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

v období 21.3.2019 – 31.3.2020

Vážené dámy a pánové, hosté a členové asociace

S odstupem  času  budeme  vzpomínat,  jak  v roce  2020  proběhla  „historicky  první“  Valná

hromada  korespondenční  formou.  Důvodem  tohoto  přístupu  byla  aktuálně  vyhlášená

epidemiologická opatření (pandemie koronaviru), která mj. nařídila „zákaz shromažďování“

osob v počtu větším než 30 a omezila cestování (poté byla i vyhlášena karanténa v ČR).

Svá vystoupení v posledních letech zahajuji historickou připomínkou a také v letošním roce

mám dobrý důvod – stoleté výročí. Tuto dobu samozřejmě nepamatuji, tak využiji webové

stránky katedry geofyziky MFF: „Se vznikem Československé republiky získává Univerzita

Karlova nejen své jméno, ale i Přírodovědeckou fakultu (1920). Při té vzniká Geofyzikální

ústav (29. 12. 1920), jehož zakladatelem, ředitelem a jediným zaměstnancem se stává Václav

Láska, profesor užité matematiky na stejnojmenné katedře. Pokračování historie si přečtěte na

webu http://geo.mff.cuni.cz/historie.htm. 

Statistika asociace vykazuje víceméně setrvalý stav asociace. K 1. 1. 2020 bylo registrováno

80 členů,  z toho  počtu  je  13  čestných  členů.  Členská  základna  je  organizována  ve  třech

pobočkách,  tj.  pražské,  brněnské  a  ostravské.  Z pohledu  činnosti  jsou  jednotlivé  pobočky

relativně samostatné jednotky. Jejich činnost se soustředí především na přednáškovou činnost,

ostravská každoročně organizuje mezinárodní konferenci. Lze také připomenout účast členů

ČAAG v řadě odborných výborů a komisí.  V roční zprávě je uvedeno celkem 16 výstupů

(http://rvs.paleontologie.cz/rocni/id-922/). O činnosti asociace a Rady ČAAG jsou členové a

odborná veřejnost informováni prostřednictvím webových stránek asociace (www.caag.cz).  

I nadále platí, že největší aktivity asociace představují uspořádání mezinárodní geofyzikální

konference a vydávání odborného časopisu.

Ve dnech 28. – 31. května se v Rožnově pod Radhoštěm konalo setkání českých, polských a

slovenských  geofyziků,  kteří  se  zúčastnili  spojeného  37.  Česko  –  Polsko  –  Slovenského
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symposia „O důlní a environmentální geofyzice“ a 28. konference „OVA´  - Nové poznatky a

měření v seismologii,  inženýrské geofyzice a geotechnickém inženýrství“.  Bylo to poprvé,

kdy se obě akce, Symposium a Konference, konaly společně. Zaměření akcí bylo tradiční, tj.

environmentální  a  důlní  geofyzika,  přirozená,  indukovaná  a  technická  seismicita,

podpovrchová  úložiště  a  další  geofyzikální  a  geotechnický  výzkum  a  měření.  Jednání

v Rožnově  se  zúčastnilo  přibližně  60  specialistů,  bylo  předneseno  celkem  30  odborných

příspěvků  a  vystaveno  několik  posterů;  abstrakta  byla  vytištěna  ve  Sborníku  abstraktů

konference.  Hlavním pořadatelem akce  byla  naše  asociace,  k níž  se  přidal  Ústav geoniky

AVČR, v.v.i. a SÚRAO, partnery akce byly firmy Penetra s.r.o., Georadis s.r.o. a Arenal s.r.o.

