aspekt vývoje kontinentální kůry“ hlavního řešitele P. Štípské, který byl přijat k financování 
pro léta 2016 až 2018 (celkem 3 977 000 Kč). Práce průběžně pokračují, sepisují se dvě 
publikace, v červnu 2017 proběhla expedice do Indického Himaláje. 

 Byl získán nový grant GAČR „Role zděděné architektury kontinentálního okraje na ranně 
Variskou konvergenci“ řešitele za ČGS P. Štípské, který byl přijat k financování pro léta 2017 
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až 2019 (celkem 3 407 000 000 Kč). Proběhly terénní a geochronologické práce v oblasti 
Saxothuringika a strukturní analýzy v Mariánsko-Lázeňském komplexu. 

 V březnu 2017 byl předložen k posouzení grant GAČR řešitele P. Pitry s názvem „Significance 
of the Early Variscan (c. 400 Ma) subduction event in the Variscan belt“ s rozpočtem 7.9 mil. 
Kč. Členy týmu tohoto projektu jsou P. Štípská, K. Schulmann, P. Hasalová, J. Miková, C. 
Aguilar, A.-S. Tabaud, S. Collett a P. Maierová. 

Publikační aktivita 

 V rámci našich výzkumů v oblasti Evropských Variscid bylo publikováno celkem 7 článků 
v mezinárodních časopisech s vysokým impaktním faktorem.  

 Byla publikována práce autorů Peřestý et al. (2017) v časopise Journal of Metamorphic 
Geology, kde je představen nový model tektonického vývoje západního okraje Českého 
Masivu s důrazem na devonské a karbonské oceánské subdukce a jejího vlivu na svrchní 
desku. Práce Peřestého et al., (2017) z tepelsko-barrandienské oblasti popisuje vývoj jižního 
okraje Rheického oceánu od tvorby pasivního kontinentálního okraje po rané fáze Variské 
orogeneze. 

 Publikace autorů Pitra et al. (2017) publikovaná v časopise International Journal of Earth 
Sciences uvádí soubor prací z variské konference v Rennes, Francie, jež byly editovány 
pracovníky ČGS.  

 Práce autorů Závada et al. (2017) publikovaná v časopise Journal of Structural Geology 
prezentuje model polyfázové intruze spodně karbonského magmatu během kolizní 
orogeneze v západních Sudetech. Studie je převážně založena na metodě AMS a U-Pb 
geochronologii zirkonů. 

 Lotout et al., (2017) prezentovali článek charakterizující vysokotlaký vývoj svrchní příkrovové 
jednotky Masivu Central, Francie a stáří HP metamorfózy  devonskėho subdukčního cyklu.  

 Práce autorů Valentová et al. (2017) publikovaná v časopise Tectonophysics prezentuje 3D 
modely rozložení seismických rychlostí v kůře Českého masivu získané analýzou seismického 
šumu. 

 Práce autorů Petri et al. (2017) publikována v časopise Geological Society of America Bulletin 
podává moderní představu o mechanismech vmístění Permských gaber do střední a svrchní 
kůry v Italských Alpách. Tato práce má významný vliv na naše pochopení procesu permské 
extenze a tavení pláště v jižních Variscidách. 

 Práce autorů Závada et al. (2017) publikovaná v časopise Lithosphere je zásadní příspěvek 
k pochopení interakce tavení a deformace v subdukčním kontinentálním klínu. Studie 
kombinuje mikrostrukturní analýzu, geochemii a moderní strukturní geologii a poskytuje 
unikátní model vysokotlakového tavení během karbonské kontinentální subdukce. 

Práce předložené do recenzního řízení v roce 2017 

 Práce autorů Tabaud et al. byla předložena do časopisu Tectonophysics a zabývá se korelací 
signálu anizotropie magnetické susceptibility s mikrostrukturami granitoidů centrálních 
Vogéz. Práce ukazuje na zásadní vliv strukturní inheritance v granitoidech a poskytuje 
vodítko k moderním strukturním studiím intruzivních těles. Tato práce je v současné době 
revidována po prvním kole recenzí. 

 Práce autorů Edel et al. předložená do časopisu Earth Science Reviews je zásadním 
příspěvkem geodynamiky evropských Variscid. Poskytuje úplný přehled existujících 
paleomagnetických dat, jež jsou korelována s geochronologicky dobře ověřenými 
tektonickými fázemi v rámci pohybu Laurussie a Gondwany. Tato práce je přijata k publikaci. 

 Práce autorů Collett et al. předložená do časopisu Lithos pojednává o datování granátu 
metodou Lu-Hf a Sm-Nd v Mariánsko-Lázeňském komplexu a o významu věků vzhledem 
k metamorfní dráze zjištěné na základě termodynamického modelování.  
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Práce v konečných přípravných stadiích: 

 Publikace autorů Štípská et al. Práce se zabývá prográdní a retorogradním vývojem 
barovienských metamorfních sekvencí ve svratecké klenbě a přináší zásadní poznatky pro 
reologický a mechanický vývoj metamorfní inverze. Práce bude předložena do recenzního 
řízení v časopise Lithos. 

 Práce autorů Tabaud et al. podává nový model kontinentální extenze spojené s 
magmatismem. Studie je založena na detailní analýze anizotropie magnetické susceptibility 
žulovského plutonu, strukturní studii a geofyzikálním modelování. Práce bude předložena do 
časopisu Tectonics. 

 Publikace autorů Schulmann et al. bude pojednávat o geochronologických datech 
z Velkovrbenské klenby a implikacemi pro subdukce okraje Brunie. Práce bude předložena 
do časopisu International Journal of Earth Sciences. 

 Publikace autorů Štípská et al. et al., bude pojednávat o tavení metagranitoidů v subdukční 
zóně na příkladu Orlicko-Sněžnické klenby. Práce bude předložena do časopisu Journal of 
Petrology. 

 Publikace autorů Nahodilová et al., bude pojednávat o exhumaci subdukované kontinentální 
desky v oblasti oblouku. Práce bude předložena do časopisu Lithos. 

 Publikace autorů Hasalová et al. bude diskutovat nový model pervasivního toku silikátových 
tavenin v kontinentální kůře. Publikace bude předložena do časopisu Lithos. 

 Studiem provenience glacigenních sedimentů a jejich disturbance pohyby ledovců z oblasti 
Tazekky (Marocká meseta) se zabývá práce Ghienne et al. (v recenzi). 

 

Mezinárodní konference 

 MSG – Metamorphic Studies Group, Oxford, UK (S. Colett) 

 CETEG – Central European Tectonic Studies Group, Zánka, Maďarsko (S. Collett, K. 
Schulmann, P. Štípská, P. Závada) 

 Goldschmidt konference, Paris, Francie (P. Závada, P. Hasalová) 

Numerické a analogové modelování reologie a termální historie orogenů na příkladu 

Variscid a Tibetu 

Grantová aktivita 

 Výzkumy probíhají v rámci projektu GAČR (2017-2019)“ Role zděděné architektury 
kontinentálního okraje na ranně Variskou konvergenci“.  

 Výzkumy také probíhají v rámci projektu francouzské grantové agentury „DSP-Tibet“, K. 
Schulmanna a S. Guillot. 

Publikační aktivita 

 Výsledkem spolupráce s prof. T. Geryou (ETH Zurich) je publikace autorů Maierová et al.: 
"Relamination styles in collisional orogens" v současné době přijata do tisku v časopise 
Tectonics. Jedná se o přelomovou práci modelující a parametrizující možné způsoby tzv. 
relaminace v kolizních orogenních systémech. Modely ukazují řadu různých způsobů, jakými 
může dojít k relaminaci, tedy k recyklaci kontinentální kůry za vzniku felsické spodní kůry. 
Průběh tohoto procesu zejména závisí na míře tavení plášťového klínu, rychlosti subdukce a 
kolize, stáří oceánské kůry a tloušťce svrchní desky. 

 Chováním felsické spodní kůry z mikrostrukturního hlediska se zabývá práce autorů 
Maierová et al. (2017) publikovaná v časopise Earth and Planetary Science Letters. 
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Dokumentuje dominantní vliv nečistot na růst minerálních zrn v granulitech Českého Masivu 
a v konečném důsledku na reologii spodní kůry během orogeneze. 

 Práce Goussin et al. „Soft carbonated mantle and growth of the Tibet Plateau“ byla 
předložena k recenznímu řízení do časopisu Geology. Publikace podává informaci o 
anomálním složení sub-Tibetského pláště a od něj odvozeného modelování reologie 
litosféry, které se ukazuje jako extrémně měkká. 

 Do časopisu Journal of Structural Geology bude předložena práce autorů Ulrich et al. 
zabývající se inverzí pevnosti mramoru a kvarcitu, jakožto důsledku přítomnosti minoritních 
minerálních fází. Práce srovnává modely reologie těchto minerálů s kvantitativní 
mikrostrukturní analýzou hornin z komplexu Branná z lugické oblasti Českého Masivu. 

1.3.2. Termální a tlakový vývoj spodní kůry a svrchního pláště a 

jejich vzájemná interakce 

Grantová aktivita 

Interní granty ČGS 

 Probíhají práce na interním projektu České geologické služby č. 321440 „Vysokotlaké 
parciální tavení spodnokorových felsických hornin v režimu kontinentální subdukce“ pod 
vedením P. Hasalové. 

 Pokračoval výzkum přenosu prvků při interakci mezi kontinentální kůrou a pláštěm 
v ultravysokotlakých terénech (interní projekt 321630 J. Kotkové). 

 Zahájen byl interní projekt č. 322200 ‚Datování vzniku eklogitů a granátických peridotitů 
v asociaci s ultravysokotlakými horninami Českého masívu metodou Lu–Hf‘ J. Kotkové. 

 Pokračovala práce zaměřená na vysvětlení procesů vzniku mikrodiamantů 
v metamorfovaných horninách formou kombinace petrologických dat a dat pro diamanty 
získaných speciálními mikro-nanoanalytickými metodami. Na toto téma byla přednáška 
prezentovaná na Goldschmidtově konferenci a je připravována publikace. 

Projekty GAČR a zahraniční projekty 

 V roce 2017 pokračovali práce na grantu GAČR „Tavení metagranitoidů: důležitý avšak málo 
pochopený aspekt vývoje kontinentální kůry“ hlavního řešitele P. Štípské, který byl přijat 
k financování pro léta 2016 až 2018 (celkem 3 977 000 Kč).  

 Práce na projektu GAČR „Role zděděné architektury kontinentálního okraje na ranně 
Variskou konvergenci“ řešitele za ČGS P. Štípské, který byl přijat k financování pro léta 2017 
až 2019 (celkem 3 407 000 000 Kč). Proběhly terénní a geochronologické práce v oblasti 
Saxothuringika. 

Publikační aktivita 

V nových pracích se ukazuje narůstající význam geochronologických metod v 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 tématice byly publikovány v celkem čtyřech článcích v prestižních 
světových časopisech. 

Publikované práce v roce 2017 

 Práce autorů Collett et al. (2017) byla publikována v časopise Journal of Metamorphic 
Geology se zabývá tektonometamorfním vývojem eklogitů v Krušných horách se zaměřením 
na studium mikrostruktur a reologických vlastností podsouvané desky v kombinaci s 
metodami EBSD a termodynamickým modelováním.  
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 Práce autorů Skrzypek et al. (2017) publikovaná v časopise Chemical Geology je příkladem 
detailní geochronogie monazitu a jeho růstu během různých metamorfních cyklů. 
Podstatným rysem této práce je koncept rekrystalizace monazitu a vlivu tohoto procesu na 
zjištěné absolutní stáří. Tato detailní petrochronologická studie začleňuje data do 

petrologického kontextu vývoje hornin na příkladu metamorfních hornin ve Snežnické 
klenbě. 

 Publikace autorů Racek et al. (2017) publikovaná v časopise International Journal of Earth 
Sciences. Tato práce uvádí výsledky rozsáhlého souboru Ar-Ar dat a strukturních výzkumů 
východního okraje Českého Masivu. Výsledkem je pochopení polyfázového vývoje okraje 
variského orogénu, jež zahrnuje plochý kanálový tok (~341 Ma) a jeho pozdní reaktivaci (330 
Ma).  

 V recenzním řízení v časopise Lithos je publikace autorů Colletta et al. Tato práce podává 
nové informace of PT vývoji ekolgitů a jejich datování metodou Lu-Hf a Nd-Sm na granátech 
s výraznou geodynamickou implikací pro celou oblast západních Čech. 

Práce předložené do tisku do konce roku 2017 

 Specifické složení Ba-bohaté tmavé slídy v multifázových inkluzích granátů v granátických 
peridotitech severních Čech, pozorované substituce prvků v její krystalové mřížce, a srovnání 
s jinými výskyty popisuje rukopis Čopjakové & Kotkové‚ Composition of barian mica in 
multiphase solid inclusions from orogenic garnet peridotites as evidence of mantle 
metasomatism in subduction zone setting‘, jenž bude předložen do časopisu Contributions 
to Mineralogy and Petrology. 

Práce vyúsťující z výzkumů v Famatinianského pásma v Argentině 

Výrazná aktivita probíhá v oblasti Famatinianského orogenního pásma, kde díky existujícímu projektu 
GAČR P. Hasalové (2014-2016) probíhaly rozsáhlé výzkumy tavení spodní kůry akrečních orogenních 
systémů. Významně navýšený termální režim v kontinentální zaobloukové oblasti pak vede 
k procesům tavení a mobility spodní kůry, jež je zásadní pro pochopení recyklace kůry obecně. 
Výsledky jsou prezentovány v rámci čtyř publikací: 

 Práce autorů Sola et al. (2017) publikovaná v časopise Journal of Metamorphic Geology 
prezentuje nízkotlakou metamorfózu a její vliv na parciální tavení metapelitů 
Famatinianského orogenního pásma za použití fázového modelování. 

 Práce Finch, et al. (2017) publikována v časopise Geological Society of America Bulletin 
podává nový pohled na tektonometamorfní vývoj paleozoických akrečních orogenních 
systémů v Jižní Americe. Zabývá se zejména termálním chováním kůry zaobloukové oblasti 
s SZ Argentině 

 Práce Wolfram et al. (2017a) předložená do časopisu Journal of Petrology popisuje 
mechanismy segregace taveniny a její vliv na chemismus granitoidů v migmatitech Sierra de 
Quilmes v SZ Argentině. Tato práce je v pokročilém stadiu recenzního řízení. 

 Práce autorů Wolfram et al. (2017b) předložená k recenznímu řízení v časopise Earth and 
Planetary Science Letters podává informaci o významu věků monazitu pro pochopení 
procesů parciálního tavení v migmatitech akrečních orogenů. Tato práce je v pokročilém 
stadiu recenzního řízení. 

 Práce autorů Wolfram et al. (2017c) předložená do časopisu Nature Geoscience podává 
zásadní model pro pochopení korové diferenciace díky recyklování kontinentální 
zaobloukové oblasti v SZ Argentině na příkladu Famatinianského orogenu. Tato práce je 
v pokročilém stadiu recenzního řízení. 

Práce v konečných přípravných stadiích 

 Publikace autorů Hasalová et al. bude předložena do časopisu Lithos. Jedná se o review 
článek, který uceleným způsobem prezentuje model pervazivní migrace taveniny 
kontinentální kůrou kolizních orogenů Variského a Andského typu.  
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 Publikace autorů Hasalová et al. bude předložena do recenzního řízení v časopise Journal of 
Metamorphic Geology. Tato publikace pojednává o datování pervazivní migrace taveniny 
Gföhlskými ortorulami na západní Moravě. Práce obsahuje geochronologii monazitu a 
zirkonu za použití nejmodernějších geochronologických metod.  

 Publikace autorů Hasalová et al. bude předložena do recenzního řízení v časopise Journal of 
Metamorphic Geology. Jedná se o práci, jež charakterizuje migmatizaci granulitů procesem 
infiltrace silikátové taveniny v oblasti granulitů Blanského lesa. 

 Publikace autorů Aguilar et al. bude předložena do recenzního řízení v časopise Journal of 
Metamorphic Geology. Práce pojednává o reologii migmatitizovaných rul během jejich 
laterálního zkrácení a vertikální exhumace. Kombinuje mikrostrukturní analýzu, 
termodynamické modelování a EBSD data. 

 Publikace autorů Štípská et al. bude předložena do recenzního řízení v časopise Journal of 
Metamorphic Geology. Jedná se o petrologickou práci, která poskytne nový model 
vysokotlakého tavení ortorul v kontinentálním subdukčním klínu. 

 Při studiu inkluzí v granátech v plášťových granátických peridotitech, doprovázejících 
diamantonosné ultravysokotlaké korové horniny v podloží Českého středohoří, byla zjištěna 
přítomnost multifázových pevných inkluzí, obsahujících vzácnou slídu kinoshitalit. Tato Ba-
bohatá slída je v inkluzích doprovázena dolomitem, magnezitem, amfibolem a vzácným 
spinelem, grafitem, thoritem, apatitem a pentlanditem. Publikace o kinoshitalitu bude 
předložena do časopisu European Journal of Mineralogy nebo American Mineralogist 
(autorky Kotková J., Čopjaková R.). Jedná se o výstup z interního projektu 321 630 Interakce 
kůry a pláště v prostředí hluboké kontinentální subdukce. 

Mezinárodní konference 

 CETEG – Central European Tectonic Studies Group, Zánka, Maďarsko (P. Hasalová, P. Závada, 
P. Štípská, C. Aguilar) 

 Goldschmidt Conference, Paris, Francie (J. Kotková, P. Závada,) 

 IEC12, Are, Švédsko (J. Kotková) 

1.3.3. Orogenní a postorogenní magmatismus 

Geneze granitoidů v různých tektonických prostředích 

Grantová aktivita 

 V březnu 2017 byl předložen k posouzení grant GAČR řešitele V. Janouška s názvem 
„Petrogenesis of (ultra-)potassic magmas in the European Variscides – implications for 
development of collisional orogens and crustal growth models“ s rozpočtem 6.3 mil. Kč. 
Členy týmu tohoto projektu jsou T. Magna, V. Erban, Y. Kochergina, J. Hora, A. Anronikov, A.-
S. Tabaud a Z. Rodovská. 

Interní projekty ČGS 

 V lednu 2017 byl předložen nový interní grant České geologické služby 339800 
“Understanding magma mingling processes in the Krkonoše-Jizera Plutonic Complex using 
crystal isotope stratigraphy: an opportunity to develop low-blank microsampling methods 
for the new TIMS laboratory” pod vedením Johna M. Hory. Projekt byl přijat k financování na 
dva roky. V rámci interního projektu probíhá izotopové studium míšení magmat 
v krkonošsko-jizerském plutonickém komplexu. Práce zahrnuje stanovení izotopových 
poměrů koncových členů předpokládaného míšení, a zároveň studium izotopového vývoje 
magmat ze záznamu krystalové zonality v draselných živcích a v plagioklasu. Tyto analýzy 
budou provedeny prostřednictvím nového TIMS přístroje, pro účely projektu je rozvíjena 
metodika mikrovzorkování. 
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Publikační aktivita 

Publikované práce v roce 2017 

 V rámci speciálního čísla časopisu Lithos z Huttonovy konference ve Florianópolis, Brazílie 
(2015) vyšla publikace Trubače et al. (2017)‚ Origin of reverse compositional and textural 
zoning in granite plutons by localized thermal overturn of stratified magma chambers‘ o 
genezi frakcionovaných granitoidních plutonů reaktivací hlubších živcových kumulátů na 
příkladu říčanského plutonu.  

 Publikován v časopise International Journal of Earth Sciences byl článek Soejona et al. 
(2017a) ‚Long-lasting Cadomian magmatic activity along an active northern Gondwana 
margin: U-Pb zircon and Sr–Nd isotopic evidence from the Brunovistulian Domain, eastern 
Bohemian Massif‘. Jsou v něm shrnuty výsledky petrologického, geochronologického a 
geochemického výzkumu granitoidů kadomského brněnského masivu (Brunovistulikum) a 
analogických výskytů dále na SZ (bítešská ortorula). Data ukazují na vznik v magmatickém 
oblouku aktivním minimálně mezi c. 640 a 570 mil.let.  

Práce předložené do recenze v roce 2017 

 Ve finální fázi recenze v International Journal of Earth Sciences je rukopis Konopáska et al. 
‚Did the circum-Rodinia subduction trigger the Neoproterozoic rifting along the Congo–
Kalahari Craton margin?‘ o geotektonickém prostředí a petrogenezi magmatických hornin 
Kaoko–Dom Feliciano–Gariep orogenního systému v záp. Namibii a v geologicky příbuzných 
magmatických asociacích Uruguaye a Brazílie.  

Mezinárodní konference 

 Goldschmidtova konference – Paříž, srpen 2017 – zorganizována byla speciální sekce 
‚Making granites: petrogenetic processes, tectonic environments and secular variations‘ 
s konvenory P. Bowdenem, V. Janouškem, F. Farinou a B. Boninem (ca. 70 abstraktů). 
V recenzi je náš návrh na speciální publikaci Geological Society, London, o petrogenezi 
granitoidních hornin (editoři: Bonin, Bowden, Collins, Farina, Janoušek). 

 Na této konferenci byl prezentován poster Janouška a Konopáska ‚Misleading geochemical 
signature of rift-related magmas – a cautionary tale from the Neoproterozoic margin of the 
Congo–Kalahari Craton‘ o neoproterozoickém riftingu okraje Rodinie. 

 Na konferenci EGU byl prezentován poster Soejona et al. ‚Latest Cambrian-Early Ordovician 
rift-related magmatic activity in the Kouřim Unit, Bohemian Massif‘. 

