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Co říká zákon:
Objekt geologických prací 

 zemská kůra

 planeta Země jako celek

Geologické práce

 výzkum

 průzkum



Geologický výzkum
 Účelem je obecné geologické poznání

Geologický průzkum
 Geologické poznání je pouze prostředkem ke 

splnění vymezeného účelu:

 ložiskový

 zvláštní zásah do zemské kůry (ZZZK)

 hydrogeologický

 Inženýrsko-geologický

 geologických činitelů ovlivňujících ŽP

 Podrobnostmi přesahuje geologický výzkum



Rozdělení průzkumu do etap

 ložiskového průzkumu

 Vyhledávání

 Průzkum

 Těžební průzkum

 průzkumu pro ZZZK

 Vyhledávání

 Průzkum

 Podrobný průzkum

 Podstatné rysy průzkumu ložiskového i pro zvláštní zásah 
do zemské kůry (ZZZK) podobné => ustanovení zákona 
společná nebo platící obdobně (se všemi právními důsledky)

1. Průzkumné území pro vyhledávání a průzkum

 S účastí veřejnosti (obcí a spolků)

2. Chráněné území pro těžební / podrobný průzkum

 Bez účasti veřejnosti

Ochrana zájmů dle geologického (1) a horního (2) zákona



Příklad 1.)

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR
- Analýza území ČR

 ENERGOPRŮZKUM PRAHA, spol. s r.o. (03/2003)

 Shrnutí výsledků prací z let 1992-2002

 účel: geologické poznání nutné pro ZZZK

 podrobnosti: hodnocení celého území ČR

 výstup: vytipování lokalit (32 -> 13 -> 8 -> 6) pro další 
geologické práce.



Příklad 2.

Výzkumné práce v Melechovském masívu
(Světlá n. Sázavou)

 probíhají průběžně

 účel: poznání vlastností horniny, ověření 
technologických postupů „průzkum nanečisto“, 
použití v podobném prostředí

 nepočítá se zde s vybudováním HÚ => nejde o ZZZK



Příklad 3.

Ražba tunelu v Jizerských horách
(Bedřichov)

 účel: poznání vlastností horniny, ověření 
technologických postupů (nedestruktivní ražba) -
použití v podobném prostředí

 nepočítá se zde s vybudováním HÚ => nejde o ZZZK



Příklad 4. 

Provedení geologických a dalších prací

 Sdružení Geobariéra (2003 - 2006, přerušeno 2004)

 Zahájení dle projektu Výzkum homogenity vybraných 
granitoidních masívů. (J. Skopový a kol. 1999) 

 účel: geologické poznání nutné pro ZZZK - vyhledat 
území k dalšímu zkoumání

 podrobnosti: hodnocení vhodnosti jednotlivých 
vytipovaných lokalit (6) pro vybudování HÚ

 výstup: zúžení území lokalit, studie proveditelnosti v 
každé lokalitě



Ze zprávy Analýza území ČR – fáze regionálního mapování (03/2003)

Po zhodnocení celého území ČR 

měl na vybraných lokalitách 

následovat geologický průzkum.



Z projektu Výzkum (pův. Ověřování) homogenity granitoidních masívů

Práce předrealizační etapy průzkumu byly zahájeny v polovině roku 2003.

Také v projektu jsou práce 

definovány jako průzkum …

… a geofyzika je 

jednou z metod .



Z tiskové zprávy SÚRAO připravuje geologické práce na šesti lokalitách

(SÚRAO, 25. 4. 2003)

Etapa geologického průzkumu zahájená 

v polovině roku 2003 na šesti lokalitách 

měla trvat do roku 2006.



Z Plánu činnosti SÚRAO pro rok 2004 (schváleno vládou 10/2003)

Protože však nebylo stanoveno 

průzkumné území, a průzkum  

probíhal v rozporu se zákonem, 

původní název projektu …

… musel být 

přejmenován.



Z Usnesení Vlády ČR (2. června 2004)

V důsledku protestů 

veřejnosti byly práce 

na pět let přerušeny, …

… ale i tak bylo nutné stále 

opakovat, že jde o výzkum, …



Ze Zprávy o činnosti SÚRAO 2004

… a vše zdůvodnit srozumitelně, aby to pochopil každý. 



Nasmlouvaný dodavatel stihl ukončit letecký 

průzkum dřív, než se začalo přejmenovávat.

Ze Zprávy o řešení a výsledcích projektu (2005)



Leteckým průzkumem byla na lokalitách 

vyhledána vhodnější místa k dalšímu 

průzkumu pro vybudování úložiště.

Zpráva z dubna 2004



… se chystají obnovit průzkum?

Už zapomnělo i ministerstvo.

Z Tiskové zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu (2009)

Po pěti letech 

od přerušení 

výzkumu … 



Příklad 5. 

Stanovení průzkumného území pro ZZZK
 Dle zákona pro etapu vyhledávání a průzkumu

Aktuální obcházení zákona ze strany státu:

Kvůli očekávaným střetům zájmů byla tato fáze 

účelově rozdělena. MŽP stanovilo PÚ pouze 

pro první etapu vyhledávání a následující etapu 

průzkumu z této fáze vypustilo.



Pavel Pavlík

Děkuji za pozornost


