
 1 

Zpráva o činnosti ČAAG – České asociace geofyziků, o.s. 

 

za volební období 16.2.2012 – 8.4.2014 

 

Vážené dámy a pánové, vážení hosté a vážení členové asociace 

 

Zahájili jsme naši letošní Valnou hromadu ČAAG, jejímž úvodním referátem je jako vždy 

hodnocení činnosti asociace. Protože končí volební období stávajícího předsedy i Rady 

ČAAG, je mojí povinností zhodnotit celé toto období. Důraz bude samozřejmě kladen na 

uplynulý rok, neboť činnost předchozího roku jsem podrobně popsal na loňské valné 

hromadě, která se konala 9.4.2014.  

 

Na úvod mi dovolte shrnout několik čísel. Naše asociace má k dnešnímu dni 95 členů, jejichž 

činnost se odehrává ve třech pobočkách. Pražská pobočka je vedena RNDr. Jaroslavem 

Bártou, CSc, brněnská pobočka RNDr. Otou Pazdírkem a ostravská pobočka je nově vedena 

RNDr. Alešem Poláčkem, CSc. Činnosti poboček jsou soustředěny především do přednáškové 

činnosti. V asociaci máme k dnešnímu dni 14 čestných členů asociace. U této informace mi 

dovolte, abych vzpomněl jednoho ze zakládajících členů asociace, jednoho z prvních čestných 

členů asociace a dlouholetého předsedu Sboru expertů ČAAG, který krátce po loňské valné 

hromadě umřel. Věnujte prosím panu profesorovi Karlovi Mullerovi tichou vzpomínku. 

 

ČAAG je i nadále kolektivním přidruženým členem evropské asociace EAGE (European 

Association of Geoscientists and Engineers), na letošní výroční konferenci budou naši 

asociaci zastupovat Dr. Bárta a Dr. Dostál. Asociace je součástí Unie geologických asociací, 

na jejíž činnosti se aktivně podílí. 

 

V uplynulém roce Rada asociace jednala dvakrát, zápisy z jednání lze nalézt na webových 

stránkách asociace. Stěžejními body uvedených jednání bylo vydávání geofyzikálního 

časopisu EGRSE, uspořádání setkání mladých členů ČAAG a finanční agenda. Diskutovaným 

tématem, i když s velmi neúplnými informacemi, byla příprava na změny ve statutu našeho 

občanského sdružení vzhledem k nové právní úpravě vyplývající z účinnosti zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob. K posledně uvedenému tématu jsem si vyžádal informaci na RVS. Tento 

text byl poskytnut pro Zpravodaj UGA. 

 

Od roku 2012 funguje Sbor expertů ČAAG v doplněném složení. V uplynulém období byli 

někteří členové Sboru expertů dotazováni Policií ČR v souvislosti se soudním sporem paní 

Švarcové. Vždy se jednalo pouze o krátkou informaci, požadavek na expertní činnost nebyl 

vznesen. 

 

V roce 2013 definitivně skončila platnou Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik 

v ČR, od letošního roku je k dispozici „Seznam“ nový. Díky velikému úsilí Redakční rady 

vedené doc. Bláhou, vedoucího redaktora Dr. Ryšavého a dalších členů Redakční rady, naše 

EGRSE je v novém Seznamu opět uvedeno. K personálním otázkám je potřeba uvést, že pan 

Dr. Ryšavý mě požádal o přípravu nového vedoucího redaktora. Od letošního roku mu tedy 

bude pomáhat paní Iveta Dočkalová. Věřím, že po zvládnutí dané problematiky se naše nová 

kolegyně úspěšně ujme redakční práce v plném rozsahu. V loňském roce vyšla opět dvě čísla 

časopisu EGRSE, jedno s českými články, druhé s články v angličtině. Na vydávání časopisu 

se finančně podílí významnou dotací RVS, v loňském roce se podařilo získat také 
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„sponzorský dar“ od dvou firem, a to Green Gas DPB, a.s. a GEOtest, a.s. Pro rok 2014 je 

v redakčním plánu mj. představit pokroky v důlní geofyzice a geomechanice. 

 

V další části zprávy víceméně zopakuji informace, které znáte z loňské zprávy, ale pro 

úplnost je zopakuji. Činnost Unie geologických asociací (sdružení asociací - ČAH, ČALG, 

ČAIG, ČAAG) probíhá v zaběhnutém řádu, o jejích aktivitách se lze dočíst ve Zpravodaji 

UGA, na jehož náplni se i naše asociace aktivně podílí. Do práce v Redakční radě Zpravodaje 

UGA jsou zapojeni za naši asociaci RNDr. D. Dostál, doc. RNDr. J. Skopec, CSc. a RNDr. D. 

