Zpráva o činnosti ČAAG – České asociace geofyziků, z.s.
za volební období 8.4.2014 – 24.2.2015
Vážené dámy a pánové, vážení hosté a vážené členky a členové asociace
Zprávy o činnosti asociací, a naše není výjimkou, lze rozdělit formálně do dvou
částí. První reprezentuje statistické informace, druhá část pak zahrnuje popis
významných akcí, ať už jsou to aktivity proběhlé nebo připravované. Jsem rád,
že zprávy z naší asociace obsahují především druhou část. A jsem opravdu
velice rád, že k tradičním aktivitám asociace přibývají další akce a že se do nich
i do jejich organizace zapojují mladí členové asociace.
K 1. lednu t.r. působilo v naší asociace 89 členů, jejichž činnost je vedena ve
třech pobočkách. Vedení poboček zůstalo od minulé Valné hromady beze
změny, tj. pražská pobočka je vedena RNDr. Jaroslavem Bártou, CSc., brněnská
pobočka RNDr. Otou Pazdírkem a ostravská pobočka RNDr. Alešem Poláčkem,
CSc. Asociace má k dnešnímu dni 13 čestných členů, o dalším bude rozhodovat
dnešní VH. Na tomto místě si dovolím vzpomenout nejen čestného člena, ale též
zakládajícího člena ČAAG a především poctivého člověka a kamaráda doc.
Jiřího Skopce, který v loňském květnu odešel do geofyzikálního nebe. Věnujme
mu prosím tichou vzpomínku.
ČAAG je kolektivním přidruženým členem evropské asociace EAGE (European
Association of Geoscientists and Engineers), na letošní konferenci v Madridu
budou naši asociaci zastupovat studentští členové – Mgr. Staněk a Mgr. Jirků.
Kromě představení nejnovějších aktivit asociace je cílem ukázat stav přípravy
celosvětové konference studentů - 6th International Geosciences Student
Conference (IGSC).
Asociace je součástí Unie geologických asociací, na jejíž činnosti se aktivně
podílí. Činnost UGA (sdružení asociací - ČAH, ČALG, ČAIG, ČAAG) probíhá
v zaběhnutém řádu, o jejích aktivitách se lze dočíst ve Zpravodaji UGA. Do
práce v Redakční radě Zpravodaje UGA jsou zapojeni za naši asociaci RNDr. D.
Dostál a RNDr. D. Čápová. Zpravodaj UGA, který vychází dvakrát ročně, je
mezi členy ČAAG distribuován v digitální formě (e-mail).
Mezi valnými hromadami vede ČAAG desetičlenná Rada ČAAG, jejíž členové
byli schváleni na minulé volební VH.V uplynulém roce Rada asociace jako
celek jednala dvakrát, zápisy z jednání lze nalézt na webových stránkách
asociace. Dále proběhlo několik setkání členů rady k aktuálně řešeným
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problémům. Nejdůležitější body jednání jsou komentovány níže. Požadavek na
expertní činnost Sboru expertů ČAAG, který vede doc. Vilhelm, nebyl vznesen.
Nejvýznamnější aktivitou naší asociace je vydávání geofyzikálního časopisu
EGRSE. V roce 2014 vyšla opět dvě čísla, české a anglické. Větším či menším
podílem se již na obou podílela nová vedoucí redaktorka paní Dočkalová pod
„dohledem“ odstupujícího vedoucího redaktora Dr. Ryšavého. Zdá se, že
kontinuita vysoké kvality těchto publikací bude i nadále udržena, což je mj.
velká zásluha i vedoucího redakční rady doc. Bláhy. Je příjemné, že loňská čísla
finančně podpořily dvě geofyzikálně zaměřené společnosti, a to PENETRA
s.r.o., Plzeň a Karotáž a cementace, s.r.o., Hodonín. Nesmím zapomenout, že
dlouholetým „sponzorem“ tohoto časopisu je RVS, kde se nám daří formou
projektu na vydávání časopisu získat velmi významnou finanční podporu.
Mezi další publikační aktivity naší společnosti patří podíl na Zpravodaji Unie
geologických asociací a udržování vlastní webové stránky. Ve Zpravodaji,
kromě informací z konferencí, se mj. publikovala vzpomínka na doc. Skopce,
pozitivní ohlas měla i informace o znovuotevření Geologického pavilonu prof.
