
Zápis schůze výboru České geologické společnosti  

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

 

Termín konání:  4.5.2017 v 9.30 hod. 

 

Přítomni (bez titulů): J. Babůrek, V. Goliáš, J. Jiránek, M. Knížek, T. Sidorinová,  

Z. Táborský,  

 

Hosté: P. Budil, V. Ziegler 

 

Omluveni: P. Bokr, D. Buriánek, J. Sejkora, P. Škácha, K. Verner 

 

 

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

 

2. Kongres Vysoké Tatry 2017 

Přípravy na Kongres pokračují podle plánu, organizační část je především na slovenské 

straně. Sborník abstrakt je hotov, konečný program bude distribuován v nejbližších 

dnech. Ke dni 4.5.2017 je registrováno 120 účastníků. 

Všichni účastníci budou vyzváni, aby se aktivně připojili k hudební produkci na 

společenském večeru ve čtvrtek 15.6.2017. 

Za českou stranu je přihlášeno 15 posterů a bude předneseno 7 přednášek na různá 

geovědní témata.  

 

3. Medaile R. Kettnera 

Výbor odsouhlasil udělení medaile R. Kettnera doc. RNDr. Peteru Reichwalderovi, CSc, 

který byl dlouholetým předsedou Slovenské geologické společnosti a za slovenskou 

stranu podporoval společné kongresy. Doc. Reichwaldera navrhl současný předseda SGS 

L. Šimon, poslal jeho životopis mailem a výbor ČGSpol má za to, doc. Reichwalder 

splňuje všechny podmínky pro udělení medaile. Je třeba ještě vytisknout diplom (zajistí 

M. Knížek). 

Je též třeba doplnit údaje o oceněných na webu ČGSpol. 

 

4. Noví členové 

Výbor odsouhlasil přijetí nových členů: 

 Bc. Michal Roll z Velkých Přílep 

 Mgr. Lenka Hrušková z Maršovic 

 Ing. Jaromír Jedlička, MBA ze Skorošic 

 

5. Odborná skupina školská geologie 

V. Ziegler informoval o první schůzce skupiny školské geologie. Skupina má na poli 

vzdělávání a popularizace geologie velký potenciál. V. Ziegler bude iniciovat další 

schůzku, v dostatečně dlouho známém termínu, aby si mohli všichni zájemci přizpůsobit 

svůj program. Skupina si zvolí předsedu a dá dohromady základní principy a směry 

práce. 

M. Knížek informoval o zkušenostech MU v Brně, která má komunitu cca 70 

středoškolských učitelů, pro které pořádá víkendové akce. Středoškolští učitelé jsou 

skupina, kterou by bylo velmi vhodné podchytit.  



P. Budil navrhl pro tuto činnost oslovit R. Mikuláše, jako známého a zdatného 

popularizátora geologických věd (zajistí V. Ziegler). 

Pro podporu činnosti skupiny a informaci veřejnosti bude založena nová www stránka 

„Geologem.cz“ (zajistí P. Bokr).    

Informace o ustanovení skupiny, principech a směrech její práce a výzva připojení 

k připojení k činnosti pro zájemce vyjde ve Zpravodaji (zajistí V Ziegler). 

Výbor ČGSpol považuje vzdělávání a popularizaci geologie za poslání ČGSpol a bude 

práci skupiny maximálně podporovat.  

 

6. Geoparky bez geologů? 

J. Babůrek informoval o situaci v Radě národních geoparků. Geologie v této organizaci 

ztrácí na významu, profesní zastoupení geologů v Radě z původní ½ odborníků se 

rapidně snižuje a místo nich roste počet ekologů, ekonomů a zaměstnanců státní správy. 

ČGSpol by chtěla o strategii MŽP v oblasti národních geoparků s Radou NG jednat. V. 

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

NG, ta se opět omluvila. Výbor pověřil V. Goliáše, aby se zúčastnil semináře NG 24. 

května 2017 v Nové Pace a s M. Páskovou navázal kontakt.  

 

7. Konference Basalt 2017 a platby kartou 

Odborná skupina ČGSpol vulkanologie pořádá 18.–22.9.2017 v Kadani mezinárodní 

konferenci Basalt 2017 (http://www.basalt2017.cz/). Registrační systém pro konferenci 

vytvořil P. Bokr. Informace o konferenci je rozšiřována standartním způsobem (mailová 

pošta, web). 

 

V souvislosti s placením konferenčního příspěvku vyvstal požadavek možnosti platby 

kartou. P. Bokr a T. Sidorinová zjišťovali možnosti a podmínky pro tento způsob plateb. 

Vzhledem k tomu, že v současné době je minimální měsíční poplatek za platební bránu 

800,- Kč / měsíc, výbor tuto možnost neodsouhlasil. Pokud by se podmínky ze strany 

banky změnily, výbor tuto možnost opět zváží. 

 

8. Druhá terénní akce ČGSpol 

Druhá terénní akce pod příhodným názvem „Ještě více bahna než jsme mysleli“ se bude 

konat 1.–4.6. 2017 v západních Čechách, na okraji smrčinského granitu. Akce bude na 

vlastní nebezpečí, ve vlastní režii a bude se čistit a podchycovat vývěr radioaktivního 

minerálního pramene. Informace a přesná poloha lokality byla členské základně 

rozeslána mailem a oznámena na webu.  

 

9. Skartační kontejner na radioaktivní vzorky 

V. Goliáš informoval o jednání se s.p. DIAMO o možnosti instalace skartačního 

kontejneru pro radiokaktivní vzorky. Tyto vzorky představují velmi oblíbený 

sběratelský materiál a skartační kontejner by představoval jejich nejekologičtější 

likvidaci. ČGSpol zatím dostala od s.p. DIAMO zamítavou odpověď.  

 

10. Různé 

 

Výbor ČGSpol se usnesl, že na kongresu se valná hromada konat nebude, VH se bude 

konat Praze nebo v Brně, nemá smysl ji dělat na Slovensku. Letos bude VH na podzim 

2017 v Praze, datum bude ještě upřesněno.  

Další schůze výboru ČGSpol. bude výjezdní v Brně, pravděpodobně na konci září či 

začátku října. 

http://www.basalt2017.cz/


IMA, EMU 

J. Cempírek potvrdil souhlas se svým jmenováním zástupce ČGSpol v International 

Mineralogical Association (IMA). Výbor tímto potvrzuje jeho jmenování.  

 

Dotace vědeckým společnostem na financování členských příspěvků v mezinárodních 

organizacích poskytuje RVS od r. 2017 pouze v případě, je-li minimální výše příspěvku 

ekvivalent 100 EUR. Vzhledem k výši příspěvků ČGSpol IMA – 30 USD a EMU – 60 

EUR o dotaci nežádáme. 

 

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

ložiskových geologů (ČALG).  

 

T. Sidorinová požádala P. Budila, aby zaurgoval aktualizaci údajů o ČGSpol na webu 

RVS a požádal RVS o zveřejnění zaslaných aktualit 

 

M. Knížek slíbil zjistit situaci na Asociaci muzeí a galerií (AMG) a navázat kontakt se 

Správou jeskyní ČR. Spolupráce s touto organizací je pro geology atraktivní. 

 

 

 

Zapsala: T. Sidorinová 

            Schválil: V. Goliáš 
 


