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Úvodník 
 

Tak se opět po půlroce setkáváme a zkusím bilancovat. Jsem spíše pesimistický, ale lidé kolem 

mě mi to rozmlouvají, že to není zase tak špatné. Pan profesor Pašek je toho názoru, že káru 

našeho společenství musíme táhnout, dokud to jenom jde. Je to něco jako dědictví od 

geologických starců. 

Nakonec, něco na tom je. Těšíme se na společný kongres v Liberci 2014. Semináře se konají bez 

výpadku, snad jenom jejich četnost není taková, jako za našich učitelů. Podařilo se nám získat 

mladší kolegy do Rad asociací. Připravujeme nové normy (Inženýrskogeologický průzkum) a 

další připomínkujeme, vydáváme Zpravodaj UGA, snažíme se vstoupit lépe do procesu 

odborného hodnocení našich budoucích profesionálních kolegů. Pokoušíme se nabídnout 

semináře Komoře autorizovaných inženýrů. 

Nevede se nám výběr členských příspěvků. Kázeň je hrůzná. Je názor, že není důvod, aby nás 

bylo 200, 250, proč? Nebudeme žebrat a nakonec, když nás bude 70, kteří budou mít zájem o 

život asociace a budou pracovití, možná, že to bude základ nového života asociací. Když je 

citlivě oslovíme, mohou být ochotni kompenzovat schodek rozpočtu. Pokrýt zvýšeným ročním 

příspěvkem. 

Je mnoho námětů. Musíme se opakovaně pokusit získat ke spolupráci nové absolventy, budoucí 

profesionální geology. Kde začít? Asi již na fakultách. Zvát studenty na semináře. Pokusit se 

opakovaně oslovit osoby, kteří mají odbornou způsobilost. Vyrobit „leták“, kde žádající o 

způsobilost budou informováni o naší existenci. Je to málo? Každý výsledek, byť 

několikaprocentní se může spojit s dalšími kroky. 

Jako zásadní vidím potřebnou a nutnou a stále ještě nedostatečnou komunikaci mezi námi. Mezi 

členy asociací, asociacemi a nečleny, fakultami, MŽP, MPO a ČGS apod. Například u nás 

v ČAIG si myslím, že to nefunguje, jak má. Nepodařilo se nám zajistit elektronické okamžité 

spojení se všemi členy. Společná emailová adresa. Možná, že někdo nebude ochoten si kontakt 

zajistit, o toho se musíme postarat. Podle reakcí se někdo elektronicky neobratný nedostane ani 

k přečtení Zpravodaje. Nečekejte na výzvu, podívejte se v okolí, zda není někdo z nás, komu se 

informace nedostává. 

Snad právě kongres v Liberci by měl mít mimo odborné a společensky komunikační funkce 

úlohu spojující. Mohl by některé výše uváděné neduhy řešit. Musíme pozvat co nejvíce kolegů. 

Nejen z našich profesí, ale vyzvat k účasti jak aktivní, tak pasivní členy i další profese. Na 

základě přiloženého I. cirkuláře kongresu plánujte, připravujte odborné příspěvky. Již nyní si 

rozmýšlejte, co budete prezentovat. Na tuto dobu neplánujte dovolenou, reservujte čas. Již nyní 

zapište do kalendáře. 

Pokud máte nějaké zajímavé informace a poznatky, nabídněte je na web UGA, na semináře 

asociací. Pokud víte o zajímavých seminářích, kongresech, publikacích sdělte nám ostatním. Víte 

o nových knihách, byli jste na nějaké zajímavé exkurzi, podělte se o zážitky. Na webu UGA je 

fotogalerie. Rozmnožte jí.  

Nakonec dovolte, abych poděkoval všem, kteří dobrovolně, bez nároku na odměnu a slávu 

věnují čas práci v asociacích.  

 

         Jan Schröfel 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Legislativa  
 

Konec horního práva v Českých zemích ? 
 

      
 

Rád bych se pokusil ve více rovinách vyjádřit k otázce nastolené nadpisem článku. K otázce zda 

skutečně nastal konec horního práva v Českých zemích. Pokusím se rovněž vyjádřit k důvodům 

a oprávněnosti použití obráceného hornického symbolu zkříženého želízka a mlátku pod 

nadpisem článku. Symbolu obrácených hornických kladívek, který zpravidla bývá výrazem 

hlubokého smutku nad ztrátou kamaráda na hornickém parte, na hornických hrobech nebo na 

památnících důlních neštěstí a hornických tragédií.  

Dříve než tak učiním, je potřebné znovu připomenout základní pojmy a provést stručnou exkurzi 

do historického vývoje českého horního práva. 

 

Smysl horního práva - stanovit pravidla umožňující vyhledávání, průzkum a dobývání 

nerostných surovin z jejich přirozených ložisek. (Poznámka: dále v textu je pro stručnost uváděn 

pouze termín dobývání, čímž ovšem nelze opomenout i náležitosti ložiskově geologického 

průzkumu).  

Podstata horního práva – do určité míry upřednostnit dobývání před ostatními činnostmi, které 

probíhají na povrchu zemském nad ložisky nerostných surovin. Prioritně se řeší především vztah 

těžaře – vlastníka báňského oprávnění a vlastníka pozemku. Jako veřejný zájem, a to ne jen v 

tomto vztahu, stát (panovník) vyjadřuje svoji podporu dobývání tuzemských nerostných surovin. 

Falešnou je proto myšlenka chtít horním právem dobývání omezovat, komplikovat a ve svém 

důsledku znemožňovat. Horní právo proti horníkům a dolování ztrácí svoji podstatu a nemá 

valný smysl.  

Horní regál - regál představoval komplex výsadních práv panovníka. Počátkem středověku 

panovníci začali používat horní regál a s ním související horní svobody jako základní zásady 

horního práva. Horní regál stanovuje, že k vyhledávání, průzkumu a dobývání vyhrazených 

nerostů je nutné báňské oprávnění, jehož udělení za úhradu (desátek, urbura, royality) je 

v pravomoci panovníka (státu). Svrchovanost státu (panovníka) nad přírodními nerostnými zdroji 

spravovaného území prostřednictvím horního regálu byla v českém horním právu vyjádřena od 

dávných počátků jejího uplatňování, a to až do roku 1957. Naposledy je legislativně definován 

horní regál v Obecném horním zákoně, vyhlášeném patentem ze dne 23. května 1854, č. 146 

ř. z., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (poslední změna zákonem č. 67/1951 Sb.), v 

§ 3 následovně: „Horním regálem se rozumí zeměpanské výsostné právo, vyhrazující výlučně 

nejvyššímu zeměpánu nakládat volně s určitými nerosty, nalezenými v jejich přirozených 

ložiskách. Předmětem horního regálu jsou veškeré nerosty, jichž lze využít pro jejich obsah kovů, 

síry, kamence, skalice nebo kuchyňské soli, dále vody cementové, tuha a živice a konečně veškeré 

druhy černého a hnědého uhlí. Takové nerosty se nazývají nerosty vyhrazenými“. 

Horní svoboda – tak je nazýván stav, kdy předmětem vlastnictví je báňské oprávnění a nerosty 

na jeho základě vydobyté, které si smí přivlastnit pouze držitel báňského oprávnění.  
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Nerostné bohatství ve státním vlastnictví - Svrchovanost státu vyjádřená prostřednictvím 

horního regálu byla v českém horním právu od roku 1957 nahrazena deklarací státního 

vlastnictví nerostného bohatství. Institut státního vlastnictví nerostného bohatství však byl 

do našeho právního řádu zanesen o dekádu dříve dekretem presidenta republiky č. 100 ze dne 

24. října 1945, o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, kterým byly znárodněny 

zestátněním podniky provozované podle obecného horního zákona, podniky a práva na 

vyhledávání a dobývání živic a báňská oprávnění podle § 5 obecného horního zákona. Toto první 

znárodnění umocnil zákon č. 114/1948 Sb, o znárodnění některých dalších průmyslových a 

jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, 

kterým byly znárodněny zestátněním 1. podniky pro těžení nebo zpracování rašeliny; 2. podniky 

pro těžení křemence, křemeliny, mastku, těživce, sádrovce, anhydritu, sklářského písku, 

formovacího písku, jakož i ložiska těchto hmot; 3. podniky pro zpracování nebo opracování 

kamene, pokud měly alespoň deset brousicích strojů nebo dvě pily na kámen; a 4. strojní 

štěrkovny s kapacitou nejméně deset tisíc tun ročně. Dosažený stav dvou vln znárodnění byl 

posvěcen ústavním zákonem č. 150 ze dne 9. května 1948, Ústava Československé republiky 

(tzv. „Ústava 9. května“), který stanovil v Čl. XII, odst. 1, že hospodářská soustava 

Československé republiky je založena na znárodnění nerostného bohatství, průmyslu, 

velkoobchodu a peněžnictví atd., a v § 148, že nerostné bohatství a jeho těžba, zdroje energie a 

energetické podniky, doly a hutě atd. mohou být jen národním majetkem. Naposledy je nerostné 

bohatství ve státním vlastnictví legislativně definováno zákonem Federálního shromáždění č. 44 

ze dne 19. dubna 1988, o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v § 5 následovně: „odst. 1 - Nerostné bohatství tvoří ložiska vyhrazených 

nerostů (dále jen "výhradní ložiska") a odst. 2 Nerostné bohatství na území České republiky je ve 

vlastnictví České republiky“. K tomu § 7 ještě konstatuje, že ložisko nevyhrazených nerostů je 

součástí pozemku, a § 43a, odst. 1 dodává, že ložiska nevyhrazených nerostů, o nichž bylo 

rozhodnuto příslušnými orgány státní správy, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního 

hospodářství, se i nadále považují za výhradní ložiska.  

Důvody pro upřednostnění dobývání se během století měnily. Byl to fiskální zájem panovníka 

na podílu z těžby drahých kovů, poptávka po určitých surovinách během průmyslové revoluce, 

snahy státu o dosažení nebo alespoň posílení surovinové soběstačnosti a nezávislosti, aktuálně 

vyjadřované jako surovinová bezpečnost.  

Nepřemístitelnost přírodních nerostných zdrojů - ložisek nerostných surovin je apriorním 

důvodem pro zachování možnosti upřednostnit dobývání. Ložiska lze těžit pouze tam, kde se 

nalézají, zatímco povrchové aktivity, sídla a lidi lze přemístit. Tak tomu v nejhlubší podstatě je, a 

proto to umožňovala, umožňuje a bude umožňovat legislativa řady zemí světa. Zásadní 

v jednotlivých zemích a jednotlivých společenských systémech není ani tak otázka samotného 

vyvlastnění, ale to, jak je nastaven proces vyvlastnění, následného odškodnění a určení jeho 

výše.  

Nárůst cen nerostných surovin na světovém trhu s očekávatelným dlouhodobým trendem je 

významným faktorem, který se v posledních letech začíná stále více projevovat a který je 

vážným argumentem pro zachování principu upřednostnění hornické činnosti. Ani nejbohatší 

země světa se nespoléhají pouze na import nerostných surovin, ale těží ta ložiska, která mají 

k dispozici. Aby se tak dělo přijatelným způsobem, k tomu zde slouží báňská legislativa (horní 

právo).  

 

Historický vývoj českého horního práva 

Do roku 1249 horní právo zvykové. V době, kdy horní právo ještě nebylo sepsáno, uplatňoval 

se horní regál a horní svoboda jako právo obyčejové, zvykové. Počátky našeho horního práva 

spadají proto do doby prvních korunovaných panovníků, kteří byli oprávněni užívat horního 
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regálu. Přemyslovská knížata tato práva neměla, ale své nároky na drahé kovy z přirozených 

ložisek zřejmě na svém území prosazovala. Nelze zde nezmínit spor knížete Křesomysla s 

vladykou Horymírem, který jako vůbec nestarší spor o hory do svých Starých pověstí českých 

převzal i Alois Jirásek. Někdy snad počátkem 8. století za vlády bájného knížete Křesomysla se v 

Čechách již dobývalo ze země zlato a stříbro. Mnoho lidí podlehlo vábení lesklého kovu. Rolníci 

opouštěli vesnice a pole. Hospodářství hynulo. Vladyka Horymír žádal knížete, aby poručil 

horníkům vrátit se na svá pole, ale u knížete nepochodil. Jen popudil horníky, kteří mu vypálili 

vesnici Neumětely a zničili úrodu. Horymír na oplátku se svými muži přepadl hornickou osadu 

Březové hory. Doly byly zavaleny, osada shořela, na zemi zůstalo mnoho zabitých. Horníci si 

stěžovali u knížete a kníže, který zlato miloval nade vše, uvěznil Horymíra na Vyšehradě… 

Oficiálně císař Jindřich IV. roku 1085 udělil za věrné služby knížeti Vratislavu II. královskou 

korunu, který jako nedědičný král vládl do své smrti roku 1092. Obdobně císař Bedřich 

Barbarossa udělil roku 1158 Vladislavu II. královskou korunu, který jako nedědičný král vládl 

do roku 1172, kdy v neúspěšné snaze zajistit nástupnictví svému nejstaršímu synu Bedřichovi 

rezignoval. Udělením koruny se králi přiznávala všechna královská práva, tedy i horní regál. Na 

území tehdejšího českého státu začal horní regál kontinuálně platit a být podstatněji uplatňován 

od roku 1212, kdy budoucí císař Fridrich II. Zlatou bulou sicilskou přiznal českému panovníkovi 

Přemyslu Otakarovi I. královskou hodnost poprvé dědičně. 

1249 – 1300 Jihlavské horní právo. Horní osady Jihlava a Německý Brod se rychle rozrůstaly 

na lidnatá města, která začala usilovat o potvrzení svých horních a městských práv a privilegií. 

Jihlavským se to podařilo r. 1249, když král Václav I. válčil se svým synem, budoucím 

následníkem Přemyslem Otakarem II., a když povolal Jihlavské horníky na pomoc proti němu. 

Po dobytí Pražského hradu s jejich pomocí v srpnu r. 1249 a po smíru, v kterém král svému 

synovi postoupil Moravské markrabství, předložili Jihlavští soupis svých městských a horních 

práv a král se synem tyto svobody potvrdili jak měšťanům jihlavským, tak i horníkům kdekoli po 

Českém království. Listina obsahuje 16 článků: ustanovení ve prospěch horníků, úpravu poměrů 

k horním úřadům a vlastníkům pozemků, platnost horního regálu, avšak výslovně se o něm 

nezmiňují. 

1300 – 1854 Kutnohorské horní právo. Roku 1300 vydal král Václav II. v Kutné Hoře horní 

zákon Ius regale montanorum pro všechna královská horní města v Království českém. Zákoník 

upravoval podmínky pro těžbu a zpracování stříbra. Například přesně stanovil podíl krále na 

těžbě a ražbě stříbra a zavedl novou minci Pražský groš. Obsahoval také pravidla k zajištění 

bezpečnosti práce, předpisy o výplatě mezd, délce pracovní doby a také protikoaliční předpisy, 

zakazující horníkům a kovářům samostatně se organizovat ve spolcích. Tento zákoník, vydaný 

za pomoci právníků z Itálie (hlavní podíl na vytvoření zákoníku měl Gozzius z Orvieta), byl díky 

svým ustanovením, jež zatím neměla obdoby, přeložen do mnoha jazyků a byl používán v 

mnoha zemích světa. V zemích Koruny české platil s úpravami přes pět a půl století až do roku 

1854, kdy byl nahrazen obecným horním zákonem. 

1854 -1957 Obecný horní zákon. Pokusy o unifikaci horního práva se děly již za Marie Terezie 

a Josefa II. a trvaly prakticky celé století. Roku 1786 Josef II. nařídil vypracovat obecný horní 

řád pro celou říši Rakouskou, avšak k provedení úmyslu nedošlo. Po vydání obecného zákona 

občanského roku 1811 měl být sepsán pro království České nový horní řád, který pak měl být 

rozšířen na země ostatní. Práce se však opět nezdařily. Pokusy o kodifikaci se obnovily roku 

1831, avšak opět bezvýsledně. Teprve roku 1849 došlo ke zřízení zvláštní komise pro 

vypracování nového horního zákona. Návrh této komise byl pak několikrát přepracován až byl 

císařským patentem ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z. vyhlášen jako Obecný horní zákon. 

Nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1854 a platil ve všech korunních zemích Rakouské říše. 

Zároveň pozbyly platnost všechny dřívější horní zákony, horní řády a starší zvyklosti. Všechna 

práva, nabytá podle dřívějších horních zákonů a vztahující se na provoz hor však zůstala v 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_(kn%C3%AD%C5%BEe)
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platnosti, čímž monarchie garantovala práva horních podnikatelů a stabilitu báňského 

podnikatelského prostředí jednoznačným a čestným způsobem, o kterém jejich dnešní 

následovníci mohou v podmínkách státu parlamentní demokracie jen snít. Svrchovanost státu 

nad nerostnými zdroji byla pochopitelně i nadále vyjádřena horním regálem. 

1957 -1988 zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon). V duchu 

socialistického ústavního práva by institut horního regálu nahrazen účelem zajistit co největší a 

současně nejhospodárnější využití nerostného bohatství naší vlasti, které je výhradním národním 

majetkem, pro socialistickou průmyslovou výrobu a výstavbu. 

Od roku 1988 soustava zákonů tvořících horní právo. V důsledku federalizace ČSSR 

od 1.1.1969 nastalo období dvou dekád přípravy nového horního práva pro státní federaci dvou 

národních socialistických republik. Předchozí horní zákon se rozpadl do soustavy jednoho 

federálního a dvou republikových zákonů pro každou republiku. Vznikla tak soustava pěti 

zákonů dohromady tvořící nové československé socialistické horní právo (zákon Federálního 

shromáždění č. 44 ze dne 19. dubna 1988, o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), zákon České národní rady č. 61 ze dne 21. dubna 1988, o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, zákon České národní rady č. 62 ze dne 21. dubna 1988, o geologických 

pracích a o Českém geologickém úřadu, zákon Slovenskej národnej rady č. 51 z 20. apríla 1988, 

o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, zákon Slovenskej národnej rady č. 52 

z 20. apríla 1988, o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade).  

Současné horní právo. V České republice, a to i po jejím osamostatnění po rozpadu ČSFR, tak 

dosud funguje česká část původní federální soustavy tří zákonů. Zákony č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb, o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě a č. 62/1988 Sb, o geologických pracích, všechny 

samozřejmě ve znění pozdějších předpisů, dohromady představují současné české horní právo. 

Institut horního regálu, resp. moderní vyjádření svrchovanosti státu nad domácími nerostnými 

zdroji, nebyly ani po změně politických poměrů po roce 1989 zavedeny. Účelem horního práva 

tak zůstává stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, na území 

České republiky, které je ve vlastnictví České republiky. 

 

Posledních třináct let cesty k vyvrcholení 

Uvedená soustava tří zákonů, která přestavuje české horní právo, byla od roku 1990 

novelizována 67x, slovy šedesát sedmkrát. Ius regale montanorum za cca 550 let mohlo být 

měněno a doplňováno hrubým odhadem také asi 67x. To ovšem znamená, že právní produktivita 

zákonodárců se zvýšila o 2.391,3 %. Důležité je rovněž si uvědomit, že za posledních třináct let 

z šedesáti sedmi novelizací celých 84 % změn proběhlo až po roce 2000. Poslední z nich ve 

sbírce zákonů zabírá dokonce dvě čísla za sebou. Ačkoliv se tváří nevinně, zaslouží si otištění v 

plném znění včetně odůvodnění prezidentského veta. 

Zákon č. 498 ze dne 4. listopadu 2012, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášený v částce 186 Sbírky 

zákonů rozeslané dne 31. prosince 2012. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona 

č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona 

č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona 
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č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. A zákona č. 85/2012 Sb., se mění takto: 

1. V § 31 odst. 4 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se včetně 

poznámky pod čarou č. 16 zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a). 

2. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.  Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7. 

3. V § 33 odst. 6 se číslo "6" nahrazuje číslem "5". 

4. V § 41 se slova "32a a § 33 odst. 4" nahrazují slovy "a 32a". 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení. 

          Němcová v. r. 

          Nečas v. r. 
 

Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 19. prosince 2012 publikované ve Sbírce zákonů jako 

č. 499/2012 Sb. 

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně 

a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatém 

Parlamentem dne 4. listopadu 2012 a vráceném prezidentem republiky dne 19. listopadu 2012. 

       Němcová v. r. 

 

Prezident republiky 19. listopadu 2012 vetoval horní zákon. Odůvodnění prezidenta republiky: 

1. Zákon ruší institut vyvlastnění. Nastoluje se tím – na rozdíl od současného znění horního 

zákona – velmi riskantní a problematický konflikt vlastníků pozemků a vlastníka toho 

nerostného bohatství, kterým je stát. 

2. Horní právo, jehož tradice na území našeho státu sahá až do poloviny 13. století, bylo vždy 

normou, která podporovala těžbu nerostných surovin. Zrušení institutu vyvlastnění 

představuje mimořádný zásah do samotné podstaty horního zákona, který jako jediný 

stanoví, že tzv. vyhrazené nerostné bohatství je vlastnictvím státu, bez ohledu na to, kdo je 

vlastníkem pozemku nad dotyčným ložiskem. 

3. I když rozsahem jde jen o tzv. „malou novelu“, může vyvolat řadu komplikací. 

4. Dá se očekávat, že pozemky, pod nimiž se nacházejí tato státu vyhrazená ložiska a jež 

nebude v mimořádných případech možné vyvlastnit, budou vykupovány ze spekulativních 

důvodů s perspektivou vymáhání vysokých náhrad od státu. Na změnu horního zákona mají 

zájem především tito potenciální spekulanti. 

5. Řada jiných zákonů vyvlastnění umožňuje, například zákon stavební, zákon vodní 

a zákon energetický. Dosavadní horní zákon tedy využívá nástrojů standardních 

a v jiných oborech běžných. 

6. Proti této novele zákona protestuje řada profesních organizací a institucí, jako např. 

Hospodářská komora, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz 

průmyslu a dopravy či Ústecký kraj. Nejde jen o tolik diskutovanou těžbu hnědého uhlí, 

ale i o těžbu dalších, dosud vyhrazených nerostných surovin. 

7. Vyvlastnění není v demokratických právních státech neznámým a nezákonným institutem. 

Možnost vyvlastnit pozemky mají v EU např. Rakousko, Německo a Slovensko pro 

případ, kdy by vlastník pozemku bránil využití významných energetických surovin. 

