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Úvod
Výroční zpráva o činnosti Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2019 popisuje aktivity
ústavu a jejich výsledky v uplynulém roce. Zpráva je členěna předepsaným způsobem
a v jednotlivých kapitolách informuje o výsledcích vědy a výzkumu v oblastech
výzkumných aktivit ústavu. Popisuje zapojení ústavu do mezinárodních výzkumných
programů, do programů Strukturálních fondů EU, do spolupráce s aplikační sférou
a vysokými školami. Zpráva rovněž podává informaci o mezinárodní spolupráci,
o organizaci vědeckých konferencí, účasti v redakčních a vědeckých radách apod.
Podává také informace o organizaci, o personálním složení a činnosti orgánů ústavu,
o ekonomickém fungování instituce, včetně auditu.
Vzhledem k tomu, že poměr institucionální versus projektové financování zůstává stále
velmi nepříznivý (institucionální podpora tvoří jen zhruba 56% rozpočtu ÚGN), byl
i v roce 2019 kladen mimořádný důraz na získávání podpory z projektů grantových
agentur. Jednalo se zejména o GAČR, TAČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jakož i o projekty
zahraničních poskytovatelů. Celkově bylo v roce 2019 na pracovišti zahájeno řešení
11 nových projektů a zpracováno a podáno 30 návrhů projektů.
Pracovníci ústavu se zapojili do několika projektů strategie AV21, konkrétně jde
o výzkumné programy Naděje a rizika digitálního věku, Přírodních hrozby a Nové
materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů.
V rámci projektu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“ (poskytovatel MŠMT)
absolvovali čtvrtletní stáže na našem ústavu zahraniční vědečtí pracovníci
Dr. Ram Sahendra z CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research, Dhanbad v Indii
na téma „Numerické modelování porušování horninového masivu“ a Dr. Jan Němčík
z Wolongong university na téma „Numerické modelování zóny porušení v okolí
podzemních děl“.
V průběhu roku byli oceněni tři výzkumní pracovníci ústavu: Jednota českých
matematiků a fyziků udělila prof. Owe Axelsonovi Oborovou matematickou medaili
JČMF za mimořádné výsledky v oblasti numerické matematiky a za dlouhodobou
spolupráci s českými matematiky. Organizační výbor konference MAT Triad 2019 udělil
RNDr. Marii Kubínové, Ph.D. cenu „Young Scientist Award (MAT TRIAD 2019)“ včetně
pozvání na příští ročník konference jako zvaný řečník. Děkan FEI VŠB-TU Ostrava ocenil
Cenou děkana Ing. Jakuba Kružíka za výsledky dosažené v jeho doktorském studiu.
Ústav geoniky vydává ve spolupráci s nakladatelstvím De Gruyter časopis Moravian
Geographical Reports (http://www.degruyter.com/view/j/mgr), jehož impakt faktor
měl v roce 2018 hodnotu 1,870. Zařazení tohoto časopisu v obou uznávaných databázích
Scopus a Web of Science a i jeho impakt faktor je jistě velkým zadostiučiněním celé
redakční rady.
Ke zkvalitnění činnosti ústavu přispívá v nemalé míře jeho mezinárodní poradní sbor,
v roce 2018 sestávající z devíti odborníků ze sedmi zemí (Bulharsko, Japonsko, Kanada
Německo, Polsko, Švédsko, Švýcarsko a USA). Poradní sbor poskytuje ústavu
poradenskou činnost při jeho výzkumných aktivitách, zejména při vytváření
a naplňování vědní koncepce, rozvíjení vědních oborů, navazování mezinárodní
spolupráce, zajišťování účasti v zahraničních projektech a při průběžném hodnocení
činnosti pracoviště a jeho týmů. Na přelomu roku 2019 a 2020 plnil poradní sbor také
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funkci nezávislého hodnotitele významných vědeckých výsledků předložených
výzkumnými odděleními. Doporučení mezinárodního poradního sboru byly, jsou a také
nadále budou zohledňovány radou pracoviště a vedením ústavu při rozhodování
o dalším rozvoji výzkumných aktivit výzkumných týmů i ústavu jako celku.
Je možno konstatovat, že Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. v Ostravě je výzkumnou institucí
s významným mezinárodním impaktem v oblastech svého působení, ale také
významnou výzkumnou organizací v rámci Moravskoslezského kraje. V posledních
letech, kdy dochází v regionu k výrazným změnám a omezení tradičních aplikačních
aktivit ústavu, se daří jeho pracovníkům rozvíjet nové oblasti výzkumu.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen pracovníkům jednotlivých výzkumných oddělení
za jejich aktivitu a dosažené výsledky, ale i pracovníkům hospodářského a technického
zabezpečení za jejich zodpovědnou práci a tvůrčí přístup k řešení problémů v rámci
jejich odborné působnosti na Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. v roce 2019.

Josef Foldyna
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I.

Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce
a o jejich činnosti či o jejich změnách
a) Složení orgánů pracoviště
Ředitel pracoviště: Ing. Josef Foldyna, CSc. jmenován s účinností od 1. 6. 2017
do 31. 5. 2022.
Rada pracoviště: zvolena dne 7. prosince 2016 shromážděním výzkumných
pracovníků ÚGN AV ČR, v. v. i. na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021.
Interní členové


prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. - předseda



Ing. Josef Foldyna, CSc.



RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. - místopředseda



Ing. Kamil Souček, Ph.D.



RNDr. Lubomír Staš, CSc.



doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.



Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D.

Externí členové


prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. – Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
a VŠB-Technická univerzita Ostrava,



doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. – FAST VŠB-Technická universita Ostrava,



prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. – Univerzita Palackého Olomouc,



Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. – Ostravská univerzita.

Dozorčí rada: jmenována Akademickou radou AV ČR na 49. zasedání dne 7. března 2017
a jednáním per rollam 21. března 2017, na období 1. 5. 2017 - 30. 4. 2022.


Prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (AR AV ČR) – předseda,



doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. (ÚGN AV ČR) – místopředseda,



RNDr. Pavel Hejda, CSc. (GFÚ AV ČR, v. v. i.) – člen,



Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. (OU Ostrava) – člen,



Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. (VŠB – Technická univerzita Ostrava) – člen.

b) Změny ve složení orgánů
Beze změn.

c) Informace o činnosti orgánů
Ředitel:
Ředitel plnil úkoly dané zákonem o v. v. i., stanovami AV ČR a Organizačním řádem
Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. a aktuální úkoly činnosti pracoviště, viz úvodní část.
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Rada pracoviště
V roce 2019 se uskutečnila tři zasedání Rady pracoviště (dále jen „RP“), a to ve dnech
14. 1., 25. 4. a 17. 10. 2019. Zápisy ze zasedání RP jsou k dispozici u tajemníka,
na intranetu a na webové stránce RP.
Na zasedáních v roce 2019 RP:


Vyslechla prezentaci k významným výsledkům za rok 2018, následně schválila
výběr tří výsledků pro výroční zprávu AV ČR a výběr významných výsledků
navržených pro VZ ÚGN a k odměnění autorů předložených výsledků.



Vyslechla a projednala informaci ředitele ústavu o výzkumných a publikačních
aktivitách, významných událostech v roce 2018 (prof. B. Greer-Wooten – medaile
Karla Engliše; prof. Z. Vašíček – medaile Františka Pošepného), stavu financí
v roce 2018, financování ústavu v roce 2019 a výhledu financování na roky 20202021.



Schválila hospodářský výsledek za rok 2018 včetně jeho převodu do rezervního
fondu a rozpočet ÚGN pro rok 2019 včetně výhledu financí pro roky2020- 2021.



Schválila změnu mzdového předpisu v souvislosti s navýšením minimální mzdy
v ČR.



Schválila hlasování per rollam:
o Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy
vily“,
o

Výroční zpráva ÚGN za rok 2018 včetně účetní uzávěrky a zprávy o jejím auditu,

o

schválila návrh projektu Ing. Klicha „High-Speed Water Jets: Study of the Effects
of Submerged Cavitated Suspension Water Jets“ do Programu pro podporu
mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků,

o

návrh kandidáta Dr. Libina Gonga na zařazení do Programu podpory
perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů.



Vyslechla a projednala informace jak k internímu hodnocení ústavů AV ČR
za období 2015-2019, tak k hodnocení pracovišť AV ČR na národní úrovni – Metodika
17+, včetně podaných bibliografických a nebibliografických výsledků do M17+.



Projednala řešené a nové grantové projekty, návrhy na dotaci pro investiční
přístrojové vybavení pro rok 2019 a dále zaměření výzkumné činnosti ÚGN
pro roky 2018 – 2022.

Dozorčí rada
Dozorčí rada Ústavu geoniky AV ČR (dále jen „DR“) zasedala v roce 2018 dvakrát a to dne
21. května a 9. prosince. V obou případech se sešla na Ústavu geoniky v Ostravě. Zápisy
ze zasedání DR jsou k dispozici u tajemníka, na intranetu a na webové stránce DR.
Na zasedání dne 21. 5. a 7. 12 2019 DR:


Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ústavu v roce 2018.



Projednala Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené ke konci
roku 2018 a schválila přesun prostředků ze zisku za rok 2018 do rezervního fondu.
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Projednala bez připomínek rozpočet ústavu na rok 2019, dále a výhled rozpočtu
na rok 2020.



Projednala a schválila trojstrannou dohodu Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“.



Projednala a schválila změnu zřizovací listiny ÚGN za účelem nabytí nemovitého majetku
a to pozemků v katastrálním území Brno-Pisárky.



Souhlasila se zřízením věcného břemene (vodovodní a plynová přípojka, cesta a stezka)
na pozemcích v katastrálním území Brno-Černá Pole a udělila předchozí písemný souhlas
s uzavřením Směnné smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky, rovněž
souhlasila s technickou opravou Směnné smlouvy i s návrhem Smlouvy o bezúplatném
převodu smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Záchrana a rehabilitace
Arnoldovy vily“.



Projednala a schválila záměr prodeje objektu Hladnovská 2002/7 a vzala na vědomí
požadavek na zjištění reálné prodejní ceny objektu. Dále udělila předchozí písemný
souhlas ke kupní smlouvě s manžely Müllerovými a ke smlouvě o advokátní úschově
peněz a listin.



Udělila předchozí písemný souhlas s uzavřením Smlouvy o dodávce a implementaci
ekonomického informačního systému a Smlouvy o poskytování provozní podpory,
údržby a rozvoje.



Vyžádala si na příští zasedání přehled smluv s objemem nad 50 tisíc Kč uzavřených
během posledních 6 měsíců.

Mezinárodní poradní sbor (MPS)
Mezinárodní poradní sbor pracoval k 31. 12. 2019 ve složení:


prof. Bryn Greer-Wootten - York University, Toronto (CA),



dr. Frank Pude - Inspire AG Zürich (CH),



prof. Svetozar Margenov - IICT BAS, Sofia (BG),



prof. Yuzo Obara – Kumamoto University (Japan),



prof. Ove Stephansson - GFZ, Potsdam (D),



prof. Yousef Saad - University of Minnesota (USA),



prof. Heinz Konietzky - TU Bergakademie Freiberg (D),



prof. Ewa Serwicka-Bahranowska - Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface
Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow (PL).
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II.