Petrogenetické procesy spjaté s aktivními i fosilními magmatickými oblouky 

Publikační aktivita 

Publikované práce v roce 2017 

 V časopisu Gondwana Research byla publikována práce Janouška et al. (2018) ‚Cambrian-
Ordovician magmatism of the Ikh-Mongol Arc exemplified by the Khantaishir Magmatic 
Complex (Lake Zone, south-central Mongolia)‘ o geochemické povaze a vývoji ohromného 
magmatického oblouku, sahajícího z mongolského Altaje až do Tuvy v Ruské Federaci.  

 V časopisu Lithos vyšla práce Soejona et al. (2017b)‚ A reworked Lake Zone margin: 
chronological and geochemical constraints from the Ordovician arc-related basement of the 
Hovd Zone (western Mongolia)‘ o geotektonickém prostředí a genezi plutonitů v západním 
Mongolsku spjatých s námi výše definovaným ohromným magmatickým obloukem, nově 
nazvaným Ikh Mongol Arc System. 

Práce znovu předložené do tisku počátkem roku 2018 

 Do časopisu Geology bude předložen rukopis Hora et al.‚ An evaluation of 
thermobarometers in silicic magmas based on multiple phase equilibria‘ (dříve předložen do 
Nature Geoscience, září 2017) o použití více geotermobarometrů současně k určení 
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intensivních parametrů (P, T, aTiO2, etc.) se zvýšenou přesností v silikátových magmatech – 
metodika, která zároveň poskytuje test kalibrací jednotlivých termobarometrů. 

Mezinárodní konference 

 Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické 
společnosti, Vysoké Tatry, červen 2017: V. Janoušek, Y. D. Jiang, D. Buriánek, K. Schulmann, 
I. Soejono, P. Hanžl, A. Kröner, O. Lexa: ‚Cambro–Ordovician magmatism of the Ikh Mongol 
arc and its relation to a massive crustal growth in the Tuva–Mongolian tract of the Central 
Asian Orogenic Belt‘ (Přednáška). 

Studium mineralizačních procesů 

 V prostoru podzemního výzkumného pracoviště PVP Bukov, v rudním revíru Rožná-Olší, byl 
dokončen výzkum geochemie žilných a puklinových mineralizací v moldanubických 
horninách. Výsledky výzkumu byly prezentovány v rámci celkové závěrečné zprávy projektu 
(Bukovská a Verner eds 2017, Bukovská et al. 2017). 

 V rámci průzkumu kandidátských lokalit pro úložiště radioaktivních odpadů byly studovány 
žilné minerály na tektonických strukturách čisteckého masívu. 

 V roce 2017 byly pomocí fluidních inkluzí studovány podmínky krystalizace jeskynních 
minerálů z vybraných jeskyní Českého masívu (jeskyně „200“ v ještědském hřbetu, Celní 
jeskyně v Albeřicích v Jizerských horách). 

Publikační aktivita 

Práce v tisku a předložené do tisku v roce 2017 

 Byly publikovány výsledky mineralogického a geochemického studia žilných mineralizací na 
testovací lokalitě Bedřichov v krkonošsko-jizerském masívu (Dobeš et al. 2017) a studia 
křemen-topazových greisenů a granitů ze západních Krušných hor (Breiter et al. 2017). 

1.3.4. Vnitrodeskový magmatismus a magmatismus spjatý s rifty 

Petrologický charakter a variabilita složeni zemského pláště 

Grantová aktivita 

Interní projekty ČGS 

 Probíhají práce na interním projektu České geologické služby 321600 ‘Charakter a původ 
variských orogenních peridotitů v Českém masívu’ pod vedením V. Janouška.  

Publikační aktivita 

Práce předložené do tisku v roce 2017 

 Plášťovými xenolity západní části Českého masivu se zabývá manuskript zaměřený na jejich 
Re–Os izotopové složení a systematiku PGE prvků (Kochergina et al. v přípravě). 

 V přípravě je manuskript o Li systematice v plášťových xenolitech z kimberlitových těles 
Udachnaya a Obnazhennaya (Magna et al., Earth and Planetary Science Letters). Probíhají 
analýzy Li v minerálních frakcích z plášťových xenolitů Austrálie a Kilbourne Hole, USA. 

Mezinárodní konference 

 CETEG – Central European Tectonic Studies Group, Zanká, Hungary 

 Kusbach, V., Janoušek, V., Machek, M. – Geochemical modelling of orogenic peridotites from 
Bohemian Massif (Poster) 

 Basalt 2017 – konference s mezinárodní účastí, organizovaná pracovníky ČGS, proběhla v 
září 2017 v Kadani. V jejím rámci byly prezentovány dílčí výsledky dvou grantů 
(P210/12/1990, 15-08583S). 
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Vulkanismus riftů 

Publikační aktivita 

Publikované práce v roce 2017 

 V západní části oherského riftu došlo ke srovnání chemizmu bazických magmat uvnitř riftu a 
na jeho severním okraji (Krušné hory). Obě prostředí se odlišují různým stupněm parciálního 
tavení a také odlišnou minerální asociací uplatněnou při frakční krystalizaci (Haase et al. 
2017). 

 Byla popsána první doložená silikokarbonatitový žíla v rámci kenozoického alkalického 
magmatismu Českého masivu (Rapprich et al. 2017b). Vzorek silikokarbonatitu byl nalezen 
ve vrtném jádru vrt R2 (Roztok nad Labem). 

 

Práce předložené do tisku v roce 2017 

 V přípravě v rámci ukončeného GAČR projektu P210/12/1990 je několik manuskriptů, 
zabývajících se (i) izotopovým složením vzácných plynů v primitivních basaltech a vybraných 
plášťových xenolitech Českého masivu (Magna et al. Chemical Geology) k bližšímu vymezení 
zdrojů alkalických magmat a jejich interakce s plášťovými horninami při výstupu, (ii) 
izotopovým složením Li–O v alkalických vulkanitech Českého masivu k bližšímu pochopení 
interakce alkalických magmat s kontinentální kůrou v riftových systémech (Magna et al. 
Chemical Geology), (iii) Os–Hf izotopovou systematikou primitivních alkalických vulkanitů 
Doupovských hor a Českého středohoří (Kochergina et al. Chemical Geology), a (iv) studie 
sledující regionální systematiku Sr–Nd–Pb izotopového složení kenozoických alkalických 
bazaltoidů Českého masivu, zejména s ohledem na jejich pozici vůči významným tektonickým 
jednotkám (Rapprich et al. Chemical Geology, v přípravě). 

 

Petrogeneze karbonatitových magmat v kratonech 

Grantová aktivita 

Projekty GAČR 

V rámci projektu GAČR (15-08583S) pokračuje studium distribuce stopových prvků (se zaměřením na 
HFSE a platinové kovy) a izotopů Sr, Nd, Pb, Hf, Li, Ca, Cl, Cr, C–O, S, vzácných plynů a Re–Os ve 
vybraných karbonatitech a doprovodných alkalických horninách z několika lokalit Indie (Samalpatti a 
Sevattur, Amba Dongar) a karbonatitů z jižní Afriky (Phalaborwa), z oblasti východoafrického riftu a 
USA. Bylo analyzováno prvkové složení minerálních fází vybraných karbonatitů z jižní Indie pomocí 
LA-ICPMS. Bylo revidováno stáří dvou sousedících karbonatitových komplexů pomocí K–Ar datování. 
Pro vybrané karbonatity a silikátové horniny z komplexů jižní a západní Indie bylo ve spolupráci se 
zahraničními partnery změřeno izotopové složení Sr, Nd, Pb, Hf, Os, C, O, Ca, Cr, S a vzácných plynů, 
předběžné výsledky byly prezentovány formou posterů na konferenci Goldschmidt 2017.  
V přípravě jsou manuskripty o chemismu specifického Na–Cr pyroxenu, nalezeného v karbonatitovém 
tělese jižní Indie (Krátký et al. Journal of Geosciences, v přípravě), studie o systematice stopových 
prvků v koexistujících minerálních fázích z karbonatitových těles jižní Indie (Krátký et al. v přípravě) a 
pilotní studie o systematice silně siderofilních prvků a Os izotopů ve vybraných karbonatitech z jižní a 
západní Indie Polák et al. Geochimica et Cosmochimica Acta, v přípravě). 
 

Publikační aktivita 

Práce v tisku a předložené do tisku v roce 2017 

 Petrografickou, mineralogickou a geochemickou charakterizací nálezu anomálního 
karbonatitu v Českém masivu se zabývá studie Rappricha et al. (2017b) (Journal of 
Geosciences). 
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 Dílčí výsledky týkající se zejména petrogeneze karbonatitů z lokalit Sevattur a Samalpatti z 
jižní Indie byly publikovány v časopise Lithos (Ackerman et al. (2017b) (Lithos). 

 Manuskript o izotopovém složení Ca v karbonatitech z jižní Indie představuje první 
systematickou studii pro tento izotopový systém v karbonatitech. Nová verze, doplněná o 
U–Pb datování zirkonů a K–Ar datování živců a biotitů bude zaslána k novému recenznímu 
řízení (Magna et al. Chemical Geology) 

 V přípravě je manuskript o izotopovém složení síry (Magalhaes et al. v přípravě) a o 
systematice vzácných plynů (Czuppon et al. Chemical Geology, v přípravě) ve vybraných 
karbonatitech jižní Indie. 

Mezinárodní konference 

 Předběžné výsledky projektu byly prezentovány formou několika posterů na konferenci 
Goldschmidt 2017 v Paříži. 

Pedagogická aktivita 

 Během května 2017 byly obhájeny dvě magisterské práce na ÚGMNZ PřF UK, které byly 
podpořeny probíhajícím GAČR grantem 15-08583S (interní úkol 611160). 

 

Impaktová geochemie a geochemie meteoritů, Marsu a Měsíce 

Publikační aktivita 

Práce v tisku a předložené do tisku v roce 2017 

 Systematikou izotopů hořčíku v kompletním litologickém rozpětí meteoritů z Marsu a 
implikacemi pro geodynamický vývoj Marsu se zabývají Magna et al. (Earth and Planetary 
Science Letters, 2017).  

 Geochemií silně siderofilních prvků a izotopů Os v moldavitech a zdrojových sedimentech z 
okolí kráteru Ries a implikacemi pro chování těchto prvků v extrémním prostředí impaktů se 
zabývají Ackerman et al. (2017a). Výzkum probíhal v rámci GAČR projektu 13-22351S. 

 Vysoce přesná stanovení izotopů chrómu použili Magna et al. (2017a) pro detekci a 
identifikaci typu chondritu pro kráter Žamanšin v Kazachstánu. Zároveň pomocí izotopů 
kyslíku zjistili vysokoteplotní izotopovou výměnu mezi impaktity a atmosférou v prostředí 
impaktu. Výzkum probíhal v rámci GAČR projektu 13-22351S. 

 Rodovská et al. (2017) studovali Cu–Zn prvkovou a izotopovou systematiku ve vybraných 
moldavitech a širokém spektru sedimentů z okolí kráteru Ries. Výzkum probíhal v rámci GAČR 
projektu 13-22351S. 

 V přípravě je manuskript o izotopovém složení Ca, Si a Mg v moldavitech a sedimentech z 
okolí kráteru Ries (Rodovská et al. Geochimica et Cosmochimica Acta, v přípravě). Výzkum 
probíhal v rámci GAČR projektu 13-22351S. 

 Mineralogické, geochemické a fyzikální parametry pozorovaného pádu a nalezeného 
meteoritu Annama byly publikovány v článku Kohouta et al. (2017) – Meteoritics. 

 V přípravě je manuskript o izotopovém složení vanadu v marsovských meteoritech Magna et 
al.   

 V přípravě je komplexní studie izotopového složení Li ve všech významných litologiích Měsíce 
(Magna et al. Geochimica et Cosmochimica Acta).  

 Izotopové složení netradičních systémů v měsíčních horninách bude součástí tří kapitol 
druhého vydání monografie New Views of the Moon 2, součástí jejichž jednotlivých týmů 
bude T. Magna (bude publikováno 2018, Reviews in Mineralogy and 
Geochemistry)Geochemie meteoritů, Marsu a Měsíce 
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1.4. EXOGENNÍ GEOLOGIE 

V. RAPPRICH, T. HROCH 

Proterozoikum 

Vzácně zachovalé sedimentární textury (proudové čeřiny apod.) byly nalezeny v mírně 
metamorfovaných sedimentech neoproterozoika barrandienu, a to jak ve štěchovické, tak i v 
kralupsko-zbraslavské skupině. Textury dobře dokumentují turbiditní mechanismus sedimentace 
v tehdejších pánvích a jsou určující i pro rozpoznání vztahu původní vrstevnatosti k následné foliaci, 
která zde postihuje komplexy neoproterozoika. Popsány byly v článku Vorel (2017). 

Paleozoikum 

Byl dokončen a publikován článek o datování vulkanické horniny v drahanském kulmu, který přináší 
nové poznatky o vývoji kulmu (Jirásek et al. 2017). 

Mezozoikum 

Finalizován je článek s výsledky integrovaného multistratigrafického výzkumu hranice jura-křída 
v Kurovicích, který bude v I. Q. 2018 předložen do Cretaceous Research (Jimp). Rozpracována jsou 
data k hranici J-K dalších lokalit v magurském flyši a ve slezské jednotce (lokalita Štramberk) vnějšího 
pásma Západních Karpat. 
Byl publikován článek o strukturní pozici a petrografii reliktů cenomanu v blanenském prolomu 
(Otava a Gilíková 2017). 

Korelace makrofauny a nanofosilií v české křídové pánvi jsou zaměřeny na detailní zpracování 
hranic střední–svrchní turon, turon–coniac a spodní–střední coniac s využitím vrtného materiálu, 
který byl získán v rámci projektu „Rebilance“. Zpracování dat z tohoto projektu a příprava 
publikačních výstupů probíhá v rámci interního úkolu 322300. Vápnité nanofosilie včetně 
semikvantitativní analýzy, stratigrafických korelací se standardními nanozónami a fotodokumentace 
byly zpracovány ve vrtech Skalice 4650_A, Příchvoj 4420_B a Drštěkryje_4420_C. Vrt 4650_A Skalice 
pak byl zpracován systematičtěji s cílem získání představy o faciálním vývoji a sedimentologii a 
stratigrafii coniaku v sz. části české křídové pánve. Biostratigrafická data doplněná o křivky izotopů 
87Sr/86Sr a stabilních izotopů uhlíku a kyslíku umožnila detailní stratigrafické členění coniaku ČKP a její 
korelaci na okolní pánve. Studie bude sloužit jako odrazový můstek pro využití izotopů Sr 
v integrovaném stratigrafickém výzkumu v měřítku celé ČKP. Předběžné výsledky projektu byly 
prezentovány jako poster na „10th International Symposium on the Cretaceous“ ve Vídni (Nádaskay 
et al. 2017b), publikace je ve finální fázi před odesláním do žurnálu Cretaceous Research (s IF). 
V rámci projektu 322300 byly dále publikovány 2 krátké studie přinášející shrnutí nových dat 
získaných zpracováním vrtného materiálu z projektu „Rebilance zásob podzemních vod“ (Nádaskay et 
al. 2017a; Valečka 2017). 
Výsledky lito- a biostratigrafických korelací v intervalu turon-coniac a ve spodním coniaku, které byly 
získány v rámci geologického výzkumu a mapování v oblasti Český ráj, byly shrnuty v práci Švábenická 
a Havlíček (2017). 

V rámci interního úkolu 322400 „Vybrané tafocenózy mesozoika a kenozoika: stratigrafie, 
paleoekologie, taxonomie a paleobiogeografie“ byl studován materiál z marinních sedimentů (1) 
svrchní křídy české křídové pánve, (2) svrchní jury a spodní křídy Českého masivu a jednotek 
Západních Karpat, (3) svrchní křídy a paleogénu pánve James Ross na Antarktidě, (4) neogénu 
karpatské předhlubně a Vídeňské pánve a (5) mesozoika (jura-křída) a kenozoika (paleogén, neogén) 
opěrných profilů zahraničí (např. Severní Vápencové Alpy v Rakousku, Západní Karpaty a karpatský 
flyš na Slovensku). Studium srovnávacího materiálu ze zahraničí (pánev Jamese Rosse, Rakousko, 
Slovensko) je zásadní pro zvládnutí problematiky tafonomie, taxonomie, biostratigrafie, 
paleoekologie a paleogeografie mesozoických a kenozoických fosilních společenstev. Výsledky tohoto 
výzkumu byly publikovány a prezentovány na mezinárodních konferencích (Švábenická a Havlíček, 
2017; Švábenická et al. 2017b; Vodrážka, 2017b). Výsledky výzkumu podslezské jednotky, který 
odhalil dosud neznámé členy jednotky na našem území v oblasti Jablunkovské brázdy, byly 
publikovány v článku Bubík (2017). 
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V Severních Vápencových Alpách ve skupině Gosau byla po terénní sezóně 2017 
rozpracována lokalita Wörschacher u Steinach-Irdning, Schneckengrabenschichten. Předběžné 
studium nanofosilií indikuje stáří sedimentů střední coniac s Micula staurophora. Po dokončení 
výzkumu včetně korelací s dalšími fosilními skupinami budou výsledky publikovány. 
Tiskem vyšla publikace popisující nový druh spongie Guettardiscyphia zitti sp. n. (Vodrážka, 2017a). 
Tato spongie pochází z dvanácti lokalit v jižní části české křídové pánve (např. lokality Plaňany, 
Chrtníky, Nákle, Kolín-Peklo) a její popis je založený na studiu 279 jedinců, z nichž většina byla 
nalezena v letech 1997-2016. Veškerý studovaný materiál pochází ze spodní části bělohorského 
souvrství (spodní turon, zóna Whiteinella archaeocretacea a Helvetoglobotruncana helvetica). 

V roce 2017 probíhal multidisciplinární výzkum hranice jura-křída (lito-, bio- a 
magnetostratigrafie) ve vnějším bradlovém pásmu Západních Karpat ve spolupráci s Geologickým 
ústavem AV ČR a Přírodovedeckou fakultou UK Bratislava (grant GAČR: GA16-09979S). Byl rovněž 
proveden výzkum změn bioty (foraminifery, nanoplankton a radiolárie) v intervalu střední titon–
berias a porovnán s magnetostratigrafickým profilem na lokalitě Kurovice. V rámci tohoto výzkumu 
jsou rozpracovány drafty dvou článků. První obsahuje integrovaná multistratigrafická data z Kurovic, 
druhý přináší detailní výsledky studia hlavonožců, mikrovertebrát, stabilních izotopů Sr, C a O. Nově 
získaná data byla publikována Švábenickou et al., 2017b. 

V Cretaceous Research je v tisku multidisciplinární analýza makrofauny a chemostratigrafie 
hraničního intervalu cenoman-turon na lokalitě Pecínov a její transatlantická korelace s americkým 
středozápadem (Košťák et al. v tisku).  
Na mezinárodním sympoziu o křídě ve Vídni byla v roce 2017 prezentována studie o korelaci 
příbřežních a mělkomořských sedimentů při hranici turon/coniac v deltovém systému Českého ráje 
(Čech – Uličný 2017) a návrh na vedení hranice spodní/střední coniac na základě inocerámů a 
vápnitého nanoplanktonu (Čech – Švábenická 2017). 

Ve spolupráci s Národní galerií Praha byly otištěny výsledky výzkumu vápnitých nanofosilií v 
podkladových vrstvách gotických maleb a plastik (Švábenická et al. 2017a). Podle výskytu 
společenstev nanofosilií je možné stanovit provenienci sedimentů tzv. psací křídy – „křída 
šampaňská“ a „křída rujanská“ a usuzovat, jakou školou (vlámskou, italskou, …) byli mistři ve 
středověku v české kotlině ovlivněni. Výsledky byly prezentovány i na konferencích restaurátorů a 
konzervátorů uměleckých děl v Bilbau (květen 2017) a v Litomyšli (září 2017). 

Ve spolupráci s geofyzikálním ústavem AV ČR je řešen v rámci projektu GAČR: Globální cyklus 
uhlíku a změny hladiny oceánu ve skleníkovém klimatu. Předběžné výsledky tohoto projektu byly v 
srpnu 2017 prezentovány jako ústní (Čech ‒ Uličný 2017, Plint et al. 2017) a posterové prezentace 
(Sklenář et al. 2017) na „10th International Symposium on the Cretaceous“ ve Vídni. 
V rámci projektu Resibil (661280) byly provedeny terénní práce zaměřené na získaní materiálu pro 
budoucí provenienční studii  v rámci sz. části ČKP. Jejím cílem bude na základě měnících se spekter 
těžkých minerálů a detritických zirkonů, v součinnosti se studiem sedimentárních procesů, 
rekonstruovat sekvenci výzdvihu a eroze zdrojové oblasti západosudetského ostrova v průběhu 
turonu až santonu. Provenienční studie tohoto typu také potvrdí či vyvrátí existenci triasového až 
spodnokřídového sedimentárního obalu lužického masivu. Hlavní teze připravované studie byly 
prezentovány v září na konferenci GeoBremen (Nádaskay 2017). 

