
 
Zpráva o činnosti České geologické společnosti v roce 2004 

 
 

Anotace: V roce 2004 Česká geologická společnost uspořádala nebo se aktivně podílela 
na uspořádání více než padesáti konferencí, seminářů, workshopů a přednášek, z nichž 
nejdůležitější jsou příspěvky v rámci „Přednáškového cyklu České geologické společnosti“, 
jehož dvě kola proběhla i v tomto roce (první bylo zaměřeno na mineralogii a problematiku 
granitů a druhé paleontologicky). V přípravě je celostátní sjezd společnosti s cílem oslovit i 
nečleny. Proběhly dvě celorepublikové a několik dalších regionálních exkurzí s patrnou 
tendencí zvyšování počtu účastníků i podílu zájemců o přírodu z řad neprofesionálů. Vydána 
byla dvě dvojčísla časopisu „Journal of the Czech Geological Society“. V roce 2004 byla 
vydána i dvě čísla časopisu „Informátor České Geologické společnosti“ (preferována digitální 
verze, která je přístupná i na webových stránkách). Na mezinárodní úrovni se ČGS podílí na 
práci Asociace evropských geologických společností. ČGS je také členem Evropské unie 
geologických věd, na vnitrostátní úrovni spolupracuje prakticky se všemi geologicky 
zaměřenými institucemi. Výrazně byla updatována struktura a podoba webových stránek 
přístupných na nové adrese www.geologickaspolecnost.cz. Aktivizována byla činnost 
poboček ve spolupráci s AV ČR a dalšími institucemi a oborových skupin. Formou letáku a 
osobních diskusí byli osloveni mladí aktivní badatelé, sběratelé a studenti s cílem omladit a 
zaktivizovat členskou základnu. 

 
Úvod, podrobnější shrnutí: 
Česká geologická společnost (ČGS) sdružuje v současnosti  525 členů z řad profesionálů a 

zájemců o geologii z řad veřejnosti, kteří se podílejí na její práci v regionálních pobočkách  a 
v oborových skupinách. Kolektivním členem se stala v roce 2004 Česká geologická služba, 
s dalšími organizacemi a firmami je o jejich členství jednáno. 

Vzhledem k pestrosti členské základny je činnost ČGS a jejích členů velmi rozmanitá, 
zaměřená jak na sféru ryze odbornou, tak na publikační a rovněž i popularizační aktivity, 
které mají za úkol přiblížit vědy o Zemi co nejširší laické veřejnosti. Členové společnosti 
participují na řadě domácích i zahraničních grantových projektů a významně spolupracují i na 
mezinárodních vědeckých úkolech v rámci programů IUGS.  

ČGS také navazuje na dlouhodobé tradice své existence a oslovuje jak generaci pamětníků 
tak mladou generaci např. rozšiřováním aktuálních poznatků věd o Zemi formou přednášek na 
vysokých školách. Příkladem takovéto činnosti i popularizace věd o Zemi je například 
pokračující přednáškový cyklus (viz níže). Vydávání časopisu společnosti Journal of the 
Czech Geological Society patřilo a nadále stále patří k nejvýznamnějším aktivitám 
společnosti. Tento časopis je distribuován jak mezi členy, tak i do řady zejména evropských 
zemí, odborných knihoven apod. 

V roce 2004 pokračovala se vzrůstající intenzitou práce společnosti v rámci regionálních 
poboček – pražské, brněnské a příbramské. Aktivně pracují také oborové skupiny, zejména 
oborová skupina paleontologie ustavená na celostátním fóru v roce 2003, která zastupuje 



českou paleontologii a spolupracuje na dalším rozvíjení internetové stránky PaleoCont a 
oborová skupina geomorfologie-kvartér.   

Bohatá činnost společnosti se prolínala s aktivitami řady dalších profesních organizací, 
působících v oblasti věd o Zemi (např. Český národní geologický komitét, Asociace 
ložiskových geologů, inženýrských geologů, geofyziků atd.). Na mezinárodní úrovni se 
ČGS podílí na práci Asociace evropských geologických společností. ČGS je také členem 
Evropské unie geologických věd a spolupracuje s IMA a EMU.  