Informace o změnách zřizovací listiny
Zřizovací listina (ZL) byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 6. 6. 2019 – vložením nového
článku V, týkajícího se nabytí nemovitých věcí. Nová ZL je platná od 6. 6. 2019
a je k dispozici v registru v. v. i. na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy –
http://rvvi.msmt.cz/.

III. Hodnocení hlavní činnosti
1. Stručná charakteristika vědecké (hlavní) činnosti pracoviště
Zaměření výzkumu Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. je dáno novým koncepčním záměrem
„Zaměření výzkumné činnosti Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. na období 2018 – 2022“.
Výzkumná činnost pracoviště je i nadále motivována mnohostranným využitím zemské
kůry, představujícím vysoce aktuální úkol odpovídající potřebám rozvoje současné
lidské společnosti. Výzkumná činnost je orientována na výzkum geomateriálů, procesů
probíhajících v zemské kůře, a to především procesů indukovaných lidskou činností
a jejich účinků na životní prostředí. V rámci výzkumu jsou i nadále rozvíjeny podpůrné
disciplíny, zejména aplikovaná matematika a fyzika, chemie, environmentální a sociální
geografie.
Výzkumná činnost je zaměřena zejména na rozvoj geotechnologií pro získávání
nerostných surovin (kde vzrůstající ceny motivují zájem o inovace a vytváření nových,
efektivnějších a k životnímu prostředí šetrnějších těžebních postupů), na řešení
problematiky související s budováním podzemních staveb, zásobníků plynu a dalších
surovin, na využití geotermální energie a na řešení environmentálních problémů
důležitých pro rozvoj společnosti.
Zaměření výzkumné činnosti pracoviště navazuje na jeho dosavadní činnost, rozvíjí
dosažené výsledky a v souvislosti s tematickým a organizačním členěním pracoviště
reflektuje specifické výzkumné plány týmů, jakož i orientaci výzkumných projektů, které
již byly zahájeny, byly předloženy nebo se připravují.


Oblast laboratorního výzkumu geomateriálů se orientuje především na jejich
charakterizaci z hlediska vnitřní stavby, mineralogického složení a chemickofyzikálních vlastností. Rovněž je rozvíjen výzkum mechanického chování
a porušování hornin ve specifických geologických a geotechnických podmínkách
spojených zejména s těžbou energetických surovin, budováním podzemních úložišť
a využíváním hlubinných zdrojů geotermální energie. Významnou oblastí výzkumu
je řešení problematiky jílových minerálů a jejich využití při přípravě pokročilých
kompozitů a nanokompozitů se specifickými vlastnostmi. Nedílnou součást tvoří
i materiálový výzkum vybraných historických stavebních objektů s ohledem
na vlastnosti a trvanlivost použitých stavebních hmot



Výzkumná činnost v oblasti dezintegrace materiálů se orientuje především na rozvoj
numerických modelů systémů pro generování pulsujících vodních paprsků, které
pracují na principech nuceného buzení tlakových pulsací ultrazvukem
nebo samobuzených oscilací tlaku a rychlosti před výstupem z hydrodynamické
trysky včetně jejich experimentálního ověřování. Rovněž je rozvíjeno studium vlivu
interakce materiálů a různých typů pulsujících vodních paprsků na fyzikální
a mechanické vlastnosti povrchových vrstev materiálů, na jejich topografii
a integritu včetně jejich využití pro medicinské aplikace. Pokračují výzkumné
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aktivity v oblasti nových abrazivních materiálů s cílem definovat rozhodující
vlastnosti abraziv z hlediska maximalizace řezného výkonu a minimalizace
opotřebení zaostřovací trysky.


Oblast geomechaniky a báňského výzkumu je obecně zaměřena na získávání, rozvoj
a zpřesňování nových poznatků o komplexních procesech v horninovém masivu
(HM) souvisejících zejména s lidským impaktem a to ať již v důsledku těžby, cílených
geotechnických zásahů (např. v oblasti realizace podzemních staveb, zásobníků
a úložišť odpadů), nebo i doprovodných procesů a charakteristik typu THM (termohydro-mechanických). Výzkumná činnost v oblasti geotechnické problematiky
se i nadále zaměřuje na zjišťování a analýzu primární i indukované distribuce
napěťového pole HM v okolí vyražených podzemních struktur v procesu výstavby
i jejich využívání z hlediska mechanické a funkční stability v období životnosti díla.
V oblasti využití zobrazovacích technik Rtg. CT pokračuje výzkum charakteru
pórového prostoru zejména vzhledem k jeho vlivu na vlastnosti sledovaného
materiálu. Jsou rovněž studovány děje v průběhu mechanického zatěžování vzorků
a vnitřní struktura hornin pomocí výpočetní mikro-tomografie v kombinaci
s petrografickými metodami. Výzkum v oblasti geofyziky bude zaměřen na studium
seismické aktivity slezsko-polské příhraniční oblasti, založený na seismologické
observatorní činnosti a na definování seismického zatížení potenciálních lokalit
hlubinných úložišť radioaktivního odpadu.



Výzkumné aktivity v oblasti matematického modelování v geomechanice jsou
zaměřeny na rozvoj lineárních a nelineárních řešičů pro řešení úloh mechaniky,
proudění a jejich vzájemného propojení. V oblasti řešení termo-hydro-mechanických
problémů v problematice hlubinného úložiště radioaktivních odpadů je studován
vylepšený hydro-mechanický model s Richardsovým modelem proudění
a formulován a řešen vhodný termo-hydro-mechanický model procesů
v bentonitové bariéře i v okolní hornině. Nově jsou studovány hydro-mechanické
procesy v horninovém masivu s poruchami. Část výzkumu se zabývá stabilitou svahů
a dalšími problémy geotechnické stability, a to na základě hydro-mechanického
modelování a limitní analýzy zatížení. Při určování počátečního napětí v horninovém
masívu pomocí inverzní analýzy je pozornost věnována optimalizaci měření,
situacím s měřením v lokalitách ovlivněných více faktory, s významnou rolí
anizotropie nebo nelineárního chování. Pokračují práce na konstrukci výpočetních
modelů s využitím tomografických obrazů mikrostruktury geomateriálů.
Pro spolehlivou interpretaci výsledků modelování jsou rozvíjeny metody
kvantifikace nejistot, deterministické a stochastické inverzní analýzy. Výzkumné
aktivity jsou rovněž zaměřeny na paralelizovatelné metody využívající rozložení
oblasti i dekompozici řešených soustav rovnic u náročných výpočtů.



Výzkumné aktivity environmentální geografie jsou zaměřeny na problematiku
recyklace urbánního prostoru na území České republiky, problematiku rozvoje postkomunistických zemědělských nemovitostí, strategické nástroje pro utváření
bezbariérového prostoru města a geografické aspekty občanské vědy: mapování
trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice. Výzkumy
v oblasti geografie energií se zaměřují na rozvoj různých zdrojů energie na území
České republiky a na srovnání se zahraničními zkušenostmi. V rámci výzkumu
přírodních extrémů jsou studovány zejména gravitační svahové procesy ve vazbě
na krajinnou strukturu a projevy neotektonických procesů na východním okraji
Českého masívu. Pozornost je věnována i hodnocení reliéfu a bioty
při antropogenním impaktu na krajinu, včetně historického kontextu, a to s využitím
moderních technologií v rámci interdisciplinární spolupráce.
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Zaměření výzkumné činnosti pracoviště je především v kratším časovém horizontu do
značné míry ovlivňováno řešenými projekty, a to především dvěma projekty OP VaVpI
ve fázi udržitelnosti „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“
a „IT4Innovations excellence in science“. Významnou roli hraje také účast pracoviště při
řešení problematiky hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v rámci projektů
SURAO a Decovalex 2019.
Výzkumná činnost pracoviště je do jisté míry ovlivněna rovněž jeho zapojením do tří
programů Strategie AV21, a to Naděje a rizika digitálního věku, Přírodní hrozby a Nové
materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů.

2. Vědecká činnost
Vědecká činnost pracoviště byla uskutečňována v roce 2019 v šesti vědeckých
odděleních, a to v:
a)
b)
c)
e)
f)
g)

oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů (OLVG),
oddělení desintegrace materiálů (ODM),
oddělení geomechaniky a báňského výzkumu (OGBV),
oddělení aplikované matematiky a informatiky (OAMI),
oddělení IT4Innovation (IT4I),
oddělení environmentální geografie (pobočka Brno) (OEG).

2.1. Výčet významných výsledků vědecké činnosti a jejich aplikací
Jednotlivá oddělení předložila k posouzení Radě pracoviště celkem 13 významných
výsledků vědecké činnosti, dosažených v roce 2019. Rada pracoviště a mezinárodní
poradní sbor předložené výsledky zhodnotily a následující čtyři vybrala
jako nejvýznamnější pro rok 2019. Výsledky jsou uváděny bez pořadí jejich
významnosti:

Abrazivní hlavice s vloženou tryskou a přívodem čistého vzduchu pro
prodloužení životnosti
Vyvinutá úprava abrazivní hlavice jakožto nástroje pro řezání materiálů abrazivním
vodním paprskem eliminuje opotřebení stěn vodní trysky dopadajícími abrazivními
částicemi. Úprava spočívá v instalaci vložené trysky a přívodu čistého vzduchu
do nosného tělesa existujícího nástroje. Uvedené unikátní řešení zvyšuje životnost
nástroje a dovoluje užít méně odolné materiály vodní trysky. Úprava byla vyvinuta
pomocí numerického modelování proudění vody vzduchu a abrazivních částic
v abrazivní hlavici.
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Obr. 1 Abrazivní hlava s vloženou tryskou a přívodem čistého vzduchu, a) CAD model originálního nástroje,
b) model proudění uvnitř nástroje s vyobrazením dráhy abrazivní částice, c) CAD model nástroje s vyvinutou
úpravou, d) model proudění uvnitř nástroje s vyvinutou úpravou s vyobrazením dráhy abrazivní částice.

Výstupy:


ŘÍHA, Z., MĚŠŤÁNEK, J. Abrazivní hlavice s vloženou tryskou. Patent č.: CZ 307862 B6.
Červenec 2019.



ŘÍHA. Z., MĚŠŤÁNEK, J. Abrazivní hlavice s přívodem čistého plynu. Patent č.: CZ
307863 B6. Červenec 2019.



MESTANEK, J., RIHA, Z. Abrasive Head With Clean Gas Infeed. European Patent
application No.: EP 3 572 186 A1. May 2019.



MESTANEK, J., RIHA, Z. Abrasive Head With Inserted Jet. Patent application No.: US
2019/0366508 A1. December 2019.



MESTANEK, J., RIHA, Z. Abrasive Head With Clean Gas Infeed. Patent application No.:
US 2019/0366509 A1. December 2019.