8. Vyjmutím institutu veřejného zájmu a vyvlastnění z horního zákona se stát zbavuje 

legálního nástroje pro přístup ke svému vlastnictví. Vyhlášení veřejného zájmu v případě 

těžby dosud náleží vládě, která je odpovědna za energetickou politiku. Touto změnou by 

nástroj k uplatňování své energetické politiky ztratila.  
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Ze všech těchto důvodů zákon Poslanecké sněmovně vracím k novému projednání. 

          Klaus v.r. 
 

19. prosince 2012, patnáctého dne po svátku Svaté Barbory, patronky všech horníků 

a dělostřelců, Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta republiky k návrhu změny 

horního zákona, kterým se zrušuje možnost vyvlastňování pozemků pro účely dobývání 

ve veřejném zájmu. Proti prezidentskému vetu hlasovalo celkem 120 poslanců. Vedle vládní 

koalice i šest sociálních demokratů, všichni poslanci VV a dva nezařazení poslanci, kteří byli 

původně zvolení za ODS.  

Zpráva z tisku. Poslanec Milan Šťovíček, který je současně starostou Litvínova, již dříve 

odmítl, že by vláda tuto novelu předložila výměnou za to, že podpoří církevní restituce. 

Poslankyně Kateřina Konečná řekla, že novela znamená prosazení jednoho lobbistického zájmu 

nad zájmy společnosti.  
 

Závěrem odpovědi na otázky z úvodu 
 

Nastal skutečně konec horního práva v Českých zemích? 

Nikoliv. Psané horní právo ve sbírce zákonů existuje. Je však těžce nemocné. Po řadě deformací 

způsobených vnucením principů socialistického právního řádu, po jen částečně úspěšných 

transformačních snahách o jejich odstranění, po řadě různých nepromyšlených zásahů, často 

motivovaných údajně ekologicky nebo úzkými zájmy obcí, jako by ony ani nebyly součástí 

jednoho státu, po tom všem 19. prosince 2012 horní právo vypustilo duši. České horní právo 

bylo zbaveno své podstaty a částečně i svého smyslu. Na otázku, zda se podaří naše horní právo 

vzkřísit a vyléčit nebo jak dlouho s jeho mrtvým tělem budeme žít a někteří na něm ještě nějaký 

čas úspěšně parazitovat, v tuto chvíli není odpověď. Optimismus dodává jen vědomí hluboké 

tradice a mnoha staletí jeho věrné služby naší zemi. Těch zmiňovaných posledních 13 let je ve 

skutečnosti jen krátkým krokem na ušlé dlouhé cestě. 
 

Komu patří ta smuteční obrácená hornická kladívka?  

Žádné neštěstí, žádná tragedie, žádný kamarád neumřel. Patří sem však, aby připomněla 

pokřivení horní svobody. Aby ukázala na nespravedlnost, kdy záruky pro realizaci uděleného 

oprávnění byly odebrány, desátek, urburu, úhradu však stát bude vyžadovat dál a zdá se, že 

vyšší. Zejména našim menším podnikatelům v ložiskovém průzkumu a těžbě však zůstává 

naděje, že čas ukáže nutnost nastalý stav českého horního práva kriticky posoudit podle 

Radbruchovy formule: „Konflikt mezi spravedlností a právní jistotou by měl spočívat v tom, že 

právo pozitivní, tj. zajištěné ustanovením a mocí, má přednost i tehdy, když se jeví jako 

obsahově nesprávné a neúčelné, ledaže by rozpor mezi spravedlností a pozitivním zákonem 

dosáhl tak neúnosné míry, že by musel zákon jako nesprávné právo ustoupit spravedlnosti.“ 
 

Pod čarou 

Otázku, jak je to s tím osudným vyvrcholením po třináctileté cestě s padesáti čtyřmi 

novelizačními zastaveními, zodpověděl známý sexuolog, který si nepřeje být jmenován: „Jak 

kdo. Jen málokdo si to skutečně naplno užil, ale byli i tací. Většina vyvrcholení byla 

nevědomých polutivních nebo neuspokojivých ante portas. Zůstává ovšem i nezanedbatelná 

společenská skupina, která nevyvrcholila, ale má neodbytný pocit, že jí bylo násilím vyvrcholeno 

do útrob“. 

RNDr. Richard Nouza, CSc. 

 

Se souhlasem autora převzto z časopisu Minerální suroviny, 2013, 15, No. 2, 32-35 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Informace o činnosti Evropské federace geologů 
 

Co nového v EFG?  

 

GeoNews October 2013 

 

EFG - The voice of European Geologists 

  

Index 

  

1. EFG News and News from EFG Members 

2. General 

3. Minerals 

4. Oil and Gas 

5. Renewable Energy 

6. Soil 

7. CCS 

8. Natural Hazards 

9. Hydrogeology 

10. Jobs and Training 
  

 

1. EFG News and News from EFG Members 

The deadline for submitting news items for the next GeoNews is 5 

November. The EFG Office looks forward to hearing from you. 
 

EFG: 

 

  

  

EFG Workshop - European water policy:  

challenges for Hydrogeologists, Brussels, Belgium, 22-23 

November 2013. 

This workshop supported by the International Association of 

Hydrogeologists (IAH), the European Water Platform (WssTP), the 

Belgian Geological Survey and EuroGeoSurveys will highlight those 

areas where hydrogeologists are playing an important role in the 

implementation of the Water Framework Directive and the new 

business opportunities now opening to firms in hydrogeology with 

the publication of the Blueprint. The Workshop will also provide a 

unique opportunity to obtain a corresponding official 

acknowledgement of this role by the European Commission. 

Please note that discounts apply to members of EFG's national 

association, EuroGeoSurveys, IAH and Belgian Geological Survey. 

Early-bird rates are available until 31 October. 

More information and registration: www.eurogeologists.eu 

  

EFG Council meeting, 23-24 November 2013. 

http://www.eurogeologists.eu/
http://www.eurogeologists.eu/index.php?page=1171
http://www.eurogeologists.eu/index.php?page=1171
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Subsequent to the Hydrogeology Workshop, the next EFG Council 

meeting will be held in November 2013 at the Geological Survey of 

Belgium in Brussels. 
 

 

  

  

GEOTRAINET events ‘Geo Energy – Planning and Good 

Practice’ and Update course ‘Training for trainers and Good 

Practice’, Lund, Sweden, 14-15 November 2013. 

With the establishment of the new Geotrainet organisation for 

shallow geothermal education and training in Europe, two events 

will be held in fall 2013. 

The aim of the free dissemination event 'Geo Energy - Planning 

and Good Practice' to be held on 14 November 2013 will be to 

present the benefits of shallow geothermal energy in the light of 

the European sustainable energy framework will be reviewed and 

practice examples discussed. On 15 November, the second event 

day, a course for new trainers and those who have already taken a 

training course will be held. The course aims at facilitating the 

structure of Geo-Education for a sustainable geothermal heating 

and cooling market. 

More information and registration: 

https://geotrainet.splashthat.com 
 

'International Innovation' interviews EFG President Vitor Correia. 

EFG President Vitor Correia recently gave an interview to the journal 'International 

Innovation' where he explains the role EFG plays in the promotion of high 

standards of professional practice and in the dissemination of geological 

information throughout Europe. 

‘International Innovation, published by Research Media, is the leading global 

dissemination resource for the wider scientific, technology and research 

communities, dedicated to disseminating the latest science, research and 

technological innovations on a global level. More information and a complimentary 

subscription offer to the publication can be found at: www.researchmedia.eu’. 

You can download the article here. 

 

  

  

EFG/EAGE photo contest 2013 - Travelling exhibition at 

Brussels and publication of the 2014 calendar. 

The vote for the EAGE/EFG photo contest 'Geoscientists at work' is 

now closed and we will announce the winners very soon. 

The travelling exhibition of the Top 12 pictures has now arrived at 

Brussels and is shown at the Belgian Museum of Natural Sciences 

until 25 November. 

The EAGE-EFG calendar 2014 displaying the Top 12 pictures is 

now available and can be ordered at http://bookshop.eage.org.  
 

BDG, Germany: 

 

  

  

GEC Geotechnics - expo & congress, Offenburg, Germany, 

17-18 October 2013.   

The premier of the GEC Geotechnics fair will be held in Offenburg 

(not far away from Stuttgart) in October. At the same occasion the 

BDG, EFG’s German membership organisation will hold its next 

general meeting. 

More information: http://www.gec-offenburg.de/en/geotechnics 
 

IGI, Ireland: 

https://geotrainet.splashthat.com/
https://geotrainet.splashthat.com/
http://www.researchmedia.eu/
http://eurogeologists.eu/images/content/News/p115-117_EFG.pdf
http://bookshop.eage.org/Webshop/product_details.aspx?prod_code=ZA0023&cat_code=MERCHANDIS
http://bookshop.eage.org/Webshop/product_details.aspx?prod_code=ZA0023&cat_code=MERCHANDIS
http://www.gec-offenburg.de/en/geotechnics
http://www.gec-offenburg.de/en/geotechnics
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The Geo-Gathering 2013 - A geological gathering of 

international Irish geoscientists - both home and away, 

Galway, Ireland, 19-20 October 2013. 

A group of active Irish geological organisations (including IAEG, 

IGI, IMQS and the GSI) has come together to organise a 

geologically-focused gathering: ‘The Geo-Gathering’ which 

addresses the internationally widespread Irish geological 

community. 

More information:http://www.thegatheringireland.com 
 

APG, Portugal: 

 

  

  

O potencial geológico nacional: uma alavanca para a 

retoma económica, Lisbon, Portugal, 28-29 November 

2013. 

The Portuguese Association of Geologists (APG) will organise its 3rd 

APG days in November 2013 with the topic ‘The national geological 

potential: a lever for economic recovery’. The event aims at 

launching a reflection on the role of geological resources in the 

economic recovery, as it is commonly accepted internationally that 

only countries with natural resources can quickly overcome the 

deep crisis affecting the global economy. The programme intends 

to update knowledge of the national potential for the exploitation 

of mineral resources, oil and gas, in terrestrial and marine 

environment and highlighting the contribution that geology can 

provide for the country's economic development. 

More information: http://apgeologos.wordpress.com 
 

GSL, UK: 

 

  

  

CCS and Shale Gas Policy. 

Following an inquiry of the British House of Commons Energy and 

Climate Change Committee on Carbon Capture and Storage 

(CCS), the Geological Society, together with the Petroleum 

Exploration Society of Great Britain, has put forward a written 

submission. 

More information: https://www.geolsoc.org.uk 

GSL has collected public statements and resources on the shale 

gas issue covering the past fifteen months. You can read them on 

GSL's Policy and Media Resources page. The President of the 

Geological Society, David Shilston, also responded to an editorial 

leader in the Guardian which put debates over shale gas in the 

broader context of the UK’s energy policy. You can read both the 

editorial and the reply by David Shilston on the Guardian website. 
 

2. General 

European Institutions: 

InfoDay on 2014 Calls - HORIZON 2020, SC5: Climate Action, Environment, 

Resource Efficiency and Raw Materials, Brussels, Belgium, 12 November 

2013. 

This info day aims at highlighting the novelties of the 2014-2015 Work Programme 

and will provide guidance on the preparation and submission of proposals. Please 

note that the registration is closed. You can watch this event online via 

http://www.thegatheringireland.com/
http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-%20http:/www.thegatheringireland.com
http://apgeologos.wordpress.com/author/apgeologos/
http://apgeologos.wordpress.com/author/apgeologos/
http://www.igi.ie/
https://www.geolsoc.org.uk/CCS_inquiry13?utm_medium=email&utm_source=MyNewsletterBuilder&utm_content=466346194&utm_campaign=The+Geological+Society+of+London+Newsletter+-+Issue+218+1411849521&utm_term=Visit+the+website+for+more+information
http://www.mynewsletterbuilder.com/tools/refer.php?s=52383716af5225b5050032fe&u=30432671&v=3&key=5219&skey=cdb7201296&url=http%3A%2F%2Fwww.geolsoc.org.uk%2FPolicy-and-Media%2FResources%2FShale-Gas-and-Fracking%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3DMyNewsletterBuilder%26utm_content%3D%23subscriber_id%23%26utm_campaign%3DThe%2BGeological%2BSociety%2Bof%2BLondon%2BNewsletter%2B-%2BIssue%2B218%2B1411849521%26utm_term%3DPolicy%2Band%2BMedia%2BResources%2Bpage
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/18/energy-policy-argument-editorial
http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/28/cuadrilla-uk-energy-policy-shambles
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=f1298750ed09618717f9c10ea8d1d3b0
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webstreaming. 

 

  

  

European Commission and Member States to assess 

barriers restricting access to regulated professions. 

The European Commission has adopted on 2 October 2013 a 

communication announcing the start of an evaluation of national 

regulations on access to professions. Within a transparency 

initiative, Member States will have to report a list of professions it 

regulates in order to allow the EC to establish a mapping reflecting 

which professions are regulated in which countries. In a second 

stage Member States will be invited to conduct an evaluation of 

the barriers limiting the access to certain professions. 

Stakeholders representing professionals will be particularly 

involved in this stage. 

More information: Evaluating national regulations on access to 

professions – frequently asked questions and 

Press release - European Commission and Member States to 

assess barriers restricting access to regulated professions 
 

Publications: 

 

  

  

Bilingual English-French Earth Sciences dictionary, Dunod, 

August 2013. 

This bilingual dictionary is a new edition which has been 

completely reviewed, especially in the field of environmental 

sciences (pedology, hydrogeology, climatology, waste disposal). 

More information: http://www.dunod.com 

 

 

  

  

World Energy Outlook (WEO-2013). 

The 2013 edition of the World Energy Outlook (WEO-2013) 

presents a full update of energy projections through to 2035 and 

insights into what they mean for energy markets, climate change, 

economic development and universal access to modern energy 

services. Oil, coal, natural gas, renewables and nuclear power are 

all covered, along with an update on developments in energy 

efficiency and subsidies to fossil fuels and renewable energy. 

More information: World Energy Outlook 

  
 

Events: 

 

  

  

The International Conference On Geoethics, Příbram (Czech 

Republic), 14-18 October 2013.   

The Conference will be arranged in the framework of the MINING 

PŘÍBRAM SYMPOSIUM 2013 accordingly to the International 

Declaration of Geoethics agreed on behalf of the Working Group 

for Geoethics of the Association of Geoscientists for International 

Development (AGID) at the end of the traditional international 

section on GEOETHICS hosted by the Symposium in October 2011. 

The Conference will cover a special session  Ris  in earth sciences 

and nanotechnology  with a bloc  examining special ethical 

aspects of the    A uila case. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-839_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-839_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-839_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-897_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-897_en.htm
ttp://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/dictionnaire-bilingue-des-sciences-de
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/sciences-de-la-terre/master-et-doctorat/dictionnaire-bilingue-des-sciences-de
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://tierra.rediris.es/Geoethics_Planetary_Protection/Newsletter/2013ICG_PribramCircularJULY.pdf
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The Conference will take place together with a joint meeting of the 

Working Group for Geoethics established by the Association of 

Geoscientists for International Development (AGID). 

More information: 

http://tierra.rediris.es/Geoethics_Planetary_Protection/Newsletter/

2013ICG_PribramCircularJULY.pdf 
 

3. Minerals 

Panel of Experts: 

Meeting with Head of Unit Raw materials, DG Enterprise and Industry. 

EFG President Vitor Correia and Executive Director Isabel Fernandez had the 

opportunity to meet Mattia Pellegrini, Head of Unit Raw materials, Metals, Minerals 

and Forest-based industries, the 24th of September 2013 at the headquarters of 

DG Enterprise and Industry, Brussels. 

You can read the full meeting report here. 

Events: 

 

  

  

Materials in a resource-constrained world, Delft University 

of Technology, The Netherlands, 18 - 20 November 2013. 

This event will bring together policy-makers and scientists across 

different disciplines to: 

Analyse the problem of the increasing demands on the planets' 

raw materials and natural resources; explore potential solution 

strategies for affordable access to and production of materials in a 

resource-constrained world, including sustainable mining, 

recycling and substitution of critical materials, material life-time 

extension and product design; discuss ways forward for research, 

policy and practice. 

More information: http://www.cost.eu/events/materials 
 

 

  

  

Industry’s and Society’s needs for the sustainable use of 

raw materials in Europe: Exploring solutions for future 

action, Brussels, Belgium, 28-29 November 2013. 

This conference will bring together EU and national 

representatives from industry, civil society, public authorities, 

research and geological surveys to explore and discuss 

opportunities and strengths related to sustainable raw materials 

supply and use in Europe. The conference is the opening 

conference of the FP7 project COBALT that is funded by the 

European Commission (www.cobalt-fp7.eu) and runs from 2013 to 

2015. The conference results will be taken forward to shape the 

further work of the project, and will inform future policy and 

research debates, including the work of the European Innovation 

Partnership on Raw Materials. 

More information: http://www.cobalt-fp7.eu/conference 
 

4. Oil and Gas 

European Institutions: 

 

  

  

Shale gas: new fracking projects must pass environmental 

test.   

The European Parliament has proposed that exploration and 

http://tierra.rediris.es/Geoethics_Planetary_Protection/Newsletter/2013ICG_PribramCircularJULY.pdf
http://tierra.rediris.es/Geoethics_Planetary_Protection/Newsletter/2013ICG_PribramCircularJULY.pdf
http://eurogeologists.eu/images/content/panels_of_experts/minerals_and_their_sustainable_use/Memorandum%20EFG%20meeting%20with%20DG%20Enterprise%20and%20Industry.pdf
http://www.cost.eu/events/materials
http://www.cost.eu/events/materials
http://www.cobalt-fp7.eu/conference
http://www.cobalt-fp7.eu/
http://www.cobalt-fp7.eu/conference
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0413+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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hydraulic fracturing extraction activities for non-conventional 

hydrocarbons should be subject to environmental impact studies, 

in adopting an amendment to existing EU legislation on 

Wednesday. MEPs furthermore suggest measures to prevent 

conflicts of interest and to ensure that the public is informed and 

consulted. 

More information: http://www.europarl.europa.eu 
 

5. Renewable Energy 

European Institutions: 

 

  

  

Call for proposals 2013: Funding now available for BUILD 

UP Skills 

The Guide for Proposers 2013 for BUILD UP Skills, the IEE 

Sustainable Building Workforce Initiative, is now available and the 

electronic submission system is open. 

The deadline for submissions is 28th November 2013, 17h00 

(Brussels time). 

BUILD UP Skills funds projects which supports activities to 

establish or upgrade large-scale qualification and training 

schemes, based on the roadmap recommendations of BUILD UP 

Skills Pillar I (or equivalent). You can check your BUILD UP Skills 

proposal idea with the EACI until 11th October 2013. 

The call is open exclusively for Pillar II of the BUILD UP Skills 

initiative. 
 

 

  

  

BUILD UP Overview articles.   

BUILD UP, The European Portal For Energy Efficiency In Buildings, 

has gathered overview articles on topics such as renovation 

strategies, IEE projects or heat pumps in one single file. The 

articles analyse key strategies and actions that help to improve 

the energy efficiency of the building stock. 

You can download it at http://www.buildup.eu 
 

Events: 

 

  

  

Geothermiekongress , Essen, Germany, 12-14 November 

2013. 

This year the geothermal energy congress will take place at the 

Messe Essen at the same time as the trade exhibition Geo-T Expo. 

The workshops will include themes such as International 

geothermal projects; Public Relations; Communal electrical power 

supply;   Quality management in near-surface geothermal energy; 

Effects of geothermal energy on ground water; Monitoring on 

near-surface geothermal energy projects; 3D seismic exploration 

method for exploring geothermal reservoirs; Use of deep ground 

water. 

More information: http://www.geothermie.de 
 

 

 D-GEO-D, Paris, France, 10-11 April 2014. 

The French Geothermal Association AFPG will take the opportunity 

of the third Journées de la Géothermie trade show and 

conferences, held in Paris on 10-11 April 2014, to open it to a 

larger audience. The two-day international conference D-GEO-D, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0413+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://www.buildup.eu/
http://www.buildup.eu/sites/default/files/content/Bundle%20BUILD%20UP%20Overview%20articles_final.pdf
http://www.geothermie.de/aktuelles/der-geothermiekongress-2013/programm.html
http://www.geothermie.de/aktuelles/der-geothermiekongress-2013/programm.html
http://www.d-geo-d.com/
http://www.journeesgeothermie.com/
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or Deep-Geothermal Days, dedicated to deep geothermal energy 

will be organized in collaboration with Enerchange. 

The organisers invite you to submit your abstracts until 16 

December 2013. 

More information: http://www.d-geo-d.com/ 
 

6. Soil 

European Institutions: 

LUCAS 2009 topsoil dataset is available in the European Soil Data Centre. 

The available dataset includes data from 19,969 samples from 25 Member States. 

Samples have been analysed for the percentage of coarse fragments, particle size 

distribution (% clay, silt and sand content), pH (in CaCl2 and H2O), organic carbon 

(g/kg), carbonate content (g/kg), phosphorous content (mg/kg), total nitrogen 

content (g/kg), extractable potassium content (mg/kg), cation exchange capacity 

(cmol(+)/kg) and for most samples multispectral properties are available. The data 

are freely available and can be downloaded after prior registration. The report 

"LUCAS Topsoil Survey: methodology, data and results" provides a detailed insight 

into the design and methodology of the data collection and laboratory analysis. 

More information: http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/Lucas/Data.html 

7. CCS 

European Institutions: 

EC continues support for CCS in Horizon 2020 

The European Commission will continue its support to CCS development and 

implementation under Horizon 2020, the follow-up programme of FP7. The aim of 

the EC is to enable the commercial deployment of CCS technologies for fossil fuel 

power plants and other carbon-intensive industries going into operation after 2020. 

The focus will be to demonstrate the full CCS chain. 

More information: CCS in Horizon 2020 presentation 

Workshop proceedings, Carbon Capture and Storage Technology in Europe, 

Brussels, 18 June 2013.   

This workshop was held at the European Parliament in Brussels on 18 June 2013 by 

the ENVI committee in the context of its implementation report on 'Developing and 

Applying Carbon Capture and Storage (CCS) Technology in Europe'. The aim of the 

workshop was to discuss the potential role of CCS in reducing carbon pollution, as 

well as its barriers and challenges and possible ways to move forward with CCS in 

Europe. 