F. Pošepného IGI VŠB-TU Ostrava. Přiznejme si, že webové stránky jsou sice
krásné, ale že jejich doplňování věnujeme stále pouze minimální pozornost. Zde
Rada očekává aktivitu od členů, a to jak přímou (zaslání materiálu k prezentaci),
tak i nepřímou (požadavek na doplnění stránky). Stále platí, s výjimkou
„administrativních informací“, že texty ke zveřejnění schvaluje Sbor expertů.
V termínu 8.-10.4.2014 byla v Ostravě uspořádána v pořadí již 23.-tí regionální
konference s mezinárodní účastí OVA – Nové poznatky a měření v seizmologii,
inženýrské geofyzice a geotechnice. Hlavním pořadatelem byla opět ČAAG s
tradičními spolupořadateli. Konference se zúčastnilo cca 60 účastníků z ČR,
Slovenska a Polska. Dodané a pozitivně recenzované příspěvky byly
publikovány v EGRSE. Menší návštěvnost má třetí den konference, kdy své
výsledky představují studenti vyšších ročníků a doktorandi. Možná je to trochu
škoda, zvláště když firma hledá nového zaměstnance tohoto zaměření.
V letošním roce plánujeme konferenci na 7.-9.4. v tradičním schématu s tím, že
je připravována sekce věnovaná projektu CzechGeo a čtvrtek bude opět
vyhrazen studentským aktivitám. Čtvrteční jednání bude zahájeno zvanou
přednáškou Dr. Iwony Stan-Kleczek z Technické univerzity v Gliwicích
s tématem laboratorních měření na horninových vzorcích.
V uplynulém roce se Rada zabývala ještě třemi aktivitami, které přetrvávají. Na
konci roku proběhlo jednání s Ing. Matouškem ohledně návrhu „geofyzikální
normy“. Ta by měla zpřesnit použití metod geofyzikálního průzkumu pro
stavební účely. Návrh byl akceptován, nyní pracovní skupina pod vedením
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RNDr. Bárty zpracovává vyžádaný „rozklad“. Předpokládaná doba tvorby
návrhu normy je 2 roky.
V prosinci 2014 byla podepsána dohoda o spolupořádání studentské konference
IGSC. Tato dohoda navázala na Dohodu SEG a české studentské skupiny SEG
(vedená Mgr. Staňkem) o pořádání zmíněné 6th International Geosciences
Student Conference v Praze. Organizátoři konference a pověření členové rady
jsou v kontaktu a příprava konference probíhá dle plánu. Podrobnosti ke
konferenci jsou na webové stránce, na našem webu je odkaz v záložce Kalendář
akcí (http://www.caag.cz/kalendar.php). Jedná se o velmi významnou aktivitu a
její studentští organizátoři si zaslouží velké uznání, že našli odvahu se do toho
pustit. Doufám, že v případě potřeby jim oslovení plně vyjdou vstříc.
Posledním přetrvávajícím tématem je změna statutu našeho občanského sdružení
vzhledem k nové právní úpravě vyplývající z účinnosti zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob. Již nyní jsme evidováni jako zapsaný spolek. Byla zpracována
základní verze nových stanov asociace podle NOZ, která byla dopracována
právníkem. Tato verze byla rozeslána s pozvánkou na letošní Valnou hromadu,
na které budou nové stanovy předloženy (po diskuzi) ke schválení.
Předběhněme čas, po schválení stanov budou dopracovány další dokumenty a
webová aplikace a vše bude předloženo k registraci na městský soud.
Tímto končím svoji zprávu o činnosti naší ČAAG. Přes jistý útlum spolkových
činností je vidět, že ve vybraných oblastech jsme jako geofyzikové vidět.
Zvláště potěšující jsou aktivity mladých členů. Patří jim veliký dík, stejně tak i
všem aktivním členům asociace, kteří přispívají k činnosti. Stejně jako každý
rok vyzývám všechny členy asociace, aby se aktivně zapojili do činnosti
asociace.
Členům asociace a především svým kolegům v Radě asociace děkuji za
veškerou podporu i dosavadní práci. Přeji vám všem spokojenost v osobním i
profesním životě.

prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,
Předseda asociace
V Praze, 24.2. 2015
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