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Zápis schůze výboru České geologické společnosti  

Místo konání: malá zasedací místnost ČGS, Klárov 3, Praha 1 

 

Termín konání:  22.2.20176 v 9.30 hod. 

 

Přítomni (bez titulů): J. Babůrek, P. Bokr, V. Goliáš, J. Jiránek, J. Sejkora,  

                                     T. Sidorinová, P. Škácha Z. Táborský,  

 

Host: P. Budil 

 

Omluveni: D. Buriánek, M. Knížek, K. Verner 

 

 

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

 

2. Medaile R. Kettnera 

Z. Táborský navrhl následující kritéria pro schvalování udělení medaile R. Kettnera: 

 zásluhy o ČGSpol 

 zásluhy o popularizaci geologických věd 

 zásluhy o rozvoj geologických věd ocenění   

 morální profil 

Výbor kritéria schválil.  

Návrh na ocenění může podat kterýkoliv člen ČGSpol a to písemně se stručným 

představením kandidáta a zdůvodněním jeho kandidatury k rukám předsedy ČGSpol 

nebo poslat na sekretariát. Návrh může též poslat elektronicky na adresu předsedy 

nebo sekretariátu. Je na rozhodnutí výboru, zda v konkrétním roce medaili udělí, 

maximálně však dvě medaile ročně.  

Letos výbor vybral RNDr. Z. Vejnara na základě řádného hlasování.  

Při příležitosti konání Společného kongresu SGS a ČGSpol bude vybrán jeden 

kandidát ze Slovenska. Předseda SGS L. Šimon navrhuje doc. RNDr. Petera 

Reichwaldera, CSc., který byl dlouholetým předsedou SGS a zasloužil se o podporu 

společných kongresů. Životopisné údaje kandidáta poslal mailem, výbor je posoudí. 

Slavnostní udělení medaile Z. Vejnarovi se bude konat 23.3.2017 v Café Barrande. 

Slavnostní ceremonii představení kandidáta a přednášku připraví J. Jiránek a J. 

Babůrek. 

 

3. Kongres Vysoké Tatry 2017 

V. Goliáš informoval o přípravě společného kongresu Slovenské geologické 

společnosti a České geologické společnosti, který se uskuteční 14.–17.6.2017 ve 

Vysokých Tatrách. Poděkoval P. Bokrovi za tvorbu webových stránek a registračního 

systému. Tlumočil velmi kladné hodnocení spolupráce s P. Bokrem ze strany 

slovenských kolegů. 

Termín registrace je prodloužen do 15.3.2017. Ředitel ČGS Z. Venera přislíbil 

podporu 10–15 geologů z ČGS, kteří mají o účast na kongresu zájem a nemají finanční 

krytí na zahraniční cesty z projektů nebo grantů. 

Předseda apeluje na výbor, aby kongres propagovali u členů i nečlenů. Pro členy je 

významná sleva registračního poplatku. 80 EUR je výše poplatku pro členy, pro 

nečleny je to 150 EUR. 
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4. Noví členové 

Výbor odsouhlasil přijetí nových členů: 

 MUDr. Jan Šimčík z Prahy 

 RNDr. Zita Bukovská, Ph.D. z Prahy 

 John Hora, Ph.D. z Prahy 

 RNDr. Eva Kadlecová z Jiřetína p. Jedlovou 

 Mgr. Michal Čurda z Prahy 

 Mgr. Matěj Němec z Prahy 

 

5. Odborná skupina školská geologie 

Všichni oslovení odborníci V. Ziegler, D. Matějka a J. Štelcl souhlasí s prací ve 

skupině školské geologie. Je třeba, aby se tito odborníci vzájemně kontaktovali, 

ustanovili přípravný výbor a zvolili si předsedu skupiny. Jejich kontakt zajistí V. 

Goliáš. Informace o ustanovení přípravného výboru vyjde ve Zpravodaji (zajistí Z. 

Táborský). 

V souvislosti s ustanovením této skupiny podporuje výbor myšlenku webového 

rozcestníku na stránkách ČGSpol, či na samostatných webových stránkách, navrženou 

Pavlem Bokrem. Technické možnosti připraví P. Bokr ve spolupráci se skupinou 

školské geologie. 

Výbor ČGSpol bude práci skupiny maximálně podporovat.  

 

6. Nová doména 

Webové stránky považuje výbor za významný, dnes již nezbytný prvek v komunikaci 

s odbornou i laickou veřejností. 

P. Bokr stručně seznámil výbor s obecnými informacemi o provozu internetových 

stránek. Vysvětlil pojmy doména a internetový server. Doména je internetová adresa, 

na které jsou umístěny stránky. Pro provoz stránek je nutný HW – internetový server, 

na něm stránky hostují. Doména i server jsou zpoplatněny. 

