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Abstract: In 2005 and 2006, the Czech Geological Survey partici-
pated in the Programme of technical cooperation of the Czech Re-
public in Afghanistan. The project was carried out in cooperation
among GET s.r.o. (coordinator of the project), Charles Univer-
sity, Ministry of Mines and Industry of the Islamic Republic of
Afghanistan and the Geological Survey of Afghanistan (GSA).
First negotiations between Czech and Afghan partners were car-
ried out in 2003. The project was implemented in 2005 and 2006,
mainly through field courses and training of Afghan geologists in
three provinces. In the Herat Province, the Suah Ab gypsum de-
posit was preliminarily assessed as a source of raw material for
cement industry. The Ceste Sharif marble was assessed as a
source for dimension stone production. In the Parvan Province,
limestone from the Jabal Seraj, Ghorband, Salang and Panshjer
and gypsum from Konadi and Qalae Baqi were assessed as a raw
material for cement industry. In the Kabul Province, structural
and petrological investigation was carried out on the territory of
the Fabul Block. Moreover, the Callaw coal was evaluated as raw
material for local power station. During 2006, field courses for
geologists from GSA were organized in Parvan Province, closely
to the Jabal Seraj cement factory and its surroundings (Ghorband,
Salang, Panshjer). Within the framework of the project, raw mate-
rials for the Jabal Seraj cement factory in the Salang Valley were
evaluated with good results.

V letech 2005 a 2006 se Česká geologická služba spolu
s GET s.r.o. (koordinátorem projektu), Přírodovědeckou
fakultou Univerzity Karlovy (všechny Praha), Geologic-
kou službou Afghánistánu a Kábulskou univerzitou – fa-
kultou geologických věd (obě Kábul, Afghánistán) podíle-
la na projektu „Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově
fungování geologických institucí se zaměřením na využí-
vání surovinových zdrojů“. Tento projekt byl realizován
v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
v letech 2005–2007 a jeho hlavním cílem je přispět k roz-
voji geologických institucí v zemi a ke zlepšení jejich
práce. Všechny geologické instituce postrádají jakéko-
liv funkční laboratorní zařízení. Odborní pracovníci ztra-
tili kontakt s novými metodami výzkumu, vyhledávání a
využívání nerostných zdrojů. Proto je projekt rozdělen na
dvě části (vzdělávací a terénní), které jsou realizovány
souběžně. Vzdělávací část probíhá formou školení, kurzů
a přednášek, jsou zaváděny metodické postupy pro řádné
racionální a komplexní využívání nerostných zdrojů
v souladu s principy udržitelného rozvoje. Moderní meto-
dy geologického průzkumu jsou pak aplikovány v praxi

spolu s pracovníky Geologické služby Afghánistánu
(GSA). Tímto se snažíme přispět k vytvoření nezbytných
podmínek pro fungování geologických institucí Afghá-
nistánu a připravit základní předpoklady pro racionální
hospodaření se surovinovými zdroji státu. Zároveň se tak
podílíme na přípravě všestranně příznivých podmínek,
jako je institucionální zázemí pro vstup zahraničních in-
vestic a obchodu v oblasti surovinových zdrojů Afghánis-
tánu.

Ještě před zahájením samotných terénních prací bylo
rozhodnuto, že terénní práce a školení místních geologů
budou provedeny na několika lokalitách: Suah Ab – sádrov-
ce, Češte Šaríf – mramory (obě v provincii Herát), ložisko
hnědého uhlí Callaw v provincii Kábul a ložisko vápenců
Jabal Seraj v provincii Parván. Typy surovin i lokality vybí-
rali specialisté z GSA. Bylo třeba doověřit geologickou po-
zici vybraných těles, kde v současné době probíhají otvírky
ložisek, ověřit chemické a geomechanické vlastnosti vy-
braných materiálů. V úvahu bylo bráno bezpečnostní hle-
disko při terénních pracích.

Geologie

Území Afghánistánu se rozkládá v kolizní zóně tří velkých
desek (WHEELER et al. 2005): indické, arabské a eurásijské.
Výsledkem kolize na těchto rozhraních je Himálaj. Složitá
tektonika odráží dlouhý vývoj západního okraje Himálaje.
Nejstarší tektonické struktury vznikly koncem paleozoika,
kdy se postupně fragmenty bývalého superkontinentu
Gondwany začaly nasunovat na aktivní okraje Laurasie.
Dá se předpokládat, že geologické podloží území Afghá-
nistánu se skládá z jednotlivých bloků oddělených zlomo-
vými zónami s rozdílnou geologickou minulostí (WHEELER