ČGS v uplynulém roce také mnohem více spolupracovala s Českou geologickou službou 
(zde bylo jednáno zejména o diferenciaci odborného zaměření časopisů Journal of the Czech 
Geological Society a Bulletin of Geosciences a o kolektivním členství České geologické 
služby v ČGS), Geologickým ústavem Akademie věd ČR, Přírodovědeckou fakultou 
Univerzity Karlovy, Masarykovou Univerzitou a dalšími institucemi. 

Rok 2004 byl prvním rokem činnosti nového výboru Společnosti ve složení: 
 

Předseda: RNDr. Petr Budil, Ph.D 
Místopředseda: Mgr. M. Ivanov, PhD. 
Hospodář: RNDr. J. Litochleb 
Tajemník: Prof. Dr. F. Fediuk 
Revizoři: Doc. Dr. E. Jelínek, CSc., RNDr. R. Röhlich 
Časopis: Doc.Dr.O. Fatka, CSc. 
Zapisovatelka a činnost regionálních poboček a oborových skupin: Mgr. L. Lisá 
Mediální politika: RNDr. Ing. V. Sattran, CSc. 
Informátor a exkurze: RNDr Z. Táborský 
Styk s AV ČR: RNDr F. Patočka 
Cyklus přednášek ČGS: RNDr. M. Novák, CSc. 
 

Ve polovině roku nás bohužel opustil Dr. F. Patočka, který zesnul po dlouhé nemoci. Ke 
konci roku pak z kapacitních důvodů abdikoval Dr. M. Novák, za kterého byl kooptován jako 
nový člen výboru Dr. K. Breiter, který převzal organizaci cyklu přednášek a dalších 
přednáškových akcí. 

Činnost výboru se od počátku roku zaměřila především na omlazení členské základny - 
oslovení mladých kolegů (formou letáku a osobních diskusí) z řad studentů, doktorandů a 
dalších aktivně pracujících specialistů a na zintenzívnění spolkového života a aktivizaci 
potenciálu, který Společnost jako jediná organizace v ČR zastřešující všechny geologické 
specializace má.V rámci přednáškového cyklu byla v říjnu 2004 uspořádána na půdě 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy konference věnovaná nedožitým stým 
narozeninám významné osobnosti české geologie Prof. Bedřicha Boučka. V přípravě je 
uspořádání celostátního sjezdu, věnovanému Českému masivu.  

Vzhledem ke své pozici v České geologii se ČGS také výrazně angažovala v mediální 
kause vytvořené kolem článku v časopisu Respekt „Když docenti lžou“ (Respekt 17/04), ve 
které se postavila za napadeného Doc. V. Kachlíka a vyjádřila se zejména ke způsobu řešení 
sporu vymykajícímu se zásadám vědecké etiky. Vyjádření předsedy a memorandum výboru je 
dosud dostupné na jejích webových stránkách, dopisem také byla oslovena předsedkyně AV 
ČR Prof. Ilnerová. 

Výrazně byla v roce 2004 updatována podoba webových stránek, které byly 
optimalizovány pro uživatele připojující se z domova přes modem (rychlé načítání, 
přehlednost, snadná orientace). Byla rovněž zřízena nová doména, na které jsou stránky 
vystaveny (http://www.geologickaspolecnost.cz). Stránky obsahují průběžně aktualizovaný 
přehled současného dění v české geologii, adresář e-mailových adres, on-line verze časopisu 



„Informátor České geologické společnosti“, informace pro autory Journalu of the Czech 
Geological Society, kontakty na výkonný výbor, přihlášky nových členů, stanovy ČGS apod.      

