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Yéýsné dámy apánové, milí hosté a členové asociace

Svoji zprár,u o činnosti si dovolím začit netradičně. Na začátek dubna připadá stoleté vyročí
úmrtí barona Loránda Eótvóse de Vásárosnamény (27. července 1848 - 8. dubna 1919).
Světová vědecká komunita si toto výročí připomíná řadou akci a aktivit, mj. i ve spolupráci
s UNESCo, hlavním pořadatelem je samozřejmě Maďarská akademie věd, koordinační výbor
vede prof' Laszlo Szarka. Baron Eótvós je považován zaprŮkopníka vysoce přesné gravitační
fyziky, zakládqiciho otce geofyziky a inovátora vysokoškolského vzdělávání. Je pro naši
asociaci a samozřejmě i pro mne velikou ctí, Že jsem byl jmenován členem mezinárodni
komise pro připomenutí tohoto vyročí, tj. člen,,Eótvós 100 Honorary Board". Předpokládám,
že tomuto výročí věnuji článek do podzimniho Zpravodaje UGA. A j1žjsem byl doÍénán'. ,,A
kdo jsou největší čeští geofyzikové?" Samozřejmě Eótvós (vždý působil v Rakousko-
uhersku' kdyŽ Češi byli součástí tohoto státního útvaru, byť to byl Maďar), a|e vážně: Zkuste
se zamyslet, kdo by do této skupiny významných českých geofyziků měl patřit. Mám své typy
(a už i návrhy od některých kolegů), asi by se i na náš web takováto informace hodila. Mám
předstalu o cca 10 osobách (možná jich bude více), ale nechci nikoho ovlivňovat.

Mám-li stručně zhodnotit uplynulý rok, mohu jen říci, Že vše běži v obvyklých kolejích.
Činnost asociace je z mého pohledu stále pruměrná, ikdyž se můžeme pochlubit řadou akci a
výstupů. V roční zprávě zarok 2018 je pro Radu vědeckých společností zaznamenáno celkem
11 výstupů a jako vŽdy budou jednotlivé výstupy komentovány v této zprávě.

Zpohledu statistiky, k 1. lednu 2019 bylo evidováno 87 členů asociace, ztoho počtu je
aktuálně 14 čestných členů ( http://www.caag.czlcestni-c1enove.php ). Asociace mázŤizeny tŤi
pobočky _ praŽskou, brněnskou a ostravskou, která jsou přímo tizeny svými vedoucími
poboček. Na konci roku 2018 požádal o uvolnění z funkce vedoucího ostravské pobočky Ing.

Poláček, kterému tímto děkuji za jeho dosavadní činnost, a věřím' Že se i nadále bude podílet
na činnosti asociace. Schůze pobočky následně zvolila (28.2'2019) za nového vedoucího
pobočky Ing. Martina Stolárika, Ph.D. Úrední adresu má asociace na přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, kde ,'styčným důstojníkem" je doc. Vilhelm. A jistě je nutno
uvést' že o finanční agendu asociace se stále dobře stará Dr. Dostál a finanční poradce Dr.
Ferenc. Činnost asociace řídí Rada asociace, vše pod kontrolou Kontrolní komise, oba orgány
fungují od VH V roce 2016 (http://www.caag.czlvedeni.php ).

Časopis EGRSE - Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment si udržuje svůj
vysoký standard. od roku 2009 jsou plné texty čísel umísťovány na web asociace
( http:/www.caae.czle ), současně časopis vycházi na CD s barevným
přebalem, od roku 2017 majijednotlivé články přiděleno číslo ,,DoI". Nelze opomenout' že
vydáváni časopisu je moŽné jen díky významné finanční podpoře RVS. Pro rok 2019 je
podána žádost na dotaci' vzhledem k novému systému žádosti zatim nebylo rozhodnuto. Zde
musíme s ohledem na časopis pŤiznat, že se zatim nepodařilo dopracovat pravidla dle
připomínek vedení ďatabáze Scopus, takže časopis z tohoto pohledu není nyní sledován'
Tento úkol i nadále zistává na vedoucím Redakčni rady EGRSE - doc. Bláhovi. Stále platí,

že pro časopis je důležité, aby autoři podle svých moŽností použivalri ve svých článcích
odkazy jak na EGRSE, tak i na články ze sledovaných odbomých databází. Pokud autofi píší i



do časopisů sledovaných v odbomých databázich. bylo by vhodné v takovýchto článcích
citovat i články z EGRSE.

ostravské setkání na konferenci ,,oVA'18 - Nové poznatky vseismologii, inŽenýrské
geoýzice a geotechnice" proběhlo ve dnech I0. - 12. dubna 2018. Konference měla obvyklý
pruběh i harmonogr&m, celkem se zúčastnilo 64 účastníků, z ěehož 24 učastniků bylo ze
zahraničí. odeznělo 32 příspěvki, zntchž 14 je publikováno v časopise EGRSE v českém
nebo anglickém jazyce' V letošním roce dojde k narušení dvaceti sedmileté tradice, mám na
mysli uspořádání konference v ostravě. Naše dvacátá osmá konference oVA'19 je spojena
S,,37'h Czech- Polish - Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics'ia celá
akce bude uspořádána v Beskydském hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 28. -
31. května 2OI9. Spolupořadatelem bude SÚRAo a jistě je na místě již nyni poděkovat
firmám, která svými sponzorskýni příspěvky umožní účast emeritním a čestnym hostům.
Symposium se vrací do ČR po osmi letech ataké proto vás všechny jménem organizačního
výboru Z..luna tuto akci, kterou garantuje naše asociace.