et al. 2005). Proterozoický fundament pokrytý mezozoic-
kými a terciérními sedimenty tvoří kábulský blok, který je
z ložiskového hlediska velmi bohatý. núristánský blok (se-
verovýchodní Afghánistán) tvoří hlavně metamorfovaný
raně proterozoický fundament překrytý karbonskými až
triasovými sedimenty. Do tohoto komplexu intrudovaly
granitoidní a gabrodioritové intruze v průběhu proterozoi-
ka a křídy až paleogénu. Blok Feroz koh (západní Afghá-
nistán) je tvořen různě metamorfovaným fundamentem
proterozoického a ordovického až triasového stáří, na kte-
rém leží jurský a křídový až paleogenní sedimentární obal
(ABDULLAH – CHMYRIOV 1980).
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Provedené práce

V roce 2005 byla jako typové lokality vybrána dvě ložiska
v bloku Feroz koh v provincii Herát: Suah Ab (sádrovec)
a Češte Šaríf (mramor). V terénní fázi byla provedena re-
kognoskace terénu s předválečnými mapovými podklady
1 : 50 000, překreslenými do měřítka 1 : 10 000. Cílem pra-
cí bylo ověřit kvalitu suroviny a geologické poměry zkou-
maných těles. Na obou lokalitách byly odebrány horninové
vzorky pro chemické a petrologické analýzy, na lokalitě
Češte Šaríf také vzorky pro geomechanické zkoušky. Sou-
částí prací bylo rovněž zmapování nejužšího okolí zájmo-
vých těles.

V červnu roku 2006 probíhala terénní etapa v ve dvou
provinciích: v provincii Kábul na ložisku neogenního (?)
hnědého uhlí Callaw (PECHAR et al. 2006b) a v provincii
Parván na ověření nových výskytů cementářských surovin

(PECHAR et al. 2006a). Uhelné ložisko Callaw
v Kábulském strukturním bloku leží přibližně
40 km jv. od Kábulu. Je to nově nalezené ložis-
ko (rok 2005), které našli místní lidé sledová-
ním povrchových výchozů uhelné sloje. V sou-
časné době je ve sloji ražena průzkumná štola
asi 200 m dlouhá. Plošné pokračování mírně
ukloněné sloje (max. 5–10°) není ověřeno.
Rozsah uhelné sloje je ověřován průzkumnou
štolou a třemi úpadnicemi, které byly v době
naší návštěvy kopány v hlušině (obr. 2). Tyto
úpadnice jsou hloubeny z důvodu absence vrt-
ných souprav. Na lokalitě bylo odebráno 18
vzorků jak z povrchových odkryvů, tak ze što-
ly. Vzorky byly určeny pro petrografické studi-
um a pro ověření chemicko-technologických
vlastností. Dále bylo provedeno GPS měření,
jako předpoklad pro sestavení prostorového
modelu ložiska. V provincii Parván jsme praco-
vali v oblasti Jabal Seraje, kde leží cementárna
vybudovaná v padesátých letech. V těsné
blízkosti cementárny se nachází již vytěžené
vápencové ložisko. V současnosti cementárna
nepracuje ze tří důvodů: 1. nedostatek surovi-
ny, 2. energetická náročnost mokré výroby
a nedostatek elektrické energie v regionu,
3. špatný technický stav strojního zařízení. Je-
dinou funkční částí cementárny je drtička, kde
se drtí materiál pro cementárnu v Poli Chumri.
V okolí cementárny je několik vápencových tě-
les, ve kterých byly v šedesátých letech založe-
ny lomy. Poměrně vysoký obsah Fe2O3 určil
tuto surovinu jako nepoužitelnou pro cementář-
ský průmysl. Naše práce se orientovala na vý-
zkum nových perspektivních vápencových těles
pro cementárnu v Jabal Seraji. Kromě vápence
se naše pozornost soustředila i na druhou zá-
kladní surovinu pro výrobu cementu – sádro-
vec. V průběhu terénní etapy jsme navštívili a
ovzorkovali pět lokalit vápenců (Jabal Seraj,
Qalae Šátutak, Ghorband, údolí Pandžšíru a
údolí řeky Salang) a dvě lokality sádrovce (Qa-
lae Baqi a Konadi). V celé oblasti bylo odebrá-

no 113 vzorků, které byly určeny na chemické analýzy a
petrografické studium (PECHAR et al. 2006a).

Veškeré analýzy a studium vzorků byly provedeny
v České republice.

Výsledky prací

Suah Ab. Chemické analýzy zdejšího sádrovce ukázaly ne-
příliš velkou vhodnost pro cementářský průmysl, materiál
je vhodný pouze pro výrobu pórobetonu a cementu. Vzhle-
dem k malým obsahům CaSO4 nelze uvažovat ani o výrobě
sádry.