Terciér 

V rámci projektu 387100 bylo provedeno metodické ověření průběhu koryta vyplněného miocénními 
štěrky pomocí seismiky (vliv odvodnění v podloží sesuvu). Výsledkem provedených prací je přesná 
lokalizace subvertikálního porušení horizontálních vrstev, která se nachází podle nově realizovaného 
seismického průzkumu v oblasti pozorovaných sufozních jevů. 
V navázání na odevzdaný projekt MŽP 385600 se připravuje monografie o Žerotickém příkopu včetně 
studia podložního paleozoika a asociací těžkých minerálů. V roce 2017 byly v terénu odebrány vzorky, 
byly vyhodnoceny z biostratigrafického hlediska a započala příprava článku. 
Byla publikována studie o využití geofyzikálních metod pro indikaci krasových dutin (Tomanová 
Petrová et al. 2017). 
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Výsledky studia ilmenitů a produktů jejich alterací z neogénních sedimentů západních Čech byly 
shrnuty do rukopisu předloženého Stárkovou do Clay and Clays Minerals.  
Model stavby hrádecké pánve, rozpracovaný v předešlém roce, byl rozšířen severovýchodním 
směrem na Frýdlantsko. V tomto rozšířeném území byly vymodelovány stropy a báze uhelných slojí a 
podloží neogenní výplně. V oblasti Hrádecka a Frýdlantska byl zpracován také koncepční model 
rozsahu a mocnosti kvartérního pokryvu. 
V rámci řešení geologických podkladů pro HÚ EDU-západ (Hroch – Vít 2017) byla objasněna geneze 
terciérních železitých pískovců. Výsledky byly zatím prezentovány pouze formou zprávy, publikace je 
v přípravě. 

Kvartér 

Byla publikována sedimentologická a geofyzikální interpretace vývoje toku řeky Svratky v průběhu 
kenozoika (Vít et al. 2017). 
V oblasti kvarterní geologie byla věnována pozornost především plaeoklimatickým rekonstrukcím 
svrchního pleistocénu v oblasti střední Evropy a korelaci výsledku s ostatními Evropskými regiony 
resp. s globální klimatostratigrafickou škálou. V severní části Třeboňské pánve byly využity limnické 
sedimenty a pohřbené půdy pro detailní paleoenvironmentální analýzu pozdněglacílního období 
(Hošek et al. 2017a). V přípravě je článek o termokrasových proceseck probíhajících v této oblasti na 
konci posledního glaciálu. Sprašové série ve spodním Pohroní na Slovensku poskytly doposud 
nejpodrobnější paleopůdní záznam posledního pleniglaciálu z oblasti Panonské pánve (Hošek et al., 
2017b). Z výsledků je zřejmé, že tato oblast byla v průběhu posledního glaciálu pod výrazným vlivem 
Atlantického klimatu. V oblasti Malé Fatry proběhl multidisciplinární výzkum holocenních vápnitých 
jezerních sedimentů a svahovin (Juričková et al., v tisku). Studium stabilních isotopů kyslíků 
realizované na limnických sériích poskytlo v rámci východní části střední Evropy doposud 
nejdetailnější paleoklimatický záznam posledních 9 tis. let. Od pozdního glaciálu až po holocén (ca 15 
000 let)  na základě pylových analýz z území Západních Karpat bylo sledováno a modelováno 
biogeografické rozšíření rostlinstva v závislosti na jejich výskytu v tamních refugiích nebo jejich 
migrace z území jižní Evropy  do Evropy střední (Jamrichová et al.2017). 

Vulkanity 

V oblast altenbersko-teplické kaldery jsou v rámci projektu 322300 vyhodnocována data získaná 
v rámci projektu Rebilance. V první fázi byla interpretována gama-spektrometrická data pro 
zpřesnění stavby kaldery a přeshraniční korelaci jednotlivých erupčních jednotek (Sedlák et al. 
JGeosci, v recenzi). Navazující vyhodnocení celkové geologické stavby kaldery a jejího vulkanického 
vývoje se opírá také o systematický výzkum desítek výbrusů a také o korelaci vrtů na české a 
německé straně. Vzhledem ke složitosti problému je dokončení rukopisu (Casas-García et al. JVGR) 
zdrženo, ale rukopis bude předložen do konce roku. Teprve po předložení rukopisu zhodnocující 
celkový geologický vývoj kaldery bude možné dokončit rukopis popisující princip fungování 
hydrotermálního systému altenbersko-teplické kaldery a také rukopis zaměřený na celkový 
magmatický vývoj tohoto systému opírající se i o Sr-Nd-Pb izotopická data naměřená v roce 2017. 
Dále pokračoval výzkum výstupu magmatu v prostředí malých vulkanických kuželů. Byl přepracován 
rukopis o tufovém kuželu Zebín, původní souhrnný rukopis byl rozdělen na dva samostatné články. 
Rukopis zaměřený na magmatické procesy uvnitř monogenetického kužele je přijat do tisku (Rapprich 
et al. v tisku). Druhý rukopis zaměřený na vizualizaci rozvětveného systému přívodních drah a 
rekonstrukci pohybu magmatu je v recenzi (Petronis et al., předloženo do G-cubed).  
Na základě petrografie a geochemie bylo prokázáno, že dvě fonolitová tělesa zastižena vrtným 
průzkumem v oblasti Lužických hor v rámci projektu Rebilance představují nová samostatná tělesa. 
Toto zjištění vede k závěru, že k vmístění fonolitových intruzí docházelo v různých úrovních 
sedimentární sekvence české křídové pánve (Rapprich a Nádaskay 2017).  
Byl také popsán nový výskyt freatomagmatické brekcie zjištěné ve vrtu v severozápadní části české 
křídové pánve (Nádaskay – Valečka 2017). 
Výzkum vulkanických systémů je atraktivní i pro veřejnost a relikty sopek jsou často objektem 
geoturistiky. I z tohoto důvodu navazují na vulkanologické výzkumy také práce zaměřené na nové 
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metody popularizace (Rapprich et al. 2017a; van Wyk de Vries et al. v tisku). Také byl zhodnocen 
historický význam lokality Komorní hůrka pro rozvoj věd o Zemi (Rapprich et al., v tisku Geoheritage). 
ystematikou chování lithia a dalších stopových prvků ve spojení s izotopovým složením Li v 
minerálních fázích rychle a pomalu zchlazených ignimbritů z magmatického systému Yellowstone–
Snake River Plain se zabývá práce Ellis et al. (Nature Communications, v revizi). 
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2/ Výzkum globálních změn v geologické minulosti a vývoje 

života 

J. 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, síry a dusíku, 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 periodicích, jako kapitoly ve vědeckých 

knihách a byly prezentovány formou přednášek a posteru na mezinárodních konferencích. V roce 

2017 tento tým publikoval nebo předal do tisku 22 článků ve vědeckých časopisech s IF.  

Výzkum tohoto týmu byl financován 8 externími projekty, z toho 7 projekty České grantové 

agentury a jednim evropským projektem (Horizon 2020). 

Skupina mořského paleozoika zajišťuje veškeré editorské i technické práce a vydává 

mezinárodní impaktovaný časopis Bulletin of Geosciences. V roce 2017 v něm bylo na 650 stranách 

publikováno 30 vědeckých prací (Bulletin of Geosciences, ročník 92, 2017). Impakt faktor Bulletinu pro 

rok 2016 je 1,18. Bulletin of Geosciences je dnes díky mnohaletému úsilí současné redakční rady k 

nejvýznamnějším vědeckým časopisům vydávaným v České republice. Bulletin of Geosciences patří k 

významným 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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Externě financované projekty řešené týmem SPV2 v roce 2017 

• GAČR 15-13310S: Stopování kontinentálního zvětrávání pomocí izotopů Cr ve středním paleozoiku 

• GAČR 15-13525Y: Mnoštětinatí červi spodního paleozoika a dopad změn prostředí na mořské 

bentické ekosystémy 

• GAČR 16-11563S: Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace-multidisciplinární 

přístup 

• GAČR  16-09979S: Integrované multidisciplinární studium hranice jura - křída v mořských skvencích: 

příspěvek pro globální definici hranice 

• GAČR 17-06700S: Přídolí v pražské synformě - návrh na chronostratigrafické rozdělení 

• GAČR 17-10982S: Globální cyklus uhlíku a změny hladiny oceánu ve skleníkovém klimatu: trans-

atlantická korelace sedimentárních archivů turonu (křída) 

• GAČR 17-10233S: Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru a spodního 

devonu Barrandienu 

Horizon 2020: Base - Line Earth (Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal marINe Environment: 

Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems) 

 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 2017.  

2.1. MOŘSKÝ EKOSYSTÉM  

V roce 2017 pokračovalo především studium sedimentárních sekvencí staršího paleozoika se 

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

paleospolečenstev. Hlavní aktivity této pracovní skupiny v roce 2017 shrnuty v následujících bodech 

(podle jména prvního autora a to abecední pořadí):  

• Al-Bassam a Magna (v recenzi) změřili koncentrace stopových a hlavních prvků v několika 

stratigrafických sedimentárních sekvencích České křídové pánve, klíčových pro pochopení změn 

redox prostředí v časovém rozmezí cenoman–turon. Výsledky ukazují na zásadní rozdíly v kontaktu 

různých stratigrafických jednotek s mořskou vodou a prostředím bohatým/chudým na kyslík. 
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• Broda et al. (2017) publikovali výsledky několikaletého studia phyllocaridních korýšů 

spodnofamenského „Kowala Lagerstatte“ ze Svatokřížských hor. Společný výskyt rodů Montecaris 

(známého v této době z Austrálie) a Echinocaris (typického pro Laurentii) dokumentuje kosmopolitní 

charakter studované asociace i generelně uniformní charakter famenských nektonních faun. 

• Bubík (2017) prezentoval na mezinárodní konferenci 10th Internat. Workshop on Agglutinated 

Foraminifera nové výsledky studia aglutinovaných foraminifer z kurovických vápenců na Moravě 

(Kurovice, Vigantice). Aglutinovaná foraminiferová fauna pelagických vápenců tohoto souvrství je 

chudá a to je taky důvod, proč dosud nebyla studována. Byly zjištěny některé taxony dosud neznámé 

z moravských Karpat. Řada taxonů považované za křídové byly doloženy již ve spodním tithonu. 

• Bubík a Reháková (2017) prezentovali na 10th Internat. Symposium on on the Cretaceous 

biostratigrafické výsledky studia foraminifer z hraničního profilu jura-křída v Kurovicích. Taxony 

používané jako JK markery ve vokontské pánvi v Kurovicích chybí. Marker Glomospirillina 

neocomiana je v Kurovicích zastoupen menším a patrně jiným druhem, který nastupuje již v tithonu. 

Jako nadějné JK markery pro Karpaty se jeví Verneuilina minima, Verneuilinoides neocomiensis a 

Parvigenerina laxa. 

• Budil (2017) prezentoval na česko-slovenské konferenci příspěvek o evolučních trendech a rozšíření 

phacopidních trilobitů v devonu pražské pánve (Barrandien, Česká republika). Hojný výskyt 

phacopidů v této oblasti umožňuje detailní studium jejich asociací, včetně reakcí na změny faciálně 

velmi pestrého prostředí. Tito trilobiti preferovali spíše hlubší, bahnité mořské dno. V centrální části 

koněpruského útesu (spodní devon, stupeň prag) se tak phacopidi vůbec nevyskytují, na jeho periferii 

jsou jen lokálně hojní, zatímco v přechodních a hlubších faciích již zcela dominují i mezi ostatními 

trilobity. 

• Budil et al. (2017a) přednášel na mezinárodní konferenci vnitrodruhovou variabilitu u lichidních 

trilobitů Acanthopyge (A.) haueri a Acanthopyge (A.?) pervasta z eifelu a nejvyššího emsu pražské 

pánve. Zejména A. (A.) haueri vykazuje velmi výraznou variabilitu v klenutí cephalonu, délkošířkových 

poměrech pygidia, obrysu pygidia, klenutí laterálních pygidiálních laloků atd. Tato pozorování vyústila 

v emendovanou diagnózu rodu i v jiné pojetí jeho konceptu. Vznik podrodu A. (Acanthopyge) 

z ancestrálního A. (Belenopyge) lze chápat jako sérii peramorfních změn, které umožnily adaptaci na 

mělkovodní prostředí po vymření paralejuridních trilobitů v rámci bazálního chotečského eventu. 

• Budil et al. (v tisku) popisují několik úplných jedinců trilobitového druhu Birmanites? calzadai ze 

svrchního ordoviku Maroka s dobře zachovanými zbytky trávicího traktu (dobře viditelné střevo a 

hůře zachované, ale patrné divertikuly v ose několika anteriorních trupovových segmentů, které 
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rovněž dokumentují minimálně omnivorii, ne-li herbovorii). Až dosud byli asaphidní trilobiti 

považováni za velké scavengery/predátory, Guttiérez-Marco (2017) však publikoval první materiál se 

zachovanými divertikulami u rodu spodnoordovického Megistaspis. Svrchnoordovický Birmanites 

tedy sdílí stejnou morfologii trávicí soustavy. 

Čech a Uličný (2017) prezentovali na 10. mezinárodním sympoziu o křídě ve Vídni v r. 2017 formou 

přednášky a posteru poprvé v celoevropském měřítku korelaci příbřežních a mělkomořských 

sedimentů při hranici mezinárodních stupňů turon/coniac v deltovém systému s. části české křídové 

pánve a navrhli jako hypostratotyp hranice turon/coniac profil v Českém ráji. 

• Drage et al. (2017, spoluautor P. Budil) přednesla na mezinárodní konferenci příspěvek týkající se 

post-embryonického vývoje u svrchnoordovického trilobitového rodu  Dalmanitina. Zástupci tohoto 

rodu (především D. proaeva elfrida z vinického souvrství) umožnili výrazně zpřesnit naše znalosti o 

rané ontogenezi dalmanitidních trilobitů a o rané fázi vývoje sekundárního srůstu lícních švů u 

podřádu Phacopina. 

• Ebbestad et al. (v tisku) popisují bohaté fauny svrchnoordovických mlžů z Marockého Anti-Atlasu, 

které jsou velmi významné pro pochopení paleoekologie a evoluce celé skupiny. 

• Farkaš et al. (2017) prezentovali na mezinárodní konferenci Goldschmidt 2017 příspěvek „Testing 

the late Silurian seawater ‘carbonate hypersaturation’ with stable Ca and Sr isotopes“ založený na 

studiu siluriského LAU eventu. 

• Farkaš a kol. předložili do tisku studii nazvanou „Chromium isotope fractionation between modern 

seawater and biogenic carbonates from the Great Barrier Reef, Australia: Implications for the paleo-

seawater δ53Cr reconstructions“.  

• Fatka a Budil (2017) popisují překvapivý nález digestivního traktu u bathycheilidního trilobita 

Prionocheilus vokovicense. Dokumentována je přítomnost divertikulí v osní části pod glabelou a pod 

anteriorními trupovými segmenty, což znamená, že zástupci rodu Prionocheilus nebyli 

scavengeři/predátoři, ale zřejmě byli herbivorními trilobity. Poprvé byl dokumentován trávicí trakt u 

bathycheilidních trilobitů. 

• Fatka et al. (2017, příspěvek přednášel P. Budil) na mezinárodní konferenci popisují poprvé 

dokumentované ventrální struktury u agnostidních trilobitů -  duplikatury, rostra a především velmi 

vzácně zachované hypostomy. Ty naznačují přítomnost dvou typů – velkého gracilního, s výraznými 

fenestrulami, typického pro rody Condylopyge, Peronopsis a zřejmě i Onymagnostus, zatímco druhý, 
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kompaktní, je kromě rodu Oidalagnostus (u kterého byl popsán) je typický i pro naše zástupce rodu 

Phalagnostus a Skryjagnostus s hladkým povrchem cephalonu. 

• Frýda a Frýdová (2017) prezentovali na konferenci Geological Society of America (GSA Annual 

Meeting in Seattle, Washington, USA) příspěvek „Silurian carbon isotope chemostratigraphy: new 

data from mid palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana“ a v současnosti připravují MS k 

publikaci. 

• Frýda a kol. (2017) prezentovali na konferenci Geological Society of America (GSA Annual Meeting 

in Seattle, Washington, USA) příspěvek „First paired Carbonate-carbon and organic carbon isotope 

recordS across the Ludfordian (late Silurian) suggest elevated pCO2 before the largest Phanerozoic 

carbon isotope anomaly“ a v současnosti připravují MS k publikaci. 

• Gaspers et al. (2017a) prezentovali na mezinárodní konferenci EGU Vienna 2017 první výsledky 

práce zabývající se prvkovou a izotopovou systematikou Li v brachiopodech z vymíracího eventu 

devon/karbon.  

• Gaspers et al. (2017b) prezentovali na mezinárodní konferenci Goldschmidt 2017 rozšířený dataset 

z téže události. Koncentrace Li byly na nízké úrovni před eventem i po něm, naopak v době nástupu 

eventu vzrostly obsahy Li v brachiopodech až o faktor 20. Izotopová systematika Li ukazuje reversní 

charakter s poklesem o 40 promile v době eventu a pomalým obnovením izotopových poměrů Li 

směrem k hodontám typickým pro oceánskou vodu po eventu. Takové výkyvy pravděpodobně souvisí 

s masivním přísunem kontinentálního detritického materiálu do oceánu v době eventu. 

• Hints a kol. (2017) publikovali výsledky studia čelistí mnohoštětinatých červů (skolekodontů) 

z dapingu (spodní střední ordovik) Argentiny. Obecně jsou nálezy starších skolekodontů než ze stupně 

darriwil (svrchní střední ordovik) velmi vzácné, což přidává na významu této práce. Nově popsaný 

taxon Andiprion paxtonae navíc vykazuje znaky zřejmě nejstaršího zástupce asymetrického 

labidognátního typu aparátu, který převažuje v celém paleozoiku. Složení čelistního aparátu tohoto 

druhu také osvětluje pravděpodobný vznik nepárové třetí maxily, a to jako důsledek postupné 

redukce velikosti první pravé maxily (tzv. „otázka bazální destičky“ řešená i moderními biology).  

• Manda a Turek (v tisku) popsali výskyt nautiloida Discoceras ze siluru ostrova Gotland  a Čech. Tyto 

výskyty představují nejmladší známý výskyt skupiny běžné v ordovických mořských uloženinách, k 

jejímu vymření dochází během střednowenlocké globální krize. Studium raných stádií dokládá spíše 

pelagický vzhled ranných stádií tohoto v dospělosti nektonního živočicha.  
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• Pašava a kol. (2017) publikovali rekonstrukce paleoprostředí spodního siluru na základě studia 

redox-senzitivních prvků.  

• Pereira, S. et al. (v tisku) se věnují systematickému postavení svrchnoordovických illaenidních rodů 

Vysocania a Octillaenus. Všichni illaenidi, kteří byli popsáni ze severní Gondwany jako náležící k rodu 

Stenopareia ve skutečnosti náleží k nově emendovanému rodu Vysocania, zatímco Stenopareia sama 

se vyskytuje pouze na Baltice. Podobnosti gondwanských zástupců k tomuto rodu jsou 

konvergencemi. Jsou popsány dva nové druhy – Vysocania moraveci z pražské pánve a Octillaenus 

marocanus z Anti-Atlasu Maroka. Stenopareia oblita z nejvyšších poloh králodvorského souvrství je 

synonymizována s druhem Octillaenus hisingeri.  

• Sproson a kol. (2017) prezentovali na meetingu GGRiP (Bristol) příspěvek „Weathering Feedbacks 

and Atmospheric CO2 during a Silurian Icehouse World: Insights from Os and Li“ a v současnosti 

připravují MS k publikaci. 

• Stockey a kol. (2017) prezentovali na konferenci Geological Society of America (GSA Annual 

Meeting in Seattle, Washington, USA) příspěvek „A transient redox perturbation in the Early 

Silurian.“ a v současnosti připravují MS k publikaci. 

• Svobodová et al. (2017) prezentovaly na mezinárodní konferenci 13th JURASSICA výsledky high-

resolution biostratigrafického studia hranice jura-křída profilu v Kurovicích. Zonace kalpionellid a 

vápnitých dinocyst byly korelovány s bioeventy vápnitého nanoplanktonu. JK hranice se nachází v 

intervalu mezi FO Nannoconus wintereri a FO N. steinmannii minor. Uprostřed tohoto intervalu byl 

identifikován event morfologické změny Calpionella alpina, který navržen jako event definující JK 

hranici. 

• Suttner et al. (2017) publikovali studii o konodontových společenstvech středního devonu (eifel-

givet) a jejich reakce na environmentální změny známé jako kačácký event. Byla studována 

společenstva z mělkovodních i hlubokovodních sedimentů a byl prokázaný diverzifikace v úrovni 

biozóny ensensis  a značný pokles diverzity na počátku biozóny hemiansatus (báze stupně givetu). Jak 

diverzifikace, tak vymírání konodontových společenstev koinciduje s dokumentovanými změnami 

sedimentárního prostředí.  

• Štorch a kol. (2017) publikovali výsledky studia hranice rhudanu a aeronu v mořských sedimentech 

středních Čech. V práci je navržen nový globální referenční profil (stratotyp) aeronu. Práce je součástí 

aktivit silurské mezinárodní subkomise [Subcommission on Silurian Stratigraphy (International 
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Commission on Stratigraphy, International Union of Geosciences)]  a probíhající revize globální 

silurské chronostratigrafie.  

• Štorch a Manda prezentovali vývoj diversity graptolitů, mořských pelagických koloniálních živočichů 

na jejichž rozšíření je založena stratigrafie siluru, během střednowernlockého vymírání na konferenci 

ICOS a silurské subkomise ve Valencii (Španělsko). 

• Švábenická et al. (2017) prezentovaly na 10th Internat. Symposium on on the Cretaceous výsledky 

studia studia kalpionellid a vápnitých nanofosilií z hranice jura-křída na profilu v Kurovicích. 