 
Aktivity ČGS v roce 2004 
 
1) Publikační činnost 
 
V roce 2004 byla vydána dvě dvojčísla Časopisu České geologické společnosti (Journal 

of the Czech Geological Society – JCGS, ISSN 1210-8197), vol. 49. Obě jsou v angličtině. 
První (č. 1-2) je věnováno zejména spodnomiocénním sladkovodním a bažinným 
ekosystémům mostecké pánve (autor Z. Kvaček), kratší příspěvky jsou zaměřeny na nové 
výskyty svrchnokřídových amonitů, nové nálezy fauny a mikrofauny ve starším paleozoiku 
pražské pánve a vývoji morfologie a složení turmalínů z moldanubika. Číslo 3-4 časopisu je 
věnované souboru článků k „Boučkově konferenci“ uspořádané ČGS na podzim 2004. 
Hostujícími editory jsou O. Fatka, J. Frýda a P. Budil, číslo je jako celek zaměřeno na 
paleontologii a biostratigrafii staršího paleozoika Barrandienu – oblasti, které se Prof. Bouček 
celý život věnoval. 

Práce uveřejněné v časopisu jsou zpracovávány do mezinárodních citačních databází a 
časopis slouží k mezinárodní výměně. Ústavy AVČR, Česká geologická služba a vysoké 
školy za něj dostávají hodnotné časopisecké nebo knižní tituly. V neposlední řadě je však 
časopis určen i členské základně a je rovněž odebírán všemi významnějšími vědeckými 
knihovnami u nás. 

ČGS dvakrát ročně vydává a všem svým členům (včetně zahraničních) distribuuje 
informační bulletin ČGS (Informátor ČGS), v němž jsou publikovány aktuální informace o 
konferencích, seminářích a jiných aktivitách s geologickým zaměřením, organizovaných jak 
ČGS, tak jinými subjekty. Za uplynulé období došlo k dalšímu podstatnému rozšíření tohoto 
informačního materiálu.  

Dalšími publikačními výstupy vyplývajícími z aktivit poboček v Praze, Brně a Příbrami 
jsou příspěvky těchto autorů: 

• O. Fatka: Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd 
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 11, 40-56 (vyšlo v březnu 2004) 

• J. Litochleb, P. Černý, E. Litochlebová, J. Sejkora a B. Šreinová: Ložiska a výskyty 
nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska. - Dtto, 57-86. 

• Geologická stavba (O Fatka), s. 30-44 
Nerostné suroviny (J. Litochleb, P. Černý, J. Sejkora, E. Litochlebová), s. 45-58. 

In: Monografie  „Střední Brdy“ (V. Cílek ed.) (vyšlo v prosinci 2004) 
 
Významnou publikační činností ČGS je i vydávání tištěných průvodců k pořádaným 

exkurzím, o které je velký zájem. 
 

 
2) Odborná činnost  (přednášky, konference, terénní exkurze) 
 

V roce 2004 se konala řada přednášek na regionálních pobočkách – tedy v Praze, Brně a 
Příbrami. Aktivně pracují také oborové skupiny, zejména oborová skupina paleontologie 
ustavená na celostátním fóru v roce 2003, která zastupuje českou paleontologii a spolupracuje 
na dalším rozvíjení internetové stránky PaleoCont a oborová skupina geomorfologie-
kvartér.   

 
 



Pražská pobočka České geologické společnosti v roce 2004 úzce spolupracovala 
zejména s Přírodovědným klubem v Café Barrande, Praha 9, Ježkova 8. Tento přírodovědný 
klub se spontánně stal oblíbeným místem pořádání seminářů, diskusních klubů, autogramiád 
autorů nových knih, vzpomínkových akcí, výstav, sběratelských miniburz a dalších 
oficiálních i polooficiálních událostí s geologickou tématikou. Členové pražské pobočky se 
aktivně podíleli na většině z těchto více než 30 akcí, ze kterých je nutno vzpomenout alespoň 
přednášky: 
 
