Zpráva o činnosti ČAAG – České asociace geofyziků, z.s. v období 1.4.2020 – 13.4.2021
a shrnutí za volební období 2016-2020
Vážené dámy a pánové
Omezení vyvolané pandemií koronaviru zastavilo mnohé, ne však čas. Zákaz shromažďování
a cestování způsobil, že uběhl rok, ve kterém se „nic nepořádalo“. Proběhlo pouze několik
konferencí, které se uskutečnily v krátké době po první pandemické vlně, a řada aktivit se
pořádala jen virtuální formou, většina byla postupně překládána a posléze rušena. A omezení
trvají! V době psaní této zprávy Rada ČAAG připravuje naši Volební valnou hromadu ČAAG
formou webmeetingu. Všem, kteří se na této aktivitě podílí, předem moc děkuji.
Na začátku tohoto roku měla asociace 78 členů. Počet čestných členů se zvýšil na 14, na
poslední Valné hromadě ČAAG jsme za čestného člena jmenovali RNDr. Pavla Hejdu, CSc. I
nadále se asociace dělí na pražskou, brněnskou a ostravskou pobočku. Z důvodu
mimořádného stavu byla i činnost v pobočkách minimální. Členové ČAAG se účastní činnosti
v řadě odborných výborů a komisí. V roční zprávě za rok 2020 pro Radu vědeckých
společností ČR je uvedeno pouze 7 výstupů (http://rvs.paleontologie.cz/rocni/id-1008/). O
činnosti asociace a Rady ČAAG jsou členové a odborná veřejnost informováni
prostřednictvím webových stránek asociace (www.caag.cz).
V roce 2020 byla tradiční konference OVA´20 zrušena vzhledem k aktuálním
protiepidemickým opatřením. Stalo se tak poprvé za celou dobu pořádání této konference od
roku 1992. A současný vývoj pandemie nenaznačuje možnost uspořádání akce ani v letošním
roce.
V uplynulém období jsme se z pohledu publikační aktivity soustředili především na vydávání
našeho odborného časopisu EGRSE, jehož vydávání z finančního hlediska umožňuje
významná dotace RVS. V roce 2020 v souladu s edičním plánem a projektem byla vydána
dvě čísla časopisu, jedno s česky a druhé s anglicky psanými články. Všechny články
prochází recenzí nejméně dvěma recenzenty. Všechny články mají přiděleno číslo DOI (byly
prověřeny aktuální ceny poskytovatelů čísel DOI, konkrétně ediSer a Crossref). Nově byla
zpracována webová stránka popisující pravidla publikování tak, aby byly naplněny aktuální
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požadavky pro zařazení do databáze Scopus (https://caag.cz/egrse.php a https://caag.cz/egrseen.php).
Další publikační aktivitou, která však je ze strany členů asociace velmi málo využívána, je
Zpravodaj UGA. V uplynulých dvou číslech vydaných v březnu 2020 (výroční zpráva
předsedy, informace o zrušení konference „OVA ´20 - Nové poznatky a měření v seismologii,
inženýrské geofyzice a geotechnice“, zpráva o Vědeckém světovém fóru v Budapešti 2019,
vzpomínka na pana RNDr. Karla Dědáčka, CSc.) a říjnu 2020 (ČAAG – činnost v době
pandemie, 60 let od tragického zemětřesení v Chile, RNDr. Jan Švancara, CSc. (1951-2020))
jsme za asociaci připravili výše zmíněné příspěvky.
ČAAG je kolektivním přidruženým členem evropské asociace EAGE (European Association
of Geoscientists and Engineers). EAGE’s Annual Meeting (Amsterdam) byl vzhledem
k pandemické situaci zrušen.
Zápisy z jednání Rady ČAAG jsou umístěny na webu asociace (www.caag.cz), jednání byla
vedena pouze e-mailovou komunikací. Finanční zpráva je vypracována samostatně.
V letošním roce skončilo volební období pro volené orgány (předseda, Rada ČAAG a
Kontrolní komise), kteří se vydáním této zprávy vzdávají svých mandátů. Všem děkuji za
jejich čas a práci pro ČAAG, nová volba proběhne využitím vhodné internetové aplikace.
Po celé volební období pracovaly orgány v souladu se stanovami, základní informace jsou
presentovány na našem webu. Nejvýznamnějšími aktivitami byly:
 V každém roce byla vydána dvě čísla odborného časopisu EGRSE (recenzované česky
či anglicky psané články, od roku 2017 mají články číslo DOI, nově zpracovaná
webová stránka, upraveny požadavky na úpravu manuskriptů). Pravidelně jsou
připravovány projekty RVS finančně podpořené AV ČR na vydávání odborného
časopisu pro oblast střední Evropy po dohodě s okolními státy.
 V letech 2016 – 2018 byly uspořádány mezinárodní konference v Ostravě (OVA Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice), v roce
2019 jsme uspořádali 28. konferenci „OVA“ společně s 37. Česko – Polsko –
Slovenským symposiem „O důlní a environmentální geofyzice“ v Rožnově pod
Radhoštěm (i tato akce byla mezinárodní).
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 Pobočky připravovaly pro své členy a další zájemce odborné přednášky. Byly
připraveny dvě výstavy Současný stav výroby geofyzikálních přístrojů v České
republice (2017, Brno). Byla připravena odborná přednáška pana Johna L.J. Duhaulta,
prezidenta kanadské SEG s názvem „Completion Geophysics: Microseismic
Monitoring of a Tight Oil Reservoir: A Case History in the Cardium Play, Alberta
Canada“ (Ostrava, Praha, 7.6.2018, 8.6.2018).
 Do všech čísel Zpravodajů UGA byly připraveny informační a odborné příspěvky. U
příležitosti 25. výročí konference pořádané ČAAG byl připraven anglicky psaný
článek shrnující historii konferencí a popisující jubilejní ročník. Plná citace článku je:
KALÁB, Z.: 25th Anniversary of the Conference “New Knowledge and
Measurements

in

Seismology,

Engineering

Geophysics

and

Geotechnics”.

International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
(EGRSE), XXIII, 2016, No. 2, 78-83. ISSN 1803-1447.
 Web asociace byl nepravidelně doplňován o nové informace a byla provedena
kompletní úprava záložky EGRSE.
Mimořádná situace vyvolaná pandemií zřejmě ani v letošním roce neumožní větší pořádání
odborných akcí, mnohé budou zřejmě pouze virtuální.
Na závěr děkuji odstupujícím členům Rady ČAAG a kontrolní komise za spolupráci během
celého funkčního období.
Všem členům asociace, jejich blízkým a spolupracovníkům přeji hodně zdraví a úspěchy
v osobním i profesním životě.

V Ostravě, 13.4. 2021
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., Předseda asociace
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