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I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich 
činnosti či o jejich změnách 

a) Výchozí složení orgánů pracoviště 

Pověřen vedením od 1. 1. 2007: RNDr. Václav Cílek, CSc. 

Ředitel pracoviště: RNDr. Václav Cílek, CSc. 

jmenován s účinností od : 1. 6. 2007 

Rada pracoviště zvolena dne 4. 1. 2007 ve složení: 

předseda: Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc.  (GLÚ) 

místopředseda: RNDr. Václav Cílek, CSc. (GLÚ) 

členové: 

Ing.  Ottomar Gottstein, CSc. (GLÚ), Ing. Petr Pruner, DrSc. (GLÚ), RNDr. 
Vladimír Rudajev, DrSc. (GLÚ), RNDr. Marcela Svobodová, CSc. (GLÚ), 
Mgr. Pavel Kavina (MPO ČR), RNDr. Jan Krhovský, CSc. (MŽP ČR), Doc. 
RNDr. Jiří Souček, CSc.(VŠFS) 

Dozorčí rada jmenována dne 1. 5. 2007 ve složení: 

předseda: RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (AV ČR)  

místopředseda: Doc. Ing. Petr Skřivan, CSc. (GLÚ) 

členové:  

Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (VR AV ČR), Prof. Jiří Pešek, DrSc. (PřF UK), 
Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.(ÚGN AV ČR, v.v.i.) 

b) Změny ve složení orgánů:  

nenastaly 

c) Informace o činnosti orgánů: 

Ředitel: 

K prvnímu lednu 2007 došlo ke zjednodušení organizační struktury ústavu 
následujících laboratoří: (1) laboratoře exogenní geologie a exogenní 
geochemie do laboratoře environmentální geologie a geochemie a (2) 
laboratoře platformního vývoje a laboratoře teránového vývoje do 
laboratoře geologických procesů. V  souvislosti s tím došlo k přeskupení 
výzkumných pracovníků v rámci laboratoří tak, aby personální obsazení 



  

 

specializacemi odpovídalo lépe řešeným grantům a byly tak posíleny 
grantové týmy a zjednodušena administrativní zátěž. Došlo rovněž k 
restrukturalizaci THS a jeho posílení. Ve vedení některých laboratoří (v 
souvislosti s restrukturalizací) došlo k dílčím změnám. V roce 2007 
pokračovala částečná obměna kádru pracovníků GLÚ na základě 
konkurzního a atestačního řízení. Bylo přijato několik mladých pracovníků 
(většinou doktorandi na snížený pracovní úvazek); z ústavu odešli dva 
vědečtí pracovníci (jedna do jiného ústavu, jeden mimo AV ČR). 

Rada pracoviště:  

Data zasedání: 8. 1., 6. 3., 5. 4., 14. 6., 13. 9. 2007 

1. zasedání Rady projednalo a přijalo Jednací řád Rady, zvolilo předsedu a 
místopředsedu Rady, vypsalo vyhlášení výběrového řízení na obsazení 
funkce ředitele pracoviště, sestavilo komisi pro výběr ředitele. 

2. zasedání Rady schválilo zápis z 1. zasedání, schválilo: Výroční zprávu 
GLÚ za rok 2006, Organizační řád,  Vnitřní mzdový předpis s přílohami, 
Pravidla k nakládáni s fondy, posoudilo metodiku schvalování grantových 
přihlášek, Sdělení ředitele č. 1-8/2007, obnovení bilaterálních 
mezinárodních smluv, vzalo na vědomí informace k sestavení rozpočtu. 

3. zasedání vybralo vhodného kandidáta na funkci ředitele a doporučilo jej 
AR AV ČR ke jmenování, schválilo: přihlášky grantových projektů.  

