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Yážené dámy a pánové, hosté a členové asociace

Již tradičně po volbě komisí zahajuje výroční schůzi zpráva předsedy asociace za uplynulé
období a ne jinak tomu je i v letošním roce. Ačkoliv to ze zpráv tak nevypadá, naše asociace
se může právem pyšnit mnohými aktivitami. Je pravdou, že se na těchto aktivitách nepodílejí
všichni členové asociace, ale věřím, Že aktivnější členové postupně strhnou i další svým
příkladem k práci pro asociaci.

Zde je na místě Vzpomenout, že naše asociace si letos připomíná j iž 25. výročí svého zďroženi.
Prvním předsedou asociace byl zvolen RNDr. Miroslav Kobr, CSc. (1992-1996), dále
následovali doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. (199ó-2000), RNDr. Miroslav Kobr' CSc' (2000-
2004), RNDr. Vít Hladík, MBA. (2004-2008) a prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. (2008-
dosud). Nejvýznamnější mezinárodní akce s celosvětovým dosahem pořádané naší asociací
byly 9th European Meeting of Environmental and Engineering geophysics (2003) v gesci
EAGE a 6th International Geoscience Student Conference (2015) vgesci SEG. Asociace je
součástí Rady vědeckých společností, zákony ',o sdružování" několikrát změnily formu naší
asociace, coŽ si vyžádalo úpravu či vydání řady dokumentů asociace.

Při výročích za|ožení asociace pořádáme odbornou akci, namátkou uvádím návštěvu
Chlupáčovamuzea na PřF UK. JiŽ podruhé pro nás brněnští kolegové zorganizovali výstavu
,,Současný stav výroby geofyzikálních přístrojů v České republice". Jedná Se o organizačně
náročnou akci, za což jim patří náš dík, především našemu kolegovi Dr. otovi Pazdírkovi.

Ze statistiky vyplývá, že k I. 1 . 2017 bylo registrováno 87 členů, z toho počtu je 12 čestných
členů, návrh dalších dvou čestných členů bude projednán na této schůzi. Členská zák\adna je
organizována ve třech pobočkách, tj. praŽské, brněnské a ostravské. Zpohledu 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 Čaac v řadě odborných výborů a komisí.

Na loňské výroční schůzi jsme si zvolili novou radu asociace na dalších pět let, jak nám
ukládá nové znění našich stanov. Práci vedení můžete sledovat na našem webu, na kterém
jsou zápisy z1ednáni zveřejňovány. V uplynulém období jsme jednali třikrát, a to v dubnu a
zátí 2016 a v lednu letošního roku. Aktuální úkoly byly řešeny i mimo uvedená zasedání
přímým oslovením. Stejně jako v minulých obdobích mohu zmintt, že Ťada členů Rady i
dalších členů asociace působí v různých odborných komisích a výborech. Všichni členové
rady vykonali kus práce apatŤí jim zato náš dík.

NeŽ přejdu k výčtu aktivit hodnoceného období, vzpomenu ještě jednou celosvětovou
studentskou konferenci ,,6ff International Geosciences Student Conference" (13. - 16. 7.
2015), která byla součástí seriálu konferencí pořádaných Society oť Exploration
Geophysicists. Ještě i v loňském roce jsem zaznamenal pozitivní ohlasy, což dokládá, že
konference byla opravdu úspěšná.



V roce 2016 uspořádala ostravská pobočka jubilejní 25. regionální konferenci s mezinétrodni
účastí, která jIž delší dobu nese název oVA'XX - Nové poznatky v seizmologii, inženýrské
geoťyzice a geotechnice. Snad mohu za organizátory prohlásit, že nás těší dlouhodobý zájem
o tato setkání v tradičním prostředí a s tradičním schématem. Jubilejní ročník po uvítacích
proslovech zahájil náš významný kolega doc. Jaroslav Gaston Kněz, který pronesl zásadní
příspěvek s názvem ,,Nové poznatky o činnosti českého génia Járy Cimrmana
v geofyzice" (http://caag.czlsoubor}z/cimrman2016.pd0' Příspěvek je dosud prezentován na
našem webu. Stejně jako v minulých letech proslovené, dodané a pozitivně hodnocené
příspěvky naleznete v časopise EGRSE (http:/icaag.czlegrse.php) ' Zde v části ,,krátká
sdělení" naleznete i popis historie ostravských konferencí (http:llcaag.czlegrsel2016-
2/08ja1ab.pd0. Letošní setkání v ostravě proběhne v termínu 4.-6. dubna 2017 a Za
otganizační výbor vás všechny zvu na tuto tradiční akci naší asociace.