22.1.2004: Superhluboký vrt KTB při západním okraji Českého masívu - úspěch nebo 
prohra německé geologie? (RNDr. Z.Vejnar, DrSc) 
25.5.2004: Strukturní analýza příkrovové stavby orogénů a konstrukce regionálních 
balancovaných profilů. (RNDr. František Pícha, na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy) 
16.6.2004: Cesty geologie. Beseda o budoucnosti geologických věd (Prof. Z.Pouba DrSc, 
PhD P.Jakeš CSc, Mgr Z.Venera PhD , Ing. J.Aichler CSc). 
2.9.2004: Úvahy o eurogeologii a ČGS na začátku 21. století (RNDr Zdeněk Venera) 
7. 10.2004: Poznatky a fotografie z Antarktidy a Arktidy (RNDr Petr Mixa, RNDr Bedřich 
Mlčoch, RNDr D. Nývlt, RNDr Josef Sekyra CSc) 
14.10.2004: Vzpomínka na geofyzika Dr. Ing. Oldřicha Mazáče CSc (Dr. Ota Mann CSc, 
Dr Karel Šalanský CSc a Dr Ladislav Pokorný CSc) 
27.10.2004: DrSc Tibor Buday a geologie Iráku (RNDr Jar. Tyráček CSc, RNDr  Mojmír 
Opletal CSc, RNDr Jaroslav Hak CSc  a Ing. Pavel Linhart) 
4.11.2004: O geologickém partnerství v Evropské unii (RNDr Miloš Růžička CSc) 
9.12.2004: Setkání “afrických” geologů s besedou o výzkumech v Burkině Faso (RNDr 
Jan Pašava a RNDr Vladimír Sattran) 

 
Česká geologická společnost, pobočka Brno se v roce 2004 podílela na konání 

následujících akcí: 
26.3.2004: Studentská geologická konference. Každoroční konference pořádaná studenty 
Ústavu geologických věd PřF Masarykovy univerzity, tentokrát ve spolupráci s Českou 
geologickou společností, proběhla v prostorách Ústavu geologických věd PřF MU, Kotlářská 
2, Brno. Prezentována byla řada výsledků studentů bakalářského, magisterského i 
doktorandského studia ze všech geologických oborů z České republiky i ze zahraničí. 
Organizačně zajistili Mgr. Jan Kučera, Mgr. Jan Filip a Mgr. David Burger. 
19. 7. - 23. 7. 2004: 2nd meeting of the EAVP (European Association of Vertebrate 
Palaeontologists), Brno, Czech Republic, 19-23 July 2004. Celoevropský meeting, na kterém 
zaznělo 25 příspěvků účastníků nejen z Evropy, ale i ze zámoří, se uskutečnil v prostorách 
Moravského zemského muzea. Akci pořádali pracovníci Geologicko-paleontologického 
oddělení Moravského zemského muzea (RNDr. R. Gregorová, Mgr. O. Dostál) ve spolupráci 
s brněnskou pobočkou České geologické společnosti (Mgr. M. Ivanov). 
 
Uskutečněné přednášky: 
26.1.2004: V rámci cyklu přednášek „Geologie Brna a okolí“ zazněly následující 
příspěvky: D. Buriánek – „Bórem bohaté hydrotermální mineralizace v brněnském 
masivu“; Z. Dolníček – „Fluorit-barytová mineralizace v brněnském masivu“. Přednášky 
se uskutečnily v prostorách zasedací místnosti České geologické společnosti, Leitnerova 22, 
Brno. 
19.2.2004: V rámci cyklu přednášek „Geologie Brna a okolí“ se uskutečnila přednáška P. 
Hanžla – „Brněnský masiv – geologická stavba, vývoj a zajímavé lokality“. Přednáška, 
pořádaná ve spolupráci České geologické společnosti a České geologické služby, se 