4. zasedání Rady projednalo: přípravu stavebních investic, pozemkové 
vlastnictví,  

5. zasedání Rady schválilo: s připomínkami Kolektivní smlouvu pro rok 
2007, investiční záměr nákladných přístrojů, Sdělení ředitele č. 14/2007, 
mechanizmus řešení zakázek hlavní činnosti a způsobu odměňování za 
ně, projednalo: doplňky rozpočtu, vzalo na vědomí: výsledky výběrového 
řízení na firmu pro výstavbu nové budovy, informace o stavu pozemkového 
vlastnictví 

Dozorčí rada:  

Data zasedání: 28. 5., 29. 11. 2007 

1. Zasedání konané 28. 5. 2007:  

- DR projednala a schválila návrh Jednacího řádu DR  

- projednala rozpočet nákladů a výnosů GLÚ na r. 2007 

- vyslovila souhlas s uzavřením 

smlouvy  s BÚ AV ČR o užívání pozemků v Průhonickém parku 

smlouvy s ÚCHP AV ČR o užívání nebytových prostor „Kobit“ 

smlouvy s AV ČR o užívání nebytových prostor na Puškinově náměstí 

smluv se SSČ AV ČR, ÚCHP AV ČR, ÚFE AV ČR a s ÚEB AV ČR o 
věcných břemenech týkajících se pozemků v areálu ústavu 

2. Jednání per rollam:  DR v srpnu 2007 projednala per rollam návrh na 



  

 

bezúplatný převod pozemků pro stavbu nové budovy GLÚ od 
Pozemkového fondu. S převodem vyslovila souhlas 

3. Zasedání konané 29. 11. 2007 

- DR projednala návrh na pořízení nákladného přístroje (hmotový 
spektrometr s laserovou ablací); s návrhem vyslovila souhlas s 
připomínkami 

- vyslechla informaci o stavu přípravy nové budovy ústavu a na základě 
toho doporučila Akademické radě AV ČR věnovat zvýšenou pozornost 
realizaci stavby 

II. Informace o změnách zřizovací listiny: 

Osoba pověřená řízením ústavu RNDr. Václav Cílek, CSc. byla jmenována do funkce 
ředitele ústavu  

III. Hodnocení hlavní činnosti:  

I.Výzkum byl prováděn v souladu s výzkumným záměrem (2005-2010), grantovými 
projekty a dalšími programy v návaznosti na organizační strukturu ústavu. Laboratoř 
geologických procesů se zabývala poznáním teplotních, tlakových a časových 
podmínek různých etap magmatického procesu v zemské kůře a svrchním plášti i 
souboru procesů hydrotermální, slabě a silně metamorfní přeměny. Vývoj 
sedimentárních pánví byl studován s důrazem na procesy ovlivňující charakter 
sedimentace a diageneze i postsedimentární tektonické postižení pánevních výplní. 
Vedle využití klasického souboru geologických, petrografických a geochemických 
metod jsou vyvíjeny nové, progresivní laboratorní postupy. Laboratoř paleobiologie a 
paleoekologie se rozvíjí ve čtyřech hlavních směrech. Je to výzkum životních 
podmínek a biostratigrafie invertebrátních fosilních skupin (konodonti, koráli, 
brachiopodi, echinodermáti a graptoliti), evoluce vertebrátních skupin (ryby, 
obojživelníci), palynologie karbonských a křídových sedimentů, paleoichnologie v 
širokém stratigrafickém záběru od ordoviku po recent. Laboratoř environmentální 
geochemie a geologie integruje studium dynamiky chemických prvků v životním 
prostředí se studiem geologických procesů, tak jak jsou zaznamenány v sedimentech 
a půdách vzniklých během terciéru a kvartéru. Základní pozornost je věnována 
studiu složitých interakcí mezi neživou a živou složkou přírody, poznání klimatických 
oscilací a změn prostředí v minulosti a vlivu člověka na přírodní procesy v 
současnosti. Laboratoř paleomagnetismu se zabývá studiem paleomagnetismu, 
magnetostratigrafie, magnetomineralogie, geologickými aplikacemi získaných dat a 
vývojem laboratorních postupů. Výzkum je zaměřen na stanovení 
paleomagnetických, základních magnetických charakteristik fanerozoických hornin 
zemské kůry a extraterestrických materiálů včetně magnetostratigrafie s vysokou 
rozlišovací schopností. Interpretace dat zahrnují geotektonické, stratigrafické a 
paleogeografické syntézy včetně paleoklimatických dat a zhodnocení vlivů 
antropogenní činnosti. V Laboratoři fyzikálních vlastností hornin je výzkum především 
zaměřen na sledování deformační odezvy ultrabazických hornin při různém režimu 
zatěžování a konfigurace a na analýzu změny akustické emise a ultrazvukového 



