
Zpráva o činnosti CAAG - Ceské asociace geofyzikri ) z.s.

v období 24.2.2015 - 12.4.2016

Yážené dámy a pánové, hosté a členové asociace

Než jsme se nadáli, uplynul rok a opět nastal čas, ve kterém se
naší asociace. V letošním roce Se ídíme novymi stanovami,
schválili v lo ském roce. Tyto jsou v souladu s NoZ, ktery nám
asociace na městském soudě. Náš stávající název je tedy Čeac
Z.s. a je registrován u Městského soudu v Ptaze (usneseni ze
s p írodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy máme i nadále
Praba 2.

scházíme na vyroční schťrzi
které jsme prodiskutovali a

také uložil provést registraci
- Česká asociace geofyzik ,

dne 10.3.2016). Po dohodě
sídlo na adrese Albertov 6,

Na této vyroční členské schťrzi také své funkce sloŽí Rada asociace a revizoi, aby v souladu s

novymi stanovami mohlo byt zvo|eno nové vedení asociace a kontrolní komise na dalších 5
let. odstupující Rada asociace (menovitě v abecedním po adí: RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.,
doc. RNDr. Pavel Bláha' DrSc., RNDr. Dana Čápová, RNDr. Dušan Dostál' Ing. Ji í Hruška,
prof. RNDr. Zdeněk Ka|áb, CSc. - p edseda, RNDr. otakar Pazdírek' RNDr. Aleš Poláček,
CSc., Ing. Martin Stolárik, Ph.D., doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc., zvanym hostem byl
zástupce studentri Mgr. Jaroslav Jirkri) a odstupující revizo i (RNDr. Karel Dědáček, Ing.
Roman Duras aRNDr. Michal Tesa ) vykonali kus práce apatÍí jimzato náš dík.

Mnoho členťr Rady i dalších členri asociace p sobí v rtlznychodbornych komisích a
vyborech. Je jistě povzbudivé, Že i p es značnou krizi spolkovych činností se v naší asociaci
,,stále něco děje"! Nyní si dovolím p ipomenout nejvyznamnější aktivity spojené s činností
naší geo fyzikální asociace.

V uplynulém kalendáním roce proběhla svym vyznamem i rozsahem druhá nejvyznamnější
konference, na jejímŽ uspo ádání se asociace podílela, jejímž hlavním po adatelem byl ,,česky
studentsky chapter SEG". Byla to celosvětová studentská konference 6th International
Geosciences Student Conference (13. - 16.7. 2015), která je součástí seriálu konferencí
po ádan;fch Society of Exploration Geophysicists. Hlavní jednání proběhlo v prostorách
p írodovědecké fakulty UK Praha, součástí byly také odborné exkurze. Detailnější informace
o konferenci byla p edstavena v podzimním Zpravodaji UGA. ohlasy na konferenci byly a
jsou velmi pozitivní. Akce se zričastnilo 138 student z celého světa a skončila vyrovnanym
rozpočtem. Poděkování pattí všem organizátortim, zv|áště člen m organizačního vyboru Mgr.
Sta kovi' RNDr. Tábo íkovi, Ph.D.' Mgr. Bachurovi, Mgr. Vlčkovi a p edevším Mgr. Jirkri.

Další konferenční aktivitou byl 24. ročník regionální konference s mezinárodní ričastí
oVA'15 _ Nové poznatky v seizmologii, inžen;irské geofyzice a geotechnice. Spolupo ádali
ji s ČaaG tradičně Ústav geoniky AVČR, v.v.i., ostrava, katedra geotechniky a podzemního
stavitelství FAST' vŠg Technické univerzity ostrava a Politechnika Šl4ska, Gliwice,
Polsko, Wydzial G rnictwa i Geologii. Konference se zričastnilo témě 60 ričastníkri ' ČR,
Slovenska a Polska, proběhla 7 .-9.4.2015. T etí den, ktery tradičně patÍí mladym
pracovníkrim, byly prezentovány prriběžné vysledky doktorandskych prací studentťr vŠg-ru
ostrava a Slezské univerzity z polského Sosnowce. Letošní konference proběhne v termínu
12.-14.4.2076 a bude mít v záhlaví informaci ,,25. ročník".



Z pub|ikačních činností chci zmínit p edevším vydávání odborného časopisu EGRSE, ktery je
evidován na Seznamu recenzovan ch neimpaktovanych periodik ,, ČR. Časopis EGRSE nyní
vychání na CD-RoM (v barevném papírovém p ebalu) a téžv on-line verzi na webu asociace.
Pro obě varianty je p iděleno ISSN. P edsedou redakční rady je doc. RNDr. Bláha, DrSc., dva
roky (2014 a 2015) byla vedoucí redaktorkou paní Doěkalová. I nadále platí, že se na
vydávání časopisu vyznamně finančně podílí RVS, v roce 2015 p íspěvkem ve v; ši 51 tisíc
Kč. Také v komentovaném roce byla vyďána dvě čísla, jedno s českymi a druhé s anglicky
psanymi články. V závěru roku byla podána žádost o sledování časopisu pro zaÍazení ďo
databáne Scopus. Největší zásluhu po podání žádosti má členka RR doc. Ing. Jiránková, Ph.D.
Y návaznosti na uvedenou aktivitu bylo nutné splnit některé podmínky. Ještě je pot eba
vzpomenout, že probíhá doplnění nov;ich členri do RR a prava poŽaďavkri na ripravu článk .