Integrovaná biostratigrafie byla aplikována na interpretaci magnetického záznamu. Kombinace 

biostratigrafie a magnetostratigrafie přináší robustní nástroj korelace s ostatními JK profily ve světě. 

• Tasáryová a kol. (2017) publikovali výsledky práce zabývající se chemickým složením silurských 

vulkanitů pražské pánve v návaznosti na globální geotektonické změny. Studiem izotopů neodymu 

bylo zjištěno, že na genezi bazaltových magmat se podílel dvousložkový plášť. Vulkanická aktivita 

v pražské pánvi během siluru souvisela s uzavíraním paleooceánu Iapetus. 

• Tonarová a kol. (2017) popsali ve svém článku hraniční interval stupňů zlíchov a dalej (ems, spodní 

devon) na lokalitě Pekárkův mlýn v pražské pánvi. Byly použity metody biostratigrafie (skupiny 

Dacryoconarida, Chitinozoa, Conodonta, Prasinophyta a Scolecodonta), mikrofaciální analýza a další 

doplňkové metody. Cílem práce bylo osvětlení průběhu dalejského eventu a jeho vlivu na ekosystém. 

Význačným závěrem práce bylo potvrzení důležitosti báze zóny Nowakia elegans jako možné 

biostratigrafické hranice pro rozdělení stupně ems. Vůbec poprvé jsou v publikaci detailně popsáni 

skolekodonti a chitinozoa této stratigrafické úrovně z pražské pánve, výsledky jsou korelovatelné 

s nálezy z dalších regionů severní Gondwany.  

• Vodrážková a kol.  předložili studii pojednávající o mikrobiálních povlacích zaznamenaných v 

roblínských vrstvách srbského souvrství  (střední devon, givet) pražské pánve. Struktury známé jako 

„wrinkle structure“, interpretují jako sedimentární struktury vzniklé v důsledku přítomnosti 

kohezivního biofilmu v přípovrchových vrstvách sedimentu. Podobné struktury se ve fanerozoických 

horninách zachovávají vzácně, jejich přítomnost tak přispěla k charakterizaci sedimentárního 

prostředí v době sedimentace roblínských vrstev, které lze charakterizovat jako nehostinné pro 

rozvoj bentických organismů (rychlá sedimentace z turbiditních proudů, redukční podmínky). Vznik 

„wrinkle structure“ přisuzují autoři působením gravitačních sil a /nebo proudění vody, nevylučují 

rovněž vznik v důsledku častých otřesů (seizmická aktivita v důsledku nástupu variské orogeneze). 
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• Walasek a kol. předložili do tisku studii nazvanou „Integrated (graptolite and conodont) 

biostratigraphy and organic carbon chemostratigraphy of the Llandovery of Kallholn quarry, 

Sweden“.  

• Wang et al. (v tisku) zpracovávají zbytky gastrointestinálního systému u kambrického trilobita 

Lioparia bassleri  z nepříliš známé weifangské bioty (kambrická série 3) z oblasti Shandongu v Číně. 

Tyto zbytky ukazují na přítomnost čtyř párů střevních divertikulí asociovaných s jednoduchým 

dlouhým střevem. Ty znamenají, že Lioparia byla zřejmě herbovorní trilobit. 

• Yuexiao a kol. předložili do tisku studii nazvanou „Calcium and strontium isotope cycling in the 

lagoon-estuarine environments of South Australia: Implications for water mixing, carbonate fluxes 

and fish migration“.  

• Žák et al. (2017) popisují geologické podloží okolí Tetína u Berouna, včetně typického litologického 

vývoje siluru a devonu, typických fosilií, tektoniky území a historie jeho výzkumů. 

2.2. TERESTRICKÝ EKOSYSTÉM  

V roce 2017 pokračovalo především studium vlivu globálních změn na vývoj permokarbonské flóry, 

analýza klimatických změn a paleobiogeografie. Rovněž byl výrazně posílen výzkum kvartérních jevů. 

Hlavní aktivity této pracovní skupiny v roce 2017 shrnuty v následujících bodech (podle jména 

prvního autora a to abecední pořadí):  

 • Correia et al. (2017) vyhodnotil flóru z oblasti Montes da Costa ve svrchnokarbonské pánvi Douro 

(Portugalsko) z hlediska stratigrafického a paleoekologického. Byl popsán nový druh kapradiny 

Acitheca murphyi Correia et al.     

• Kadlecová (2017a) na česko-slovenské konferenci shrnula poznatky o savcích čeledi Sciuridae  z 

neogénu vybraných lokalit České republiky. 

• Kadlecová (2017b) se na mezinárodní konferenci zabývala významem výskytů různých skupin fosílií 

pro upřesnění stratigrafie kenozoika v Doupovských horách a možností jejich využití při datování 

vulkanosedimentárních hornin. 

• Opluštil et al. (2017) provedl revizi flóry a jejího stratigrafického výskytu v české části 

vnitrosudetské pánve. Na základě vrtné dokumentace a nálezů z dolů byly zpřesněny výskyty 

jednotlivých druhů a udelána biozonace. 
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 • Pšenička et al. (2017) provedl revizi fruktifikací objevujících se na olistění rodu Taeniopteris 

Brongniart z Čech a Portugalska (karbon a perm). Byly rozpoznány samčí fruktifikace, které jsou 

označovány jako Ilfeldia Remy, a samičí fruktifikace, které byly popsány jako nový rod Ovulepteris 

Pšenička et al. 

 • Šimůnek (2017) popsal kutikuly pteridospermy Neuralethopteris jongmansii z westphalu Polska. 

Překvapivě se kutikuly značně lišily od kutikul podobné rostliny Neuralethopteris schlehanii. 

 • Šimůnek (2017a) přehodnotil flóru a dispersní kutikuly ze Žacléře ze vzorků Z. Riegra z hloubení 

Jámy Jan. Byly definovány biozóny v rámci lampertivkých vrstev žacléřského souvrství. 

 

Přehled výstupů: 
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3/ Výzkum a využití přírodních zdrojů 
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3.1. NEROSTNÉ SUROVINY A VLIV TĚŽBY NA ŽIVOTNÍ   

PROSTŘEDÍ 

 
B. KŘÍBEK 

 
Abstrakt 
Ložiskoví geologové České geologické služby v roce 2017 řešili nebo se podílejí na řešení celé řady 
národních i mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj surovinové základy České republiky a 
Evropské unie v podmínkách udržitelného rozvoje. Jejich výzkum byl soustředěn zejména na ložiska 
technologicky zajímavých kovů, nerud i energetických surovin (uhlí a uran) a na využití nerostných 
surovin, zejména stavebních, v rámci územního plánování. Velká pozornost byla věnována i vlivům 
těžby a úpravy surovin na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zejména v oblastech současné těžby 
hnědého uhlí a v opuštěných důlních revírech. Podstatnou součástí jejich práce tvořila rovněž 
legislativní podpora státních orgánů při rozpracování surovinové politiky České republiky, rozvoj 
nových metod výzkumu ložisek nerostných surovin, montanistický výzkum a práce v zahraničí, 
zaměřených především na výzkum a vyhledávání surovin a na environmentální problematiku v 
rozvojových zemích. Při řešení ložiskové problematiky spolupracovali ložiskoví geologové s řadou 
špičkových výzkumných pracovišť v zahraničí a podíleli se na výchově studentů a odborných 
pracovníků.  

Činnost ložiskových geologů tak navazovala na Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva 
životního prostředí (MŽP) na léta 2016 až 2025 (podoblast 1.5. Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní 
prostředí). Z hlediska Priorit VaVaI MŽP sledovala činnost ložiskových geologů ČGS priority definované 
v kapitole 3.5. Přírodní zdroje.  
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Dílčí cíle v podoblasti 3.1. Nerostné suroviny a vliv těžby na životní prostředí zahrnují: 
 
• Zhodnocení potenciálu a využití nerostných surovin v České republice v podmínkách udržitelného 

rozvoje, 
• Zhodnocení vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, 
• Zvýšení legislativní podpory komplexního využití nerostných surovin a rozvoj územního plánování 

efektivního a ekologického využití dostupných nerostných surovin na úrovni krajů,  
• Zhodnocení možností využití odpadních surovin z těžeb a úpravárenských provozů, 
• Rozvoj poznatků o historii těžby v České republice (montanistický výzkum), 
• Rozvoj aplikovaného výzkumu pro vyhledávání a prognózování surovinových zdrojů. 
 

3.1.1. Zhodnocení potenciálu a využití nerostných surovin v České republice 

v podmínkách udržitelného rozvoje 
 
Kritické, strategické a energetické suroviny v České republice: Centrum pro ekologické a ekonomické 
využití nerostných zdrojů (CEEMIR) 
 
V návaznosti na strategické dokumenty EU (EIP, SIP) a řešená témata H2020 byly prohloubeny 
znalosti o distribuci kritických nerostných surovin v EU (tzv. CRM), zejména o distribuci těch, jejichž 
ložiska a zdroje jsou známy na území ČR (wolfram, grafit, fluorit, germanium, antimon, kobalt, 
indium, niob, REE, a další). Tento dílčí cíl zahrnuje i zhodnocení mineralogických technologických 
vlastností uvedených komodit jako předpokladu pro jejich technologické zpracování.  
Cílem výzkumu bylo rovněž přehodnocení distribuce zdrojů tzv. národních strategických nerostných 
surovin na území ČR (lithia (+Rb, Cs), tantalu, zirkonia (+Hf), uranu, uhlí, živců, kaolínu, živce a 
bentonitu) a specifikace jejich možného využití.  
Práce v rámci CEEMIR v roce 2017, které byly realizovány ve spolupráci s VŠB – Hornickou univerzitou 
v Ostravě a s celou řadou těžebních společností, přinesly celou řadu významných výsledků:  
Pracovního balíček WP2 „Potenciální zdroje na území České Republiky“ byl zaměřen na detailní 
studium výhradních ložisek a dosud vyhodnocených potenciálně perspektivních zdrojů CRM i 
vybraných NCRM, na doplňování údajů do pasportizace a případnou revizi jejich kategorizace. 
Práce provedené v rámci pracovního balíčku WP3 „Mineralogické a geochemické studium vybraných 
ložisek nerostných surovin“ byly rozděleny do několika témat. Hlavní řešenou problematikou byla 
podrobná mineralogicko-geochemická charakteristika nejvýznamnějších grafitových mineralizací v 
rámci Oblasti č. 4 (moldanubikum). Ramanova spektroskopie a optická odraznost grafitových částic 
umožnila klasifikovat jednotlivé typy surovin z hlediska jejich vločkovitosti. Nové poznatky jsou 
shrnuty ve „Specializované minerogenetické mapě 1 : 200 000 list 32 (České Budějovice)“, která je v 
současnosti finalizována. Nové poznatky z výzkumu grafitových mineralizací na severní Moravě byly 
shrnuty v přednášce na 59. Fóru pro nerudy (Večeřa a Pecina, (2017).  
Dalším tematickým okruhem bylo studium nových metod použitelných při vyhodnocení těžkých 
minerálů jako indikátorů a nositelů prvků kritických surovin. Ve spolupráci s Geominem s.r.o. byly 
odebrány vzorky v jihovýchodní části Slavkovského lesa, kde z předchozích prací byly geochemicky a 
mineralogicky indikovány indicie kritických surovin. Výběr vzorků těžkých minerálů je připravován na 
automatizované zpracování metodou QEMSCAN a tentýž výběr je vyhodnocován opticky. Výsledky 
budou porovnány, budou vypracovány algoritmy na výpočet objemových obsahů a korelací 
objemových tříd.  
Společně s těžební a zpracovatelskou organizací Sedlecký kaolín a.s. pokračoval výzkum kaolinových 
surovin a využitelných odpadů z těžby pro průmyslové zpracování na ložisku Velký Luh a Velký Luh-
Plesná.  
Pro uranové ložisko Brzkov byly statistickými metodami vyhodnoceny možnosti využití prvků 
kritických surovin při těžbě a úpravě uranových rud. Žádný vhodný doprovodný prvek CRM 
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neprokázal prostorovou shodu s uvažovanými těžebními bloky U. Nicméně, analýza poukázala na 
drobná zrudnění se zvýšeným obsahem Zn, Co a Sb, které by bylo vhodné sledovat při případné 
otvírce ložiska mimo těžené bloky U. Archivní analýzy ukázaly i na zajímavé zvýšené obsahy REE na 
kontaktu lamprofyrů, které by bylo vhodné následujícím výzkumem ověřit. 
V oblasti Cínovec – Krupka (důl Svatý Duch) byla nalezena rozsáhlá fluoritizace hornin, a byl potvrzen 
výskyt scheelitu.  
Do tisku byly předloženy publikace s podílem řešitelů a s dedikací na projekt CEEMIR do časopisů 
Lithos a European Journal of Mineralogy (Breiter et al., 2017a ,b). Výsledky projektu byly 
prezentovány na konferenci SGA v Kanadě (Rambousek et al., 2017a).  
V rámci pracovního balíčku WP4 „Prostorové modelování ložisek kritických surovin“ zpracovala ČGS 
strukturně-geologický model grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch.  
 
Vyhodnocení klíčových zdrojů superstrategických surovin EU a dalších kritických surovin v ČR 
 
Ložiskoví geologové ČGS se v roce 2017 podíleli, spolu s pracovníky DIAMA s.p., na sestavení 
podkladů pro veřejnou zakázku „Vyhodnocení zdrojů superstrategických surovin EU a dalších 
kritických surovin v České republice“. Předmětem bylo zpracování podkladové studie pro 
vyhodnocení zdrojů a zásob superstrategických (kritických) surovin EU v České republice včetně 
beryllia, germania a fluoritu, zhodnocení jejich aktuální (případně výhledové) potřeby a významu pro 
hospodářství České republiky. 
Vzhledem k medializaci problematiky těžby lithia v ČR byly poznatky o potenciálních zdrojích této 
suroviny shrnuty v řadě článků a konferenčních příspěvků (Starý, 2017a ) v televizních a rozhlasových 
vystoupeních (Starý, 2017b-k).  

 
Projekt EU GeoERA 
 
Ložiskoví geologové ČGS v roce 2017 pokračovali v přípravě projektu EU GeoERA, kde došlo k 
vymezení témat do finální fáze výběru. ČGS se konsorciu EuroGeoSurvey (EGS) bude ucházet o řešení 
elektronické surovinové ročenky, převod dat o surovinách pod směrnicí INSPIRE, vývoji 
metalogenetické mapy kritických surovin, prohlubování znalostí o vybraných CRM (Li, W, grafit) a 
utřídění informací o starých těžbách s potenciálem CRM. 
 
Ročenka Surovinové zdroje České republiky a Ročenka Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných 
surovin v letech 2007-2016 
 
Ročenka Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny (s anglickou verzí Mineral 
commodity summaries of the Czech Republic 2017) poskytuje informace pro zájemce o vyhledávání, 
průzkum a těžbu ložisek nerostných surovin na území České republiky a o vztahu těžebních aktivit k 
ochraně životního prostředí v České republice (Starý et al. 2016o, 2016p, 2017r, 2017s). Ročenka je 
zpracována pro vybrané nejdůležitější nerostné suroviny České republiky, které mají nebo v nedávné 
minulosti měly průmyslový význam, ale také pro nerostné suroviny v minulosti na území České 
republiky netěžené, které mají zásoby nebo (schválené či neschválené) zdroje. Jsou zmíněny rovněž 
ty nerostné suroviny v minulosti a v současnosti netěžené, bez zdrojů a zásob, které jsou předmětem 
zahraničního obchodu České republiky, a tento obchod lze u nich sledovat pomocí položek celního 
sazebníku. Publikace je doplněna informacemi o domácích cenách surovin, dovozech a vývozech, 
hlavních těžebních organizacích a o územním rozložení zdrojů. Umožňuje orientaci v problematice 
nerostného surovinového potenciálu České republiky a při úvahách o investičních záměrech na těžbu 
nerostů. Tomu napomáhají také uváděné prognózní zdroje, a to jak oficiálně schválené Komisí pro 
projekty a závěrečné zprávy MŽP (KPZ) v kategoriích P1, P2, P3, tak KPZ neschválené (prezentované 
pouze v odborných zprávách). Jsou uváděny světové ceny a těžby pojednávaných nerostných surovin. 
Publikace je vytvořena jak z převzatých údajů, tak z výsledků samostatných výzkumů (vývojové 
porovnání klasifikací zdrojů a zásob, ekonomická situace domácích těžebních podniků, rozsah zvláště 



 

58 
 

chráněných území přírody České republiky zřízených v místech bývalé těžby nerostných surovin, 
odstraňování negativních následků těžby v České republice-organizace a financování, domácí ceny 
kameniva a d.).  
Ročenka Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2007-2016 uvádí změny ve 
velikosti zásob případně těžeb jednotlivých českých vyhrazených nerostných surovin na jejich 
ložiscích a agregované hodnoty těchto veličin a zahraničního obchodu se surovinami. Publikace je 
určena pouze pro vnitřní potřebu státních orgánů a organizací. Publikace Pohyb zásob na výhradních 
ložiscích nerostných surovin v letech 2007-2016 je v tisku, publikace Surovinové zdroje České 
republiky – nerostné suroviny (Statistické údaje do roku 2016) 2017 a Mineral commodity summaries 
of the Czech Republic 2017 (Statistical data to 2016) se k tisku připravují. 
Vývoj produkce, zásob a úpravy kaolínu v České republice v letech 1999-2015 shrnuje publikace 
Starého et. al. (2017t). 
 

3.1.2. Zhodnocení vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní 

prostředí a zdraví obyvatelstva 
 
Cílem zhodnocení vlivu důlní činnosti na složky přírodního prostředí a zdraví obyvatelstva bylo v roce 
2017 vypracování metodických postupů týkajících se přístupu k ekologicky získatelným nerostným 
zdrojům a kritické zhodnocení legislativy, zaměřené na posouzení nebezpečných vlastností důlních 
odpadů. V České republice byl v roce 2017 studován zejména vliv vyhořelých a nevyhořelých 
uhelných hald na složky životního prostředí. Experimentální loužení na haldě bývalého uranového a 
uhelného dolu Novátor u Žacléře prokázalo, že uložené materiály překračují limitní hodnoty české i 
evropské legislativy pro inertní matriály v případě sulfátů, fluoru, selenu, kadmia, rtuti a olova. 
Koncentrace uranu ve výluzích z haldy dosahují až 0.4 mg.kg-1 (Kříbek et al., 2017a). Koncentrace 
uranu ve vodách vytékající z haldy dosahuje až 435 µg.L-1. Na stejné lokalitě byla studována 
bioextrakce stopových prvků, zejména zinku a mědi vegetací při spontánní revegetaci haldy. Práce 
ukázaly, že koncentrace obou kovů v míze a v listech bříz rostoucích na haldách odpovídá jejich 
koncentraci v haldovém materiálu. Izotopové složení mědi a zinku dokládá izotopickou frakcionaci 
obou kovů v kořenech bříz. (Kříbek et al. 2017b) 
Vody vytékající z vyhořelé uhelné haldy Eliška v Žacléři jsou velmi kyselé (pH = 3,9–4,2), a obsahují 
vysoké obsahy síranů, v důsledku rozpouštění minerálů skupiny jarositu. Majiteli haldy (firma GEMEC) 
bylo doporučeno vybudování retenční nádrže při úpatí haldy, ve které by byly hodnoty pH 
vytékajících vod upraveny přídavkem vápna.  
Monitorování vlivu starých a opuštěných důlních děl na životní prostředí bylo v roce 2017 prováděno 
v celé řadě oblastí v Čechách i na Moravě.  
Při prověrce současného stavu chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek uhlí v 
oblasti Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje byla značná pozornost tvorbě nových 
aktivit (resocializaci) na rekultivovaných a revitalizovaných územích. 
V zahraničí byly získané poznatky použity při monitorování vlivu těžby a úpravy rud na životní 
prostředí v zemích subsaharské Afriky v rámci projektů Grantové agentury České republiky. Práce 
Ettlera et al. (2017a) ukázala, že geochemické složení Fe-Mn nodulí je velmi citlivým indikátorem 
kontaminace půd v oblastech znečištěných používáním důlních vod při zavlažování v oblasti Kombatu 
v Namibii. Experimentální loužení strusek a prašného spadu z hutě Tsumeb v Namibii prokázalo 
vysokou rozpustnost arzénu při jejich zvětrávání (Jarošíková et al. 2017). Ve stejné oblasti byla 
prokázána rychlá migrace arzénu do hloubky kontaminovaných půd a do podzemních vod (Ettler 
2017X). Výsledky prací na opuštěném ložisku zinkových a vanadových rud na ložisku Berg Aukas 
prokázaly silnou kontaminaci plodin (kasava, sladké brambory), které jsou pěstovány na 
kontaminovaných půdách v této oblasti (Kříbek et al. 2017d). Vlivy těžby a úpravy měděných rud na 
životní prostředí a lidské zdraví v oblasti zambijského Copperbeltu byly shrnuty v příspěvku Kříbka a 
Nyambeho (2017) na konferenci Geologie, těžba, a zásoby nerostných surovin a podzemních vod v 
subsaharské Africe, která se konala v Livingstone v Zambii. 
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Měření, monitorování, mitigace a zvládání environmentálních dopadů těžby nekonvenčních zdrojů 
energie jsou společným cílem projektu H2020 ES (2015-2017), v rámci kterého byla ověřena řada 
nových metod pro předcházení nehodám spojeným s touto aktivitou. ČGS byla zapojena do pracovní 
kapitoly s GFZ Potsdam a řešila simulaci složení a mobilizaci látek z hornin do těžené vody z 
hlubokých vrtů použitím kontejnerových zkoušek a geochemického modelování. Vzorky hornin a 
vrstevní vody z vybraných pánví v ČR, Polsku, Německu a USA byly detailně charakterizovány a 
podrobeny laboratornímu experimentu při teplotně tlakových podmínkách podobných geologickým. 
Výsledkem bylo zhodnocení uvolňování rizikových složek z hornin do čerpané vody. Experimentální 
data a modelové výpočty interakcí voda – hornina byly srovnány s geochemickými analýzami 
vrstevních vod. Výsledkem výzkumu je soustava doporučení pro země EU pro plán nakládání s 
vodami z průzkumných a těžebních vrtů již v etapě přípravy před započetím vlastních akcí. 
Kolektorské horniny sycené vodou, ropou a plynem jsou významnou součástí využívání zdrojového 
potenciálu sedimentárních pánví. Schopnost kolektorů akumulovat fluida ve svém pórovém prostředí 
je do značné míry závislá na kompakci, tj. fyzikálním stlačení v důsledku zatížení nadložím. Vedle 
kompakce probíhá rozpouštění některých minerálů (např. živců) a růst nových minerálů na stěnách 
minerálních detritických zrn v důsledku interakcí voda – hornina. Tento proces chemické cementace 
byl v etapě 2017 zkoumán ve vybraných souvrstvích jv. Moravy, zejména v miocénu vídeňské pánve a 
juře jv. svahů Českého masívu. Výzkum byl založený na separaci frakce hornin pod 1 mikrometr, jejich 
fázové analýze pomocí rentgenové difrakce a elektronové mikroskopie s energiově dispersním 
analyzátorem (SEM-EDS). Získané výsledky byly konfrontovány s chemickým složením vrstevních vod. 
První kroky byly provedeny také v analýze cementační historie jurských sedimentů. Výsledky byly 
prezentovány na konferenci v Krakově v říjnu 2017 a publikovány v Energy Procedia (Klajmon et al. 
2017). 

