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Úvodník
Tak jsem rád, že mi dali opět redaktoři tohoto čísla možnost napsat první stránku. Budu
psát hlavně jako exponent UGA, ale vnímal jsem samozřejmě nejvýznamější události v životě
naší profesionální společnosti hlavně jako inženýrský geolog.
Uskutečnil se 10. hydrogeologický a 1. inženýrskogeologický kongres v Ostravě.
Pravděpodobně jste vy, kteří jste zde nemohli být, slyšeli o jeho průběhu. V jednotlivých
asociacích proběhlo první hodnocení. Mysím, že kongres byl velmi dobrý, velmi úspěšný, krásně
a pečlivě organizovaný, slavnostní, v krásném prostředí, odborně zajímavý a aktuální,
společensky výborný, bohatě navštívený, všem to moc slušelo, bylo hojně hostů a měl mnoho
dalších pozitivních prvků.
Myslím, že jednotlivé příspěvky měly velmi slušnou a pestrou úroveň. Výborná témata.
Bylo zajímavé, že jsme pracovali nepřetržitě. Na přednáškách, o přestávkách, v předsálí, hojně
při společenských večerech a nakonec při cestě domů. Byla to možnost setkání profesionálních
přátel, kteří se dlouho neviděli.
Krásné a velmi důležité bylo, že jsme se setkali a že mezi nás přišly osoby, námi všemi
profesionálně obdivované, ocenění jubilanti i „nestoři“ našich oborů. Za inženýrské geology
jsem se těšil z přítomnosti J. Paška, L.Voznicy, S. Novosada a dalších. Velmi milá a významná
byla účast slovenských a polských kolegů.
Scházela mi zde účast někoho z MŽP. Příště bych si přál ještě větší odbornou účast
geofyziků.
Organizátorům děkuji, bylo to hodně těžké práce. Byli jste všichni dokonalí. Pokud jste
přeci slyšeli jakékoliv kritické poznámky, ať nebolí! Jsou velmi prospěšné pro ty, kteří budou
pokračovat.
Mezi témata o kterých bychom měli jako profesionálové neopomenout je kvalita práce.
Nejenom ti z nás, kteří jsou organizováni v profesních asociacích, ale i ti kteří jsou pouze nositeli
oprávnění provádět geologické práce. Na Rady asociací přicházejí oznámení o omylech, špatně
provedených pracích, zneužití razítka, falšování posudků apod. Část z toho by měl řešit odbor
MŽP, část je na asociacích, jsou odborným garantem oprávnění. V asociacích jsme stvrdili etický
kodex, jehož respektování by mělo být pro nás závazné.
Je to téma, které nelze lehce přecházet. Seriozní objednatelé jsou velmi citliví. Možná, že
si neuvědomují někteří z nás, jaké závazky s objednávkou na práce přebíráte. Vztahy s
objednatelem jsou stále ostřejší: penále z prodlení, stvrzení o pojištění, záruky, předpoklad o
kompletnosti práce bez ohledu na cenu, kterou jste akceptovali, nebo vysoutěžili, doložení
předchozích úspěšných prací …..
Mnoho zaznělo i v příspěvcích na ostravském kongresu. Hovořilo se o prohřešcích, o
arbitrážích, zpackaných kauzách. Zároveň ale i o standardech, zákonech, nových vyhláškách.
Někdy si myslím, že se přijímají zakázky, za které se nedají seriózně vvyřešit. Schází
orientační ceník prací. Mnoho nabídek je tak podceněných, že se zadání nedá splnit.
Třetím bodem úvodníku bych chtěl upozornit na dluh, který máme k našim členům.
Nefungují webové stránky. Myslím, že jejich bezchybná existence a prvotřídní kvalita je
významná a nezbytně potřebná. Neobejdeme se bez nich.
Pokud můžete nabídnout jejich instalaci, pomoc s tvorbou, ozvěte se. Samozřejmě
můžeme tuto službu objednat, ale zbytečně budeme utrácet peníze vybrané od členů. Jako dobrý
vzor bych uvedl webové stránky EFG /www.eurogeologists.de/. Rád bych, aby se objevila i
anglická verze.
Nechceme vybírat od členů vyšší příspěvky. Chceme však poskytovat lepší informace.
Pravděpodobně jediná cesta je elektronická. Pomozte!
Jan Schröfel

4

Zpravodaj UGA

8/2009

5

Zpravodaj UGA

8/2009

Legislativa
Nové zákony:
Zákon č. 157/2009 Sb.
Parlamentu České republiky
o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
ODPOVĚDNOST ZA DŮLNÍ ŠKODY.; VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ
ODPADŮ.; PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.; FINANCE.; STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; SPRÁVNÍ
PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; TĚŽEBNÍ PODNIKY.; STÁTNÍ SPRÁVA VE
VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.; NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, KE KTERÉMU JE TŘEBA
POVOLENÍ.; Český báňský úřad.; Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém.
Havarijní plán.; Státní kontrola.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 07.05.2009 Účinnost od: 01.08.2009
Uveřejněno v č. 46/2009 Sbírky zákonů na straně 1922
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Novelizované zákony a vyhlášky:
ZÁKON
č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích
se mění následujícími zákony:
223
ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o geologických pracích
Čl. VII
V zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona
č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se za § 3
vkládá nový § 3a, který zní:
„§ 3a
Osvědčení odborné způsobilosti odpovědného řešitele
geologických prací podle § 3 odst. 3 vzniká též
marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30
zákona o volném pohybu služeb. Ministerstvo o žádosti
o vydání osvědčení rozhodne ve lhůtě 3 měsíců ode dne
doručení žádosti.“.
Čl. VIII
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí
a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
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ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o geologických pracích
Čl. XI
V zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona
č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., § 18 zní:
„§ 18
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky
poskytuje Ministerstvu životního prostředí pro
účely výkonu působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence
obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů
mimo území České republiky, datum úmrtí, místo
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje
v základním registru obyvatel, se využijí z agendového
informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě
použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.
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281/2009
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o geologických pracích
Čl. VI
V § 20 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/
/2000 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se odstavec 2 včetně
poznámky pod čarou č. 4c zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

PŘIPRAVOVANÉ DALŠÍ NOVELY GEOLOGICKÉHO ZÁKONA
V Parlamentu ČR je návrh novely geologického zákona, který je k dispozici na
stránkách poslanecké sněmovny www.psp.cz pod sněmovním tiskem č. 625/0. Tato novela
upravuje mj. správní delikty na poli geologických prací, výčet geologických prací ve
veřejném zájmu, problematiku hydrogeologických vrtů a jejich "přeměny" na studnu atd.
Dále je připravována novela geologického zákona (zejm. §19) v souvislosti s přijetím
nového zákona o kontrole. Poslední připravovanou novelou geologického zákona je
transpozice směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání CO2.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Upozorňujeme, že vyšly nové vyhlášky:
VYHLÁŠKA
č. 257/2009 Sb.
o používání sedimentů na zemědělské půdě
268
VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2009
o technických požadavcích na stavby

269
VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2009,
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Judikatura v právu životního prostředí, která obsahuje především prameny z roku
2008, se dá stáhnout na webové adrese: http://www.mzp.cz/cz/judikatura_2008
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Zároveň upozorňujeme na článek JUDr. Ing. Zdeňka Strnada z Ministerstva
zemědělství uveřejněný v časopise Vodní hospodářství číslo 9/2009, ve kterém je výklad
problematiky postavení souseda ve vodoprávním řízení – strana 330 - 332!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Problematiku právních předpisů v hydrogeologii shrnuje článek Svatopluka Šedy
uveřejněný v časopise Vodní hospodářství číslo 8/2009 na stranách 280-286!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Současná světová praxe nabývání titulu „odpovědné osoby“ (competent person) pro
hodnocení výsledků ložiskového průzkumu a výpočet zásob nerostných surovin
Mirko Vaněček sen.
Úvod
Pojem „kompetentní osoba“ (competent person) se asi poprvé objevuje v australském kodexu
komitétu JORC (The Joint Ore Reserves Committee) z roku 1989. Tento komitét byl ustaven
v roce 1971 a zabýval se různými doporučeními v oblasti klasifikace zásob nerostných surovin a
podáváním zpráv o nich. Tato činnost vyústila po diskuzích s Australskou burzou (ASX Limited)
právě do formulace prvního kodexu v roce 1989. Základní podmínka pro vznik této dohody mezi
komitétem a burzou byla dána tou okolností, že více než třetina členů ASX jsou těžební a
průzkumné společnosti. Vedle Australské a Novozélandské burzy (NZX) , které kodex zahrnuly
do seznamu svých pravidel, tento kodex akceptují Australský institut hornictví a metalurgie
(„The AusIMM) a Australský institut geologických vědců („AIG“).
Souběžně s rozvíjením JORC kodexu pracoval od roku 1994 CRIRSCO (the Combined
Reserves International Reportig Standards Committee), který byl původně komitétem CMMI
(Council of Mining and Metallurgical Institutions). Reprezentanti zúčastněných zemí (Austrálie,
Kanada, Jižní Afrika, USA a UK) dosáhli zásadní dohody v roce 1997. Poté bylo v roce 1998
dohodnuto, že definice CRIRSCO byly převzaty do klasifikace Ekonomické komise pro Evropu
OSN (UNFC- United Nations Framework Classification).
V roce 2006 CRIRSCO vydal šablonu pro sestavování zpráv (International Reportig Template),
která shrnuje ve světě používané standardy a zároveň formuluje doporučení a směrnice pro
uveřejňované zprávy o výsledcích průzkumu, nerostných zdrojích a nerostných zásobách.
V roce 2006 byl založen PERC (Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee),
který v roce 2008 publikoval kodex PERC (Pan-Europpean Code for Reporting of Exploration
Results, Mineral Resources and Reserves). V něm se stanovují pravidla pro uveřejňování
výsledků průzkumu, nerostných zdrojů a zásob platná v Evropě. Na podzim 2008 byla uzavřena
dohoda mezi představiteli CRIRSCO a PERC na jedné straně a Státní komise pro zásoby Ruské
Federace na straně druhé o akceptaci základních definic CRIRSCO.

Kompetentní osoba, její poslání a podmínky pro nominaci
„Kompetentní osoba“ je osoba, která je členem nebo spolupracovníkem uznávané profesionální
korporace odpovídajícího zaměření a která je subjektem vymahatelných pravidel počínání
(„enforceable Rules of Conduct“).
Podle čl. 10 Kodexu PERC musí mít kompetentní osoba minimálně pětiletou zkušenost a
přiměřenou praxi, které odpovídají stylu mineralizace a typu ložiska, o který se jedná a rovněž
činnosti, jíž tato osoba vykonává amusí být profesionálním členem schválené evropské instituce
(viz dále) anebo jiné prokazatelně ekvivalentní s touto, která ručí za skutečně ověřitelnou
zkušenost , etické postoje a uznání experta. Tato definice kompetentní osoby může být
předmětem dodatečných omezení anebo podmínek, které mohou vyplývat z požadavků burzy
anebo kontrolních úřadů. Mezi schválené evropské instituce patří: členové (MIMMM) a
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spolupracovníci-fellow (FIMMM) Institutu of Materials Minerals and Mining (IOM3); nebo
„evropští geologové“(EurGeol) tj. členové Evropské Federace Geologů (EFG); anebo
„Profesionální Geologové“ (PGeo)- titul udílený Institutem Geologů Irska; anebo „Chartered
Geologist“(CGeol) nebo „Chartered Scientist“(CSci)- titul udílený IOM3; anebo „Chartered
Engineer“(CEng)- titul udílený IOM3.
Když kompetentní osoba připravuje zprávu o výsledcích průzkumu musí mít odpovídající
zkušenost v průzkumu. Když kompetentní osoba vyhodnocuje anebo dohlíží na vyhodnocení
nerostných zdrojů musí mít odpovídající zkušenost v určování, oceňování a vyhodnocování
nerostných zdrojů. Jestliže kompetentní osoba vyhodnocuje anebo dohlíží na vyhodnocení zásob
nerostných surovin musí mít odpovídající zkušenost při určování, oceňování a vyhodnocování a
ekonomickém využívání zásob.
Podle dalšího výkladu klíčové slovo „odpovídající“ může také znamenat, že není vždy nutné,
aby daná osoba měla pětileté zkušenosti s každým typem ložisek, jestliže má odpovídající
zkušenosti s jinými typy ložisek a má dostatečnou zkušenost (např. 20 let) s vyhodnocováním
ložisek nerostných surovin.
Stížnosti na profesionální působení kompetentní osoby se projednávají v rámci disciplinárních
procedur profesionální organizace, k níž kompetentní osoba náleží.
Podle připojeného výkladu kompetentní osoba musí jednat v rámci disciplinárních procedur
národní profesionální organizace, jejímž je členem. Tyto procedury mohou být v různých zemích
různé, je však žádoucí mezinárodně dohodnout postup přes ROPO (Recognised Overseas
Professional Organization).
Možnosti a způsoby připojení ČR
Mezi uznávané organizace v rámci ROPO patří např. Evropská Federace Geologů (European
Federation of Geologists), jejímž členem je ČALG prostřednictvím Unie geologických asociací..
Jiná možnost je přímé spojení s CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International
Reporting Standards) anebo přesněji s PERC (Pan-European Reserves and Resources Reporting
Committee), který je členskou organizací CRIRSCO pro Evropu.
Tím, že ČALG doplnila na červnové valné hromadě své stanovy o Etický kodex Evropské
federace geologů , splnila podmínku vymahatelnosti profesionálních pravidel chování svých
členů
Nyní zbývá ustavit při radě ČALG komisi, která by potvrzovala uchazečům
kompetentnost v jejich úzké specializaci ve smyslu výše citovaných pravidel CRIRSCO,
respektive čl. 10 Kodexu PERC (2008).
Po dohodnutí interních pravidel ČALGu bude třeba se spojit s PERCem, nejlépe asi
prostřednictvím jeho člena Johna Clifforda, který je také členem CRIRSCO pro západní Evropu
(johnaclifford@eircom.net).
Příloha: seznam referátů z workshopu v Dublinu
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Příloha
Seznam referátů přednesených 15.5.2009 na „Natural Resources Reporting Workshop
v Dublinu, které jsou k dispozici u účastníků I.Sitenského a M.Vaněčka v elektronické podobě
1) Why Europe Needs a Mineral Resource´s Policy. P.Christmann, EuroGeoSurveys
BRGM
2) Economic Value Of Geoscience in Ireland. D.Lewis, SLR Group
3) Ressource Reporting-The first Step in Sustainable Mining. J.Clifford, Deputy
Chairman CRIRSCO
4) PERC Reporting Code 2008. W.Kleingeld, PERC
5) Russian Code. G.Malukhin, Russian Delegate to EFG
6) Mapping Russian Code to CRIRSCO. N.Young, CRIRSCO
7) Petroleum and Mineral Resources Classification. D.McDonald, BP
8) Views from Major. P.Redmonsd, Teck Limited
9) Reserves and Ressource Statements-View from a Junior Co. C.Andrew, CMR plc
10) Industrial Minerals Resources Reporting. D.Germiquet, Imerys SA
11) Geological Constraints and Modifying Factors-Cement. R.Alington, GWP&EFG
Council Member
12) Market Regulation for Minerál Companies. J.Langbroek, Davy Stocbrokers
13) The PERC Reportig Code & the EU Extractive Directive 2006/21/EC, et al.
J.Derham, Environmetal Protection Agency
14) Policy to Practice. G. Earls, Director, Geological Survey of Northern Ireland

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Poznámka:
Problematika udělování titulu Eurogeolog je popsána v článku Jana Schröfela
v části Evropská federace geologů!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Informace o činnosti Evropské federaci geologů
Evropská federace geologů (EFG)
Byl bych rád, kdyby jste si zvykali, že existuje evropská federace a my jsme jejími členy.
Jsme členy prostřednictvím Unie geologických asociací. Souhlas se vstupem jste stvrdili na
svých valných hromadách.
Platíme příspěvek, z kterého EFG žije (ovšem spolu se sponsorskými příspěvky). Council
EFG (zástupci jednotlivých národních zástupců - delegátů) zasedá 2x do roka a Board (5
volených) 4x až 6x podle potřeby. EFG sídlí v budově Belgické geologické služby v Bruselu a
platí si jednu sekretářku (spolu s ní pracují 1 až 2 praktikantky (praktikanti) placení z grantu EU.
Mimo tuto pravidelnou činnost jsou formulovány úlohy, které jsou formulovány
v pravidelných plánech. O co se jedná? Je to hlavně popularizace geologie pro veřejnost,
lobování v Evropském parlamentu, účast a pořádání konferencí, školení, výukové a podpůrné
programy (Taiex), účast na projektech výuky geologie na univerzitách (i na nižších stupních),
účast na normotvorné činnosti, spolupráce s partnerskými asociacemi v evropském prostoru i v
zahraničí (nadstandardní vztahy s USA, Kanadou, Austrálií), nabídka – inzerce volných míst,
vypsání stipendií, informační a publikační činnost, vytváří a organizuje pracovní (mezinárodní)
skupiny na řešení aktuálních problémů (rizika, povodně, klimatické změny.
Podívejte se na webovou stránku www.eurogelogists.de myslím, že snadno si uvědomíte
mohutnost této federace. Možná, že někdo z vás změní i zaměstnavatele a nalezne zde novou
pracovní příležitost.
Naše aktivita v EFG není závislá na delegátovi, ale podobně jako v národním měřítku na
lidech, kteří chtějí pracovat pro nějaké společenství. Kteří nejsou individualisté a kteří věří, že
společně uskuteční krásné projekty.
Zatím se nic podobného nevzkřísilo. Myslím, že nikdo nepřijde a nebude nás do ničeho
nutit. Překvapivě, možná, že i díky některým osvíceným osobám se vede z postkomunistických
zemích ve Slovinsku, Maďarsku, Litvě a Estonsku.
Trochu jsme členy druhé kategorie. Hlavně asi bez možnosti (alespoň iniciální)
financování. Cestování stojí. Na počátku každý za své. Pokud se posléze podaří zajistit
grantovou podporu je vyhráno! Věřím, že se přeci jenom objeví mladá generace, která bude
odborně a jazykově vyspělá a uvědomí si, že hra na národním dvorečku není možná. Naopak
velmi aktivní jsou Britové, Irové. Významná je role pro evropskou geologii v delegátovi
(„styčném důstojníkovi“) EFG u EP.
Ve dnech 16.- 17. května jsem se zúčastnil jednání Board a Council v Dublinu.
Uspořádala Irská geologická společnost (u příležitost výročí trvání). Jednalo se o dvoudenní
jednání a odbornou exkurzi (se společnou slavnostní večeří).
Projednal jsem proceduru udílení titulu European Geologist (zřízení národní uznávací
komise a účastnil se voleb nového presidenta EFG – Ruth Allington (Velká Británie) a delegáta
pro EU – Marino Trimboli (Itálie) .
Během jednání byla uzavřena z větší části práce na nových Regulations (EFG). Jedná se o
Stanovy a Řád EFG.
Vedle toho jsem vyslechl zprávy o činnosti a plnění jednotlivých úloh.
Příští jednání je na začátku prosince v Bruselu, kterého se nezúčastníme (pokud, tak
pouze počítačovou konferencí). Pokud získáme Grant INGO z MŠMT, pokusíme se v naší účasti
pokračovat.
V příštím roce v květnu je jednání u našich sousedů v Postupimi. Zde bych se rád pokusil
předat funkci ČS delegáta někomu mladšímu a šikovnému. Víte o někom?
Jan Schröfel
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Titul Eurogeologist.
Rád bych vám přiblížil, jak získat titul Eurogeologist. Možná, že v budoucnosti bude u
nás plně respektován obdobně jako naše Oprávnění projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce. Možná, že se bude jednat o jednotné evropské oprávnění. Podobné sbližování
se děje i v jiných oborech např. architekti, právníci, lékaři (jistě jste si všimli, že z našich
akreditovaných vysokých škol odcházejí absolventi do zahraničí a jejich vzdělání je zde plně
akceptováno).
Titul Eurogeologist je plně představen v Evropském parlamentu a na mnoho úloh, které
EU vypisuje, je nezbytný. Není rozlišen na „specializace – geofyzik, IG, HG, ložiskář. Podobně
je tomu při práci pro v teritoriu USA, Kanady a Austrálie (prý tomu tak je, sám jsem to nezkusil,
ale byl jsem o tom ubezpečený).
Co je nezbytné udělat pro získání titulu (vše bude asi jednodušší, až bude mít UGA plně
funkční webové stránky). Nyní si vyplníte žádost (trochu složitá administrativa, připojuji
základní formulář), předložíte jí české schvalovací komisi (vetting comitee), ta po schválení ji
spolu s poukázanou částkou odešle na registrační komisi EFG. Česká schvalovací komise by
měla být autorizována na základě naší již odeslané žádosti v prosinci v Bruselu.
Jenom stručně základní požadavky: vzdělání, členství v UGA (asociacích), praxe, etický
kodex, plán doškolování, rozhovor před komisí,doporučení 3 osob. To je asi vše! Titul EG nezná
zkoušení z „práva“. To se mi zdálo na začátku krásné, ale po čase si uvědomuji, že jisté
povědomí se hodí.
Získáte titul, kredit, odznak a bude vám zasílán časopis European Geologist Magazine.
Titul je trvalý, musíte však zaplatit každým rokem příspěvek, musíte akceptovat etický kodex (s
tím, že se zároveň podřizujete „cechovnímu soudu“). Dále se zavazujete k „doškolování“, které
by vám měla zprostředkovat vaše profesionální asociace.
Na Kongresu IG a HG v Ostravě jsem uvedl, že se objevili první zájemci s České
asociace ložiskových geologů (M.Raus a M.Vaněček).
Co to znamená splnit požadavky stanovené k získání titulu EG? U nás vlastně plníme, až
přeplňujeme všechny požadavky EFG. Každý, kdo je nositelem Oprávnění u nás má nárok u ČS
schvalovací komise EG (vetting comitee).
Bohužel pokud by se proces získávání titulu rozšířil, nedokázali bychom dobrovolnicky
pracovat v připravované komisi (členové delegovaní ze všech asociací). Asi je ještě čas, jak to
bude případně organizováno.
Dnes může u nás naše práce provádět krátkodobě osoba, která má obdobné oprávnění
v jeho mateřské zemi (harmonizace našeho práva s právem EU. Co to je dočasně, krátkodobě
není myslím přesně určeno. Většinou jste se asi spíše setkali, že projekty, kde se účastní
zahraniční firmy využívají služeb našich oprávněných osob.
Moje představa, nyní snad podle některých, které jsem s ní seznámil trochu neskutečná je
ta: že v budoucnosti nebude komise sestavená MŽP udělovat oprávnění, ale že to bude
Stavovský (cechovní) orgán, který na základě pevných pravidel bude Oprávnění udělovat.
Oprávnění se bude nazývat Evropský geolog (European Geologist).
Stačilo by, kdyby byl titul EU vzájemným jednáním v rámci EU postaven na úroveň
našeho oprávnění. Pak by mohly být u nás dva druhy autorizovaných osob: nositelé titulu EG a
nositel našeho Oprávnění.
Jan Schröfel
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APPLICATION FORM

FEDERATION EUROPENNE DES GEOLOGUES
EUROPEAN FEDERATION OF GEOLOGISTS
FEDERACION EUROPEA DE GEOLOGOS
CONFIDENTIAL
Title:
Surname:
Forename (s):
Date of Birth:
Place of Birth:
Nationality / Citizenship:
National Member Association

Please attach a
recent photograph
here.