Asociace se dále podílí na p ípravě p íspěvkti do Zpravodaje UGA. Zpravodaj je člen m
Čaac rozesílán prost ednictvím e_mailu. Na webovych stránkách k volnému stažení se
objeví S cca ročním zpožděním, což je striktní požadavek vedení UGA (reakce na vysoky
počet neplatících členri v některych asociacích). V tomto Zpravodaji, kteqi vychini dvakrát
ročně' lze na|ézt informace o činnostech sdruženych asociací 1ČaH, ČALG, ČAtG, Čaac;,
novinky z legislativy, inforÍnace z konferencí, a samoz ejmě odborné informace. V roce
2015 byl za naši asociaci p ipraven kromě informací z konferencí a zprávy o činnosti asociace
článek popisující ostravské planetárium (Proměny Planetária,Ivana Marková), článek o kurzu
,,Moderní metody geofyziká|ních vyzkum " na fakultě věd o Zerni Slezské univerzity v
Katowicich (Zdeněk Kaláb, Adam F. Idziak) a článek ,,Zemétnek (Čsso;: Racionalizační
návrho' (p ipraveny Jaroslavem Bártou).

od roku 2Ol1se asoci ace ajejí činnost p edstavuje také inovovanymi webovymi stránkami
(www.caag.cz). Administrátorém je Ing. Svítil, kterj' po mém zadání stránky upravuje a
dopl uje. Na začátku letošního roku jsme web doplnili, jak asi sami víte, v některych
záložkách mnoho informací nenaleznete. Jako kaŽdy rok žáďám všechny členy asociace
k napl ování webu zajímavymi p íspěvky.

V letošním roce skončí funkční období Sboru expertťr a bude tedy pot eba se Zamyslet nad
p ípravou tohoto orgánu. Mťrže Se zdát, Že jde o zbytečnost, protože se využívá jen
minimálně. Z druhé strany je dob e, že není pot eba ešit spory. P edpokládáLm, že členové
sboru se budou vyznamnou měrou podílet na p ípravě návrhu geofyzikální normy. Jak jsme
jiŽ d íve sdělili, zaháji|i jsme jednání o moŽnosti p ípravy technické normy s pracovním
názvem "Aplikace geofyziká|ních metod ve stavebnictví". Na konci roku 2015 jsme žádost
p ednesli na TNK l47 a tato byla podmínečně akceptována.

Finanční a revizní zpráva budou mít samostatná vystoupení, pro riplnost této mé zprávy
uvádím, že hospoda ení vede RNDr. Dostál, finanční vy rětování je prováděno Ve spolupráci
s RNDr. Ferencem. Jak jsem již uvedl, konference IGSC skončila vyrovnanym rozpočtem a
dotace od RVS na časopis byla ádně spot ebována.

Čaac ie nadále kolektivním p idruženym členem evropské asociace EAGE (European
Association of Geoscientists and Engineers) a je součástí Unie geologick ch asociací. Čaac
měla k 1. 1 .2016 registrováno 88 členri, ztoho počtu je 13 čestnych člen . Členská základna
je organizovánave t ech pobočkách, tj. pražské, brněnské a ostravské. Z pohledu činnosti jsou
jednotlivé pobočky relativně samostatné jednotky. Jejich činnost se soust edí p edevším na



p ednáškovou činnost, ostravská každoročně organizuje mezinárodní konferenci. Lze také
p ipomenout ričast členri Čaac v adě odbornych v;fborri a komisí.
Většina materiál pro členy Čaac j" k nalezení na webové stránce asociace nebo byly tyto
materiály rozesí|ány prost ednictvím e-mailu. Stejně jako v minulém roce p ipomínám' že na
adě odbornych akcí, na jejichŽ organizaci se naši členové podílí, by mohlo b t schridné

uvedení Čaac jako spolupo adatele. P edstavujme naši asociaci na tématicky p íbuzn; ch
konferencích. V roce 2Ol5 navštívili členové Čaac opět adu odbornych akcí, o
nejvyznamnějších byla podána informace ve Zpravodaji UGA.

Na nové vedení asociace čeká v dalším období ada rikol . Zékladem bude pat it vydávání
odborného časopisu EGRSE (pro letošní rok jsem opětpožádal o dotaci od RVS), uspoÍádání
regionální konference s mezinárodní ričastí oVA'16 v ostravě a p ednášková činnost
organizovaná jednotlivymi pobočkami. Mimo ádnou' a časově náročnou, aktivitou bude
p íprava v;iše zmíněné geofyzikální normy. A V roce 2017 nás čeká p ipomenutí jiŽ 25 |et

existence Čaac. Nelze opomenout p edstavování asociace ve ejnosti, a to jak na rtnnych
konferencích, tak i prost ednictvím Zpravodaje UGA a naší webové stránky. Yyzyvám tímto
veškeré členy asociace, aby podáváním návrh k činnosti asociace a svym aktivním p ístupem
nedopustili, aby asociace ztrati1'a prestiž, kterou získa|a.

Na závěr, a neberte to jako frázi Všem aktivním člen m asociace a zvláště SVym
spolupracovníkri v radě asociace velice děkuji za dosavadní práci. P eji všem členrim asociace
spokojenost v osobním životě, radost z práce a hodně zdraví.

V ostravě, 12. 4.2016

,?.2"/ ?
prof. RNDr. Zdett&Kaláb, CSc.,

P edseda asociace