Publikační aktivita se soustředí na vydávání časopisu EGRSE a podílení Se na Zpravoďqi
Unie geologických asociací. EGRSE stále vycházi na CD-ROM (v barevném papírovém
přebalu) a výtisky jsou distribuovány členům asociace, autorům příspěvků, členům redakční
rady atéž knihovnám v ČR a na Slovensko (tzv. povinné výisky). Zbývajíci čísla se používají
na ÍepTezentaci asociace na rtvných konferencích. Je na místě zmínit, že pro vydáváni
časopisu se daří získávat dotace od Rady vědeckých společností. Časopis je dostupný také na
našem webu a stále platí, žejsou vydána dvě čísla, jedno s česky a druhé s anglicky psanýni
články. V závěru roku 2015 byla podána žádost o sledování časopisu pro zařazení do databáze
Scopus, o žádosti zatim nebylo rozhodnuto. Aktuálně se zjišt'ují pravidlďpožadavky na
možnost zavedení tzv. ,,doi" pro články, cožby zvýšilo dostupnost jednotlivých příspěvků.

Asociace je součástí Unie geologických asociací, Zpravodaje UGA jsou členům Čeac
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 vycházi
dvakrát ročně' lze na\ézt různé informace včetně popisu činností sdružených asociací 1ČaH,
ČALG, ČAIG, Čaac;. odbomé články připravené za Čaac měly tato témata:
Geotechnický geocaching a25. výročí konference v ostravě.

Digitálním zdrojem informací o naší asociaci a našich aktivitách jsou webové stránky
(www.caag.cz). Zde musíme pÍiznat, že jsme jim v minulém roce věnovali málo pozornosti a
v tuto dobu je na nich řada neaktua|izovaných informací. Výjimku tvoří pouze zéryisy ze
zasedéní rad, výročních zprávy a zá|ožka EGRSE. Jako každý rok žádám všechny členy
asociace k naplňování webu zajímavými příspěvky.

V letošním roce vyjmenuji na další funkční období Sbor expertů (2017 * 202I), a to v
následujícím sloŽení:

. RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.

. RNDr. Vratislav Blecha, CSc.

. doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.

. RNDr. Dana Čápová
o prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.
o pIof. RNDr. ZdeněkKaláb, CSc.
. doc. RNDr. Jaroslav Kněz' CSc.
. RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
o prof. RNDr. Milan Matolín' DrSc'
. RNDr. Otakar Pazdirek



. doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Všichni členové byli s nominací obeznámeni a účast ve Sboru exper1ů přijali. Út<oty Sboru
expertů budou v blizké době inovovány formou vnitřního sdělení.

Čaac je kolektivním přidruženým členem evropské asociace EAGE (European Association
of Geoscientists and Engineers). Letošního EAGE's Annual Meeting, který se uskuteční v
PaŤíži, budou naši asociaci zastupovat prof. Kaláb a Mgr. Jirků. Činnost asociace bude
představena na posterech, k dispozici budou i ,'anglická čísla" časopisu EGRSE. Žádáme
tímto členy asociace k dodání nápadů a podkladů pro přípravuptezentací.

Snad se mi podařilo ukázat, že činnost Čaac jak v minulóm období, tak i v současnosti je
bohatá. Můžeme si postěžovat, že se nedaří získávat mladé členy do asociace, což má řadu
příčin. Hlavní aktivity do dalšího období, kromě jIž zmíněné dnešní výstavy, budou
soustředěny na publikační činnost (EGRSE' Zpravodq UGA), uspořádání ostravské
konference a přednáškovou činnost v pobočkách. Časově náročnou aktivitou je příprava
geofyzikální normy, kterou koordinuje člen TNK 47 Dr.Bžtrta.

Své vystoupení končím přáním pro všechny členy asociace, aby se jim dařilo v osobním i
profesním životě, - a hodně zďraví.

V ostravě' 21. 3. 2017

Žore 7
proť. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,

Předseda asociace