Na webu asociace ( www.caag'cz ), který je v češtině, významnější části jsou i v angličtině,
jsou neperiodicky doplňovány informace z činnosti asociace (informace o Valné hromadě,
zápisy z jednání Rady)' Zpravodaje UGA a nová čísla EGRSE. Vloni byla zveŤejněna také
pozvánka na přednášku zahraničního hosta naší asociace, jmenovitě prezidenta CSEG
(Canadian Society of Exploration Geophysics) Johna L. J. Duhaulta. Ten 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, AlbertaCanaóa"' Na web byly doplněny
postery s odbornou tématikou prezentované asociací na konferencích EAGE za roky 2017 a
2018. Na stránce byl vymazán seznam členů v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů.
Nyní seznam uvádí pouze ty členy, kteří vyjádřili písemný souhlas se zveřejněním svého
jména. V souladu s vývojem na Intemetu byl web ČRRc převeden přes https, proběhlo
jednání a byl přikoupen k webhostingu balíček ''SSL Plus''.

Rada asociace V uvedeném období měla dvě zasedáni. Zapisy z jednáni Rady jsou vkládány
na web asociace, čimž je zajištěna úplná informace členstva. Konzultovány byly obvyklé
záIežitosti, tj. hospodaření, časopis EGRSE a účasti na konferencích. Pro Sbor expertů
nepfišel žádný úkol. Mimořádnou aktivitou, která byla Radou schválena, je podání .'a Úřad
pro ochranu hospodářské soutěŽe s ,'Podnětem" k prošetření zadani soutěŽe. ČAAG coby
profesní organizace má mj. za ukol,,upozorňovat" na nedostatky v geofyzikálních pracích a
zastávat se tím zachování dostatečné kvality geofyzikálních prací. Závažné nedostatky byly
shledány v zadéni Veřejné nadlimitní zakázky zadané Archeologickým centrem olomouc,
p.o.' na cožbylzadavatel upozoměn, ale námitky byly jím shledány jako nedůvodné. Toto je
předmětem podání, za asociaci byl pověřen k jednání Dr. Bárta'

opět si musím povzdechnout, že přípravy článků do Zpravodaje UGA se zúčastňuje pouze
malá skupina členů. V loňských dvou číslech Zpravodajů byly z odborné tématiky
publikovány články o konferencích' přednášce p. Duhaulta, příspěvek o knize 

''Geofyzika a
svahové deformace" od Bláhy a informace o polské monografii ,,Metoda hodnocení stupně
rozpllkáni horninového masivu pomocí vrtní varianty georadaru", autoři Tomasz tr'{ka a
ZenonPilecki.

Na kodaňském zasedání evropské asociace EAGE (European Association of Geoscientists
and Engineers), jíž je Čaac kolektivním přidruženým členem' představila naše asociace
postery o CAAG, stálé výstavě historických geofyzikálních přístrojů v Geologickém pavilónu



HGF VŠB-TUo a informace o spolupráci asociace s Úcx. Jakokaždý rok byla na stánku ve
výstavní hale k dispozici anglicky psaná čísla" časopisu EGRSE. S vedením EAGE bylo
konzultováno uspořádání mezinárodní konference Near Surface Geophysics v Praze, byl
předán podrobnější návrh zabezpeěení této konference' nyní (možná i v důsledku změny
vedení EAGE) nejsou další informace (v letošním roce proběhne NSG v Haagu).

Tímto výčtem jsem shrnul aktivity uvedené ve výstupech pro RVS za rok 2018. Stále plati, že
řada členů asociace působí v ruzných odborných komisích a výborech. A co se nedaří:
Nepokročili jsme s přípravou návrhu ,,geoťyzikální normy".

Řada aktivit pro další období jižby|anastíněna, tak provedu shrnutí:
o PruběŽná aktualizace webu (akce' odborné informace), připomínám možnost doplnění

seznamu členů po zasl'áni souhlasu (GDPR)
o Návrh významných českých geofyziků (k historii geofyziky)
. ZasíIání článků pÍo prezentaci asociace ve Zpravodaji UGA
. Vydání časopisu EGRSE, doplnění podmínek pro Scopus
o Uspořádání konference V RoŽnově
. Řešení podnětu r, ÚoHs
o Diskuze k návrhu geofyzikální normy
. Účast na konferenci EAGE, konzultace uspořádání konference NSG v Praze

Na závěr děkuji aktivním členům za jejich práci pro asociaci a geofyziku, všem členům
asociace, jejich rodinám a našim spolupracovníkům přeji, aby byli po celí rok zdraví auživali
si úspěšného osobního i profesního života.

Y Pra2e,20.3.2019

t%arz f-2
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.'

Předseda asociace