Registration No. (If applicable):
Business Address:

Home Address:

Telephone:
Fax:
e-mail:

Telephone:
Fax:
e-mail:

PASSPORT OR NATIONAL IDENTITY CARD DETAILS
Type
Number
Place issued
Date Issued
Date Expired
`
B: SPONSORS

NAME (Block Capitals)

SIGNATURE

EurGeol Member
Number

1.
2.
3.
FOR EFG OFFICE USE ONLY
Date
Signature
Application received:
Subscription received:
Application acknowledged / Receipt
issued:
Applicant Interviewed:
Approved by Validation Committee:
Approved by Council:
Address on Mailing List:

EurGeol
Registration
Number
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C: ACADEMIC QUALIFICATIONS (Authenticated copies of degrees/diploma certificate(s)
must be included with this application)

AWARD

SUBJECT

YEAR

AWARDING
BODY

PLACE OF
STUDY

Sponsor’s
Initials

D: SECTORS OF EXPERIENCE IN GEOLOGY

Sponsor’s
Initials

E: PUBLICATIONS (Continue on additional sheets if required)

Sponsor’s
Initials
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F: CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
PROGRAMMES

Sponsor’s
Initials

G: MEMBERSHIP OF OTHER BODIES (Professional and/or Scientific)
Name of Organization
Class
Year
Elected

H: OTHER INFORMATION

Sponsor’s
Initials

Sponsor’s
Initials

I: PREVIOUS OCCUPATIONS

List in chronological order, with the employer’s name and address, dates and nature of
duties. Do not include your current occupation as this is covered in the next Section.
Please include all periods, whether or not in the geological profession. Continue onto
additional sheets, if necessary.
FROM
TO
Sponsor’s
EMPLOYER
Applicant’s
Initials
(Name and
Duties
address)
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J: DETAILS OF PRESENT OCCUPATION and NATURE OF DUTIES (Brief
Description)

Sponsor’s
Initials

K: LIST OF PROFESSIONAL DOCUMENTS

List by number and identifying titles all the Professional Documents
submitted in support of this application. Continue onto additional sheets, if
necessary.
Document
Title
Number

Sponsor’s
Initials

L: LIST OF SIGNATORIES TO THE DOCUMENTS

Document
Number

Name and Address

Position

of Signatory

Held

Membership of
Professional
Bodies

Sponsor’s
Initials
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DECLARATION

I, the undersigned, wish to apply for the title of European Geologist.
I declare that the degree qualifications and experience as set out in this application are
correct and that the documents submitted in support of my application have been prepared
in accordance with the guidelines of the European Federation of Geologists.
I do hereby agree that, if I am elected a European Geologist, I shall promote the interests
and welfare of the Federation and observe its Statutes and Code of Ethics, so long as I shall
continue to be a European Geologist.
I do hereby agree to continue to maintain a continuing professional development
programme.
I further agree that I shall pay such dues as are required of me on or before the specified
dates and in the manner prescribed by the Federation Council.

I enclose my application fee.

Signed:
Name (BLOCK LETTERS)
Date:

THE COMPLETED FORM AND ACCOMPANYING DOCUMENTS SHOULD BE SENT TO
THE EFG OFFICE IN BRUSSELS

Více na www.eurogeologists.eu včetně nových stanov!!!
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Informace o činnosti UGA
Zpráva o činnosti Unie geologických asociací za období 2006 - 2009
UNII GEOLOGICKÝCH ASOCIACÍ (UGA) existuje od roku 1999. Je občanským
sdružením spojujícím všechny geologické asociace v České republice, jmenovitě Českou
asociaci hydrogeologů - ČAH, Českou asociaci inženýrských geologů - ČAIG, Českou asociaci
geofyziků - ČAAG a Českou asociaci ložiskových geologů - ČALG. Sídlem sdružení je Katedra
geotechniky fakulty stavební ČVÚT, Thákurova 7, Praha 6, 166 29.
Činnost v letech 2005 - 2009 v rámci České republiky
Hlavním úspěchem uplynulého období bylo vytvoření společného Zpravodaje UGA, který
nahradil stávající Zpravodaje jednotlivých asociací. Do redakční rady byli jmenováni RNDr. Jiří
Čížek a RNDr. Jan Schröfel, které později doplnili RNDr. Miloš Horáček a Ing. Anna
Abramčuková z ČAIG. Zpravodaj vychází 2x ročně vždy na jaře a na podzim v nákladu přibližně
600 ks a je zasílán všem členům asociací sdružených v UGA. Ve Zpravodaji se postupně kromě
úvodníku ustálily rubriky Legislativa, Zprávy o činnosti EFG, UGA a jednotlivých asociací a
Ostatní zprávy, kde jsou především pozvánky na semináře a konference, recenze nových knih,
jubilea a nekrology. Občas nepodaří naplnit i rubriku Články, kde autoři mohou psát o
výsledcích své odborné činnosti nebo o zajímavých exkurzích, případně obecné články
z geologických věd.
V létě roku 2008 se podařilo uskutečnit setkání zástupců české geologie z MŽP, MPO,
ČGS, ČGS – Geofondu, České geologické služby, ČAAG, ČAH, ČAIG, ČALG a UGA ve
výukovém centru ČVUT poblíž štoly Josef na ložisku Mokrsko – Čelina. Účastníci si vyměnili
názory na další směřování české geologie, zejména na připravované sloučení ČGS a Geofondu.
Zároveň se dohodli na nutnosti dalšího setkávání představitelů geologických oborů, zástupci
státní správy a vědeckých institucí.
V roce 2006 byl ve spolupráci s ČAH a UGA zpracován nový metodický pokyn MŽP ČR
pro vzorkovací práce v sanační geologii, který byl uveřejněn ve Věstníku MŽP ČR č. 2/2007.
Dne 25.9.2006 se uskutečnila řádná Valná hromada UGA, na které byly předneseny zprávy
o činnosti, zpráva o hospodaření a zpráva dozorčí rady. Valná hromada schválila účetní závěrku
za rok 2005 a výše uvedené dokumenty. Poté byli hlasováním zvoleni noví členové
představenstva a dozorčí rady na další tři roky. V představenstvu UGA jsou nadále RNDr.
Jaroslav Bárta, CSc. za ČAAG, RNDr. Jiří Čížek za ČAH, RNDr. Miroslav Raus za ČALG a
RNDr. Jan Schröfel za ČAIG. Předsedou UGA byl opět zvolen RNDr. Jan Schröfel z ČAIG a
místopředsedou a hospodářem RNDr. Jiří Čížek z ČAH. Do dozorčí rady UGA byli zvoleni
RNDr. Tomáš Charvát za ČAH, RNDr. Dušan Dostál za ČAAG a Ing. Svatoslav Chamra, CSc.
za ČAIG. Jejím předsedou byl potom zvolen RNDr. Tomáš Charvát.
Valná hromada schválila účetní uzávěrky za roky 2003, 2004, 2005 s tím, že stav
finančních prostředků na účtu UGA vykazoval ke konci srpna 2006 kladný zůstatek ve výši
45725,- Kč. Zároveň byla schválena výše členských příspěvků jednotlivých asociací pro roky
2006 – 2009 ve výši 15000,- Kč u ČAH a ČAIG a 5000,- Kč u ČAAG a ČALG.
Finanční zdroje UGA se podařilo stabilizovat díky celkem včasnému placení členských
příspěvků jednotlivých asociací, proplacení zpráv a studií zpracovaných vedením UGA pro
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geologický odbor MŽP ČR a částečně i z minulého grantu INGO vyhlášeného MŠMT ČR, který
ale skončil v roce 2007. V letošním roce byl zpracován nový projekt do podobného typu grantu,
který vyhlásilo MŠMT ČR. O přidělení dotace by mělo být rozhodnuto do konce roku 2009.
Celkem bylo požádáno o 255000,- Kč.
Zahraniční aktivity UGA
Na začátku roku 2002 byla UGA přijata do Evropské federace geologů. V letech 2005 –
2009 se RNDr. Jan Schröfel pravidelně zúčastnil zasedání Evropské federace geologů, které se
uskutečnilo postupně v Portu, Římě, Athénách a Dublinu. Na všech těchto zasedáním se opět
projednávalo zviditelnění geologů v rámci EU a zlepšení pozice EFG v Evropské unii. Tento cíl
se částečně podařilo dosáhnout otevřením kanceláře EFG přímo v Bruselu. Dále se prosazuje
titul EuroGeolog v jednotlivých členských zemích EU. Postupně také dochází ke spolupráci
s jednotlivými geologickými službami členských zemí. Začíná se prosazovat zapojení geologů
do oblasti Risk managementu pro sesuvy, kontaminace, povodně, územního plánování atd.
Vytváří se standardy pro výuku geologie v EU.
Bližší podrobnosti o aktivitách UGA a EFG se zájemci mohou dozvědět na webových
stránkách www.uga.cz a www.eurogeologists.de.
Zpracoval: RNDr. Jiří Čížek

Praha, 31.8.2009

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Zápis
z jednání UGA v OPV Praha dne 23.9.2009
za ČAAG
D. Dostál
za ČAH
J. Čížek, J. Datel
za ČAIG
A. Abramčuková, J. Schröfel
za ČALG
M. Raus
Kontrola úkolů z minulého zápisu a závěry z jednání:
· Zpravodaj UGA 7/2008 vyšel v březnu 2009, byl vytištěn v počtu 600 výtisků a byl rozeslán
dle dispozic z minulého zápisu.
· Nadále přetrvává problém s nefunkční webovou stránkou UGA – nutno urychleně
vyřešit!
· Příprava Zpravodaje UGA 8/2009:
Struktura zpravodaje bude obdobná jako v předchozích číslech:
Ø Úvodník – předpokládá se příspěvek J. Schröfel nebo M. Holého – MŽP nebo J.
Starého - Geofond.
Ø Nová nebo změněná legislativa /zákon 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem
a vyhlášky 269/2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území – "§ 24a -Studny individuálního zásobování vodou
studny, 268/2009 – o technických požadavcích na stavby a 257/2009 o používání
sedimentů na zemědělské půdě, judikatura ke studním,…/ - zajistí každá asociace ve
svém oboru. Dále se předpokládá příspěvek S. Šedy o legislativě na kongresu v Ostravě
Ø Zpráva o činnosti EFG – jednání v Dublinu - zajistí J. Schröfel (jaká se situace ohledně
titulu Eurogeolog?, nové stanovy EFG!)
Ø Zprávu o činnosti UGA -– zajistí J. Čížek – vč. zprávy z kongresu v Ostravě, nového
projektu INGO, pozvánku na valnou hromadu UGA! apod.
Přítomni:

22

Zpravodaj UGA

8/2009

Ø Zprávu o činnosti asociací – zápisy z jednání valných hromad výborů a rad - zajistí
každá asociace, za ČAH zajistí J.Datel, A.Grmela (výsledky kongresu v Ostravě + VH
+ IAH + ČSN – hg. názvosloví + nový obor geotechnologie), ČAAG – metodický
pokyn gf. prací, ČAIG - výsledky kongresu v Ostravě, ČALG - Rejvíz
Ø Odborné články – zkusí zajistit - M. Raus (A. Horáková, M.Vaněček – Ázerbájdžán.
J.Čížek- Zambie).
Ø Přehled seminářů, konferencí apod. na podzim 2009 a jaře 2010 – zajistí každá
asociace
Ø Novinky z oblasti literatury (ČAH – terminologický slovník), recenze - zajistí každá
asociace Ø Různé – přehled webových stránek – seznamy předpisů a norem?!
Ø Jubilea (Krásný), nekrology (Zámek), inzerce - aerodata, aj. - zajistí každá asociace
· Úprava příspěvků: MS Word, MS Excel, písmo Ariel 12, obrázky jpg - pokud je to možné,
nestránkovat, ani nevkládat obsažné soubory typu bmp. Do tiskárny se musí předat celek ve
formátu pdf! Celkový rozsah bude max. 80 stran formátu A5 (zmenšeno ze stránek A4).
· Tyto příspěvky je nutno poslat nejpozději do 15.10.2009 na adresy: cizek.j@opv.cz,
milos.horacek@rwe-plynoprojekt.cz, jabramcuk@gmail.com (schránky nelimitovány).
· Počet výtisků bude pro ČAIG 180 ks, ČAH 220 ks, ČAAG 10 ks, ČALG – 10 ks, 110 ks
rozeslat na úřady a 25 ks povinné výtisky do knihoven. Celkem tedy 555 ks.
· Další schůzka UGA spojená s valnou hromadou UGA bude 9.12.2009!!!!.
Zapsal: J. Čížek
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pozvánka na valnou hromadu UGA
Vážení členové Unie geologických asociací. Zveme Vás na valnou hromadu UGA, která se
uskuteční dne 9.12.2009 v budově ČVUT Stavební fakulta, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Hlavní
body programu valné hromady budou následující:
1. Zpráva o činnosti UGA za uplynulé období – J. Schröfel
2. Zpráva o hospodaření UGA a placení příspěvků – J. Čížek
3. Zpráva předsedy dozorčí rady UGA - Tomáš Charvát
4. Volby nového představenstva UGA
5. Diskuse
Všechny členy UGA srdečně zveme k účasti na Valné hromadě a rádi bychom Vás všechny
požádal o nominace na nově volené členy představenstva. Bylo by velmi vhodné, aby se do
vedení UGA dostali mladší kolegové s kvalitní znalostí angličtiny, kteří budou representovat
UGA na jednání EFG. Prosím tedy o návrhy kolegů, o kterých byste se domnívali, že by se chtěli
této aktivitě věnovat. My bychom je pak oslovili a pokusili získat jejich souhlas s nominací.
Děkujeme předem a těšíme se na Vás.
Jan Schröfel a Jiří Čížek
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Ze života asociací
ČAH