Češte Šaríf. Podle současných znalostí náleží těleso mra-
morů jednotce Proterozoikum I. Okolní horniny tvoří svět-
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Obr. 1. Vylomené mramorové bloky na ložisku Češte Šaríf (foto L. Sisr).

Obr. 2. Ložisko uhlí Callaw – úpadnice ražená k ověření hloubky a mocnosti uhelné sloje
(foto I. Knésl).



lé a tmavé ruly a břidlice. Tmavě šedé ruly (pa-
raruly) tvoří podloží zkoumaných mramorů.
Sklon foliace těchto rul je 40° k SZ. Jsou střed-
ně zrnité, hlavními složkami jsou živec, biotit,
křemen a granát. Jejich mocnost není doposud
známa. Hranice mezi rulami a mramory je tek-
tonická. Světlé břidlice ležící v nadloží mramo-
rů jsou také středně zrnité, břidličnaté tvořené
slídou (muskovit i biotit), živcem, křemenem a
granátem. Mramory přecházejí pozvolna do
světlých břidlic a jen na některých místech je
hranice mezi nima ostrá (tektonická). Sklon
mají podobný jako podložní ruly: 40° k SZ.
Mocnost světlých břidlic je přibližně 500 m.
Ve studované oblasti tvoří těleso mramorů čoč-
ku, jejíž mocnost v prostoru stěnového lomu
dosahuje kolem 100 m. Povrchový průmět těle-
sa mramorů má rozměr zhruba 1700 × 250 m.
Mramory jsou bílé barvy a zrnitost je v různých
částech tělesa různé. Velikost zrn stoupá z V na
Z, ve v. části tělesa jsou mramory jemně zrnité,
v z. části tělesa středně zrnité. Ve v. části tělesa
je blokovitost mramorů dobrá (obr. 1), v z. části
se mramor rozpadá na drobné kusy. Stěnový
lom je otevřen ve v. části tělesa (1616 m n. m.),
kde je možné vylamovat bloky až do 100 m3.
Těleso mramorů je postiženo dvěma hlavními
systémy poruch: první je paralelní s vrstevna-
tostí a druhý kolmý na něj. Mramory jsou čisté
a bez příměsí. Těleso mramorů bylo studováno
pouze na povrchu.

Bylo by zde žádoucí podrobnější geologické
mapování většího měřítka (min. 1 : 1000). Pro
poznání geologických souvislostí a hloubkové-
ho omezení tělesa mramorů by bylo vhodné
v oblasti odvrtat několik mapovacích vrtů.
Z povrchového mapování nám vychází odhad
zásob na 24 × 106 m3 suroviny, pokud bereme
délku tělesa 1600 m a jeho šířku 150 m, při prů-
měrné těžitelné mocnosti 10 m. Mramor vyka-
zuje velice dobré mechanické vlastnosti jak pro
použití v interiérech, tak je vhodný pro použití
v exteriérech. Jeho cena (jako dekoračního ma-
teriálu) nedosáhne světového průměru z důvo-
du absence přístupu Afghánistánu k moři.
Transportní a celní problémy budou odrazovat vhodné zá-
jemce o nákup této suroviny.

Callaw. Na základě získaných výsledků lze jen těžko
předpokládat, že by mohlo jít o využití průmyslové, i kdy-
by se změnil způsob těžby a prozkoumanost lokality byla
vyšší (v předpolí neexistují žádné vrty). V současné době
jsou raženy do blízkého předpolí těžby na třech místech
úpadnice (obr. 2), které by mohly co do prozkoumanosti
řadu následně komentovaných závěrů osvětlit. Stavět pro-
gnózu na jednom vzorku ze štoly směrem do předpolí
(vzorky, odebrané z výchozových partií jsou nevyužitel-
né) a provést alespoň prognózní odhad množství suroviny
je nereálné. Struktura pánevních sedimentů je nejasná, fa-

ciální variabilita uhlonosných sedimentů neprozkouma-
ná. Z hlediska stupně prouhelnění jde o více prouhelnělé
hnědé uhlí, což dokládá reflektance uhelné hmoty
(Ro v %), měřená na huminitu. Ta se pohybuje v rozmezí
0,41–0,49 %, tedy těsně pod hranicí limitující rozhraní
mezi hnědým a černým uhlím. Ať jde o uhelnou sloj nebo
uhelnou hmotu v proplástkách, stupeň prouhelnění rost-
linné hmoty se neliší. Obsahy popelovin jsou vysoké, vý-
hřevnost suroviny adekvátně k tomu nízká. Jakékoliv
průmyslové využití potom vyžaduje znalost dalšího na-
kládání s popelovinami. Obsah síry je vysoký, takže
měrná sirnatost, vyjádřená poměrem síry a výhřevnosti
(g Sr . MJ–1) bude poměrně vysoká. Tím půjde jednoznač-
ně o ekologickou zátěž v případě, že surovina bude využí-
vána ve větším množství.
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Obr. 3. Lom Qalatak v údolí řeky Salang (foto K. Martínek).