Způsoby transformace našeho chování směrem k udržitelnější budoucnosti
Je zřejmé, že současná devastace životního prostředí je důsledkem našich dlouhodobých
ustálených vzorců chování. Je také zřejmé, že je nezbytná změna těchto vzorců
s důrazem na jejich morální a etickou obhajitelnost. V našem výzkumu zkoumáme,
jak populace reaguje na udržitelnější způsoby produkce i spotřeby (v energetice,
zemědělství, urbánním rozvoji, cestovním ruchu), ale také, jak se tyto změny projevují
v lokálním rozvoji a ovlivňují kvalitu života obyvatel.
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Obr. 2 Bariéry akceptace větrné energetiky v Evropě

Obr. 3 Zemědělské brownfieldy v České republice

Výstupy:


CHODKOWSKA-MISZCZUK, J., MARTINÁT, S., COWELL, R. (2019): Community
tensions, participation, and local development: Factors affecting the spatial
embeddedness of anaerobic digestion in Poland and the Czech Republic, Energy
Research & Social Science, Volume 55, Pages 134-145, ISSN 2214-6296,
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.05.010 ,



NAVRÁTIL, J., PÍCHA, K., BUCHECKER, M., MARTINÁT, S., ŠVEC, R., BŘEZINOVÁ,
M., & KNOTEK, J. (2019): Visitors’ preferences of renewable energy options in
“green”
hotels.
Renewable
Energy.
138,
1065-1077.
https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.02.043 ,



KLUSÁČEK, P., MARTINÁT, S., KREJČÍ, T., BARTKE, S. (2019): Re-development of
a former military training area - The case of Brdy told from a local actors´
perspective.
Land
Use
Policy,
82,
147-157.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.045 ,



SUŠKEVIČS, M., EITER, S., MARTINÁT, S., STOBER, D., VOLLMER, E, DE BOERG,
C. L., BUCHECKER, M. (2019). Regional variation in public acceptance of wind
energy development in Europe: What are the roles of planning procedures and
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participation?
Land
Use
Policy,
81,
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.10.032 ,


311-323.

DOI:

PÍCHA, K., NAVRÁTIL, J. (2019): The factors of Lifestyle of Health and
Sustainability influencing pro-environmental buying behaviour, Journal of
Cleaner Production, Volume 234, Pages 233-241, ISSN 0959-6526,
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.072 .

Řešení geotechnických stabilitních problémů pomocí pružně-plastických
modelů, limitní analýzy zatížení a spolehlivých numerických metod
V problematice stability podloží, svahů či konstrukcí je potřebné stanovit bezpečnostní
parametry zatížení. Náš mezioborový výzkum vychází z pružně-plastických modelů,
limitní analýzy zatížení a metody konečných prvků. Navrhli jsme originální řešiče
nelineárních problémů doplněné o a-posteriorní analýzu numerických chyb a adaptivitu
konečně-prvkové sítě. Pro numerickou realizaci v softwaru MATLABu jsme vyvinuli
vektorizované kódy, které urychlují výpočet a dosud nebyly použity v plasticitě.

Obr. 4 Užití limitní analýzy v geotechnických aplikacích

Výstupy:


HASLINGER, S. REPIN, S. SYSALA: Inf-sup conditions on convex cones and
applications to limit load analysis. Mathematics and Mechanics of Solids 24 (2019)
3331-3353,



M. ČERMÁK, S. SYSALA, J. VALDMAN: Efficient and flexible MATLAB
implementation of 2D and 3D elastoplastic problems. Applied Mathematics and
Computation 355 (2019) 595-614. IF: 3.092 D1 (14/254), AIS 0.630 Q3
(130/254),



S. SYSALA, R. BLAHETA, A. KOLCUN, J. ŠČUČKA, K. SOUČEK, P. PAN: Computation
of composite strength by limit analysis. Key Engineering Materials 810 (2019)
137-142,
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S. REPIN, S. SYSALA, J. HASLINGER: Computable majorants of the limit load in
Hencky's plasticity problems. Computer & Mathematics with Applications 75
(2018) 199-217,



S. SYSALA, J. HASLINGER, S. REPIN: Limit analysis and inf-sup conditions on
convex cones. In: XV International Conference on Computational Plasticity.
Fundamentals and Applications, COMPLAS 2019, E. Oñate, D.R.J. Owen, D. Peric,
M. Chiumenti, and E. de Souza Neto (Eds), Barcelona, Spain, 2019, pp. 133-144,



S. SYSALA, J. HASLINGER, S. REPIN: Reliable computation and local mesh
adaptivity in limit analysis. In: Programs and Algorithms of Numerical
Mathematics (2019): 149-158,



M. ČERMÁK, S. SYSALA, J. VALDMAN. Matlab FEM package for elastoplasticity,
2018. https://github.com/matlabfem/matlab_fem_elastoplasticity.

Prevence otřesů
Zpracovaný a ověřený systém prevence otřesů je neustále zdokonalován. Systém
zahrnuje metody predikce a opatření proti jejich vzniku a omezení jejich následků.
Vychází z analýzy jejich příčin a z dlouhodobého sledování napěťových poměrů v
horninovém masivu při vytváření podzemních prostor. Výsledky jsou aplikovány v
uhelném hornictví ČR, současně s úzkou spoluprací odborníků v Polsku, Číně, Kanadě,
Austrálii, Indii, Velké Británii a USA.

a)

b)

Obr. 10 a) Následky důlních otřesů, b) Testování stavu napětí v uhelném pilíři
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Obr. 11 Koncept odlehčovací trhací práce pro zmírnění výskytu důlních otřesů

Výstupy:


KONICEK, P., PTACEK, J., WACLAWIK, P. AND KAJZAR, V. 2019. Long-term Czech
experiences with rockbursts with applicability to today’s underground coal mines,
Rock Mechanics and Rock Engineering (2019) 52:1447–1458, doi:
10.1007/s00603-018-1489-y ,



WOJTECKI, L., KONICEK, P., MENDECKI, M., GOLDA, I., ZUBEREK, W. 2019.
Geophysical Evaluation of Effectiveness of Blasting for Roof Caving During
Longwall Mining of Coal Seam, Pure and Applied Geophysics,
doi.org/10.1007/s00024-019-02321-1,



KONICEK, P., SCHREIBER, J., NAZAROVA, L. 2019. Volumetric changes in focal
areas of seismic events correspond to destress blasting, Journal of Mining Science
and
Technology,
Volume
29
(2019),
Issue
4,
pp.
541-547,
doi.org/10.1016/j.ijmst.2019.06.004,



KONICEK, P., SCHREIBER, J. 2018. Heavy rockburst due to longwall mining near
protective pillar: A Case Study, Journal of Mining Science and Technology, Volume
28, Issue 5, pp. 799-805 doi.org/10.1016/j.ijmst.2018.08.010,



KONICEK, P. AND WACLAWIK, P. 2018. Stress changes and seismicity monitoring
of hard coal longwall mining in high rockburst risk areas, Tunnelling and
Underground Space Technology Journal, 81 (2018), pp. 237-251, doi:
10.1016/j.tust.2018.07.019,



KONICEK, P., AND SCHREIBER, J. 2018. Rockburst prevention via destress blasting
of competent roof rocks in hard coal longwall mining, Journal of the Southern
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African Institute of Mining and Metallurgy, vol. 118. pp. 235–242,
http://dx.doi.org/10.17159/2411-9717/2018/v118n3a6,






KONICEK, P., WACLAWIK, P., STAS, L., KALAB, T. 2018. Certificated System for
Stress Changes On-line Monitoring in Rock Masses, In Proceedings of the 10th
Asian Rock Mechanics Symposium, Singapore – ARMS10, 29 October -3 November
2018,
KONICEK, P. 2018. Large scale destress blasting in roof rocks for rockburst control
in hardcoal longwall mining, In Proceedings of the International Conference on
Rock Dynamics and Applications (RocDyn-3), Trondheim, June 25-29, 2018, 291297,
WACLAWIK, P., KUKUTSCH, R., KONICEK, P., KAJZAR V., Monitoring of coal pillar
yielding during room and pillar extraction at great depth, In Proceedings of the
2018 ISRM International Symposium, EUROCK 2018. London: CRC Press, Taylor
and Francis Group, 2018, s. 383-388. ISBN 978-1-138-32748-1.

Další významné výsledky předložené jednotlivými výzkumnými odděleními radě
pracoviště a mezinárodnímu poradnímu sboru jsou dále uvedeny bez pořadí jejich
významnosti:

Nové typy účinných sorbentů na bázi jílových minerálů - příprava a
charakterizace modifikovaných forem montmorillonitu a vermikulitu
Modifikací jílových minerálů anorganickými či organickými kationty dochází ke změnám
jejich fyzikálně-chemických vlastností. V rámci experimentu byly připraveny
kompozitní materiály na bázi montmorillonitu a vermikulitu. Nově připravené materiály
vykazovaly nejen strukturní změny spojené s výrazně vyšší sorpční kapacitou, ale také
lepší tepelnou stabilitu. V případě kompozitu na bázi vermikulitu byly prokázány rovněž
i antibakteriální vlastnosti. Získané poznatky mohou přispět k inovativním řešením
aktuálních problémů spojených s přípravou tradičních sorbentů.

Obr. 5 DTG křivky původního a interkalovaného vermikulitu Letovice

16

Obr. 6 DTA křivky původního a interkalovaného vermikulitu Letovice

Výstupy:


VACULÍKOVÁ, L. PLEVOVÁ, E., RITZ, M. Characterization of Montmorillonites by
Infared and Raman Spectroscopy for Preparation of Polymer-Clay
Nanocomposite. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Vol. 19, No. 5, 2019,
pp. 2775-2781. ISSN 1533-4880,



HOLEŠOVÁ, S., RELI, M., HUNDÁKOVÁ, M., ČECH BARABASZOVÁ, K., RITZ, M. PLEVOVÁ, E., PAZDZIORA, E. Synthesis and Antimicrobial Activity of
Polyethylene/Chlorhexidine/ Vermiculite Nanocomposites. Journal of
Nanoscience and Nanotechnology. Vol. 19, No. 5, 2019, pp. 2925-2933. ISSN 15334880,



PLEVOVÁ, E., VACULÍKOVÁ, L., VALOVIČOVÁ, V., SIMHA MARTYNKOVÁ, G.
Thermal behaviour of organically modified smectites. Book of Abstracts,
NanoOstrava2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, pp. 55,



VALOVIČOVÁ, V., VACULÍKOVÁ, L., PLEVOVÁ, E., DOLINSKÁ, S., ZNAMENÁČKOVÁ,
I., DANKOVÁ, Z. Characterization of fine-grained montmorillonite fractions
suitable for composite preparation. Book of Abstracts, NanoOstrava2019.
Ostrava: VŠB -Technická univerzita Ostrava, 2019, pp. 58,



DOLINSKÁ, S., ZNAMENÁČKOVÁ, I., TOMČOVÁ, J., VALOVIČOVÁ, V., VACULÍKOVÁ,
L. PLEVOVÁ, E. Application of bentonite-manganese oxide composites in removal
of heavy metals Book of Abstracts, NanoOstrava2019. Ostrava: VŠB - Technická
univerzita Ostrava, 2019, pp. 100,



PLEVOVÁ, E., VACULÍKOVÁ, L., VALOVIČOVÁ, V., VALLOVÁ, S., SIMHA
MARTYNKOVÁ, G. Thermal behaviour of organically modified vermiculites. Book
of Abstracts, JTACC 2019. Budapest: Akadémiai Kiadó / AKCongress, 2019, pp.
632-632,
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HOLEŠOVÁ, S., ČECH BARABASZOVÁ, K., KALENDOVÁ, A., HUNDÁKOVÁ, M.,
PLEVOVÁ, E. A study on antimicrobial polyethylene/vermiculiteciclopiroxolamine nanocomposites. Book of Abstracts - ANM 2019. Aveiro:
University of Aveiro, 2019, pp. 96,



VACULÍKOVÁ, L., PLEVOVÁ, E., VALOVIČOVÁ, V., RITZ, M., BLÁHOVÁ, L.
Comparison of infrared and Raman spectra for structural characterization of
montmorillonites In: 55 th Annual Meeting The Clay Minerals Society, University
of Illinois at Urbana-Champaign, June 11-14, 2018, pp. 235 – zvaná přednáška.