uskutečnila v prostorách auly Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 
Brno. 
12.3.2004: A. M. Ç. Sengör – „Tectonic Evolution of the Altaids and Continental 
Evolution in Asia in the Paleozoic“ Přednáška pořádaná ve spolupráci České geologické 
služby a České geologické společnosti se uskutečnila v prostorách zasedací místnosti České 
geologické společnosti, Leitnerova 22, Brno. 
25.3.2004: V rámci cyklu přednášek „Geologie Brna a okolí“ zazněly přednášky J. Otavy – 
„Vývoj v paleozoiku a nejzajímavější lokality“ a J. Reze – „Vývoj interpretací geologické 
stavby lomu Mokrá“. Počet přítomných 43. Akce, na které se podíleli Ústav geologických 
věd PřF Masarykovy univerzity a Česká geologická společnost, se uskutečnila v prostorách 
posluchárny G1 na ÚGV, Kotlářská 2, Brno. 
5.5.2004: P. Jakeš – „Mars: vyvřeliny, sedimenty a život“. Populární přednáška P. Jakeše se 
uskutečnila v prostorách Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8, Brno. Počet přítomných 31. 
Akce se uskutečnila ve spolupráci České geologické společnosti, Moravského zemského 
muzea a Ústavu geologických věd PřF Masarykovy univerzity. 
2.12.2004: KVARTÉR 2004 – již tradiční setkání kvartérních pracovníků konané zástupci 
Ústavu geologických věd PřF Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českou geologickou 
společností se uskutečnilo v prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, 
Kotlářská 2, Brno. Organizačně zajistili Mgr. M. Ivanov a Mgr. M. Ábelová. 
4.10.2004: Seminář „Extreme conditions in extreme regions“. V rámci semináře zazněla 
přednáška Prof. Patricka J. O´Briena (Universität Postdam, Německo): „Ultrahigh pressure 
metamorphism in the Himalaya and consequences for lithosphere-scale processes“ a 
přednáška Prof. Simona L. Harleye (Edinburgh University, UK): „The challenge of 
ultrahigh temperature crustal metamorphism“. Akce, na které se podíleli Ústav 
geologických věd PřF Masarykovy univerzity a Česká geologická společnost, se uskutečnila 
v prostorách posluchárny G1 na ÚGV, Kotlářská 2, Brno. 
11.11.2004: F. Finger (University of Salzburg): „Dating of monazites by means of the 
electron-microprobe: Theory and Practice“ („Datování monazitu elektronovou 
mikrosondou: teorie a příklady použití“). Akce, na které se podíleli Ústav geologických věd 
PřF Masarykovy univerzity a Česká geologická společnost, se uskutečnila v prostorách 
posluchárny G1 na ÚGV, Kotlářská 2, Brno. 
25.11.2004: V rámci cyklu přednášek “Zlato na Moravě a ve Slezsku” zazněla přednáška 
prof. B. Fojta (UGV, PřF MU): „Jeseníky a Rychlebské hory”. Akce, na které se podíleli 
Ústav geologických věd PřF Masarykovy univerzity a Česká geologická společnost, se 
uskutečnila v prostorách posluchárny G1 na ÚGV, Kotlářská 2, Brno. 
9.11.2004: V rámci cyklu přednášek „Zlato na Moravě a ve Slezsku” zazněla přednáška 
RNDr. S. Houzara (MZM, Brno): „Západní Morava”. Akce, na které se podíleli Ústav 
geologických věd PřF Masarykovy univerzity a Česká geologická společnost, se uskutečnila 
v prostorách posluchárny G1 na ÚGV, Kotlářská 2, Brno. 
14.10.2004: D. Merta (Archaia Brno): „Jakubské náměstí z pohledu archeologie“. Na akci 
se podílela brněnská pobočka České geologické společnosti, Ústav geologických věd PřF MU 
a společnost Archaia Brno. Přednáška se uskutečnila v prostorách posluchárny G1 na ÚGV, 
Kotlářská 2, Brno.  
 

