
Zpráva o činnosti ČAAG – České asociace geofyziků, z.s. v období 13.4.2021 – 29.3.2022 

Vážené dámy a pánové

Již  několik  let  připomínám  na  začátku  svého  projevu  nějakou  významnou  událost,  která

souvisí s daným rokem. Letos jsem nemusel přemýšlet, co se stalo před léty a má tudíž nějaké

jubileum.  Osmnáctého  března  totiž  uplyne/uplynulo  právě  30  let  od  chvíle,  kdy  bylo

zaregistrováno  společenství  s názvem  Česká  asociace  pracovníků  v  aplikované  geofyzice

(ČAAG).  Zákonná  nařízení  a  další  vývoj  nás  sice  přinutily  několikrát  změnit  formu

společenství,  ale  naše  základní  vize  a  cíle  zůstávaly  stejné.  V současné  době je  asociace

organizovaná  formou  zapsaného  spolku.  Jde  o  dobrovolné  neziskové  profesní  sdružení

odborníků pracujících v oboru geofyziky a oborech příbuzných. ČAAG realizuje svoji činnost

prostřednictvím  společných  akcí  a  v  místních  pobočkách  v  Praze,  Brně  a  Ostravě.  Jsme

přidruženou asociací EAGE – European Association of Geophysicists and Engineers a členem

Rady vědeckých společností ČR.

Je  jistě  pozitivní,  že  jsme  dosáhli  řady  významnějších  úspěchů  a  že  naše  asociace  se

„neuzavřela“  pouze  do  sebe,  ale  dává  o  sobě  vědět.  V následujícím  textu  poukáži  na

nejvýznamnější  akce/  výsledky,  samozřejmě  bez  pořadí  významu,  ten  je  vždy dán úhlem

pohledu hodnotitele:

 Vydávání  časopisu  EGRSE  –  International  Journal  of  Exploration  Geophysics,

Remote  Sensing  and  Environment:  Základním motivem  recenzovaného  odborného

časopisu EGRSE je vydávání odborného časopisu pro oblast střední Evropy v dohodě

s okolními státy. Jeho úroveň je srovnatelná s ostatními evropskými časopisy v oboru

užité geofyziky, dálkového průzkumu a životního prostředí. Časopis EGRSE vycházel

od roku 1994 jednou až dvakrát ročně v anglickém nebo českém či slovenském jazyce,

od  roku 2010 vychází  každoročně  jedno číslo  s  českými  a  druhé  číslo  s  anglicky

psanými články. Časopis prezentuje výsledky prací výzkumných pracovišť, vysokých

škol i geofyzikálních firem a přispívá ke zvyšování odborné úrovně oboru. Od roku

2017 jsou jednotlivým článkům přidělena  čísla  DOI,  od  roku 2021 jsou články  v

databázi SCOPUS.

 Pořádání významných evropských konferencí: 

o Near Surface 2003: 9th European Meeting of Environmental and Engineering

Geophysics, Praha, září 2003 

o 6th International Geosciences Student Conference: Praha, červenec 2015

1



 Pořádání  regionálních  konferencí  s  mezinárodní  účastí  New  Knowledge  and

Measurements in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnics: V roce 2022

proběhne  jubilejní  30.  ročník  této  akce,  která  se  tradičně  koná  v  Ostravě,

spolupořadateli  jsou  Ústav  geoniky  AV  ČR,  v.v.i.,  Ostrava,  VŠB  –  Technická

univerzita Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství  FAST a Silesian

University  of  Technology,  Gliwice,  Faculty  of  Mining,  Safety  Engineering  and

Industrial Automation. (https://caag.cz/kalendar.php)

 Pořádání odborných přednášek, výstav a exkurzí, např. přednášky Dr. Telesca (Itálie),

Dr.  Duhault  (Kanada),  Dr.  Gyori  (Maďarsko);  výstava  přístrojů  z  českých

geofyzikálních  firem,  studentská  exkurze  na  jižní  Moravu  (uranový  důl  Rožná,

jeskyně Moravského krasu, experimentální geoelektrické a seismické měření).