Hydrofobní fotoaktivní ochrana stavebního kamene
Hydrofobizační prostředek na bázi polyalkylsiloxanu, modifikovaný příměsí
fotoaktivních nanočástic ZnO, byl nanesen na povrch pískovcových těles.
Experimentálně byl zhodnocen vliv povlaku na vzhled kamene, na dynamiku jeho
fyzikální interakce s vodou a na samočistící schopnost povrchu kamene. Významné
snížení nasákavosti za současné foto degradace umělého znečištění povrchu kamene
dává takto komponovanému prostředku potenciál k praktickému využití v ochraně
kamenných stavebních a uměleckých objektů.

Obr. 7 Vliv povlaku na hydrofobicitu a samočistící schopnost povrchu pískovce

Výstupy:


TOKARSKÝ, T., MARTINEC, P., MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, K., OVČAŘÍKOVÁ, H.,
ŠTUDENTOVÁ, S., ŠČUČKA, J. Photoactive and hydrophobic nano-ZnO/poly(alkyl
siloxane) coating for the protection of sandstone. Construction and Building
Materials, 2019. Vol. 199, pp. 549-559.

Rozdíly ve fenoménu eroze za různých podmínek pozorované z hlediska
rozměrů kráteru, povrchových a podpovrchových dutin
Účinky hydrodynamické eroze, jako je elastická a plastická deformace, byly pozorovány
pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu a porovnávány s časovými záznamy
z hlediska vibrační emise registrované během testu. Emise zaznamenané při interakci
pulsujícího vodního paprsku (PWJ) ukazují korelaci mezi probíhajícím jevem eroze
a zaznamenanými signály. Tento vztah pro kódovaný komplexní tvar vlny (PWJ)
potvrzuje významnou informaci o probíhajícím procesu z hlediska deformace materiálu
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a dislokačního pohybu. Byly pozorovány izolované podpovrchové dutiny, jejichž
existenci je potřebné objasnit.

Obr. 8 Vývoj hloubkového profilu a jeho korelace s hodnotami vibrací

Výstupy:


HLOCH, S., ADAMČÍK, P., NAG, A., SRIVASTAVA, M., ČUHA, D., MÜLLER, M.,
HROMASOVÁ, M., KLICH, J. HYDRODYNAMIC ductile erosion of aluminium by
a pulsed water jet moving in an inclined trajectory (2019) Wear, 428-429, pp. 178192.

On-line monitoring dezintegrace kostního cementu pulzujícím fyziologickým
roztokem při tlaku 7 – 10 MPa
Počet revizních zákroků se zvyšuje. Použití kapalinových paprsků je pro revize
implantátu výhodnější než použití konvenčních nástrojů, protože nedochází
k tepelnému nebo mechanickému poškození tkáně. K řezání kostního cementu se dosud
užíval relativně vysoký objemový průtok s vysokými tlaky. To může způsobit
komplikace v důsledku přetlaku v okolních tkáních. Použití pulzujícího fyziologického
paprsku při nízkých tlacích otevírá nové cesty pro nízko invazivní netepelnou selektivní
techniku pro chirurgické aplikace.
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Obr. 9 Experimentální postup. A) Technologické zařízení pro vizualizaci, B) Experimentální dezintegrace
kostního cementu B1) pulsujícím vodním paprskem, B2) pulsujícím fyziologickým roztokem. C) Efekt PLJ
s použitím C1) vodního paprsku, C2) fyziologického roztoku, D) on-line monitoring procesu s indikací
přítomnosti zvýšené plastické deformace

Výstupy:


HLOCH, S., NAG, A., PUDE, F., FOLDYNA, J., ZELEŇÁK, M. On-line measurement and
monitoring of pulsating saline and water jet disintegration of bone cement with
frequency 20 kHz (2019) Measurement: Journal of the International Measurement
Confederation, 147, art. no. 106828.

Využití 3D laserového skenování v oblasti geotechnického monitorování a jeho
plnohodnotná implementace pro účely sledování stabilitních poměrů důlních děl
3D laserové skenování má zásadní potenciál (TLS) při měření deformací v důlním
prostředí. Tradiční měření deformací v důlním prostředí se provádí pomocí trvale
instalovaných kontrolních bodů, což však nedovoluje komplexní posouzení zkoumané
oblasti. Tyto nedostatky TLS eliminuje - změna velikosti profilu důlního díla je plně
charakterizována skutečným prostorovým modelem. Místa anomálního pohybu
lze snadno oddělit od celkových trendů v důsledku vysoké hustoty výstupních
prostorových dat. Ze získaných poznatků tak lze konstatovat, že laserové skenování
je novou, ověřenou a zcela plnohodnotnou metodou uplatnitelnou v oblasti
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geotechnického monitoringu. V současnosti je na ÚGN tato metoda pro vědecké účely v
podzemí zavedena a ověřena a to jak v případě aktuálních tak i pohornických aktivit.

Obr. 12 Časoprostorová analýza vybrané části boku důlního díla na dole ČSM

Obr. 13 Reálný průběh důlního díla v obci Horní Město
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Obr. 14 Detekce opadu na stěnách kulturní památky Důl Žebračka

Obr. 15 Doplnění prostorového mračna bodů pomocí UAV mapování (nálet snímků z dronu)

Výstupy:


KUKUTSCH, R., KAJZAR, V., ŠŇUPÁREK, R., WACLAWIK, P. Možnosti využití 3D
laserového skenování v geotechnické praxi. In: Sborník příspěvků 14.
mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019. 1. Praha: Česká tunelářská
asociace ITA-AITES, z. s., 2019. ISBN 978-80-906452-3-3,



KUKUTSCH, R., KAJZAR, V., WACLAWIK, P., NĚMČÍK, J. Application of the
Terrestrial 3D Laser Scanning in Room and Pillar Trial at CSM Mine. In: 10th Asian
Rock Mechanics Symposium - The ISRM International Symposium for 2018.
Singapur: ISRM Singapur, 2018. ISBN 978-981-11-9003-2,



KAJZAR, V., KUKUTSCH, R., HEROLDOVÁ, N. Veryfying the Possibilities of Using
a 3D Laser Scanner in the Mining Underground. Acta geodynamica et
geomaterialia. 2015, 12(1), 51-58. ISSN 1214-9705.
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Výpočetní metody pro stochastickou a deterministickou analýzu inverzních úloh,
včetně úloh optimálního řízení
Inverzní úlohy jsou nezbytné pro získání materiálových parametrů, okrajových
a počátečních podmínek pro simulaci fyzikálních procesů v řadě aplikací, speciálně
v geotechnice. Jejich řešení je výpočetně velmi náročné, zvláště při zahrnutí nejistot
měření a poznání heterogenního prostředí. Výsledkem jsou zde nové metody
předpodmínění, modelování hydro-mechaniky porézního prostředí s trhlinami,
efektivní metody pro Bayesovskou inverzi a řešení okrajových úloh s využitím
stochastických rozvojů.
Výstupy:


BLAHETA, R., BÉREŠ, M., DOMESOVÁ, S. AND PAN, P., Inverse problems in
micromechanics. Appl. of Math. 63 (2018), No. 6, 665–686,



BLAHETA; R., BÉ REŠ , M., DOMESOVÁ , S., HORÁ K, D., Bayesian inversion for
steady flow in fractured porous media with contact on fractures and hydromechanical coupling. Computational Geosciences – submitted 7/2019, accepted
for publication 2020,



AXELSSON, O., LIANG, Z.-Z., Parameter modified versions of preconditioning and
it erative inner product free refinement methods for two-by-two block matrices.
Linear Algebra and Its Applications. 2019, 582, 403-429,



AXELSSON, O,. SALKUYEH, D. K. A., new version of a preconditioning method for
certain two-by-two block matrices with square blocks. BIT NUMERICAL
MATHEMATICS. 2019, 59(2), 321-342,



AXELSSON, O., LUKÁŠ, D. Preconditioning methods for eddy current optimally
controlled time-harmonic electromagnetic problems. Journal of Numerical
Mathematics. 2019, 27(1), 1-21,



KUBÍNOVÁ, M., PULTAROVÁ, I., Block preconditioning of stochastic Galerkin
problems: New two-sided guaranteed spectral bounds, SIAM/ASA JUQ, accepted
accepted for publication 2020,



BÉREŠ M, A comparison of approaches for the construction of reduced basis for
stochastic Galerkin matrix equations. Applications of Mathematics. Submitted
10/2019, minor revision 12/2019, publication 2020.

Vývoj a analýza iteračních metod a řešičů

Vývoj iteračních řešičů je klíčový pro náročné simulace fyzikálních procesů
v geotechnice a dalších oblastech vědy a techniky. Výsledkem jsou nové řešiče, které
zrychlují řešení pomocí dekompozice a paralelizace a využití řešení pomocných úloh.
Jde jednak o Schwarzovy metody, metody FETI a metody využívající deflaci.
Pro předpodmínění s využitím deflace byl vytvořen software, který byl po recenzním
řízení zařazen do celosvětově užívané knihovny PETSc, rozvíjené pod koordinací
Argonne Nat Lab.
Výstupy:


AXELSSON, O., GUSTAFSSON, I., A coarse–fine mesh stabilization for an
alternating Schwarz domain decomposition method. Numerical Linear Algebra
with Applications. 2019, 26(3), 1-19), e2236. ISSN 1070-5325 doi:
10.1002/nla.2236,
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AXELSSON, O., Extensions of a coarse–fine mesh stabilized Schwarz alternating
iteration domain decomposition method, Journal of Computational and Applied
Mathematics,
Volume
364,
15
January
2020.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0377042719303383



KUBÍNOVÁ, M., SOODHALTER, K., Admissible and attainable convergence behavior
of block Arnoldi and GMRES, submitted to SIAM Journal on Matrix Analysis and
Applications, 12/2019 after minor revision. https://arxiv.org/abs/1907.03677



KRUZIK, J., HORAK, D., HAPLA, V., CERMAK, V., Comparison of selected FETI coarse
space projector implementation strategies, Parallel Computing. Submitted, after
minor revision



KRUZIK, J., HORAK, D., PCDeflation: A High-performance Deflation Preconditioner
in PETSc, Proc. WOFEX 2019, Ostrava
KRUŽÍK, J., PCDeflation – software procedure accepted to PETSC library,
https://www.mcs.anl.gov/petsc/petsccurrent/docs/manualpages/PC/PCDEFLATION.html



Post-socialistický prostor a městské plánování: Analýza městských politik, forem
spolupráce a každodenních zkušeností obyvatel
Post-socialistická urbánní transformace měla vliv na celkový prostorový rozvoj měst.
Časoprostorové analýzy poukazují na specifické znaky post-socialistické transformace
v oblasti regenerace brownfields, zakládání spolupráce mezi představiteli obcí
a v oblasti různých strategií městského obyvatelstva vztahujících se k užívání veřejného
prostoru a městské infrastruktury. Výsledky by měly být brány v úvahu při projektování
a plánování post-socialistických měst.

