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Horninové prostředí          

a nerostné suroviny  
 

• představení projektu 
 

• výzkumné téma nerostné suroviny 
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Představení projektu 
 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ SUROVINY 
(RENS) - SS02030023 

 

Hlavním cílem projektu je výzkum, sledování a vyhodnocování stavu 
horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických 

informací v celé ČR a poskytování nových poznatků nejen státní správě, 
ale také odborné i laické veřejnosti. 

 
Období řešení: 1. 7. 2020-31. 12. 2026 
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Představení konsorcia 

Konsorcium je složeno z nejvýznamnějších českých geovědních 
institucí, součástí je rovněž privátní organizace 

v čele konsorcia stojí ČGS 
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. , ředitel ČGS  

spoluřešitel: ÚSMH AV ČR, v. v. i.  
RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel 

spoluřešitel: GET, s.r.o. 
RNDr. Tomáš Pechar, jednatel 

spoluřešitel: VŠB-TU Ostrava 
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor  
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Rozhodovacím a schvalovacím 
orgánem projektu je Výkonná rada 

Výkonná rada projektu je složena ze zástupců jednotlivých 
konsorciálních partnerů, klíčových pracovníků, zpravodaje (MŽP) a 

odborných garantů (MŽP).  
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Administrativa 

finanční manažer: Ing. Zdeněk Cilc (ČGS)  

administrace a metodický dozor: Mgr. Alena Václavíková (ČGS)  

řešitel: RNDr. Michal Poňavič, Ph.D. (ČGS) 

zpravodaj projektu: RNDr. Mgr. Martin Hrubeš (OG MŽP)   

odbornými garanty jsou pracovníci Odboru geologie MŽP 
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Projekt je rozdělen do Výzkumných témat 

2. Podzemní voda v krasu: Mgr. Roman Novotný (ČGS)  

3. Rizikové geofaktory-Sesuvy: Ing. Petr Kycl (ČGS)  

1. Nerostné suroviny: RNDr. Michal Poňavič, Ph.D. (ČGS) 

4. Rizikové geofaktory-Poddolovaná území: Mgr. Jolana Šanderová (ČGS)  

Výzkumná témata jsou rozdělena do tzv. Dílčích cílů, které jsou dále dle potřeby 
rozděleny do Aktivit.  
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Management 

vedoucí Výzkumných celků 

řešitel Výkonná rada 

vedoucí Dílčích cílů 

odborný personál 
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Jednotný management kontroly kvality 

• kontrolní dny: Výkonná rada projektu+klíčoví pracovníci+zástupci 
MŽP (2×ročně) 

 
• jednotná metodika kontrol dosažených výsledků před jejich 

předáním zadavateli 
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HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ SUROVINY 
VÝZKUMNÉ TÉMA: NEROSTNÉ SUROVINY 

Michal Poňavič1, Petr Bohdálek1, Jan Buda1, Jindřich Havránek3,  

Bohdan Kříbek1, Jiří Morysek1, Jan Pašava1, František Pticen1,  

Petr Rambousek1, Jindřich Šancer2, Jaromír Starý1 

 

 

 1 Česká geologická služba 

 2 VŠB-TU Ostrava HGF 

 3 GET,s.r.o. 
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NEROSTNÉ SUROVINY 

• proč je vlastně kladen takový důraz právě na nerostné suroviny? 



12 Chemické prvky přítomné v mobilních telefonech (www.compoundchem.com) 
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Jakými surovinami se zabýváme? 

EU-kritické nerostné suroviny (EU-CRM): mají zásadní 
hospodářský význam, ale není možné je spolehlivě těžit v rámci 
EU, a proto musí být z velké části dováženy 
 
národní strategické suroviny (NSS): zlato, uran, případně 
rubidium, cesium. 
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EU-CRM (2020) 

 
 

Přehled EU-CRM (2020), European Commission, Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020)" 

EU-CRM (2020): 
Be, Bi, baryt, 
bauxit, boráty, Co, 
fluorit, fosfáty, 
Ga, Ge, grafit, Hf, 
In, kaučuk 
(přírodní), 
kovový křemík, Li, 
Mg, Nb, 
PGE‘s, REE‘s, Sb 
Sc, Sr, Ta, Ti, V, W 
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NEROSTNÉ SUROVINY 

Hans Hesse: Horní Oltář, Annaberg (1520/22) 
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Cíle výzkumného tématu nerostné suroviny 

• sumarizace současných znalostí 

• identifikace a vyhodnocení nových ložiskových prognóz a 
zdrojů rudních a nerudních surovin, které mají (nebo mohou mít) 
z hlediska trvale udržitelného rozvoje klíčový význam pro 
zlepšování životního prostředí a rozvoj společnosti 

• ověřování základních parametrů technologie jejich úpravy (se 
zaměřením na moderní technologie produkující minimum odpadů) 
a možností jejich ekoinovačního využití vč. aplikací získaných 
produktů v zájmových průmyslových odvětvích, zejména v oblasti 
moderních technologií 

• poskytnutí výsledků státní správě a odborné i laické veřejnosti. 
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Shromáždění současných znalostí 

Starý, J. (2021): Schématická geologická mapa s rozmístěním ložisek CRM… 
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Identifikace a vyhodnocení nových ložiskových  
prognóz a zdrojů 

• Au-W suroviny (historické revíry na exokontaktu středočeského 
plutonu) 

• nově zjištěné typy mineralizací (Sn zrudnění v okolí Nového 
Města p. Smrkem, Au zrudnění v oblasti Šluknovska a lužické 
poruchy, Pt-Cr mineralizace utínského metabazitového komplexu 
na havlíčkobrodsku…) 

• vzácné prvky ve skarnech v centrální části Krušných Hor 

• kritické suroviny v kvartérních sedimentech 
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Výzkum Au zrudnění 

Lokalita Libějovická Hora, příčné profily; vyseparované zlatinky (BSE) 
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Ověřování parametrů technologie úpravy NS  

• grafit 

• optimalizace spalovacího procesu uhlí-získávání Ge a dalších 
prvků 

• Ostatní kritické suroviny (Au, W, In, Sn, PGE‘s, REE…) 
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Technologie úpravy grafitu  

Grafitové vločky v hornině (Bližná), epitaxické narůstání grafitu na biotitu (Lazec) 

Grafit 

Grafit 

Grafit 

Biotit 

Biotit 

Biotit 
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Posloupnost výzkumných prací: grafit 

Centrum efektivní  
a ekologické těžby 
nerostných surovin 

TE 02000029 

Program „Prostředí 
pro život“  

SS02030023 

• studium mineralogické vazby 
grafitu s balastními minerály 

• návrhy předúpravy grafitové 
suroviny (použití ultrazvuku). 

Usnesení vlády č. 
713/2017 

• vylepšení flotační úpravy 
suroviny. 

• možnosti technologické úpravy 
chudé grafitové suroviny 
suchou cestou 

• získávání druhotných surovin při 
úpravě grafitu. 

Výzkumné projekty 

Hlavní cíle výzkumných prací 
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 