 

3.1.3. Zvýšení legislativní podpory komplexního využití nerostných surovin 

a rozvoj územního plánování efektivního a ekologického využití dostupných 

nerostných surovin na úrovni krajů 
 
Cílem výzkumu v rámci tohoto tématu je přispět ke zvýšení kvality české legislativy v oblasti 
surovinové politiky a k její implementaci na úrovni krajů. Aktivity v roce 2017 byly soustředěny na 
vypracování metodických postupů pro územní plánování pro ochranu a efektivní a ekologické využití 
dostupných nerostných surovin, zejména uhlí a stavebních surovin.  
V roce 2017 byly dokončeny práce na aktualizaci a implementaci údajů do databázové struktury 
surovinového informačního systému v rámci úkolu „Průběžná aktualizace a upřesnění evidence a 
současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-
technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému 
(SurIS)“  
Ve stejném období byla zpracována aktualizace č. 2. Regionální surovinové politiky Libereckého 
kraje“ Součástí této aktualizace bylo ověření platnosti navržených opatření a celá řada doporučení, 
týkajících se mimo jiné ochrany zdrojů uranu na Liberecku.  
V letošním roce byla zahájena i příprava podkladů pro tvorbu Regionální surovinové politiky 
v Ústeckém a Královéhradeckém kraji souladu se Strategickým rámcem hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a na základě Usnesení vlády 
ČR č. 536 ze dne 24. července 2017 k návrhu jednotné koncepce správy a následného využívání 
rekultivovaných území. 
Ložiskoví geologové ČGS se dále podíleli na přípravě metodiky k upřesnění postupů orgánů územního 
plánování a dotčených orgánů při zabezpečení ochrany nerostného bohatství v rámci územně 
plánovací činnosti a na návrhu aktualizace ZÚR Středočeského kraje.  
Byly rovněž zahájeny práce na projektu "Aktualizace Pasportizace lomů přírodního kameniva ČR 
2017- 2018" pro ŘSD, které zahrnují kompletní aktualizace zdrojů přírodního kameniva, jejich 
reambulaci a verifikaci geologicko-ložiskových a technologicko-jakostních parametrů vybraných 
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stavebních surovin zařazených dle ČSN EN. 
V roce 2017 rovněž pokračovala implementace legislativního výstupu již ukončeného projektu 
TB020CBU001 BETA Vzácné kovy „Novelizace stávajících právních norem týkajících se podmínek 
získávání vzácných kovů a užití nových technologických procesů.“ – výsledek byl projednán 
legislativní radou ČBÚ a nahlášen do plánu legislativní rady vlády ČR. V současnosti je novelizace 
vyhlášky č. 429/2009 Sb. v meziresortním připomínkovém řízení. 
 

3.1.4. Zhodnocení možností využití odpadních surovin z těžeb a 

úpravárenských provozů 
 
Proběhly finální práce, na projektu projektu projektu „Prospecting Secondary Raw Materials from the 
Uraban Mine and Mining Waste“ (ProSUM), který je zaměřen na shromáždění informací o 
druhotných surovinách a odpadech z těžby. Práce na projektu v roce 2017 zahrnovaly finální 
implementaci dat a vymezení způsobu předávání dat a informací do vybudované databáze EU.  

 

3. 1. 5. Rozvoj poznatků o historii těžby v České republice (montanistický 

výzkum) 
 
Cílem montanistického výzkumu v roce 2017 byla záchrana technických památek pocházejících z dob 
historické těžby jakožto součásti kulturního dědictví v hornické krajině. 
Práce byly realizovány v rámci následujících projektů: 

 Výzkum historického dědictví týkající se dolování v oblasti Krušných hor (projekt 
Archaeomontan II)  

 Montanistický výzkum v Jeseníkách.  
V rámci projektu ArcheoMontan II proběhly v roce 2017 v Krušných horách práce na lokalitě 
Kremsiger a oblasti Cínovec - Krupka. Na lokalitě Kremsiger byly zpracovávány železné strusky 
kovářského a hutního charakteru. Stanovení chemismu jednotlivých minerálních fází ze strusek 
umožnilo posoudit způsob zpracování železnorudného materiálu. Ze stejné lokality byly zpracovávány 
zlomky keramiky, takzvané prubířské střepy, jejichž výzkum prokázal asociace prvků charakteristické 
pro zrudnění s převažujícími arzenidy niklu.  
V oblasti Cínovec - Krupka byly ve spolupráci s archeology zpracovávány zbytky cínových strusek, 
zbytky cínových rud, které potvrdily tamní provenienci a ve sklovitých struskách byly nalezeny jak 
čistý cín, tak cínem bohaté bronzy vedle sferulí čisté mědi, troilitu a idaitu. 
V oblasti Jeseníků pokračovala lokalizace historických montanistických map.  
 

3.1.6. Rozvoj aplikovaného výzkumu pro vyhledávání a prognózování 

surovinových zdrojů 
 
V oblasti aplikovaného výzkumu pro vyhledávání a prognózování surovinových zdrojů v České 
republice a v zahraničí ložiskoví geologové ČGS v roce 2017 pracovali nebo se podíleli na zpracování 
celé řady výzkumných témat: 
 

Metamorfní polymetalická mineralizace na ložisku Kupferberg v Bavorsku 
 
Ložisko Kupferberg v Bavorsku má mnoho společných rysů s ložiskem Tisová u Kraslic. 
V roce 2017 byla získána nová petrologická, geochemická (chemizmus pyritu) a izotopová (izotopové 
složení Cu a S z chalkopyritu a pyritu) data která naznačila dvoufázový proces vzniku ložiska Cu-Zn 
Kupferberg (největšího ložiska Cu a Zn rud v Bavorsku). Hlavní ložisková Cu akumulace, která je 
vázána v podobě sulfidických čoček na spodnopaleozoické vulkanosedimentární horniny 
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spodnopaleozoického stáří je výsledkem působení synorogenních fluid generovaných z oblasti pod 
vysokometamorfovanýcm Munchbergským příkrovovým komplexem (Hohn et al. 2017a,b). 
 

 
Časový vývoj mineralizace Českého masívu na základě the Re–Os geochronologie 

molybdenitu 

 
Studium Re/Os stáří v molybdenitech z Krušnohorské metalogenetické oblasti ukázalo, že Sn-W-(Li) 
ložiska vznikla během jedné a/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 Středočeského Plutonického Komplexu (SPK) vykazují 
mladší stáří než magmatity, avšak podobné, jako Au mineralizace, spjaté s pozdním vývojem SPK 
(Ackerman et al. 2017). V roce 2017 byl rovněž dokončen výzkum chronologie Au ložiska Kašperské 
Hory a výsledky byly shrnuty v připravované publikaci v časopise Mineralium Deposita.  
 

Geneze a časové zařazení Fe-Cu-As sulfidického ložiska v Obřím dole v Krkonoších 
 
Fe-Cu-As sulfidické ložisko v Obřím dole je vázáno na metamorfované čočky mramorů, vápenato-
silikátových hornin a skarnů ve vzdálenosti několika stovek metrů od kontaktu pozdně orogenního 
variského Krkonošsko-Jizerského plutonického komplexu (KJPC). Mineralogické studium ukázalo, že 
hlavní sulfidické stádium je dominováno pyrhotinem, chalkopyritem a arsenopyritem, které vznikly z 
H2O-bohatých hydrotermálních fluid při teplotách od 324 do 358°C. Izotopové složení síry ze sulfidů 
indikuje magmatický zdroj síry. Studium Re/Os stáří molybdenitu a arsenopyritu, jakož i izotopového 
složení Sr z hostujících Ca-litologií potvrzuje úzkou vazbu vzniku hlavní sulfidické mineralizace s intruzí 
KJPC (Pašava et al. 2017a). 
 

Koncentrace prvků platinové skupiny, Re a Au v As-pyritu a milleritu z ložiska Mo-Ni-

Pt-Au rud v černých břidlicích (oblast Zunyi, provincie Guizhou, Čína)  
 
Studium chemizmu pyritu z Mo-Ni-PGE-Au spodnokambrických kovonosných černých břidlic z jižní 
Číny za pomoci laserové ablace ukázalo, že Pt, Re a Au se vyskytují jako typické izomorfní příměsi, 
zatímco Re je lokálně přítomno ve formě mikroinkluzí. Dále bylo zjištěno že As je v pyrite většinou 
nehomogenně distribuován a poměr Au/As (mnohem menší než 0,02) potvrzuje, že Au je v pyritu 
přítomno v podobě pevného roztoku (Pašava et al. 2017b). 
 

Podmínky vzniku mineralizace na ložisku Kongsberg v Norsku 
 
V roce 2017 pokračoval multidisciplinárního výzkum zaměřený na podmínky vzniku mineralizace na 
klasickém ložisku stříbra Kongsberg v Norsku ve spolupráci s prof. Kullerudem z Norwegian Mining 
Museum v Konsbergu. V tisku je publikace zaměřená na Ag-Hg-Sb mineralizaci (Kotková et al., 2017). 
Dále byla získána data pro mladší selenovou mineralizaci vyskytující se pouze v severní části důlního 
distriktu, a v přípravě je publikace zaměřená na míšení v system akantit (Ag2S) - aguilarit (Ag4SeS) – 
naumannit (Ag2Se). 
 

Průzkum podzemního výzkumného pracoviště Bukov – Geochemická charakteristika 

žilných a puklinových mineralizací.  
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V roce 2017 byl dokončen projekt komplexního geologického průzkumu podzemního výzkumného 
pracoviště Bukov a byla publikována závěrečná zpráva, jejíž součástí byla i kapitola „Geochemická 
charakteristika žilných a puklinovým mineralizací (Bukovská et al. 2017). 
 

Pyrogenní galenity Dolnoslezské pánve 
 
Probíhal výzkum defektů vyvolaných radioaktivním rozpadem izotopu Pb210 a jeho dceřiných 
produktů v krystalové struktuře recentně vzniklých galenitů na vyhořelých uhelných haldách 
Dolnoslezské pánve (Čurda et al. 2017). Migrace olova a dalších prvků v procesech samovznícení uhlí 
v chloridových komplexech byla experimentálně potvrzena Laufkem et al (2017). Bylo zjištěno, že 
část olova se v procesech samovznícení uhlí uvolňuje při termálním rozkladu uraninitu a coffinitu 
v uhelné hmotě. 
 
 
 

Diferenciační a krystalizační mechanismy vysoce vyvinutých granitových systémů a 

vznik ložisek greisenového typu 
 
Výzkum diferenciačních a krystalizačních mechanismů vysoce vyvinutých granitových systémů 
pokračoval v roce 2017 studiem stopové geochemie slíd s pomocí LA ICP-MS v Zurichu. Průběžné 
výsledky studia byly publikovány Peterkovou a Dolejšem (2017, 2017a). 
 

Přírodní a syntetické systémy s Pt a Au kovy 
 
V roce 2017 pokračoval výzkum přírodních a syntetických systémů s Pt a Au kovy. Při výzkumu 
přírodních fází byly popsány nové minerály skupiny Pt-kovů: norilskit (Pd,Ag)7Pb4 (Vymazalová et al. 
2017a) a kravtsovit PdAg2S (Vymazalová et al. 2017b). Komisi pro nové minerály při IMA byl zaslán 
návrh na nový minerál pampaloit AuSbTe (IMA No 2017-096). 
 
Minerál melonit a jeho syntetický analog byl studován z hlediska Bi-Te substituce (Barkov et al. 
2017). Byl redefinován minerál sopcheit Ag4Pd3Te4 a byla vyřešena jeho krystalová struktura (Laufek 
et al. 2017a). Byla vyřešena krystalová struktura fáze Pd2HgSe3 (Laufek et al. v tisku). Rovněž byl 
experimentálně studován systém Au-Se-Te a jeho přírodní analogy (Tolstykh et al. 2017 a Tolstykh et 
al. – předloženo).  
 
V rámci experimentálního studia ternárních systému s Pt-kovem byly vyřešeny fázové vztahy v 
systému Ag-Pd-S (publikace v přípravě). V současné době probíhá výzkum dalších fazí Pt-kovů (fáze v 
systémech Pd-Sb-Sn a Pt-Te), potenciálně zajímavých z mineralogického hlediska, dílčí výsledky v 
systému Pd-Sb byly shrnuty na 14. konferenci  SGA v Kanadě (Vymazalová et al. 2017c). 
Experimentální metody pro přípravu fazí Pt-kovů a minerály skupiny Pt-kovů byly shrnuty v kapitole 
(Vymazalová a Chareev 2017) v knize „Processes and Ore Deposits of Ultramafic-Mafic Magmas 
through Space and Time“. V rámci doprovodného studia selenidů byl popsán minerál brodtkorbite 
Cu2HgSe2 (Sejkora et al. 2017). 
Dílčí výsledky výzkumu platinových kovů byly prezentovány na mezinárodních konferencích: 14. SGA 
konferenci v srpnu v Quebec City, na mládežnické konferenci v září v Petrohradě a v prosinci na 
workshopu v Barceloně. 
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3.2. VÝZKUM A HODNOCENÍ STAVU PODZEMNÍCH VOD 

(MNOŽSTVÍ, LIMITY, KVALITA)  

L. RUKAVIČKOVÁ 

Abstrakt 

V roce 2017 byly publikovány a prezentovány výsledky významného projektu ČGS „Rebilance zásob 
podzemních vod“, který zhodnotil přírodní zdroje na území zhruba 1/3 České republiky. 
Hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci tohoto projektu jsou pravidelně monitorovány a rozšiřují tak 
státní pozorovací síť ČHMÚ. 

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 
2017 pokračovala 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 7 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. 

České geologická služba je členem Water Resources Expert Group v síti EuroGeoSurveys, což 
umožňuje zapojení do konsorcií připravujících přeshraniční a celoevropské projekty s 
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hydrogeologickým zaměřením. V rámci mezinárodní spolupráce je řešen projekt ResiBil – zaměřený na 
bilanci vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a probíhá také hydrogeologický 
výzkum a mapování v Etiopii s cílem stanovit přírodní fenomény ohrožující zemědělskou produkci 
v hodnocených oblastech. 

 

Bilanční hodnocení vybraných hydrogeologických struktur 

Inovace systémů zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů 

V roce 2017 probíhalo ověřování dosavadních výsledků výzkumných prací 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 
financovaný z NAZV MZe. 

Pokračovalo měření hladiny a teploty podzemní vody na monitorovacích vrtech a nověji též 
na vybraných piezometrech instalovaných v březích řeky Jizery. Měřeními byla sledována dynamika 
doplňování zdrojů podzemní vody v kvartérním kolektoru fluviálních sedimentů ve studijním území. 
Data jsou využívána jako vstupy pro kalibraci hydraulických modelů a k přesnějšímu určení infiltrace. 
Pozorování potvrdilo poznatky získané v předchozích letech. 

Byly sledovány obsahy základních anorganických rozpuštěných látek ve vodách a ve 
vybraných monitorovacích objektech také pesticidy a jejich deriváty. Nejčastějšími pesticidy a jejich 
deriváty obsaženými v podzemní vodě jsou chloridazon desphenyl a chloridazon methyl desphenyl. 
Nejvyšší koncentrace chloridazon desphenylu byly zjištěny v podzemní vodě připovrchové zóny 
křídových hornin a též v kvartérních uloženinách v oblasti významného odvodnění připovrchové zóny 
křídových hornin. Další pesticidy zachycené v několika monitorovacích objektech jsou: Metolachlor 
ESA, Metribuzin-desamino, 2,6-dichlorobenzamid a dimethomorph. Pesticidy a stopové látky tak 
umožnily identifikovat podrobněji zdroje podzemní vody s dusičnany. 

Aktuálně probíhají dokončovací práce na účelové publikaci popisující zdroje podzemní vody ve 
fluviálních sedimentech a vhodné způsoby hospodaření, vedoucí ke snížení plošné kontaminace 
podzemní vody ze zemědělského hospodaření. 

Turów 

V roce 2017 začal v ČGS projekt „Turów - II. etapa průzkumná“ s dobou trvání do konce roku 2020 a 
financovaný SFŽP MŽP. Jeho cílem je aktualizovat stávající znalosti o geologické stavbě a 
hydrogeologických poměrech příhraničního území s Polskou republikou, dobudovat monitorovací síť 
podzemních a povrchových vod v příhraniční oblasti Hrádku nad Nisou a Frýdlantského výběžku. Po 
roce 2020 se těžba hnědého uhlí v Žitavské pánvi posune až ke státní hranici s Českou republikou a je 
třeba zabránit ohrožení zásob podzemních vod v oblasti. 

V příhraniční oblasti se zejména v glacifluviálních sedimentech a v připovrchové zóně zvětrání 
a rozpukání skalních hornin vyskytují zdroje podzemní vody, které zásobují obecní a městské 
vodovody. Část obcí je zásobována z individuálních zdrojů a je obava, že pokračující těžbou hnědého 
uhlí v sousední Polské republice budou negativně ovlivněny i podzemní a povrchové vody. 

Pokles hladin podzemní vody v daném regionu může být částečně ovlivněn probíhající 
klimatickou změnou. V případě zaklesnutí hladin podzemní vody následně dochází 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. 

V roce 2017 se ČGS soustředila na detailní rešerše materiálů poskytnutých polskou stranou, 
na terénní mapovací práce s použitím elektrické odporové tomografie. Cílem prací bylo lokalizovat 
území, kde lze předpokládat přirozený odtok podzemní vody po skalním podloží směrem do žitavské 
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pánve. Kromě toho pracovníci ČGS zajistili i monitoring podzemních a povrchových vod na stávajících 
objektech.  

Průběžný monitoring podzemních a povrchových vod a dobrá znalost geologicko-
hydrogeologických poměrů oblasti umožní realizaci okamžitých a efektivních opatření na ochranu 
podzemních vod. 

 

Monitoring hydrogeologických vrtů v návaznosti na projekt „Rebilance zásob podzemních vod“ 

V červnu 2017 navázal na ukončený regionální projekt „Rebilance zásob podzemních vod“ projekt 
financovaný MŽP s názvem „Monitoring hydrogeologických vrtů - udržitelnost projektu Rebilance 
zásob podzemních vod “ s dobou trvání do konce roku 2020. 

Cílem výše uvedeného projektu je zajištění kontinuálních záznamů vývoje hladin podzemní vody 
včetně jejich vyhodnocení ve 119 průzkumných monitorovacích vrtech, které byly vyhloubeny v rámci 
projektu „Rebilance zásob podzemních vod“. Tyto vrty doplňují státní pozorovací síť ČHMÚ.  

Díky většímu plošnému rozšíření informací o pohybu hladin podzemní vody z pozorovacích 
vrtů, bude možné lépe dokumentovat aktuální dynamiku doplňování přírodních zdrojů podzemní 
vody a projevy probíhající globální klimatické změny v čase. Cílem projektu je také stanovení 
signálních hladin podzemní vody na pozorovaných vrtech, které přispějí ke zpřesnění hodnocení 
doplňování přírodních zdrojů podzemní vody. V průběhu roku 2017 probíhalo technické doladění 
monitoringu hladin podzemní vody a teplot ve vrtech.  

Výsledky projektu Rebilance zásob podzemních vod byly prezentovány v roce 2017 na 2 
odborných konferencích (Podzemní vody ve vodárenské praxi 2017 - 4. ročník odborné konference v 
Jablonném nad Jizerou 29.-30.3.2017; ČSVTS - Podzemní vody ve vodoprávním řízení XIII – 
25.10.2017) a ve 4 příspěvcích na XV. Hydrogeologickém kongresu v Brně – Podzemní voda a 
společnost – 4-7.9.2017 (Buthans et al. 2017a,b; Grundloch et al. 2017; Kůrková a Burda 2017). 
Zároveň probíhaly práce na 3 odborných publikacích, které shrnují stěžejní výstupy projektu 
Rebilance zásob podzemních vod v povodích Labe, Moravy a Odry ve formě průvodních listů.  

