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Regionální geologická stavba ýeského masívu je v posledních dvaceti letech pĜedmČtem mnoha
Ĝešených projektĤ. Poslední, nedostateþnČ zpracovanou oblastí, kde je získávání základních dat složité
a výzkum podložních formací komplikován nedostupností vzorkĤ, je rozsáhlé podloží þeské kĜídové
pánve v severovýchodní þásti masívu. Jako pĜedstupeĖ pro podrobný výzkum jsme se rozhodli využít
stávajících vrtných dat a vytvoĜit základní model geologických jednotek tohoto území. Projekt,
zaĜazený do programu Výzkumného centra ARTEC, navazuje na modely paleoreliéfu krystalinika
zkonstruované pro podloží ýeského stĜedohoĜí, Doupova a západoþeských pánví bČhem let 1998–
–2007.
Práce jsou založeny na reevaluaci a korelaci vrtných dat Centrální relaþní databáze geologicky
definovaných objektĤ (CRD GDO) ýGS-Geofondu do podloží kĜídy a kombinují ji se strukturní,
metamorfní a regionální interpretací starších datových souborĤ. Data jsou doplĖována i z jiných zdrojĤ
a rozšíĜena o data geofyzikální (VES, seismické profilování, gravimetrie), která doplĖují geologická
data a pomáhají vytvoĜit reálný model reliéfu krystalinika a mocností mladších útvarĤ zejména
v oblasti s nižší hustotou vrtných dat. Pro výchozové þásti krystalinika jsou použita data reliéfu map
ýR v mČĜ 1 : 25 000. Výsledný model nejen že nabídne základní pohled do strukturní i látkové stavby
podloží i výplnČ ýeské kĜídové pánve, ale vytvoĜená otevĜená databáze souþasnČ poskytne základní
nástroj k zasazení výsledkĤ úþelových a aplikovaných studií (napĜ. hydrogeologických, geoekologických, sanaþních þi strategicky významných studií úložišĢ) do jednotného rámce.
Pro zpracování a aktualizaci archivních dat CRD GDO ýGS-Geofondu byl vyvinut editaþní
a ukládací modul pro prostĜedí Microsoft-Access. Paleoreliéf krystalinického podloží, povrch
svrchního paleozoika a báze kvartérního pokryvu jsou hlavními novČ konstruovanými vrstvami.
V první fázi Ĝešení bČhem let 2005–2006 byla zpracována vrtná data pro 55 listĤ mapy ýR
1 : 25 000 ze stĜední þásti þeské kĜídové pánve. Výsledkem prĤbČžného zpracování dat je znázornČní
paleoreliéfu krystalinika. Ve stávající etapČ jsou zpracovávána data z dalších 45 listĤ z východnČjší
þásti þeské kĜídy a pĜipravuje se vizualizace geologické stavby podložního krystalinika.
Jednou z oblastí, pro nČž je model podloží kĜídy již hotov, je území mezi Malþí a Škrdlovicemi
þásteþnČ tvoĜené relikty kĜídové výplnČ (listy Ždírec n. D., Krucemburk, ChotČboĜ a Hlinsko – 13–
–443, 13–444, 23–221, 23–222). NovČ vytvoĜený 3D model pealeoreliéfu krystalinika a podloží kĜídy,
sestrojený s využitím dokumentace 395 vrtĤ a vertikálního elektrického sondování, je porovnán
s modelem souþasného reliéfu 1 : 25 000.
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