Valná hromada ČAH (JVDatel)
V rámci ostravského kongresu se 1.9.2009 v podvečer sešla i valná hromada ČAH. Do
sálu se dostavilo až 55 účastníků, členů ČAH. Přítomna byla i notářka JUDr. Rabasová, která
pořídila notářský zápis z průběhu valné hromady.
Jednání zahájil předseda ČAH J.V.Datel, a po nezbytných administrativních krocích byly
prezentovány hlavní zprávy připravené pro valnou hromadu – zpráva o činnosti (Datel), zpráva o
hospodaření (Datel), zpráva o stavu členské základny (Charvát), zpráva o činnosti Unie
geologických asociací UGA (Čížek) a revizní zpráva (Pištora). Valná hromada všechny tyto
zprávy vzala na vědomí. Ve zprávě J.Čížka zazněla zajímavá informace o chystaném udělování
titulu Eurogeolog na půdě UGA.
V průběhu jednání proběhla tajná volba nového vedení asociace. Volební komise pod
vedením R. Muzikáře v závěru konstatovala následující výsledek: do výkonné rady bylo zvoleno
následujících 8 členů asociace (pořadí dle abecedy): J.Čížek, J.V.Datel, T.Charvát, R.Kadlecová,
J. Kubricht, N.Rapantová, S.Šeda, K.Vlk. Revizorem byl zvolen Z.Pištora.
Valná hromada odsouhlasila i drobné změny stanov formálního charakteru, největší
z nich je zařazení Kodexu profesionálního chování EFG přímo do Stanov, aby tento Kodex byl
nezpochybnitelně závazný pro všechny členy ČAH. Plný text Kodexu je zařazen v tomto čísle
zpravodaje.
V bohaté diskusi na závěr VH zazněly různé názory, z nichž mnohé budou podnětem
jednání nové výkonné rady. Jeden z hlavních požadavků směřoval na aktivizaci webových
stránek, především jejich doplnění o diskusní fórum.
Po skončení valné hromady se sešla nově zvolená výkonná rada a zvolila ze svého středu
předsedu ČAH – J.V.Datla, statutárního místopředsedu ČAH – J.Čížka, místopředsedkyni ČAH
– N.Rapantovou, a tajemníka T.Charváta.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Valná hromada ČK IAH (JVDatel)
Tentýž den se sešla na valné hromadě i česká komora mezinárodní asociace
hydrogeologů (IAH). Jednání vedla dosavadní předsedkyně N. Rapantová. Po zhodnocení
uplynulého období činnosti ČK IAH bylo zvoleno nové vedení – předsedou ČK IAH se stala
Tomáš Vylita, tajemníkem zůstal Zbyněk Hrkal. V diskusi byla hlavním tématem možnost
spojení ČK IAH a ČAH, která se zatím z finančních hledisek (rozdílná výše členských příspěvků
300 Kč v ČAH a 1100 Kč v IAH) nejeví jako reálná v blízké budoucnosti. Vedení obou
organizací se ale budou tématem intenzívně zabývat a hledat vhodné řešení do budoucna.
Jednoznačně převládá názor na to, že je zbytečné mít výhledově obě organizace, které se do
značné míry překrývají ve svém působení. Za tím účelem byl J.V.Datel valnou hromadou
pověřen koordinací těchto možných slučovacích aktivit.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Kodex profesionálního chování Evropské federace geologů
Preambule
Geologie je věda, která se zabývá složením, strukturou, zdroji, historií a vývojem Země a
aplikací této vědy. Geologická praxe je profesí pro ty, kteří vlastní potřebnou kvalifikaci a/nebo
profesionální zkušenost uznávanou jejich příslušnými státními orgány nebo na základě práva, a
kteří se živí převážně takovou prací.
Všeobecné zásady
1. Všichni geologové, kteří se řídí tímto kodexem, musí ve svém profesionálním
chování brát zřetel k těmto standardům a k duchu následujících ustanovení tak, aby
neškodili důstojnosti profese.
2. Privilegium vykonávat geologickou profesi vyžaduje nejvyšší standardy integrity,
morálky, profesionálního svědomí a morální odpovědnosti.
3. Geolog je zodpovědný za dojem, který o své profesi vytváří v povědomí svého okolí
a veřejnosti jako takové.
4. Geolog je zavázán dodržovat profesionální mlčenlivost a chránit třetí strany.
Vztahy s ostatními geology
1. Jednání geologa k jeho kolegům, zaměstnavatelům a třetím stranám, s nimiž je v
kontaktu, by měla ovládat pravidla loajality a čestnosti. Zejména je od něj
požadováno, aby neprozrazoval informace, které mohou diskreditovat jiného kolegu.
2. Geolog nesmí věnovat své jméno ničemu, co je nepravdivé, ani uzavírat dohody,
které poškozují klientovo postavení.
Vztahy s klienty
1. Geolog musí vždy informovat svého klienta o skutečných omezeních praktických
výsledků, které mohou být dosaženy z poskytované profesionální pomoci, zejména
tam, kde to znamená zvýšené náklady klienta.
2. Geolog se musí vyhnout jakémukoliv druhu nedbalosti při uplatňování své profese,
zejména tam, kde znamená zvýšené riziko hmotné nebo morální újmy pro svého
klienta nebo pro životní prostředí.
3. Geolog nesmí měnit nebo popírat existenci skutečností nebo přijímaných
technických nebo vědeckých pravd tak, aby tím zvýhodňoval klienta nebo zaváděl
veřejnost.
4. Rady a konzultace:
· Geolog nesmí slibovat nebo vydávat specifické profesionální rady, které nemohou
být podepřeny skutečnou, objektivní možností, nebo zveřejňovat profesionální
kvalifikaci, kterou ve skutečnosti nemá s cílem odradit klienta od vyhledání
jiných profesionálních geologů.
· Geolog musí konzultovat nebo radit konzultaci s ostatními specialisty, kdykoliv
jsou tak zájmy jeho zaměstnavatele nebo klienta lépe uspokojeny. Ve svých
závěrech musí rozlišovat mezi vlastní prací a prací svých kolegů.
· Pokud geolog - poté, co poskytne svou radu - zjistí, že tato nebude zcela
dodržena, měl by, bez ohledu na své postavení, informovat relevantní osobu o
předvídaných rizikách.
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5. Geolog by neměl přijímat funkci experta v jiném poli zájmů, než je jemu vlastní, pro
některého ze svých pravidelných klientů nebo pro klienta, kterému již poskytoval
pomoc.
Uplatňování tohoto Kodexu
1. Tento kodex chování se uplatňuje vůči všem geologům, kteří patří k některé z
profesních asociací, jež jsou členy Evropské federace geologů.
2. Musí být dodržován ve všech zemích, v nichž geologové působí, jak definováno
shora v ustanovení 12.
3. Pokud v místě existuje doporučovaný kodex chování, geolog by jej měl dodržovat,
jestliže rozsah jeho ustanovení není zahrnut v tomto Kodexu.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Jiří Krásný laureátem Ceny Oty Hynie
Toto významné ocenění za významný a dlouhodobý přínos české hydrogeologii je
udělováno již od roku 1998 ve vzájemné spolupráci České komory Mezinárodní asociace
hydrogeologů (ČK IAH) a České asociace hydrogeologů (ČAH). Podle přijatého statutu se Cena
uděluje českým i zahraničním hydrogeologům jako uznání jejich dlouhodobé významné činnosti
na poli hydrogeologie. Hlavními kritérii pro výběr kandidátů na Ceny Oty Hynie jsou zejména
výsledky odborné a vědecké práce v oblasti výzkumu a průzkumu podzemních vod, šíření
dobrého jména české hydrogeologie v zahraničí, utváření efektivních pracovních týmů a výchova
mladých odborníků. V neposlední řadě jsou důležité i morální vlastnosti a etika odborné práce.
Ocenění je nazváno po prof. Otovi Hynie (1899-1968), který je považován za zakladatele
české hydrogeologie a stal se i prvním profesorem hydrogeologie u nás (od roku 1952 působil na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Napsal přes sto originálních vědeckých
prací a několik set zpráv z terénních průzkumů. Byl autorem i zásadních monografií a skript,
z nichž některé se používají dodnes. Vychoval řadu následovníků, kteří se stali klíčovými
odborníky v oblasti podzemních vod a ovlivnily další směřování oboru až do současné doby.
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Medaile se uděluje maximálně jednou ročně jednomu kandidátovi, veřejně na
významném setkání české hydrogeologické obce. Do letošního roku byla Cena Oty Hynie
udělena čtyřem významným odborníkům: Karlovi Zimovi v roce 1998, Janu Šilarovi v roce
1999, Vladimíru Homolovi v roce 2001 a Jaroslavu Vrbovi v roce 2005. V roce 2009 byl
připraven výtvarný návrh (viz obr.) a vyrobena Medaile Oty Hynie, která se stala součástí Ceny
Oty Hynie. V pořadí pátým laureátem se letos u příležitosti mezinárodního hydrogeologického
kongresu v Ostravě stává Jiří Krásný, za svůj nezpochybnitelný přínos oboru hydrogeologie a
zvláště regionálně-hydrogeologickému výzkumu, za výchovu nové generace, i za vynikající
reprezentaci české hydrogeologie v zahraničí, mj. i ve vedení IAH. V této souvislosti
upozorňujeme i na právě dokončovanou syntézu hydrogeologie ČR, kterou Jiří Krásný právě
dokončuje s týmem spolupracovníků, a která by měla vyjít knižně v roce 2010, jako zásadní
hydrogeologické dílo od doby monografií Oty Hynie. Sledujte proto další zprávy a nabídky
knihkupectví.
JVDatel
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cena Oty Hynie – Laudatio
Řeč, která zazněla při předávání ceny Oty Hynie v Ostravě, 31.8.2009
Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové,
když jsem byl požádán o to, abych uvedl letošního nositele Ceny Oty Hynie, s radostí jsem
přijal, protože osoba, kterou vám za chvilku představím, je skutečnou osobností na poli české i
světové hydrogeologie. Připravil jsem si první verzi slavnostního aktu, která obsahovala všechny
tradiční prvky: Kandidát ceny již od dětských let dychtil se stát geografem a tato touha ho
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dovedla k jiné přírodní vědě – hydrogeologii…. Tak jak jsem pokračoval dál, až jsem si
uvědomil, že má řeč připomíná spíše projev nad rakví, než aby uvedla aktivitou sršícího kolegu.
Proto mi odpusťte, ale tradiční fakta neuslyšíte.
Hlinka, Růžička, Hašek. To jsou ikony našeho hokeje, tzv. zlatá naganská generace, která
proslavila naší republiku po celém světě. První hráč je mrtvý, druhý se dal na trenérskou kariéru,
ale ten třetí stále hraje. Snad mi kolega, o kterém mluvím odpustí, že ho srovnávám
s obyčejnými bruslaři, ale i v našem oboru existuje tzv. zlatá generace, která pozdvihla českou
hydrogeologii na úroveň, kterou nám svět může jen závidět. Hvězdou tohoto hydrogeologického
týmu Allstars vždy byl hráč universálního použití, kterého můžete nasadit jak na post brankáře,
obránce tak i útočníka.
A všude podává excelentní výkony. Tím stále aktivním hráčem, který dnes získá Cenu
Oty Hynie je Doc. RNDr. Jiří Krásný CSc.
I když jsem se zavázal, že nebudu zmiňovat životopisná fakta, přeci jen mi dovolte
stručný výčet základních vlastností Doc. Krásného, které ho, mimo jiné, přivedly až sem.
Věrnost a oddanost – zde nemyslím jeho příkladný vztah k paní Růžence, ale
k hydrogeologii. Za dobu své kariéry vystřídal jen dva kluby, promiňte, zaměstnavatele Ústřední ústav geologický a Přírodovědeckou fakultu Karlovy University a v obou zanechal
nesmazatelné stopy. V prvním rozvojem regionální hydrogeologie v druhém pedagogickou
aktivitou.
Slušnost – v dnešní době se velmi často hovoří o morálním kreditu, ale jen málokdo ví, co
to vlastně znamená. Doc. Krásný je pro mě ojedinělou ukázkou člověka, který splňuje nároky na
toto kritérium. Na práci leckterého z nás byl nucen psát odborný posudek, a přiznejme si, že se
mu do rukou dostali někdy ne vždy povedené výtvory. Jeho vyjádření byla odborně kritická, ale
byla to vždy kritika konstruktivní, při které se nikdy neobjevily žádné osobní invektivy.
Schopnost reprezentovat českou hydrogeologii v zahraničí
A jsem zase zpátky u hokeje. Jágr by nebyl Jágrem, kdyby nešel do NHL a zůstal na
Kladně. Podobně si troufnu prohlásit, že Krásný by nebyl Krásným, kdyby nešel do Iráku a
Nikaragui. Jak sám říká, tyto zahraniční mise znamenaly jak pro něho, tak i pro místní
hydrogeologii mezník. Jméno docenta Krásného se postupem doby, především pak v době jeho
aktivního působení ve vrcholné světové hydrogeologické organizaci IAH stalo symbolem pro
hydrogeologii tzv. hard rocks. Komise, kterou založil byla za jeho působení tou nejaktivnější
v IAH a pole své působnosti rozšířila z Evropy i na další kontinenty.
Co říci na závěr. Když jsem začal podobenstvím s hokejem, tak u něho i skončím. Zlatá
generace naganských hokejistů nám všem chybí – náš hokej už není tím čím býval. Možná se
mnou ne všichni budete souhlasit, ale osobně cítím, že ani naše hydrogeologie není tím čím
bývala, ta zlatá generace o které jsem se zmiňoval stále více chybí. Proto jsem přesvědčen, že
Cena Oty Hynie pro rok 2009 je v těch nejlepších rukou. Její předání bych však trochu sobecky
rád podmínil přáním, aby se docent Krásný nechal inspirovat veteránem naganského finále
Dominikem Haškem a v české hydrogeologii zůstal co nejdéle s námi.
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Ohlédnutí za 10. česko-slovenským hydrogeologickým kongresem,
Ostrava 31.8.-3.9.2009
Po jedenácti letech od poslední společné - tedy československé – IX. hydrogeologické
konference v Pardubicích (1988) se sešli hydrogeologové obou států na společném vrcholném
odborně-společenském setkání. 31. srpna začal 10. česko-slovenský mezinárodní
hydrogeologický kongres v prostorách nové auly Vysoké školy báňské v Ostravě – Porubě jako
nejvýznamnější událost české a slovenské hydrogeologické obce v letošním roce. Kongres
navázal na samostatné akce konané v obou státech – na XII. český národní hydrogeologický
kongres konaný v roce 2005 v Českých Budějovicích, a na XIV. slovenskou hydrogeologickou
konferenci, která se konala v Banské Bystrici v roce 2007. V Česku tento mezinárodní kongres
tak nahradil plánovaný XIII. národní hydrogeologický kongres, který se měl konat právě letos.
Obnovené společné setkání je vyjádřením trvalé a velmi úzké spolupráce odborníků obou států
v této vědní disciplíně a jejích aplikacích.
Nosným motivem kongresu byla „Voda – strategická surovina pro 21. století“. Je to
vyjádření zásadní důležitosti vody, jejího dostatečného množství i potřebné jakosti pro rozvoj
člověka i celé naší civilizace. V souvislosti s rozvojem společnosti, různých lidských aktivit a
také působením globálních klimatických změn jsme svědky rostoucích tlaků na vodní zdroje
v celém světě. Většina lidské populace na Zemi nemá přístup k dostatečným a kvalitním zdrojům
pitné vody a situace se bohužel nezlepšuje, spíše naopak. Je i odpovědností české a slovenské
hydrogeologie svým dílem přispět k optimalizaci využití zdrojů podzemních vod a k zajištění
jejich potřebné ochrany pro trvale udržitelné využití jako prioritních a bezpečných zdrojů
kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo.
Organizátory kongresu byli:
- Česká asociace hydrogeologů
- Slovenská asociace hydrogeologů
- Mezinárodní asociace hydrogeologů
- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-.geologická fakulta
- Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
- Komenského univerzita v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, katedra hydrogeologie.
Slovenská asociace hydrogeologů vydává recenzovaný vědecký časopis Podzemná voda,
který lze bez nadsázky označit jako nejprestižnější vědecké periodikum v oblasti střední Evropy
zaměřující se na problematiku podzemních vod. U příležitosti kongresu vyšlo speciální číslo
tohoto časopisu, v němž jsou uveřejněny významné vědecky zaměřené referáty. Mediální
partnerem kongresu byl již tradičně časopis Vodní hospodářství, který číslo 8/2009 věnoval
tématice kongresu a významné kongresové příspěvky s širším dopadem do odborné veřejnosti
byly do něho zařazeny.
Kongresové jednání bylo velmi bohaté, probíhalo v celkem 10 sekcích:
1. Regionální výzkum podzemních vod
2. Optimalizace využívání podzemních vod, ochrana kvality a kvantity a podzemních vod
3. Antropogenní ovlivnění vod, průzkum a sanace znečištění, analýza rizik
4. Nové metodiky a technické prostředky v hydrogeologickém průzkumu, využití
geoinformačních technologií v hydrogeologii
5. Modelování hydrogeologických procesů, metody kvantitativní hydrogeologie
6. Důlní hydrogeologie, dopady likvidace dolů na povrchové a podzemní vody
7. Využití podzemních vod jako alternativních zdrojů energie a surovin
8. Ekohydrologie, interakce povrchových a podzemních vod
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9. Výzkum a využití minerálních, termálních a léčivých vod
10. Právní prostředí hydrogeologických prací, legislativní problémy
V rámci těchto 10 sekcí účastníci přihlásili celkem 108 příspěvků, což je o 67 % více(!),
než na posledním XII. národním hydrogeologickém, kongresu v Českých Budějovicích (65
příspěvků celkem). I to je důvod pro to, že jednání muselo probíhat vždy ve dvou paralelních
sekcích a záleželo na účastnících, který sál k jednání si vyberou. Účastníků kongresu bylo cca
180, šlo tedy nesporně o největší hydrogeologickou akci v tomto roce v ČR. Kromě českých a
slovenských účastníků jsme mohli přivítat i kolegy z Polska a Německa.
V rámci Unie geologických asociací UGA došlo ke konsensu uspořádat hydrogeologický
kongres termínově i místně společně s 1. českým národním inženýrskogeologickým kongresem
s mezinárodní účastí, jehož hlavním organizátorem byla Česká asociace inženýrských geologů
ČAIG. Organizátory očekávaný významný synergický efekt, byl naplněn ke spokojenosti všech
účastníků. Jedná se o velmi příbuzné obory a často se prolínající řešené problémy, účastníci
kongresu proto většinově uvítali možnost vybírat si z celkové nabídky přednášek obou kongresů.
Tento fakt je ostatně odrazem faktu, že hydrogeologie, se čím dál tím více stává oborem
multidisciplinárním, který se neuzavírá do sebe. Nelze pominout geochemické, hydrologické,
ekologické, stavebně-technické nebo vodohospodářské aspekty hydrogeologických výzkumů a
průzkumů, stejně jako záležitosti ochrany přírodního prostředí, aplikací geofyziky, možností
využití geoinformačních technologií, matematického modelování, rozvoje vrtné a další
průzkumné techniky.
Z globálního pohledu je hlavním strategickým problémem ohledně podzemních vod
zajištění dostatečných a jakostí vyhovujících vodních zdrojů, zvláště v některých oblastech světa.
Nejedná se pouze o vodu pro zásobování pitnou vodou, ale i o užitkovou vodu pro zavlažování,
vodu pro místní průmyslové využití, vodu jako zdroje surovin či alternativního zdroje energie,
nebo vodu jako balneologického zdroje či zdroje pro výrobu balených vod. Zásadním
problémem vodních zdrojů vyspělých i rozvojových zemí je zvýšit či zajistit jakost podzemních
a povrchových vod z hlediska ochrany před antropogenním znečišťováním, lokálním či plošným.
Mj. i z výše uvedených důvodů se v dnešním světě čím dál silněji stává kvalitní voda
strategickou surovinou. Ve středoevropských podmínkách podzemní zdroje poskytují dostatečné
množství vody, která je kvalitnější a odolnější vůči rizikům současného světa (klimatické změny,
teroristická hrozba) než zdroje povrchové vody. I proto bylo zvoleno téma „Voda – strategická
surovina pro 21. století“ jako nosné téma 10. česko--slovenského mezinárodního
hydrogeologického kongresu.

Shrnutí odborného jednání v sekcích
Nyní trochu podrobněji o jednání v jednotlivých sekcích. V sekci Regionální výzkum
podzemních vod zaznělo 5 referátů o regionálních aspektech výzkumu podzemních vod.
Inspirující byl pro nás příspěvek Malíka a Bíma o probíhajících regionálních výzkumech na
Slovensku, zajímavý byl i přehled vývoje regionálních prací na území ČR (Kadlecová et al.).
Závažné problematice přeshraničního dosahu hydrogeologických prací byl věnován příspěvek
Kněžka et al. týkající se vnitrosudetské pánve. Mimoevropská problematika byla zastoupena
dvěma příspěvky z prací v Mongolsku (Burda p. et al.).
Šest příspěvků druhé sekce Optimalizace využívání podzemních vod, ochrana kvality a
kvantity podzemních vod uvodil obecně laděný příspěvek Fendekové a Némethyho, a poté
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následovaly 2 příspěvky zabývající se aktivitami ČHMÚ ohledně pozorovací sítě podzemních
vod (Pavlíková) a hodnocení pramenů (Benčoková, Ledvinka). Tým pracovníků kolem
společnosti DIAMO ukázal metodiku vyhodnocování monitoringu kolem struktury Čertových
zdí (Maršalko et al.). Kvalitativními parametry podzemních vod se zabývaly 2 příspěvky (Krám
et al. – povodí Lysina v Slavkovském lese a Bruthans – Schweigstillová s problematikou
hliníkem bohatých vod z pískovců).
Devět příspěvků bylo zařazeno v sekci Antropogenní ovlivnění vod, průzkum a sanace
znečištění, analýza rizik. I když jde o nejčastější práce v oboru, jejich relativně nižší zastoupení
je odrazem toho, že těmto zaměřením jsou věnovány různé další konference a semináře v ČR.
Zazněly zde jednak obecně zaměřené příspěvky (Švoma-Dusílek s fotodetekcí a fytoremediací,
Holubec et al. s posuzováním bodových zdrojů znečištění podle 2000/60/ES, Michlíček et al.
s metodikou syntetických map zranitelnosti, Bieganska-Harat s průsakovými vodami ze skládek),
a jednak case studies z řešených lokalit (Kvapil et al. – lokalita Kuřívody, Kostolanský et al. –
Jaslovské Bohunice, Střemcha et al. – sanace Bzenec, Bruthans et al. – jímací území Litá).
Problematice kvality pitných vod v Mongolsku byl věnován referát Novotné et al.
Překvapivě nejobsazenější sekcí kongresu byly Nové metodiky a technické prostředky
v hydrogeologickém průzkumu, využití geoinformačních technologií v hydrogeologii.
4
příspěvky byly věnovány metodice vyhodnocování hydrologických dat (Kuchovský – Juračková,
Vlnas, Sosna), dva příspěvky se zabývaly hodnocením dat v souvislosti s IG problematikou
(Suľovská-Hulla: odvodňování stavebních jam, Kucharský-Matela – stopovací zkoušky pro
ověření těsnosti podzemní stěny) a 4 příspěvky se týkaly karotáže a dalších měření ve vrtech
(Vaněček et al. – fluorescein v TV kameře při stopovací zkoušce, Mareš et al. – karotáž pro
hydraulické vlastnosti puklin, Procházka et al. – nové karotážní metody pro řešení HG a IG
problémů, Duras – Bláha – optická dokumentace a kontrola HG vrtů). 2 referáty pojednávaly o
problematice vzorkování (Slouka – spolehlivost vzorkování arsenu, Weiss – mnohoúrovňové
vzorkovací systémy), jeden referát se zabýval integrálním průzkumem znečištění (Gzyl et al.) a
jeden metodikou tvorby hydrogeochemických map (Kordík – Slaninka).
Osm příspěvků se týkalo problematiky Modelování hydrogeologických procesů a metod
kvantitativní hydrogeologie. Sekce byla uvozena zásadním referátem o aktuálních problémech
aplikací matematického modelování (Hokr et al.), modelováním v puklinovém prostředí se
zabýval příspěvek Poláka et al. a další referát účinností kapilární bariéry (Trpkošová – Mls). Dva
příspěvky se týkaly modelování hydrologického sucha (Machlica – Horvát, Gregor). Příklad
metodiky regionálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
podal Uhlík et al., vztah podzemních a povrchových vod na lokalitě Apolka v Bratislavě
demonstrovali Bágelová – Krčmář. Modelování atenuačních procesů ropných látek prezentoval
Nešetřil.
Velmi obsazenou sekcí byla Důlní hydrogeologie, dopady likvidace dolů na povrchové a
podzemní vody. Úvodní vyzvaná přednáška Grmely et al. dala rámec celému jednání. 5
příspěvků shrnovalo problematiku důlní hydrogeologie na Ostravsku z obou stran hranic (Jelínek
et al. – vliv likvidace dolů české části hornoslezské pánve na režim podzmeních vod, Pluta –
Dziendziel . důl 1. Máje Polsko, Waclawik et al. – důl Morcinek, Grmela et al. – vliv likvidace
dolů české části dolnoslezské pánve na režim podzemních vod). Hydrogeologickým aspektům
likvidace dolu Žacléř se věnuje Grmela et al., příklad z rosicko-oslavanské oblasti přináší Grycz
et al. Podzemními vodami mostecké pánve se zabývá Halíř, a kvalitou vod v souvislosti s těžbou
rudních ložisek ve Slovenském rudohoří Bajtoš. Š závěrečné příspěvky zpracovávají
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problematiku dopadu těžby uranu na podzemní vody (Všetečka – Lusk, Ekert et al., Říčka –
Kuchovský).
Novátorskou sekcí bylo Využití podzemních vod jako alternativních zdrojů energie a
surovin. Všech 7 příspěvků se týkalo problematiky geotermální energie. Dvě úvodní přednášky
(Myslil – Datel, Fendek et al.) shrnuly zásadní aspekty dané problematiky. Problematikou vrtů
pro tepelná čerpadla se zabývaly dva příspěvky (Čížek P., Datel et al.). Využití důlních vod jako
zdroje tepla bylo možné najít u příspěvků Šindeláře et al. a Halmo-Daubnera. Využití
karotážních metod pro geotermický průzkum prezentovala Jiráková et al.
Sekce Ekohydrologie, interakce povrchových a podzemních vod, antropogenní ovlivnění
na vodu vázaných ekosystémů byla naplněna jen třemi příspěvky, a všechny se zabývaly
interakcí podzemní a povrchové vody. Milický – Zeman shrnuly problematiku této komunikace
v povodí Pšovky, Pastuszek – Datel u Labe v Kolíně, a No let al. na toku Křinice.
Sekce Výzkum a využití minerálních, termálních a léčivých vod obsahovala pět
příspěvků. Zásadní přednášku zde přednesl Krásný v rámci udělení Ceny Oty Hynie, týkající se
geneze minerálních vod karlovarského typu. Příspěvkem o izotopových výzkumech v Karlových
Varech ho vhodně doplnil Goliáš et al. Geochemický výzkum ústeckých termálních vod shrnuli
Dupalová – Vencelides a optimalizací využití termálních vod v Ústí nad Labem a v Děčíně se
zabýval Datel et al. Lipanský – Goliáš podali zajímavý referát o radioaktivních pramenech
v Jeseníkách.
S neobyčejným zájmem se z logických důvodů setkala sekce Právní prostředí
hydrogeologických prací a legislativní problémy, řízená Svatoplukem Šedou, a to i ze strany
inženýrských geologů. Je to odraz toho, že legislativní zajištění hydrogeologických prací je
jedním z bolavých míst naší činnosti. Pozvaní právní odborníci na různé aspekty
hydrogeologických prací přednesli zajímavé příspěvky, které byly následovány živou diskusí.
Šeda uvodil jednání sekce obecným referátem shrnujícím danou problematiku a dále i analýzou
geologických předpisů, Strnad prezentoval problematiku vodního práva, Vícha se zabýval
právními aspekty sanačních prací, veselý souvislostmi hydrogeologických prací a ochrany
životního prostředí, Šponar aplikací báňských předpisů a Štorek – Šeda problematikou podzemní
vody ve stavební legislativě.
Lze konstatovat, že zvolené téma kongresu bylo přihlášenými příspěvky vrchovatě
naplněno. Zájem účastníků i závažná diskutovaná témata jsou dokladem potřebnosti takovýchto
setkávání. Za 4 roky, tedy v roce 2013, se proto zcela jistě uskuteční další podobné setkání české
hydrogeologické obce, tentokrát XIV. hydrogeologický kongres. O způsobu a míře spolupráce se
slovenskými kolegy nebo ČAIG budou ještě vedena jednání. Přípravou nového kongresu byl
pověřen J.V.Datel jako zástupce Přírodovědecké fakulty UK Praha.
Závěrem je třeba poděkovat hlavním organizátorům kongresu Nadě Rapantové a Arnoštu
Grmelovi, jakož i dalším kolegům a jejich mnoha kolegům a studentům za osobní nasazení a
množství sil věnovaných zajištění bezproblémového chodu kongresu, a také VŠB-TU Ostrava za
poskytnutí velmi důstojných prostorů pro jednání.
JVDatel
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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ČAIG