You can download the proceedings at: http://www.europarl.europa.eu 

8. Natural Hazards 

Publications: 

New insights into uptake of household flood mitigation measures 

According to recent research, comprehensive flood risk management should include 

household measures, such as improving a home’s stability and relocating heating 

systems to safe places within the house. Better communication between 

householders and authorities on the effectiveness of such measures, and how to 

implement them, could increase their uptake. 

More information: 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/341na6.pdf 

http://www.d-geo-d.com/
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/Lucas/Data.html
http://www.co2geonet.com/UserFiles/file/Open%20Forum%202013/Presentations/9-April/1_14_Kougionas.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130911ATT71114/20130911ATT71114EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/341na6.pdf
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9. Hydrogeology 

European Institutions: 

 

  

  

Consultation on the revision of Annexes I and II of the 

Groundwater Directive (2006/118/EC). 

The objective of the consultation is to gather views for the first 

review of Annexes I and II of the Groundwater Directive (Annex I 

covers groundwater quality standards and Annex II, threshold 

values for groundwater pollutants and indicators of pollution). 

Article 10 of the Groundwater Directive requires the Commission 

to review Annexes I and II of the Directive every six years and 

come forward with legislative proposals, if appropriate.  

The deadline for participating in this consultation is 22 October 

2013. 

More information: 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/groundwater_en.h

tm 
 

COM(2013) 683 Final report from the Commission to the Council and the 

European Parliament. 

In its report from 4 October, on the implementation of Council Directive 

91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by 

nitrates from agricultural sources based on Member State reports for the period 

2008–2011, the European Commission presents the current status of water quality 

monitoring and analyses future trends. 

More information: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0683:FIN:EN:PDF 

Events: 

 

  

  

9th EWA Brussels Conference, Water – Investing Today for 

the Future, Brussels, Belgium, 13-14 November 2013. 

Held in cooperation with the DG Environment of the European 

Commission, the annual EWA Brussels Conference aims at 

establishing a dialogue between the European Commission and 

European water professionals and stakeholders. 

More information: http://www.ewa-online.eu 
 

 

  

  

WFD Lille 2013 - Third Water Framework Directive 

international conference:  climate change impacts on water 

security and safety, Lille, France, 4-6 November 2013. 

The conference will review technical challenges faced by Member 

States, stakeholder organisations and scientists, while integrating 

climate change components (understanding, prevention, 

preparedness) into the River Basin Management Planning under 

the Water Framework Directive (WFD). It will look at the way 

cross-sectoral and multidisciplinary co-operation has developed 

with a strong focus on climate change research, and how 

emerging issues such as adaptation to climate change will be 

considered in the water sector in the future.     

More information: www.WFDLille2013.eu 
 

 

  

  

EIP Water Annual Conference 2013, Brussels, 21 November 

2013. 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/groundwater_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/groundwater_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/groundwater_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0683:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0683:FIN:EN:PDF
http://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/id-9th-ewa-brussels-conference.html
http://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/id-9th-ewa-brussels-conference.html
http://www.wfdlille2013.eu/
http://www.wfdlille2013.eu/
http://www.eip-water.eu/eip-water-annual-conference-2013
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The first European Innovation Partnership (EIP) Water Conference 

themed  Networ ing – Interacting – Innovating  will bring 

together all stakeholders for networking, taking stock of where we 

stand and shaping the future of the EIP Water in the medium and 

long-term to further increase the potential and opportunities for 

the co-generation of water innovations. 

The Conference will highlight innovations within and outside the 

water sector – globally and in the EU - through keynote addresses, 

panel discussions with high-level representatives from across the 

innovation value chain and moderated plenary discussions. 

More information: http://www.eip-water.eu/eip-water-annual-

conference-2013 
 

Publications: 

Bacterial remediation of groundwater depends on environmental 

conditions. 

New low cost methods using bacteria to remove toxic metals from groundwater 

have been investigated using both actual contaminated groundwater and artificially 

controlled systems. Environmental conditions, such as changing levels of acidity or 

alkalinity, can have a significant effect on the removal of toxins, results show. 

You can download the full article at 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/43si2.pdf 

10. Jobs and Training 

For more information on jobs and training possibilities please visit the EFG website. 

You will find there an updated list of job vacancy platforms all over Europe. 

We hope you enjoyed reading our monthly newsletter and would be pleased to receive your comments, 

feedback or information on events relevant to the geological profession in Europe. 

  

Kind regards, 

EFG Office 

  

GeoNews Sponsors 

   
  

  

  
  

How to advertise in the 

GeoNews?  

 
 

  

  

EFG Office, Rue Jenner 13, B-1000 Brussels www.eurogeologists.eu 
 

 

 

 

http://www.eip-water.eu/eip-water-annual-conference-2013
http://www.eip-water.eu/eip-water-annual-conference-2013
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/43si2.pdf
http://www.eurogeologists.eu/index.php?page=105
http://www.ventyx.com/go/info/emeia/top5-mineplanning.aspx
http://www.ventyx.com/go/info/emeia/top5-mineplanning.aspx
http://www.eurogeologists.de/index.php?page=1051
http://www.eurogeologists.de/index.php?page=1051
http://www.mol.hu/en/
http://www.eurogeologists.eu/
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 Zprávy o činnosti Unie geologických asociací 
 

 

Členství UGA v EFG skončilo 

 
Na rok 2013 jsme za UGA nezaplatili členské příspěvky a naše členství v Evropské federaci 

geologů (EFG) skončilo. 

 

Jaký byl začátek? Zdědil jsem „převoznictví“ po dr. Laboudkovi a panu profesorovi Paškovi, 

kteří s EFG. Skoro před 15 lety mě na fakultě navštívil president EFG, jestli se nechceme stát 

členy EFG. Nejprve jsem požádal o vysvětlení a posléze navštívil jednání EFG Councilu v 

Budapešti, které se tam po půl roce konalo. Založili jsme Unii geologických asociací a uvažovali 

o tom se stát členy. Chtěli jsme komoru, to se však ukázalo zatím neprůchodné. Jednali jsme se 

Slováky, kteří již členy byli. Program EFG byl jednoduchý: spojit komunikačně cech geologů v 

evropském prostoru a propojit ho s ostatními podobnými společenstvími ve světě (USA, Kanada 

a Austrálie). Zvýšit vážnost profese a účastnit se všech procesů, kde se jedná o geologii bez 

geologie. Komunikovat s podobnými společnostmi, jako jsou architekti a stavební inženýři, 

těžaři, lidé od životního prostředí apod. Vlastně něco obdobného o co se snažíme i u nás. Jeden 

ze členů EFG Board je komunikační spojkou s administrativou EU. Zajišťuje harmonizaci 

norem, zákonů a vyhlášek. Je zván na jednání a bývá respektován. 

 

Jedním s cílů EFG bylo vytvořit jakýsi standart pro profesionální práci geologa, stručně, který 

bude dostatečně vzdělán, bude mít odpovídající praxi a zkušenost, bude ctít etický kodex při 

práci a bude dále doškolován. EFG připravila standart takového profesionála s titulem European 

Geologist. Podobné jako v mnoha jiných zemích (Itálie, Velká Británie, Španělsko a samozřejmě 

USA a Kanada). Nakonec obdobné s naším oprávněním (zde etický kodex není podmínkou). 

Jsou země , včetně Europské Unie, kde stačí národní oprávnění pro podnikání, na druhé straně 

jsou práce, kde se již titul vyžaduje. Lze říci, že administrativa Evropské Unie si zvyká. Měl 

jsem představu, že se vyhneme často ponižující komunikaci s MŽP a titulem EFG, který získáme 

převodem našeho oprávnění (je to z větší části dostatečné) získáme evropskou autorizaci pro 

geologické práce (pro EG je potřebné pouze národní členství v EFG, zaplatit jednorázově za titul 

a poplatkem každý rok ho prolongovat). 

 

Ozvali se pouze dva lidé, že by měli zájem titul získat. Pokusil jsem se ustanovit národní 

verifikační orgán „vetting comitee“, ale ten neměl zatím žádnou práci (a už ji nebude mít, pokud 

se náš zájem nezmění). 

 

Členství nám přineslo málo, spíše povinnosti. Platit příspěvky, účastnit se jednání Council a 

spolupracovat na agendě, jako je členství v pracovních, expertních skupinách, na výkaznictví pro 

školství a různá ministerstva apod. Platit roční příspěvky, které se pomalu zvyšují a letos 

dosahují pro naší UGA cca 35 000.-Kč. Není to mnoho, ale není vůle a zájem. 
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Myslím, že přínos by byl, kdybychom se mohli více aktivně života EFG účastnit. To však 

znamená cestování, účast na aktivitách, v orgánech a na akcích EFG. Nejenom mojí, ale dalších 

kolegů. Opět finanční náklady a čas. Dávat i brát. V EFG jsou momentálně téměř všechny země, 

mimo Rakousko, Norsko, Dánsko, Island, Polsko, Slovensko a Česko. Poslední tři nezaplatili 

členské příspěvky a podle stanov (Regulations) byli vyloučeni. Naopak na členství další země 

postkomunistické Evropy čekají. 

 

Myslel jsem, že se nám podaří na jednání EFG Councilu v květnu 2013 ve Stockholmu (kam 

jsem cestoval na náklady z jiného zdroje) převést naše členství na status „observer“, bohužel to 

je možné jenom pro mimo evropské země. „Observrem“ jsme již na začátku byli a nemuseli 

platit členské příspěvky. Opakovat to nelze. 

 

Co nyní? Myslím, že nemůžeme nic dělat. Nezavřela se nám komunikace s EFG, můžeme číst 

webové stránky, zatím mi chodí pošta EFG. Nenalezli jsme žebrácky pro nás výhodný status. 

Věřím, že bude doba, kdy o členství znovu požádáme a budeme mít na to, platit příspěvky a ve 

vlastním zájmu i ze solidarity, se života EFG budeme rádi účastnit. Tak, jako to je ve většině 

zemí a jejich profesionálních asociacích. 

 

Byl bych rád, kdyby se na toto téma rozvinula nějaká diskuze. Kdyby se hledali zdroje 

financování našeho členství v EFG (je pravda, že je tím oslabena jistá nezávislost asociací, ale 

např. maďarské a španělské a italské  členství podporují i částečně ministerstva). Není 

vyloučeno, že velmi rychle se stane potřeba „zmezinárodnění“ našich oprávnění nutností. 

Oprávnění by vždy měla vydávat „komora“ a ne ministerstvo. Je to otázka odbornosti a nikoli 

zkoušení z práva. Toto by mělo být ošetřeno profesními asociacemi a verifikováno UGA. 

Asociace by se měli starat o dodržování etického kodexu a o následné vzdělávání. 

 

Nyní se musíme asi věnovat práci hlavně v naších profesních asociacích a Unii geologických 

asociací. Zvyšovat prestiž, hlavně ven. Pořádat co nejvíce hodnotných seminářů s velkou účastí. 

Navštívil jsem několik akcí v ve Velké Británii, Švédsku a již dříve v Kanadě a v duchu jsem si 

přál být členem jejich sdružení. 

 

Možná podívejte se na webové stránky EFG – www.eurogeologists.de  

 

          Jan Schröfel 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

http://www.eurogeologists.de/
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Zápis 

z jednání UGA v OPV Praha dne 30.9.2013 
Přítomni:  za ČAAG  J. Bárta, D. Dostál 

  za ČAH  J. Datel, J. Čížek  

za ČAIG  A. Abramčuková, J. Schröfel 

  za ČALG  omluveni 

Kontrola úkolů z minulého zápisu a závěry z jednání: 

 Zpravodaj UGA č. 15/2013 byl rozeslán elektronicky v březnu 2013 dle dispozic jednotlivých 

asociací. 

 Nové webové stránky UGA jsou aktualizované a postupně na nich uveřejňujeme Zpravodaje 

UGA, podobně jako na webových stránkách asociací. 

 Příprava Zpravodaje UGA 16/2013: 

Struktura zpravodaje bude obdobná jako v předchozích číslech: 

 Úvodník – předloží J. Schröfel 

 Nová nebo změněná legislativa a normy – Novelizovaná metodika pro studny – 

ČAH, Funkce garantů při udělování oprávnění MŽP – ČAH+ČAIG, Polemika 

k zákonu o VZ - ČAAG 

 Zpráva o činnosti EFG – situace po vystoupení z EFG - J. Schröfel  

 Zprávu o činnosti UGA – zajistí J. Čížek 

 Zprávu o činnosti asociací – zápisy z jednání valných hromad, výborů a rad - zajistí 

každá asociace, za ČAH zajistí J. Datel – výkonná rada, příprava kongresu v roce 2014 

ČAH a ČAIG, za ČAIG zajistí J. Schröfel - činnost ČAIG – valná hromada, ČAAG – 

činnost ČAAG – valná hromada, zpráva z konference v Bochumi, ČALG - zprávy z 

Rady ČALG – valná hromada, informace o Fóru pro nerudy, které bude na jaře 2014 

v ČR.  

 Odborné články – ČALG – článek Nerostné suroviny a elektřina v ČR. Možnosti 

využívání služeb ČGS - Geofondu – zajistí J.Čížek 

 Přehled seminářů, konferencí, apod. na podzim 2013 a jaro 2014 – zajistí každá 

asociace – mj. začlenit akce vysokých škol, Národního muzea, České geologické 

společnosti a Klubu Barrande  

 Novinky z oblasti literatury, časopisů, apod. 

 Různé – přehled webových stránek – zajímavých odkazů 

 Jubilea – Vaněček – 85. 

 Nekrology – Müllerová – ČAH, Müller - ČAAG 

 Iinzerce, aj. - zajistí každá asociace 

 Úprava příspěvků: MS Word, MS Excel, písmo Times New Roman velikost 12, uspořádání 

do bloku, řádkování 1,5, obrázky vkládat ve formátu jpg – celkem do 2 MB, nestránkovat, ani 

jinak neformátovat. Nevkládat obsažné soubory typu bmp apod. Celkový rozsah bude max. 

80 stran velikosti A4 ve formátu pdf.  

 Každá asociace prověří dostupnost elektronického Zpravodaje tak, aby aktuální číslo bylo 

dostupné pouze pro platící členy! Případné vytištění a rozeslání Zpravodaje členům, kteří 

nemají přístup na Internet, si zajistí každá asociace ve své režii.  

 Tyto příspěvky je nutno poslat nejpozději do 15.10.2013 na adresu cizek.j@opv.cz, příp. 

milos.horacek@rwe.cz, jabramcuk@gmail.com (velikost schránky nelimitována).  

 Další schůzka UGA bude v březnu 2014.      Zapsal: J. Čížek 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Ze života asociací  
 

 
 

Česká asociace hydrogeologů (ČAH) 
Albertov 6, 128 43 Praha 2 

e-mail: jvdatel@gmail.com 

http://www.cah-uga.cz 

 

 

 

 

Jak se zaregistrovat na stránkách ČAH? 

 
Vážení kolegové, protože s stále objevují dotazy s nejasnostmi kolem postupu registrace členů ČAH 

na webových stránkách, uvádíme zde podrobný návod, který už vám byl i zaslán e-mailem v únoru 

t.r.  

 

1. Otevřít stránky www.cah-uga.cz  

2. Vlevo je rámeček „Přihlášení“ a v něm možnost „Vytvořit nový účet“  

3. Zvolíte si uživatelské jméno a heslo, pod kterými se budete přihlašovat na stránky.  

4. Vyplníte nezbytné minimální kontaktní údaje: povinné jsou označeny červenou hvězdičkou. Tyto 

údaje udržujte prosím i do budoucna aktuální, protože na jejich základě vzniká databáze členů ČAH, 

jinou evidenci nevedeme.  

5. Na závěr opíšete kód z obrázku a dole odkliknete „Vytvořit nový účet“  

6. Obvykle do 1-2 dnů vám účet zaktivujeme a vy se můžete přihlásit na stránky pod zvoleným 

jménem a heslem.  

7. Pokud jste doposud nebyl(a) členem ČAH, bude vás později kontaktovat tajemník ČAH s 

informacemi o členství a o placení členských příspěvků.  

Pokud heslo zapomenete, v rámečku „Přihlášení“ je možnost „Zaslat nové heslo“, které vám přijde 

na e-mail uvedený v registraci.  

Naprostá většina webové stránky je přístupna i bez přihlášení, v současné době jsou jen dvě výjimky, 

které lze otevřít až po přihlášení:  

- Poslední číslo Zpravodaje  

- Diskusní fórum členů ČAH  

 

Donedávna byla jen pro přihlášené i informace o placení příspěvků (z důvodu ochrany soukromých 

informací našich členů), na četné žádosti ale byl i tento seznam zařazen do veřejné části webu.  

 

Pokud by během registrace vznikly jakékoliv problémy, neváhejte nás kontaktovat, viz záložka 

„Kontakty“ na horní liště. 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Česká asociace inženýrských geologů 
Praha 2, Nové Město, Albertov 2038/6 

e-mail: pospisil.p@fce.vutbr.cz 

http://www.caig-uga.cz 

 

Valná hromada ČAIG 

se uskuteční dne 3.2.2014 - začátek již ve 14.00 hodin! 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 
 

Česká asociace geofyziků, o.s. 
Albertov 2038/6, 12800 Praha 2 

e-mail: zdenek.kalab@ugn.cas.cz 

http://www.caag.cz 

 

Konference Near-surface EAGE v Bochumi 

 
V září tohoto roku se v německé 

Bochumi uskutečnil již devatenáctý 

ročník konference Near-surface 

EAGE. Ta navazuje mimo jiné na 

častokrát vzpomínaný ročník 2003, 

kdy tento kongres zavítal i do 

Prahy. Žel bohu se od té doby 

nepodařilo do našeho hlavního 

města znovu přivézt žádnou další 

podobně významnou geofyzikální 

událost, což je jistě velká škoda. Je 

otázkou, do jaké míry to je daný 

fakt, že si EAGE hostitelská místa 

vybírá přímo, nebo zda tu je nějaký prostor pro aktivní lobbing. Je jistě nepopiratelným faktem, 

že atmosféru konference z velké části vždy tvoří právě město, které bylo vybráno za 

pořadatelské. Z tohoto důvodu si myslím, že návrat konference Near-surface by Praze jistě slušel 

víc, než Bochumi či za rok Aténám. 

mailto:zdenek.kalab@ugn.cas.cz
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Dovolte mi právě otázku hostitelského místa použít jako úvod mé statě. Asi se shodneme, že tato 

konference, která se zaměřuje na problematiku inženýrské a environmentální geofyziky, je 

v porovnání např. s hlavním výročním kongresem EAGE, poměrně specifická. Počet účastníků je 

výrazně menší (tento rok okolo 200), potřebné prostory jsou také výrazně skromnější – 

v Bochumi stačily dvě přednáškové místnosti. Jedná se prostě o užší setkání konkrétně 

orientovaných odborníků, které by mělo snad i být v o něco méně formálním duchu. Naproti 

tomu se lze podivit nad výší vložného, které v plné výši šplhá až k dvanácti tisícům korun. 

Pokud se k tomu ještě přidá podle mého názoru ne příliš dobře zvolená lokalita, způsobí to 

snižující se zájem o tento kongres. Při přátelské debatě s ing. Gregorovou z GF Instruments jsme 

se shodli, že takováto strategie může vézt k postupnému zániku celé akce. Z mého osobního 

pohledu mohu „atraktivitu“ konference doložit na počtu účastníků z Čech, Slovenska a Polska. 

Z Čech se konference zúčastnili pouze manželé Gregorovi a já, ze Slovenska přijel pouze dr. 

Putiška, z Polska pak vůbec nikdo. Dovolte mi tento blok uzavřít citací slovenské skupiny No 

name – Čím to je? 

 

Po stránce odborného programu bylo zajímavé vidět jistou nevyváženost v příspěvcích. Jako 

velmi zajímavé a účelné bych považoval pozvání nejlepších vystupujících z partnerských 

konferencí. Tato vystoupení patřila zcela jistě k tomu nejlepšímu, co bylo možné v průběhu 

celého technického programu vidět. 

Vlastní technický program bych pak charakterizoval buď jako velmi specifické aplikace a 

výzkum (např. velmi často zmiňovaná metoda NMR) nebo naopak poměrně rutinní průzkumy ve 

formě tzv. case studies. Z celkového pohledu bych o něco pozitivněji hodnotil sekci posterů, ve 

které se podle mého názoru objevila velmi kvalitní témata a prezentující.  

  

Jistě by bylo zajímavé slyšet názor manželů Gregorových na potenciál tohoto sněmu i z hlediska 

obchodních zájmů, tuto stránku bohužel nedokáži sám objektivně zhodnotit. 

 

Na závěr bych chtěl uvést, že je jistě velmi důležité, aby pro náš relativně malý obor existoval 

podobný druh akcí, na kterém si lze vyměňovat informace o poměrně specifickém výzkumu. Na 

druhou stranu si ale myslím, že v současné podobě není tato akce příliš dobře postavena, a 

především ve srovnání s velkými konferencemi by do budoucna nemusela obstát. 

 

     V Praze 1. 10. 2013, 

       Mgr. Jaroslav Jirků 

       PřF UK v Praze, G IMPULS Praha s.r.o. 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Ostravská dubnová konference 
 

Když se při přípravě ostravské konference OVA – Nové poznatky a měření v seizmologii, 

inženýrské geofyzice a geotechnice „sejde“ organizační a vědecký výbor, proběhne zasedání 

velmi rychle. V podstatě to lze vyjádřit těmito několika větami: „Tak jak to bude letos?“  „Tak 

jako vždy, vždyť to funguje!“ A vlastně jediné, co je třeba každoročně připravit, je obsazení 

čestných míst při zahájení konference a případné kulturní vystoupení. Letos se sešli u zahájení 

všichni pozvaní nejvyšší představitelé pořadatelských institucí (prof. RNDr. R. Blaheta, CSc., 

prof. Ing. D. Kubečková Skulinová, Ph.D., Dr hab. Inž. P. Strzalkowski, prof. nzw., prof. RNDr. 

Z. Kaláb, CSc.). Součástí zahájení letos bylo pěvecké vystoupení slečny Markéty Bosákové. 

Průběh konference byl bez neočekávaných událostí, příspěvky i následné diskuze dokládají, že 

geofyzikální, seizmologická i geotechnická problematika je stále živá a že zasahuje více a více 

do dalších oborů, pro něž přináší zásadní či dodatková data. 

