
Zápis schůze rozšířeného výboru České geologické společnosti 

Místo konání: zasedací místnost Ústavu geologických věd PřF MU, Kotlářská 267, Brno

Termín konání:  02.06.2016 v 11.30 hod.

Přítomni (bez titulů): P. Bokr, P. Budil, V. Goliáš, M. Ivanov, J. Jirásek, M. Knížek, J. 
Sejkora, T. Sidorinová, P. Škácha

Omluveni: J. Babůrek, D. Buriánek, J. Jiránek, Z. Táborský, K. Verner

1. Úvod
Předseda V. Goliáš zahájil schůzi a výbor schválil program. 

2. Aktualizace stanov
Je třeba uzpůsobit stanovy společnosti novému občanskému zákoníku. Je třeba 
navrhnout nové znění a to schválit na Valném shromáždění. Výbor se usnesl na 
následujícím postupu: stávající stanovy v pdf souboru a návrh nových stanov ve 
wordu budou do konce července 2016 zavěšeny na přístupném místě (např. 
Google.doc) k připomínkování členům výboru. Poté bude návrh přístupný členům 
ČGSpol. na webu a zveřejněn ve Zpravodaji. Členové budou moci vyjádřit 
připomínky po mailu nebo písemně na adresu ČGSpol. V září 2016 se bude konat 
mimořádná valná hromada, kde bude o stanovách hlasováno. Na valné hromadě bude 
přednesena popularizační přednáška. V. Goliáš osloví R. Mikuláše, V. Ložka, M. 
Nováka, nebo K. Vernera. Termín byl stanoven na 13.9.2016 od 15.40 na PřF UK v 
Praze. Posluchárna je již pro akci na tento termín rezervována.

3. Jáchymov 2016
3.–5.9.2016 se uskuteční mezinárodní mineralogická konference Jáchymov 2016. 
ČGSpol. zajistí propagaci akce, na web zavěsí logo akce (pokud bude k dispozici) a 
odkaz. ČGSpol. bude mít na akci stánek s mineralogicky zaměřenými Journaly a 
poster prezentující její aktivity. Na webu akce bude též logo ČGSpol. Logo ČGSpol. 
bude na stránky doplněno po návratu jejich webmastera z dovolené; do 26. 6. 2016. 

4. Společný kongres 2017
Slovenská geologická společnost připravuje na rok 2017 Otevřený kongres SGS a 
ČGSpol. ve Vysokých Tatrách. Do přípravného výboru byli přizváni Viktor Goliáš, 
Martin Ivanov a Petr Budil. V. Goliáš a P. Budil funkci přijali, M. Ivanov se z důvodu 
velkého pracovního vytížení omluvil. SGS žádá ještě do organizačního výboru 
zástupce za českou stranu. Slovenský předseda L. Šimon zatím konkrétně prosí o 
zařazení P. Bokra. Předseda V. Goliáš osloví ještě čtyři další členy. ČGSpol. nabídla 
prostor na doméně geologickykongres.eu, registrační systém, zajištění redakce česky 
psaných příspěvků a propagaci kongresu v ČR, který předseda L. Šimon velice uvítal.

5. Databáze členů
Databáze členů je ve výstavbě, konkrétní podobu bude řešit P. Bokr a T. Sidorinová.

6. Pobočky a odborné skupiny
Pobočky v Příbrami (P. Škácha) a v Brně (M. Ivanov) jsou aktivní. Obě zajišťují 
bohaté přednáškové cykly. V Příbrami se podařilo udržet kontinuitu i přes úmrtí 
dlouholetých členů J. Litochleba a K. Škvora. Pobočka v Ostravě (J. Jirásek) byla 
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v loňském roce bez přednášek, od podzimu opět plánuje přednáškový cyklus. Pobočka
v Olomouci pro nízký zájem nepracuje a zatím není šance ji obnovit.
Z odborných skupin pracuje skupina kvartér (L. Lisá, letos spolupořádá workshop o 
půdní mikromorfologii WASM 2016), paleontologie (P. Budil, na webové stránky 
bude dán odkaz na paleontologický seminář) a vulkanologie (V. Rapprich). Bylo by 
dobré obnovit skupinu mineralogie, členové výboru mohou oslovovat zájemce o 
činnost nebo spolupráci kolegy z okolí mineralogických klubů v Českých 
Budějovicích (vydává časopis Minerál), České Třebové, Plzeňského muzea aj.
Výbor se usnesl, že by bylo vhodné obnovit skupinu odborníků školské geologie. Tato
skupina dříve ve Společnosti existovala, avšak v posledních letech nevyvíjela žádnou 
činnost, tedy zanikla. Společnost by měla podchytit další aktivity týkající se dalšího 
vzdělávání učitelů. Pro tuto aktivitu bude osloven na PřF MU J.Štelc, na PřF UK dále 
D. Matějka a  K. Holcová. Zmíněné aktivity mají povětšinou své webové stránky; 
odkazy na ně budou posléze umístěny na rozcestníku na upraveném webu ČGSpol 
(viz. bod 10).