Zhodnocení 1. národního inženýrskogeologického kongresu v Ostravě
(Pavel Pospíšil)
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych se krátce zamyslel, již s určitým časovým odstupem, nad 1. národním
inženýrskogeologickým kongresem konaným v termínu od 31.8 do 3.9.2009 v Aule Vysoké
školy báňské Technické univerzity Ostrava.
Nemohu jinak než se v myšlenkách vrátit zpět o více než 3 roky, kdy jsme na Valném
shromáždění naší asociace neformálně hovořili s kolegou Schröfelem a předsedou partnerské
asociace hydrogeologů dr. Datlem a padla myšlenka o možném společném organizování
kongresů obou asociací. Od původní myšlenky k jejímu naplnění uběhla dlouhá cesta, několikrát
o tomto návrhu jednala Rada naší asociace, návrh byl prezentován ve Zpravodaji, ale reakce byly
zpočátku smíšené a mnohdy i pesimistické. Vzhledem k aktivitě členů Rady ČAIG však přípravy
pokračovaly. Příprava společného konání kongresů byla schválena i předsednictvem ČAH a byly
ustaveny organizační a vědecké výbory obou kongresů. I přes počáteční obavy se našeho prvního
kongresu nakonec zúčastnilo přes 60 registrovaných účastníků a to je vzhledem k počtu členů
ČAIG výborná zpráva, protože je evidentní, že odborné přednášky i neformální diskuse o
pracovních, ale i osobních tématech je mezi členy ČAIG velmi vítána. Kvalita přednášek byla
velmi vysoká a jsem rád, že to není jen můj závěr, ale i slova člověka nadmíru povolaného tento
soud vyřknout, a to prof. Paška, který byl na kongresu oceněn pamětním listem ČAIG za
celoživotní přínos rozvoji inženýrské geologie v naší zemi u příležitosti jeho významného
životního jubilea. Právě diskuse a chuť účastníků diskutovat způsobovala jediný závažnější
problém na kongresu. Nebyl dodržován původní časový plán, což způsobilo problémy, pokud
účastníci obou kongresů přecházeli mezi přednáškovými sály na vytipované přednášky. Kongres
byl v diskusi hodnocen pozitivně, zazněly i poznámky, že byl pojat až příliš reprezentativně (ale
bylo to poprvé). Velmi vydařená byla i pokongresová exkurze pořádaná společně pro oba
kongresy, kdy byly navštíveny lokality sanace „ropných lagun“ v Ostravě zajišťované ČAH a
sesuv Řečice u vodního díla Šance prezentovaný kolegou ing. Novosadem. I přes obavy
organizátorů vyšlo dokonale i počasí.
Závěrem nelze jinak, než poděkovat organizátorům obou kongresů za dokonalou práci,
kterou odvedli. Jmenovitě předsedům organizačních výborů doc. Marschalkovi (ČAIG), doc.
Rapantové (ČAH) a také předsedům vědeckých výborů prof. Paškovi (ČAIG) a doc. Grmelovi
(ČAH), který byl navíc „duší“ obou kongresů.
Věřím, že se za 4 roky podaří zorganizovat kongresy v tomto pojetí znovu a poučeni
drobnými nedostatky, bude kvalita ještě vyšší.
Díky všem účastníkům!
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Foto z kuloárového jednání na 1. národním inženýrskogeologickým kongresu
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Členská základna ČAIG
Číslo účtu: 1922162369/0800, (0000) - variabilní symbol, 0308 - konst. symbol
Aktuální stav ke dni 04.10.09.
NEZAPLACENO rok ( n )
Abramčuková Anna Ing.(P) (0001) - Benkova 1686,149 00 Praha 4, důchodce, -Alföldi Károly Mgr.(U) (0289) - Ve Smyčce 2, 400 11 Ústí nad Labem, -Barvínek Richard Ing. (P) (0006 )- Na Dionýsce 1,160 00 Praha 6, důchodce, --09
Bělohradský Vladimír (Ú) (0007 )- Mikulášská 622, 460 01 Liberec IV, důchodce- 06,07,
08,09
Bradáč Vratislav Ing. (B) (0008) - ALGOMAN, Hlavní 316,74781 Otice, -Brunda Stanislav Ing. (P) (0009)- K parku 6, 317 04 Plzeň, důchodce 06,07,08,09
Březina Stanislav RNDr.(B) (0010)(GEO-ING) -Nad plovárnou 4, 58601 Jihlava, -Bříza Jaroslav RNDr.(Ú)(0011) - Mojžíšovu prameni 578,46311, Liberec 30, důchodce, --09
Bohátková Lucie Mgr.(P) (0276) - Bránická 116, 147 00 Praha 4, -Calábek Vladimír RNDr. (B) (0012) - Osmek 35, 750 00 Přerov, ---Čech Rudolf Ing. (P) (0019) - Badeniho 5, 160 00 Praha, důchodce , --35
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Čechová Eliška RNDr. (Ú) (0020) - Pod parkem 2565/68 400 12 Ústí n/L, -Červený Jiří (P) (0022)- Na Šutce 401/27, 182 00 Praha 8 – Troja, důchodce, 08,09
Činka Jiří Ing. (P) (0024) - Dělená 957/1,155 00 Praha 5 - Řeporyje , -Čihák Petr Ing. (P) (0259) - Vysokomýtská 716, 565 01 Choceň , -Dvořák Jiří (B) (0027) - Černého 3, 635 00 Brno-Bystrc , 08,09
Dvořáková Jitka RNDr. (P) (0029) - Brechtova 777, 149 00 Praha 4, -Fajfr Milan RNDr. (P) (0030)- Ke sv.Jiří 38, 312 18 Plzeň , ( GEKON ), 06, 07,08,09
Farkaš Štěpán Ing. (B) (0031)- Sídliště svobody 20 / 73, 796 01 Prostějov, 04,06, 07,08,09
Fojtík Karol RNDr. (B) (0034)- Kamínky 4, 603 00 Brno, -Fojtík Stanislav RNDr.(P)(0035)- Vítěz.Nezvala 755,272 04 Kladno 4,

04, 06, 07,08,09

Follprecht Luděk RNDr. (P) (0036) - Nikoly Tesly 10, 160 00 Praha 6, důchodce, -Fousek Jan Ing. (B) (0037) - Nejedlého 9, 638 00 Brno, -Fulka Jan Ing. (P) (0038) - Závodu Míru 799, 360 05 Karlovy Vary (INGEP) 06, 07,08,09
Fürych Vilém RNDr. (B) (0039) - Vančurova 9, 586 01 Jihlava , --Gardavská Anna RNDr. (P) (0040) - Mořina č.p. 183, 267 17 Mořina ---Grézl Michal Ing. (O)(0300) – Loučka 6, 783 22 Loučka, --Grünvald Zbyněk RNDr.(B) (0265) - Školní 322, 664 43 Želešice , --Hanák Jaroslav RNDr. (B) (0041)- Úvoz 63, 602 00 Brno,---Hauser Jaroslav Ing.CSc.(B) (0042)- Jurkovičova 10, 638 00 Brno, -Havelka Jaroslav Ing. (P) (0043) - U Bazénu 402, 142 00 Praha 4-Písnice, ---Hejnák Josef RNDr.CSc.(P) (0043) - Na stezce 1329, 100 00 Praha 10, důchodce, --Herštus Jiří Ing.DrSc.(P) (0044) - K Dolánkám 996, 282 01 Český Brod, důchodce, --Hoda Jaroslav Mgr.(B)(0299), Vrchlického 11, 58601 Jihlava, --Homolka Petr Ing. (B) (0046)- Banskobystrická 139, 621 00 Brno TOP GEO ,06, 07,08,09
Horáček Miloš RNDr. (P) (0047)-Jug. partyzánů 22, 160 00 Praha 6
Horský Otto Ing. CSc.(B)(0050) Břenkova 28,613 00 Brno-Černá Pole, důchodce
,06,07,08,09
Horčička
Lumír
07,08,09,adr.neznámá

RNDr.(Ú)(0271)-Riegrova

5379,

43

001Chomutov,06,

Hradský Božetěch RNDr. (B (0053)- Luční 4584, 760 05 Zlín , -Hrouda Emil (P) (0054)- Mečeříž 96, 29477 Mečeříž, důchodce, --Hruška Jiří RNDr. CSc.(P) (0055)- Hvězdova 35,140 00,Praha 4, důchodce --Hudek Jiří Ing. CSc. (P) (0057)- Italská 1, 120 00 Praha 2, --Hušpauer Milan RNDr. (P) (0059)-Na studních 72, 284 01 Kutná Hora,--09
Hýsek Jiří (P) (0061) - 512 13 Bozkov 105 důchodce , 06, 07,08,09
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Chaloupský Jan Ing. (P) (0013)- U hřiště 639, 541 02 Trutnov, 04,06,07,08,09chybná
adresa?
Chalupa J. RNDr.(P) (0014)- Na Veselou 771, 266 01 Beroun, --

-

Chalupová Soňa RNDr. (P) (0015) - Na Veselou 771, 266 01 Beroun III., -Chamra Svatoslav Ing.CSc.(P)(0016)-ČVUT, Katedra geot., Thákurova 7,16629 Praha 6, -Chmelař Jaroslav RNDr.(P)(0017)-Čapkova 1063,592 31 N.Město na Moravě, -Chmelař Radovan RNDr.(P) ( 0281) - Vršovická 28,101 31,Praha 10, -Chyba Petr RNDr (P)(0018)-Veverkova 1343, 500 05 Hradec Králové 5, 04, 06,07,08,09
chybná adresa
Ides David Ing.(O) (0260) - B.Václavka 10, 700 30 Ostrava-Bělský les , 04,06,07,08,09
Indra František Ing.(O)(0295) - Slepá 365, 74285 Vřesina, -Jäckl Pavel Ing. (O) (0062) - Norská 9, 772 00 Olomouc, -Janda Martin Ing. (P) (0063) - Lomená 390, 382 03 Křemže, 08,09
Janík Oldřich RNDr. (B) (0064) - B.Němcové 601, 760 01 Zlín , --Janoušková Zdeňka RNDr. (P) (0065) - Filipova 2014, 148 00 Praha 4, důchodce, -- 09
Janovský Josef Ing. (B) (0066) - Staňkova 8b, 602 00 Brno, důchodce, -Jánský Vladimír Ing.(P) (0067) - Radiová 37, 312 00 Plzeň, důchodce, 06, 07,08,09
Jirotka Petr p.g. (P) (0068) - Bělohorská 141, 169 00 Praha 6-Břevnov, důchodce, 08,09
Kalandra Dušan Ing.CSc.(O)(0072),K jezeru 11a,700 30 Ostrava-důchodce, 06, 07,08,09
Kárník Jan Mgr. ( P) (0277) - Roztylské nám. 5, 141 00 Praha 4, --Kašpárek Milan RNDr. (B) (0073) - Slunečná 4552, 760 05 Zlín , 06, 07,08,09
Klablena Petr Ing. (B) (0074)-Rohozná u Poličky 419,569 72 Rohozná, důchodce,---Kleček Martin Ing. (P) (0076) - Hanzlíkova 2, 180 00 Praha 8, --09
Kleinová Radmila Ing.(O) (0077)(K-GEOs.r.o.) - Čujkovova 50A, 700 30 Ostrava 3, --Klímek Lubomír RNDr.(B) (0078) - Vlárská 14, 627 00 Brno, 08,09
Kmeť Albert ( P) (0268) - GEON s.r.o., Na padělkách 4216,66452 Sokolnice, 08,09
Kněžek Jan RNDr. (Ú) (0079) - Pod parkem 2565/68, 400 12 Ústí n.Labem, ---Kočí Jiří (L) (0082) - Michelský vrch 519/43, 460 14 Liberec 14, 05,06, 07 ,08,09
Kofroň Michal Ing. (O) (0083) - Na rybníčkách 5, 704 00 Ostrava-Zábřeh, 06, 07,
Kokotková Eliška Ing.(O)(0086)- Krestova 19,705 00 Ostrava 3-Hrabůvka, důchodce, -Komín Martin Ing. (Ú) (0087) - Kollárova 5, 400 02 Ústí nad Labem,--Kostohryz Ondřej Ing. (P) (0278) - Palackého 1560/8,Teplice PSČ 415 01, --Koudelka (PETRIS s.r.o.) (P) (0093) - Ve Svahu 25, 147 00 Praha 4

04,06, 07,08,09

Kovář Luděk Ing. (O) (0095) (K-GEOs.r.o.)-Nováčkova 5, 700 30 Ostrava-Výškovice, -Kracík Vladimír RNDr. (P) (0096) - Jakobilo 326/21, 109 00 Praha 10, 06, 07,08,09
Král Jan RNDr. (P) (0097) - Žandovská 306, 190 00 Praha 9, důchodce, -- 09
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Krčmová Blanka RNDr. (B) (0099) - Cihlářská 16, 602 00 Brno, důchodce, --Krobot Pavel (O) ( 0285) - Závodní 15, 70030 Ostrava , 07,08,09
Kristen Antonín (O) (0100)-Divišova 7, 772 00 Olomouc

02 , 04, 05,06,08,09

Krotký Václav (P) (0101) - Diezenhoferova 2, 370 06 Č.Budějovice - důchodce,06,07,08,09
Křivánek Jaroslav Ing.(P)(0298) - Okružní 608, 28002 Kolín 5, --Křivinka Josef Ing. (B) (0102) - Humenná 15, 625 00 Brno, --Kudrna Zdeněk Ing. CSc.(P) (0104) - V Americe 111, 252 31 Všenory 2 ,---Kunešová Eva (P) (0108) (MINIGEO) - Hřbitovní 7, 360 20 Karlovy Vary , ---Kusý Vlastimil Ing. (P) (0267) - Hlinice 45, 390 02 Tábor, --09
Kycl Petr (P) (0109) - Malákova 580/26, 186 00 Praha 8 – Karlín, ---Lašek Vladimír RNDr. (P) (0110) - Jabloňová 365, 570 01 Litomyšl , 05,06, 07,08,09
Lauerman Jan Ing. (B) (0111) - Žižkova 85, 586 01 Jihlava, 02, 05,06, 07,08,09
Led Miroslav Ing. (Ú) (0112) - Pod parkem 10, 400 11, Ústí n.Labem,

důchodce, --09

Lenz Stanislav RNDr. (P) (0114) - Na Pankráci 22, 140 00 Praha 4 ,důchodce, 06,07,08,09
Lešner Jeroným Mgr.(P)(0290), Husinec–Řež 186, 250 68, -Lipovský Vladimír RNDr. (P) (0117) - Brdičkova 1915, 155 00 Praha 5, 06,07,08,09
Lochmann Zdeněk RNDr.CSc.(P)(0118) - Brigádníků 7, 10000 Praha 10, důchodce, --07
Lukeš Rudolf RNDr. (P) (0121) - Jana Drdy 492, 261 02 Příbram ,--Luštincová Libuše RNDr. (P) (0122) - Xaveriova 11, 150 00 Praha 5 , důchodce, --Marek Jan RNDr. CSc. (P) (0124) - Korandova 8, 147 00 Praha 4, důchodce, --Marek Otakar Ing. (O) (0125) -J.Malady 206/57, 700 30 Ostrava 06, 07,08,09-chybná
adresa
Marschalko Marian Ing.PhD.(O)(0261) -VŠB-TUOstrava,tř.17.listopadu,70800 Ost-Poruba,-Maršálek Jiří Ing.(B) (0127) - Jandáskova 36, 621 00 Brno, -Mašek Václav RNDr.(0302) Sokolovská 29, 586 01 Jihlava --Matějka Radomír Ing. (B) (0128) - Beckovská 2687, 760 01 Zlín, ( Zlín GEO ), --Matějková Věra (P) (0129) - Jungmanova 1260 / 10 - 36 301 Ostrov, 06,07,08,09
Matoušek Milan Ing. (B) (0130) - Irkutská 3, 625 00 Brno, důchodce, --09
Medřik František (P) (0138) - Na Hrádku 2580, 530 01 Pardubice ,---(i 2010)
Melichar Miloslav (P) (0132) - Skuherského 25, 370 01 Č.Budějovice, důchodce, --Miča Lumír Ing. PHDr.(O) ( 0272) - Kosmova 3, 612 00 Brno , --Mikolanda Miloš RNDr.(P)(0279) - Na Hrázi 185/50, 290 01 Poděbrady, --Minol Vratislav RNDr. (B) (0135) - Talichova 12, 623 00 Brno , --Moric Petr RNDr. (B) (0136) - Fleischnerova 3, 635 02 Brno, --09
Muška David Ing. (O)(0301) Zborovská 2461/30,702 00, Ostrava ---
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Mühldorf Josef RNDr.CSc.(P)(0137), Taussigova 1152,18200 Praha 8, důchodce, --Němec Jan Ing. (P) (0139) - Ouholická 441/11,18100 Praha 8, důchodce --Němeček Karel RNDr. (P) (0140) - Na rovnosti 21, 130 00,Praha 3, důchodce, --Nepala Jiří (B) (0141) - Mathonova 64, 613 00 Brno, ---Nešvara Peter RNDr. (P) (0142) - Osinalická 168/18, 180 08 Praha 8 - Ďáblice
Nosková Vlasta (Ú) (0143) - Hillarova 1, 400 11, Ústí n.Labem, --08,09
Nováková Marie Ing. (P) (0145) - Hnězdenská 767/2, 180 00 Praha 8, --Novosad Stanislav Ing.CSc. (O) (0146) - Metylovice 537, 739 49 Metylovice, --Novotný Jan Ing. CSc. (P) (0270) - Evropská 255, 161 00 Praha 6 – Liboc, --Opěla Pavel Ing.(P) (0280) - Křížíkova 52/48, 186 00 Praha 8 , --Pacák František Ing. (B) (0149) - Opálková 4 , 635 00 Brno,06, 07,08,09 – adresa neznámá
Papoušková Helena Ing. (P (0150) )- Rejskova 13, 120 00 Praha 2 , 06,07,08,09
Paseka Antonín Doc.Ing.CSc. (B) (0151) - Čápkova 18, 602 00 Brno, --Pašek Jaroslav Prof.Ing.DrSc. (P) (0152) - Vestavěná 30/1015, 141 00 Praha 4-Spořilov, --Pašek Tomáš Mgr.(CB)(0291) - Mánesova 88/20, 370 01 Č.Budějovice, -Patáková Ivanka RNDr. (P) (0153) - V Horní Stromce 9, 130 00 Praha 3, důchodce, --07
Pavlík Jiří Ing. CSc. (B) (0154) - Plovdivská 4, 616 00 Brno, 06,07,08,09
Peták Lubomír RNDr. (Ú) (0157) - Gagarinova 776, 460 07 Liberec, 06, 07,08,09
Petrů Petr RNDr. (Ú) (0158) - R.Lucenburgové 570/17, 46 001, Liberec, 05,06,07,08,09
Pícha Jiří Ing. Dr. (B) (0159) - Veletržní 3, 603 00 Brno - GEOTEC, 06,07,08,09
Písaříková Libuše RNDr. (B) (0160) - Znojmo-Přímětice čp.235, 669 02
04,06,07,08,09

Znojmo,

Pichl Karel Ing. (Ú) (0161) - Mošnova 5, 400 03 Ústí nad Labem, ---Pivnička Lubomír Mgr. (B) (0162) - Geotest, Tábor 44A, 602 00 Brno, --09
Plachký František (P) (0163)-(STAVOPROJEKT) - L.M.Pařízka 4, 370 01 Č.Budějovice, --Plšková Miroslava RNDr. (P)(0275) - Za Střelnicí 690/20, 182 00 Praha 8, -- ( i 2010)
Pňovský Tomáš Mgr.(P)-(0288) - Elišky Krásnohorské 3, 110 00 Praha 1, 08,09
Podpěra Pavel RNDr. (P) (0165) - Eliášova 6, 160 00 Praha 6, --09
Pokorná Pavla Ing.(Ú) (0166) - Geoindustria, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, --09
Polák Pavel RNDr. (P) (0167) - Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1, důchodce, --Pospíšil Pavel RNDr. (B) (0168) - Cihlářská č. 34, 602 00 Brno, ---Prášek Jan RNDr. (O) (0170) ; Střední 139; 747 15 Šilheřovice, 06,07,08,09
Provazník Jan Ing. (B) (0175) - Kárníkova 8, 621 00 Brno - Řečkovice , --Pupík Václav Ing. (P) (0176) - Dolní Němče 38, 382 11 Větřní, 06, 07,08,09
Pytlíček Jan
06,07,08,09

RNDr(O)(0177)-74763

Budišovice101,Ludvíkova

2,71600

Ostrava,
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Rout Jiří Mgr.(P) (0286) - Jevanská 23,10000 P 10,Arcadis-GT,Geologická 4,15200 Praha 5
Rozsypal Alexandr Doc.Ing.CSc.(P) (0179) - Štíbrova 1215, 182 00 Praha 8, --09
Rumíšek Jan Mgr. (B) (0180) -Drobného 50, 602 00 Brno
adresa

04, 05,06,07,08,09 - chybná

Rybář Jan Ing. CSc. (P) (0182) - Frýdlantská 1315, 182 00 Praha 8, důchodce, -50,- --Schröfel Jan RNDr. (P) (0185) -Na pískách 126, 160 00 Praha 6 , --Slezáková Monika Ing.( L) (0264) - Hvězdná 489/17, 460 00 Liberec V, -Smola Petr (P)(0273) - Karlovotýnská 326, 252 16 Nučice, --Spanilá Tamara Ing.(P) (0188) - Matúškova 787, 149 00 Praha 4
07,08,09

důchodce, 06,

Stach Jan Ing. (B) (0269) - (Geoindustria Jihlava), Axmanova 13, 623 00 Brno, ---Staněk Jaroslav Ing. (B) (0190) - Vinohrady 80 a, 639 00 Brno , 06,07,08,09
Stainer Michal Mgr. (P) (0263) - Dlouhá 151, Břehy 535 01 Přelouč, 05,06,07,08,09
Starý Václav Ing. (P) ( 0274 ) - Okružní 366, 274 01, Slaný ,-Stodola Vladimír Ing. (P) (0194) - Dětská 2078/67, 100 00 Praha 10, důchodce, -Střeska Jaromír Ing. (KV)(0292) - Okružní 226, 356 01 Březová u Sokolova, --Stuchlík Josef Ing. (P) (0196) - Koutníkova 215, 503 01 Hradec Králové, --09
Suchý Jan Mgr. (Ú) (0197) - Žandov 85, 40339 Chlumec, -Svoboda Bohumil RNDr. (P) (0199) - Podjavorinské 1548, 149 00 Praha 4, -Svoboda Petr Ing. (B) (0198)
06,07,08,09

- Kojetice na Moravě 137, 675 23 (koresp.GEO-IGN),

Sýkora Jan Ing. (Ú) (0201) - Bardějovská 2573, 470 01 Česká Lípa , 06, 07,08,09
Sýkora Vilém RNDr. (P) (0202) - Všenorská 855, 252 29 Dobřichovice, -Synáč Ondřej Ing. (P) (0203) - Ve Viklách 117, 149 00 Praha 4, 06,07,08,09
Šišpela Jiří p.g. (P) (0210) - Podolská 1047/60, 147 00 Praha 4, důchodce --09
Škoda Stanislav RNDr. (P) (0211) - Dobrovodská 97, 370 06 Č.Budějovice, --Šmíd Jiří Ing. (B) (0213) - Purkyňova 94, 612 00 Brno, 06, 07,08,09

chybná adresa!