Také letos se s většinou představených příspěvků (zaslaných a pozitivně recenzovaných) můžete 

seznámit v časopise EGRSE. Je jistě na místě poděkovat za přípravu nejen autorům, ale též 

recenzentům, vedoucímu redaktorovi Dr. Františku Ryšavému, předsedovi redakční rady doc. 

Pavlu Bláhovi a dalším nejmenovaným osobám, které se na práci podíleli. Níže uvádím tituly 

článků, které naplní první (anglicky psané) číslo: 

Baliak F., Brček M., Janták V., Mušec P.: Remediation of Landslides on the R1 Expressway in 

Slovakia (Sanácia zosuvov rýchlostnej cesty R1 na Slovensku) 

Pandula B., Kondela J., Friedmannová M.: Research of Technical Seismicity in the Maglovec 

Quarry (Výskum technickej seizmicity v lome Maglovec) 

Rálek P., Hokr M.: Methods of Water Inflow Measurement in the Bedřichov Tunnel (Metody 

měření přítoku podzemní vody do vodního přivaděče Bedřichov) 

Novák P., Michlíček E., Slavík J., Nováková E., Hartlová L.: A Synthesis Map of Groundwater 

Vulnerability in the Czech Republic (Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod ČR) 

Ścigała R.: Software System for Identification of Parameters needed for Forecast of 

Deformations caused by Underground Extraction (Softwarový systém identifikace parametrů 

potřebných pro předpověď deformací vyvolaných podzemní dobývkou) 

Strzałkowski P.: The Application of Budryk – Knothe Theory for Predicting of Post-Mining 

Deformations in the Conditions of Polish Copper Ore Mine (Aplikace teorie Budryka a 

Knotheho pro předpověď posthornických deformací v podmínkách polského dolu na měď) 

Ryšavý F.: Method of the Controlled Current Regulation – Laterolog (Metoda kontrolované 

regulace proudu – Laterolog) 

Ryšavý F.: Method of the Controlled Current Regulation – Calculation of Partial Constants for 

Cylindrical Electrodes (Metoda kontrolované regulace proudu – výpočet dílčích konstant pro 

cylindrické elektrody)  
 

V současné době se dokončuje příprava druhého čísla EGRSE z česky psaných příspěvků. 

Již 23. ročník konference seizmologů, inženýrských geofyziků, geotechniků a dalších odborníků 

je plánován na duben 2014, opět samozřejmě do Ostravy-Poruby. 
 

Zdeněk Kaláb 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Exkurze „Problematika geofyzikálních měření s ohledem na 

geotechnickou praxi, uranové hornictví a krasové oblasti“ 

 
Ve dnech 30. 9. až 2. 10. 2013 se konal výjezd mladých členů ČAAG, kombinovaný s exkurzí 

studentů oboru geotechnika Stavební fakulty VŠB - Technické univerzity Ostrava. Studenti byli 

ze třetího a čtvrtého ročníku bakalářského a prvního a druhého navazujícího magisterského 

studia. Cílem akce bylo představení geofyziky studentům a bližší seznámení s vybranými 

aparaturami, a to jak formou přednášek odborníků, tak názornou presentací „in-situ“. Na 

programu také byla exkurze na uranový důl Rožná I. a exkurze do Sloupsko-šosůvské jeskyně.  

První den byla uskutečněna přednáška firmy GF Instruments, s.r.o. při které byly nejprve 

teoreticky a poté i s praktickými ukázkami představeny aparatury: vícerozsahové 

elektromagnetické měřiče vodivosti CMD a automatický geoelektrický systém ARES II. Celá 

ukázka se odehrávala na louce, a proto mohli být studenti přímo obeznámeni s kompletním 

postupem měření jednotlivými přístroji. Večer se uskutečnila přednáška prof. RNDr. Zdeňka 

Kalába, CSc. na téma „Geologické vědy, pozice a úkoly geodézie a geofyziky. Fyzikální pole 

země“. V přednášce byly sumarizovány základní principy geofyzikálních metod a tím byl pro 

studenty vytvořen komplexní přehled, na který při běžné výuce geotechniky nezbývá dostatečný 

prostor.   

 

Druhý den se účastníci akce zúčastnili přednášky „Hlubinná těžba uranové rudy. Důl Rožná I.“ 

prezentovanou Ing. Petrem Křížem, Ph.D.  Na přednášce byl představen uranový průmysl a 

problematika uranových dolů. Přednáška byla velice komplexní a zabírala všechna důležitá 

témata okolo těžby uranu na našem území od úpravy vytěžené rudy až do konečného stadia 

představovaného palivovými články přes vlastní proces těžby a představení jednotlivých 

pracovišť jak pod povrchem, tak na něm. Po přednášce se účastníci rozdělili na dvě skupiny. 

První skupina účastníků poté sfárala na 21. patro a prohlédla si celý průběh aktivní těžby uranu. 

Po přebrání předepsaného důlního vybavení byl zahájen sestup jámou do hloubky 540 m pod 

povrchem. Po shromáždění studentů proběhl přesun k druhé podzemní jámě pomocí důlního 

vlaku. Druhou jámou se účastníci dostali až na 21. patro do hloubky 1050 m. Po pěším přesunu 

byl umožněn i přístup na těženou čelbu (sestupkové dobývání). Součástí exkurze byla také 

prohlídka podzemní strojovny těžního stroje. Druhá skupina se přesunula na exkurzi do 

Sloupsko-šosůvské jeskyně. Součást exkurze byl tzv. „velký prohlídkový okruh“. Tak si 

účastníci prohlédli Eliščinu jeskyni, Černou propast a další jeskynní prostory. Pro studenty byl 

také přínosný průchod vyraženou částí jeskyně, kde byly dobře zřejmé pozůstatky vrtů pro 

obrysovou trhací práci. Třetí den se obě skupiny vyměnily. Druhý den po příjezdu proběhla 

v odpoledních hodinách přednáška doc. Ing. Nguyena Gianga, PhD. z katedry geotechniky na 

Žilinské univerzitě v Žilině na téma „Some Cases of Structures Damage Occured by 

Geotechnical Causes in Vietnam“. V přednášce byl kladen hlavní důraz na geotechnické příčiny 

havárii třech staveb ve Vietnamu. Konkrétně se jednalo o nerovnoměrné sedání mostních pilířů, 

případ zvodnění zeminy a následného zaplavení stavební jámy a kolapsu blízkého objektu a 

nadměrných deformací tělesa silničního násypu a s tím související geotechnické problémy.  

 

http://profily.fast.vsb.cz/profily/cs/KAL05/
http://profily.fast.vsb.cz/profily/cs/KAL05/
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Poslední den před odjezdem na exkurze se ráno konala přednáška prof. RNDr. Zdeňka Kalába, 

CSc. na téma: „Vibration effect of the strongest earthquakes in the world“. V přednášce byly 

představeny projevy vybraných zemětřesení, a to jak ze současnosti, tak i příklady z minulých 

dob. Poté proběhlo fárání a návštěva jeskyně pro vyměněné skupiny. 

 

Studenti i jejich doprovod hodnotili akci jako zdařilou a přínosnou. Je prý škoda, že takových 

akcí nelze zorganizovat (a hlavně zaplatit) více. 

Zpracoval: Ing. M. Pinka 

 

 
Představení geoelektrické aparatury ARES II  Ing. Vítem Gregorem, jednatelem firmy 

GfInstruments, s.r.o. 

 

 
Skupina studentů s doprovodem v hloubce 1050 m pod povrchem 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Česká asociace ložiskových geologů 
Kostelní 26, Praha 7 

e-mail: ahorakova@geofond.cz 

http://web.quick.cz/CALG/ 

 

 

Zápis z jednání valné hromady ČALG konané 10.4.2013 

 

Valná hromada (VH) ČALG se po řádném svolání konala ve středu 10.4.2013 v zasedací 

místnosti ČGS, útvar Geofond, Kostelní 26, Praha 7. Začátek byl stanoven na 16:00. Vzhledem 

k tomu, že se nesešel počet účastníků předepsaný stanovami, odročil se začátek o 30 min na 

16:30. Seznam přítomných je na prezenční listině v archivu ČALG. 

 

Jednání zahájil M. Raus, přivítal všechny přítomné a navrhl prof. Vaněčka do funkce 

předsedy VH a A. Horákovou jako zapisovatelku. Tento návrh byl jednomyslně přijat. 

    

Zprávu o činnosti ČALG za rok 2012 přednesl předseda prof. Vaněček, zprávu o 

hospodaření přednesla tajemnice A. Horáková a zprávu revizní komise přednesl J. Novák. Tyto 

zprávy byly VH jednomyslně schváleny. 

 

M. Raus informoval o činnosti Unie geologických asociací. 

 

Tajemnice navrhla, aby i na rok 2013 zůstala výše ročního členského příspěvku nezměněná 

v hodnotě 100,- Kč. Tento návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Prof. Vaněček přednesl plán činnosti asociace na rok 2013: 55. Forum na Slovensku, 

seminář na podzim. 

 

VH vzala na vědomí odstoupení RNDr. Zdeňky Petákové z Rady ČALG. Prof. Vaněček 

navrhl na její místo Mgr. Pavla Veselého. Tento návrh byl jednomyslně přijat. 

 

V Praze 10.4.2012                                                            

 

 

 

Zapsala  Ing. Anna Horáková                                   Schválil prof. Ing. Mirko Vaněček DrSc. 

 Tajemnice  ČALG                                                                 Předseda ČALG 

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Podzimní seminář ČALG 

 

Ve dnech 24.9 – 26.9. 2013 proběhl na Rohanově (objekt ČGS) tradiční podzimní 

seminář ČALG, který byl věnován nerostným surovinám Šumavy, jejich historii a současnosti. 

Abstrakty některých přednášek jsou uvedeny dále.  

 

 

 

Nebyly jen přednášky, druhý den byl věnován terénní exkurzi do okolí Kašperských Hor 

pod vedením Petra Morávka (na snímku zvědaví účastníci u průzkumné štoly Naděje). 

 

       Jana Schweigstillová, Miroslav Raus 

 

Kromě toho jsme si 

připomněli 85. narozeniny 

našeho předsedy, prof. 

Vaněčka – zde ho můžete 

vidět při slavnostní večeři 

(chystá se porcovat selátko 

za laskavého dohledu paní 

Vaněčkové). 
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Kašperské Hory 

(Petr Morávek) 

Kašperskohorský revír, geologicky situovaný v pararulách a kvarcitech šumavské větve 

Moldanubika, představuje naše nejvýznamnější rudní ložisko. Nově byl ověřovaný v 80. a 90. 

letech 20. století vrtným a částečně i báňským způsobem. Vedle křemenného zlatonosného 

zrudnění žilného typu obsahuje i rudy wolframu ve formě impregnací scheelitu v ložních 

polohách vápenatosilikátových rohovců. Nejvýznamnější rudní pásmo o délce 4 km a šířce 200 

až 800 m je situované v jižní části revíru v údolí Zlatého potoka. Celkové zásoby a prognózní 

zdroje o objemu 22 000 kt a průměrného obsahu zlata 5,6 g/t činí 122 t zlata. Z8soby a 

prognózní zdroje W rud činí cca 4 500 kt zásob o průměrném obsahu 1% W s celkovým 

množstvím cca 45 000 t W. Celková hodnota kovů dosahuje cca 140 miliard Kč. Oba typy rud 

jsou těžitelné podzemním způsobem, zpracování zlatonosných rud je vedle kyanidového 

louhování (s výtěžností cca 90%) možné i flotační úpravou (s výtěžností cca 80%) a následným 

zpracováním koncentrátu mimo důlní závod.  

 

Převážná část revíru je situována v ochranném pásmu NP Šumava. Vzhledem k 

rozlehlosti revíru a podzemnímu způsobu těžby si ověření těžitelných zásob vyžádá rozsáhlý 

báňský průzkumný program. Tento průzkum a případné následné průmyslové využívání ložiska 

však převážná část občanů i vedení města odmítá (o.s. Šumava nad zlato). Ekologicky 

bezproblémová těžba v rakouském dolu Mittersill těsně u hranice NP Vysoké Taury však 

naznačuje možnost úspěšného řešení těžby a ochrany životního prostředí i pro oblast 

Kašperských Hor.      

 

Grafity na Českokrumlovsku 

(Vít Štrupl) 

Českokrumlovská pestrá skupina moldanubika je významnou ložiskovou oblastí grafitové 

suroviny v České republice.  

Za grafitovou surovinu se považují horniny s ekonomicky dobyvatelným obsahem 

minerálu grafitu.  Podle velikosti šupinek se rozlišuje grafit "vločkový"- makrokrystalický 

s vločkami nad 0,1 mm a "amorfní" - krypto až mikrokrystalický pod 0,1 mm. Grafit má širokou 

škálu uplatnění v řadě průmyslových odvětví. Původně sloužil zejména pro výrobu tužek a 

maziv. Postupně se začal využívat při výrobě žáruvzdorné keramiky pro ocelárny a slévárny, 

dále ve sklárnách, elektrotechnickém a jaderném průmyslu. Geneticky patří ložiska grafitu v ČR 

k metamorfogennímu typu. Vznikla při regionální metamorfóze jílovitopísčitých sedimentů 
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s vyššími obsahy biogenního materiálu. Jihočeské grafitové suroviny mají povahu grafitem 

bohatých rul, kvarcitů nebo karbonátů.  

První zmínky o těžbě pocházejí z poloviny 18. století z okolí Černé v Pošumaví a Mokré. 

V roce 1811 byl grafit prohlášen za vyhrazený nerost a začala etapa hlubinného dobývání. 

Kolem roku 1850 byli největšími těžaři knížata Schwarzenbergové u Černé v Pošumaví, 

Eggertova společnost a Mokranské těžařstvo u Mokré a Krumlovské grafitové závody bratří 

Poráků v Českém Krumlově. Největšího rozmachu dosáhla těžba v desetiletí 1870 – 1880, kdy 

zde pracovalo až 1 500 osob. Ve 30. letech 20. století došlo k útlumu a zavírání řady dolů v době 

hospodářské krize. Během 2. světové války bylo nově otevřeno ložisko u Chvalovic a 

v Netolicích byla zprovozněna úpravna. Po roce 1945 nastal rozmach těžby grafitu. Ve 

Chvalovicích a u Dolních Chrášťan byl dobýván kvalitní velkovločkový grafit až do roku 1959.  

Ložiska Černá v Pošumaví a Hůrka byla vytěžena do roku 1957 a následně byla zatopena vodní 

nádrží Lipno. Na tyto lokality navázalo ložisko Domoradice, provozované v letech 1958-1974. 

Ložisko Bližná bylo v provozu do roku 2002. Vzhledem k mocnostem až nad 50 m se zde těžilo 

i povrchově. K nejmladším dolům patřil Český Krumlov. Důl byl otevřen v roce 1975 a 

překopem byl spojen se sousedním ložiskem Lazec. Bylo zde dobýváno až do září roku 2003, 

kdy byla těžba z ekonomických důvodů zastavena. Tím byla ukončena více než 250 let trvající 

etapa průzkumu, těžby a úpravy jihočeských grafitů. 

 

Hory Matky Boží 

(Miroslav Raus) 

První zprávy o dolování u Velhartic pocházejí z roku 1511, kdy majitel panství, Zdeněk 

Lev z Rožmitálu získal právo zde dolovat na zlato, stříbro, cín, měď a olovo. Odlišení revíru Hor 

Matky Boží je datováno až rokem 1520. Dolování bylo částečně ukončeno kolem roku 1540, 

snahy o obnovení těžby byly periodicky obnovovány – např. roku 1644 je zmíněn „čilý hornický 

ruch na Horách“. Po rozsáhlých důlních pracích zde zbyly rozsáhlé a četné haldy. Další práce 

byly konány v 18. století, zmínka o dolování je roku 1828 – kdy jižně od obce byla neúspěšně 

otevřena jedna ze starých šachet. Koncem 19. století (1870–1880) byly konány další neúspěšné 

pokusy jižně od města. V roce 1939 byly zkoumány vzorky z odvalů pro získání užitkové složky, 

výsledky se však nezachovaly. 

 

Při předběžném průzkumu 2011-2012 (Provedení průzkumných a analytických prací na 

vybraných lokalitách a hodnocení rizikových úložišť těžebních odpadů) byly na některých 

haldách zjištěny vysoké obsahy Pb (až 7x vyšší nežli pozadí) a As (až 2,5x vyšší než pozadí). 
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Geobotanickým průzkumem zjistil ojedinělý výskyt nekróz na listech javoru. Některé deponie 

tak představují vysokou míru rizika. 

 

 

Horažďovicko scheelity – český pokus o „small mining“. 

(Vladimír Zýval) 

 Šlichovou prospekcí provedenou v rámci úkolu „Šlichova prospekce jz. části Českeho 

masivu, surovina Au, Sn, W rudy“ (Tenčík 1982) byla v klatovské apofýze středočeského 

plutonu a jeho exokontaktu interpretována řada šlichových anomálií obsahů scheelitu. V létech 

1983 – 1992 bylo toto území Z a SZ od Horažďovic zkoumáno komplexem průzkumných prací 

(v rámci několika úkolů; „W-moldanubikum“, „Horažďovicko-scheelity“, „Zajištění prognóz Au 

– W rud“ a těžební průzkumy jednotlivých lokalit hrazenými z geologického fondu tehdejšího 

s.p. GMS Praha). 

 

  Zjištěnou mineralizaci je možno rozdělit do dvou základních typů: 

 Vtroušenou mineralizaci scheelitu ve vápenato silikátových rohovcích (skarnech) 

tvořících polohy v krystaliniku okolo středočeského plutonu, 

 Agregáty scheelitových zrn vázané na granáticko pyroxenové skarny tvořící xenolity 

v červenském typu granodioritu středočeského plutonu. 

Souborem geochemických prospekčních a průzkumných technických prací bylo v území 

vymezeno (podle tehdejší kategorizace zásob) celkem: 

 24 prognózních zdrojů scheelitu s výkazem prognózních zásob kat. P2 o celkové tonáži 

2041 kt rudy s kovnatostni 0,5 – 1,3% W, 

 264,3  km
2
 upřesněných prognózních ploch kat. P3. 

Pro ověření podmínek využitelnosti těchto malých ložisek byly provedeny celkem 3 

těžební pokusy, kdy byla vytěžena ložiska: 

 1988 – 1989 Vrbík (u Malého Boru), vytěženo 1.975 t rudy o kovnatosti 1,814% W. 

Získáno 43,014 t koncentrátu o kovnatosti 47,61 t W (zpracováno na úpravně RD, 

závod Stannum v Horním Slavkově) , 

 1990 – 1991 Nekvasovy – Chlumy, vytěženo 595 t rudy o kovnatosti 1,55% W. Ruda 

byla zpracována pravděpodobně v rámci zkušebního provozu mobilní úpravárenské 

linky (GIS – Geoindustria Stříbro). 
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 1991 Hliněný Újezd, vytěženo cca 250 t rudy o obsahu okolo 1% W. Ruda nebyla 

zpracována a je dosud deponována v lomu Rabí. 

 

Při provádění prospekčních, průzkumných a těžebních prací v oblasti Horažďovicka byla 

vyvinuta efektivní metodika vyhledávání malých scheelitových ložisek o velikosti 0,5 – 5 kt 

rudy. Těžebními pokusy s následným zpracováním rudy byl vyroben kondiční koncentrát W, 

předaný do OFZ Istebné pro metalurgickou výrobu. Původním záměrem vyhledávání a těžby 

malých ložisek (small mining) scheelitu v oblasti horažďovicka bylo snížení dovozu W-

koncentrátů z oblasti trhů s volně směnitelnými měnami. V roce 1992 po rozpadu plánovaného 

hospodářského systému v Československu byl celý program ukončen. Většina zjištěných 

prognózních zdrojů nebyla ověřena technickými pracemi. 

 

 

Normativní předpisy EU pro zacházení s těžebními odpady 

(Jan Kaňka) 

        Autor ve svém příspěvku poskytuje vysvětlení k legislativním pracím, zahájeným 

z podnětu Evropské komise.  Ta  dne 21. 11. 2012 vydala stanovisko, jímž vyzvala ČR, aby 

přijala opatření k dosažení plné transpozice směrnice 2006/21/ES, transponované zákonem č. 

157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, a aby doplnila některá ustanovení tohoto 

zákona, který nabyl účinnosti 1. srpna 2009.  Novela provedená zákonem č. 168/2013 Sb. 

v návaznosti na stanovisko Evropské unie navíc zařazuje odpady po těžbě a úpravě 

radioaktivních nerostů do působnosti zákona č. 157/2009 Sb. a dále, s ohledem na vývoj 

vnitrostátní práva na úseku výkonu kontroly, novela harmonizuje zákon o těžebních odpadech s 

kontrolním řádem.  

 

         Provoz stávajících úložných míst novelou dotčen není. Nad rámec požadavků uvedených 

ve stanovisku Evropské komise byl doplněn § 10 zákona č. 157/2009 Sb., týkající se ukončování 

provozu úložných míst, která nejsou uzavřena a přitom by byla možnost uložený materiál odtěžit 

a využít, což nebylo dosud jednotně legislativně upraveno.  

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 



Zpravodaj UGA                                                                                                                16/2013 
 

 

                                                                                                                                                 39 

 

 



Zpravodaj UGA                                                                                                                16/2013 
 

 

                                                                                                                                                 40 

 

Některé problémy produkce nerostných surovin a elektřiny v České republice 
 

Ivo Sitenský – ČALG 

 

U nerostných surovin a s energetickými nerostnými surovinami spojené výroby elektřiny (a 

tepla) je možné pochybovat, zda: 

 

a) celospolečenský zájem při využívání nerostných surovin z domácích zdrojů má dostatečný 

vliv na současné seznamy vyhrazených nerostných surovin (a jejich ložisek) – čili 

vlastněných státem, a tedy územně chráněných s regulací průzkumu a možností státu 

zasahovat do jejich využívání při těžbě – a nevyhrazených nerostných surovin – ve 

vlastnictví vlastníka pozemků, na nichž se nacházejí, bez územní ochrany a s nižší 

možností státu dohlížet na jejich hospodárné využívání; 

b) státní bilance a evidence zásob na ložiscích nerostných surovin jsou v případě netěžených 

ložisek založeny na natolik aktuálních výpočtech zásob, že zaručují aby každé 

z bilancovaných a evidovaných ložisek  bylo považováno za ložisko a to v jeho 

inventarizovaných objemech a kategoriích; 

c) právní prostředí vytvářené státem respektuje současný stav celospolečenského zájmu na 

těžbě a následně odpovídajícím způsobem vyvažuje zájmy těžařů, státu a občanů 

dotčených těžbou, ale přímo se na ní nepodílejících, tedy např. zda dělení zisku z těžby 

mezi těžaře, stát a občany dotčených těžbou odpovídá současnému celospolečenskému 

postavení těžby; 

d) stát věnuje dostatek pozornosti příjmové schopnosti svých občanů a skutečnosti, že tak je 

významně ovlivňována skladba vstupních energetických surovin pro teplárenství ale i 

elektrárenství (nemluvě o dalších dopadech na státní rozpočet); 

e) je potřeba stavět nové elektrárny, zejména zda je přímo nutné dostavovat jadernou 

elektrárnu Temelín; 

f) bezpečnostní rizika Temelínu jsou náležitě uvážena, řádně započítána jak do provozních 

tak investičních nákladů, takže mají vliv na zvažování jiných palivových alternativ 

výstavby nových elektrárenských kapacit, pokud je jejich výstavba nutná. 