Čápová. Zpravodaj UGA, který vychází dvakrát ročně, je mezi členy ČAAG distribuován 

v digitální formě (e-mail).  

 

Webové stránky asociace (www.caag.cz) jsou i nadále navštěvovány, což dokazují mj. 

upozornění, že na nich něco schází nebo že došlo k „překlepu či chybě“. Jako každý rok 

žádám všechny členy asociace k naplňování webu zajímavými příspěvky. 

  

Největší aktivitou asociace je již tradičně regionální konference s mezinárodní účastí OVA – 

Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Hlavním 

pořadatelem byla opět ČAAG, spolupořadateli, stejně jako v posledních letech, byl Ústav 

geoniky AVČR, v.v.i., Ostrava, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST, VŠB – 

Technické univerzity Ostrava a Politechnika Śląska, Gliwice, Polsko, Wydział Górnictwa i 

Geologii. Konference se v roce 2013 zúčastnilo cca 70 účastníků z ČR, Slovenska a Polska, a 

též dva doktorandi z Peru a Španělska. První dva dny jednání přinesly spoustu zajímavých 

příspěvků a posterů z oblasti aplikované a inženýrské geofyziky, seizmologie, geodezie a 

geotechniky, poslední den jednání byl věnován pracím doktorandů.  

 

Na podzim roku 2013 byla ve spolupráci s FAST, VŠB-TU Ostrava uspořádána 3 denní 

exkurze na jižní Moravu, které se zúčastnilo 25 studentů. Ti měli možnost mj. fárat do 

uranového Dolu v Dolní Rožínce a navštívit Sloupsko-Šošůvské jeskyně. Studenti si vyslechli 

také 4 velmi zajímavé přednášky zvaných hostů. Malou vadou na této akci bylo, že se 

nedostala informace včas ke všem členům asociace (i když výzva byla zveřejněna na webu 

asociace). Můj dík patří mému spolupořadateli akce, a to Ing. Stolárikovi, Ph.D.   

 

Na stránky EAGE (www.eage.org, Associated Societies) jsme umístili novou prezentaci 

ČAAG. Kromě této „statické“ informace byla asociace představena i na konferencích, 

především na EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC (Londýn 2013). 

V rámci rozsáhlých výstav měla ČAAG svůj stánek v prostoru, který byl vyhrazen pro 

prezentace národních organizací. 

 

Odborná činnost poboček se již tradičně soustředila na přednáškovou činnost, největší počet 

(3) se uskutečnil v Ostravě ve spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. 

 

Na závěr jsem si nechal mimořádný „bonbónek“. V roce 2013 byli oceněni dva členové 

asociace. Panu RNDr. Bohumilu Píchovi, CSc. byla udělena „Medaile za zásluhy o objevení 

ložiska Cu a Mo rud Erdenet v Mongolsku v letech 1966-68“. Medaili předal velvyslanec 

Mongolska v Praze 28.10.2013 za účasti náměstka generálního ředitele pro rozvoj pana 

Namkhanyanbuu Bata a pana Dordže Tuvshinbayara, ředitele pro geologii a vrtání a dalších 

vedoucích pracovníků Erdenet, a.s. Prezentace z tohoto předání i archivní fotografie jsou na 

webu asociace. Dalším oceněným byl prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., kterému polský 

ministr (wlasciwy do spraw gospodarki) udělil ke dni 19.11.2013 „Odznak honorowy 

Zasluzony dla Górnictwa PR“. V odůvodnění je mj. zmíněna dlouhodobá spolupráce s 

http://www.caag.cz/
http://www.eage.org/
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pracovníky polských univerzit a GIG (Glowny Institut Gorniczy w Katowicach). Prof. Kaláb 

úzce spolupracuje s „Wydzialem nauk o Ziemi w Sosnowci“, kde v současné době působí 

také jako hostující profesor a je také členem Hornické komise Polské akademie věd. Také 

k tomuto ocenění naleznete podrobnější informaci na webu asociace. 

  

Na závěr konstatuji, že činnost naší ČAAG je vidět a že členové asociace o sobě dávají vědět. 

Že máme co zlepšovat, to asi není potřeba uvádět. Zpráva, kterou jsem právě přednesl, 

neuvedla všechny aktivity asociace, ale snad jsem na nic podstatného nezapomněl. Stejně jako 

každý rok vyzývám členy asociace, aby se aktivně zapojili do činnosti asociace. 

 

Stávající Rada končí v souladu se stanovami své dvouleté funkční období. Svým kolegům 

v dosavadní Radě asociace děkuji za veškerou podporu i dosavadní práci. Všem členům 

asociace přeji spokojenost v osobním i profesním životě. 

 

 

 

                                                       prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. 

        Předseda asociace  

 

V Ostravě, 8.4. 2014  

 