  

 

prozařování v průběhu zatěžování vzorků. 

II. V roce 2007 byly ukončeny 4 grantové projekty GAČR (1 x hodnocen jako velmi 
úspěšný, 3 x hodnocen jako úspěšný) a 3 projekty GAAVČR (2 x hodnocen jako 
vynikající a 1 x jako splněný). 

III. Příklady významných výstupů jsou uvedeny níže (ostatní publikační činnost a 
anotace jednotlivých řešených projektů jsou uvedeny v ročence Research Reports 
GLÚ AV ČR, v.v.i. 2007): 

(1) Geochemie a vývoj subkontinentálního litosferického pláště střední Evropy 
Neogenní bazaltové lávy kozákovské sopky v zóně lužického zlomu 
v severovýchodní části ČR obsahují časté uzavřeniny spinelových lherzolitů 
svrchního pláště, které umožňují studovat unikátní profil 2/3 (32–70 km) svrchního 
pláště střední Evropy. Výsledky geotermobarometrického studia ukázaly, že svrchní 
plášť v této části České republiky má vrstevnatou strukturu, stávající se ze tří vrstev, 
jejichž hranice se nalézají v hloubkách 43 a 67 km. Tyto vrstvy se liší stupněm 
ochuzení pláště vlivem parciálního tavení o prvky jako Ti, Fe, Al a následným 
obohacením (metasomatózou) o chemické prvky jako LREE (La, Ce apod.), Sr atd. 
taveninou bazaltového složení. Přestože existují mírné diskontinuity, se vzrůstající 
hloubkou lze pozorovat snižující se ochuzení svrchního pláště doprovázené rovněž 
snižujícím se stupněm metasomatózy. Tato geochemická charakteristika pláště 
střední Evropy je výsledkem komplexního vývoje během prvohor (akrece 
litosférických desek, ztenčení zemské litosféry, extenze) a terciérního magmatismu, 
který byl doprovázen ztenčením kůry a vznikem riftových struktur. 
Ackerman, L., Mahlen, N., Jelínek, E., Medaris, L. G., Ulrych, J., Strnad, L., 
Mihaljevič, M.: Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in 
Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech 
Republic. – Journal of Petrology 48, 12: 2235–2260 (2007)  
 

(2) Chování zirkonu ve vysoce metamorfovaných horninách – využití izotopů Hf, 
stopových prvků a studia textur 
Izotopické složení Hf v minerálech mafického pyroxenického granulitu z Blanského 
lesa z jižní části Českého masívu bylo spolu se složením hlavních i vedlejších prvků 
a petrologickým pozorováním použito ke stanovení metamorfního vývoje horniny a 
chování zirkonu v granulitu. Znalost izotopického složení Hf v minerálech umožnilo 
odhadnout, zda dekompresní reakce v granulitu, jmenovitě pak rozpad granátu a 
rutilu, mohla uvolnit dostatečné množství Zr pro růst nového metamorfního zirkonu. 
Bylo prokázáno, že rozdíly v izotopickém složení Hf v zirkonech a jejich porovnání s 
vývojem izotopů Hf v ostatních minerálních fázích mohou být využity pro definování 
vztahu růstu zirkonu a specifických metamorfních reakcí v hornině. V této konkrétní 
studii však není dekompresní fáze metamorfního vývoje mafického granulitu spojena 
s růstem nového zirkonu. Chemicky a strukturně odlišné domény v zirkonu, které se 
projevují jako tmavé lemy při pozorování ve zpětně odražených elektronech (BSE) s 
nižšími obsahy REE oproti vnitřním částem zrn, jsou viditelně starší než dekompresní 
reakce, a spíše než fázi nového růstu zirkonu představují fyzikálně-chemické změny 
způsobené procesy, jako je např. rozpouštění/reprecipitace za účasti fluidní fáze. 
Přítomnost amfibolu s vysokými obsahy Zr naznačuje, že část Zr uvolněného během 
dekompresní reakce granátu byla izolována ve fluidní fázi systému. Přebytek Zr 
vzniklý přeměnou Zr-bohatého rutilu na Zr-ochuzený ilmenit byl akomodován růstem 
inkluzí baddeleyitu (ZrO2) v novotvořeném ilmenitu. Studium vývoje izotopického 