Obr. 15 Schéma vazeb a zapojení hlavních aktérů v čase ve specifickém projektu regenerace městského
prostoru (příklad Káznice v Brně). Zdroj: Alexandrescu et al. (2019)

Výstupy:


ALEXANDRESCU, F., OSMAN, R., KLUSÁČEK, P., MALÝ, J. (2019): Taming the
genius loci? Contesting post-socialist creative industries in the case of Brno's
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former prison, Cities, accepted for publication
https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102578 ,
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Dec

2019.



MULÍČEK, O., MALÝ, J. (2019): Moving towards more cohesive and polycentric
spatial patterns? Evidence from the Czech Republic, Papers in Regional Science,
Volume 98, Issue 2, pages 1177-1194, https://doi.org/10.1111/pirs.12383 ,



OSMAN, R., ŠERÝ, O., ALEXANDRESCU, F., MALÝ, J., MULÍČEK, O. (2019): The
establishment of inter-municipal cooperation: the case of a polycentric postsocialist region, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, published
online 3 Dec 2019. Doi: https://doi.org/10.1080/00167223.2019.1693903 ,.



MALÝ, J. (2019): Polycentric Urban Systems and Territorial Cohesion, In: Medeiros,
E. (ed.) Territorial Cohesion: The Urban Dimension, The Urban Book Series, p. 68-89.
Springer
Nature
Switzerland
AG.
ISBN
978-3-030-03385-9.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03386-6 ,



OSMAN, R. (2019): Ride on foot / Geography of ‘wheelchair users’, In: Osman, R.,
Pospíšilová, L. (ed.) (2019): Geografie „okrajem“ Každodenní časoprostorové
zkušenosti,
p.
29-67.
Karolinum
Praha.
ISBN
978-80-246-4255-0.
http://www.academia.cz/geografie-okrajem--osman-robert--karolinum--2019 ,



POSPÍŠILOVÁ, L., OSMAN, R. (2019): Through memory / Geography of the
'visually impaired', In: Osman, R., Pospíšilová, L. (ed.) (2019): Geografie „okrajem“
Každodenní časoprostorové zkušenosti, p. 213-249. Karolinum Praha. ISBN 97880-246-4255-0. http://www.academia.cz/geografie-okrajem--osman-robert-karolinum--2019 ,



OSMAN, R., JÍCHOVÁ, J. (2019): Movement under control / Geography of
‘freshwomen’, In: Osman, R., Pospíšilová, L. (ed.) (2019): Geografie „okrajem“
Každodenní časoprostorové zkušenosti, p. 111-145. Karolinum Praha. ISBN 97880-246-4255-0. http://www.academia.cz/geografie-okrajem--osman-robert-karolinum--2019 ,



OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2019): Introduction / From the beginning of the
'edge', In: Osman, R., Pospíšilová, L. (ed.) (2019): Geografie „okrajem“ Každodenní
časoprostorové zkušenosti, p. 9-28. Karolinum Praha. ISBN 978-80-246-4255-0.
http://www.academia.cz/geografie-okrajem--osman-robert--karolinum--2019 .

Geodiverzita a její hodnocení pro účely ochrany přírody a udržitelného rozvoje
Geodiverzita (neživá příroda) je jednou z podstatných složek ekosystémů a jako taková
poskytuje lidské společnosti četné služby. Na základě konceptu „geomorphosites” jsou
vybrané geologické a geomorfologické lokality hodnoceny, výsledky hodnocení potom
slouží jako podklad pro krajinné a územní plánování, pro ochranu přírody a krajiny
a pro navržení vhodných manegementových opatření tzv. geodědictví (dědictví neživé
přírody).
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Obr. 15 Výsledky hodnocení vybraných geolokalit a antropogenních tvarů reliéfu v rámci města Brna.
Každá lokalita byla zhodnocena metodikou „geomorphosites“, která zahrnovala zhodnocení jejích
vědeckých, vzdělávacích, turistických, přidaných a ochranářských aspektů. Zdroj: Kubalíková et al. (2019)

Výstupy:


KUBALÍKOVÁ, L.; KIRCHNER, K.; KUDA, F.; MACHAR, I. (2019): The Role of
Anthropogenic Landforms in Sustainable Landscape Management. Sustainability
11(16), 4331. https://doi.org/10.3390/su11164331 ,



RYPL, J., KIRCHNER, K. & RYPLOVÁ, R. (2019): Contribution to the Assessment of
Geomorphosites in the Czech Republic (a Case Study of the North-eastern Part of
the Novohradské Mountains), Geoheritage, Volume 11, Issue 2, pp 427-439
https://doi.org/10.1007/s12371-018-0293-0 ,



KUBALÍKOVÁ, L. (2018): Czech Republic: the planning and management of
geotourism’s hidden resources. In: Dowling R.K., Newsome, D. (Eds.): Handbook
of Geotourism. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK, pp. 417–432.
ISBN: 9781785368851, DOI: https://doi.org/10.4337/9781785368868.00046 ,



KUBALÍKOVÁ L., KIRCHNER K., KUDA F., BAJER A. (2019) Assessment of urban
geotourism resources: an example of two geocultural sites in Brno, Czech
Republic. Accepted for publication in Geoheritage (Special Issue: The 9th ProGEO
Symposium, Chęciny, Poland, 2018).

2.2. Řešení grantových a programových projektů
V roce 2019 se ústav podílel na řešení:


1 projektu programu Horizon 2020:
o
Název projektu: EURAD (847593)
Role v projektu: Subkontraktor
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Řešitel:
Doba řešení:


Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
od 2019 do 2024

5 projektů GAČR:
o Název projektu: Mezi deagrizací a perforovaným rozvojem venkovského
prostoru: Hledání struktur v rozvoji postkomunistických zemědělských
nemovitostí (19-23870S)
Role v projektu:
Příjemce
Řešitel:
Doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
Doba řešení:
od 2019 do 2021
o Název projektu: Efektivní a spolehlivé výpočetní techniky pro limitní analýzu
a přírůstkové metody v geotechnické stabilitě (19-11441S)
Role v projektu:
Příjemce
Řešitel:
Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D.
Doba řešení:
od 2019 do 2021
o Název projektu: Integrita a struktura materiálů v počátečních stádiích interakce
s pulsujícím vodním paprskem (19-00408S)
Role v projektu:
Příjemce
Řešitel:
Prof. Ing. Sergej Hloch, Ph.D.
Doba řešení:
od 2019 do 2021
o Název projektu: Geografie recyklování urbánního prostoru (17-26934S)
Role v projektu:
Příjemce
Řešitel:
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Doba řešení:
od 2017 do 2019
o Název projektu: Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových
kompozitů a následné modelování mechanické koroze (18-25035S)
Role v projektu:
Příjemce
Řešitel:
Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Doba řešení:
od 2018 do 2020



5 projektů TAČR:
o Název projektu: Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města
(TL01000013 - ÉTA)
Role v projektu:
Spolupříjemce
Řešitel:
RNDr. Jakub Trojan, MSc., MBA,.
Doba řešení:
od 2018 do 2021
o Název projektu: Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby
a fotografie (TL02000222 - ÉTA)
Role v projektu:
Příjemce
Řešitel:
Mgr. Petr Halas, Ph.D.
Doba řešení:
od 2019 do 2022
o Název projektu: Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál
(TL02000219 - ÉTA)
Role v projektu:
Spolupříjemce
Řešitel:
RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D.
Doba řešení:
od 2019 do 2021
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o Název projektu: Vývoj speciálních abraziv pro obrábění těžkoobrobitelných
materiálů technologií AWJ včetně prototypu Smart recyklační linky podle
principů Průmysl 4.0 (TH04020218 - EPSILON)
Role v projektu:
Příjemce
Řešitel:
Ing. Libor Sitek, Ph.D.
Doba řešení:
od 2019 do 2021
o Název projektu: Predikce vlastností EDZ s vlivem na bezpečnost a spolehlivost
hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (TK02010118 THÉTA)
Role v projektu:
Spolupříjemce
Řešitel:
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Doba řešení:
od 2019 do 2022





2 projektů EU – COST Action,
2 projektů MŠMT řešených v rámci projektů Velké infrastruktury pro VaV,
1 projektu MŠMT řešeného v rámci projektu INTER COST,
3 projektů Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
(NAKI II),
4 projektů řešených v rámci programu OP VVV,
2 projektů MPO řešených v rámci programu TRIO, kde je ústav spolupříjemcem,
2 projektů v rámci Národního programu udržitelnosti MŠMT NPU I a NPU II,
viz. kap. 3.2,
5 aktivit v rámci tří výzkumných programů - Strategie AV 21,
1 projektu AV ČR – Nové výzvy
2 bilaterálních projektů s China Academy of Sciences,
prací v rámci řešeného mezinárodního projektu DECOVALEX 2019.









2.3. Publikační aktivity
Publikace patří mezi hlavní výstupy vědecké práce ústavu. V roce 2019 pracovníci ústavu
vytvořili celkem 133 publikací, z toho 64 v kategorii článek v odborném periodiku (z nich
bylo 48 článků v časopisech s impaktním faktorem), 5 kapitol v odborné knize (4 v českém
jazyce, 1 v anglickém jazyce). Další publikace včetně publikací s impaktním faktorem jsou
připraveny k publikování či se nacházejí v různých fázích recenzního řízení. Ústav se podílel
na uspořádání 5 vědeckých akcí s mezinárodní účastí. Hlavní publikace, které se váží
k vybraným hlavním výsledkům ústavu, jsou jmenovitě uvedeny v části 2.1. Podrobný
seznam všech publikací lze najít ve veřejně přístupné databázi ASEP, viz.
https://www.lib.cas.cz/arl/oddeleni/publikace/ugn-s/2019/fwk

Seznam titulů vydaných na pracovišti
Ústavem je pravidelně vydávaný časopis „Moravian Geographical Reports“, v roce 2019 vyšla 4
čísla. Časopis je indexován v databázích WOS a SCOPUS.