Je  mojí  milou  povinností  poděkovat  všem  sponzorům  akce  za  příspěvky,  což  umožnilo

uspořádat  důstojnou  konferenci  a  pozvat  významné  hosty.  Byly  získány  informace  o

současných geomechanických a geotechnických problémech, řešených pomocí geofyzikálních

metod v různých lokalitách všech tří zúčastněných států. Přínosem těchto setkání je i navázání

osobních kontaktů, což v budoucnu může vést k bližší spolupráci. Věřím, i podle ohlasů, že

účastníci pozitivně přijali i přes nepřízeň počasí exkurzi do okolí, především do lomu Kotouč,

kde nás svým odborným výkladem provázel významný paleontolog profesor Vašíček. 

V roce 2020 se ostravská konference měla konat 31.3. - 1.4. V tuto chvíli je termín zrušen,

organizační výbor a Rada asociace se shodli, že v případě příznivého vývoje by se konference

konala  v podzimním  termínu.  I  přes  zrušení  konference  bych  rád  požádal  o  publikování

vašich článků v časopise EGRSE a dodržení  termínu dodání  manuskriptu článku do 31.  

května  t.r.  Věřím,  že  vydávání  časopisu  je  přínosné  nejen  pro  členy  

asociace, ale i pro širší komunitu setkávající se s geofyzikou (mj. se časopis v ČR distribuuje

do krajských a centrálních knihoven). 

Předchozí informací jsme plynule přešli na téma našeho odborného časopisu EGRSE. Nejprve

je třeba zmínit poděkování za významnou finanční podporu vydávání časopisu ze strany Rady

vědeckých společností. Bez této podpory by pravděpodobně nebylo možné časopis vydávat.

Od roku 2010 jsou pravidelně vydávána dvě čísla,  jedno s česky nebo slovensky psanými

články,  druhé  s články  v angličtině.  Časopis  je  distribuován  jak  v tradiční  formě  (CD

v tištěném přebalu), tak i na webu asociace. Již třetím rokem jsou jednotlivé články opatřeny

„doi číslem“. Nadále (i když pomalu) pokračuje kompletace materiálů pro obnovení žádosti o

zařazení časopisu do databáze Scopus. Vedoucímu redakční rady, členům rady a redaktorovi

vyjadřuji svůj dík za jejich práci a samozřejmě všem autorům článků.
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Digitálním  zdrojem  informací  o  naší  asociaci  a  našich  aktivitách  jsou  webové  stránky

(www.caag.cz).  Asociace  je  součástí  Unie  geologických  asociací,  Zpravodaje  UGA  jsou

vydávány  dvakrát  ročně  a  jsou  členům  ČAAG  rozesílány  prostřednictvím  e-mailu.  Na

webových stránkách  k volnému stažení  se  objeví  s cca  ročním zpožděním,  což  je  striktní

požadavek vedení UGA. V tomto Zpravodaji, který vychází dvakrát ročně, lze nalézt různé

informace  včetně  popisu  činností  sdružených  asociací  (ČAH,  ČALG,  ČAIG,  ČAAG).

Odborné články připravené za ČAAG měly tato témata:  prof.  Čechura,  100. výročí úmrtí

Rolanda Eötvöse, konference EAGE v Londýně, geofyzikální konference v Rožnově, Časopis

EGRSE.

ČAAG je kolektivním přidruženým členem evropské asociace EAGE (European Association

of  Geoscientists  and  Engineers).  Letošní  EAGE’s  Annual  Meeting  se  má uskutečnit

v Amsterdamu,  ale  vzhledem  k pandemické  situaci  bude  také  zřejmě  zrušen  či  odložen.

V loňském roce jsme byli zařazeni do užšího výběru pro pořádání konference Near Surface

Geophysics 2020 v Praze, ale s pořadatelstvím jsme zatím neuspěli. Děkuji všem, kteří se na

této aktivitě podíleli.

Pandemie zasahuje do života v celém světě a lze tedy oprávněně očekávat zrušení řady aktivit,

na mysli mám především pořádání konferencí, symposií, výstav a seminářů. Své vystoupení

končím přáním pro všechny členy asociace, aby se jim dařilo v osobním i profesním životě, -

a hodně zdraví.

V Ostravě, 31. 3. 2020                                                      

prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., Předseda asociace
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