ČGSpol do r. 2015 hostovala na serveru PřF UK, měla sice výhodné ekonomické 

podmínky ale s velkým technickým omezením (nešlo nahrávat větší množství 

fotografií, špatný přístup pro administrátora). Proto od roku 2015 zvolila samostatnou 

cestu – hostuje na serveru Savana (2 091,- Kč / 2 roky), kde má možnost provozovat 

v podstatě neomezené množství internetových domén. 

ČGSpol provozuje domény: 

 geologickaspolecnost.cz (301,- Kč / 1 rok) 

 geologickykongres.eu (192,- Kč / 1 rok) 

 jgeosci.org (362,- Kč / 1 rok, hosting na PřF UK?) 

 trilo2012.org (357,- Kč / 1 rok, hosting ještě na Otomanu) 

 basalt2017.cz (265,- Kč / 1 rok) 

Domény si pronajímáme od firmy IGNUM, není nejlevnější, ale zaručuje 

„bezproblémový provoz“.  

Poslední dvě domény jsou jednoúčelové, pro konkrétní akce a jsou v provozu jen na 

omezenou dobu. Bylo by vhodné tyto weby někde archivovat, avšak stávající stránky 

k tomu nejsou vhodné (domény ‚geologickaspolecnost.cz‘ i ‚geologickykongres.eu jsou 

příliš dlouhé a srozumitelné jen v ČR a SR). 

P. Bokr po dohodě s M. Knížkem navrhují pořídit ještě jednu doménu ‚geocon.cz‘ (265,- 

Kč / 1 rok), krátká a srozumitelná adresa zohledňující významově jak CONgresy tak i 

CONference, umístěná v ČR. Doména bude sloužit jednak pro archivaci starých stránek a 

jednak pro budoucí pořádané akce.  
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Výbor návrh odsouhlasil a ČGSpol může od chvíle založení domény svým členům 

nabízet možnost využití virtuálního prostoru pro zveřejnění a prezentaci různých akcí.  

 

7. IMA, EMU 

V. Goliáš informoval, o souhlasu navrženého zástupce ČGSpol J. Plášila do  

do European Mineralogical Union (EMU). Výbor tímto potvrzuje jeho zvolení.  

J. Cempírek se ke jmenování zástupcem do International Mineralogical Association 

(IMA) zatím nevyjádřil. 

  

8. IGCP 

V. Goliáš pozval na schůzi výboru Mgr. Martinu Páskovou, Ph.D., předsedkyni Rady 

národních geoparků a členku Koordinačního výboru Sítě evropských geoparků pod 

patronací UNESCO z MŽP. Paní předsedkyně se z pracovních důvodů omluvila, 

slíbila účast na příští schůzi, aby informovala odbornou geologickou veřejnost o 

strategii IGCP v oblasti národních geoparků.  

 

9. Bankovní účet 

ČGSpol má od ledna 2017 nový bankovní účet, u Fio banky, č.ú.: 2801141419/2010. 

Vedení účtu a domácí platební transakce jsou zdarma, zahraniční platby se 

Slovenskem zdarma, standardní Europlatby za 20,- Kč a mezinárodní platby v jiné 

měně než EUR za 200,- Kč a pouze při dispozici OUR za 500,- Kč. 

Stávající Era účet u Poštovní spořitelny (ČSOB) bude pro příchozí platby v provozu 

do konce roku 2017.   

 

10. Různé 

J. Jiránek informoval, že byl od 1.4. 2017 zvolen do funkce předsedy České asociace 

ložiskových geologů (ČALG). Funkci převezme po prof. M. Vaněčkovi. 

 

V. Goliáš informoval, že v září 2017 se bude v Brně konat Inženýrsko-geologický a 

hydrogeologický kongres (IGHG), v organizačním výboru kongresu je M. Knížek. 

 

P. Budil informoval o prosbě RVS o zasílání aktualit ze společností. RVS zveřejňuje 

aktuality na svém webu a pro ČGSpol je výhodné využít i tento propagační zdroj. 

Zajistí T. Sidorinová. 

 

T. Sidorinová vznesla dotaz, zda pokročila jednání s Asociací muzeí a galerií (AMG). 

Jednání nepokročila, situaci v AMG zjistí M. Knížek. 

 

J. Sejkora informoval o novém čísle Journalu – 4/2016, jedná se o číslo věnované  

F.V. Holubovi, má 170 stran. V elektronické podobě je již k dispozici, v tištěné ještě 

ne.     
 

 

 

Zapsala: T. Sidorinová 

            Schválil: V. Goliáš 
 