Pobočka Příbram organizovala, nebo se významně podílela na uspořádání těchto 
akcí:  
 
Přednášky: 
26. 1. 2004:  Exkurze do spodního paleozoika Argentiny (Doc. RNDr. V. Fatka, CSc.), 29 
účastníků 



26. 1. 2004:  20 let příbramské pobočky ČGS (RNDr. J. Litochleb), 29 účastníků 
15. 11. 2004: Mongolsko 2004 – CHORGO (kvartérní vulkanismus), (Ing. K. Škvor), 37 
účastníků 

 
Exkurze: 
10. 4. 2004: Teslíny - Třemšín - Vacíkov - geologická exkurze na Rožmitálsko 
80 účastníků, Výklad: geologie, ložiska nerosných surovin, těžba - RNDr J. Litochleb; Au-
ložisko Petráčkova hora - Vacíkov - RNDr. B. Studničná,  RNDr. I. Studničný 
30. 12. 2004: Geologicko-montanistická exkurze - příbramský železorudný revír, Výklad: 
Ing. K. Škvor, RNDr. J. Litochleb, 70 účastníků 

 
I v roce 2004 pokračoval Cyklus přednášek České geologické společnosti (původně 

postgraduální cyklus přednášek, název byl změněn s ohledem na oslovení všech, i 
pregraduálních studentů), motivovaný snahou zpřístupnit geologické komunitě i veřejnosti 
moderní poznatky a metodiky z mnoha oborů geovědních disciplin, jež zaznamenaly  během 
posledních desetiletí bouřlivý rozvoj. V roce 2004 proběhly v rámci tohoto cyklu dvě akce: 

 
20. 4. 2004 proběhl na půdě Přírodovědecké fakulty UK cyklus přednášek spojený 
s Veřejnou schůzí ČGS a volbou členů Českého národního geologického komitétu 
(ČNGK). Seminář byl odborně zaměřen na minerály stříbrných ložisek Peru a Bolívie (J. 
Hyršl), problematiku vzniku a nálezů tzv. lybijského skla (P. Zajíček) a nových poznatků o 
kyselých frakcionovaných taveninách (K. Breiter). 
20.10.2004: Mimořádně úspěšný (65 účastníků), za velké účasti sběratelů, studentů a 
zájemců o geologii, byl celodenní cyklus přednášek věnovaný osobnosti Prof. Dr. 
Bedřicha Boučka (prvního paleontologa u nás, který moderně zpracoval řadu do té doby 
podceňovaných, nyní významných skupin jako konulárie, tentakuliti či graptoliti) a jeho 
významu pro českou a světovou geologii. Cyklus přednášek proběhl na půdě Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy za účasti 15 přednášejících: J. KRAFT A P. KRAFT přednesli 
příspěvek „Graptolitová společenstva spodního ordoviku: vývoj a současný stav“, P. ŠTORCH 
informoval o „Graptolitové stratigrafii českého siluru: vývoji a současném stavu“, Z. 
VYHLASOVÁ přednesla příspěvek „Prof. B. Bouček a konulárie“, S. BERKYOVÁ: informovala 
o „Významu prof. Boučka pro poznání tentakulitů“, a P. BUDIL o „Významu B. Boučka pro 
výzkum trilobitů Barrandienu“. R. MIKULÁŠ: zhodnotil „B. Boučka jako ichnologa“, M. 
MERGL: informoval o nově popisovaných „Nejstarších společenstvech mechovek a 
brachiopodů v s. Gondwaně“, R. MIKULÁŠ zhodnotil „Geologické výlety B. Boučka“. 
V druhé části byl dále diskutován současný aktuální stav stratigrafického členění 
jednotlivých útvarů paleozoika po novém vydání IUGS tabulky. Jednotlivé příspěvky 
přednesli O. FATKA za prekambrium, kambrium a ordovik, P. ŠTORCH  za silur, J. HLADIL za 
devon a S. OPLUŠTIL a J. KALVODA za karbon a perm. V odpolední části pak zazněly 
příspěvky týkající se nově zpracovávaných výzkumných témat. Příspěvky přednesli: O. 
FATKA: „Kambrická lokalita „Pod hruškou“, J. MAREK: „Revize rodu Bathmoceras“, J. 
FRÝDA: „Současný stav klasifikace třídy Gastropoda“, M. BUBÍK: „Geologické vycházky do 
House Range, Utah“ a P. ROJÍK: „Stratigrafie sokolovské pánve“. 
 