  

Celospolečenský význam těžby 

 

Těžba nerostných surovin má několik zainteresovaných účastníků. Těžaře, vlastníky pozemků, 

na kterých nebo pod kterými se těží, obce, v nichž nebo pod nimiž nebo v jejichž sousedství se 

těží a stát, který má zájem politický (vytvoření a udržování právního prostředí pro účastníky 

těžby vyvažující spravedlivě jejich zájmy; podpoření synergie těžby a navazující výroby 

multiplikující efekt těžby) a ekonomický (daně). Postavení státu je tedy problematické. Je jedním 

z těch, co mají ekonomický zájem na dobývání a současně má vytvářet a dodržovat právní 

prostředí, ve kterém musí odolat pokušení si nenadržovat. Pokud v něm dobře funguje zásada 

oddělení mocí zákonodárné, soudní a výkonné, nemusel by to být až tak velký problém. 

Státy se tradičně snažily dostat pod kontrolu dobývání drahých kovů a drahokamů, tedy zajistit si 

podíl na výnosech z těžeb. Během první průmyslové revoluce přibyl další úkol, zajistit pro svůj 

prudce se rozvíjející průmysl přístup ke klíčovým nerostným surovinám na svém území a 

podpořit tak rozvoj blahobytu svých občanů a moc státu v mezinárodním měřítku. U nás za 

Rakouska (posléze Rakouska-Uherska) platný Obecný horní zákon z r. 1854 říká: „Horním 
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regálem se rozumí zeměpanské výsostné právo, vyhrazující výlučně nejvyššímu zeměpánu 

nakládati volně s určitými nerosty, nalezenými v jejich přirozených ložiskách. Předmětem 

horního regálu jsou veškeré nerosty, jichž lze využíti pro jejich obsah kovů, síry, kamence, 

skalice nebo kuchyňské soli, dále vody cementové, tuha a živice a konečně veškeré druhy 

černého a hnědého uhlí. Takové nerosty se nazývají nerosty vyhrazenými.“ A také stanovuje 

regulace pro toho, kdo těží i pro toho, na jehož pozemku se těží. Jde o paragrafy s názvy Horní 

oprávnění, Práva kutéřova (kde se také sděluje, že s dobytými nerosty smí kutéř volně nakládati 

pouze s povolením báňského úřadu), Jak třeba postupovati, brání-li majitel pozemku kutání, 

Přenášení práv kutacích, Postoupení pozemku (Každý majitel pozemku je povinen postoupiti za 

přiměřené odškodnění (§ 365 obč. zák.) potřebné pozemky hornickému podnikateli, aby jich 

užíval k hornickému provozu). Zákon se zabývá stavebními (nevyhrazenými) surovinami pouze 

potud, že konstatuje: „Dolováním získané nevyhrazené nerosty smí si majitel hor přivlastniti bez 

náhrady jen potud, pokud jich potřebuje ku provozu svých hor a s nimi spojených hutí; jinak je 

povinen nabídnouti je vlastníku pozemku, pod jehož povrchem se dobývají. Tento má na vůli, 

převzíti je za náhradu dobývacích a dopravních výloh. Nevyjádří-li se však k tomu do 4 týdnů, 

připadnou nerosty ty majiteli hor. Vlastník pozemku může nevyhrazené nerosty vyskytující se v 

jeho pozemku zpracovati jen potud, pokud se tím nepřekáží provozu hor. O přípustnosti takového 

užívání povrchovými pracemi rozhodují v případě sporu úřady politické v dohodě s úřady 

báňskými. Chce-li vlastník pozemku použíti nerostů tohoto druhu, vyskytujících se v dole, je 

ponecháno majiteli hor na vůli, chce-li sám buď prováděti jejich dobývání a těžení za náhradu 

výloh nebo dovoliti vlastníku pozemku, aby používal jeho dolu a jeho těžních zařízení za př imě 

řenou úplatu. Za nevyhrazené nerosty, jichž vlastník pozemku nemůže se zřetelem na provoz hor 

povrchovým dobýváním zužitkovati, náleží mu odškodnění podle předpisů o postoupení 

pozemku.“ 

Dnes po 160 letech má naše území zcela jiné geopolitické a ekonomické postavení a ekonomika 

světa je také jinde. Velké ekonomiky jako Německo, Japonsko a samozřejmě USA stále 

potřebují mnoho nerostných surovin, které nestačí doma vytěžit, a tak je dovážejí. Česká 

republika má na základě obchodních statistik OSN (UN Comtrade) na obyvatele dovozy výrazně 

nižší. 

O postavení nerostných surovin v naší ekonomice také vypovídá kvalitativní a kvantitativní 

složení  našich státních (bezpečnostních) hmotných rezerv. Podle sdělení koordinátorky vztahů s 

veřejností Správy státních hmotných rezerv, Správa skladuje v hmotných rezervách kovy v 

hodnotovém vyjádření ve výši cca 7 % z celkové hodnoty hmotných rezerv.  Jedná se o 

feromangan uhlíkatý, nikl, měď, hliník, olovo, zinek a cín. Z chemických materiálů jsou v 

rezervách kaučuky přírodní a syntetické v objemu cca 1,8% z celkové hodnoty rezerv. Pohonné 

hmoty tvoří 84,6% z celkové hodnoty rezerv. Jedná se o ropu, automobilový benzin, motorovou 

naftu, letecký petrolej a topné oleje. 

 

Zdroj: Správa státních 

hmotných rezerv České 

republiky 

(http://www.sshr.cz/cinn

osti/stranky/odbor_hmot

nych_rezerv.aspx) 
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Při posuzování významu těžby pro zajištění rozvoje blahobytu české společnosti je třeba vzít 

v potaz, že rudy se u nás už dávno netěží, protože jejich těžby nejsou rentabilní (s výjimkou 

zlata, které se netěží pouze z právních důvodů zakazujících jeho dobývání), z 10 druhů těžených 

nerudních surovin v roce 2011 těžba nestačila pokrýt spotřebu u 2 z nich, pokrývala spotřebu u 7 

resp. 8 (produkce energosádrovce) z nich, z toho se v 1 případě těží hlavně na vývoz, u ostatních 

6 se vývoz podílel na těžbě 11 % - 90 %. Ze stavebních surovin dekorační kámen se vyvezl ze 60 

% a kamenivo (štěrkopísky a stavební kámen, tj. drcené kamenivo) zcela pokrylo naši spotřebu a 

vývoz je minimální. U energetických surovin naši spotřebu zcela kryje pouze domácí těžba 
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hnědého a černého uhlí, u černého uhlí se 57 % těžby vyvezlo. Uran a zemní plyn jsou 

specifické. Uran tím, že se zcela vyváží a zemní plyn, že jeho dovozy a vývozy jsou utajovány 

kvůli ochraně individuálních statistických dat omezeného množství subjektů. Ale jsme obdobně 

jako u ropy zcela závislí na dovozu. 

 

 
 

Čili vzato objemově, průmyslově významná jsou u nás ložiska stavebních surovin, zejména 

kameniva, hnědého a černého uhlí, vápenců a cementářských surovin a kaolinu. Samozřejmě 

ložiska průmyslových písků, jílů, živců, bentonitu a diatomitu a dalších několika nerud se také 

těží, ale objemově ani hodnotově (z národohospodářského hlediska) nepředstavují zásadní 

položky. 

Pohled na suroviny v zahraničním obchodu České republiky přináší obchodní statistika OSN. 

V dovozech v roce 2011 převládaly chemikálie, tovární výrobky rozlišované podle materiálu a 

stroje. Dohromady spolu s různými továrními výrobky to dělalo 81 % dovozu. Suroviny 

(nepoživatelné, tedy zejména nerostné) mimo paliva nepředstavovaly asi ani 3 % dovozu. 

Nerostná paliva a elektřina se na dovozu v roce 2011 podílely pouhými 10 %. Vývozy mají 

obdobnou strukturu, chemikálie, tovární výrobky rozlišované podle materiálu a stroje 

dohromady spolu s různými továrními výrobky činily dokonce 89 %. Čili se k nám dovezou 

polotovary, tady se dodělají, kompletují a vyvezou za o málo vyšší hodnotu, než se kterou se 

dovezly. V roce 2011 byl rozdíl hodnot vývozu a dovozu 12 mld. dolarů. Pro samotné suroviny, 

nerostné zvláště, tu tedy mnoho místa v průmyslové výrobě není.  

Zdá se tedy, že celospolečenský zájem si u nás zaslouží zejména stavební suroviny, protože jen 

výjímečně ekonomicky snesou delší transport, který je významně prodražuje, a uhlí, kterého je 

jednak dostatek, ale vedle ekonomiky průmyslu se o něj, obdobně jako u kameniva, opírá i 

ekonomika domácností. Ostatní těžené suroviny z hlediska celostátní ekonomiky nejsou příliš 

významné. A to ještě je možné vzít v úvahu, že uhlí se prodává (tedy černé uhlí určitě) za 

přibližně „světové“ ceny a že pokud by příjmy domácností i podniků byly na ekonomickém 

standardu zemí „jádra“ EU, obdobně jako v jejich případě by nebyl problém uhlí případně 

kupovat v zahraničí – dražší, leč méně popelnaté a výhřevnější. Nebo jej nahradit jinými palivy. 

To ovšem neplatí u kameniva. Tam odkázanost na domácí těžbu z domácích ložisek je 

neodstranitelná. 



Zpravodaj UGA                                                                                                                16/2013 
 

 

                                                                                                                                                 44 

 

No a tím máme definitivní pořadí pro státní zájem na těžbě u nás. Stavební suroviny (specielně 

kamenivo) a uhlí. 

 

Zájem státu na nerostných surovinách 

Jaká je současná praxe státního zájmu o nerostné suroviny? Stát je dělí na vyhrazené (všechny 

mimo stavebních) a nevyhrazené. Ložiska vyhrazených nerostů (a z nevyhrazených, stavebních 

ta, která před rokem 1991 obdržela osvědčení o průmyslovém významu) jsou územně chráněna 

(ať jsou těžena nebo ne) chráněným ložiskovým územím. Tuto ochranu ložiska nevyhrazených 

nerostů nemají. 

 

 

 
 

Výhradní ložiska jsou majetkem státu, který je propůjčuje za úhradu těžařům, do jejichž výběru 

může hovořit. Může hovořit i do toho, jak jsou dobývána, zda např. nedochází k rabování zásob. 

Nevýhradní patří majiteli pozemků, na nichž se nalézají. Státu se v případě nevýhradních 
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ložisek, kromě obvyklých daní z příjmu právnických osob, z jejich těžby neplatí nic, platí se 

pouze majiteli pozemků podle individuelní dohody (pokud je nevlastní těžař sám). 

 

Stát vede seznam ložisek vyhrazených nerostů v každoročně obnovované bilanci jejich zásob a 

těžeb. Vede také obdobný seznam – evidenci - pro ložiska nevyhrazených nerostů Vedle 

těžených ložisek jsou v bilanci i evidenci mnohá, která se nedobývají. Jsou v ní zařazena na 

základě letitých výpočtů svých zásob. Jejich aktualizace bez toho, že by sloužila k těžbě ložiska, 

postrádá smysl, protože každý případný těžař má specifické obchodní podmínky a tím i 

specifické kondice pro výpočet zásob. 

 

Těžař ať vyhrazených nebo nevyhrazených nerostů musí řešit stejně, jak docílit souhlasu těch, 

jejichž pozemky potřebuje k těžbě. I v případě vyhrazených nerostů stát nechává na něm, jak se 

dohodne a za kolik. 

 

Obce a jejich obyvatelé dotčení těžbou, se jí obvykle intenzivně brání. Považují ji za rušivý 

prvek svého života, který přináší zisk každému jinému, než jim samotným. Je pravdou, že obce 

dostávají za zábor pozemků obce ležících v dobývacím prostoru ložiska vyhrazeného nerostu 

úhradu 100 až 1 000 Kč ročně za každý započatý hektar, ale výše této úhrady je tak příliš 

nemotivuje, stejně tak jako výše úhrad za dobývání nevyhrazených nerostů, která se odvádí 

obcím ze 75 % leč ze základu, který nepřesáhne max. 10 % z tržby za prodej suroviny. U 

nevyhrazených nerostů neexistuje povinnost takových úhrad těžbou dotčené obci. 

Kameniva máme na území státu více než dostatek, jeho geologické zásoby stačí vesměs na více 

než 100 let při současné spotřebě. Těží jej asi 200 těžařských firem, ale objemově většinu 

dobývají společnosti patřící k nadnárodním korporacím. Trh zřejmě postrádá dostatečnou 

cenovou konkurenci a výsledkem je, že máme jedno z nejdražších kameniv v Evropě. 

 

Ceny kameniva v Evropě 

Zdroj: Aggregate Business Europe , 2010) 

 
 

Bohužel zřejmě u nás není k dispozici studie, která by se zabývala dlouhodobým úbytkem 

potenciálních zásob, tedy zdrojů, u stavebních surovin a jejich příčinami. Ve Švýcarsku takovou 

studii udělali v devadesátých letech minulého století. Naše podmínky, přes patrně příznivější 

situaci na straně zdrojů, nemusí být principielně odlišné. Od převratu 1989 se prosazuje 
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tendence, aby všechna ložiska nevyhrazených nerostů, tedy stavebních surovin, byla nevýhradní, 

nepožívala ochrany svého ložiskového území a náležela vlastníkům pozemků, na kterých leží. 

 

Úbytek těžitelných zásob štěrku ve Švýcarsku 

Zdroj:   Kündig R. et al.(1997) in: Martins.P.-Santana H.(2007): Mineral resources in Europe.- 

INETI; Prezentace na konferenci TAIEX v Ljubljani. 

 

 
V případě uhlí je u nás určitá kritičnost u hnědého uhlí. Životnost jeho průmyslových zásob je 

jen cca 40 let, ale pokud by došlo k odstranění politicky stanovených tzv. ekologických 

územních limitů těžby v severočeské pánvi, životnost by se prodloužila o dalších cca 18 let. 

Společnost Litvínovská uhelná a.s. těžící v sousedství zásob blokovaných limity, jejímž 

významným vlastníkem je Jan Dienstl, je připravena na území limitů těžit, bude-li to možné. Jan 

Dienstl odpověděl na otázku (Klímová J.(2013): Víno, uhlí a elektřina.- MF Dnes, 21.března, str. 

16A) „Myslíte si, že se vám někdy podaří přesvědčit lidi z Horního Jiřetína a Černic, aby vám 

prodali domy, které stojí za limity?: Nikdo nemůže nikoho nutit, ale pokud stát rozhodne, že uhlí 

je potřeba a může se dál těžit, tak my můžeme dát lidem velmi solidní nabídku odkupu jejich 

domů. Buď budou souhlasit, nebo nás vyženou.“ 

Obavy z toho, že ČEZ a teplárny (zejména v rámci skupiny EPH náležející PPF, J&T a Danieli 

Křetínskému) po převzetí „Mostecké uhelné“ (Czech Coal a.s.) finančníky „Motoinvestu“ (Pavel 

Tykač, Jan Dienstl) nebudou mít přístup ke hnědému uhlí, resp. zejména teplárny nebudou mít 

uhlí za cenu, kterou budou koncoví zákazníci (odběratelé tepla) schopni zaplatit, se nenaplnily 

(Hospodářské noviny, 20.3.2013, str.1-3; 22.5.2013, str.1, 14-15). Dohod bylo dosaženo, ačkoliv 

Daniel Křetínský (Hospodářské noviny, 20.3.2013, str.3) říkal: Odběratelé nemají náhradní 

řešení a na trhu neexistuje volné hnědé uhlí a to nikoho v rámci energetiky nemůže těšit. To může 

vést k legislativním řešením, zároveň se hovořilo o zdanění méně účinné kondenzace, otázka je, 

kde je hranice. Nelze vyloučit, že tito odběratelé budou v nouzi spoléhat na politický zásah. 

Zatím nechci spekulovat, jakou formu by mohl mít. 

Všichni zainteresovaní se nakonec dohodli. Bez zásahu státu. Koncoví spotřebitelé tepla 

navýšení cen – soudě podle mediálního ticha ze strany tepláren - asi unesou. 

 

Návrh aktualizace systému evidence, ochrany a využívání ložisek nerostných surovin 

Vychází z následujících premis: 
I. Surovinová politika České republiky logicky má a musí respektovat jiné podmínky, než 

(neexistující) surovinová politika Evropské unie, ale podstatné surovinové zájmy naší Unie 
nemůže ignorovat. Tím nám vzniká potřeba respektovat jako strategické i takové nerostné 
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suroviny, které se u nás takovým způsobem neprojevují, ale jsou významné v celoevropském 
průmyslovém kontextu. Týká se to kritických nerostných surovin, pokud Evropská komise 
s parlamentem jejich kritičnost náležitě legislativně podpoří. Potom by je náš stát měl přiřadit do 
téže skupiny ke kamenivu a uhlím. 

II. Česká společnost - stát (i Evropská unie) potřebuje centralizovaný a stále aktuální přehled o 
domácích zdrojích a zásobách nerostných surovin a o jejich dobývání. Stejně tak i o vyhledávání 
a průzkumu ložisek nerostných surovin. 

III. Český průmysl potřebuje jen málo nerostných surovin, ty, pokud jsou zapotřebí, se vesměs 
dovážejí včetně nejmasovějších dovozů ropy a zemního plynu. Výjimku představují stavební 
suroviny a uhlí. Vzhledem k zahraničnímu obchodu ze stavebních surovin mají strategický 
význam pouze štěrkopísky a stavební kámen (drcené kamenivo), neboli kamenivo, protože jejich 
objemné dovozy by byly ekonomicky mimořádně nevýhodné. 

IV. Ať se dobývají nerostné suroviny se strategickým celospolečenským (celounijním) významem 
nebo ty, které přinášejí užitek srovnatelný s jinou průmyslovou výrobou, jedná se o 
neopakovatelnou výrobu tzv. plenivého charakteru, a proto těžaři jsou mimořádně zdaňováni 
(odvody ze záboru průzkumnými územími, těžebními územími a z vytěžených nerostných 
surovin). Tyto daně by stát měl ponechat tam, kde vznikají, aby podpořil pozici těžby v jednání 
s těžbou dotčenými jednotlivci a obcemi a měl by je stanovit tak vysoké, aby dotčená veřejnost 
měla pro souhlas s těžbou motivující podíl na zisku z těžby a aby byla těžena pouze opravdu 
významná ložiska, a tak nebylo životní prostředí zatěžováno v podstatě zbytnou těžbou. 

V. Těžba zachází s používanými pozemky jiným způsobem než většina výrobních aktivit. Proto stát 
má dbát a dohlížet na řádné vyrovnání těžaře s těmi, jejichž nemovitostí se těžba dotkne. 

Jak tedy „aktualizovat“ systém evidence, ochrany a využívání ložisek nerostných surovin, aby 

odpovídal současné a dohledné realitě ? Možná takto: 
1. Výhradními ložisky (vyhrazenými nerostnými surovinami) budou pouze ložiska štěrkopísku, 

hornin pro drcené kamenivo, černého a hnědého uhlí a strategických surovin závazně 
stanovených Evropskou unií (příslušnou právní normou). Všechna ostatní budou nevýhradní 
(nevyhrazené). 

2. Zásady dosud v současnosti platné pro projektování, schvalování a provádění vyhledávání a 
průzkumu ložisek vyhrazených nerostných surovin a úhrady za ně obcím budou platit pro 
všechny nerostné suroviny (vyhrazené i nevyhrazené). 

3. Bilance výhradních ložisek (vyhrazených nerostných surovin) a evidence ložisek nevyhrazených 
ložisek přesunou všechna netěžená ložiska nepřidělená konkrétnímu těžaři, ať s bilančními nebo 
nebilančními zásobami, do prognózních zdrojů kategorie P1, jejíž definice se proto upraví. 
Bilance a evidence budou evidovat i všechny prognózní zdroje (včetně těch kategorií P2 a P3). 

4. Zdroje prognózní kategorie P1  u vyhrazených nerostů obdrží územní ochranu – chráněná 
ložisková území jako tomu je u kategorií vyhledaných a prozkoumaných zásob. 

5. Poplatky z dolování budou podstatně zvýšeny až na desítky procent z docílených tržeb, a to jak u 
vyhrazených, tak u nevyhrazených surovin. Zvýší se i poplatky z dobývacích prostorů, které 
budou platit jak těžaři výhradních ložisek, tak ložisek nevyhrazených nerostů. 

6. Poplatky od těžařů budou zcela příjmem obce, na jejímž území se těží. Ta do svého obecního 
rozpočtu bude moci zahrnout pouze jejich menší část, větší část každoročně k určitému datu 
rozdělí svým trvale přihlášeným občanům, a to v různé výši podle jejich expozice těžbou, 
odsouhlasené obecním zastupitelstvem. 