 Založení a (nepravidelná) aktualizace webu asociace www.caag.cz, který je veden ve

dvou jazykových mutacích (česky a anglicky).

V archivu ČAAG bychom jistě nalezli ještě řadu zajímavých výsledků, nepíši však kroniku.

Je třeba si ale také připustit, že se ne vše úplně daří. Tím se samozřejmě chlubit nebudeme,

snad si jen povzdechnu, že členská základna stárne a mladší kolegové se do asociace nehrnou.

Také  aktivita  jednotlivých  členů  není  srovnatelná,  někteří  členové  se  do  práce  asociace

zapojují jen velmi sporadicky.

A vize  či  přání  do  dalšího  období:  Pokračování  stávajících  aktivit,  tj.  vydávání  časopisu

EGRSE a pořádání ostravských konferencí. Zvýšit formou přednášek a seminářů (a informací

na akcích, kterých se zúčastňujeme) povědomí o asociaci a geofyzice vůbec. Pevně věřím, že

zvláště  zařazení  našeho časopisu  EGRSE do světové  databáze  SCOPUS pomůže asociaci

zviditelnit.  Zvýšit  zájem geofyzikálně zaměřených firem o odbornou a propagační činnost

v rámci asociace. A především hledat možnosti, jak přitáhnout do asociace mladší kolegy –

exkurze přednášky, … 

A nyní pár vět k uplynulému hodnocenému období. 

Činnost  asociace  v hodnoceném období  byla  obvyklá.  V asociaci  je  nyní  registrováno  73

členů,  z toho je  14 čestných členů.  Pořád ještě  platí,  že  pandemická situace  minimalizuje

činnost asociace i v pobočkách. Roční zpráva pro RVS za rok 2021 obsahuje 9 výstupů, o

činnosti  asociace  a  Rady  ČAAG  jsou  členové  a  odborná  veřejnost  informováni

prostřednictvím webových stránek asociace (www.caag.cz).  
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Po roční výluce způsobené omezeními byla na podzim 2021 uspořádána tradiční konference

OVA´21, která byla vedena prezenčně a současně i virtuálně. Účast byla „slabší“, pouze 30

účastníků, ale opět jsme měli možnost se nějakou formou sejít a podiskutovat. 

Jak  jsem již  zmínil,  zásadním úspěchem loňského  roku  je  zařazení  EGRSE do  databáze

SCOPUS.  Je  mojí  milou  povinností  poděkovat  všem,  kteří  se  podíleli  nejen  na  vlastní

přípravě  materiálů  pro  hodnocení  časopisu  z formálního  i  faktického  hlediska,  ale  také

stávajícím i předchozím členům redakční rady za jejich důslednou práci. V souladu s pravidly

i v loňském roce byla vydána dvě čísla EGRSE a jsou k dispozici jak v tradiční formě, tak i na

webu asociace, odborné články mají přiděleno číslo DOI. 

Další publikační aktivitou, která však je ze strany členů asociace velmi málo využívána, je

Zpravodaj UGA. Příspěvky za asociaci byly dodány do obou čísel,  Zpravodaj je s ročním

zpožděním publikován na našem webu, členové asociace ho dostávají e-mailem po vydání.

Informace o činnosti  asociace a zápisy z  jednání  Rady ČAAG jsou umísťovány na webu

asociace (www.caag.cz).

ČAAG je kolektivním přidruženým členem evropské asociace EAGE (European Association

of Geoscientists and Engineers). Letošní EAGE’s Annual Meeting je plánován do Madridu,

zatím však díky opatřením je postup přípravy „pomalejší“.

 Na závěr děkuji členům Rady ČAAG a kontrolní komise a také všem aktivním členům za

spolupráci během uplynulého období. 

Všem členům asociace,  jejich  blízkým a spolupracovníkům přeji  hodně zdraví  a  úspěchy

v osobním i profesním životě.

V Ostravě pro VH 29.3.2022                                                      

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