Moravian Geographical Reports, vol. 27/2019, No. 1,2,3,4 ISSN 1210-8812 (Print),
2199-6202 (Online). Impakt faktor: 1.870 (2018).
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2.4. Aplikační výstupy
Patenty:


Název: Vícetrysková abrazivní hlavice
Kategorie: B6, Technické řešení spadá do oblasti hydrauliky. Předmětem patentu
je nástroj pro čištění/odstraňování povrchů materiálů a dělení/řezání materiálu
paprskem kapaliny obohaceným o pevné částice abraziva,
Zapsán pod číslem: CZ 307860 B6 (český patent),
Autor: Z. Říha, J. Měšťánek



Název: Abrazivní hlavice s vloženou tryskou
Kategorie: B6, Technické řešení spadá do oblasti hydrauliky. Předmětem patentu
je nástroj pro čištění/odstraňování povrchů materiálů a dělení/řezání materiálu
paprskem kapaliny obohaceným o pevné částice abraziva,
Zapsán pod číslem: CZ 307862 B6 (český patent)
Autor: Z. Říha, J. Měšťánek



Název: Abrazivní hlavice s přívodem čistého plynu
Kategorie: B6, B6, Technické řešení spadá do oblasti hydrauliky. Předmětem patentu
je nástroj pro čištění/odstraňování povrchů materiálů a dělení/řezání materiálu
paprskem kapaliny obohaceným o pevné částice abraziva,
Zapsán pod číslem: CZ 307863 B6 (český patent),
Autor: Z. Říha, J. Měšťánek
Specializovaná mapa:



HAVLÍČEK, M. - KUDA, FRANTIŠEK - KIRCHNER, KAREL - MACHAR, I. - PAVELKOVÁ, R.,
Historické změny nivní krajiny v rámci Arcidiecéze olomoucké v 19. až 21. století.,
Interní kód: specializovaná mapa; 2019, Technické parametry: historické změny nivní
krajiny
v
rámci
Arcidiecéze
olomoucké
v
19.
až
21.
století,
http://virtus.upol.cz/ado/vystup.html



HAVLÍČEK, M. - KUDA, FRANTIŠEK - KIRCHNER, KAREL - MACHAR, I. - SVOBODA, J.
Rozšíření industriálních památek ovlivňujících historický vývoj nivní krajiny
v Arcidiecézi
olomoucké.
Interní
kód:
specializovaná
mapa;
2019,
http://virtus.upol.cz/ado/vystup.html



KUDA, FRANTIŠEK - KIRCHNER, KAREL - HAVLÍČEK, M. - MACHAR, I. Rozšíření
specifických antropogenních tvarů a památkově technických objektů v nivní krajině
v Arcidiecézi
olomoucké.
Interní
kód:
specializovaná
mapa;
2019,
http://virtus.upol.cz/ado/vystup.html



NOVÁKOVÁ, EVA - OSMAN, R. - TROJAN, JAKUB - KREJČÍ, TOMÁŠ - ŠEDÝ, O.
Specializovaná mapa prioritních INSTITUCÍ, které by dle členů Poradního sboru Rady
města Brna pro bezbariérové Brno měly být bezbariérově přístupné. Interní kód:
TL01000013-V006 ; 2019, http://www.geonika.cz/doplnky/BezBarier_map3.pdf



TROJAN, JAKUB - NOVÁKOVÁ, EVA - KREJČÍ, TOMÁŠ - OSMAN, R. Specializovaná mapa
dostupných dat o BEZBARIÉROVOSTI na území města Brna. Interní kód: TL01000013V005 ; 2019, http://www.geonika.cz/doplnky/BezBarier_map2.pdf
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2.5. Spolupráce s vysokými školami
Spolupráce s vysokými školami zahrnuje společné grantové projekty, činnost
společného pracoviště pro studium přirozené a technické seismicity, podíl pracovníků
ústavu na výuce řady předmětů bakalářských, magisterských i doktorských studijních
oborů i na školení doktorandů, na práci v oborových komisích a habilitačních
a jmenovacích řízeních i na práci vědeckých rad. K 31. 12. 2019 byla na pracovišti
uzavřena jedna dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského
studijního programu, a sice s Fakultou strojní VŠB TU Ostrava pro doktorský studijní
program „Strojírenská technologie“. Pro rok 2019 pak byla charakteristická také
intenzivní spolupráce při implementaci a řešení projektů evropských strukturálních
fondů.
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu

Pracoviště AV
příjemcem

Pracoviště AV
spolupříjemcem

Počet projektů a grantů, řešených v r. 2019 společně s
VŠ (grantové/programové)

3/0

9/3

2.6. Výzkumná centra a další společná pracoviště AV ČR s vysokými
školami
Laboratoř výzkumu seizmického zatížení objektů (smlouva o sdružení s VŠB-TU
Ostrava, odpovědný řešitel za ÚGN Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.).
Probíhá kontinuální měření prostřednictvím měřicího a řídícího monitorovacího
systému na historickém Dole Jeroným, zahrnující registraci seizmického zatížení, změnu
úrovně hladiny důlních vod a napětí v masívu, měření konvergence, pohybu masívu
na puklinách a teplot důlního vzduchu. Detailní studie přispívají k posouzení stability
důlních prostor. Tyto analýzy jsou nezbytným dokumentem k rozhodnutí o možnosti
plánovaného využití důlního díla jako muzea. V rámci smlouvy probíhala i spolupráce
při řešení projektu GAČR zabývající se studiem důlně indukované seizmicity
na Karvinsku, speciálně v oblasti matematického modelování projevů vibrací
na povrchu v různých geologických podmínkách.
Neformální charakter má spolupráce s Institutem geologického inženýrství HGF VŠB-TU
na metodickém řízení a provozu přístrojového vybavení stanice národní seismické sítě
Ostrava-Krásné Pole. Ústav využívá kontinuálních dat této stanice.
IT4Innovations excellence in science, (Projekt MŠMT NPU II - LQ1602, 2016 - 2020,
odpovědný řešitel za ÚGN Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.)
Stanoveným cílem projektu bylo vytvoření národního
superpočítačového centra a centra excelence
zaměřeného na výzkum matematických metod
potřebných pro superpočítačové výpočty. Hlavním
nositelem projektu je VŠB-TU Ostrava, do které je
zařazeno Národní superpočítačové centrum IT4Innovations. Výzkumný projekt je řešen
ve spolupráci s partnery VUT Brno, OSU Ostrava, SLU Opava a Ústavem
geoniky AV ČR, v. v. i.
Start-up fáze projektu proběhla v letech 2011-2015, v současném období je projekt
IT4Innovations ve fázi udržitelnosti podporované grantem LQ1602 (NPU II)
IT4Innovations XS (excellence in science).
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Účast Ústavu geoniky AV ČR, který je od počátku partnerem projektu, je přirozeným
pokračováním výzkumu v oblasti numerických metod pro náročné výpočty, který
je na ústavu prováděn dlouhodobě. Tým ústavu se v období 2011-2015 spolu s VŠB-TUO
podílel na řešení výzkumného programu „Numerické modelování pro řešení
inženýrských problémů“ (koordinátor prof. R. Blaheta). Od roku 2016 pak ústav řeší
samostatný výzkumný program „Numerické modelování fyzikálních a multifyzikálních
procesů“.
Výzkum realizovaný Ústavem geoniky v posledním období lze charakterizovat:
1) vývojem a analýzou metod pro simulaci sdružených termo-hydro-mechanických
procesů s aplikacemi pro analýzu návrhů geologického ukládání vyhořelého jaderného
paliva, 2) metod pro popis procesů v heterogenním prostředí, a speciálně v prostředí
s mikrostrukturou, kterou lze vizualizovat pomocí CT, 3) metod pro optimalizaci návrhů
systémů pro využití vysokotlakého vodního paprsku pro řezání, úpravy povrchů apod.,
4) metod pro inverzní analýzu a 5) metod pro kvantifikaci nejistot. Vyvíjené metody
mají široké uplatnění, a to nejen ve zmíněných aplikacích.

Obr. 16 Úloha multifyziky (termo-hydro-mechanika) - analýza FEBEX in-situ experimentu (Full-scale
Engineered Barriers Experiment) realizovaného v laboratoři Grimsel (obr. vlevo). Vpravo výsledky výpočtů
saturace bentonitového těsnění po 5 letech provozu a srovnání s měřenou vlhkostí (červená linie odpovídá
měřícím bodům nejblíže tepelnému zdroji).

Institut
čistých
technologií
těžby
a
užití
energetických
surovin
- projekt udržitelnosti (Projekt MŠMT NPU I - LO1406, 2015 – 2019, odpovědný řešitel
za ÚGN doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.)
Cílem projektu je rozvoj a provoz infrastruktury a
vědeckovýzkumných týmů vytvořených v rámci projektu
Institut čistých technologií těžby a užití energetických
surovin na půdě řešitele VŠB - Technické univerzity
Ostrava a partnera Ústavu geoniky AV ČR. Projekt
zachovává vybudovanou síť výzkumných týmů
navázaných na laboratorní infrastrukturu a je rozdělen do
dvou výzkumných programů, které jsou provázány a
vzájemně se doplňují (1. Vícefázové horninové prostředí a 2, Environmentálně šetrné
technologie)
Hlavní výzkumné aktivity výzkumného programu 1 a 2, které jsou řešeny v gesci Ústavu
geoniky, jsou následující:


Vlastnosti a chování geomateriálů v závislosti na jejich vnitřní stavbě, způsobu
zatěžování a fyzikálních podmínkách. Cílem je získání poznatků o vlivu složení
a charakteru vnitřní stavby hornin a horninového masívu na jejich pevnostnědeformační a transportní chování a získání spolehlivých a relevantních dat, přímo
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použitelných jako vstupy do numerických modelů a dat pro jejich experimentální
ověřování a inverzní analýzu.


Intenzifikace účinků vysokorychlostních vodních paprsků při dezintegraci. Cílem řešení
této aktivity je intenzifikovat účinky vysokorychlostních vodních paprsků využitím
fyzikálního jevu, vznikajícího při dopadu kapky na pevný povrch.



Vývoj změn indukovaných napěťových a deformačních polí při podzemním využití
horninového masivu. Cílem výzkumu bude získání poznatků v této oblasti a jejich
aplikace při hornické činnosti a podzemní výstavbě.

Obr. 17 Přístroje pro výzkum horninového prostředí a vývoj geotechnologií, vlevo -triaxiální komora pro
zkoušky hornin, vybavení vysokotlakého vodního paprsku, rentgenový počítačový tomograf -vpravo

V rámci projektu získal ústav řadu unikátních přístrojů pro výzkum horninového prostředí
a vývoj geotechnologií. Jedná se analytické přístroje, softwarové vybavení, ale především
o zkušební zařízení a triaxiální komoru pro zkoušky hornin, robotické zařízení pro použití
pulzního vysokotlakého vodního paprsku nebo rentgenový počítačový tomograf pro oblasti
nedestruktivního studia plošných i prostorových nehomogenit materiálů a defektoskopii.

2.7. Spolupráce s vysokými školami na uskutečňování bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programů a vzdělávání
středoškoláků
Pracovníci ústavu jsou členy vědecké rady hornicko-geologické fakulty a stavební fakulty
na VŠB-TU v Ostravě. Pedagogická činnost pracovníků ústavu je sumarizována v následující
tabulce.
Tabulka 1 Pedagogická činnost pracovníků ústavu

Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech
bakalářských/magisterských/doktorských
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení
v bakalářských programech
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení
v magisterských programech
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech
bakalářských/magisterských/doktorských
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Letní semestr
2018/19

Zimní semestr
2019/20

163/94/26

338/145/57

7/1/1

11/5/2

5/0/3

9/2/0

5/9/2

11/10/4

Pregraduální studium


Mendelova univerzita v Brně: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
(Regionální rozvoj),



Masarykova univerzita: Přírodovědecká fakulta, (Sociální geografie a regionální
rozvoj, Geografie),



Technická univerzita Košice: Fakulta výrobních technologií TUKE se sídlem
v Prešově (Výrobní technologie),



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta strojní (Strojírenská
technologie), Fakulta stavební (Geotechnika), Fakulta elektrotechniky a informatiky
(Výpočetní matematika, Výpočetní a aplikovaná matematika),



Ostravská univerzita v Ostravě: Přírodovědecká fakulta (Informační systémy,
Aplikovaná informatika, Aplikovaná fyzika/Biofyzika, Ekonomická geografie
a regionální rozvoj),



Univerzita Palackého v Olomouci: Přírodovědecká fakulta (Geografie, Geografie
pro vzdělávání),



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta logistiky a krizového řízení (Bezpečnost
společnosti – řízení environmentálních rizik),



Cardiff University: School of Geography and Planning: (Human Geography).