7. Vyvlastňování kvůli těžbě nerostných surovin nebude i nadále možné. Pokud těžař bude 
vykupovat nemovitosti v předpolí zamýšlené těžby, stát bude dohlížet, aby se tak dělo za 
podmínek, které nepoškodí jejich skutečné vlastníky „starousedlíky“. Pokud tedy bude kvůli 
těžbě vykupována nemovitost v držení majitele delším než např. 25 let, tržní cena nemovitosti (s 
přihlédnutím k podmínce, že není prodávána v tísni) bude navýšena ze zákona třeba desetkrát. 
V případě spekulativního odkupu nemovitosti s posléze jejím prodejem těžaři bude kupní 
smlouva považována za neplatnou, resp. spekulant obdrží zpět cenu zaplacenou prodávajícímu 
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v dobré víře a prodávající obdrží od těžaře cenu ve výši, jako by nemovitost prodával sám 
v okamžiku spekulantova prodeje těžaři. Důkazní břemeno, že prodej nebyl spekulací, ponese 
podezřelý ze spekulace. Navýšení ceny se bude snižovat až na např. dvojnásobek se snižující se 
dobou držení. V případě rušení hřbitova ve prospěch těžby bude těžař povinen uhradit resp. 
vyplatit náhradu ve výši nákladů na pořízení nového hrobového místa a postavení pomníku 
stejného typu a velikosti, jakou má pomník zrušený, včetně nákladů za přenesení ostatků 
každému známému držiteli hrobového místa, který na výzvu k vyjádření tuto službu bude žádat. 
Vypracování smluv mezi vlastníky nemovitostí a těžařem a příslušné zápisy v katastru 
nemovitostí zajistí stát na náklady těžaře. 

Otázka dopadu zvýšení či zavedení úhrad z dobývání nerostů na jejich prodejní ceny je na místě, 

ale nepochybně existuje pružnost v distribuci těžaři generovaných výnosů. Lze to dokumentovat 

na našich cenách kameniva (z let 2008 – 2009), jak je zachytil výzkum Aggregate Business 

Europe v r. 2010 (viz graf výše). Cena tuny kameniva u nás byla průměrně o 5 EUR (tedy cca o 

125 Kč) výše nad celoevropskými cenovými průměry. Čili poplatek v průměru cca 100 Kč/t  

z těžby kameniva by těžařům jistě stále zajistil dostatečný zisk. A oněch 100 Kč z vytěžené tuny 

by dotčeným obcím přineslo ročně kolem 5 – 6 mld. Kč při těžbě kolem 50 – 60 mil. tun 

kameniva u nás. 

 

Výroba elektřiny 

 

Podstatnou částí dobývaných nerostných surovin u nás jsou suroviny energetické – uhlí. Odtud je 

krok k úvahám o získávání elektrické energie. Zda máme dost elektrárenských kapacit, zda 

potřebujeme dostavit Temelín či postavit jiné elektrárny.  

 

 
 

Z tabulky je patrné, že ve srovnání s vybranými velkými ekonomikami máme dostatečné 

elektrárenské kapacity, které jsou produkčně ve značném přebytku, takže vyvážíme na obyvatele 

až o dva řády více elektřiny, než tyto velké ekonomiky při řádově srovnatelném dovozu. Vývoz 

elektřiny v přehledu tabulky Zahraniční obchod ČR roku 2011 (z dat UN Comtrade) výše je 

spojen s nerostnými palivy, mazivy a příbuzným materiálem (SITC 3). Podle UN Comtrade se 

v roce 2011 vyvezlo z ČR o 26,2 % komodity SITC 3 více, než v předešlém roce 2010. Čili se 

vyvezlo elektřiny za maximálně 4 862 mil. dolarů, neboli, podle údaje o vývozu zdejší tabulky 

Výroba elektřiny – velké ekonomiky a ČR v r. 2010, za maximálně 4,30 Kč/kWh. Vývoz 

komodit SITC 3 v roce 2011 nedosáhl hodnotově ani 4 % celkové výše exportu ČR. Oněch cca 

4,5 mld. dolarů je jistě zajímavou tržbou pro výrobce elektřiny ČEZ (podle Výroční zprávy 2011 

tržby z prodeje elektřiny v roce 2011 představovaly 182 mld. Kč), ale jen malou částí výnosů 

zahraničního obchodu. Jeho atraktivnost by ale mohla spočívat především v tom, že přes ČEZ 

vlastněný zejména státem jde o prostředky pod přímou kontrolou našich politiků. Náš vývoz 

elektřiny podle dat OECD/IEA tedy v r. 2010 představoval přes čtvrtinu naší výroby elektrické 

energie, neboli 77 % výroby elektrické energie v Temelínu a Dukovanech dohromady.  
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Dostavba jaderné elektrárny Temelín 

 

O potřebě dalšího rozvoje jaderné energetiky nepochybuje ani Zpráva Nezávislé odborné (tzv. 

Pačesovy) komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém 

horizontu, tedy alespoň ta její verze, která je na internetu dosažitelná na adrese: 

 http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pracovni-verze-k-oponenture.pdf.  

V ní obsažená Tab. 16.6 Struktura výroby elektřiny vypadá takto: 

 

 
 

Mantinely práce „Nezávislé energetické komise (NEK)“ sám její předseda Václav Pačes 

popisuje (Pačes V.(2008): Jak nezávislá může být Nezávislá energetická komise.-Vesmír, 

č.(87)9, str.570,597.) následovně: Začátkem roku 2007 jsem byl pozván premiérem Topolánkem 

na schůzku s předsedy parlamentních politických stran. Byli tam všichni kromě předsedy ČSSD 

Jiřího Paroubka. Byl jsem informován o tom, že se parlamentní politické strany dohodly na 

ustavení odborné komise, která by měla posoudit cesty k zabezpečení české společnosti energií v 

dlouhodobém výhledu. Byl jsem požádán, abych této komisi předsedal a zajistil její nezávislost. 

... Politické strany KDU-ČSL, KSČM, ODS a SZ (Zelení) jmenovaly do NEK po dost dlouhé 

prodlevě a po mých opakovaných urgencích každá dva odborníky v energetice. ... chtěl jsem se 

pokusit o zpracování odborného, neideologického materiálu, jenž by politikům, kteří nakonec 

budou o energetice rozhodovat, poskytl nezávislou komplexní analýzu naší energetiky s 

doporučeními pro její budoucí rozvoj. ... jsem svou úlohu od samého počátku činnosti NEK bral 

pouze jako manažerské řízení odborné skupiny. ... Už z celé geneze vzniku NEK je jasné, že 

nemohla být zcela nezávislá ani nepolitická. Nemohu ale říci, že bych se setkal se snahou práci 

NEK politicky ovlivňovat nebo manipulovat ekonomickými subjekty. 

 

Profesor Václav Pačes je od března 2013 členem dozorčí rady ČEZ, a.s. a od května 

téhož roku jejím místopředsedou. 

 

Sdělovací prostředky přenášejí zřejmě většinové stanovisko našich politiků, které o dostavbě 

Temelína hovoří téměř jako o hotové věci. Názory na jeho investiční náročnost obvykle kolísají 

od 200 mld. do 300 mld. Kč, k současným dvěma blokům o společném výkonu 2 000 MW mají 

přibýt další dva o společném výkonu 3 400 MW. Pokud budeme počítat, že tuto kapacitu 

(analogicky s průměrným využitím kapacit elektráren Temelín a Dukovany za léta 2003-2012 

podle údajů citovaných Wikipedií (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaderná_elektrárna_Temelín, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaderná_elektrárna_Dukovany)   

využije elektrárna ze 77 %, potom při investici 200 mld. Kč a ceně jedné prodané kWh 0,50 Kč 

je doba návratnosti (bez uvážení provozních nákladů) 17 let, při ceně 5 Kč za kWh 2 roky. 

Pokud bude investice 300 mld. Kč, při stejném stupni využití a stejných cenách prodeje elektřiny 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pracovni-verze-k-oponenture.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaderná_elektrárna_Temelín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaderná_elektrárna_Dukovany
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je návratnost 26 let a 3 roky. Takže se jedná o investici na první pohled až velmi lukrativní. 

Z toho hlediska zní podivně a rozpočtově hrozivě sdělení, že ČEZ s rozhodnutím o dostavbě 

Temelína čeká na nové zákony, které umožní finanční podporu elektřiny z nových jaderných 

bloků, protože bez této podpory nedává stavba elektrárny ekonomický smysl (E15 MLADÁ 

FRONTA, 14.8.2013, č.1437, str.6). 

Jak to vypadá s bezpečností jaderné energetiky? Zpráva NEK se tímto problémem zabývá hned 

ve dvou kapitolách. V kapitole 10.6.Rizika jaderné energetiky a v oddíle 10.12.1 Příloha 1: 

Bezpečnost jaderných elektráren. 

V kapitole 10.6.Rizika jaderné energetiky se píše: 

 

Pracovní skupina prezentovala stav diskuse ke třem tématům:  

 

a. Harmonizace bezpečnostních poţadavků: Je zapotřebí respektovat jasnou hierarchickou 

strukturu odlišují bezpečnostní principy (např. IAEA Fundamental Safety Principles) od 

detailnějších požadavků (jako jsou požadavky WENRA). Doporučení EU (na základě SWOT 

analýzy):  

EU direktiva ke „Common Fundamental Safety Principles for Nuclear Installations― je 

dostačujícím regulačním nástrojem jako první krok k zavedení „European nuclear safety 

standards―.  

Pokud jde o „WENRA Reactor Safety Reference Levels― pro provozované jaderné elektrárny, je 

zapotřebí analyzovat, zda je odpovídající direktiva nebo doporučení a jaký by měl být rozsah 

harmonizace.  

 

b. Nakládání s jadernými odpady: Základní prvky národního plánu postupu „roadmap―:  

Jasné politické rozhodnutí.  

Transformace politického rozhodnutí do legislativy, kontrolní činnosti a organizačního 

uspořádání.  

Vybudování geologického úložiště.  

 

Role orgánů EU:  

Poskytování neutrálních a přesných faktických informací.  

Požadovat na členských státech ustavení konkrétního programu.  

Nabádat členské země ke sdílení „best practice―.  

Zajistit odpovídající míru bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady.  

 

Další kroky pracovní skupiny:  

Identifikace faktorů úspěšnosti a „good practices―.  

Vypracování praktického plánu postupu „roadmap―.  

 

c. Výchova a vzdělávání: Nedostatek vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů u všech účastníků 

do roku 2020 může být masivní bariérou pro:  

zahajované nové stavby a množící se plány na výstavbu nových jaderných elektráren;  

roli, kterou může EU hrát na světovém trhu a ve vedení vývoje nových high-tech v oblasti 

jaderného štěpení (a fúze).  

 

Akademické vzdělávání: 

Návrh: EK by měla zpracovat detailní studii k získání jasné perspektivy potřeb lidských zdrojů 

na 10 až 25 let a přesně identifikovat slabá místa v evropském jaderném sektoru.  

Pracovní skupina určí rozsah, zaměření a technické detaily studie.  
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Postgraduální výchova:  

Potřeba evropské „všeobecné jaderné kultury (culture générale nucléaire)―, postgraduální 

prakticky orientované výchovy profilu řídicích kádrů pro nejaderné inženýry, ekonomy, právníky 

atd. poskytované prostřednictví renomované, centralizované, zaměstnavateli vlastněné 

organizace, která by byla široce uznávaná a certifikovaná (v rámci EU) − European Trainee 

Academy on Nuclear.  

Potenciální vlastníci musí připravit smlouvu o smlouvě budoucí definující základy pro založení 

European Trainee Academy on Nuclear.  

 

Střední školství:  

Vzhledem k jazykovým bariérám by se mělo postupovat na místní/regionální úrovni.  

Vytvořit povědomí o problému nedostatečného zájmu o technické disciplíny a zavést podmínky ke 

zlepšení shromažďování, sdílení a překládání materiálů (best practises).  

 

V oddíle 10.12.1 Příloha 1: Bezpečnost jaderných elektráren se lze dočíst: 

 

Postupným vývojem jaderných elektráren bylo dosaženo relativně vysoké bezpečnosti stávajících 

reaktorů. U dnes provozovaných reaktorů dochází k prodlužování jejich životnosti ze 40 let na 60 

let. Předpokládaná renesance jaderné energetiky může vést celosvětově k výrobě až 25 % 

elektrické energie v JE ([1] − scénář BLUE Map) při nárůstu její spotřeby až 3x, což zvýší 

celkový počet reaktor-roků za životnost JE cca 5x. JE III. a III+. generace mají mít dostatečně 

sníženou pravděpodobnost velkého úniku (10
-7

− 5.10
-8

) vůči dnes provozovaným JE II. generace 

(pravděpodobnost velkého úniku 10
-5

− 10
-6

) tak, aby se celkové riziko z využívání jaderné 

energie nezvýšilo. Jaderné reaktory IV. generace jsou ve fázi vývoje. První demonstrační 

jednotky mají být uváděny do provozu po roce 2020 a jejich komercializace se předpokládá po 

roce 2035−2050. Požadavek na jadernou bezpečnost byl stanoven tak, aby jejich bezpečnost 

odpovídala úrovni bezpečnosti reaktorů III. a III+. generace. 

 

ČEZ ve svém Oznámení záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení 

výkonu do rozvodny Kočín“ dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí z r. 2008  

(http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/aktualne/oznameni_EIA.pdf)  

v kapitole D. Údaje o vlivech na veřejné zdraví a na životní prostředí, podkap. 2. Rozsah vlivů 

vzhledem k zasaženému území a populaci se uvádí: 

V případě maximální projektové nehody  

Nový jaderný zdroj bude koncipován jako blok III. generace, což znamená jaderné zařízení s 

výrazně posílenými bezpečnostními prvky omezujícími vliv nehod na okolí. Proto je předpoklad, 

že stávající zónu havarijního plánování, která dnes představuje oblast do vzdálenosti cca 13 km 

a ve které žije téměř 20 tisíc obyvatel, nebude nutné v důsledku instalace nového zdroje nijak 

rozšiřovat, ale naopak po vyřazení 1. a 2. bloku výrazně redukovat či zcela zrušit.  
 

V kapitole III.Údaje o výstupech  Oznámení píše mj. 

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Vznik výbuchu  

Použitý typ paliva, druh jaderné reakce (řízená štěpná reakce) a způsob provozování jaderného 

zařízení vč. všech ochran vylučují vznik takovéto události na vlastním jaderném zařízení.  

Vznik výbuchu se tak omezuje pouze na nakládání s technickými plyny. Tyto budou skladovány a 

požívány v souladu s bezpečnostními předpisy a v případě havárie bude postupováno v souladu s 

Havarijními plány řešícími technicko-organizačně způsob chování osob za mimořádné událost, 

http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/aktualne/oznameni_EIA.pdf


Zpravodaj UGA                                                                                                                16/2013 
 

 

                                                                                                                                                 52 

 

zabránění jejímu dalšímu šíření do okolních prostor, likvidaci příčin mimořádné události a jejích 

následků a přijetí nápravných opatření. 

  

Zatím bylo, počínaje sovětskou elektrárnou Obninsk v roce 1954, ve světě postaveno, podle 

údajů World Nuclear Association, celkem 262 atomových elektráren (s různým počtem reaktorů 

v každé z nich). Tři z elektráren, Three Mile Island v USA r.1979, Černobyl (SSSR-Ukrajina) 

r.1986 a Fukušima (Japonsko) r.2011 postihly havárie, označované podle mezinárodní stupnice 

jaderných událostí (International Nuclear Event Scale – INES) jako havárie s vlivem na okolí – 5 

(Three Mile Island, Fukušima), velmi těžká havárie – 7 (Černobyl). Tedy za 60 let 

pravděpodobnost vážné havárie jaderné elektrárny v celosvětovém měřítku činí 3/262, čili 1,15 

%.   

 

Vědci z oxfordské univerzity publikovali závěry svého výzkumu o pravděpodobnosti, že člověk 

v různých zemích světa za různých dopravních okolností příjde o život při dopravní nehodě. 

Tabulku přetiskuji v originále s doplněním převodu na procenta a českým nadpisem kolonky 

s tímto doplněním. Z tabulky vyplývá, že riziko vážné havárie atomové elektrárny leží v ranku 

celoživotního rizika úmrtí při dopravní nehodě a že tedy rozhodně jej nelze odbýt pár řádky např. 

hodnotícími riziko selhání reaktoru, jak jsme toho bohužel svědky. 

 

Podle údajů citovaných Wikipedií  

 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaderná_elektrárna_Temelín)  

 

se ve Fukušimě odhadují jen náklady odškodnění obyvatel evakuovaných v důsledku nehody na 

100 mld. dolarů. To je přibližně 2 biliony Kč a to jsou zase téměř příjmy českých státních 

rozpočtů za dva roky.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaderná_elektrárna_Temelín
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Přitom pojištění elektráren Dukovany a Temelín je stanoveno na limit plnění 6 mld. Kč (Zpráva 

NEK). Samozřejmě z minulých havárií víme, jak důležité je vzdušné proudění okolo elektrárny 

v okamžiku úniku radioaktivních látek do atmosféry. Podrobný rozbor variant důsledků různě 

vážného poškození jaderných zařízení včetně (nového) Temelína a atmosférických podmínek 

nelze najít v žádné z citovaných zpráv. Pouze ČEZ ve svém Oznámení záměru „Nový jaderný 

zdroj v lokalitě Temelín...“ na obrázku 19 Plošné rozložení průměrného navýšení absolutní 

vlhkosti [kgm
-3

] vzhledem ke klimatickému průměru v okolí Jaderné elektrárny Temelín za 

sledované období 1990-98 (výsledky matematického modelu) vlastně sledováním navýšení 

absolutní vlhkosti vzduchu v okolí elektrárny sleduje dlouhodobou distribuci chvostu vodní páry 

z chladicích věží v okolní atmosféře, a tím nepřímo udává převažující směr proudění vzduchu, 

který chvost unáší – k jihovýchodovýchodu. 

 

 

Plošné rozložení průměrného navýšení absolutní vlhkosti [kgm
-3

] vzhledem ke klimatickému 

průměru v okolí Jaderné elektrárny Temelín za sledované období 1990-98 (výsledky 

matematického modelu)  

Zdroj: Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

„ Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín“; 

Oznamovatel : ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, Datum: 07/2008; Ústav jaderného 

výzkumu Řež a. s., zak.č.24-4808-34-010, arch.č.EGP 5050-F-061060, divize Energoprojekt 

Praha 

 

Zpráva NEK obsahuje přílohu o občanskoprávní odpovědnosti za škody z provozu jaderných 

zařízení, kterou pro závažnost obsahu přetiskuji celou: 
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HDP a mzdy jako faktor energetické spotřeby 

 

V diskusi o využívání paliv se hovoří i o tom, zda jejich spotřebu budeme moci zaplatit. Neboli 

zda si na ni vyděláme. Zda koncoví uživatelé (naposledy v teplárenství) finančně unesou přechod 

z hnědého uhlí na jiné energie. 

 

Hrubý domácí produkt (HDP, Gros Domestic Product - GDP) je mírou výdělečnosti ekonomiky 

daného státu. Porovnáním našeho GDP s GDP evropských zejména unijních zemí se posuzovatel 

neubrání rozpakům. Země, které hospodářsky zkrachovaly nebo krachují, mají obrovskou 
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dvojcifernou nezaměstnanost a případně vyloženě agrární charakter, jako Island nebo Řecko, 

mají zřetelně vyšší GDP než Česká republika, která má stále celkem rozvinutý průmysl, který 

vyrábí a vyváží. Jsme svým GDP podle údajů Evropského statistického úřadu – EUROSTATu 

na 57 % celounijního průměru a na 50 %  15 zemí jádra EU (viz tabulku níže).  

 

 
Jde také o překvapivě poměrně přehlížený celospolečenský problém nízkých mezd, které 

zasahují do spotřeby (nejen) energií, ale ze kterých jsou následně nízké odvody na sociální 

zabezpečení a na „světové“ náklady našeho zdravotnictví.  

 

Cenově jsme v Evropě dávno. Svými příjmy jsme ale ještě někde daleko na okraji. Tak daleko, 

že podle Evropského statistického úřadu v lednu roku 2012 nižší minimální zákonnou měsíční 

mzdu než my (mimochodem už od roku 2007 jsme ji do 1.8.2013 měli – a vlastně částečně dál 

máme - na úrovni 8.000,- Kč před odvody ze mzdy; vládní nařízení 210/2013 Sb. sice nařídilo 

její nárůst od 1.8.2013 o zanedbatelných 500 Kč, ale s hanebně diskriminační klauzulí, že sazba 
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minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je 

poživatelem invalidního důchodu, činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu) měly 

v Evropě jenom Maďarsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko. V hrubé 

průměrné mzdě jsme kromě výše uvedených zemí ještě předstihli Turecko, Polsko a Slovensko. 

Nemá smysl, abychom žádali po našich politicích a odborářích, aby byli tak vlastenečtí jako 

např. jejich řečtí  kolegové a bojovali za vysoké mzdy a další benefity hlava nehlava. Pro začátek 

by mohl stačit standard Portugalska či Slovinska – měsíční minimální mzda (monthly minimum 

wage) na úrovni 14 – 20 tisíc Kč a průměrná mezi 33 -  40 tisíci Kč. Prostě aby nás příjmově 

dovedli alespoň na okraj Evropské unie.  
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Pozvánky na kongresy, konference a semináře v roce 2013 a 2014 
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Semináře katedry geotechniky, České asociace inženýrských geologů  

a Geotechnické společnosti 
 

Konají se na katedře geotechniky FSv ČVUT vždy v pondělí v místnosti B 574, až na výjimky 

od 16.00 hod. (místnost pro Valnou hromadu a přednášku bude v části budovy C a bude viditelně 

označena!). 

 

Program: 

 

07.10.2013 

R.Marek (Minova Ostrava) 

Vše o kotvení (horninové i zeminové) 

 

04.11.2013 

J. Bárta, D. Dostál (GIMPULS Praha) 

Geofyzika pro inženýrského geologa a geotechnika 

02.12.2013  

P.Kycl (Česká geologická služba) 

Svahová deformace na D 8 

 

06.01.2014   

R. Vybíral (GIS Liberec) 

Praktické zkušenosti inženýrského geologa ve složitých základových poměrech 

 

03.02.2014  Začátek již ve 14.00 hod 

Valná hromada ČAIG (s občerstvením) a seminář – přednáška  J.Stenberk (AV ČR): 

Neotektonické pohyby 

 

03.03.2014  

Tomáš Fišer(PřF UK) 

Průmyslová a mělká seismika – její příčiny a možnosti monitorování 

 

07.04.2014 

J. Schröfel (ČVUT) 

2013 rok výročí katastrofy Vaiont a něco zajímavého z exkurze do Itálie a Rakouska 

 

05.05.2014  

J. Valenta(ČVUT) 

Práce geotechnika na památkových objektech v Iráku 

02.06.2014 

Kolektiv ČAIG 

Nová norma Inženýrskogeologický průzkum 

 

Prosím informujte o seminářích přátele, všichni jsou vítáni! 