Obr. 4. Družicový snímek Landsat ETM v nepravých barvách (pásma 531 jako RGB) uka-
zuje dvě karbonátová tělesa, která se projevují jako velmi světlé plochy (vyšrafované plo-
chy). Těleso Kaftarchana (západní) má odhadovanou rozlohu cca 3,5 km2. Těleso Qalatak
(východní, menší těleso) má odhadovanou rozlohu cca 0,3 km2.



Oblast Jabal Seraje. Z terénní rekognoskace a provede-
ných analytických prací vychází jako nejperspektivnější
vápencová tělesa v údolí řeky Salang. Lokality v údolí Pan-
džšíru a Ghorband jsou perspektivní i z hlediska rudního
výzkumu a průzkumu pro častou přítomnost hydrotermální
mineralizace po puklinách a výskyt žilných forem magma-
tických hornin.

Jabal Seraj. Vápencová surovina dokumentovaná v lo-
mu a jeho okolí u cementárny Jabal Seraj není vhodná pro
cementářský průmysl. Její kvalita je nízká a surovina je
chemicky velmi variabilní. Z hlediska kvality suroviny by
se tato dala použít pouze jako korekční složka cementářské
surovinové směsi. Z hlediska kvantity je toto těleso natolik
malé, že nesplňuje podmínky pro jeho následné využití.

Qalae Šátutak. Jde o rozsáhlejší karbonátová tělesa, je-
jichž geometrický tvar a pozice se z provedených prací
nedá přesně určit, vyplývá z nich však, že nejde o příliš
kvalitní surovinu pro cementářský průmysl.

Ghorband. Podobně jako předchozí lokalitu nedoporuču-
jeme pro další práce pro cementářský průmysl. I když se zde
nachází vápence vysokoprocentní (vhodné i pro cementář-
ský průmysl), geologicko úložné poměry ložiska jsou složi-
té. Tělesa karbonátů jsou postižena množstvím průniků
magmatických těles (gabra, pegmatity, aplity a další).

Údolí řeky Pandžšír. Již z poznatků získaných při terénní
etapě je zřejmé, že karbonatická tělesa nejsou vhodná pro
cementářský průmysl, což následné laboratorní analýzy
potvrdily.

Údolí řeky Salang. Toto údolí pro svou značnou velikost
nebylo možné v průběhu terénní etapy celé prozkoumat.
Naše aktivity byly zaměřeny na dvě karbonátová tělesa,
která jsou jak z hlediska přístupu, tak i po stránce kvality
suroviny nejperspektivnější pro následné využívání pro ce-
mentářskou výrobu (obsah CaCO3 > 95 %). Na jižním těle-
se (poblíž lomu Qalatak, obr. 3, 4) o rozloze 0,3 km2 jsme

odhadli 3 mil. m3 vápence vhodného pro cementářský prů-
mysl. Skutečné zásoby se po podrobném průzkumu mohou
značně lišit od uvedeného odhadu, protože jsme neměli
možnost ověřit hloubkový rozsah tohoto tělesa. Na sever-
ním tělese (Kaftarchana, obr. 4) o rozloze 3,5 km2 jsme
odhadli 98 mil. m3 vápenců. Podobně jako u jižního tělesa
neznáme jeho hloubkové pokračování. Toto údolí je znač-
ně rozsáhlé a jeho geologický potenciál je doposud nezná-
mý. Na vápencových tělesech doporučujeme vymezení
jejich plošného rozsahu povrchovým mapováním a násled-
né ověření jejich hloubkového rozsahu pomocí technic-
kých prací.

Qalae Baqi. Sádrovcová surovina odebraná ze středu
sádrovcové čočky vykazuje velmi dobré kvalitativní vlast-
nosti (obsah CaSO4 > 90 %). Velikost tohoto tělesa a jeho
hloubkové pokračování by bylo vhodné dále ověřit tech-
nickými pracemi (rýhy, vrtné práce) a podrobnou doku-
mentací pro výpočet zásob na tomto ložisku.

Konadi. Podle odebraných vzorků a následně provede-
ných analýz ze sádrovcových těles je zřejmé, že nejde
o kvalitní sádrovcovou surovinu, ale spíš o přechodné me-
zistupně mezi sádrovci a vápenci a sádrovci a pískovci. Na
této lokalitě nedoporučujeme další práce.
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