Česká geologická společnost rovněž zaštítila a spoluorganizovala seminář odboru 
geologie MŽP ČR: „Geologie v rozvojových projektech“ 15.12.2004, podílet se bude i na 
vydání sborníku k tomuto semináři. 

 
Geologické exkurze 

 



Jednou z nejlepších propagací činnosti ČGS patří i organizace exkurzí pro odborníky a 
nejširší geologickou i laickou veřejnost a byla jim také věnována příslušná publicita. V roce 
2004 se v rámci aktivit ČGS přesahujících rámec poboček uskutečnily tyto exkurze: 

Jarní exkurze č. 13 zaměřená na geologii a stratigrafii prekambria, kambria a ordoviku 
Brd (uspořádána byla ve spolupráci s Příbramskou pobočkou, 80 účastníků). Exkurze se 
konala 15. 5. 2004 a vedli ji Doc. Dr. O. Fatka, CSc. a Dr. P. Röhlich, CSc. a Z. Jakobová. 

Podzimní exkurze č. 14 byla věnována horninám a minerálům kutnohorského 
krystalinika (55 účastníků). Exkurze se konala 2.10.2004 a byla věnována památce docenta Dr 
Radima Nováčka, vedl ji Dr. M. Fišera. 

 
 

3) Koordinace mezinárodních vědeckých aktivit 
 
Členové ČGS se prostřednictvím svých zástupců v Českém národním geologickém 

komitétu podílí i na oficiální prezentaci české geologie pořádaných Mezinárodní unií 
geologických věd a podílí se i na práci Asociace evropských geologických společností. ČGS je 
také členem Evropské unie geologických věd. Poskytuje rovněž i organizační zázemí českým 
badatelům podílejícím se na řešení mezinárodních vědeckých programů. 
 

4) Popularizační a veřejně prospěšná činnost 
 
Popularizační a veřejně prospěšná činnost se stala jednou z dalších priorit činnosti naší 

společnosti. Členové společnosti se aktivně podílejí ve spolupráci s muzei, orgány státní 
správy a vědeckými institucemi na vyhlašování nových maloplošných i rozsáhlejších 
chráněných území, aktivně se podílejí na evidenci významných geologických lokalit. Do 
popularizační činnosti spadají mnohé přednášky, zejména Přednáškový cyklus České 
geologické společnosti a zejména exkurze, překvapující vzrůstajícím počtem účastníků, kteří 
nejsou profesionálními geology.   

Aktivně se členové společnosti zapojují do diskuse o problematice horninového 
prostředí, geologických prací a odpadového hospodářství. Členové společnosti působící na 
přírodovědeckých, technických nebo pedagogických fakultách se zaměřují na práci se 
studenty a nejperspektivnější z nich vhodně zapojují do práce společnosti.  

Členové ČGS se ve spolupráci s Národním muzeem, regionálními muzei, 
Přírodovědeckým klubem Café Barrande, vysokými školami a dalšími pracovišti významně 
podílejí na přednáškách, mineralogických výstavách a pravidelně pořádaných 
mineralogických burzách (např. odborná garance mineralogické burzy v Tišnově). 

Příbramská pobočka ČGS se ve spolupráci s Hornickým spolkem Prokop-Příbram 
podílela i na systematické dokumentaci březohorského rudního a příbramského uranového 
revíru se zaměřením na montánní formy a záchranné sběry mineralogických a petrografických 
vzorků z likvidovaných hald pro uložení v muzejních sbírkách.  

 
 
 
       RNDr. Petr Budil, Ph.D. 
                                                               Předseda České geologické společnosti 

        26. 1. 2005 