Štrosová Martina Ing. (U) (0216) - Resslova 24, 400 01 Ústí nad Labem, ---Šura Jiří Ing.(P)(0296) - Dvakačovice 86, 538 62 Hrochův Týnec, -Švehla Zdeněk Ing. (ČB ) (0217) - Jiráskova 225, 386 01 Strakonice , --09
Tomášek Jiří RNDr. (P) (0219) - U Ladronky 18, 169 00 Praha 6, SGS - Praha 7, --09
Tupý Petr Ing. (Ú) (0223) - Buriánova 914, 460 06 Liberec VI, ---Tuschler Vladimír p.g.(B)(0225)-Náhorní 6, 616 00 Brno, 05 ,07,08,09
Tvrdý Jaromír RNDr. (P) (0226) Severní 7, 360 05 Karlovy Vary , 06,07,0,09
Vacek Stanislav RNDr. (P) (0228) - Řeřišný 55, 549 63 Machov,

03,04,,09

Valenta Jan Ing.Mgr.(P)(0294) - Jugoslávských partyzánů 46, 16000 Praha 6, ---
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Varvařovský Jiří RNDr.Ing.(P)(0231) - Slancova 1260/6, 180 00 Praha 8-Kobylisy , --09
Vašíček Václav RNDr. (0297) - Lidická 369, 530 09 Pardubice , -Vavrda Pavel RNDr. (B) (0232) - Schweitzerova 28, 779 00 Olomouc , --09
Vencl Jiří RNDr. (O)(0303) J.Herolda 1559/10, 700 30 Ostrava --Venclů Ivan RNDr. (O) (0234) - Zahradní 1286, 751 31 Lipník n.Bečvou, 05,06,07,0,09
Veselý Ivan RNDr. (B) (0236) - Svahová 3, 623 00 Brno, důchodce, -Veselý Jiří Ing. (Ú) (0237) - Maršovská 1519 / 6, 415 02 Teplice, 07,08,09
Veselý Miroslav (B)(0284) - Jívová 888, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, 07,08,09
Větrovský Milan Ing.(P) (0238) -Okružní 553, 431 51 Klášterec nad Ohří , 06, 07,08,09
Vlček Jindřich Ing. (P)(0283) - Radlická 103, 15000 Praha 5, 08,09
Vitásek Petr RNDr.(P)(0239) - Načešická 1868, 190 16 Praha 9, --Voltr Jaroslav Mgr. (P) (0243) - Pod strání 2217, 100 00 Praha 10 , ---Vorel Josef RNDr. (P)(0245) - Jičínská 226/17, důchodce, --Vosáhlová Jana RNDr. (Ú) (0287) - Hřbitovní 154, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, ---Vrána Tomáš (P) (0282) - Na Babě 20, 160 00 Praha 6, -Vráblík František (P) (0246) - Brodského 1664, 149 00 Praha 4, 06, 07,08,09
Vrba Otakar Ing. (P) (0247) - Zárubova 506, 142 00 Praha 4, důchodce, -Vybíral Roman RNDr. (Ú) (0248) (GIS) - Dlouhá 389, 463 12 Liberec 25, --Vyjídák Bořivoj Ing.(P)(0293) - Na rovnosti 2691/19, 130 00 Praha 3, důchodce, --Wohlmuth František RNDr.(P) (0249) - Klínovecká 966/2, 363 01 Ostrov nad Ohří, --Woznica Lumír Ing.CSc. (B) (0250) - Komprdova 13, 615 00 Brno, --09
Záruba Jiří Ing.(P) (0252) – Arcadis-Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, -Zavoral Jiří Ing. CSc. (Ú) (0253) - Svatojiřská 18, 400 03 Ústí n.Labem , -Zemánek Igor Ing. (P) (0254) - Lumiérů 35, 152 00,Praha 5 , --Zika Pavel Ing. CSc.(P)(0255) - Poznaňská 430, 18100, Praha 8, platby97-08??
Zmítko Jiří RNDr. (Ú) (0256) - Myslbekova 209/1, 417 01 Dubí, 06, 07,08,09
Zoglobossou Hippikyte Ing. (O)(0262) - Havlíčkovo nám. 781/10, 708 00 Ostrava, --Zvelebil Jiří RNDr.(P) (0257) - U Mlejnku 128, 250 66 Zdiby,

07,08, ---

Žižka Jan RNDr. ( P ) (0258) - B.Němcové 575, 432 01, Kadaň ( POLYGRO ),
7,08,09

05,06,
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

P Ř I H L Á Š K A - členství v ČAIG
Příjmení : ...........................
Jméno : ................................
Titul : ..................................
Datum narození : .................................
Místo narození : ....................................
Povolání : ............................................................
Odborné vzdělání : ............................................
Adresa bydliště : .....................................................................................................................
PSČ : ........................
Telefon : ...........................
Zaměstnavatel (nezkrácený název, adresa) : ............................................................................
Telefon : ........................................................
Adresa, na kterou má být zasílána korespondence : ...............................................................
E – mail : ...........................................
Datum : ...............................
Vlastnoruční podpis : .................................................................
Po zaslání vyplněné přihlášky vám sdělíme přidělený variabilní symbol pro zaplacení vložného
a prvního ročního členského příspěvku a následně Vám zašleme potvrzení o přijetí.

Číslo účtu: 1922162369/0800
0000 - variabilní symbol
0308 – konstantní symbol
zápisné:

100,- Kč

členský příspěvek roční : 300,- Kč (150,- Kč důchodci - studenti)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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ČAAG
Zápis z Valné hromady
ČAAG - České asociace geofyziků, o.s.
Valná hromada ČAAG se konala dne 7.4.2009 v Konferenčním sále Ústavu geoniky AV
ČR, v.v.i., v Ostravě – Porubě.
Jednání Valné hromady ČAAG vedl zástupce ostravské pobočky Ing. Martin Stolárik.
Po zahájení schůze v 10 hod. bylo jednání odloženo o 30 minut, neboť nebyla přítomna
nadpoloviční většina členů asociace. Poté byla Valná hromada ČAAG usnášeníschopná podle
článku 3.2.2 stanov ČAAG a schůze probíhala podle oznámeného programu. Přítomno bylo 17
členů (viz prezenční listina).
Nejprve byla zvolena RNDr. Dana Čápová ke zhotovení zápisu z jednání VH.
Předseda ČAAG Doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. přednesl Zprávu o činnosti ČAAG
v období od poslední VH (8.4.08-7.4.09). Zpráva shrnula mj. činnost asociace i Rady,
komentovala činnosti spojené s webem asociace a změnami ve funkci vedoucího redaktora
EGRSE a činnosti redakční rady EGRSE. Ve zprávě byly připomenuty aktivity všech tří poboček
s důrazem na přednáškovou činnost a ostravskou konferenci OVA´08. V rámci zviditelnění
asociace navrhl předseda k diskuzi pořádání workshopů pro mladé členy s částečnou úhradou
nákladů, uvádění ČAAG jako spolupořadatele u akcí, na jejichž přípravě se členové asociace
podílí, a zintenzivnit využívání webu asociace. V závěru byly shrnuty silné i slabé stránky
současné činnosti v asociaci. Předseda poděkoval v závěru všem aktivním členům za jejich
aktivitu a práci pro ČAAG.
Zprávu o hospodaření v roce 2008 přednesl za nemocného hospodáře RNDr. Dostála
předseda asociace (stav na účtech a v pokladnách k 31.12.2008 byl 413484,87 Kč), současně byl
představen návrh rozpočtu asociace na rok 2009, který vzhledem k finančnímu stavu asociace je
nevyrovnaný (příjmy 77 tisíc Kč, výdaje 158,5 tisíc Kč).
Zprávu revizní komise vypracoval RNDr. Jáně, přečetl ji člen revizní komise Ing. Roman
Duras. Revize neshledala závady.
Všechny tři zprávy a návrh rozpočtu byly hlasováním schváleny přítomnými
jednoznačně.
S informacemi o změnách v časopise EGRSE vystoupil nový vedoucí redaktor RNDr.
František Ryšavý. Časopis si ponechává čistě odborné zaměření, účetnictví bylo převedeno na
hospodáře asociace, recenzní činnost bude zajišťována vedoucím redakční rady Doc. Bláhou.
Plánována je pouze elektronická forma časopisu (výjimečně tištěný), navržena jednosloupcová
úprava (jak vyplynulo z hlasování členů redakční rady). Jazyky článků – čeština, angličtina a
slovenština, další jazyky podle závěrů RR. Zatím není dořešeno financování překladů a korektur.
Převedení mezi recenzované časopisy – návrh byl podán. Nové číslo roku 2009 je zaměřeno
především na činnost českých firem v zahraničí, plní se – Bláha shromažďuje příspěvky.
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Na dotaz Doc. Pospíšila „Kdo nese odpovědnost za činnost časopisu?“ odpověděl
předseda. Ten uvedl, že změny ve statutech EGRSE podle Stanov schvaluje Rada asociace. Až
budou statuty schváleny, budou vystaveny na webu. Odpovědnost za časopis nesla a nese ČAAG
(zřizovatel EGRSE) zastoupená Radou a předsedou.
Návrh na udělení čestného členství RNDr. Vladimíru Rudajevovi, DrSc. za zásluhy o
rozvoj v oboru geofyzika přednesl RNDr. Holub, návrh předkládá pražská pobočka. Poté
proběhlo tajné hlasování o návrhu. Návrh byl schválen jednomyslně, jmenovací dekret předá
novému čestnému členu předseda v rámci konference OVA´09.
Ostravská pobočka přijímá tři nové členy, z nichž dva studentští členové se zúčastnili VH
(Josef Čejka, Zuzana Janderová) a byli představeni přítomným členům. Mimořádné členství je
přiznáno Mgr. Vilému Mikulovi (absolvent biofyziky a chemické fyziky).
Příspěvky na webové stránky posílat na adresu: wolf@lupa.cz a dostal@gimpuls.cz
Diskuze:
·
Dr. Holub – konference EAGE v Amsterdamu, schváleno hrazení nákladů
cca 22 000 Kč na ubytování, úhradu cestovních nákladů provede ÚGN; předat materiály
na reprezentační stánek Dr. Holubovi do 15.5. (holub@ugn.cas.cz)
·
Návrh Doc. Bláhy k oslovení držitelů oprávnění MŽP dopisem
nedoporučen, doporučeno spíše ukázat přínos, možnosti a prezentace činnosti asociace a
jejích členů
·
Mladí členové – Ostravská pobočka je vzornou ukázkou možnosti jejich
zapojení (doktorandi, studenti). Doporučeno uspořádat dvouletý program pro studenty se
semináři – ČAAG může částečně uhradit náklady (cestovné). EAGE dává prostředky na
kurzy pro mladé odborníky, lze s jeho podporou zorganizovat např. týdenní kurz pro
seznámení s novými metodami měření v terénu. Lze uvažovat o skupině cca 10 studentů
z různých institucí, příp. začlenit i studenty ze Slovenska. Lze využít kolejního ubytování
ve spolupráci s VŠ. Seznámení se zpracováním dat – dopis na MŽP se žádostí o data
z testovacího území archivovaná v Geofondu. Ubytování: Rejvíz, ev. koleje Ostrava,
Brno – vytipovat lokalitu v blízkosti. Dr. Holub zjistí možnosti financování těchto kurzů
na konferenci EAGE. Rada – připraví předběžný projekt podle informací z Amsterdamu.
Valná hromada schvaluje návrh možnosti workshopu pro studenty na podzim roku
2010, začlenit do návrhu rozpočtu na příští rok dotaci ve výši 20 000 Kč. Organizace
workshopu – připraví mladí členové ostravské pobočky.
Usnesení schváleno.
Na závěr předseda poděkoval všem aktivním členům asociace za práci a Ing.
Stolárikovi za vedení VH.
Zapsala: RNDr. Dana Čápová
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc., čestný člen ČAAG – České asociace
geofyziků, o.s.
(J. Bárta, vedoucí pražské pobočky, doplnil Z. Kaláb)

RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc. převzal od předsedy ČAAG jmenování čestným členem
Narodil se v roce 1938 v Praze a v roce 1961 absolvoval MFF UK Praha, obor geofyzika,
kde obhájil diplomovou práci na téma: „Změny elektrických vlastností horninových vzorků v
závislosti na tlaku“. V roce 1962 nastoupil jako vědecký aspirant do Hornického ústavu ČSAV
(současný název ústavu je Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR), kde v roce 1966 obhájil
kandidátskou disertační práci: „Seismicita kladenských otřesových oblastí“. V témže roce získal
po rigorózním řízení na MFF UK titul RNDr. Titul DrSc. získal na Vysoké škole báňské v
Ostravě v roce 1988 po obhajobě disertační doktorské práce: "Seismologie důlních otřesů".
V Hornickém ústavu ČSAV působil jako vědecký aspirant (1962-1965), vědecký
pracovník (1966- 1972), vedoucí vědecký pracovník (1972-2006), zástupce ředitele (1991),
ředitel ústavu (1993- 2001), zástupce ředitele (2001-2003) a předseda vědecké rady (2004-2006).
Od roku 2006 je vědeckým pracovníkem na Geologickém ústavu AVČR, v.v.i. Praha, na kterém
vede oddělení fyzikálních vlastností hornin.
RNDr. Rudajev zastával a zastává řadu významných funkcí, například v letech 2001-2009
byl členem vědecké rady AVČR, od roku 2007 je členem Rady GLÚ AVČR, členem dozorčí
komise ASÚ AVČR a ÚTAM AVČR. Jmenovaný je také členem řady národních i
mezinárodních organizací. V současnosti je členem Českého národního geodetického a
geofyzikálního komitétu, je superviser seizmického ohrožení jaderné elektrárny Temelím,
členem Americké seizmologické společnosti, členem Mezinárodní společnosti mechaniky hornin
a členem Evropské asociace geovědců a inženýrů.
RNDr. Rudajev získal řadu ocenění od AVČR, v roce 2009 mu byla udělena čestná
oborová medaile Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách.
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Vědeckou činnost zaměřil kolega Rudajev zejména na problematiku indukované
seismicity, monitorování a zpracování seismických dat, mechanismus ohnisek důlních otřesů,
extrapolaci nestacionárních seismických procesů, predikci vzniku otřesů, seismický hazard,
laboratorní testování křehkého porušování hornin a kriteria stability hornin. Jmenovaný je
zakladatelem systematického výzkumu důlních otřesů v naší republice.
Publikoval více než 170 vědeckých článků, je spoluautorem tří monografií a podílel se na
vypracování řady zpráv a expertiz. Byl školitelem šesti aspirantů a dvou doktorandů. Velmi
významná je také organizátorská činnost, především pořádání česko-polských sympozií o důlní
geofyzice.
V neposlední řadě je také členem naší ČAAG - České asociace geofyziků, o.s.
Rada ČAAG navrhla a Valná hromada jednomyslně schválila udělení čestného členství
RNDr. Vladimírovi Rudajevovi, DrSc. za zásluhy o rozvoj geofyziky.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

EGRSE - Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment Journal

Co nového v EGRSE
Česká asociace geofyziků pokračuje ve vydávání svého odborného časopisu „EGRSE Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment Journal". V letošním roce vychází
další dvojčíslo, které je tentokráte věnováno pracím českých geofyziků v zahraničí, případně
pracím zahraničních kolegů.
V letošním roce začaly práce redakční rady snahou zařadit časopis do kategorie
„Recenzovaná neimpaktovaná periodika ČR“ ve smyslu členění „Rady pro výzkum a vývoj“.
První náš pokus nebyl úspěšný. Zjednodušeně řečeno, důvody byly dva. Časopis, který
vydáváme na CD, není již chápán jako časopis tištěný, ale jako časopis publikovaný „on-line“.
Z toho vyplývají určitá specifika v uveřejňování článků. Druhý důvod je systém oponování
článků. Dosud v přípravě EGRSE používaný systém se liší od systému, který je uvažován RVV.
Náš systém spočíval v práci široké redakční rady, jejíž členové oponovali publikované články.
Systém uvažovaný RVV předpokládá relativně malou redakční radu a oponování článků
odborníky mimo radu. Z tohoto důvodu, se souhlasem Rady ČAAG, přechází redakční rada na
systém práce RVV. V nové, zúžené, redakční radě se nadto podařilo zvýšit počet zahraničních
specialistů. Nová rada bude pracovat ve složení: doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. (předseda
redakční rady), doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, CSc. (Comenius University, Bratislava), prof. zw.
dr. hab. Adam Idziak (Silesian University, Sosnowiec), doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
prof. Ing. Karel Müller, DrSc., Mgr. Jiří Palacký, PhD. (Geological Survey of Canada,
Toronto), RNDr. František Ryšavý (výkonný redaktor), prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc., prof. Ing.
Vítězslav Zamarský, CSc. Nová redakční rady i rada ČAAG věří, že v příštím roce se podaří
časopis přeřadit do vyšší kategorie. Tím ulehčíme situaci členům vysokoškolských a
akademických pracovišť, kterým se publikování v našem časopise bude počítat do jejich
publikační činnosti. Rada ČAAGu by chtěla i touto cestou poděkovat bývalým členům rady,
RNDr. Miroslavu Kobrovi, CSc., doc. RNDr. Jaromíru Knězovi, CSc., RNDr. Svatoplukovi
Kořalkovi, CSc., RNDr. Jiřímu Lukešovi, CSc., RNDr. Janu Mrlinovi, PhD., RNDr. Adrianu
Panáčkovi, CSc., RNDr. Otakaru Pazdírkovi, Doc. RNDr. Miloslavu Švecovi, CSc. a doc. Ing.
Josefu Weiglovi, CSc. za jejich práci pro časopis a popřát jim v dalším odborném působení i
soukromém životě vše nejlepší.
V letošním roce bude v časopise EGRSE publikováno osm článků, z toho dva ze
zahraničí. Pro získání přehledu čitatelů zpravodaje UGA uvádíme soupis článků:
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Awad Hassoup, Naser S. Alrifi, Mahmoud Mekkawi, Khaled Othman: Subsurface Structure and
Seismicity Characteristic of the South Sinai Area, Egypt;
Vojtech Gajdoš, Kamil Rozimant: Geofyzikálne meranie na archeologickej lokalite Tell-erRetaba (Egypt);
Martin Procházka: Zjišťování úniků vody z přehrad pomocí karotáže;
Dilshot Atabaev, Shavkat Abdullaev: New data on Deep Structure of Surkhandarya Depression
(according to the results of seismological MEWE research);
Viktor Valtr, Pavel Hanžl, Kristýna Hrdličková: Geophysical Vertical Section (using VES-IP, TF
magnetometry, DEMP and VLF methods) across Bogd Fault System on Eastern Foothill
of Chandman Khayrkhan Mountain in SW Mongolia;
Pavel Bláha, Roman Duras, Jan Fousek, Jitka Novotná: Vodní dílo Angat a jeho využívání;
Jaroslav Bárta: Methodology of geophysical measurement on railway tracks;
Jan Mrlina, Anwar H. Radwan, El-Sayed A. Issawy, Ali Rayan, Salah M. Mahmoud: Gravity
and Geodetic Control of Geodynamic Activity near Aswan Lake.
Abstrakty všech dosud publikovaných článků najdete na webových stránkách asociace
geofyziků na adrese: http://www.caag.cz/download.php?sekce=2. V nejbližší době na našich
webových stránkách najdete celé články nejen z letošního čísla, ale i články publikované za
celou dobu, co časopis EGRSE existuje v elektronické podobě.
doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.
předseda redakční rady EGRSE
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Vydavatelství Učitel
( Z. Kaláb)
Před krátkým časem jsem byl osloven p. Martinem Shirley z Vydavatelství Učitel s
návrhem na spolupráci s nedávno založeným vydavatelstvím.
Pan Shirley uvádí:
„Naše vydavatelství se snaží oslovit kreativní pedagogy, vědce a odborníky z různých
oborů a ve spolupráci s nimi realizovat audio lekce pro všechny stupně vzdělání, včetně
vzdělávání celoživotního.
Naším cílem je nahrání kvalitních a zajímavých přednášek a následné umístění na eshop,
kde budou po zaplacení přiměřeného poplatku přístupné široké veřejnosti v online verzi. Na
základě poptávky eshopu máme také v plánu vydávat sérii nejlepších přednášek přímo na CD do
kamenných obchodů a tak zpřístupnit ty nejžádanější audio lekce i ještě širší veřejnosti.
Naší snahou je zpřístupnit tímto způsobem vzdělávání komukoliv, kdo má zájem se
vzdělávat. Chceme také dát prostor všem kreativním učitelům, lektorům, chceme podporovat a
zviditelnit naše vědce!“
Pro úplnost informace ještě přidávám výtah z Informací pro lektory:
Popis práce
Lektor připravuje, a pokud to jeho hlasové možnosti dovolují, i reprodukuje jednotlivé
lekce zvoleného tématu. Délka jednotlivých lekcí určených pro nahrávání ve studiu není
omezena. Délka přednášky pro veřejnost je minimálně 60 minut. Nemusí se jednat jen o klasický
výklad, zajímá nás také kreativní pojetí a atraktivita výukových lekcí.
Přípravy na nahrávání:
1.
Vytvořte seznam lekcí, které můžete připravit a označte, které jsou vhodné pro
nahrávání ve studiu a které formou přednášky pro veřejnost.
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2.
Protože se jedná o výukové lekce pro všechny věkové kategorie, jsou témata
opravdu velmi široká a závisí jen na Vás, jaká témata pro audio lekce zvolíte. Mělo by to být
ovšem takové téma, které je Vám osobně blízké, ve kterém jste „doma.“ Můžete, ale nemusíte, se
inspirovat ŠVP, studijními plány, přípravami, učebnicemi, vlastními publikacemi, přednáškami
etc. Prostor pro Vaši realizaci je opravdu velmi široký.
3.
Po zaslání seznamu lekcí společně prokonzultujeme, které lekce by byly
momentálně vhodné nahrát a domluvíme se na zpracování krátké textové ukázky, abychom mohli
zkontrolovat styl, nabídnout výši autorských tantiém a referovat její přípravu na internetových
stránkách.
4.
Před dokončením příprav přednášky/lekce nás kontaktujete ohledně
předpokládaného termínu dokončení a domluvíme se na datu a čase jejího nahrání, případně
začneme zajišťovat prostory a reklamu pro veřejnou přednášku.
V případě zájmu kontaktujte pana Shirleye (www.vydavatelstvi-ucitel.cz).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Odborné příspěvky a poznámky
AMSTERDAM ´09
(K. HOLUB,Ústav geoniky AV ČR, Ostrava)
Ve dnech 8.-11. června 2009 se v Amsterdamu konala 71. konference EAGE a SPE,
současně se uskutečnila i výstava nejnovějších geofyzikálních zařízení, přístrojů a SW firem
z celého světa. Konference pod názvem „Porovnávání celosvětových energetických zásob“
(Balancing Global Resources) se účastnilo asi 6 000 delegátů a přibližně 300 firem,
vystavujících své výrobky. Technický program představovaly předkonferenční terénní exkurze,
různé workshopy, krátkodobé odborné kurzy, ústní a posterové prezentace a specielní
studentský program.
Přednášky a postery byly zaměřeny zejména na řešení problémů, z nichž některé uvádím:
zpracování seismických signálů, mikroseismické monitorování, mělká seismika pro geotechniku
a seismický hazard, seismické modelování, elektromagnetické metody a modelování, časová a
hloubková migrace, fyzika hornin, inovované technologie a nové postupy zpracování, seismické
rychlosti a útlum signálů, analýza VSP a karotážních dat. Značná část přednášek a posterů byla
však věnována metodám průzkumu ložisek nafty a plynu. V případě zájmu o detaily týkající se
přehledu názvů přednášek nebo posterů, k nahlédnutí nebo kopírování je „Program a katalog“ z
konference EAGE Amsterodam ´09 (karel.holub@ugn.cas.cz).
Na základě voleb, které proběhly v květnu 2009 došlo k některým změnám ve vedení
Evropské asociace. Pro období 2009-2010 se stal novým presidentem EAGE Mr. Mohamound
Abdulbaqi, který nastoupil po Mr. Philovi Christiem, který byl presidentem v období 2008-2009.
Při pracovním jednání předsednictva EAGE byl poskytnuta roční zpráva (2008-2009) písemný materiál o činnosti Evropské asociace, včetně přehledu o jejím hospodaření. Na
základě našich zkušeností byl podán návrh na řešení nedostatečné koordinace přednášek DLP
(Distinguished Lecture Programme). Současně bylo požádáno o poskytnutí finančních
prostředků pro zorganizování workshopu spolu s terénní praxí pro PhD studenty v ČR s tím, že
odborný dohled budou zajišťovat pouze pracovníci z ČR. Bylo přislíbeno, že se oběma
požadavky bude předsednictvo v dohledné době zabývat.
ČAAG, jako přidružená asociace EAGE, měla k dispozici pro prezentaci dílčích výsledků
jednotlivých našich pracovišť stánek, kde byly umístěny 3 postery s řešenou problematikou a
kromě toho fa. GF Instruments poskytla propagační materiály svých výrobků, a to: ARES, CMD
a GAMMA SURVEYOR. Při této příležitosti bych také rád poděkoval těmto organizacím: ČGS
- Geofond Praha; Miligal, s.r.o.; VUT Brno, Stavební fakulta; GF Instruments, s.r.o. Brno; G
Impuls Praha spol. s r.o. a Ústav geoniky AVČR,v.v.i., Ostrava za dodání podkladů pro přípravu
posterů. V průběhu konference náš stánek navštívilo také 5 členů vedení EAGE (viz foto) a
v rámci této návštěvy konstatoval prezident EAGE, že by bylo žádoucí kromě posterů
prezentovat se na výstavě konkrétními zařízeními vyráběnými českými firmami. Podle chování a
jednání jednotlivých členů vedení EAGE jsem dospěl k závěru, že ČAAG, jako přidružená
asociace v plné šíři splnila to, co se od ní na tomto mezinárodním fóru očekávalo. Některé
z dovezených firemních materiálů zahraničních společností byly nebo ještě budou předány
našim organizacím za účelem seznámení se s vývojem zařízení a nových metodik zpracování dat
v zahraničí.
V závěru této stručné informace bych rád upozornil členy ČAAG na to, že se ve dnech 14.17. června 2010 bude konat již 72. konference EAGE v Barceloně a že se očekává přibližně
stejný počet jak účastníků, tak i vystavovatelů, jako tomu bylo v Amsterdamu. Pobočkám
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v Praze a v Brně mohou být na vyžádání zaslány kopie časového harmonogramu akcí: registrace,
deadline pro presentace, přehled dostupných hotelů, placení a stornování poplatků a formulář pro
účast na výstavě.
Amsterdam skončil, ať žije Barcelona.