Nabídněte, prosím, témata seminářů na další období 

 

11.10.2013      Předseda pražské pobočky ČAIG 

       Jan Schröfel  (schrofel@fsv.cvut.cz) 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 

Polskiej Akademii Nauk  

Pracownia Polityki Surowcowej 

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi PAN  

 
zapraszają 

do wzięcia udziału w 
 

XXIII KONFERENCJI 
 

z cyklu 
„AKTUALIA I PERSPEKTYWY  

 GOSPODARKI SUROWCAMI 
MINERALNYMI” 

 
pod patronatem 

Ministra Gospodarki 
oraz 

Głównego Geologa Kraju 
 

6-8 listopada 2013 r.  

Zakopane - Hotel Hyrny 
 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace a přihlášku lze získat u tajemnice ČALG:  

Ing. A. Horáková: calg10@seznam.cz 
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Pozvánka 
 

Ložiskově-mineralogický seminář 
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 

PřF UK 
 

zimní semestr akademického roku 2013/2014  

 

úterý 15.10.2013 

Helena Kindlová (PGS, PřF UK): Mikrobiální rozpouštění minerálů obsahujících As(V) 

 

úterý 29.10.2013 

Jiří Zachariáš (PřF UK): Strukturně-geologický vývoj křehkých struktur a hydrotermálních 

žil v lomu Ševětín 

 

Martin Štrba (4 r.): Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí z hydrotermálních žil v lomu 

Ševětín 

 

Petra Surmová (5.r): Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v křemeni z pegmatitů 

z lokality Vepice 

 

úterý 12.11.2013 

Tomáš Pechar (5. r., PřF UK): Použití přenosného XRF spektrometru v lomu Mořina – 

východ (Velká Amerika) při sledování rozsahu dolomitizace a hodnocení kvality vápencové 

suroviny pro odsiřování kouřových plynů v tepelných elektrárnách Skupiny ČEZ 

 

Prof. Zdeněk Pertold (ÚGMNZ, PřF UK): Iglesias-Monteponi (Sardinie, Itálie) – velký revír 

Pb-Zn rud po kolapsu těžby 

 

úterý 26.11.2013 

Prof. Dr. Jens Gutzmer (TU Bergakademie Freiberg): Geometallurgy - what - where and 

why? 

 

úterý 10.12.2013 

Zuzana Rodovská (5. r., PřF UK): Biogenní vznik realgaru 

 

Michal Čurda (5. r., PřF UK): Galenity a další minerály olova z hořících hald uhelných 

ložisek dolnoslezské pánve 

 

Martin Čada (5. r., PřF UK): Vlastnosti arkóz z Březína 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semináře se konají vždy od 14:50 v ložiskových sbírkách (první patro, č. dveří 120), Albertov 

6, Praha 2 (s výjimkou semináře dne 11.10., který začíná v 15:00). Ložiskové sbírky jsou 

přístupny před seminářem od 14:30 ke kávě, čaji a setkáním. 

 

Hosté jsou srdečně zváni!!!! 
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. 

(vedoucí semináře) 
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SEMINÁŘE  -  ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA 
 

15.10.13  

Mikrobiální rozpouštění minerálů obsahujících As(V) 

Ložiskově-mineralogický seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. 

Přednáší Helena Kindlová (PGS, PřF UK). 

 Začátek 14:50.  

Místo akce: Ložiskové sbírky, č. dv. 120, 1. patro, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: Iva Kolínská | e-mail: iva.kolinska@natur.cuni.cz  

 

15.10.13  

Surovinový potenciál zlata České republiky 

Institut geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava a Česká geologická společnost, 

pobočka Ostrava, zvou na přednášku RNDr. Petra Morávka. 

 Začátek 16:00.  

Místo akce: Nová aula, místnost NA-5, areál VŠB-TU v Ostravě 

Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz  

 

16.10.13 - 19.10.13  

Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in frame of inter-regional 

correlations 

Prierezová konferencia venovaná Geologickej evolúcii Západných Karpát vo vzťahu k susedným 

územiam zahŕňajúca aj tektonické, geochemické, mineralogické a paleontologické prístupy k 

riešeniu geologických poznatkov. 

 Poriadá Geologický ústav Slovenskej akadémie vied.  

Místo akce: Smolenice, Slovensko 

Kontaktní osoba: Igor Broša | e-mail: igor.broska@savba.sk  

 

16.10.13  

Seminář India-Asia Collision and related HP-UHP metamorphism 

Seminář Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze. Přednáší Dr. Hafiz Ur Rehman, Department of Earth Sciences, Kagoshima University, 

Japan. 

 Začátek 15:00.  

Místo akce: Petrologické praktikum, 2. patro vlevo, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: Shah Wali Faryad | e-mail: faryad@natur.cuni.cz  

 

17.10.13  

Setkání jeskyňářů 

Dr. Vladimír Lysenko moderuje setkání a vzpomínání starších jeskyňářů, na které jsou všichni, 

kdo někdy lezli do jeskyní bez průvodce, vřele zváni  

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSc. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

17.10.13  

Sedimentologie miocenních písků na Moravě - nová texturní studie: motivace a casting 
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Ústav geologických věd PřF MU ve spolupráci s Českou geologickou společností si vás dovolují 

pozvat na přednášku Jiřího Březiny (Professor of Geology, University of Maryland University 

College Europe). 

 Začátek 16:00.  

Místo akce: Posluchárna G1, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, Brno. 

Kontaktní osoba: Martin Ivanov | e-mail: mivanov@sci.muni.cz  

 

17.10.13  

Paleoklimatologie. Klimatická krize před 15 mil. lety a několik užitečných zjištění i pro 

současnost 

Přednáška Kamenožrouta. 

 Začátek 19:00.  

Místo akce: Klub Podsklepeno, Karlínské náměstí, Praha 3 

Kontaktní osoba: Kamenožrouti | e-mail: kamenozrout@natur.cuni.cz  

 

18.10.13  

Zlatodůl Roudný u Vlašimi, nejvýznamnější zlatodůl v Evropě na počátku 20. století 

Promítání Ing. Václava Zemka. 

 Začátek 18:00.  

Místo akce: Regionální muzeum Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 16, Jílové u Prahy 

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Stachura | e-mail: stachura@muzeumjilove.cz  

 

19.10.13  

34. exkurze ČGSpol. 

Česká geologická společnost pořádá pro odbornou i laickou veřejnost exkurzi Rudní revíry 

Příbramska, povedou ji Mgr. Pavel Škácha a RNDr. Jiří Litochleb.  

Místo akce: odjezd od ČGS, Geologická 6, Praha 5, 8:00 

Kontaktní osoba: RNDr. Zdeněk Táborský | e-mail: zdenek.taborsky@geology.cz  

 

19.10.13  

Silur a devon Barrandovských skal a Přídolí 

Pořádají Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras a Česká geologická služba a Česká 

geologická společnost. Sraz v 10:00 hodin Praha – Hlubočepy, tramvajová zastávka. Podrobnější 

informace v připojeném souboru.  

Místo akce: Praha - Hlubočepy a Praha - Velká Chuchle 

Kontaktní osoba: RNDr. Irena Jančaříková | tel.311 681 713 | e-mail: 

irena.jancarikova@nature.cz  

 

24.10.13  

Dr. Bohumil Kučera: Jeskynní chrámy Indie 

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSs. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

29.10.13  

Ložiskově-mineralogický seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK 

Jiří Zachariáš (PřF UK): Strukturně-geologický vývoj křehkých struktur a hydrotermálních žil v 

lomu Ševětín 

 Martin Štrba (4 r.): Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí z hydrotermálních žil v lomu 

Ševětín 
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 Petra Surmová (5.r): Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v křemeni z pegmatitů z 

lokality Vepice 

 Začátek 14:50  

Místo akce: Ložiskové sbírky, č. dv. 120, 1. patro, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: Iva Kolínská | e-mail: iva.kolinska@natur.cuni.cz  

 

30.10.13  

Seminář Lithospheric superSi garnet: a global tracer of Archaean cratonic mantle 

Seminář Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze. Přednáší Dr. Dirk Spengler, Institute of Earth and Environmental Science, Potsdam 

University, Germany. 

 Začátek 15:00.  

Místo akce: Petrologické praktikum, 2. patro vlevo, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: Shah Wali Faryad | e-mail: faryad@natur.cuni.cz  

 

31.10.13  

Planetologie Země a okolí 

Planetologie Země a okolí, II. díl (Dr. Jiří Březina, CSc.)  

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSc. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

31.10.13  

Zasedání Oponentní rady v Brně 

Oponentura Základních geologických map 1 : 25000 listy Jedovnice a Šlapanice  

Místo akce: ČGS Brno 

 

06.11.13 - 07.11.13  

Workshop "Aluvial geoarchaeology" 

Pořádá Mendelova Universita spolu s Geologickým ústavem AV ČR a Českou geologickou 

společností. První den přednášky, druhý den exkurze. Dopolední blok přednášek bude věnován 

vývoji říčních teras a zahájí jej Jef Vandenberhe z Amsterodamu. Odpolední blok bude věnován 

vývoji holocenní nivy a zahájí jej Tomáš Kalicky z Kielců. Po každé z key note následuje 6 

krátkých tematicky podobných přednášek. Vstup na workshop je zdarma, je zde však omezený 

počet míst na ubytování a exkurzi, proto je nutné se předem závazně registrovat.  

Místo akce: Mikulčice 

Kontaktní osoba: Lenka Lisá | e-mail: lisa@gli.cas.cz  

 

07.11.13  

Dušičková „procházka“ po Olšanských hřbitovech 

Dr. Drahomíra Březinová – Dr. Barbora Dudík-Schulmannová: Dušičková „procházka“ po 

Olšanských hřbitovech  

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSc. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

09.11.13 - 09.11.13  

Amatérská burza minerálů 

Pořádá stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy. 

 Trvání od 9 do 16 hodin.  

Místo akce: Stanice přírodovědců, Praha 5 - Smíchov (vjezd Holečkova 29) 

Kontaktní osoba: Vlasta Coufalová | tel.222333863 | e-mail: coufalova@ddmpraha.cz  
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12.11.13  

Ložiskově-mineralogický seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK 

Tomáš Pechar (5. r., PřF UK): Použití přenosného XRF spektrometru v lomu Mořina – východ 

(Velká Amerika) při sledování rozsahu dolomitizace a hodnocení kvality vápencové suroviny 

pro odsiřování kouřových plynů v tepelných elektrárnách Skupiny ČEZ 

 Prof. Zdeněk Pertold (ÚGMNZ, PřF UK): Iglesias-Monteponi (Sardinie, Itálie) – velký revír Pb-

Zn rud po kolapsu těžby 

 Začátek 14:50  

Místo akce: Ložiskové sbírky, č. dv. 120, 1. patro, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: Iva Kolínská | e-mail: iva.kolinska@natur.cuni.cz  

 

14.11.13  

Fakta a mýty historie aneb „Vzpomínky fuchse“ 

Dr. Jiří Brčák: Fakta a mýty historie aneb „Vzpomínky fuchse“  

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSc. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

20.11.13  

Seminář Mineral reactions in solids: chemicalmechanical feedback 

Seminář Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze. Přednáší Prof. Dr. Rainer Abart, Department of Lithospheric Research, University of 

Vienna, Austria. 

 Začátek 15:00.  

Místo akce: Petrologické praktikum, 2. patro vlevo, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: Shah Wali Faryad | e-mail: faryad@natur.cuni.cz  

 

21.11.13  

Vzpomínka na Zdeňka Poubu 

Na profesora Dr. Zdeňka Poubu, DrSc. zavzpomíná Dr. Zdeněk Vejnar, CSc.  

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSc. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

25.11.13  

Seminář ze sedimentární geologie 

Křídový deltový systém Českého ráje – sedimentární architektura a stratigrafie turon-coniackých 

sedimentů. S. Čech (Česká geologická služba), D. Uličný (Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.). 

 Pořádá Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 

 Začátek 14:00  

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. | e-mail: stanislav.oplustil@natur.cuni.cz  

 

26.11.13  

Geometallurgy - what - where and why? 

Ložiskově-mineralogický seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. 

Přednáší prof. Dr. Jens Gutzmer (TU Bergakademie Freiberg). 

 Začátek 14:50.  

Místo akce: Ložiskové sbírky, č. dv. 120, 1. patro, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: Iva Kolínská | e-mail: iva.kolinska@natur.cuni.cz  
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27.11.13  

Seminář The internal structure and growth of normal fault zones 

Seminář Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze. Přednáší Dr. Martin Schöpfer, Department for Geodynamics and Sedimentology, 

University of Vienna, Austria. 

 Začátek 15:00.  

Místo akce: Petrologické praktikum, 2. patro vlevo, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: Shah Wali Faryad | e-mail: faryad@natur.cuni.cz  

 

28.11.13  

Tradiční schůzka Čermákovců  

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSc. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

02.12.13  

Seminář ze sedimentární geologie 

Studium prachu a jeho význam v geologickém záznamu – příklady z paleozoika a recentu – 

identifikace prachových částic a jejich původ. L. Chadimová, J. Hladil, L. Slavík (Geologický 

ústav AV ČR, v.v.i.). 

 Pořádá Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 

 Začátek 14:00  

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. | e-mail: stanislav.oplustil@natur.cuni.cz  

 

04.12.13  

Seminář First evidence of UHP phases in felsic rocks with short granulite facies overprint 

4.12. 15:00 hod Seminář Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší Dr. Maria Perraki, Department of GeoSciences, National 

Technical University of Athens, Greece. Začátek 15:00.  

Místo akce: Petrologické praktikum, 2. patro vlevo, Albertov 6, Praha 2. 

 | e-mail: faryad@natur.cuni.cz  

 

05.12.13  

Podzemní vody České republiky 

S autorem nad novou knihou Dr. Jiřího Krásného, CSc.: „Podzemní vody České republiky“  

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSc. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

10.12.13  

Ložiskově-mineralogický seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK 

Zuzana Rodovská (5. r., PřF UK): Biogenní vznik realgaru 

 Michal Čurda (5. r., PřF UK): Galenity a další minerály olova z hořících hald uhelných ložisek 

dolnoslezské pánve 

 Martin Čada (5. r., PřF UK): Vlastnosti arkóz z Březína 

 Začátek 14:50.  

Místo akce: Ložiskové sbírky, č. dv. 120, 1. patro, Albertov 6, Praha 2 

Kontaktní osoba: Iva Kolínská | e-mail: iva.kolinska@natur.cuni.cz  
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12.12.13  

Dr. Joel Pokorný: Setkání geologa s jinými kulturami 

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSc. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

16.12.13  

Seminář ze sedimentární geologie 

Vývoj sedimentárních prostředí v průběhu sandbianu sv. ordoviku v pražské pánvi T. Hroch 

(Česká geologická služba), P. Kraft (PřF UK Praha), M. Rajchl (Gemec-Union, a.s.). 

 Pořádá Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 

 Začátek 14:00  

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2. 

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. | e-mail: stanislav.oplustil@natur.cuni.cz  

 

19.12.13  

Předvánoční setkání příznivců Café Barrande s koledami 

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSc. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

30.12.13  

Rozloučení se starým rokem v Café Barrande 

Místo akce: Café Barrande, www.geology.cz/cafe-barrande 

Kontaktní osoba: Dr. Jiří Jiránek, CSc. | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz  

 

23.04.14 - 26.04.14  

4th Central European Mineralogical Conference 

Pořádá Česká geologická společnost. Webové stránky akce www.cemc2014.cz.  

Místo akce: Nové Město na Moravě 

Kontaktní osoba: Milan Novák | e-mail: mnovak@sci.muni.cz  

 

19.06.14 - 21.06.14  

Otvorený kongres Slovenskej geologickej spolocnosti - ZMĚNA TERMÍNU 

Místo akce: Kremnica, Slovensko 

 

Kontaktní osoba: Zoltán Németh | e-mail: zoltan.nemeth@geology.sk 

Pozn.:  Jedná se o akce prezentované na: http://www.geology.cz/extranet/kalendar 

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

CAFÉ  BARRANDE 

PROGRAM  BESED  NA  I.  POLOLETÍ  2013 

 
(viz webové stránky www.geology.cz/cafe-barrande/nabidka) 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 
 

http://www.geology.cz/extranet/kalendar
http://www.geology.cz/cafe-barrande/nabidka
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Společnost Národního muzea v Praze  
 

Mineralogická sekce 

 

Cyklus přednášek z geologických věd  

Přednášky se budou konat v pondělí od 17.00 hodin (přesná data viz níže) v přednáškové 

síni „H“ 

Přednášky a určovací besedy 

Určovací beseda 

06.10.2013 10:00  

Chilské sopky 

21.10.2013 17:00  

Přednáška - RNDr. Jiří Jiránek, CSc. 

Určovací beseda 

03.11.2013 10:00  

Minerály Zambie 

18.11.2013 17:00  

Přednáška - RNDr. Stanislav Vrána, CSc. 

Určovací beseda 

01.12.2013 10:00  

 

Nedělní určovací besedy se budou konat 6.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., a 2.6. 2013 od 10 hodin v 

přednáškové síni „214“ (ve 2. patře) nebo „H“ (v mezipatře) Nové budovy NM  

 

 

viz též webové stránky www.mineralog.cz 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

http://www.mineralog.cz/news/urcovaci-beseda1/
http://www.mineralog.cz/news/chilske-sopky/
http://www.mineralog.cz/news/urcovaci-beseda2/
http://www.mineralog.cz/news/mineraly-zambie/
http://www.mineralog.cz/news/urcovaci-beseda3/
http://www.mineralog.cz/
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Jubilea 
 

 

 Od narození RNDr. Tibora Budaye DrSc.(1913-2001) uplynulo sto let 

 

 

 

 

Zásluhy Dr. Budaye spojené s československou naftovou geologií a studiem 

paleogeografie a tektogeneze  středoevropského neogénu byly zhodnoceny v odborném tisku již 

několikrát při příležitosti jeho životních jubileí (Věst. ústř. Úst. Geol., 48, 1973 a 58, 1983) a 

zejména v brožuře Geolog Tibor Buday, která vyšla v rámci knižnice Osobnosti české geologie v 

ČGÚ u příležitosti jeho 85. narozenin v roce 1998. V této publikaci je rovněž věnována 

zasloužená pozornost jeho velmi úspěšnému působení při  vedení zahraničních akcí české 

geologie v Iráku (1969 – 1978) a v osmdesátých letech v Sýrii . 

Tibor se narodil 22. září 1913 v rodině maďarského lesního inženýra v Muráni na jižním 

Slovensku. Po maturitě na maďarském gymnáziu v Šahách odejel, aniž by znal česky, studovat 

geologii do Prahy na přírodovědecké fakultě UK. Po jejím absolvování v roce 1937 nastoupil 

jako geolog do Vacuum Oil Co, kde se po čase stal vedoucím geologem. Po válce se jako geolog 

Československých naftových dolů zabýval vyhledáváním ložisek ropy a zemního plynu v české 

části Vídeňské pánve a v podunajském a východoslovenském neogénu. 

V roce 1950 byl pro údajnou sabotáž uvězněn břeclavskými estébáky a subtilní paní 

Eliška byla nucena pracovat na fabrice jako jeřábnice, aby uživila malé děti Petra a Editu. V této 

vykonstruované „naftové“ kauze byli rovněž uvězněni, později rehabilitovaní ústavní geologové 

Dr. Alois Matějka a Dr. Zdeněk Roth Z kriminálu byl T. Buday propuštěn v roce 1954 a ještě 

v tomtéž roce nastoupil jako geolog do Ústředního ústavu geologického v Praze. V roce 1961 byl 

jmenován vědeckým tajemníkem ÚÚG a v roce 1965 se stal vedoucím výzkumu.Bez nadsázky 

je možno konstatovat, že díky svým znalostem a organizačním schopnostem zachránil v období 

slabého vedení úroveň ústavního výzkumu. Při přípravě pražského zasedání 23.Mezinárodního 

geologického kongresu v roce 1968 se T.. Buday osvědčil jako organizátor více než 50 exkurzí 

na území Československa a šestice sousedních zemí.Počínaje rokem 1969 se T. Buday soustředil 

 

Dne 22. září t.r. by se Tibor Buday dožil sta let. Toto 

jubileum jsme si připomněli v kruhu jeho dřívějších 

spolupracovníků na vzpomínkové slavnosti pořádané Českou 

geologickou službou na Klárově.   
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v nesnadných podmínkách normalizace na organizaci zahraničních akcí. Tehdy vzniklo 

okřídlené úsloví „S Budayem za hranice všedních dnů“.   

Nebyl by to ovšem T. Buday, aby se omezil na pouhé organizační řízení prací. Z jeho 

pera pochází několik odborných studií o geologii Iráku a Sýrie a je hlavním autorem 

impozantního díla o  geologii Iráku , které vyšlo ve dvou svazcích (1980 a 1989). Vedle toho, že 

obsahuje první souhrnné zpracování geologické stavby této země, je věnována dosud nebývalá 

pozornost jejímu nerostně surovinovému bohatství . 

Po odchodu do důchodu v roce 1983 působil Dr. T. Buday úspěšně až do roku 1991 

v brněnské Geofyzice a potom až do své smrti v roce 2001 jako konzultant v ČGÚ.  

Je málo osobností, jejichž odkaz trvale působí na bývalé spolupracovníky a žáky. Dr. T. 

Buday mezi ně nesporně patří. Přesto jeho význam jako ložiskového geologa nebyl dosud plně 

doceněn. 

Mirko Vaněček 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 

 

Mirko Vaněček – 85 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mnozí si ho pamatujeme jako profesora na přírodovědecké fakultě UK (katedra ložiskové 

geologie). Jeho pedagogická dráha předčasně skončila (což je škodou pro fakultu), odborná 

činnost však naprosto ne. Ještě ve svých 80 letech pracoval jak ředitel průzkumu AIMROC Ltd. 

v Baku. 

 

V září oslavil své 85. narozeniny prof. 

Ing. Mirko Vaněček, DrSc. Narodil se 

7.9.1928 v Českých Budějovicích. 