7. Exkurze, Zpravodaj a terénní akce
Na jaře se uskutečnila pravidelná 39. exkurze „Silur a devon v okolí Radotína“ (L. 
Laibl, J. Vodička, J. Trubač) a na podzim je připravována exkurze „ Krajem kameníků
na Říčansku“ (B. Dudíková Schulmannová). Z. Táborský připravuje další číslo 
Zpravodaje ČGSpol. uzávěrka je 30.6.2016. W. Goliáš navrhl pořádat ještě další typ 
akcí, které by nebyly časově ani organizačně náročné na přípravu a reagovaly by na 
aktuální geologické pozoruhodnosti které je možno operativně shlédnout. Takováto 
první terénní akce bude vrt na Cínovci. Akci zajistí M. Knížek a V. Goliáš, informace 
budou zveřejněny na webu, kde bude umístěna i záložka „terénní akce“ 
s vysvětlujícím textem.

8. ČNGK a IGCP
P. Budil informoval o historii a poslání Českého národního geologického komitétu 
(ČNGK) a jeho vazbě k ČGSpol. Komitét má zastupovat ČR v Mezinárodní unii 
geologických věd (The International Union of Geological Sciences, IUGS, 
http://www.iugs.org/). ČNGK má stránky hostující na: http://www.geology.cz/cngk/. 
Na těchto stránkách je zveřejněn i Organizační a jednací řád ČNGK. Komitét byl 
zřízen rozhodnutím Akademické rady AV ČR, dne 3.10.1995. Členové komitétu jsou 
jmenováni Akademickou radou na návrh nominační komise odstupujícího komitétu a 
volby na veřejné schůzi České geologické společnosti, na čtyři roky. Současný 
předseda ČNGK na období 2014–2018 je S. Opluštil (PřF UK), zástupce J. Jirásek 
(VŠB TUO).
Mezi aktivity IUGS patří např. organizace mezinárodních geologických kongresů a 
podpora mezinárodních geovědních programů The UNESCO/IUGS International 
Geoscience Programme (IGCP, http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-programme/igcp-
projects/). ČR má pro aktivity týkající se programů UNESCO/IUGS ustanoven 
samostatný Český národní komitét pro IGCP programy (IGCP = The International 
Geological Correlation Programme, od 1972 a The International Geoscience 
Programme, od 2003, https://www.gli.cas.cz/users/igcp/). Hlavní náplní tohoto 
komitétu je schánět finance od sponzorů a přerozdělovat je, na základě soutěže, mezi 
žadatele, kteří spolupracují na projektech IGCP. Současným předsedou je R. Mikuláš, 
místopředseda S. Opluštil a tajemnice A. Svobodová. Komitét využívá pro tok peněz 
účet ČGSpol.
Výbor ČGSpol. se dohodl na tom, že o aktivitách obou komitétů by měli být členové 
ČGSpol. lépe informováni a na příští schůzi by byli pozváni předsedové S. Opluštil a 
R. Mikuláš, aby bylo možné prodiskutovat vzájemnou spolupráci a informovanost. 
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9. Ocenění ČGSpol.
ČGSpol. má od r. 2015 čestnou medaili na památku R. Kettnera. Medaile se udílí 
významným osobnostem geologické komunity, které se zasloužili o rozvoj 
geologických věd. Výbor se usnesl, že oceněné osobnosti zveřejní na webu.
Bylo odsouhlaseno udělení čestné medaile R. Kettnera prof. Ochin Gerel. Termín 
předání zajistí D. Buriánek.
Výbor jednal o možnosti udílení cen pro mladé vědce – za bakalářské a diplomové 
práce, pro středoškoláky za SOČ. Byla navržena cena dr. Krupičky, dlouholetého 
člena a donátora ČGSpol. Pokud se podaří získat sponzora, může být cena spojena 
s finanční částkou což zvýší její atraktivitu. Je třeba dořešit podobu ocenění.

10. Web
Webové stránky ČGSpol. by měly být rozděleny na externí a interní přístup, výhradně 
pro členy. Podoba webových stránek, zejména veřejně přístupných, by měla být 
aktualizována. M. Ivanov pošle návrh stylu P. Bokrovi. Výbor souhlasí s tím, že 
ČGspol. bude na webu prezentovat obecné základní informace o geologii, její 
užitečnosti a potřebnosti. Na web bude umístěn rozcestník pro orientaci rozdílných 
zájmových skupin (pro zájemce o geologii a pro zájemce o ČGSpol). Dále souhlasí se 
zveřejněním čísla účtu. Otázky webu bude řešit P. Bokr po konzultaci s ostatními 
členy výboru.

11. Logo
ČGSpol. má několik verzí log. Bylo by vhodné se shodnou na jedné verzi a tu 
používat na webu, publikacích, propagačních materiálech. Všechny verze, které jsou 
k dispozici, je třeba poslat Pavlovi Bokrovi, který je zpřístupní a výbor vybere 
nejvhodnější verzi a ta bude k dispozici na webu.

12. Atomový zákon
V. Goliáš informoval, že připomínky odborníků k připravovanému atomovému 
zákonu nebyly poslanci akceptovány.

13. Spolupráce s AMG
Zatím se nepodařila realizovat smlouva s AMG, V. Goliáš dotáže O. Dostála, zda 
výbor AMG spolupráci s ČGS odsouhlasil a zda má nějaký návrh smlouvy. Zároveň je
třeba řešit prokazování totožnosti – průkazky ČGSpol. Cenovou kalkulaci výroby 
průkazek a známek zjistí M. Knížek

Další jednání výboru (aktualizace stanov, nový web) bude výbor řešit po mailu, nejbližší 
schůze je plánována na počátek září.

Zapsala: T. Sidorinová

Schválil: V. Goliáš
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