Návštěva stánku ČAAG v průběhu konference EAGE v Amsterdamu v červnu 2009.
Zleva doprava: President EAGE M. Abdulbaqi, K. Holub, odstupující president P.
Christie, M. van Loon manažer pro publikace a komunikaci, Z. Hegybíró a E. van Vliet.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres a 1. Český
národní inženýrskogeologický kongres – Útok do vlastních řad
(Zdeněk Kaláb)
Předpokládám, že součástí tohoto Zpravodaje UGA je podrobná informace o proběhlé
akci. Jsem rád, že jsem se akce osobně zúčastnil (i když pořádání v Ostravě způsobilo odbíhání
za pracovními povinnostmi) a konstatuji, že šlo o vydařenou konferenci. Dobrá organizace,
kvalitní program, příjemní lidé, malou vadou na kráse bylo nedodržování časového
harmonogramu přednášek. Upřímně blahopřeji organizátorům.
Také reakce přítomných i nepřítomných geofyziků byla pozitivní. Často se však na mě,
coby představitele ČAAG, obraceli a obracejí s dotazem: „Proč zde nebylo více příkladů
z geofyzikálních měření pro hydrogeologické a inženýrskogeologické účely? Cožpak ti
„geologové“ neví, co všechno současné geofyzikální aparatury a moderní interpretační programy
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umí? Vždyť my bychom jim mohli poskytnout ještě …“ Otázek bylo daleko více, často vedly i
na konkrétní příspěvky (v přednesené či tištěné) formě.
Je mi líto, ale musím zaútočit do vlastních řad. Vážení geofyzikové, ať již jste či nejste
členy ČAAG. Vaše výtky jsou zcela oprávněné. Geofyzika, díky rozmachu elektroniky i
počítačové techniky, zažívá velké změny. Porovnáme-li možnosti a výsledky geofyziky ze
současné doby a z doby třeba 20 let zpět, je vidět, kam geofyzikální práce dospěly. A to se
záměrně nezmiňuji o možnosti prezentací získaných výsledků. Jsme však oprávněni položit výše
uvedené otázky s tím, že sami jsme se jednání v sekcích aktivně nezúčastnili? Je přeci
samozřejmé, že hydrogeologové či inženýrští geologové nebudou aktivně sledovat pokrok
v geofyzice. Od toho jsme zde my, abychom jim vhodnou formou a při vhodných

Na závěr mi dovolte ještě malé připomenutí. Do textu Zpravodaje UGA je
zařazen příspěvek o aktualizaci metodické příručky „Možnosti geofyzikálních
metod při ověřování nejasných strukturně geologických, popřípadě jiných
vztahů na lokalitách při průzkumu a nápravě starých ekologických zátěží“.
Přestože se jedná o krátkou informaci, považujte ji, prosím, vážení kolegové,
za významnou a seznamte se (alespoň rámcově) s tímto materiálem.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Informace o konferenci Near Surface v Dublinu
Ve dnech 6.-10.9.2009 proběhla v Dublinu (Irská republika) tradiční konference Near
Surface 2009 (15th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics) pořádaná
evropskou asociací EAGE. Na této konferenci bylo prezentováno přes 100 vybraných příspěvků
a přes 60 posterů. Konference přinesla mnoho nových poznatků týkajících se zejména
přípovrchového geofyzikálnho průzkumu a jeho teoretických i geotechnických souvislostí. Česká
republika měla bohužel ještě menší zastoupení než o rok dříve na téže konferenci v polském
Krakówě. Výstavy spojené s konferencí se účastnili brněnští výrobci geofyzikálních přístrojů, fy
GF Instruments a W&R Instruments, jediným zástupcem na vlastní konferenci byl RNDr. Karel
Špaček, Ph.D. z firmy G IMPULS Praha, spol.s r.o. Dr. Špaček zastupoval kolektiv řešitelů
projektu (řešeného v rámci programu KONTAKT podporovaného Ministerstvem školství,
mládeže tělovýchovy ČR) s názvem Příprava komplexu geofyzikálních metod pro
diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací
vzniklých v důsledku povodní. Tento projekt byl na konferenci též úspěšně prezentován
formou posteru.
RNDr. Karel Špaček, Ph.D.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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OVA´09 – Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a
geotechnice
(Z. Kaláb a jeho kolektiv)

Je pro mne příjemné sdělit odborné veřejnosti, že se ve dnech 7.4. – 9.4.2009 konala již po
osmnácté vědecká konference s výše uvedeným názvem. Stejně jako v posledních několika
letech se organizace ujala ČAAG - Česká asociace geofyziků, o.s., ostravská pobočka společně s
katedrou geotechniky a podzemního stavitelství FAST, VŠB – Technické univerzity Ostrava a
Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava – Poruba. V prostorách konferenční místnosti posledně
jmenované spolupořadatelské instituce také proběhla veškerá jednání.
Jistě je správné připomenout, kdo přijal organizátorské břemeno:
Hlavní organizátor:

Doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.

Vědecký výbor:

Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Ing. Jaromír Knejzlík, CSc.

Organizační výbor:

Ing. Hana Doležalová
Vendula Stašová
Anna Dombková
Hana Sedlářová

Vědecký výbor sekce v rámci programu CIDEAS:
Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Doc. Ing. Petr Janas.CSc.
Ing. Markéta Lednická
Ing. Roman Marek

Významnou chvilkou před vlastním konferenčním jednáním bylo připomenutí životních jubileí
Prof. Ing. Karla Müllera, DrSc. (*1929 Kladno) a Doc. RNDr. Zdeňka Kalába, CSc. (*1959
Svitavy).
Na snímku je oslavenec prof. Müller přijímající gratulaci od rektora VŠB – Technické univerzity
Ostrava, pana prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc.
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Účastníci konference byli jako již tradičně zástupci vědeckých institucí, vysokých škol i
odborných firem z České republiky, Slovenska i Polska. Na konferenci odeznělo 35 příspěvků a
bylo představeno 8 posterů. Sekce věnovaná analýze vybraných mimořádných účinků na
konstrukce a zastavěné prostředí (v rámci programu CIDEAS, MŠMT 1M0579) byla zahájena
vyzvanou přednáškou prof. Ing. Vladimíra Petroše, CSc. s názvem Možnosti statického a
dynamického namáhání vzorků a další zkoušky v rámci Zkušebních laboratoří výzkumného
centra hornin (viz obr.).
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Písemně zpracované příspěvky budou náplní časopisu Transactions - Sborník vědeckých
prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební (ISSN 1213-1962),
časopis je černobílý, přiloženo CD s referáty a obrázky v dodané kvalitě (vyjde v listopadu).
V souvislosti s přípravou převedení časopisu mezi tzv. recenzovaná neimpaktovaná periodika
vydávaná v ČR došlo ke sjednocení a doplnění pravidel pro tisk vydaných redakcí časopisu. Je
samozřejmé, že zůstalo pravidlo, že organizační výbor má právo navrhnout oponenty pro
jednotlivé články, tito oponenti jsou však ještě schvalováni na zasedání redakce. Vědecký výbor
má i nadále pravomoc odmítnout publikování článku na základě prezentace na konferenci.
Novinkou je, že recenzenti přijatých článků jsou uváděny u hodnocených článků. Také došlo
k některým drobným formálním úpravám.
A na závěr, coby hlavní organizátor, děkuji účastníkům konference za zájem a vytvoření
příjemného prostředí a svým spoluorganizátorům za veškerou pomoc.
V dubnu 2010 se na vás v Ostravě těšíme.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ČALG
Česká asociace ložiskových geologů
Kostelní 26, Praha 7
e-mail: ahorakova@geofond.cz
http://web.quick.cz/CALG/
Ze života ČALG
V první polovině tohoto roku se konalo zasedání Rady a Valná hromada ČALG. Obě tyto
akce se uskutečnily 16.4.2009 v příjemném prostředí salonku restaurace Svijanský rytíř. Byla
projednána a schválena zpráva o činnosti asociace v minulém roce a plán akcí na rok 2009. VH
také vzala na vědomí rezignaci Rady a Revizní komise ČALG, kterým uplynulo funkční období
a proběhly volby nových orgánů ČALG. Do Rady ČALG byli jednomyslně zvoleni:
předseda Prof. Ing. Mirko Vaněček, DrSc
místopředseda: RNDr. Miroslav Raus
hospodář:
RNDr. Radek Smetana
tajemnice:
Ing. Anna Horáková
členové:
prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc., RNDr. Zdeňka Petáková,
RNDr. Vít Štrupl
Do revizní komise byli zvoleni:
RNDr. Petr Morávek, RNDr. Jaroslav Novák a Mgr. Pavel
Kavina
V květnu tohoto roku se členové ČALG zúčastnili tradičního Fora pro nerudy. Do jeho
organizace se letos zapojili kolegové z Polska z „Mineral & Energy Economy Research
Institute“ v Krakově, kteří se Fora pro nerudy poprvé zúčastnili v roce 2006. Pro pořádání 51.
Fora pro nerudy vybrali oblast Malopolska. Složitá geologická stavba regionu zajišťuje velké
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bohatství nerostných surovin, které se těží v některých případech bezmála 1000 let (sádrovec,
sůl, pískovce a vápence). První den jsme navštívili ložisko sádrovce Lezcze a ložisko síry Osiek.
Druhého dne jsme navštívili ložiska vápenců, jako činné lom Czastkowice a Dubie, ale i
historickou těžebnu Debnik. Třetí den byla hlavním programem návštěva Wieliczky, ložiska
světoznámého ložiska soli.
Naši členové se také účastnili akcí Těžební Unie, jako Fóra o nerostných zdrojích,
Konference Mineral Resources for Europe – Nerostné suroviny pro Evropu které probíhalo
v hotelu Praha a Jarního setkání těžařů v hotelu Srní na Šumavě.
Na podzim proběhl tradiční podzimní seminář, který se konal na Rejvízu na chatě RULA,
a byl věnován Starým důlním dílům.
Podrobné aktuální informace o činnosti ČALG lze kdykoliv najít na internetových
stránkách asociace, na adrese http://calg.atlasweb.cz/. Najdete zde všechny potřebné kontakty,
Stanovy asociace, seznam členů, přihlášku, zápisy z Valných hromad a zprávy o proběhlých
akcích, tak pozvánky na akce plánované atd.
INTERNETOVÉ STRÁNKY

http://calg.atlasweb.cz/

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NADÁLE ZŮSTÁVÁ 100,-KČ
MOŽNOST PLATIT BEZHOTOVOSTNĚ NA ČÍSLO ÚČTU: 6139329/0800
Anna Horáková

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Oznámení
Pracoviště Odboru geologie ložisek nerostných surovin České geologické služby přesídlilo na
adresu Tomanova 22, Praha 6, 162 00.
Spojení: autobusová linka č. 191, zastávka Televizní věž nebo Rozýnova, 11 minut z Anděla.
Telefonický kontakt: tel/fax 251 817 390; stará čísla pevných linek na jednotlivé zaměstnance již
neplatí a nová čísla začnou být dostupná během podzimu 2009 na adrese:
http://www.geology.cz/app/cgs_org/zam_cgs_ext.pl?tt_=p
Z. Petáková
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Vlivy těžby a úpravy nerostných surovin
Anna Horáková

Česká geologická služba – Geofond, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
1. Úvod
Těžba a úprava nerostných surovin se na území ČR provádí již celá staletí. Projevy této
činnosti můžeme potkat na celém území naší republiky. Jedním z účelů vzniku databází
„Hlavních důlních děl“ a „Deponií po těžbě a úpravě nerostných surovin“ bylo doplnění
dosavadních znalostí o rozsahu poddolování.
Databáze „Hlavních důlních děl“ (HDD) obsahuje údaje o jednotlivých hlubinných
důlních dílech, kterými jsou podle § 10, odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, všechna důlní díla, která vyúsťují na
povrch a důlní díla otevírající výhradní ložisko nebo jeho ucelenou část.
Databáze „Deponie po těžbě a úpravě nerostných surovin“(dále jen Deponie) obsahuje
údaje o objektech, které jsou definovány jako pozůstatky báňských prací (haldy, odvaly a
výsypky), úpravárenských prací (odkaliště) a jiných deponií (skrývky) s výjimkou skládek.
Tento příspěvek má obě databáze představit, ukázat jejich současnou prezentaci na
webových stránkách České geologické služby-Geofondu a jejich praktické využití.
2. Databáze Hlavních důlních děl
Vznik databáze HDD vycházel z potřeby přehledných informací o jednotlivých důlních
dílech na území celé České republiky. Tato databáze měla evidovat základní popisné údaje,
přesnou lokalizaci ústí děl a vlastnické vztahy a stav těchto děl, zejména s přihlédnutím k jejich
případné nebezpečnosti. V roce 1988 sice vzniknul tzv. registr starých důlních děl (dále jen
SDD) v souladu s §35 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) v platném znění, ale ten obsahuje
pouze ohlášení projevů důlních děl na povrch. Teprve dalším šetřením ČGS-Geofondu je
zjišťováno, zda se jedná o tzv. „staré důlní dílo“ ve smyslu výše uvedeného horního zákona, tzv.
„opuštěné průzkumné důlní dílo“, jehož vlastníkem je stát zastoupený Ministerstvem životního
prostředí (odbor geologie) nebo tzv. „opuštěné důlní dílo“, jehož majitel nebo právní nástupce
existuje a je za něj odpovědný.
Návrh na zajištění registrace hlavních důlních děl vzešel ze společného jednání
představitelů Českého báňského úřadu (ČBÚ), bývalého odboru hornictví ministerstva průmyslu
a obchodu (MPO) a bývalého odboru ochrany horninového prostředí ministerstva životního
prostředí (MŽP) v lednu roku 1998. Následně byla ustavena pracovní skupina složená ze
zástupců tehdejšího Geofondu ČR a již zmíněných organizací, jejímž úkolem bylo připravit
metodiku a organizační zabezpečení k získání dat nutných k vytvoření databáze. Věcný obsah
záznamového listu nového registru HDD byl vytvořen Geofondem ČR, který z pověření MŽP
v té době již spravoval registry SDD a poddolovaných území.
Databáze hlavních důlních děl řeší dosud chybějící soubornou evidenci těchto objektů pro
celé území České republiky a je založena na jednotném záznamovém listu pro všechny typy
důlních děl. Těmto aspektům je podřízen i výběr sledovaných položek, který částečně odpovídá
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údajům v "evidenčním listu hlavního důlního díla", uvedeném v příloze č. 2 vyhlášky ČBÚ č.
52/1997, ale má podstatně větší informační hodnotu.
Práce na databázi začaly v roce 1999 v rámci úkolu „Vytvoření databáze hlavních důlních
děl“. Byl zpracován záznamový list a vytvořen ukládací program. Média s ukládacími programy
včetně vytištěného formuláře záznamového listu (dále jen ZL) a uživatelské příručky
s podrobným návodem k vyplňování byly předány na jednotlivé Obvodní báňské úřady (OBÚ).
Dle domluvy měly orgány Státní báňské správy zajistit distribuci těchto materiálů do
jednotlivých organizací v rámci své územní příslušnosti. Po zpracování dat organizacemi a
kontrole jejich úplnosti na příslušných OBÚ měly být získané údaje předány do Geofondu ČR
k uložení do celkové databáze. Kvalita získaných dat však byla značně variabilní. Řada údajů
byla vyplněna chybně, či vůbec chyběla. Z toho vyplynula potřeba zajišťovat potřebné údaje
jiným způsobem, a to na základě konkrétních smluv na zpracování konkrétních lokalit. V rámci
úkolu „Vytvoření databáze hlavních důlních děl“ se během 3 let podařilo získat 10 960
záznamových listů o důlních dílech v elektronické podobě, navíc s relační vazbou na stará důlní
díla a poddolovaná území.
Bylo ale nutné pokračovat v dalším naplňování a rozvoji databáze HDD. V letech 2003 –
2006 tyto práce zajišťoval úkol „Databáze hlavních důlních děl II“ a od roku 2006 pak úkol
„Databáze hlavních důlních děl III. Přestože koncem roku 2008 databáze obsahovala téměř 24
tisíc záznamů a přes 10 tisíc digitálních fotografií, nemůžeme očekávat, že databáze předkládá
kompletní údaje ke všem hlubinným důlním dílům v ČR.
Vytvořenou databázi je třeba udržovat „živou“, tedy zajistit průběžnou aktualizaci údajů a
jejich racionální využití zejména ve vazbě na životní prostředí, tvorbu krajiny a územní
plánování.
3. Deponie po těžbě nerostných surovin
Počátkem roku 2001 projednalo Ministerstvo životního prostředí s Českou geologickou
službou - Geofondem možnosti vytvoření databáze hald. Po řadě konzultací s odbornými
organizacemi byla pro tyto účely sestavena definice sledovaných objektů.
Halda je antropogenní útvar trvalého charakteru, vzniklý nahromaděním hlušiny při těžbě
a mechanické úpravě nerostných surovin a při činnostech prováděných hornickým způsobem.
Za haldy neměly být považovány deponie zúrodnitelných zemin a výsypky určené
k technické přípravě rekultivací, odkaliště po úpravě rud, nerud a paliv, skládky popílku a škváry
a skládky odpadů.
Nová databáze hald měla řešit dosud chybějící soubornou evidenci těchto objektů pro celé
území České republiky. Registr byl založen na jednotném záznamovém listu, jehož obsah
vycházel ze zkušeností s dosud zpracovanými evidencemi hlavních důlních děl a obdobných
objektů. Dlouhodobým cílem bylo postupné zaevidování všech hald a začlenění této databáze do
centrálního informačního systému databází České geologické služby - Geofondu.
Podobně jako u databáze HDD byl zpracován záznamový list, vytvořen ukládací program
a manuál pro vyplňování těchto záznamových listů. Koncem roku 2002 bylo získáno prvních
297 záznamových listů v elektronické podobě.
Opět vyplynula nutnost zajistit průběžnou aktualizaci údajů a jejich racionální využití. To
umožnil úkol „Databáze hald II“, který probíhal v letech 2003 – 2006. V rámci tohoto úkolu
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bylo získáno dalších 2078 záznamů do databáze hald a přes 5 tisíc digitálních fotografií těchto
objektů.
Vzhledem k dosavadnímu vývoji a trendům v této problematice bylo doporučeno
Ministerstvem životního prostředí pokračovat ve vývoji a naplňování databáze včetně všech
souvisejících činností. Nový úkol si vzal za cíl, nejen databázi doplnit o data z dalších oblastí, ale
zásadně ji upravit a rozšířit její strukturu. Z tohoto důvodu byl také změněn původní název na
„Databázi deponií po těžbě nerostných surovin“ (dále jen deponií). Ve spolupráci s organizací
DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem, byla rozšířena klasifikace sledovaných objektů na další typy
mimo haldy, jako je odkaliště, odval, sejp, výsypka, skrývka či deponie. Dále byly doplněny a
upřesněny jednotlivé kódovníkové položky a zákresy se začaly evidovat jako polygony nebo
body v závislosti na jejich plošném rozsahu. Díky tomuto rozšíření databáze bylo nutné
zpracování nového manuálu pro vyplňování záznamového listu. Databáze deponií teď dává
přehled informací o území jednak z hlediska zatížení životního prostředí antropogenními vlivy a
jednak z pohledu možné využitelnosti nebo tvorby krajiny. Dále slouží jako základní informační
podklad pro sledování lokalit s výskytem odpadů po hornické činnosti v souladu se Směrnicí
Evropského parlamentu a Rady EU 2006/21/ES (o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o
změně směrnice 2004/35/ES). Výběr a zpracování jednotlivých oblastí (např. okresů) zadává
přímo Ministerstvo životního prostředí odborným firmám. Zjištěné údaje jsou následně
předávány do ČGS-Geofondu, kde jsou kontrolovány a připojovány do celkové databáze, která je
součástí komplexního informačního systému ČGS-Geofondu. Úkol „Databáze deponií po těžbě a
úpravě nerostných surovin“ skončil začátkem roku 2009. V nynější době jsou zpracovány údaje
o deponiích z většiny území ČR. Avšak stejně jako u jiných databází nelze očekávat, že databáze
předloží kompletní a vyčerpávající údaje ke všem deponiím v ČR a bude nutné zajišťovat její
průběžné doplňování a aktualizaci.
4. Prezentace databází
Data uložená v databázi lze účinně využít např. pro informace o ekologických zátěžích
krajiny, krajinotvorných prvcích a v rámci územního plánování. Pomocí GIS-ových programů
(např. ArcGIS 9) lze vytvářet prakticky libovolné úlohy, jejichž zadání vychází z kombinací
kritérií uvedených v databázi. Jako ukázka je vybrána situace hald po rudních a nerudních
surovinách v Plzeňském kraji, přičemž jednotlivé objekty jsou členěny podle plochy haldy ve 3
kategoriích.
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Údaje z obou databází (HDD i deponie) jsou také prezentovány na webových stránkách
České geologické služby – Geofondu (http://www.geofond.cz/). Informace o řešené problematice
jsou uvedeny pod záložkou „Státní geologická služba“, oddíl „Informace o ŽP“, část „Hlavní
důlní díla“ a „Deponie (haldy)“. Aktuální zobrazení deponií a HDD včetně základních údajů a
fotodokumentace k jednotlivým objektům jsou trvale přístupné na záložce „Webové aplikace“,
oddíl „GEOLOGICKÉ JEVY A OBJEKTY“, mapová úloha „Vlivy důlní činnosti“. V této úloze
jsou prezentovány databáze hald a HDD spolu se související databází poddolovaných území.
Ukázka grafické prezentace objektu haldy na webových stránkách