  

 

složení minerálů v mafickém granulitu umožnilo odhadnout absolutní stáří 
dekompresní reakce, jejích teplotní a tlakové podmínky byly určeny pomocí metody 
pseudosekcí na 12–14 kbar a 1000 ºC. Staří dekompresní reakce pak bylo určeno 
pomocí studia izotopů Hf v granátu a ortopyroxenu na přibližně 333 až 331 miliónů 
let což je cca o 7 miliónů let nižší stáří než hodnoty získané datováním zirkonů z 
moldanubických felzických granulitů i stáří 343 +/- 2 mil.let nově získané pomocí 
laserové ablace ve spojení s metodou ICP-MS ze zirkonů studovaného mafického 
granulitu. Celkově bylo ověřeno, že kombinací studia izotopického složení Hf, 
stopových prvků a petrologických pozorování metamorfních minerálů lze lépe 
porozumět metamorfním reakcím, růstu nových minerálů a historii vysoce 
metamorfovaných hornin. Tyto metody dovolují posoudit distribuci prvků během 
metamorfních procesů a definovat závislosti mezi metamorfními reakcemi a 
krystalizací důležitých akcesorických minerálů, především zirkonu, použitelnými pro 
datování hornin. Podobný postup lze aplikovat i na jiné horniny a jiné izotopické 
systémy než systém Lu-Hf. 
Sláma, J., Košler, J., Pedersen, R. B.: Behaviour of zircon in high-grade 
metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies. 
Contributions to Mineralogy and Petrology 154, 3: 335-356 (2007)  
 
(3) Zpřesnění relativního datování hornin - příspěvek k revizi globální stratigrafie na 
některých významných stratigrafických úrovních 
Mezinárodní pracovní skupina  za účelem revize časových geologických škál ve 
středním  paleozoiku byla ustanovena společně s kolegy P. Carlsem, Německo, J.I. 
Valenzuelou-Ríosem, Španělsko a M. Murphym, USA. Postupně byl zrevidován 
současný stav poznatků globální stratigrafie na několika významných stratigrafických 
úrovních. Tyto úrovně byly doplněny novými daty a porovnány s celosvětovými 
standardy pro geologickou časovou korelaci. Kromě zpřesnění korelace několika 
časových úseků byly zjištěny značné diskrepance a chyby v globální stratigrafii 
středního paleozoika, které vznikly vlivem používání zformalizovaných postupů při 
využívání tzv. konceptu biozonací. Ten často vede ke značnému zhoršení přesnosti 
datování a globální korelace usazených hornin. Byla zjištěna skutečnost, že části 
některých tradičních geologických období v trvání o řádech až milionů let mohou být 
vlivem užití (již tradičně méně spolehlivých) radiometrických dat chybně zasazených 
do stratigrafického rámce, který je zatížen a znepřesněn formalismy, fakticky 
vymazány z geologické časové škály. Příkladem jsou některé tradiční stupně siluru a 
devonu, které nedávno formálně přestaly existovat, i přes zjevnou „fyzickou“ 
přítomnost příslušného geologického času v podobě dochovaných usazenin. V době 
kdy „zmechanizované používání“ stratigrafických formalismů má již negativní vliv na 
poznání geologické historie byl navržen univerzálně použitelný stratigrafický postup: 
je doporučeno přednostně využívat časových markerů, které jsou dobře patrné 
v jednotlivých evolučních liniích fosilních skupin organismů, jako základního 
celosvětově srovnávacího nástroje. Tato detailní korelace je sice náročnější, ale 
minimalizuje chyby. Problematika je podrobně diskutována v příslušných publikacích.  
Slavík, L., Valenzuela-Ríos, J.I., Hladil, J., Carls, P.: Early Pragian conodont-based 
correlations between the Barrandian area and the Spanish Central Pyrenees. – 
Geological Journal 42, 5: 499–512 (2007) IF 0.902; Carls, P., Slavík, L., Valenzuela-
Ríos, J. I.: Revisions of conodont biostratigraphy across the Silurian-Devonian 
boundary. – Bulletin of Geosciences 82, 2: 145–164 (2007) 
 