Doktorské studium


Masarykova univerzita: Přírodovědecká fakulta, (Geografie a kartografie)
Pedagogická fakulta (Specializace v pedagogice/Didaktika geografie),



Technická univerzita Košice: Fakulta výrobních technologií TUKE so sídlem
v Prešově (Výrobní technologie),



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Fakulta stavební (Geotechnika,
Teorie konstrukcí), Fakulta elektrotechniky a informatiky (Výpočetní a aplikovaná
matematika), Hornicko-geologická fakulta (Hornictví a hornická geomechanika,
Geologické inženýrství, Geoinformatika,



Ostravská univerzita v Ostravě: Přírodovědecká fakulta (Environmentální geografie,
Informační systémy),



Mendelova univerzita v Brně: Lesnická a dřevařská fakulta (Hospodářská úprava
lesa, Aplikovaná geoinformatika).



Univerzita Palackého v Olomouci: Přírodovědecká fakulta (Geoinformatika,
Regionální geografie).



Univerzita Karlova Praha: přírodovědecká fakulta (Fyzická geografie a geoekologie).



Indian School of Mines, Dhanbad: India, Departament of Mechanical Engineering.

Školení doktorandů
Pracovníci ústavu se v roce 2019 podíleli na vědecké výchově 14 doktorandů
(z toho čtyři doktorandi byli ze zahraničí).
V roce 2019 byl opět uspořádán Workshop doktorandů (zvlášť na pracovištích
v Ostravě a v Brně), věnovaný prezentaci výsledků práce doktorandů Ústavu geoniky AV
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ČR a spolupracujících univerzit. Zúčastnila se jej většina doktorandů, školitelů a řada
dalších pracovníků ústavu.

3. Spolupráce pracoviště s dalšími institucemi a s průmyslem
Tato činnost zahrnovala jednak řešení projektů aplikovaného výzkumu především
poskytovatelů, jednak řešení zakázkových projektů přímo pro jednotlivé průmyslové
partnery.

3.1. Výsledky spolupráce s veřejnou správou
Mezi výsledky výzkumu a vývoje dosažené ve spolupráci s veřejnou sférou na základě
řešení projektů patří:




Zpracování posudků profesních kvalifikací z oblasti těžby a úpravy nerostných
surovin (mechanik důlní degazace, obsluha strojů a zařízení v dole, vedoucí důlní
klimatizace, důlní elektrikář slaboproud, důlní elektrikář silnoproud, báňský
záchranář, báňský záchranář – četař, báňský záchranář – lezec, báňský záchranář –
potápěč)
Oblast uplatnění: těžební průmysl a báňské záchranářství
Uživatel: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
vzdělávání pedagogických pracovníků
Geostezka centrem Brna - https://ticbrno.cz/informacni-centra/magazin/to-jegeostezka-centrem-brna
Oblast uplatnění: Cestovní ruch
Uživatel: Statutární město Brno

3.2. Výsledky výzkumu a vývoje pro ekonomickou sféru na základě
hospodářských smluv
V roce 2019 bylo realizováno 53 hospodářských smluv s celkovým objemem
6,326 mil. Kč. Dále jsou uvedeny vybrané nejvýznamnější realizované hospodářské
smlouvy


SURAO: Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná.

Anotace: Geotechnické naplánované práce jsou realizovány v rámci hornickogeologického prostředí dolu Rožná I v rozsahu zadání veřejné zakázky „Získání dat
z hlubokých horizontů dolu Rožná“ a zpracovávané Společností Hluboké horizonty
Rožná v období 2018 – 2/2020. Cílem je objasnění významu a prostorového ovlivnění
horninového prostředí přítomností významnější tektonické zóny pro účely lokalizace
a bezpečnosti potenciálního umístění hlubinného úložiště.
Uplatnění: Poznatky a data z geomechanických laboratorních a geotechnických in situ
měření v rámci prací na smlouvě jsou využitelné pro detailní poznání vlastností
horninového masivu potenciálně vhodného pro ukládání vyhořelého jaderného paliva.
Získaná data jsou použitelná v procesu návrhu a výstavby národního hlubinného
úložiště.


TU Liberec, SÚRAO: THMC modelování v rámci mezinárodního projektu
DECOVALEX 2019

Anotace: Byl navržen, implementován a validován matematický model sdružených
termo-hydro-mechanických procesů v bentonitových těsnících bariérách hlubinného
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úložiště vyhořelého jaderného paliva. Validace byla uskutečněna pomocí dat
experimentu FEBEX realizovaném v laboratoři Grimsel ve Švýcarsku
Uplatnění: Modelování procesů pro přípravu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného
paliva v ČR


Flow-Tech Products GmbH (Ziefen, Switzerland): Ověření desintegračních
schopností rotačních hlav Monro-Jet

Anotace Experimentální zkoušky stanovení desintegračních schopností nových MonroJet rotačních hlav a jejich porovnání se stávajícím konstrukčním řešením. Součástí
řešení bylo stanovení rychlosti otáčení vnitřního valivého prvku trysky a studium
erozní účinnosti na konkrétních vzorcích při různých parametrech vodního proudu.
Uplatnění: Výsledky jsou využity při vývoji nových konstrukčních řešení rotačních hlav
Monro-Jet u firmy Flow-Tech Products GmbH.


OKD, a.s.: Provedení pravidelného měření povrchu v souvislosti s ověřovacím
provozem dobývací metody chodba - pilíř

Anotace: V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května
2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný
pilíř jam je zkonstruován s použitím pilířového úhlu, který je oproti meznímu úhlu vlivu
strmější. Proto se v ochranném pilíři jam částečně projevuje vliv okolního dobývání.
Povrch v oblasti ochranného pilíře je tedy ovlivněn jak okolním dobýváním,
tak dobýváním v ochranném pilíři metodou chodba – pilíř. Na základě zkušeností
z dobývání v OKR se předpokládá, že pohyby povrchu po ukončení dobývání postupně
ustávají a po čtyřech letech se povrch považuje za uklidněný. Účelem geodetického
měření je sběr dat potřebných pro vyhodnocení poklesů povrchu, které nastanou
v důsledku účinku dobývací metody chodba – pilíř.
Uplatnění: Výsledky měření budou uplatněny při zhodnocení míry ovlivnění povrchu
vlivem dobývání metodou chodba – pilíř, při současném vlivu dobývání stěnováním
na řízený zával porubů v účinné vzdálenosti od ochranného pilíře jam Sever.


Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje: Seismické zatížení
Dolu Jeroným v Čisté v roce 2019 a sledování stability komory K1

Anotace: Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole
Jeroným v Čisté v roce 2019. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky
monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí
distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny
důlních vod v delším časovém období. Nově pozorovaným jevem je opad horninového
bloku v komoře K1.
Uplatnění: Stanovení stability národní kulturní památky Důl Jeroným


GEAM Dolní Rožínka: Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy
uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2019

Anotace: V krajině ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud a následnými sanacemi
byly sledovány důsledky těchto činností na krajinu a biotu. Výzkum byl opět soustředěn
zejména na 28 testovacích ploch a do desítek ekologicky významných segmentů krajiny
Tradičně bylo monitorováno i povodí Bukovského potoka, v jehož horní části
je provozována řízená skládka TKO.
Uplatnění: Výsledky monitoringu jsou využívány při sanačních aktivitách ekologického
oddělení GEAM Dolní Rožínka.
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3.3. Odborné expertizy zpracované v písemné formě pro státní orgány pro
státní orgány, instituce a podnikatelské subjekty


Petrografická analýza a stanovení abrazivnosti vzorků hornin
Příjemce/zadavatel: PUDIS a. s.
Popis výsledku: Materiálová expertiza vzorků hornin z akce „Modernizace trati
Praha Výstaviště - Praha Veleslavín“



Analytický rozbor vzorků zásypového materiálu ze tří sond z podloží podlah prodejny
MAKRO v Ostravě s posouzením náchylnosti materiálu k objemovým změnám
Příjemce/zadavatel: SG Geotechnika a.s.
Popis výsledku: Určení materiálového složení zásypového materiálu v podloží
stavebního objektu a prognózní posouzení náchylnosti materiálu k objemovým
změnám.



Stanovení přítomnosti hlinitanových cementů ve vzorcích betonu
Příjemce/zadavatel: INSET s.r.o.
Popis výsledku: Posouzení souboru vzorků z betonové konstrukce na přítomnost
hlinitanového cementu (stavební objekt UTB ve Zlíně).



Petrografický rozbor vzorků hornin z litosomu tzv. zámeckého slepence
Příjemce/zadavatel: Green Gas DPB, a.s.
Popis výsledku: Petrografický rozbor souboru horninových vzorků z geologického
tělesa tzv. zámeckého slepence.



Materiálový rozbor keramických střepů z hradu Oponice
Příjemce/zadavatel: Katedra archeologie FF UKF v Nitře
Popis Materiálová expertiza souboru archeologických vzorků keramiky z hradu
Oponice pro určení složení hmoty keramických fragmentů, jejich vnitřní struktury
a teploty a druhu výpalu.

4. Mezinárodní vědecká spolupráce
Mezinárodní vědecká spolupráce je důležitou stránkou činnosti ústavu. Jde především
o spolupráci spojenou s účastí v mezinárodních grantových projektech, v projektech
dvojstranné spolupráce, organizaci mezinárodních konferencí, aktivní účast na dalších
mezinárodních konferencích, členství a práce v mezinárodních společnostech,
redakčních radách a pozvání zahraničních vědců na ústav.
Přehled mezinárodních projektů řešených v rámci mezinárodních vědeckých programů
je uveden v kapitole 2.2.