5. Použitá literatura
Štrupl V., Rambousek J.(2002): Vytvoření databáze hlavních důlních děl – Česká geologická
služba – Geofond, Praha,
Štrupl V., Horáková A. (2006): Databáze hlavních důlních děl II – Česká geologická služba –
Geofond, Praha,
Štrupl V., Horáková A. (2006): Databáze hald II – Česká geologická služba – Geofond, Praha,
Štrupl V., Horáková A. (2009): Databáze hald III – Česká geologická služba – Geofond, Praha,
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Pozvánky na kongresy, konference a semináře v roce 2009 a 2010
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
si vás dovoluje pozvat na tradiční

Semináře HIG
v zimním semestru 2009/2010,
které se budou konat vždy v pondělí 14.00-15.30
v mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, 1. patro
Martin Procházka (Aquatest Praha):
Nové poznatky z karotážního měření v inženýrskogeologických vrtech
Jan Novotný (ARCADIS Geotechnika a PřF UK Praha):
Inženýrskogeologické práce na Sachalinu při výstavbě ropovodu a
plynovodu (mineralogická posluchárna)
12.10. Pavel Šroubek:
Využití minerálně magnetických vlastností klastických jeskynních
sedimentů pro paleoklimatické a paleoenvironmentalní rekonstrukce

5.10.

(pracovna doktorandů ÚHIGUG, 1. patro vpravo vzadu, dveře 115)

19.10.
26.10.

2.11.

9.11.
23.11.
30.11.
7.12.
14.12.
11.1.

Viktor Nedbal:
GPS nebo měřické pásmo?
Hana Jiráková (PřF UK):
Metody izotopové hydrogeologie na určení průměrné doby zdržení
podzemních vod a na identifikaci geochemických procesů: česká křídová
pánev a aquitánská pánev (Francie)
Michal Gramblička (SUDOP Praha):
Vítkovské tunely nového spojení pražských železničních nádraží – Praha
hl.n., Masarykovo n., Libeň, Holešovice a Vysočany – projekt, realizace,
zkušenosti
Jan Švoma (Aquatest Praha):
Fotodetekce a fytoremediace znečištění horninového prostředí - nové
metodické přístupy
Petr Dědeček (GFÚ AVČR):
Vliv člověka na teplotní pole pod zemským povrchem
Jaroslav Kadlec (GLÚ AVČR):
Příčiny variací magnetické susceptibility a remanentní magnetizace v
holocénnich povodňovych sedimentech Moravy
Jiří Šíma (Aquatest Praha):
Současná tvorba přehledných hydrogeologických map včetně GIS
aplikací; praktický příklad mapování v západní Etiopii
Jan Král (PřF UK):
Inženýrská hydrogeologie
Jan Uhlík (Progeo Roztoky):
Nové metodické přístupy regionálního numerického modelování proudění
podzemní vody a tepla v pánevních strukturách na příkladu modelu
zakleslé středohorské kry české křídové pánve

Vedoucí seminářů: RNDr. J.V.Datel, Ph.D., e-mail datel@natur.cuni.cz, RNDr. T.Fischer, Ph.D., e-mail
fischer@natur.cuni.cz
Ředitel ústavu: Ing. Jan Boháč, CSc. bohac@natur.cuni.cz
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘE ČAIG

Program seminářů katedry geotechniky FSv ČVUT a České asociace
inženýrských geologů (ČAIG)
=========================================================
Rok 2009
Pondělí 2. listopadu
Petr Vitásek, Jakub Hruška (SUDOP)
Ústí nad Orlicí – Choceň, IG průzkum tunelů ražených TBM
Pondělí 7. prosince
Jan Pruška, Radek Chmelař, Matouš Hilar (ČVUT, Púdis)
Přehled o klasifikacích horninového prostředí
Rok 2010
Pondělí 1. února
Alex Chávez Hernandéz (OPAMSS)
Rizika při výstavbě v San Salvadoru
(bude prosloveno anglicky nebo španělsky)
Pondělí 1. března
Vojtěch Ježek (Čeněk&Ježek s.r.o.)
Technicky správný návrh nestačí! Cenové důsledky různých přístupů k řešení
geotechnických problémů.
Pondělí 12. dubna (pozor ne první pondělí v měsíci !!!)
Pavel Špaček (Chemcomex)
Průzkum pro vsakování srážkových vod
Pondělí 3. května
Miloš Horáček (RWE)
O ukládání plynů do podzemí a průzkumu pro zásobníky plynu
Pondělí 7. června
Jan Záleský (ČVUT)
O metodách polních geotechnických zkoušek
Semináře se pořádají na katedře geotechniky FSv ČVUT v zasedací místnosti
čís. B504 v 5. podlaží vždy 1. pondělí (změna dubnu!!) v měsíci od 16.00 hod.
Informujte a pozvěte na semináře, prosím kolegy, přátele! Nabídněte témata o zajímavých
pracích pro další školní rok! Nabídněte exkurzi!!
za pražskou pobočku ČAIG
Jan Schröfel
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

10.10.2009
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Pozvánka
na

Geochemický seminář
Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných
zdrojů UK PřF – ZS 2009

20. října :

(343.) : Roman Skála (GlÚ AV ČR, ÚGMNZ PřFUK) :
Experimentálně dynamicky stlačený anhydrit : studium
pomocí rtg. difrakce a elektronového mikroskopu.

3. listopadu :(344.) : Jindřich Hladil, Leona Koptíková ( GlÚ AV ČR Praha),
Ladislav Strnad (LGÚ PřFUK) : Geologický pohled na všudypřítomnou depozici atmosférického prachu.

24. listopadu : (345.) : Adam Culka (ÚGMNZ PřFUK) : Význam Ramanovské
spektrometrie pro planetární výzkum.
8. prosince : (346.) : Milan Klečka a kol. : Expedice Pyroalmandin,
Mongolsko 2009
15. prosince : (347.) : Ivo Hlásenský (Dekonta a.s.) : Problematika
dekontaminace půd.
Semináře se konají vždy ve 14: 50 v mineralogické posluchárně,
Albertov 6, Praha 2, 1. poschodí

Hosté jsou srdečně zváni !!!!
Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.
vedoucí semináře
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Zveme vás srdečně na

semináře ze sedimentární geologie,
Přírodovědecká fakulta UK, Praha, zimní semestr 2009/2010.
19. 11. Volcano-tectonics: spreading and sagging of volcanoes and
consequences: structure, eruptions and instability
Autor: Benjamin van Wyk de Wries (Blaise Pascal University, Clermont
Ferrand)
Čtvrtek od 9,50 v posluchárně Dmuchavka, Albertov 6, Praha 2
4. 1. Cyklotémy illinoiské pánve
Autor Stanislav Opluštil (PrF UK)
Pondělí od 14,00 ve velké paleontologické posluchárně, Albertov 6,
Praha 2
Standa Opluštil oplustil@natur.cuni.cz
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Semináře
Ústavu petrologie a strukturní geologie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Zimní semestr 2009
Úterý 20. října ve 14:00 hod.

Dr. Gerd Steinle-Neumann
Bayerisches Geoinstitut, University of Bayreuth, Germany

Mineralogy meets geophysics: Deep Earth structure
Čtvrtek 29. října

Prof. Karel Schulmann
University of Strasbourg, France

New model for continental accretion in Altaids,
example from Mongolian Altai
Středa 18. listopadu

prof. Benjamin van Wyk de Vries
Laboratoire Magmas et Volcans, Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand, France

Punching intrusions: how to force dykes through rocks.
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Středa 25. listopadu

Dr. Hans-Peter Schertl
Institute of Geology, Mineralogy & Geophysics, University of Bochum, Germany

The coesite-bearing pyrope quartzites and related rocks from the
Dora Maira Massif, Western Alps: Geochemistry and PTt-evolution.
Středa 9. prosince

Doc. Hana Čížková

Department of Geophysics, Charles University, Prague

Post-perovskite rheology and its implications for the dynamics of
the Earth´s lower mantle.
Přednášky se konají, pokud není uvedeno jinak, od 15:00 hod v budově Albertov 6,
2. patro vlevo, petrologické praktikum, č.dv. 203
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
POZVÁNKA NA SEMINÁŘE ČALG

Pozvánka
Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK Vás srdečně zvou na semináře,
které se budou konat ve velké paleontologické posluchárně (přízemí vlevo) v budově
Albertov 6, Praha 2.
Semináře se konají za sponzorské spoluúčasti firmy Nikon, s.r.o.
Začátek semináře v 900 hodin.

PROGRAM UHELNÝCH SEMINÁŘŮ
Podzim 2009
14. října
1) Literatura, konference
2) Vývoj zásob hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi po roce 1990 (V.
Macůrek)
3) Illinoiská pánev – geologická stavba a těžba černého uhlí (S. Opluštil)
25. listopadu
Monotematický seminář
Westphalian depositional environments of the coal-bearing strata from the Upper
Silesia Coal
Basin (A. Kedzior)
Part I – The Mudstone Series – a suspend-load dominated fluvial system
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Part II – The Cracow Sandstone Series – depositional architecture of the braided fluvial
system
16. prosince
1) Literatura, konference
2) Relikty karbonu v západním a jižním okolí západočeských a středočeských pánví a
úvaha o mocnostech erodovaných hornin v jejich podloží (J. Pešek)
3) Permská silicifikovaná dřeva v Ománu (Arabský poloostrov) a jejich vztah k
paleoprostředí (P. Matysová)
Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc.
Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Hornicko - geologická fakulta
Institut geologického inženýrství

17. listopadu, 708 33 Ostrava - Poruba
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na další cyklus přednášek s geologickou tematikou pro
pořádaných naším institutem a Českou geologickou společností, pobočkou Ostrava
(pravidelně
v úterky
od
16:00
na Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného v areálu VŠB-TU v Ostravě).
V „podzimní“ části jsou nachystána tato témata:

10. listopad ZLATODŮL ROUDNÝ U VLAŠIMI
(Ing. Václav Zemek)
8. prosinec NOVÝ POHLED NA GLOBÁLNÍ TEKTONIKU
(RNDr. Pavel Kalenda, CSc., Ing. Libor Neumann, CSc.
& prof. James G.A. Croll)
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SKLADOVÁNÍ PLYNU V ČESKÉ REPUBLICE
(RNDr. Vladimír Onderka, CSc.)
Další informace sledujte na informace sledujte
na http://geologie.vsb.cz/loziska v sekci Události.

Těšíme se na Vaší účast!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Česká geologická služba
Akce prezentované na: http://www.geology.cz/extranet/kalendar

21.10.09 - 23.10.09
Geologie uhelných pánví (GEOLOGY OF COAL BASINS)
Sedmá česko-polská konference pořádaná Ústavem geoniky AV ČR k 80. výročí Prof. Ing.
Miloslav Dopity, DrSc. více informací The objective of the conference is to provide a discussion
of the scientists working in the branches of geology, petrology, coal petrology, sedimentology
etc. of the coal basins. The meaningful anniversary decorates this conference: Prof. Ing. Miloslav
Dopita, DrSc. - 80 years.
Místo akce: Ústav geoniky AV ČR, Ostrava, Czech Republic
Kontaktní osoba: Prof. Ing. Petr Martinec, Ph.D. | tel.+ 420 596 979 111 | e-mail:
czpk@ugn.cas.cz

22.10.09 - 23.10.09
Odpady a životní prostředí
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Technický a zkušební ústav stavební Praha,
s.p. si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci a výstavu Odpady a životní prostředí.
Místo akce: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Kontaktní osoba: Prof. Ing. Peter Fečko CSc. | e-mail: peter.fecko@vsb.cz

24.10.09
Exkurze společnosti Palaia
Společnost pro paleontologii Palaia zve na exkurzi: Křída u Kolína - nenáročná asi 3 km trasa
vede lokalitami: lom u Nové Vsi,Skalka u Velimi a Velim. Více informací.
Místo akce: Sraz účastníků je na Masarykově nádraží v Praze, u pokladen, 9:30
Kontaktní osoba: Petr Biedermann | tel.728 883 128
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04.11.09
Den otevřených dveří v České geologické službě
Dne 4. 11. se v rámci Týdne vědy a techniky 2009 koná v České geologické službě Den
otevřených dveří. Program je plánován mezi 10 - 12 hod. a dále mezi 13 – 15 hod. a pro
návštěvníky jsou připraveny přednášky pracovníků České geologické služby a prohlídka
vybraných pracovišť ČGS (knihovna, archiv, sbírky hmotné dokumentace, vydavatelství, GIS
apod.). Prosíme zájemce, aby svou návštěvu předem ohlásili na uvedeném kontaktu.
Místo akce: Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1
Kontaktní osoba: Klára Jančová | tel.257 089 443 | e-mail: klara.jancova@geology.cz

05.11.09
Geosciences for high-school teachers/ Geovědy pro středoškolské učitele
Podrobné představení vzdělávacích aktivit Evropské geovědní unie (EGU) zaměřených na
středoškolské učitele. Přednášku doplní Dr. Petr Pudivítr z Gymnázia Ch. Dopplera v Praze,
který se podělí o zkušenosti ze své účasti na několika akcích pořádaných EGU. Přednáška bude v
angličtině s tlumočením do češtiny. Začátek v 15 hod.
Místo akce: AKADEMIE VĚD ČR, Národní 3, Praha 1
| e-mail: vkratochvilova@ssc.cas.cz

05.11.09
Z Čech až na roh Afriky
Přednáška o aktivitách českých vědců ve východní Africe a životě domorodých obyvatel
afrického rohu doprovázená fotografiemi. Moderní informační technologie pomáhají překonat
vzdálenosti a zabezpečit komunikaci a efektivní spolupráci mezi odborníky z Evropy a Afriky, o
čmž svědčí projekt AEGOS, kterému je přednáška věnována. Přednášející: Dr. Ing. Pavel
Konečný, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., RNDr. Dana Čápová, Česká geologická služba, Mgr.
Jana Jiroušková CSc., Náprstkovo muzeum. Začátek ve 13 hod.
Místo akce: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, Mariánské nám. 1, Praha 1
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06.11.09
Přijde potopa, nebo už byla?
Přednáška se bude věnovat dlouhodobým změnám hladiny oceánu v časovém měřítku od stovek
a tisíců let do milionů až desítek milionů let. Zaměří se na příčiny a důsledky těchto změn, na
způsob, jak jsou interpretovány z geologického záznamu, a pokusí se zodpovědět otázku: Jaká
varování pro budoucí vývoj klimatu obsahuje geologická historie? Přednášející: RNDr. David
Uličný, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Začátek v 9 hod.
Místo akce: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, Mariánské nám. 1, Praha 1

06.11.09
Geologická činnost člověka napříč kontinenty slovem i obrazem
Příklady z různých míst, kam se z Čech příliš často necestuje, jaký vliv má člověk na tamější
přírodu a jaké to může mít v budoucnu následky (pokud už nejsou zřejmé dnes). Přednášející:
RNDr. Radek Mikuláš, CSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Začátek v 11 hod.
Místo akce: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, Mariánské nám. 1, Praha 1

10.11.09 - 12.11.09
Pozvánka na GISDAYS do Liberce - presentace geovědních dat
Česká geologická služba je partnerem letošních GISDAYS v Liberci pořádaných Technickou
universitou v Liberci a Krajským úřadem Libereckého kraje. Zveme Vás tímto na tradiční akci
pro veřejnost i školní skupiny s cílem přiblížit veřejnosti zpracování různých typů dat pomocí
GIS nástrojů. Kompletní program i seznam přednášek (google mapy, geologické mapování v
Mongolsku,..) naleznete na webových stránkách akce.
Místo akce: Krajská knihovna v Liberci
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Peterová | e-mail: pavla.peterova@geology.cz

02.12.09 - 03.12.09
Magnetic susceptibility, correlations and paleoenvironmets
More information about the IGPC meeting
Místo akce: Liege, Belgium
Kontaktní osoba: Anne-Christine da Silva | e-mail: ac.dasilva@ulg.ac.be
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01.08.2010
Mistrovství světa v rýžování zlata ve Zlatých Horách
Mistrovství světa budou pořádat zlatokopové České republiky v roce 2010 ve Zlatých Horách v
Jeseníkách. Přesný Termín ještě nebyl stanoven. Další info.
Místo akce: Zlaté Hory
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Národní muzeum
PODZIMNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK::
Po 16. 11. 17.00 hod.
Pegmatity ze všech koutů světa.
(Přednáší: RNDr. Jan Cempírek)
Po 21. 12. 17.00 hod.
Národní drahý kámen Německa – haüyn.
(Přednáší: RNDr. Radek Hanus a RNDr. Irena Hanusová, PhD. )
Více viz: http://www.nm.cz/snm/minsekce.htm

ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME VŠECHNY ZÁJEMNCE O GEOLOGICKÉ VĚDY
NA ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY V NÁRODNÍM MUZEU V PRAZE

PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ
30.9.2009–6.7.2010
Hlavní výstavní projekt Národního muzea pro rok 2009, výstavní sály v 1. poschodí
a

POJĎTE S NÁMI DO JESKYNĚ!
7.10.2009–31.1.2010
Hollareum – přízemí vzadu
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Nové knihy, recenze
Recenze a informace o nových knihách:

Aktualizace metodické příručky „Možnosti geofyzikálních metod při
ověřování nejasných strukturně geologických, popřípadě jiných vztahů na
lokalitách při průzkumu a nápravě starých ekologických zátěží“.
(Dušan Dostál)
Za tímto dlouhým názvem se skrývá cca osmdesátistránková příručka, která má sloužit
jako průvodce po možnostech aplikace různých geofyzikálních metod při průzkumu a nápravě
starých ekologických zátěží. Podklady připravil kolektiv zkušených geofyziků, kterým nešlo o
vytvoření učebnice nebo návodu „Geofyzikem snadno a rychle“, ale o inspirativní materiál
určený projektantům a objednatelům průzkumných prací, respektive pracovníkům ve státní
správě. Každá geofyzikální metoda je zde stručně popsána s příklady praktického použití při
řešení konkrétních otázek vlivu starých ekologických zátěží. Text je doplněn množstvím
fotografií, obrázků a příkladů komplexních řešení problémů.
Příručka je ke stažení na stránkách Ministerstva životního prostředí na adrese
(http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze.), zároveň je distribuována ve formě CD na
seminářích a konferencích zabývajících se danou problematikou.
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Jubilea