Podrobné geologicko-geomorfologické podklady pro studie retence vody v krajině 

Cílem pilotního projektu je shromáždit na vybraném území podrobný soubor geologických informací 
v měřítku 1 : 10 000 jako vhodné podklady pro budoucí úpravy podél 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 opakovaně postižených oblastí 
bleskovými povodněmi. Byla vybrána oblast Modrého a Obřího dolu v Peci pod Sněžkou a oblast 
Rudníku (povodí Lučního potoka a Čisté).  

V průběhu rešeršních prací v rámci projektu byla zpracována dostupná archivní data 
charakterizující hydrogeologické poměry na zájmové lokalitě. V průběhu terénních 
hydrogeologických prací byla provedena měření základních fyzikálně chemických parametrů 
podzemní vody ve vybraných objektech. Zjištěné hodnoty elektrické vodivosti, pH a teploty podzemní 
vody se významně liší ve vrcholových partiích zájmového území (oblast Liščí hory, úbočí Černé hory) a 
v oblastech situovaných v podhůří (okolí Rudníka). Nízké hodnoty měrné elektrické vodivosti i pH 
naměřené v podzemních vodách ve vrcholových partiích potvrzují mělký oběh s rychlou reakcí na 
srážkovou činnost, což významně ovlivňuje tvorbu přímého (povrchového) odtoku při mimořádných 
srážkových událostech. Rovněž zde byla identifikována místa trvalého zamokření na svazích i ve 
dnech bočních údolí, která vzhledem k vysokému nasycení podzemní vodou hrají důležitou roli při 
generování povrchového odtoku. V podhorských oblastech se zjištěné hodnoty elektrické vodivosti i 
pH v podzemních vodách podstatně zvyšují, což poukazuje na delší dobu zdržení podzemní vody v 
horninovém prostředí a hlubší oběh související s celkově pomalejší reakcí na srážkovou činnost. Ve 
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vybraných pramenech a na profilech na tocích bylo odebráno celkem 32 vzorků vody pro izotopové 
stanovení poměru srážkové a podzemní vody v odtoku z povodí. 

ResiBil - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení 

možnosti jejich dlouhodobého užívání 

ResiBil je mezinárodní EU projekt zaměřený na provedení bilance a zhodnocení možnosti 
dlouhodobého užívání zásob podzemních vod v česko-saském pohraničí v závislosti na očekávané 
dopady vlivu klimatických změn. Projekt přispívá k efektivnímu využívání a čerpání podzemních vod. 
Současně je projekt zaměřen i na společnou ochranu příhraničních vodních zdrojů. V průběhu řešení 
jsou zpracovávány dílčí modelové výstupy, které připravují jednotliví projektoví partneři: Sächsisches 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Česká geologická služba (ČGS), 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (VÚV). Výstupy na sebe úzce navazují a 
vytváří komplexní rozhodovací systém, který bude oběma stranám k dispozici. Výstupy budou 
podkladem pro další odhady a výpočty zásob podzemních vod a možnosti jejich čerpání. 

V roce 2017 byly odvrtány dva hydrogeologické vrty v oblasti Děčínského Sněžníka, které byly 
v kompetenci VÚV. ČGS realizovala geofyzikální měření na dalších pěti vybraných lokalitách. Výsledky 
geofyzikálních měření přispějí k výběru vhodných míst k odvrtání průzkumných vrtů. Jako podklad 
pro sestavení 3D geologických modelů oblasti, sestavili řešitelé z ČGS společnou přeshraniční 
geologickou mapu a korelované stratigrafické schéma. 

Minerální vody 

V roce 2017 pokračovalo řešení interního projektu „Reinterpretace vlastností a geneze minerálních 
vod a fosilních solanek Českého masivu a Karpatské předhlubně s využitím nových metod stanovení 
izotopů“. Cílem projektu je objasnění geneze chemického složení minerálních a slaných vod v České 
republice a definování rozdílu mezi vodami z Českého masivu a Karpatské předhlubně.  

V druhém roce řešení bylo odebráno pět vzorků vod z vrtů v podzemních zásobnících plynu v 
Lobdicích a Tvrdonicich a získáno pět archivních odparků z dnes nepřístupných solanek ze 
zatopeného uranového dolu Vítkov II v Borském masivu. Všechny tyto vzorky byly odeslány k 
izotopovým analýzám Cl, Br a Sr do laboratoře Univerzity ve Waterloo v Kanadě. 13 vzorků 
reprezentuje fosilní solanky z podloží České křídové pánve, 6 vzorků je z neogénu Vídeňské pánve a 
další jednotlivé vzorky reprezentují slané vody neznámého původu z Krkonošsko-Jizerského masivu, 
solanku z granodioritu Borského masivu, hlubinnou vodu z granitového podloží českého Cenomanu, 
vodu z devonských vápenců a solanky z Karbonu Ostravské pánve. 

Z netradičních izotopů se podařilo změřit izotopické složení lithia u pěti vzorků vod. V 
průběhu řešení tohoto projektu se ukázalo, že měření dalších netradičních izotopů ve vodách naráží 
na řadu obtíží jak metodického charakteru, tak organizačního charakteru. Zahraniční výsledky tohoto 
izotopického výzkumu však ukazují, že se jedná o téma, které je nové a které naznačuje směr dalšího 
výzkumu našich hlubinných vod. 

Aplikovaná hydrogeologie 

Hydrogeologický výzkum pro vyhledávání vhodné lokality pro hlubinné úložiště (HÚ) 

vyhořelého jaderného paliva a radioaktivního odpadu 

V roce 2017 pokračovala 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 proběhla dokumentace přítoků podzemních vod do důlního díla, postupná výstavba 
hydrogeologické monitorovací sítě a následný monitoring režimu a chemického složení 
podzemních vod v prostoru PVP i na povrchu lokality. Výzkum byl zaměřen na zhodnocení 
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charakteru, vývoje a variability proudění a chemického složení podzemních vod v podzemní 
laboratoři i v jejím širším okolí. Studována byla doba zdržení podzemních vod v masivu a její 
původ. Hodnocen byl 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. Výsledky výzkumu byly v roce 2017 shrnuty do závěrečné výzkumné 
zprávy. Vše bylo realizováno v rámci projektu „Komplexní geologická charakterizace prostorů 
PVP Bukov“. 

2. V návaznosti na výše uvedené práce probíhal projekt „Hydrogeologický výzkum v prostředí 
dolu Rožná“. V rámci projektu byl studován vývoj složení podzemních vod v hloubkovém 
profilu dolu Rožná a vliv důlní činnosti na podzemní vody v okolí dolu. Důl Rožná představuje 
v rámci ČR jedinečnou možnost získání hydrogeologických a hydrochemických dat od povrchu 
až do hloubky 1200 m. 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 realizován 
detailní výzkum zaměřený na izotopové složení vod. 

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 pro 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 probíhalo na 7 potenciálně 
vybraných lokalitách pro HÚ v rámci projektu „3D strukturně-geologické modely horninového 
prostředí pro hlubinné úložiště“. Cílem hydrogeologického výzkumu bylo ověření průběhu 
tektonických linií definovaných na základě zpracování všech dostupných archivních prací a 
stanovení jejich hydrogeologické funkce. Pro každou z lokalit byla zpracována 
hydrogeologická charakteristika zahrnující hydraulické vlastnosti hornin, chemické složení 
podzemních vod, míru hydrogeologické prozkoumanosti, zhodnocení hydrogeologické funkce 
zlomů aj. Získaná data jsou využívána pro zpřesnění a kalibraci 3D strukturně-geologických 
modelů lokalit a modelů proudění podzemních vod. 

5. Detailní hydrogeologický výzkum byl také součástí projektu „Zhodnocení geologických a 
dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro 
umístění HÚ“. Cílem výzkum bylo zde získání hydrogeologických dat z prostoru a z širšího 
okolí vybraného polygonu EDU – západ v blízkosti jaderné elektrárny Dukovany. Tato data 
spolu s daty s ostatních geovědních disciplín budou sloužit k posouzení vhodnosti 
horninového prostředí polygonu jako hostitelského prostředí pro HÚ. V roce 2017 byla pro 
polygon zpracována Hydrogeologická mapa, Mapa chemizmu podzemních vod a Hydrologická 
mapa v měřítku 1:10 000 (Rukavičková et al. 2017a,b,c). 

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 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 letošním roce pokračovalo řešení dvou významných projektů zaměřených na výzkum využívání 
geotermální energie. Prvním z nich je projekt GeoPlasma-CE financovaný z operačního programu 
INTERREG-CE (podrobněji viz kapitola Výzkum geoenergií), který cílí na využívání mělké geotermální 
energie v pilotních oblastech na Ašsku a Broumovsku. Druhým projektem je výzkumná infrastruktura 
VI RINGEN (poskytovatel MŠMT) zaměřená na výzkum hlubokých zdrojů geotermální energie. Od 
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poloviny roku 2017 byl v rámci VI RINGEN nově financován doplňkový projekt RINGEN+ (poskytovatel 
OP VVV), jehož cílem je posílení technického vybavení výzkumné infrastruktury. Dále probíhaly 
aktivity směřující k přípravě nových projektů DEGREE (OP VVV) a EcoEGS (Horizon 2020), které byly v 
letošním roce podány do vědecko-výzkumné soutěže. 

Podstatnou součástí řešení 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. 
 
 

Hydrogeologické mapování 

Ve vybraných oblastech České republiky probíhalo 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. Zvláštní 
důraz byl kladen na zpracování podkladů pro hydrogeologické mapy Národního geoparku Železné 
hory, kde vzniká ucelená edice hydrogeologických map v rámci projektu MŽP. 

Výstupy, obsahující textovou část s hydrogeologickými schématy a v menší míře i hydrogeologické 
mapy v měřítku 1:25 000 (Rukavičková a 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 bylo 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, 
zhodnoceny srážko-odtokové poměry a provedeno 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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3.3. VÝZKUM GEOENERGIÍ 
 

V. HLADÍK A KOL. 

Abstrakt 
Výzkum geoenergií se v ČGS v roce 2017 soustředil na témata geologického ukládání CO2, ukládání 
radioaktivních odpadů, geotermální energie a vlivu těžby nekonvenčních zdrojů energie na životní 
prostředí. V oblasti geologického ukládání CO2 je stěžejní aktivitou evropský projekt ENOS, v jehož 
rámci pokračuje příprava pilotního geologického úložiště CO2 v ČR. V oblasti ukládání radioaktivních 
odpadů byla hlavní pozornost zaměřena na tvorbu trojrozměrných strukturně-geologických modelů a 
podrobné vyhodnocení charakteru a intenzity křehkého porušení horninového masívu v souvislosti s 
hledáním vhodné lokality pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů v ČR. V oboru 
geotermální energie je zásadní zapojení ČGS do aktivit spojených s národní výzkumnou 
infrastrukturou RINGEN. V r. 2017 pokračovalo i řešení mezinárodního projektu GeoPlasma-CE, jehož 
hlavním tématem je mapování a zhodnocení potenciálu mělkých geotermálních zdrojů v regionu 
střední Evropy. Byly rovněž zahájeny práce na sestavení 3D geotermálního a hydrogeologického 
modelu čelní předhlubně a svahů Českého masivu jihovýchodní části Moravy. V rámci evropského 
projektu M4ShaleGas byl dokončen výzkum vlivu těžby břidlicového plynu na životní prostředí. 

 
 

Geologické ukládání oxidu uhličitého a technologie CCS 

 
V roce 2017 byla publikována a prezentována řada výsledků dosažených při řešení česko-norského 
projektu ‚REPP-CO2‘ (Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České 
republice), který byl ukončen v závěru předchozího roku a spolufinancován z Norských fondů 
(Berenbylum et al. 2017, Franců et al. 2017, Hladík et al. 2017, Klajmon et al. 2017).  
 

Na REPP-CO2 navazuje interní projekt ČGS ‚Oxid uhličitý a metan v půdním vzduchu jako 
indikátor migrace plynu z ložisek uhlovodíků a nedostatečné zlikvidovaných vrtů‘. V jeho rámci 
pokračovala terénní měření oxidu uhličitého a metanu v půdním vzduchu nad bývalým ložiskem ropy 
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a plynu Lanžhot východ (LBr-1). Měření byla prováděna v hodinových intervalech pomocí 
automatických podzemních stanic a byla periodicky doplňována měřením přenosným terénním 
přístrojem Ecoprobe 5 a laboratorními analýzami odebraných vzorků. Práce navazují na „baseline“ 
monitoring (tj. monitoring před ukládáním CO2) projektu REPP-CO2 v období duben – prosinec 2016 a 
ověřují zákonitosti změn sledovaných parametrů v jednotlivých ročních obdobích. Výsledkem je 
časové a prostorové zhodnocení obsahu oxidu uhličitého a uhlovodíků v půdním plynu v pokusném 
území. Nad vytěženým ložiskem ropy a plynu byl opakovaně zjištěn zvýšený obsah CO2 ve srovnání s 
okolím mimo obrys residuální ložiskové akumulace. Výsledky projektu byly součástí prezentace na 
konferenci TCCS-9 v Trondheimu (Franců et al. 2017). 
 

Pokračovalo rovněž řešení čtyřletého evropského výzkumného projektu ‚ENOS – Enabling 
Onshore CO2 Storage‘ – financovaného z programu Horizon2020. Jeho cílem je podpořit rozvoj 
ukládání CO2 v geologických strukturách evropské pevniny. Jednou z výzkumných projektových lokalit 
je ložisko LBr-1, na němž pokračují 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 pracovní balíček zaměřený na mezinárodní spolupráci a rozvoj pilotních a 
demonstračních projektů v Evropě. Projekt by přestaven na mezinárodní konferenci GHGT-13 
v Lausanne (Gastine et al. 2017). 

 
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 2017 byly provedené práce zaměřeny zejména na: 

 trojrozměrné strukturně geologické modelování geologické stavby osmi kandidátských lokalit 
hlubinného úložiště; 

 podrobné vyhodnocení charakteru a intenzity křehkého porušení horninového masívu na 
těchto lokalitách; 

 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. 
 

Výsledky tohoto aplikovaného výzkumu ČGS prezentovala např. na semináři SÚRAO v Brně v 
listopadu 2017 nebo na kongresu středoevropských geologů v červnu 2017 (Švagera et al. 2017 aj.). 
 

Nejrozsáhlejší práce byly tudíž spojeny s tvorbou strukturně geologických modelů a map 
tektonické členitosti a intenzity křehkého porušení hornin pro zakázky Správy úložišť radioaktivních 
odpadů (SÚRAO) aktuálně řešené v ČGS v souvislosti s hledáním vhodné lokality pro hlubinné úložiště 
vysoce radioaktivních odpadů v ČR. Dle zadání řešitelských smluv byly postupně dokončeny 
strukturně geologické modely detailního měřítka na 7 kandidátských lokalitách a na lokalitě 
Podzemního výzkumného pracoviště Bukov – proběhla kompilace nových terénních a revize 
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 
2017 se tyto práce týkaly kandidátských lokalit Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Hrádek, Horka, 
Kraví hora, Magdaléna, a EDU-Západ, a také dokončované podzemní laboratoře Bukov v bývalém 
uranovém dole Rožná.  
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Dále byla zpracována rozsáhlá závěrečná zpráva, která pro 7 kandidátských lokalit obšírnou 
formou shrnuje dosavadní znalosti z geologie, petrografie a strukturní geologie. Na jejím základě 
vytváří ČGS souhrnnou zprávu, která se vyjadřuje 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.  
 

V rámci zakázky ‚Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště vyhořelého 
jaderného paliva z hlediska dlouhodobé bezpečnosti‘ byl proveden základní výzkum budoucí 
interakce mezi vodou a horninou v hlubinném úložišti v horizontu 100 tisíc let (Pačes et al. 2017). Byl 
posouzen dlouhodobý vliv klimatických změn v rámci tří scénářů – glaciálního suchého období, 
interglaciálního vlhkého období a období ovlivnění klimatu emisemi CO2. Na základě dvou analogů 
podzemní interakce voda hornina v šachtě Svornost a na podzemním výzkumném pracovišti Bukov 
byl vyvozen závěr, že nejpravděpodobnějším modelem pro geochemickou interakci voda-hornina, 
oxidačně-redukční zonálnost a charakter podzemního zvětrávání v příštích 100 tis. letech je současný 
stav, který se v podstatě měnit nebude. 
 
Geotermální energie  

 
Do druhého roku svého fungování vstoupila ‚Výzkumná infrastruktura RINGEN‘ (Research 
Infrastructure for Geothermal Energy). V návaznosti na ni byl v červnu 2017 zahájen projekt RINGEN+ 
(OP VVV, MŠMT), jehož cílem je obnova a rozvoj technického vybavení pro výzkum geotermální 
energie. Kromě výzkumných prací směřovaly další aktivity VI RINGEN k přípravě nových výzkumných 
projektů. V květnu 2017 byl podán do druhého kola hodnocení upřesněný návrh projektu DEGREE, 
jehož cílem je odvrtání 4,5 km hlubokého geotermálního vrtu u Litoměřic a následný výzkum 
nejvhodnějšího způsobu extrakce zemského tepla z prostředí suchých hornin. V září 2017 byl pak v 
konsorciu vedeném islandskými partnery připraven do výzvy evropského programu Horizon 2020 
projekt EcoEGS, který je rovněž zaměřen na studium využívání hluboké geotermální energie v ČR. 
Výzkumná infrastruktura RINGEN prošla v roce 2017 úspěšnou evaluací ze strany MŠMT a bylo 
potvrzeno prodloužení financování činnosti této infrastruktury minimálně do roku 2022.  
 

Na poli mělké geotermální energie je v ČGS aktuálně řešen projekt ‚GeoPlasma-CE‘ (program 
Interreg CENTRAL EUROPE) zaměřený na mapování a zhodnocení potenciálu mělkých geotermálních 
zdrojů v regionu střední Evropy, konkrétně v ČR v oblasti západních Čech a na Broumovsku (Holeček, 
2017). 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. Zatímco projekt GeoPlasma-CE je v ČR cílen na oblasti mimo 
městské aglomerace, pravým opakem je připravovaný projekt ‚MUSE‘ (GeoERA ERA-NET / Horizon 
2020) orientovaný na výzkum střetů zájmů využívání mělké geotermální energie v hustě obydlených 
územích.  
 

V dubnu 2017 byly zahájeny práce na interním projektu ČGS ‚3D geotermální a 
hydrogeologický model čelní předhlubně a svahů Českého masivu jihovýchodní části Moravy‘. Cílem 
projektu je sestrojení 3D modelu sledované oblasti, a také návrh všeobecně použitelného 
metodického postupu při určení prognózního teplotně - energetického potenciálu při průzkumu 
geotermálních zdrojů ve srovnatelných oblastech. V 1. etapě projektu byla hlavní pozornost 
soustředěna na tvorbu účelové databáze vstupních dat z hlubokých vrtů naftového průzkumu. 
Především se jednalo o vyčlenění potenciálních kolektorů, zpracování teplotních měření, vydatnosti a 
chemismu vod získaných při čerpacích zkouškách. Na základě korelace karotážních diagramů 
jednotlivých vrtů a interpretace seizmických profilů jsou postupně zpracovávány komplexy 
strukturních map a map specifických vlastností nezbytných pro sestrojení 3D modelu. Testovací 
oblastí je tzv. pavlovský blok na hranicích ČR a Rakouska, kde byly práce zaměřeny na neogenní 
pískovce karpatské čelní předhlubně a podložní karbonáty, resp. bazální klastika autochtonní jury.  
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Kromě projektů týkajících se primárně výzkumu geotermální energie a jejího využití byly v 

průběhu roku 2017 řešeny též otázky tepelných vlastností horninového prostředí v projektech a 
zakázkových listech SÚRAO směrovaných na vyhledání vhodné lokality pro umístění hlubinného 
úložiště vyhořelého jaderného paliva. 
 
 

Vliv těžby nekonvenčních zdrojů energie na životní prostředí 

 
Měření, monitorování, mitigace a zvládání environmentálních dopadů těžby nekonvenčních zdrojů 
energie byly společným cílem projektu ‚M4ShaleGas‘ (2015-2017, program Horizon 2020). V rámci 
projektu byla ověřena řada nových metod pro předcházení nehodám spojeným s průzkumem a 
těžbou břidlicového plynu. ČGS řešila ve spolupráci s německým partnerem GFZ problematiku složení 
a mobilizace látek uvolňovaných z hornin do těžené vody z hlubokých vrtů, a to pomocí 
kontejnerových zkoušek a geochemického modelování. Vzorky hornin a vrstevní vody z vybraných 
pánví v ČR, Polsku, Německu a USA byly detailně charakterizovány a podrobeny laboratornímu 
experimentu za ložiskových teplotně tlakových podmínek. Výsledkem výzkumu je soubor doporučení 
pro regulační orgány v zemích EU pro plán nakládání s vodami z průzkumných a těžebních vrtů. 
Výsledky byly prezentovány na mezinárodních konferencích (např. Vieth-Hillebrand et al. 2017). 