4.1. Aktuální dvoustranné dohody a projekty
Spolupracující instituce
Indian School of Mines

Země
Indie

Téma spolupráce
Spolupráce v oblasti opotřebení
a životnosti nástrojů pro rozpojování
hornin, výměna vědeckých informací.
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Università degli Studi di
Salerno

Itálie

Kumamoto University

Japonsko

University of Wollongong

Austrálie

Institute of Information
and Communication
Technologies, BAS, Sofia

Bulharsko

Instytut Mechaniki
Górotworu, Polish
Academy of Sciences
Spolupracující instituce

Polsko

Země

Rámcová smlouva o spolupráci a podpoře
vědeckých a výukových aktivit
prostřednictvím výměnných pobytů
pracovníků, společných výzkumných
projektů, recipročního využití
výzkumných zařízení.
Agreement on Mutual Cooperation
(Kumamoto University, VŠB-TUO, UGN ) Spolupráce ve výzkumu při přípravě
společných projektů a v oblasti lidských
zdrojů.
Memorandum of understanding spolupráce v oblasti akademické návštěvy
za účel výzkumu, výuky a konzultací
a spolupráce při výzkumu a výuce
v oblastech společného zájmu.
Microstructure analysis and numerical
upscaling using parallel numerical
methods, algorithms for heterogeneous
computer architectures and hi-tech
measuring devices, 2017 - 2019
Influence of structural and physical
properties of rocks on their behavior in
tensile loading
Téma spolupráce

Chorvatsko Dohoda o spolupráci - spolupráce
při výzkumu v oblasti dezintegrace
materiálů technologii řezání abrazivním
vodním
paprskem
a
pulsujícím
paprskem.
Innovation
Centre
of
Srbsko
Faculty
of
Mechanical
Dohoda o spolupráci - spolupráce při
Engineering ltd., Belgrade
výzkumu
v
oblasti
dezintegrace
materiálů technologii řezání abrazivním
vodním
paprskem
a
pulsujícím
paprskem.
Čína
Memorandum of Understanding State key Laboratory of
spolupráce v oblasti akademické
Mining Dosaster
návštěvy za účel výzkumu, výuky
Prevention and Control,
a konzultací a spolupráce při výzkumu
Shandodng Univerzity of
a výuce v oblastech společného zájmu.
Science and Technology
Slovinsko Memorandum of understanding Faculty of Mechanical
spolupráce při výzkumu v oblasti
Engineering, University of
dezintegrace
materiálů
technologií
Ljubljana
vysokorychlostních vodních paprsků.
Mechanical Engineering
Faculty (Josip Juraj
Strossmayer Univ.) in
Slavonski Brod
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4.2. Akce s mezinárodní účastí pořádané či spolupořádané ústavem
1. Mezinárodní konference Vodní paprsek 2019 - výzkum, vývoj, aplikace, 20. – 22. 11.
2019, Čeladná, hotel Čeladenka, ČR, počet účastníků: 65 z toho ze zahraničí: 35.
2. 37. česko-polsko-slovenské symposium „Důlní a environmentální geofyzika“
a 28. konference „OVA´19 – Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské
geofyzice a geotechnice“, 28. - 31. 5. 2019, Rožnov pod Radhoštěm, počet účastníků:
60 z toho ze zahraničí: 16.
3. Modelling 2019 (Matematické modelování a výpočetní metody v aplikovaných vědách
a inženýrství), 6. - 20. září 2019, Olomouc, počet účastníků: 130 z toho ze zahraničí:
40.
4. Seminář WG4: Projekty sociální vědy a sociální inovace, 19. – 20. 11. 2019, Brno,
Na Zemi, počet účastníků: 11 z toho ze zahraničí: 8.
5. Mezinárodní konference Nano Ostrava 2019, 13. 5. – 16. 5. 2019, VŠB-TU Ostrava,
počet účastníků: 104 z toho ze zahraničí: 35.

4.3. Zahraniční cesty
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 82 zahraničních cest pracovníků ústavu. Cesty
se uskutečňovaly jak na základě bilaterálních smluv, tak za účelem aktivních účastí
na konferencích a v neposlední řadě se jednalo o cesty podpořené grantovými projekty
s cílem navázání a prohloubení vědecké spolupráce. Pro srovnání, v roce 2018
se uskutečnilo celkem 151 zahraničních cest.

5. Nejvýznamnější popularizační aktivity pracoviště
Veletrh vědy
ÚGN jako vystavovatel; Prezentace výzkumu veřejnosti - interaktivní stanoviště,
představení ODM, OEG, OLVG
Hl. organizátor: AV ČR, v. v. i.
Spoluorganizátor: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Místo a datum konání: Praha, 11. - 17. 11. 2019.
Týden vědy a techniky
Organizace TVT v Ostravě, příprava programu a jeho koordinace, součinnost
s Ostravskými institucemi - Den otevřených dveří ÚGN AV ČR, v. v. i.
Hl. organizátor: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., / SSČ AV ČR
Místo a datum konání: Ostrava - 1. - 17. 11. 2019
Den vody
Propagační a popularizační akce ÚGN v součinnosti s Ostravskými institucemi, vědecká
show, exkurze, interaktivní pracoviště, výstava "Voda z pohledu pracovníků ÚGN"
Hl. organizátor: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Spoluorganizátor: -Místo a datum konání: Ostrava, 22. 3. 2019.
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Den Země
Představení ÚGN ve spolupráci s SPŠCH akad. Heyrovského s tématem
Geopozoruhodnosti regionu - Mobilní makrostage vodního paprsku a rýžování granátů
Hl. organizátor: Středisko přírodovědců SVČ Korunka
Spoluorganizátor: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., SPŠCH akad. Heyrovského
Místo a datum konání: Ostrava, 24. 4. 2019.
Evropská Noc vědců
Prezentace výzkumu ÚGN - program Hustá mračna bodů a připrav si svůj krápník
Hl. organizátor: VŠB-TUO
Spoluorganizátor: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Datum konání 27. 9. 2019.
Speleoterapie Zlaté Hory
11 přednášek s ukázkami pro děti ve věku 5-15let
Hl. organizátor: Ústav geoniky AV ČR
Spoluorganizátor: -Místo a datum konání: Zlaté Hory, 2019
Exkurze pro tým R.U.R. gymnázium Jeseník
Exkurze vodní paprsek, CT a přednáška M. Pechy (OAMI) na téma Strojové učení
Hl. organizátor: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Spoluorganizátor: -Místo a datum konání: Ostrava, 14. 11. 2019.
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IV.

Hodnocení další a jiné činnosti
Podle § 21 zákona č. 341/2005 Sb. plnil ústav v roce 2019 pouze úkoly plynoucí z hlavní
činnosti stanovené zřizovací listinou.

V.

Informace o opatřeních k odstranění nedostatků
v hospodaření a zpráva, jak byla splněna opatření
k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce
V roce 2019 bylo na ÚGN provedeno několik kontrol, které byly zaměřeny jak na celkové
hospodaření, tak i na hospodaření v rámci řešených projektů. Jmenovitě šlo o následující
kontroly:
1. Kontrola dodržování podmínek pro dobu udržitelnosti stanovených ve výzvě č. 2.2.
Regionální VaV centra, ke kterým se zavázala v Rozhodnutí dotace č. 0082/03/01
ze dne 20. 12. 2010 v projektu „Institut čistých technologií těžby a užití
energetických surovin“, reg. č. CZ.105/2.1.00/03.0082 provedená kontrolním
orgánem Ministerstva školství, mládeže č. j. MSMT-40604/20158-5 (interní číslo
projektu 3393).
Kontrolované období: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, k nimž by kontrolovaná osoba
byla povinna přijmout opatření k jejich odstranění.
2. Kontrola využití prostředků, uznaných nákladů a finanční kontrola poskytnuté
účelové podpory na základě Smlouvy č. 17/2018/OVV, identifikační číslo projektu
DG18P02OVV017, název projektu „Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy“
provedená kontrolní m orgánem Ministerstva kultury, č. j.: MK 3701/2020 OVV.
Kontrolované období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, k nimž by kontrolovaná osoba
byla povinna přijmout opatření k jejich odstranění.
3. Kontrola plnění cílů poskytnuté účelové podpory u projektu reg. číslo FV20294,
název projektu „Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D
obrazu geologické stavby“ provedená kontrolním orgánem Ministerstva průmyslu
a obchodu.: MPO 48055/19/71400/92.
Kontrolované období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, k nimž by kontrolovaná osoba
byla povinna přijmout opatření k jejich odstranění.
4. Plánovaná kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě, rozhodnutí pod č. j. KHSMS1211/2014/OV/HP.
Kontrola byla provedena dne 13. 11. 2019. Předmětem kontroly bylo:
-

Evidence rizikových prací,
Směrnice pro poskytování osobních pracovních prostředků včetně evidence
u jednotlivých zaměstnanců,
Směrnice o školení bezpečnosti práce včetně záznamu o posledním školení,
Smlouva o zajištění pracovně-lékařských služeb a preventivní prohlídky.
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Nebyly zjištěny žádné zjevné nedostatky, které by byly v rozporu s kontrolovanými
předpisy.

VI.

Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné
z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce
a mohou mít vliv na její vývoj
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro ucelené
a komplexní informování o hospodaření výzkumné instituce.

VII. Předpokládaný vývoj pracoviště
Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště se řídí koncepčním záměrem „Zaměření
výzkumné činnosti Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. na období 2018 – 2022“.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Ústav se řídí standardními směrnicemi a zákony v oblasti ochrany životního prostředí,
nemá pracoviště, která by specificky zatěžovala životní prostředí. V rámci vozového
parku byl pořízen a je provozován jeden hybridní automobil šetrnější k životnímu
prostředí. Na pracovišti probíhá třídění komunálního odpadu.

IX.

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Na ústavu působí Základní organizace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu.
S touto organizací byla dne 1. 8. 2013 uzavřena Kolektivní smlouva.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., zaměstnával k 31. 12. 2019 celkem 121 zaměstnanců, z toho
96 s vysokoškolským vzděláním. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 82 výzkumných
pracovníků. Počet zaměstnanců přepočtený na plné pracovní úvazky k 31. 12. 2019 činil
103,21. Průměrný výdělek v roce 2019 dosáhl výše 38 718K č. V průběhu roku 2019 bylo
přijato 6 nových zaměstnanců, pracovní poměr skončil 11 zaměstnancům.

X.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném
přístupu
k informacím
za
období
od 1. 1. do 31. 12. 2019
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
0/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
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a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence,
0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení,
0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
0

XI.

Hospodaření instituce
Základní údaje o hospodaření ústavu jsou obsaženy v účetní závěrce za rok 2019
(rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloze k účetní závěrce), která je součástí této výroční
zprávy. Součástí této výroční zprávy je rovněž zpráva o auditu účetnictví.
V roce 2019 skončilo hospodaření ústavu s hospodářským výsledkem 1 935 286,00 Kč.
Zisk po zdanění bude po odsouhlasení této zprávy převeden do rezervního fondu tak,
abychom mohli uhradit náklady hlavní činnosti v následujících letech, které nebudou
zajištěny výnosy.
Úspora na dani r. 2018 ve výši 94 490,00 Kč byla plně vyčerpána v r. 2019 na krytí
nákladů hlavní činnosti.
Základní členění příjmů ústavu je uvedeno v následující tabulce.
Tabulka 2 Přehled příjmů ústavu v roce 2019

Typ příjmu

Částka (tis. Kč)

Podpora VO

44 799

Dotace na činnost

4 156

FUUP

2 661

Projekty celkem

26 016

Smluvní výzkum

6 326

Ostatní výnosy

17 933

CELKEM

101 891

V roce 2019 obdržel ústav investiční dotaci ve výši 3 017 tis. Kč.

42

XII. Organizační schéma

Rada pracoviště

Ředitel ÚGN

Dozorčí rada

Mezinárodní
poradní sbor

;

Sekretariát

Porada vedení

Komise

Úsek IT

Knihovna

Bezp. technik

Zástupce ředitele pro
vědu a výzkum

Zástupce ředitele pro hospodářské
a správní zabezpečení (vedoucí ETÚ)

Technický úsek
Vedoucí úseku

Ekonomický úsek

Oddělení laboratorního
výzkumu geomateriálů

Vedoucí úseku

$

Oddělení desintegrace
materiálů

Správa nemovitostí

Hlavní účetní

Ostraha

Asistent,
metodik účetnictví

Úklid

Zásobování
a investice

Subdodávky

Pokladna
a majetek

Autoprovoz

Rozpočet
a fakturace

Prohlídky a revize

Mzdy a
personalistika

Oddělení geomechaniky
a báňského výzkumu

Oddělení aplikované
matematiky a informatiky

Oddělení IT4Innovations

Oddělení environmentální
geografie (pobočka Brno)

Podatelna
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Příloha - Účetní uzávěrka a zpráva o jejím auditu
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