Geologii vystudoval ve Sverdlovsku, 

od padesátých let dvacátého století 

pracoval v geologii na různých 

místech a v rozličných funkcích. 
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A nenudí se ani dnes, pravidelně dochází do ČGS (Geofond), je předsedou Rady ČALG, 

výrazně se podílí na odborné činnosti této asociace a je nám všem nejen vzorem, ale hlavně 

velmi dobrým kamarádem – a já s velkou hrdostí mohu říci, že pro mne je přítelem. 

Milý pane profesore, hodně zdraví a síly do dalších let. 

 

Miroslav Raus 

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

RNDr. Jan Marek, CSc. – 75 let 

Dne 16. října 2013 oslavil  RNDr. Jan Marek, CSc.  své 75. Narozeniny v kruhu svých kolegů ve 

firmě Arcadis Geotechnika, a.s. (dříve Stavební geologie), kde působí nepřetržitě od roku 1959, 

což je nepředstavitelných 54 let. Má praxi v průzkumech pro dálniční tahy, přehradní místa a 

zátopové oblasti přehrad, vyhledávání stavebních surovin. Zabýval se podrobným inženýrsko-

geologickým mapováním  různých regionů, zvláště v severočeské, jihočeské a středočeské 

oblasti, zejména v předpolí uhelných velkolomů v severočeské pánvi a mapování Krušných hor. 

Zasloužil se o záchranu cenných přírodních a kulturních prvků této krajiny (zámek Jezeří, obec 

Libkovice u Mostu). Jeho komplexní regionální studie Libochovicka získala cenu v soutěži 

„Ekologický projekt roku“. Výčet všech prací by byl velmi dlouhý.  

 

 



Zpravodaj UGA                                                                                                                16/2013 
 

 

                                                                                                                                                 84 

 

Své odborné zkušenosti ale už také od roku 2000 předává dalším generacím - studentům 

Přírodovědecké fakulty KU, kde je externím pedagogickým pracovníkem. Přednáší zde 

předměty Metody inženýrskogeologického průzkumu a Základy inženýrské geologie, vede 

inženýrskogeologické mapovací kurzy a pořádá terénní exkurze se zaměřením na inženýrskou 

geologii, kde může mladým adeptům oboru v plné šíři předávat své celoživotní zkušenosti 

z práce inženýrského geologa a to nejen v průběhu vlastních mapovacích prací, ale i s velkým 

šarmem při neformální večerní zábavě. Při své pedagogické práci úzce spolupracuje s obdobně 

zaměřenými fakultami v Ostravě, Bratislavě i s ČVUT v Praze.   

 

Je členem mnoha odborných společností, nadací a občanských sdružení na ochranu přírody a 

památek, z nichž je třeba vyzdvihnout jeho aktivní členství v ČAIGu. RNDr. Jan Marek, CSC. se 

v průběhu své profesní kariéry významnou měrou zasloužil o rozvoj činnosti České asociace 

inženýrských geologů. Velmi aktivně vystupoval nejen v zájmu oboru inženýrské geologie, ale 

také asociace, která odborníky této specializace sdružuje. Svým aktivním přístupem přesvědčil 

členskou základnu asociace a byl opakovaně zvolen za předsedu ČAIG. Vzhledem k tomu, že 

stanul v čele asociace i 6 let v prvním desetiletí 21. stol., dalo by se říci, že jako předseda uvedl 

ČAIG do 21. století. Zasloužil se především o znovunavázání intenzivní spolupráce s kolegy ze 

SAIG, kdy podvakrát zorganizoval setkání v příjemném prostředí vinného sklepa pana Vlašice 

na jižní Moravě v Hlohovci u Valtic, kde byl dostatek prostoru vyměňovat si zkušenosti 

z činnosti odborných asociací, ale i obecně z rozvoje inženýrské geologie v Česku a na 

Slovensku. Velký dík patří kolegovi Janu Markovi i za systematickou práci při obhajování 

významu oboru inženýrské geologie a naší práce při přípravě a připomínkování znění stávajícího 

„stavebního“ zákona. 

 

Šíře jeho vědomostí a zájmů je veliká… Mnozí z nás se s ním setkali také jako s autorem 

půvabného televizního pořadu Hudební toulky s Ladislavem Smoljakem.  

 

Milý Honzo, všichni, kteří tě známe, ti přejeme do dalších let hodně zdraví a životního 

optimismu!  

 

Anna Abramčuková  

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Nekrology 
 

Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. 
(8. 5. 1935 – 25. 8. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dne 25. srpna 2013 zemřela ve věku 78 let uznávaná dlouholetá pedagožka v oborech 

inženýrské geologie a užité geofyziky Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě 

paní doc. Ing. Jarmila Müllerová, CSc. Zemřela pouhé 4 měsíce po smrti svého manžela prof. 

Ing. Karla Müllera, DrSc.    

 

Docentka Müllerová se narodila dne 8. 5. 1935 v Koryčanech. V Ostravě v letech 1953-

1958 vystudovala Vysokou školu báňskou, Hornicko-geologickou fakultu v oboru Geologie a 

technika průzkumu. Po ukončení studia působila jako pedagog na VŠB-Technické univerzitě 

v Ostravě až do odchodu do důchodu v roce 2003. V roce 1968 získala titul CSc. a v roce 1988 

byla jmenována docentem v oboru Inženýrská geologie. V letech 1991-1994 zastávala funkci 

vedoucí Katedry geologického inženýrství. Za dobu svého pedagogického působení vychovala 

stovky geologů a báňských inženýrů, vedla řadu doktorandů v oboru Inženýrská geologie, 

spolupracovala s kolegy jak na Univerzitě Karlově v Praze, tak i na Univerzitě Komenského 

v Bratislavě, spolupracovala na výzkumných úkolech s kolegy na Ústavu geoniky AV ČR 

v Ostravě a dalších institucích či firmách, řešících zejména problematiku stability svahových 

poměrů, hodnocení základových poměrů apod.  

 

Docentka Müllerová byla autorkou či spoluautorkou celostátní učebnice Geofyzikální 

metody v hydrogeologii a inženýrské geologii (1983), 16 vysokoškolských učebních textů, 54 

odborných článků, 16 oponovaných vědecko-výzkumných zpráv, desítek odborných posudků a 

zpráv geologického průzkumu.  

 

Odborný i lidský odkaz ctěné kolegyně, paní doc. Jarmily Müllerové, je nedílnou součástí 

rozvoje inženýrské geologie a geofyziky, vysokoškolské pedagogiky a výchovy nových 

odborníků, kterým se věnovala s láskou, maximálním nasazením a nadčasovým přístupem. 

 

Radomír Grygar (za Institut geologického inženýrství, HGF, VŠB-TU Ostrava) 

Zdeněk Kaláb (za Ústav geoniky AV ČR v Ostravě) 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬+▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Za panem profesorem Karlem Müllerem 
 

(7. 4. 1929 – 20. 4. 2013) 
 

Kdo psal nekrolog, ví, jak je to složité. Dovolte mi, 

abych památku pana prof. Ing. Karla Müllera, DrSc. 

připomenul výňatkem ze svého rozloučení nad rakví 

zesnulého. 

 

Pan profesor Karel Müller se narodil v Kladně, kde 

absolvoval reálné gymnázium, v Praze studoval na 

Českém vysokém učení technickém, fakultě 

speciálních nauk. Avšak jeho profesní dráha je 

spojena s Ostravou, jmenovitě Vysokou školou 

báňskou a v posledních létech Ústavem geoniky 

Akademie věd. Většina z nás si ho připomene jako 

uznávaného odborníka v oboru užité geofyziky, 

který se zaměřil na rozvoj hornické a hlavně 

inženýrské geofyziky. Zůstává po něm řada učebnic a učebních textů. Zde nelze nevzpomenout 

na ocenění těchto učebnic rektorem Univerzity Karlovy a udělení ceny České matice technické. 

Odborné i pedagogické schopnosti dodnes oceňují nekonečné řady 

studentů, aspirantů i odborníků z praxe. Vždyť jeho kantorské dílo 

trvalo déle než 50 let! Zkušenosti ve výuce i spolupráce s praxí ve 

všech geologických a hornických oborech prokázal i jako prorektor 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. 

 

Byl členem mnohých odborných a poradních orgánů, mj. byl čestným 

členem vědecké rady VŠB – TU v Ostravě. Z řady ocenění pana 

profesora Müllera, který je nositelem pamětních medailí prakticky 

všech geologických institucí u nás, připomeňme zlatou Pamětní 

medaili VŠB a pamětní medaili Georgia Agricoly za celoživotní 

pedagogickou a vědeckou práci a zásluhy o rozvoj VŠB-TUO. 
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Ani po odchodu do důchodu nepřestal být pan profesor aktivní, ale spolupracoval na 

problematice inženýrské seismologie na Ústavu geoniky až do svých 82 let. V AV ČR byl 

členem akademického hodnotitelského grémia. Jeho dlouholeté odborné zkušenosti byly 

využívány při práci v grantové agentuře České republiky, v sekci věd o Zemi. Rovněž působil 

v odborných radách doktorského studia, byl členem komise pro obhajoby doktorských disertací. 

Profesor Müller byl jedním ze zakládajících členů České asociace geofyziků, byl jejím čestným 

členem, předsedou Rady expertů  ČAAG a členem redakční rady odborného časopisu EGRSE. 

Nejen pracovníci VŠB a Ústavu geoniky, kteří se s panem profesorem často a rádi setkávali, ho 

budou postrádat, ale řadě dalších kolegů bude chybět. Rozklepané podpisy v kondolenčních 

listinách dokládají pohnutí pisatelů. Po oznámení úmrtí jsem dostal také řadu e-mailů, které 

dobře vystihují pana profesora a k čemuž není co dodat. Dovolím si pár slov citovat (omlouvám 

se všem, jejichž slova jsem zde nepoužil): 

Takový krásný den a do toho taková nečekaná smutná zpráva. Myslím, že pan profesor prožil 

hezký život (RNDr. P. Křesťan) 

Môžem povedať, že sme spolu veľmi dobre vychádzali. Samozrejme všetkým Vám vyjadrujem 

hlbokú sústrasť, zvlášť pani Jarmilke. S hlbokým zármutkom Fero Baliak. (prof. RNDr. F. 

Baliak, CSc.) 

S Karlem Müllerem jsem se prvne setkaval v 70. letech na Berankovych seminarich v Loucne, 

pak mnohokrat pri ruznych prilezitostech v Ostrave a v Praze. Setkani s nim byla vzdy velice 

mila a prijemna, nikdy na neho nezapomenu. (doc. RNDr. O. Novotny, CSc.) 

I would like to say that it was very sad information for us about Prof. Müller. Especially taking 

into account, that it looked that it was going better with Him during OVA days. He was a really 

good as a man and Professor. May He rest in peace. (prof. Dr hab. inz. P. Strzalkowski, Dr inz. 

R. Sciagala) 

 

So smútkom som prijal správu o úmrtí 

pána profesora Müllera. Obdivoval 

som, akej neformálnej úcte a 

priateľstvu sa pán profesor tešil na 

vašom pracovisku, ale aj mimo neho. 

Počas pobytov na konferenciach OVA 

som si často hovoril, že pán profesor 

musel byť veľmi dobrým, múdrym a 
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spravodlivým človekom, že ho majú všetci tak radi. Česť jeho pamiatke. (prof. Ing. I. Leššo, 

Ph.D.) 

  

Tak to uz pulkulatiny neoslavime, jak jsme to nedavno planovali na konferenci v restauraci ... 

Vzpomínám. (RNDr. J. Zedník) 

 

Smutná zpráva mě osobně i ostatní kolegy na katedře velmi zasáhla. Zavzpomínali jsme společně 

na dávné časy Kájova působení na naší katedře, ale ta hrůza, je to již více než před půl stoletím 

....!!! Nezapomenutelná jsou naše setkání na ostravských konferencích, kde bylo vždy pro mě 

vrcholným zážitkem diskuze s milým Kájou jak odborná, tak samozřejmě i osobní s těžištěm na 

večerních a spíše nočních sekcích po společné večeři. Doufám, že si zachovám milou vzpomínku 

na tato období, kdy byl Kája v plné fyzické a duševní kondici a plný optimizmu.  

 

Nemohu v této souvislosti nevzpomenout na Tvoji záslužnou pražskou misi v listopadu minulého 

roku, kdy jsi přivezl Káju na oslavu šedesátého výročí založení katedry a na jeho velmi milý, 

emotivní a hluboce lidský projev. Díky tomu jsme se společně s některými tehdejšími absolventy 

naposledy setkali, aniž bychom tušili, že je to poslední ....! Nedovedu si představit, že příští 

ostravská konference bude již bez jeho přítomnosti. Ale takový je život a nezbývá než si uchovat 

krásné vzpomínky na společné aktivity.  

 

Zděnku, prosím o tlumočení mých osobních pocitů účasti všem pozůstalým, zvláště paní Jarmile, 

se kterou jsem se též několikrát setkal na ostravských konferencích. S projevem hluboké 

soustrasti, Jaroslav-Gaston-Kněz (doc. RNDr. J. Kněz, CSc.). 

 

Vážený pane profesore, milý Karle, za všechny Tvé spolupracovníky, kolegy a známé se s Tebou 

loučím hornickým pozdravem Zdař Bůh. 

 

Zdeněk Kaláb 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬+▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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RNDr. Petr Petrů 

(18.2. 1945 – 9.6. 2013) 

 

Můj dlouholetý starší kolega, kamarád a učitel, hydrogeolog a inženýrský geolog, dlouholetý člen ČAIG 

RNDr. Petr Petrů zemřel. Bylo mu pouhých 68 let. Skonal po těžké nemoci, která se u něho projevila již 

na podzim loňského roku, nicméně i přesto stále pracoval a bojoval s ní do poslední chvíle. 

 

Jeho životní pouť byla vcelku pestrá. Brzy po absolvování PřF UK v oborech IG + HG se vrátil na 

Liberecko. Z Českého Dubu se přestěhoval do Liberce, kde v místním Agroprojektu začal působit  

v geologické skupině, přičemž jako hydrogeolog řešil úspěšně jak zásobení vodou zemědělských firem, 

tak - jako inženýrský geolog zakládání nových objektů v rychle a dynamicky se rozšiřujících 

zemědělských areálech v celém tehdejším Severočeském kraji sahajícím od Jablonce až takřka ke 

Karlovým Varům. 

 

V letech těsně po roce 1968 - tedy v období, které předcházelo tvrdé normalizaci - se s jedním z PZO 

dostal jako do Egypta a na Kubu, kde působil několik let. Ideální pro získání cenných zkušeností mladého 

geologa. Ty pak po návratu do republiky předával z pozice kolegy, ale i šéfa geologických skupin elévům 

i vrstevníkům nejprve v libereckém Agroprojektu, kde pod ním pracoval například ing. Petr Tupý, RNDr. 

Karel Brodský a RNDr. Václav Hofreiter. 

 

Šéfem geologické sekce libereckého Stavoprojektu se stal v roce 1982,  kde převzal a následně významně 

rozšířil tým pracovníků. Vybudoval zde kvalitní laboratoř mechaniky zemin, vyškolil několik laborantek, 

revírníka a pracovníky čtyř vrtných osádek především pro účely jádrového vrtání v době stavebního 

boomu panelových sídlišť po celé republice. Měl vcelku široký záběr - v jeho týmu působili také 

pracovníci provádějící v té době velmi žádané korozivní průzkumy. Z geologů pod jeho vedením pracoval 

např. ing. Jaroslav Havelka, ing. Vladimíra Schreiberová, z PřF UK k němu po roce 1985 přišli mladí 

absolventi, jako například RNDr. Jiří Kujan a RNDr. Milan Kulič. 

 

V letech 1991 a 1992 se v republice rychle rozpadaly všechny projektové organizace a vznikaly nové 

subjekty. Potkalo to i liberecké firmy, jak Agroprojekt, tak i Stavoprojekt. RNDr. Petr Petrů po klasické 

české zradě svých bývalých spolupracovníků, které ve Stavoprojektu vypiplal, nejprve zakotvil v malém 

družstvu Drupos se statikem, ale i antropozofikem ing. Karlem Myslivcem. Brzy se však osamostatnil a 

díky svým dlouholetým i nově vznikajícím kontaktům byl zavalen takovým množstvím práce ve svých 

oborech, že mu „nezbylo“ než se obrátit na kolegy z bývalého mateřského a pak lehce konkurenčního 

prostředí. Tedy z libereckého Agroprojektu.  Nejprve krátce s ing. Tupým a pak již pouze se mnou 
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spolupracoval dalších takřka 20 let, tedy v době největšího stavebního boomu v ČR. IG průzkumy a IG 

dozory jsme prováděli mimo jiné pro obchodní domy různých velikostí a v pestrých, často nevhodných 

geologických poměrech prakticky po celé republice (Plus, Penny, Edeka, Norma, Hypernova, Albert, 

Kaufland, Baumax, Tesco, Interspar, OBI, Globus, Bauhaus, Retail parky  ...) pro průmyslové zóny, 

bytové komplexy i jednotlivé bytové domy, komunikace, podzemní sítě .... Tedy především pozemní 

stavitelství. 

 

Nezanedbával ani hydrogeologii. Stále vyhledával a úspěšně nacházel vodní zdroje všeho druhu, 

posuzoval možnosti likvidace předčištěných odpadních i srážkových vod jejich vsakováním do 

horninového prostředí, věnoval se i ekologické zátěži. 

 

V rámci inženýrské geologie, možná spíše v rámci geotechniky bylo jeho specialitou mimo jiné i plošné 

zakládání na polštářích resp. na konstrukčních násypech, kdy jsme především ještě v době, kdy hlubinné 

založení bylo stále ještě dosti drahé, řídili tvorbu (výrobu) umělé základové půdy z vhodných materiálů o 

potřebné mocnosti resp. s potřebnou výškou či hloubkou aktivní, chcete-li deformační zóny a s takovými 

parametry, že proces návrhu základové konstrukce probíhal úplně obráceně. Co statik potřeboval, to jsme 

mu při našem trvalém inženýrskogeologickém dozoru nechali se všemi důsledky včetně zajištění 

stejnoměrného sedání vyrobit. Průběžná spolupráce se statikem byla samozřejmě nezbytná. Ne všichni 

statici tento přístup pochopili a ne všichni do toho šli. Spíš jen několik.  

 

Ne všechno lze spočítat a modelovat. To chce cit. Geologický cit. Ten Petr měl. Takže nikoli klasický 

přístup, který všichni znáte. To byl celý on. Často proti proudu. Jistě uznáte, že na počátku, kdy s tímto 

druhem práce nebyly (a mnohde ještě ani teď nejsou) zkušenosti, to chtělo velkou odvahu. I tu Petr měl. 

Neztratil ji do poslední chvíle. Bohužel to nestačilo. Odešel od rozdělané práce.  Bude nám tu na 

Liberecku chybět.  

 

Nikdy nezapomenu na jeho heslo, kterého se držel a vyslovil jej například, když se mu něco povedlo, 

nebo když s chutí na staveništi pokuřoval a investor nebyl v dosahu. Říkal: „ Geologie není nic jiného než 

filosofie“. 

 

              RNDr. Roman Vybíral, Liberec 2013 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬+▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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 Inzerce 
 

           
 

Česká asociace hydrogeologů (ČAH) 
Česká asociace hydrogeologů (ČAH) je nezávislou, dobrovolnou, stavovskou organizací, která má 

v současné době téměř 250 členů, profesních hydrogeologů. 

 Základním posláním je representovat hydrogeologii a prosazovat společné zájmy svých členů, a to na 

domácí i zahraniční úrovni. ČAH aktivně působí na zlepšování obecného povědomí o hydrogeologických 

oborech a snaží se ovlivňovat legislativní proces, týkající se jejich odborné činnosti (jímání a ochrana 

podzemních vod, sanace znečištěného horninového prostředí, lokální i regionální průzkumy, apod.). ČAH 

zkvalitňuje činnost hydrogeologů (například vydáváním metodických pokynů nebo profesním školením) 

a tím se zvyšuje efektivnost využívání a ochrany podzemních vod vedoucí k zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou. ČAH zajišťuje všeobecnou informovanost svých členů i veřejnosti na webových stránkách 

www.cah-uga.cz. Jedním z důležitých cílů ČAH je rovněž zvýšit prestiž hydrogeologie ve společnosti. 

 ČAH se podílí na formulaci práv a povinností držitelů osvědčení odborné způsobilosti v oboru 

hydrogeologie a podílí se i na posuzování, schvalování, udělování a odebírání osvědčení odborné 

způsobilosti v tomto oboru. 

 Chceme tímto oslovit naše profesní kolegy a všechny zájemce o obor hydrogeologie a vyzvat je ke 

členství v naší organizaci – viz kontakty níže. 

 

 RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.   Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. 

       předseda             první místopředsedkyně 

 Albertov 6, 128 43 Praha 2               Tř. 17. Listopadu, 708 33 Ostrava 

tel. 604381243 E-mail: jvdatel@gmail.com               tel. 597323501 E-mail: nada.rapantova@vsb.cz 

 

 
Proč se připojit k IAH? 
Členství vám nabízí skvělou příležitost být v kontaktu s ostatními hydrogeology a specialisty na 

podzemní vody po celém světě. Náš Hydrogeology Journal je jedním z nejcitovanějších časopisů, 

zabývajících se tématikou podzemních vod. Náš Newsletter – také přístupný na našich internetových 

stránkách– poskytuje aktuální informace z oblasti  podzemních vod a aktivit naší Asociace. Širší členská 

základna dává Asociaci více zdrojů a umožňuje nám, aby náš hlas byl více “slyšet”  na mezinárodních 

fórech. Jako mnoho států i Česká republika má National IAH Chapter. 

Mezinárodní a národní konference poskytují šanci setkat se s kolegy a vytvořit nové profesionální 

spolupráce. 

IAH také nabízí Firemní členství. Vaše společnost se může připojit k IAH, podporovat naši práci a 

zapsat až 6 zaměstnanců jako své osobní členy. Více informací najdete na našich zpravodajských 

stránkách www.iah.org. 

Ti, které jsme přesvědčili, kontaktujte, prosím, předsednictvo České komory IAH Tomáše Vylitu, e-

mail: tomasvylita@seznam.cz. nebo Zbyňka Hrkala, e-mail: Zbynek_Hrkal@vuv.cz. S těmi, kterým 

ještě chybí pádný argument pro rozhodnutí, budeme také velmi rádi diskutovat. 
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