 

 
Mezinárodní networking 

 
Významným doplňkem výzkumných aktivit v oblasti environmentálních a geo-energetických 
technologií je aktivní účast v mezinárodních výzkumných sítích. ČGS je aktivním členem několika 
takových sítí (ENeRG, CO2GeoNet, EuroGeoSurveys – Geo-Energy Expert Group), což jí umožňuje 
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 ENOS, GeoPlasma CE, M4ShaleGas a připravovaná účast v projektech  ERA-NETu 
evropských geologických služeb ‚GeoERA‘ jsou názorným příkladem výsledků tohoto networkingu. 

 

Výsledky 

 
Článek v recenzovaném sborníku z akce 

 
Berenblyum, R. – Khrulenko, A. – Kollbotn, L. – Nermoen, A. – Shchipanov, A. – Skadsem, H. – Zuta, J. 
– Hladík, V. (2017): Integrated approach to CO2-EOR and storage potential evaluation in an 
abandoned oil field in the Czech Republic. IOR 2017 – 19th European Symposium on Improved Oil 
Recovery, 24-27 April 2017, Stavanger, Norway. 
https://www.researchgate.net/publication/316741252  
 
Franců, J. – Perszlényi, M. – Riis, F. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Krejčí, O. – Hladík, V. (2017): 3D 
geological model of potential CO2 storage: Abandoned oil and gas field LBr-1 in the Vienna basin. In 
Tim Dixon, Lyesse Laloui, Sian Twinning: Energy Procedia, svazek 114. s. 2772 – 2788. – Elsevier. DOI 
10.1016/j.egypro.2017.03.1393 
 
Gastine, M. – Berenblyum, R. – Czernichowski-Lauriol, I. – de Dios, J. C. – Audigane, P. – Hladík, V. – 
Poulsen, N. – Vercelli, S. – Vincent, C. – Wildenborg, T. (2017): Enabling Onshore CO2 Storage in 
Europe: Fostering International Cooperation Around Pilot and Test. In Tim Dixon, Lyesse Laloui, Sian 
Twinning: Energy Procedia, svazek 114. s. 5905-5915. – Elsevier. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1728    
 

https://www.researchgate.net/publication/316741252


 

78 
 

Hladík, V. – Berenblyum, R. – Perszlényi, M. – Krejčí, O. – Franců, J. – Ford, E. P. – Khrulenko, A. 
(2017): LBr-1 – research CO2 storage pilot in the Czech Republic. In Tim Dixon, Lyesse Laloui, Sian 
Twinning: Energy Procedia, svazek 114. s. 5742-5747. – Elsevier. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1712    
 
Klajmon, M. – Havlová, V. – Červinka, R. – Mendoza, A. – Franců, J. – Berenblyum, R. – Arild, Ø. 
(2017): REPP-CO2: Equilibrium Modelling of CO2-Rock-Brine Systems. In Tim Dixon, Lyesse Laloui, 
Sian Twinning: Energy Procedia, svazek 114. s. 3364-3373. – Elsevier. DOI 
10.1016/j.egypro.2017.03.1468  
 
Pačes, T. – Dobrovolný, P – Holeček, J. – Nývlt, B. – Rukavičková, L. (2017): Future water-rock 
interaction in deep repository of spent nuclear fuel. Procedia Earth and Planetary Science, svazek 17, 
s. 100-103. – Elsevier. DOI 10.1016/j.proeps.2016.12.013 
 
Vieth-Hillebrand, A. - Wilke, F.D.H. - Schmid, F.E. - Munder, W. - Zhu, Y. - Franců, J. (2017): 
Characterizing the variability in chemical composition of flowback water – results from laboratory 
studies. Energy Procedia, svazek 125. s. 136-144. DOI 10.1016/j.egypro.2017. 08.146   
 

 
Uspořádání (zorganizování) workshopu 

 
Holeček J. (2017): GeoPlasma-CE: 3D modeling workshop. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha  

 

 
Přednáška 

 
Švagera O. - Jelínek J. - Kabele P. - Somr M. - Nežerka V. (2017): 3D vizualizace výchozů a jejich využití 
pro modelování puklinových sítí. Otvorený geologický kongres, Stará Lesná, 14. - 17. 6. 2017. 

 
 

4/  Výzkum interakce geosféra – biosféra – atmosféra 

 
M. NOVÁK, J. HRUŠKA 

 

Abstrakt 

Výzkumu dominovaly tři okruhy témat: (1) dynamika biogeochemických procesů a jejich vztah ke 
hmotovým bilancím v malých lesních povodích, (2) translokace a transformace environmentálně 
relevantních prvků zjišťovaná pomocí poměru stabilních izotopů a (3) rekonstrukce znečištění kovy v 
rašeliništích. Byly vyhodnoceny dlouhodobé časové řady hydrochemických dat v síti 14 malých povodí 
a identifikovány korelace mezi chemismem, klimatickými změnami a vztah acidifikace a eutrofizace 
k biodiverzitě bentických řas. Byl studován význam půdních mikrobiálních společenstev v retenci 
dusíku v půdách. Studium izotopového složení dusíku v mokřadech ukázalo obnovenou retenci N po 
poklesu atmosférické depozice. Byla provedena systematika poměru 53Cr/52Cr v ultrabazikách a 
odtoku z malých lesních povodí. Izotopy S posloužily k identifikaci dálkového průniku znečištění 
z Polska do Moravskoslezského kraje a izotopů kyslíku k identifikaci vody ve vínech a ovocných 
šťávách. Záznamy zvýšené depozice kovů v rašelinném profilu z Krušných hor naznačují, že lokální 
těžba a zpracování kovů má zřejmě delší tradici, než se dosud předpokládalo. 
 
Biogeochemie malých povodí a lesních ekosystémů 

 
Biogeochemické cykly živin v krajině byly zkoumány na mnoha úrovních s cílem zjistit, jak lidská 
činnost (acidifikace prostředí, eutrofizace půd, globální změna klimatu) ovlivňuje retenci živin a tím 
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dlouhodobou stabilitu přirozených (bezzásahové oblasti v národních parcích) a polopřirozených 
(hospodářské lesy) ekosystémů. Dlouhodobý ústup acidifikace pomáhá odkrýt dosud skryté vazby 
mezi hlavními prvky terestrických ekosystémů. Mimo ústupu acidifikace tak bylo dosud 
nepublikované propojení mezi cykly dusíku, fosforu a uhlíku bylo demonstrováno na dlouhodobých 
datech z malých lesních povodí GEOMON (Oulehle et al., 2017). Experimentální přístup ke studiu 
koloběhu živin byl zvolen na dlouhodobě monitorované výzkumné ploše Načetín v Krušných horách, 
kde ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, byl studován význam půdních mikrobiálních společenstev 
v retenci dusíku v lesních půdách (Bárta et al., 2017). 

Globální dopady změn v distribuci srážek a v míře regenerace ekosystémů z acidifikace byly 
identifikovány jako hlavní faktory odpovědné za rostoucí množství exportovaného železa tekoucími 
vodami v Evropě a Severní Americe (Björnerås et al., 2017). Dlouhodobé negativní dědictví acidifikace 
prostředí na kvalitu vod bylo demonstrováno na dlouhodobých datech z povodí Uhlířská v Jizerských 
horách (Marx et al., 2017). Faktory prostředí, které signifikantně ovlivňují produktivitu lesních 
ekosystémů, byly identifikovány v práci Altman et al. (2017). Ze studie jasně vyplývá negativní 
historický vliv acidifikace na produktivitu našich lesů, ke které se v posledním desetiletí významně 
přidává vliv sucha.  

Dlouhodobé řady měření chemismu v povodích GEOMON byly využity ve studii, kdy byla 
zkoumána diverzita bentických řas v závislost na faktorech prostředí a historii míry acidifikace 
povrchových vod. Poměrně překvapivým výsledkem bylo zjištění, že acidifikace hraje v aktuální 
druhové diverzitě vyšší roli než živinový statut potoků měřený koncentrací fosforu, a že kyselé 
epizody jsou důležitější než roční průměrné hodnoty chemismu (Schneider, et al., 2018). 
Na základě celoevropské analýzy dlouhodobých trendů koncentrace rozpuštěného organického 
uhlíku (DOC) byla potvrzena hypotéza, že uvolňování DOC z půd do povrchových vod je řízeno 
změnou rozpustnosti DOC, která nejlépe koreluje s iontovou silou vod. Tento hlavní mechanismus je 
doplněn hydrologickými a klimatickými proměnnými, které mohou vysvětlit sezónní změny, ale 
nikoliv dlouhodobý rostoucí trend (Monteith et al. 2017, in review). 

Geochemicky kontrastní lesní povodí Slavkovského lesa (Lysina, Na zeleném, Pluhův bor) 
tvoří již osm let takzvanou observatoř kritické zóny mezinárodní sítě CZO (Critical Zone 
Observatories), která byla součstí ukončeného evropského projektu SoilTrEC. Banwart et al. (2017) 
shrnul nejdůležitější výsledky tohoto projektu, zaměřeného zejména na zkoumání fyzikálních a 
chemických vlastností půdních agregátů a na i jejich modelování pomocí nových modelů CAST a ICZ. 
Rousseva et al. (2017) podrobně zhodnotili fyzikální vlastnosti půd na zkoumaných observatořích 
kritické zóny ve švýcarských Alpách, v aluviu Dunaje v Rakousku, v zalesněných povodích 
Slavkovského lesa a v intenzivně využívaných zemědělských oblastech řecké Kréty. Rozsáhlou 
modelovací studii o dlouhodobém vývoji půdní struktury a sekvestraci uhlíku v půdách na těchto 
evropských observatořích a navíc na dalších povodích Číny a USA završuje článek Panakoulia et al. 
(2017). Evropské povodí sítě ICP Integrated Monitoring byly detailněš zhodnoceny z hlediska 
dlouhodobého vývoje atmosférické depozice a povrchových odtoků síry a dusíku (Vuorenmaa et al. 
2017). 
 
 
Biogeochemie dusíku a historické znečištění v mokřadech 

 
Mokřady jsou ekosystémy velmi zranitelné klimatickou změnou. Zvyšování teplot atmosféry vede ke 
zvýšeným rychlostem mikrobiálních procesů a rašeliniště mají tendenci emitovat větší množství 
skleníkových plynů (metanu, oxidu uhličitého, oxidu dusného) protože dlouhá období sucha vedou k 
provzdušnění organických půd a rychlejšímu rozkladu organické hmoty. Vysoké atmosférické 
depozice reaktivního dusíku (nitrátu a amonných iontů) mohou vést k invazi cévnatých rostlin do 
mokřadů a degradaci těchto stanovišť, jež může nadále urychlovat oteplování klimatu. V roce 2017 
byl předložen do tisku rukopis o chování izotopově značkovaného dusíku ve vertikálních profilech 
vrchovištní rašelinou. Laboratorní studie ukázala, že není rozdíl mezi oblastmi s historicky vysokou a 
nízkou depozicí N. Na studovaných lokalitách je v současné době retenční schopnost tenké povrchové 
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vrstvy mechu vůči atmosférickému dusíku velmi vysoká. Na obou lokalitách byl značkovaný dusík 
detekován hlavně do hloubek 6 cm pod povrchem, hlouběji jeho množství rychle klesalo k nule. Data 
rovněž ukázala, že v období nejvyšších depozic N na přelomu 80. a 90. let 20. století docházelo k 
loužení a exportu N na více zatížené lokalitě. Retenční schopnost rašeliníku (Sphagnum) se ale rychle 
obnovila brzy po zlepšení kvality ovzduší. 

Ve středním Krušnohoří na rašeliništi Kovářská byla odebrána tři rašelinná jádra s cílem zjistit 
antropogenního znečištění způsobené historickou těžbou rud. Jádra byla datována metodou 14C a 
pomocí ICP MS and HG-AAS byly měřeny koncentrace prvků Pb, As, Ag, Cu, Ni, Cd, Co, Ti, Bi, Sr, Ba a 
Zn. Koncentrace v průběhu 3500 let vykazovaly podobný průběh, ze kterého bylo možné vyčlenit 
dvanáct period zvýšené depozice těchto prvků, patrně způsobené těžbou a zpracováním rud, a to od 
doby bronzové až po 18. století. Záznamy zvýšené depozice kovů v rašelinném profilu naznačují, že 
lokální těžba a zpracování kovů má zřejmě delší tradici, než se dosud předpokládalo (Bohdálková et 
al., in review). 
 
Izotopová bilance chromu a zinku 

 
Globální i lokální cyklus chromu je v posledních 10 letech intenzivně studován pomocí poměru 
stabilních izotopů 53Cr/52Cr měřených metodami hmotnostní spektrometrie. K velkým izotopovým 
frakcionacím Cr dochází hlavně při oxidačně-redukčních procesech na zemském povrchu. Abychom 
přispěli k izotopové inventuře Cr v ultrabazických horninách a jednotlivých složkách ekosystému, 
provedli jsme vzorkování a analýzu 70 vzorků ve třech oblastech Českého masívu: Mohelno-
Biskoupky, Kutnohorsko a Slavkovský les. Naše data ukazují, že ranná stádia serpentinizace 
nefrakcionují izotopy Cr. Frakcionace je spojena s pozdějšími stádii přeměn a je zpravidla (zdaleka ne 
vždy) vázána na více alterované/zvětralé partie hornin. Přitom však nebyla pozorována pozitivní 
korelace 53Cr/52Cr s indexy alterace (hydratace, ztráta žíháním, loužení alkálií). Rukopis bude 
připraven k předložení na přelomu roku 2017 a 2018. Novák et al. (2017a) publikovali časovou řadu 
hodnot poměru izotopů Cr v povrchovém odtoku z malého povodí ve Slavkovském lese. Poměry 
izotopů Cr významně kolísají v průběhu hydrologického roku a v době jarního tání je exportován 
hledaný izotopově lehký Cr. Novák et al. (2017b) publikovali izotopovou inventarizaci Cr při 
průmyslových procesech (galvanizace, chromování). Tato data budou užitečná při studiu samočištění 
podzemních vod kontaminovaných únikem průmyslových roztoků s obsahem toxického Cr(VI). 

Byly zahájeny práce na porovnání chování Cr v povodích na kyselých horninách na příkladech 
povodí Lysina (ČR) a Neglinka (Karelija, Rusko) zahrnující odběry vzorků vody z povodí Neglinka a 
metodické školení ruských kolegů v separaci Cr.  
Byl proveden další vývoj metodiky analýzy izotopů Zn ve vzorcích vod. Metodika byla aplikována pro 
studium izotopů Zn ve vzorcích vody různých typů (odtok, srážky, throughfall) z dlouhodobě 
monitorované oblasti v Orlických horách (U Dvou Louček). Výsledky ukázaly, že různé typy vod se 
chovají izotopově odlišně.  

Probíhá spolupráce s ruskými vědci na paleolimnologická témata (Subetto et al., 2017a,b). Ve 
spolupráci s GFZ (Německo) byly zahájeny metodické práce separace Mg a Cd. 
 
Geochemie lehkých izotopů 

Analýza znečištění v Moravskoslezském kraji (Buzek et al. 2017a) lokalizovala zdroje znečištění 
v rámci kraje (doprava, topeniště, chov hospodářských zvířat) a přeshraniční transport. Zjistili jsme, 
že sloučeniny síry z Polska, poměrně překvapivě zasahuje nejen hraniční oblast, ale pronikají hluboko 
do vnitrozemí. To je v rozporu se závěry koncentračních měření v minulosti.  
Dále byla provedena studie aplikace obohacení zemědělské půdy reziduem z výroby bioplynu 
v bioreaktorech (Buzek et al. 2017b). Ta nepotvrdila obohacovaní půdy organickým uhlíkem z tohoto 
materiálu. Aplikace obohacuje půdu pouze dusíkem a dalším prvky s rizikem zhoršení půdních 
vlastností (zádrž vody) při zvýšeném dávkování. 

V rámci externí spolupráce s jinými pracovišti jsou vytvářeny podklady pro další případové 
studie, jako jsou původ organické hmoty v systému, teplotní a chemické podmínky při sedimentaci 
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karbonátů, transformace forem dusíku v rašeliništích, emise skleníkových plynů spojené 
s klimatickými změnami, modelování tvorby odtoku v malých povodích pro účely bilancování 
rozpuštěných složek. Měření plynů umožňuje sledování difuze půdní vrstvou a mechanismus 
adsorpce.  

Součásti laboratorních prací je i vývoj dalších metodik. V rámci vývoje jsme realizovali 
metodiku měření izotopového složení vody v rostlinách a v nápojích, které umožňuje sledovat kvalitu 
potravin ale také například vliv mikroklimatických podmínek na produkci např. vína a ovoce. V rámci 
toho jsme získali a publikovali první data o vodě v českých vínech a nápojích v porovnání s produkcí 
Evropské Unie (Buzek et al. 2017c).  
 
 
Kontaminace organickými polutanty a těžkými kovy včetně jejich transportu, zachycení a 

degradace v krajinných celcích   

 
V roce 2017 byly charakterizovány částice polétavého prachu PM10 metodou elementární analýzy, 
pyrolýzní chromatografie a plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie organických extraktů. 
Byla vytvořena databáze molekulového složení čistých koncových členů směsí PM10: pylových zrn, 
plastů, fragmentů živočišných tkání a textilních vláken, které představují základní sorbenty a nosiče 
organických polutantů. Charakteristika organických látek doplňuje mineralogickou fázovou analýzu 
prachových částic. Získané výsledky jsou testovány na vzorcích PM10 z vybraných lokalit, kde jsou 
souběžně sledovány persistentní organické polutanty (POPs) spolu s těžkými kovy (HM) jako 
indikátory znečištění v specifických krajinných celcích brněnska (Baldík et al 2017).   
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 5/   Výzkum geologických rizik 
 

O. KREJČÍ, I. BARNET, P. KYCL, J. VÍT 

 

Abstrakt 

 

Strategické cíle výzkumu navazují na výsledky předchozího období a vycházejí z Priorit orientovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR a na strategické dokumenty zřizovatele Ministerstva 
životního prostředí, který pravidelně v případě povodňových a dalších krizových situací vyžaduje rychlé 
vyhodnocení situace, včetně prezentace zjištěných výsledků v rámci webových aplikací pro veřejnost.  
V rámci inženýrskogeologického výzkumu byla řešená témata hodnocení rizik svahových nestabilit 
v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů v 72 trasách dálnic a silnic I. třídy pro ŘSD (Klimeš 
et al. 2017). Dokončen byl „Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR pro přípravu, realizaci a 
sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení 
mimořádných událostí“ (Novotný et al. 2017).  
2. Pro OG MŽP byla v detailním měřítku 1 : 10 000 zmapovaná jihozápadní část území Bílých 
Karpat a jižní oblasti Geoparku Český ráj a byly připraveny metodické pokyny k aplikaci metody VES a 
ověření použitelnosti s metodou ERT“ (Dostalík et al.). Pokračovaly práce na metodice „Návrh 
kategorizace rizik svahových nestabilit pro OG MŽP“ (Malík 2017). 
Do tohoto výzkumu lze také zahrnout monitorovací práce a konzultační činnost na lokalitách sesuvy 
již výrazně postižených, jako je dálnice D8 u Dobkoviček a dále byla dokončena studie ke zprovoznění 
železniční trati Řetenice – Lovosice v téže lokalitě (Kycl et al. 2017).  
Pro SŽDC byla dokončena studie posouzení svahových nestabilit, jejich klasifikace a zařazení do 
Registru svahových nestabilit pro modernizaci tratě Strakonice – Volary (Aue et al. 2017) 
V rámci zahraniční rozvojové spolupráce byl úspěšně dokončen projekt v Gruzii (Havlín et al. 2017) a 
pokračovaly práce v Etiopii. Dále byly publikovány některé výsledky z dřívějších zahraničních projektů 
v Nicaragui (Žáček et al. 2017).  
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Data byla využívána městy, obcemi a Státním fondem 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 III. inženýrskogeologickém kongresu v Brně a na akcích 
Strategie AV21 „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“, pořádaných Akademií věd ČR, například 
v Senátu Parlamentu ČR. 
 

K zajištění těchto cílů výzkumu byly práce v oblasti výzkumu geologických rizik v roce 2017 

soustředěny do následujících prioritních témat: 

 

 5.1.  SVAHOVÉ NESTABILITY 
 

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. Prezentované kinematické údaje byly porovnány se záznamy srážek, hladiny 
podzemní vody a zemětřeseními (Stemberk et al. 2017). 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. 
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 sesuvy 
půdy a snižovat tak jejich potenciální riziko ohrožení majetku a zdraví občanů. Náklady spojené se 
stabilizací sesuvů ze státního rozpočtu a z dalších dotací nejsou zanedbatelné a jejich nerovnoměrné 
prostorové rozmístění nelze vysvětlit jinak, než že k ohlášení dojde až po akutním vzniku ohrožení. Na 
toto téma vyšel článek v časopise Landslides (Klimeš et al. 2017). Srovnání současného stavu Registru 
svahových nestabilit ČR s dalšími evropskými geologickými službami byl věnován článek Herrera et al. 
(2017). 

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 spodního karbonu a miocénu v šířce až 8 km mezi krou Helfštýna a Teplicemi nad 
Bečvou s délkou až 20 km.  Tento sesuv ovlivňoval průběh toku Bečvy a i dnes jsou patrné rozsáhlé 
meandry řečiště, které vznikly odtlačením čela sesuvů.  Stáří je doloženo metodou stanovení izotopu 
uhlíku C14 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 vyšel článek Jankovská et al. (2017). 
Montanogenní krajiny jsou běžně považovány za nebezpečí pro společnost, ale jsou také nositelem 
specifických a neobvyklých morfologických tvarů s jedinečnou dynamikou, které působí jako doklady 
k dějinám krajiny. „Velké pinky“ je oblast ve Zlatohorské vysočině, kde jsou přirozeně revitalizované 
půdní formy s dlouhodobou geoekologickou posloupností. Jejich genetický původ je různorodý, ale 
nedávné procesy, jako jsou hluboké deformace svahu, umělé skalní útvary a propady půdy vedly k 
výrazné morfologii s dominantními skalními stěnami a akumulacemi bloků a sutí. Tato morfologie 
předurčuje stát se jádrem oblasti s nejmladší dynamickou geomorfní aktivitou v širší, relativně 
homogenní oblasti. Podle dendrogeomorfologické techniky bylo zjištěno více než 20 událostí skalního 
řícení a propadů (Lenart et al. 2017). 