Profesor Ing. František Marek, CSc. osmdesátníkem

8. září oslavil osmdesát let pan profesor Marek. Prof. Ing. František Marek, CSc., je
uznávaný odborník v oboru užité geofyziky a dlouholetý pedagog Přírodovědecké fakulty
Karlovy univerzity.
Profesor Marek se narodil 8. září 1929 v Jilemnici. Po absolvování základní školy
ukončil s vyznamenáním reálné gymnázium v Jilemnici. V letech 1948-52 byl posluchačem
Vysoké školy speciálních nauk Českého vysokého učení technického v Praze. V zápětí nastoupil
jako asistent na katedru praktické geometrie Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. O
rok později začal pracovat jako vědecký aspirant s pedagogickým úvazkem na katedře užité
geofyziky Geologicko-geografické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 1956 do roku 1969
působil jako odborný asistent téže katedry. V té době vyučoval seizmický, magnetický a
gravimetrický průzkum, přehled geofyzikálních metod, základní geofyzikální aparatury,
geodézii, a to jak ve studiu denním, tak i dálkovém a postgraduálním. Současně se intenzivně
podílel na vědeckých a výzkumných pracích katedry. V roce 1961 obhájil kandidátskou
disertaci na téma "Nové možnosti použití efektivních rychlostí v seismickém reflexním
průzkumu". V roce 1969 pak habilitační disertaci "Magnetismus a paleomagnetismus čedičové
formace Nízkého Jeseníku" a byl jmenován a ustanoven docentem na zmiňované katedře. V
roce 1991 úspěšně prošel jmenovacím řízením na profesora užité geofyziky. O čtyři roky
později nastoupil podle zákonného ustanovení do důchodu, ale vědecko-výzkumnou práci na
přírodovědecké fakultě ani nepřerušil, ani neumenšil. Dále pokračuje ve své vědecko-výzkumné
aktivitě, řešení inverzní úlohy magnetometrie, výzkum magnetických vlastností hornin a
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interpretace magnetických měření pro účely archeologické prospekce. Na „svoji“ katedru
dochází dodnes a jeho návštěvy jsou vždy pro mladší kolegy příležitostí setkat se se svým
učitelem a nabírat z jeho životních moudrostí, jeho obětavého přístupu ke všem kolegům,
studentům i ostatním lidem působícím na fakultě.
V letech 1969 až 1972 působil v Kuvajtu jako profesor geofyziky na geologickém
oddělení Přírodovědecké fakulty. Zde vyučoval užitou geofyziku, geologické mapování a
hydrogeologii a organizoval vybavování pracoviště moderní technikou. Zasloužil se o rozvinutí
výzkumu, jak terénního tak i kamerálního. Mimo zmíněný Kuvajt přednášel pan profesor na
univerzitách v Kuvajtu, Lipsku, Havaně, Pinar del Río, Padově, Aténách i na dalších místech.
Přednášel i na bezpočtu konferencí a sympozií a působil jako expert na Kubě a v Kuvajtu.
V roce 1972 byl jmenován členem Kuvajtské geologické společnosti.
Pan profesor Marek se od roku 1961 specializoval na obor magnetometrie, zejména se
zaměřením na paleomagnetismus a posléze i archeologickou magnetometrii. Zde bychom chtěli
vzpomenout i jeho práci při hledání a určování základních kamenů v Národním divadle při jeho
rekonstrukci v sedmdesátých letech.
Působil jako dlouholetý školitel vědeckých aspirantů, domácích i zahraničních, i jako
vedoucí velkého počtu diplomových prací. Během své více než 44 leté pedagogické činnosti
vychoval bezpočet studentů a vědeckých aspirantů. Byl členem komise pro státní zkoušky a
předsedou komise pro rigorózní zkoušky.
Od roku 1969 je členem České geologické společnosti, od roku 1975 členem České
archeologické společnosti a roku 1993 ho nacházíme mezi zakládajícími členy České asociace
aplikované geofyziky. Je autorem a spoluautorem 53 odborných publikací, 24 učebních textů a
více jak 50 výzkumných zpráv a bezpočtu popularizačních a informativních článků. Je
průkopníkem aplikace magnetické průzkumné metody při terénní archeologické prospekci a
jeho výzkumná činnost našla rozsáhlou odezvu v odborných i populárně vědeckých publikacích
stejně jako v denním tisku.
Na fakultě pracoval jako tajemník katedry, byl členem kolegia ředitele ÚGV, vedoucím
studijní agendy oboru užité geofyzika i členem oborové rady pro užitou geofyziku. V letech
1991-1993 zastával funkci předsedy rehabilitační komise Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy, v letech 1993-1996 byl členem akademického senátu Univerzity Karlovy za
Přírodovědeckou fakultu.
Pan profesor dosáhl řady významných ocenění. Chtěli bychom vzpomenout Stříbrný odznak
PřFUK (1979), Stříbrnou medaili Pošepného (1984), Pamětní medaili podniku Geofyzika
(1989), Bronzovou medaili Univerzity Karlovy (1989) a Zlatou medaili PřFUK (1995). Pan
profesor je čestným členem České asociace užitých geofyziků. Profesor Marek se řadí mezi
významné a uznávané odborníky a pedagogy. Zřetelně přispěl k rozvoji aplikované geofyziky i
k výchově několika generací geofyziků.
Obraz profesora Marka by nebyl úplný, kdybychom nepřipomněli jeho vztah k rodné
Jilemnici. Nosí ji hluboko ve svém srdci a z nesčetných pout, jež ho s ní váží, musíme zmínit
obdiv a úctu ke geologu světového jména Františku Pošepnému. Vykonal obrovský kus práce
pro jeho popularizaci a tím přispěl také k propagaci Pošepného rodné Jilemnice.
Setkání s panem profesorem Markem vždy znamená být okouzlen jeho noblesou,
kultivovaností jeho projevu a úžasným všeobecným rozhledem. Pan profesor byl a je vždy
nesmírně pečlivý a zanícený, a to nejen jako badatel, ale i jako pedagog. Tyto vlastnosti si však
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nesmíme vykládat jako nedůslednost ve vztahu ke studentům a aspirantům. Vždy byl důsledný a
vyžadoval po svých žácích odpovědný přístup k práci. Své Alma mater si nesmírně váží, oceňuje
její vážnost a velmi dbá na její pověst. Jeho práce, jeho obor, tj. geofyzika se mu stala
celoživotní náplní a dá se říci vášní v tom nejlepším slova smyslu. Myslím si, že nejen my
geofyzici, ho známe jako člověka ryzího, nezištného, vždy připraveného pomoci nejen
kterémukoli z nás, ale kterémukoli potřebnému.
Panu profesorovi přejeme do dalších let pevné zdraví a pohodu, která jej vždy provázela.
Nyní mu všichni jeho žáci „drží palce“, aby jeho rehabilitace byla úspěšná a co možná
nejrychlejší.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Profesor Ing. Karel Müller, DrSc. osmdesátníkem

7. dubna oslavil osmdesát let pan profesor Müller. Prof. Ing. Karel Müller, DrSc., je
uznávaný odborník v oboru užité geofyziky a dlouholetý pedagog Vysoké školy báňské
v Ostravě.
Profesor Müller se narodil 8. dubna 1929 v Kladně, kde absolvoval základní školu i
reálné gymnázium. V létech 1948 až 1952 studoval na Českém vysokém učení technickém, na
fakultě speciálních nauk. Po absolutoriu nastoupil na Geologicko-geografickou fakultu Karlovy
university jako interní aspirant. V roce 1955 odchází do Ostravy k profesoru Čechurovi a zakládá
zde ústav užité geofyziky, který postupně přivádí na špičkovou úroveň v inženýrské geofyzice.
Jeho další celoživotní profesní dráha je spojena s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy
báňské v Ostravě. Na této fakultě působil nejprve jako odborný asistent, od roku 1961 jako
docent. Tehdy patřil k nejmladším docentům geologických věd. Prakticky po třicetileté
docentské kariéře se v roce 1990 stává profesorem užité geofyziky. Vědeckou hodnost kandidáta
věd a později také doktora geologických věd (Metodologie inženýrskogeofyzikálního výzkumu
horninového masivu) získal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v létech 1957 a 1989.
S jeho jménem je neoddělitelně spojena výuka a rozvoj geofyzikálních předmětů,
zejména pak v inženýrských aplikacích. V oblasti pedagogické i vědecké se soustředil na rozvoj
hornické geofyziky a hlavně geofyziky malých hloubek. Rozvoj a výuka nových předmětů si
vyžádala i nové učebnice, a tak se jubilant stal spoluautorem celostátních učebnic „Využití
radioizotopů v hutnictví a hornictví“ (SNTL Praha 1967), „Geofyzikální metody v hydrogeologii
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a inženýrské geologii“ (SNTL Praha 1983) a vedoucím autorem učebnice „Základy hornické
geofyziky“ (SNTL/Alfa, Praha 1985). Druhá z učebnic byla oceněná rektorem Univerzity
Karlovy jako nejlepší učebnice s přírodovědnou tématikou a v roce 1993 vyšla v anglické verzi
v doplněném a rozšířeném vydání v nakladatelství Elsevire v Amsterodamu pod názvem
„Applied Geophysics in Hydrogeological and Engineering Practice“. Učebnici „Základy
hornické geofyziky“ byla udělena cena České matice technické.
Profesor Müller je autorem či spoluautorem 37 učebních textů pro řádné studenty i
frekventanty postgraduálního studia, a to nejen na své mateřské Alma mater, ale i na
přírodovědeckých fakultách našich univerzit. Odborné i pedagogické schopnosti osvědčil při
svém členství v komisi pro obhajoby kandidátských disertačních prací v oboru ložiskové
geologie a užité geofyziky. Úspěšně vedl více než třicítku vědeckých aspirantů a doktorandů.
Svoji dlouholetou pedagogickou činnost a hluboké zkušenosti s výukou i praxí ve všech
báňských disciplínách zúročil ve své práci prorektora Vysoké školy báňské – Technické
univerzity v Ostravě. Tuto funkci vykonával v létech 1990 – 1994.
Své znalosti předával nejen studentům českých vysokých škol, ale i studentům na
zahraničních univerzitách. Přednášel v Bratislavě, Krakově, Lipsku, Potsdami, Havaně,
Budapešti, Moskvě, a Freibergu. Se svými profesními zkušenostmi a aplikací geofyziky
v geologických oborech často seznamoval i účastníky odborných konferencí a sympozií, a to
nejen doma, ale i v zahraničí.
Svou rozsáhlou vědeckou činnost dokládá ve více než 240 odborných článcích a
pojednáních a pěti monografiích. Práce jsou publikovány v domácích i zahraničních časopisech a
sbornících z tuzemských i zahraničních konferencí. Jeho práce pedagogická, vědecká i
spolupráce s jinými vysokými školami byla oceněna udělením medailí II. stupně Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1989), stříbrnou medailí Přírodovědecké fakulty
Komenského univerzity v Bratislavě (1989), zlatou Pamětní medailí Vysoké školy báňské
(1989). V roce 1994 mu byla udělena za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci a zásluhy o
rozvoj VŠB-TU pamětní medaile Georgia Agricoly. V roce 2008 dostal medaili prof. Čechury od
Československé společnosti důlních měřičů. Dále je nositelem pamětních medailí prakticky
všech geologických institucí u nás. Profesor Müller je čestným členem vědecké rady VŠB – TU
v Ostravě a členem vědecké rady Fakulty architektury a stavebnictví VŠB-TU v Ostravě. Vysoká
škola báňská se pro pana profesora Müllera postupně stala skutečnou Alma mater. Vždy dbal na
její dobrou pověst a pro její slávu byl ochoten obětovat i mnohé ze svého osobního pohodlí a při
zvyšování její úrovně nedbal na svůj volný čas.
Po odchodu do důchodu působí v Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě, kde spolupracuje na
problematice inženýrské seismologie. V AV ČR byl členem akademického hodnotitelského
grémia. Jeho dlouholeté odborné zkušenosti jsou využívány při práci v grantové agentuře České
republiky, v sekci věd o Zemi. I nadále externě přednášel na Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě pro posluchače inženýrské geodézie a posluchače postgraduálního studia. V roce 2005
započal svůj padesátý druhý „kantorský“ rok. To je číslo, kterého se podaří dosáhnout
málokterému vysokoškolskému pedagogovi. Pan profesor rovněž působí v odborných radách
doktorského studia, je členem komise pro obhajoby doktorských disertací. Profesor Müller je
čestným členem asociace českých geofyziků, předsedou rady expertů ČAAG a členem redakční
rady časopisu EGRSE.
Ti kdo měli možnost poznat pana profesora jako svého učitele nebo spolupracovníka rádi
vzpomínají na jeho bezprostřednost, ironický humor a ochotu vždy poradit a pomoci nejen při
řešení odborných problémů, ale i problémů osobních. Jeho studenti si vždy nesmírně vážili jeho
rozhledu nejen úzce specializovaného, ale i znalostí ostatních geologických a technických oborů.
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, svěží mysl, uchování smyslu pro humor a
mnoho úspěchů na poli vědeckém.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Životní jubilea SAIG
(J. Marek a P. Pospíšil)
Čas plyne velmi rychle a většinou rychleji, než si myslíme. Je to až neuvěřitelné, ale naši
dva slovenští kolegové prof. Milan Matula a doc. Rudolf Holzer slaví v tomto roce svá životní
jubilea, prof. Matula 85. narozeniny a doc. Holzer 70. narozeniny. Patří k významným
představitelům československé inženýrské geologie, a proto nám dovolte popřát jim touto
formou za všechny členy ČAIG hodně zdraví a sil do života.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

RNDr. Ivo Sitenský CSc., CAAE, šedesátníkem
27. září jsme měli možnost blahopřát k významnému životnímu jubileu
jednomu z vedoucích pracovníků Geofondu a členovi ČALG od jeho
vzniku Ivo Sitenskému. Jeho životní i profesionální osudy nebyly
jednoduché: studia začínal na elektrotechnice, absolvoval na geologii,
z vědeckého pracovníka v oboru ekonomiky nerostných surovin se stal
finančním odborníkem v investiční oblasti, aby posléze se vrátil mezi
geology do Geofondu, kde zastává funkci vedoucího oddělení
surovinové politiky.
Narodil se v rodině prvorepublikového armádního důstojníka, který
„naštěstí“ nebojoval v zahraničí ani v odboji, přesto i jeho bojová účast
na barikádě se stala nástrojem snahy o jeho profesní diskreditaci. Rodinu okolnosti změny
režimu a ztráty sociálního statusu nestmelily, naopak přispěly k jejímu rozpadu. Otec odešel,
rodiče se sice nerozvedli (zřejmě i s ohledem na svého syna), avšak do své smrti žili odloučeně.
Jeho dětství bylo ovlivněno stářím rodičů (otci bylo v době narození 48 let, matce 41), tím i
absencí již zemřelých prarodičů, domácí samotou (jedináček), značnou nemocností a prožíváním
dětství v sociálně velmi pestrém pražském Břevnově 50. a 60. let, v okolí spíše nepřátelském
jejich rodině..
Přestože své dva dědy osobně nepoznal, byl jeho vývoj ovlivněn velmi odlišnými rodinnými
tradicemi každého z nich, jak konstatuje ve svém životopise. Na jedné straně tradice českého
vlastence a politika, agronoma, ekonoma a středoškolského profesora, který před rokem 1918
politicky bojoval m.j. proti politice německé menšiny u nás a římskokatolické církvi a po roce
1918 se naučil slovensky a odešel na Slovensko budovat tamější střední hospodářské školství. Po
dobrovolném předčasném penzionování v důsledku znechucení domácími společenskými
poměry se stal až do své smrti daňovým poradcem. Na druhé straně tradice slezského Němce,
politicky indiferentního, který byl zaměstnancem Císařských a královských státních drah
(K.K.St.B.), posléze ČSD.
Po maturitě na SVVŠ nejbližší svému bydlišti (nyní Gymnázium Jana Keplera) se Ivo
rozhodoval mezi „biologickou historií“ paleontologie a elektrotechnikou. Rozhodl se pro
elektrotechniku a absolvoval první ročník FEL ČVUT. Složil ale poté přijímací zkoušky na
přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity a absolvoval specializaci geologie-základní
výzkum. Během studií utekl z domova, oženil se, osiřel a rozvedl se. Začal se naplňovat jeho
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zděděný osud, když zjistil, že nejen paleontologie, ale i průsečík geologie a ekonomie, ložisková
geologie, je krásná. Po ukončení studia v roce 1975 si vybral z několika nabídek tu od
tehdejšího docenta Vaněčka, aby zůstal na fakultě a věnoval se ekonomice nerostných surovin.
Lákal jej jak tento nový, fakultou málo pěstovaný obor, tak profesně i lidsky mimořádné
prostředí tehdejší katedry ložiskové geologie, kde jej obzvláště přitahovaly osobnosti Havleny,
Kužvarta, Pouby a Vaněčka,. Po roční doktorantuře a obhájení titulu RNDr. pokračoval v interní
aspirantuře pod Vaněčkovým vedením (CSc. obhájil roku 1985).
Hlasitě již za studií projevované kritické postoje k politickému režimu znemožnily jeho
pedagogickou kariéru na fakultě. Ale protože i geny jeho německého dědy asi řekly svoje,
nabídku členství v KSČ sice odmítl, ale ve vesnici, kam se v druhém manželství přiženil, byl
ochoten se angažovat na „akcích Z“, pracovat jako poslanec Místního národního výboru a geolog
na projektu vodovodu a kanalizace, případně cvičit s místní tělovýchovou na spartakiádě, aby jí
tak pomohl zajistit peníze na činnost. Tuto úlitbu režimu na fakultě ocenili možností vědecké
kariéry. Pracoval na lukrativních úkolech tehdejšího Státního plánu ekonomického výzkumu a
posléze vedl některé z nich a rychle postupoval na žebříčku vědeckých kvalifikačních stupňů,
takže převrat roku 1989 jej zastihl po druhé atestaci ve funkci samostatného vědeckého
pracovníka, což byl ekvivalent vědecko-pedagogické funkce docenta. Jako jeden z mála
odborníků u nás měl možnost studovat po léta literaturu o kapitalistické ekonomice, zejména
podnikové. Své poznatky z ložiskové ekonomiky zúročil ještě před převratem semestrální
přednáškou „Ekonomika nerostných surovin kapitalistického výrobního způsobu“.
Po převratu odmítl konkurovat profesorovi Vaněčkovi v konkurzním řízení na místo docenta na
katedře ložiskové geologie a po dohodě s ním se hlásil pouze na funkci vedoucího jím
založeného Střediska ekonomiky nerostných surovin. V této funkci byl i ustaven a chopil se jí
s nadšením svých 40 let a poměrně jasnou představou dalšího směřování jak oboru, tak
Střediska.
Těžko ale snášel změněnou atmosféru na katedře ložisek a změnu chování některých kolegů
navzájem během restrukturalizace geologické sekce fakulty. Osobně jej animosity nepostihly, ale
jeho obor ano. Ekonomika nerostných surovin, ačkoliv se v nových poměrech mohla stát jedním
z nosných oborů studia geologie, nebyla tehdejším vedením podporována. Podal proto posléze
v r. 1994 výpověď z fakulty a místo jejího učení šel ekonomiku dělat do podnikové praxe.
S sebou byl nucen odnést i grant GA ČR na zhodnocení metod oceňování přírodních statků
(půdy, lesa, ložisek nerostů, netržních statků a služeb přírody), který řešil pod vedením ing. J.
Sejáka z Ekonomického ústavu ČSAV společně s Ing. J. Kokoškou, majitelem renomované
znalecké kanceláře, doc. K. Pulkrabem a doc. L. Šišákem z lesnické fakulty VŠZ v Praze.
Výsledkem této mezioborové spolupráce byla ojedinělá publikace Oceňování pozemků a
přírodních zdrojů vydaná nakladatelstvím Grada v r. 1999.
Dalších přibližně 10 let spravoval majetek, především riziková aktiva. Byl obchodním ředitelem
investiční společnosti, vedoucím projektů a finančním analytikem jedné z největších českých
finančních skupin (PPF) a specialistou Komerční banky, spravujícím některé z jejích rizikových
úvěrů. V souvislosti se správou aktiv pracoval ve statutárních orgánech a dozorčích radách
mnoha společností.
Pro vylepšení své pozice na trhu práce absolvoval Francouzsko-český institut podnikového řízení
při VŠE v Praze a v r. 2003 obdržel titul Master CAAE (DESS CAAE) od Institutu podnikového
řízení při Univerzitě Jeana Moulina v Lyonu. (Jde o státní francouzskou obdobu amerického
titulu MBA.) Pozitivem profese, které mu ale nepřinášelo radost, bylo to, že dobře poznal české

78

Zpravodaj UGA

8/2009

a slovenské podnikatelské prostředí. To jej vedlo k tomu, že v roce 2004 přijal ve Státní
technické knihovně funkci koordinátora výstavby Národní technické knihovny (mimochodem
uvedené slavnostně do provozu 9.9.t.r.). „Postavit obrovskou technickou knihovnu“ považoval
za krásný závěr své profesní kariéry. Sice funkci vykonával ze všech cca 5 předchůdců i
nástupců nejdéle, ale okolnosti, obecně známé z veřejné investiční výstavby, které nebyl schopen
eliminovat a tolerovat, jej posléze přiměly dát výpověď a hledat si další zaměstnání.
K našemu štěstí se rozhodl pro Geofond, kde má m.j. – a to zejména – na starosti přípravu
každoročního vydání ročenky Surovinové zdroje ČR – nerostné suroviny a její anglické verze
Mineral commodity summaries of the CR. Chápe její přípravu nejen jako tvorbu datové základny
pro budoucnost, ale také jako krásný kulturní úděl „zachytit dějiny oboru v okamžiku jejich
vzniku“. Především jeho zásluhou se kvalita této representativní (v dobrém slova smyslu)
publikace Geofondu rok od roku zvyšuje, čehož je dosahováno zapojením celé řady nových
spoluautorů a recenzentů, mezi nimiž nacházíme i slovutné české i zahraniční odborníky.
Ivo Sitenský je jedním z několika málo našich skutečně kvalifikovaných specialistů v oboru
ekonomiky nerostných surovin a pravděpodobně jediným, který vedle teoretických znalostí
prošel i finanční praxí specifického vývoje kapitalismu u nás. Neslouží ke cti našim vysokým
školám, že těchto jeho ojedinělých znalostí a zkušeností není využíváno při přípravě nových
absolventů geologických oborů. Podle mého názoru tu především vadí jedna z jeho
nejvzácnějších povahových vlastností, totiž jeho nesmlouvavá zásadovost, s níž projevuje a hájí
svá stanoviska.
Při příležitosti životního jubilea přejeme RNDr. Ivo Sitenskému CSc, ale.i sobě, aby ještě dlouhá
léta uplatňoval své mimořádné znalosti a zkušenosti v oboru ekonomiky nerostných surovin.
S použitím textů z jubilantova vlastního životopisu prof.ing.M.Vaněček DrSc., předseda ČALG

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Blahopřání dalším jubilantům:
Doc. RNDr. Jiřímu Krásnému CSc.,
který je zároveň laureátem Ceny Oty Hynie,
je v předchozí části o České asociaci hydrogeologů
a
RNDr. Vladimíru Rudajevovi, DrSc.,
který je zároveň nositelem medaile Františka Pošepného,
je v předchozí části o České asociaci geofyziků
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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