  

 

 

Několik pracovníků pobývalo na dlouhodobých stážích v zahraničí (USA – 
Fulbrightovo stipendium - Dr. Petr Štorch, DrSc., USA – stáž v NASA - dr. Günther 
Kletetschka, Norsko – stáž na Univerzity of Bergen - Dr. Jiří Sláma , Velká Británie – 
Marie Curie Fellowship na Univerzity of Cambridge - Dr. Lenka Lisá, Španělsko – 
Universidad Oviedo - Mgr. Jiří Janečka) a jeden doktorand studuje ve Finsku (Mgr. 
Tomáš Kohout). V ústavu pobývá absolvent Universidade de Aveiro (Portugalsko) 
Giles Machado, který začal 4-leté PhD studium, jehož školitelem je jedna z pracovnic 
ústavu. 

Spolupráce s VŠ se soustřeďuje na přednáškovou činnost v bakalářských, 
magisterských i doktorských studijních oborech (celkem 626 hodin v 38 cyklech v 
školním roce 2006/2007), vedení magisterských (11) a doktorských prací (21 + 1 
zahraniční student), členství v oborových radách doktorského studia a zkušebních 
komisích různého typu a úrovně studijních programů, členství ve vědeckých radách 
fakult (Univerzita Karlova: Přírodovědecká, Matematicko-fyzikální, Pedagogická, 
Filosofická fakulta, Fakulta humanitních studií; Masarykova univerzita: 
Přírodovědecká fakulta; VŠCHT Praha: Fakulta anorganické chemie, Fakulta 
chemicko-inženýrská; Východočeská univerzita; TU-VŠB Ostrava: Hornická fakulta; 
ČZU Praha: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakulta 
životního prostředí; UJEP Ústí n. Labem: Přírodovědecká fakulta; AVU Praha; VUT 
Brno: Fakulta výtvarných umění; Západočeská univerzita: Filosofická fakulta; 
Jihočeská univerzita: Přírodovědecká fakulta; Consortium Hieronimi Pragense – 
Consortium of U.S. Universities, Praha). Pracovníci ústavu byli členy habilitačních 
komisí (i v zahraničí – Univerzita Komenského v Bratislavě) a oponovali řadu 
bakalářských, magisterských, doktorských a DSc./DrSc. prací (jedna v zahraničí – 
Přirodovědecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava). S VŠ byly řešeny 
grantové úkoly (celkem 17: GAČR, GAAVČR, apod.) s pozoruhodnými výsledky. 
Zahájena byla spolupráce s Egyptologickou expedicí Univerzity Karlovy na 
klasických lokalitách v Egyptě. Spoluakreditace doktorských studijních programů je s 
Přírodovědeckými fakultami Univerzity Karlovy Praha a Masarykovy univerzity Brno a 
s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha. 