V rámci projektu TAČR byla dokončena závěrečná zpráva (Šikula et al. 2017). Hlavním 
výstupem jsou 2 metodiky a 65 ks účelových map náchylnosti k sesouvání podél zpracovávaných 
dopravních koridorů v měřítku 1 : 10 000.  
„Metodika určování sesuvného hazardu v prostředí ohroženém svahovými nestabilitami“ je založená 
na komplexním hodnocení přírodních faktorů, které mají vliv na stabilitu svahů. Aplikace navrhované 



 

85 
 

metodiky může ušetřit značné finanční prostředky při trasování liniových staveb na území s výskytem 
svahových nestabilit, neboť nejen že zahrnuje v současnosti známé svahové nestability, ale na 
základě jejich výskytu dokáže předpovědět možný výskyt svahových nestabilit na území, ve kterém 
jsou liniové stavby plánovány. 
Hlavním účelem „Metodiky kategorizace svahových nestabilit ohrožujících dopravní koridory“ je 
kategorizace svahových nestabilit podle předpokládaných nákladů na zajištění (zabezpečení) svahů a 
výsledkem je stanovení finanční náročnosti vedení trasy liniové stavby sesuvným územím (územím 
náchylném k sesouvání) již na základě rešerše a orientačního inženýrskogeologického průzkumu ve 
fázi předprojektové přípravy. 

Pokračovaly expertní práce ČGS na monitorování sesuvného území na dálnici D8 u 
Dobkoviček. Po stabilizace sesuvného území, které zasáhlo v roce 2013 dálniční těleso D8, byly dále 
posuzovány možnosti obnovení železniční trati Řetenice – Lovosice nad dálnicí (Kycl et al. 2017). 
V souvislosti se stabilizačními pracemi na sesuvu u Dobkoviček probíhaly přípravné práce na 
trasování přivaděčů z Děčína na D8. Některé trasy byly navrženy přes největší sesuvné území v ČR, 
označované jako Bohyně (O. Krejčí et al. 2017). Celková plocha sesuvného území Bohyně činí 13,00 
km2, včetně jeho pohřbené části podél řeky Labe. Plocha dílčích sesuvných území, která jsou zde 
v terénu rozlišitelná, v dnešní době činí 12,456 km2.  
Návrh kategorizace rizika ohrožení svahovými nestabilitami (Malík 2017) rozděluje svahové pohyby 
na dvě základní skupiny, a to svahové pohyby formou ploužení – sesouvání – tečení a formou 
skalního řícení. Pro pohyby skupiny ploužení – sesouvání – tečení jsou navrženy klasifikační kritéria 
zohledňující prostorové poměry, fáze vývoje a důsledky svahového pohybu. Prostorové poměry 
zohledňují pozici svahové nestability vůči ohroženému prostoru, a to zda je již v kontaktu nebo má 
potenciál dosáhnout prostoru při reaktivaci či iniciaci a bezpečnou vzdálenost, kdy nedojde při iniciaci 
nebo reaktivaci zasažení prostoru. Důsledky svahového pohybu jsou pak stavy, kdy je ohrožený 
objekt nebo prostor zasažen do té míry, že je destruován a je znemožněno jeho užívání nebo užívání 
jen omezuje a lze provést sanační opatření k nápravě stavu. Stav s nízkým rizikem pak znamená, že 
svahová nestabilita svým projeven neomezuje užívání ohroženého objektu nebo prostoru. 
Při formě pohybu skalním řícením je rozlišen pohyb volným pádem a pohyb smýkáním, odvalování a 
saltací po nakloněné rovině (svahu). Pro zhodnocení stability skalního masivu je aplikován systém 
Nemeton 2013, který kvantifikuje míru nestability bodovým hodnocením metodiky RSR-PR (Rock 
Slope Rating- Point Rating), resp. potenciál k projevu pohybu skalním řícením. Dalším kritériem 
uplatnitelným bez rozlišení typu pohybu formou skalního řícení je objem nestabilních hmot, který byl 

jako hraniční zvolen 26 dm3, a to  26 dm3 a < 26 dm3. 
V roce 2017 byly rozvíjeny práce v oboru geofyzikálních metod a metodiky jejich měření. 

Zejména pak metody elektrické odporové tomografie ERT („multikabel“), které byly za 3 roky 
fungování v ČGS využity na desítkách lokalit a proměřeny byly řádově kilometry profilů (Dostalík et al. 
2017). Metoda má multidisciplinární použití, což dokazuje široká škála oborů, ve kterých byla využita. 
Jednalo se o 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 2017 byla v rámci projektu OG MŽP sestavena metodika terénního měření 
metodou VES, která funguje na stejném fyzikálním principu a měří se stejným přístrojem (ARES II) 
jako metoda ERT, zaváděná v minulých dvou letech. Metoda VES byla otestována na lokalitě Rudické 
propadání, kde se zjišťovala mocnost a prostorová distribuce struskové depozice. Další práce 
probíhaly na lokalitě Čertovka, kde vzniká inženýrskogeologická mapa pro SURAO a na lokalitě 
Harbešská plošina, kde je zjišťována mocnost výplně kvartérních sedimentů v krasových závrtech. 
Také bylo zahájeno výběrové výběrové řízení na pořízení aparatury GPR (ground penetratng radar). 
Tato aparatura by měla být v kombinaci s ERT a VES (případně magnetometrie) testována na 
vybraných lokalitách v roce 2018. 
 Aktivity České geologické služby v rámci výzkumu geohazardů byly v roce 2017 také 
prováděny 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 
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satelitních a leteckých snímků v kombinaci s geomorfologickým a strukturním výzkumem, 
radiokarbonovým datováním a vertikálním elektrickým sondováním (Kycl et al. 2017). V Gruzii byly 
práce v roce 2017 prozatím ukončeny (Havlín et al. 2017). 

 
 5.2. RADONOVÉ RIZIKO GEOLOGICKÉHO PODLOŽÍ 
 

Podklady o radonovém riziku pro obce s rozšířenou působností byly v roce 2017 rozšířeny o mapové 
postery radonového rizika podloží v kraji Pardubickém, Olomouckém  a Zlínském (celkem 235 listů) 
v rámci zakázky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tyto podklady byly předány příslušným 
pracovníkům jednotlivých  ORP, stavebních a krajských úřadů v závěru roku 2017. V průběhu 
výzkumných prací byly sledovány prostorové variace příkonu dávkového ekvivalentu (H) a 
koncentrací radonu (Rn) na předpokládaných a násunových zlomech v sedimentárních formacích 
pánví a flyše v oblasti Přerovska (projekt OG MŽP v rámci Radonového programu ČR).  Celkem bylo 
změřeno 16 profilů v sedimentárních formacích Lutínské brázdy a na hranicích kulmských břidlic a 
sedimentů flyše Západních Karpat. Byl prokázán širší rozsah porušených zón zejména v případě 
násunových zlomů. Výsledky doplnily měření v sedimentárních horninách, provedené v etapě 
projektu 2016 a publikované v roce 2017 (Barnet et al., Timková et al.). Do impaktovaného časopisu 
Environmental Earth Sciences byl předán článek, souborně hodnotící variace H a Rn z dosud 
provedených měření, který v současnosti probíhá recenzním řízením. Další profilová měření byla 
provedena přes antropogenní nehomogenity (12 profilů) v širším okolí Rožmitálu pod Třemšínem. 
Antropogenní nehomogenity byly reprezentovány pozůstatky po staré těžbě (pinky a odvaly) a 
výsypkami lomů. Profily byly orientovány tak, aby částí pokrývaly nehomogenitu a částí neovlivněný 
terén.  Rozdíly ve variacích Rn a H byly na většině profilů zřetelné. 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.   
 

5.3.  POVODNĚ 
 

V roce 2017 neproběhly žádné významné povodňové události, kde by bylo možné studovat a 
dokumentovat aktuální vazby povodní a jejich erozních a akumulačních projevů. Věnovali jsme se 
tedy především interpretačnímu studiu starších událostí. V rámci studia stavby říčních niv a 
aluviálních kuželů proběhla dokumentace nárazového (levého) břehu řeky Bečvy u Oldřichova, kde 
byla věnována pozornost výplni starého zazemněného koryta, a podobně situovaným sedimentům v 
bázi nedaleké pískovny u Oseku nad Bečvou. Z předběžných výsledků palynologického studia vyplývá, 
že se nepotvrdil původní předpoklad o jejich stejném stáří. Výsledky budou publikovány v příštím 
roce jako příspěvek k problematice holocenní akumulace a eroze údolní výplně. 

V rámci geomorfologické studie v horní části povodí řeky Úpy byla provedena podrobná 
geomorfologická, pedologická hydrogeologická studie horního zahrnující charakteristiku 
sedimentární výplně a geodynamických procesů Obřího a Modrého dolu, včetně odtokových poměrů 
studované oblasti s využitím distančních dat LiDAR 5G a měřením elektrických charakteristik 
horninového prostředí metodou elektrické odporové tomografie (ERT). Součástí studie je i podrobná 
analýza říčních toků oblasti včetně simulace postupného zvyšování hladiny za účelem stanovení 
kritických míst přelivů při zvýšené hladině a identifikace nejzranitelnějších míst k povodňovému 
riziku. Výsledky budou publikovány v příštím roce jako příspěvek k problematice povodňových rizik v 
oblasti horských toků.  

 
 
 

 

http://www.radonovyprogram.cz/
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6/ Vývoj geochemických a mineralogických metod 
 
F. LAUFEK, T. MAGNA 

 

Abstrakt 

 
V roce 2017 pokračoval rozvoj metod metod stávající analytické chemie. Do centrálních laboratoří 

Barrandov byl zakoupen vlnově-disperzní rentgenfluorescenční spektrometr Rigaku Primus IV; do 

odboru sedimentárních formací byl dodán ruční rentgenfluorescenční analyzátor (ED-XRF) Innov X 

Delta 50. V laboratoři radiogenních izotopů byly na hmotovém spektrometru TIMS Triton Plus 

provedeny akceptanční procedury (analýzy poměrů 143Nd/144Nd a 87Sr/86Sr), které prokázaly vynikající 

instrumentální externí opakovatelnost analýz pod 0.01‰ RSD. V průběhu roku 2017 probíhalo 

zavádění metodiky datování monazitů metodou LA ICP-MS, pokračovaly práce na rozvoji analytiky 

kovů v sulfidech. V laboratoři speciálních metod probíhal výzkum zaměřený na optimální přípravu 

nábrusů pro modální analýzu těžkých minerálů. V Laboratoři rtg difrakce byla zavedena kvantitativní 

fázová analýza bentonitů pomocí metody PONCKS. Byl instalován program Sybilla, který umožňuje 

modelovat práškové rtg difrakční záznamy jílových minerálů včetně smíšeně vrstevných struktur, a tak 

zlepšit možnosti jejich identifikace. V centrálních laboratořích Brno jsou rozvíjeny metody pyrolýzní 

chromatografie.  

 

 

6.1.   ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH METOD ANALYTICKÉ GEOCHEMIE 
 
V roce 2017 pokračovaly analytické práce týkající se stanovení hlavních a vybraných stopových prvků 

v řadě matric pro stávající národní a mezinárodní projekty. Byla provedena instalace vlnově-

disperzního rentgenfluorescenčního spektrometru (XRF) Rigaku Primus IV, který bude během 

prosince 2017 uveden do provozu. Proběhla instalace tavičky LeNeo (fi Claisse), která umožňuje 

přípravu vzorků pro XRF ve formě tavených perel (fused beads). 

Odboru sedimentárních formací ČGS byl v létě 2017 dodán ruční rentgenfluorescenční analyzátor 

(ED-XRF) Innov X Delta 50. Cílem pořízení přístroje byla možnost rychlého získání prvkových spekter 

hornin ve výchozech i vrtných jádrech bez nutnosti konvenční laboratorní analýzy. Koncentrace 

hlavních (např. Si, Al, Ca) a vedlejších (Zr, Ti, Fe, Mn, Cr, atd.) prvků v sedimentárních horninách 
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naměřené XRF slouží k orientačnímu určení bioproduktivity (Ca přepočtený na CaCO3), 

siliciklastického přínosu (prvkové poměry Si/Al, Ti/Al, Zr/Al), míry zvětrávání ve zdrojové oblasti 

(vyjádřené odlišným charakterem jílových minerálů, poměr  K/Al), přip. redox podmínek, anoxie, atd.  

6.2.  ROZVOJ A APLIKACE METOD LEHKÝCH STABILNÍCH 

IZOTOPŮ V HORNINOVÉ, ENVIRONMENTÁLNÍ A LOŽISKOVÉ 

GEOLOGII 

V roce 2017 pokračoval rozvoj aplikací stanovení izotopového složení C, S a O v širokém spektru 

matric. Byla publikována práce zkoumající izotopy O ve vínech (Bůzek et al., 2017).   

6.3. 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 r. 2017 probíhaly práce na separačním schématu Fe ze silikátových matric, se stanovením optimální 

eluce pro kolekci maximálního výtěžku Fe bez dodatečné izotopové frakcionace na kolonách. Testy 

kvality separace Cr ze silikátových matric (basalty a SiO2-nasycené horniny) odhalily nedostatečnou 

separaci Cr od matrice a bude proto třeba dodatečných analytických kroků. 

6.4. TIMS: ROZVOJ A APLIKACE STABILNÍCH A RADIOGENNÍCH 

IZOTOPOVÝCH SYSTÉMŮ PRO TIMS (Ca, Cr, Sr, Nd, Os) V 

HORNINOVÉ A ENVIRONMENTAÁLNÍ GEOLOGII 

V Laboratoři radiogenních izotopů byl instalován nový hmotový spektrometr TIMS Triton Plus 

(Thermo Scientific, Bremen), určený pro přesnou analytiku izotopových poměrů v systémech Rb-Sr, 

Sm-Nd, Re-Os a Ca. V rámci akceptační procedury byly provedeny analýzy poměrů 143Nd/144Nd a 
87Sr/86Sr, které prokázaly vynikající instrumentální externí opakovatelnost analýz pod 0.01‰ RSD. 

Byly vytvořeny metody a přepočetní rutiny pro jednotlivé typy analýz. Pro rutinní provoz včetně 

chemické přípravy byla opakovanou analýzou horninových standardů doložena externí 

opakovatelnost pod 0.05‰ RSD. Ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR probíhaly práce na 

zavedení analytiky Re-Os izotopového složení černých břidlic.  Bude pokračovat příprava pro zavedení 

separace a rutinní analýzy izotopového složení Ca v silikátových, karbonátových a nehorninových 

matricích. 

6.5. LA-ICPMS: ROZVOJ A APLIKACE IN-SITU PRVKOVÉ 

ANALÝZY A GEOCHRONOLOGICKÝCH METOD 

V průběhu roku 2017 probíhalo zavádění metodiky datování monazitů metodou LA ICP-MS. 

Je prováděno srovnání našich výsledků s výsledky nezávislé laboratoře v Německu, která se 

datováním monazitů na podobné aparatuře dlouhodobě zabývá. Dále se v polovině roku podařilo 

získat nový apatitový referenční materiál - Durango, na kterém probíhá testování homogenity 

materiálu pomocí laserové ablace i ověření výsledků analýz na mokré cestě. Byla provedena série 

měření koncentrací stopových prvků v petrografických výbrusech pro celou škálu minerálních fází 
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(apatit, kalcit, dolomit, titanit, amfibol), jejichž výsledky budou zpracovány do dvou publikací. Byl 

zdarma získán nový referenční materiál z USGS (MASS-3) pro stanovení kovů v sulfidech pomocí LA-

ICPMS, který je ve fázi vývoje a který bude testován začátkem r. 2018 na homogenitu na úrovni 

pelety pro komerční prodej. Byl iniciován nákup laboratorního materiálu pro spojení LA s MC-ICPMS 

pro budoucí in situ analýzy izotopů Hf v zirkonech a izotopů Sr v karbonátech. Byl získán referenční 

materiál pro datování karbonátů pomocí LA-ICPMS, který bude testován v r. 2018. 

 

6.6.    ROZVOJ A APLIKACE KVANTITATIVNÍCH 

MINERALOGICKÝCH METOD 

Laboratoř speciálních metod soustavně provádí analýzu těžkých minerálů z různých vzorků pro řadu 

interních (především mapovacích) a externích projektů (projekty TA ČR, CEEMIR, ResiBil). Ve 

spolupráci s Odborem výzkumu ložisek nerostných surovin, pro projekt CEEMIR, se Laboratoř zabývá 

metodikou přípravy vzorků pro automatickou mineralogickou analýzu – Quantitative Evaluation of 

Minerals by electron microscopy SCANning (QEMSCAN) na přístroji TIMA (TESCAN Integrated Mineral 

Analyzer) ve f. TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. v Brně. V roce 2017 byl výzkum zaměřen na testování 

optimální přípravy nábrusů pro modální analýzu těžkých minerálů ze vzorků recentních řečištních 

sedimentů. Dále probíhá testování minimální množství vzorku, při kterém jsou výsledky analýz na 

tomto přístroji statisticky relevantní. 

V odboru regionální geologie Moravy byl vyvíjen nový typ preparátů těžkých minerálů a 

vytvářeny standardy pro sedimentární formace. V roce 2017 byly postupně vytvářeny a používány 

nové preparáty, ať již piperinové, nebo  acetylentetrabromidové (ACTB). Byla zdokonalena příprava 

piperinových preparátů při zahřívání pod krycím sklíčkem bez přístupu vzduchu. Pokračovaly práce na 

sestavení fotoatlasu těžkých minerálů vybraných sedimentárních formací ČR, byla sestavena sada 

preparátů pro Výběrový seminář (Těžké minerály) na Masarykově Univerzitě, Brno. 

Laboratoř rtg difrakce prováděla rtg difrakční kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu a 

poskytovala tak výzkumnou podporu celé řadě projektů (např. projekty GAČR, CEEMIR, REPP CO2) a 

externích zakázek. Prováděné analytické práce zahrnovaly také mineralogickou analýzu půd, separaci 

a následnou fázovou analýzu jílové frakce. Podařilo se zavést kvantitativní fázovou analýzu bentonitů 

pomocí metody PONCKS s budoucími aplikacemi na výzkum stability a mineralogického složení 

bentonitů v plánovaném hlubinném úložišti. Byl instalován program Sybilla, který umožňuje 

modelovat práškové rtg difrakční zánamy jílových minerálů včetně smíšeně vrstevných struktur, a tak 

zlepšit možnosti jejich identifikace.  Jsou dokončovány první publikace (Grygar et al. a, b) s přispěním 

pracovníků laboratoře. Byla získána  nova databáze práškových rtg difrakčních záznamů PDF-2 

2018.Ve spolupráci s Laboratoří experimentální mineralogie probíhal výzkum syntetických fází z 

vybraných binárních a ternárních systémů; byla publikována krystalová struktura minerálu 

brodtkorbitu (Sejkora et al. 2017). Na národní konferenci Struktura 2017 byla prezentována 

přednáška o vlastnostech rtg detektoru Bruker Lynx Eye XE (Laufek 2017).   

6.7. ROZVOJ METOD ORGANICKÉ A PLYNOVÉ GEOCHEMIE  

V centrálních laboratořích Brno jsou rozvíjeny metody pyrolýzní chromatografie. Tato metoda 

(přístroje Pyroprobe 5200 a Agilent Technologies 7890) je využívána pro rychlou molekulární 

charakteristiku polymerních organických látek v sedimentárních horninách, prachu a půdách. Metoda 
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je vhodná i pro gramové vzorky, například jemně laminovaných profilů jezerních sedimentů. Získané 

„fingerprinty“ (molekulární skladba ve formě otisku prstu) umožňují posoudit vývoj podmínek 

depozičního prostředí a změny ve skladbě biologických prekurzorů organické hmoty. V roce 2017 

byla testována pylová zrna kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin a potenciálních 

alergenů. Pro terénní měření jsou používány přenosné přístroje Ecoprobe 5 a Draeger, nově také 

automatické stanice schopné měřit metan a CO2 v hodinových intervalech v hloubce do 3 m pod 

povrchem. Z kontinuálního záznamu jsou vyhodnocovány roční, měsíční a denní cykly změn ve složení 

půdního vzduchu. Laboratoř take provádí separaci jílové a velmi jemné jílové frakce (< 2 a 0,2 μm) 

pomocí ultrazvuku a a speciální centrifugy po odstranění karbonátových, organických a železitých 

tmelů. Získané preparáty jsou analyzovány v Laboratoři rentgenové difrakce na pracovišti ČGS 

Barrandov. Obsah expandujících minerálů se měří metodou Cu-trienu.  
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Článek v recenzovaném odborném periodiku 

Článek, který je v Geopubu pouze v našem okruhu 6, ale do naší monitorovací zprávy ho 

nezapracujeme. Navic bych ho asi videl spise ve casti 3 (resp. 3.2 Výzkum a hodnocení stavu 

podzemních vod (množství, limity, kvalita). 
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