
Zápis zasedání Rady ČAAG - e-mailová komunikace prosinec 2018  

 

Hlasovali (bez titulů): Bárta, Bláha, Čápová, Dostál, Hruška, Kaláb, Pazdírek, Stolárik, Vilhelm 

 

1. V prosinci byla vydána obě čísla EGRSE 2018, články mají stejně jako v předchozím roce číslo „DOI“. 

Povinné výtisky a výtisky účastníkům ostravské konference byly rozeslány poštou, pro členy poboček 

byly odeslány vedoucím poboček (Dr. Bárta, Dr. Pazdírek). Obě čísla jsou již také na našem webu. 

Poděkování za přípravu patří především Dr. Ryšavému. 

 

2. EGRSE trvá úkol přípravy podkladů pro Scopus – Dr. Tábořík a Mgr. Jirků pod vedením předsedy RR 

– nebyly zatím učiněny žádné práce, je potřeba udělat návrh a předat ke kontrole do konce února

        Zo: doc. Bláha 

 

3. Byla podána žádost na dotaci na EGRSE pro rok 2019 (jde mj. o nový systém žádostí), zatím není 

rozhodnuto. 

 

4. V souladu s plánem navštívil v červnu naši asociaci prezident CSEG (Canadian Society of Exploration 

Geophysics) John L. J. Duhault  přednesl v Ostravě a v Praze přednášku s názvem „Completion 

Geophysics: Microseismic Monitoring of a Tight Oil Reservoir: A Case History in the Cardium Play, 

Alberta Canada“. 

 

5. Byl zpracován interní předpis o ochraně osobních údajů (za významné pomoci Dr. Dostála) a je 

umístěn na webu asociace. V záložce členství jsou uvedeni ti členové, kteří písemně souhlasili 

s uvedením svého jména (posílá se předsedovi asociace).  

6.  V podzimním Zpravodaji UGA byla za ČAAG zveřejněna informace o ostravské konferenci, 

konferenci EAGE v Kodani, přednášce prezidenta CSEG J. Duhaulta  a informace o monografii Metoda 

hodnocení stupně rozpukání horninového masivu pomocí vrtní varianty georadaru. 

 

7. ČAAG coby profesní organizace má mj. za úkol „upozorňovat“ na nedostatky v geofyzikálních 

pracích a zastávat se tím zachování dostatečné kvality geofyzikálních prací. Závažné nedostatky byly 

shledány v zadání Veřejné nadlimitní zakázky zadané Archeologickým centrem Olomouc, p.o., na což 

byl zadavatel upozorněn, ale námitky byly jím shledány jako nedůvodné. Proto se ČAAG obrací na 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s „Podnětem“ k prošetření uvedeného zadaní soutěže. 

Pověřuji Dr. Bártu vedením této aktivity za asociaci, v případě potřeby budou k dispozici členové rady 

a členové sboru expertů. Hospodář asociace zabezpečí úhradu správních poplatků spojených 

s podáním podnětu.       Zo: Dr. Bárta 

 

8. Příští rok bude naše asociace hlavním organizátorem „spojené konference“ OVA´18 a  XXXVII. 

česko-slovensko-polské symposium s názvem Mining and Environmental Geophysics. Plánovaný 

termín je květen 2019, domlouvá se lokalita v Beskydech. Organizačně bude zabezpečovat ostravská 

pobočka (ve spolupráci s Dr. Rudajevem, prof. Idziakem a prof. Pandulou), finanční stránku povede 

hospodář Dr. Dostál.      Zo: prof. Kaláb a další dle určení 

 



9. Předseda v kooperaci s vedoucími poboček zpracuje roční zprávu za asociaci pro RVS. Dr. Poláček 

požádal o uvolnění z funkce vedoucího ostravské pobočky, na jaře bude zvolen nový vedoucí (navržen 

Ing. Stolárik). Předseda v kooperaci s hospodářem a předsedou RR připraví vyúčtování dotace za rok 

2018 pro RVS. 

 

10. Valná hromada je plánována do Prahy (ČGS Klárov), 20.3.2019 od 14:30. 

 

Zapsal: Kaláb 