IV. Spolupráce s dalšími institucemi se soustředila na řešení projektů s Českou 
geologickou službou, Národním muzeem, s firmami Isatech, Progeo a Stavební 
geologie (projekt MPO ČR), dalšími ústavy AV ČR apod. Řešena byla praktická 
zadání soukromých firem především v oboru průzkumu ložisek nerostných surovin 
(aplikovaný výzkum) s výstupem do využití surovin, hospodaření s nimi, sanace a 
rekultivace těžených lokalit, hald a výsypek v tuzemsku i zahraničí (např. Jamaica); 
využití stavebních kamenů s výstupem do rekonstrukce památek (např. Kambodža); 
praktického archeologického průzkumu a výzkumu; seismického monitorování (pro 
jaderné elektrárny). 

V. Byla vypracována řada posudků pro orgány státní a místní správy (např. Úřad 
vlády, AOPK MŽP Praha, Správa jeskyní ČR, ČGS, správy některých CHKO). Byly 
vypracovány posudky projektů pro grantové agentury (ČR i Slovensko).  

VI. V mezinárodní spolupráci byly obnoveny a prodlouženy bilaterální smlouvy o 
vědecké spolupráci s organizacemi na Slovensku, ve Slovinsku, Polsku, Maďarsku, 
Ukrajině (v souvislosti s přechodem na formu v.v.i.). Byla zpracovávána téma v rámci 
projektů IGCP IUGS UNESCO, v rámci programů MŠMT ČR Kontakt (např. se 



  

 

Slovinskem, Ruskem), v rámci projektů místních grantových agentur (např. 
Španělsko). Pracovníci ústavu se podíleli na jednání a práci řady významných 
mezinárodních kongresů, konferencí, sympozií, seminářů, pracovních setkání, 
exkurzí. Na těchto akcích přednesli 51 přednášek, z toho 9 zvaných a vystavili 42 
posterů. Podíleli se na práci mezinárodních nevládních organizací (členové 
výkonných výborů, viceprezident a generální tajemník-pokladník). Ústav 
spolupořádal několik významných mezinárodních konferencí a setkání. 

Popularizační činnost se soustředila na prezentaci výsledků aktuálního výzkumu a 
popularizaci vědních oborů v celoplošných (ČT – např. Planeta věda, ČRO – např. 
Leonardo, regionální redakce, Vesmír, Živa, apod.) i regionálních médiích (ČRO – 
regionální redakce), v rámci projektu Otevřená věda, apod. Byly předneseny 
specializované přednášky pro širokou veřejnost, žáky ZŠ i středních škol (zde v 
rámci vzdělávání středoškolské mládeže – projekty Otevřená věda JPD 3, Mladá 
věda).  

IV. Hodnocení další a jiné činnosti: 

Ústav nemá jinou činnost 

V. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření 
a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků 
uložená v předchozím roce: 

Nedostatky v hospodaření se v předchozím roce nevyskytly 

VI. Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné 
z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce a mohou 
mít vliv na její vývoj:*) 

Hospodaření ve sledovaném období skončilo s vyrovnaným hospodářským 
výsledkem.  

Do fondu účelově určených prostředků se převedlo téměř 4,7 % z výzkumného 
záměru. 

Náklady na výzkum a vývoj ve sledovaném období činily 50 811 tis. Kč. Celková 
hodnota pohledávek činila 863 tis. Kč, kdy podstatnou část tvořily poskytnuté zálohy 
na energie. Na celkové hodnotě závazků 5 378 tis. Kč se nejvíce podílely meziroční 
závazky k zaměstnancům. 

Podíl státního rozpočtu na financování činnosti tvořil necelých 91 %. 

Z účelové dotace a z prostředků GLÚ byly pořízeny vědecké přístroje a stavební 
investice za celkem 38 787 tis. Kč. Byla zahájena stavba nové budovy.  

                                                 
*)

 Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 





 



 



 



 



 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


