
Zápis ze schůze Českého národního geologického komitétu (ČNGK) konané v Praze  
dne 13. 12. 2016 od 10:30 
 
Schůze se konala v malé zasedací místnosti České geologické služby, Klárov 3, Praha 1 
Přítomni: S. Opluštil, J. Jirásek, L. Kondrová, J. Kadlec, K. Martínek, V. Janoušek, O. Bábek, 

J. Frýda (viz přiložená prezenční listina) 
Hosté: A. Svobodová (Geologický ústav AV ČR) 
Omluveni: M. Holý, J. Tvrdý, Z. Losos 
 
Schůzi zahájil předseda S. Opluštil a poděkoval České geologické službě za poskytnutí prostor k 
zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů komitétu, který je tudíž 
usnášeníschopný. Dále přivítal hosta – A. Svobodovou z Geologického ústavu AV ČR, tajemnice 
Českého národního komitétu pro mezinárodní geovědní programy UNESCO. 

Přítomnými členy byl jednomyslně schválen program schůze tak, jak byl navržen předsedou: 
1. Schválení programu schůze 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Zpráva z ČNK pro IGCP programy (A. Svobodová) 
4. Zpráva o činnosti České stratigrafické komise (J. Frýda, S. Opluštil) 
5. Novinky z IUGS – volba nové exekutivy na 35th IGC v Kapském Městě, … 
6. Podpora německé nabídky na uspořádání 37th IGC v roce 2024 
7. Návrh činnosti ČNGK v příštím roce 
8. Různé (geoparky, popularizace, distribuce časopisu Episodes, …) 
9. Závěr 

ad 1. Program byl schválen všemi přítomnými. 

ad 2. Ondřej Bábek informoval o stavu jmenování národního zástupce do Karpatsko-Balkánské 
geologické asociace. Zatím nebyl nalezen žádný vhodný kandidát, v průběhu příštího roku 
budou osloveni další vhodní kandidáti. 

ad 3. A. Svobodová informovala ČNGK o činnosti Českého národního komitétu pro 
mezinárodní geovědní (IGCP) programy UNESCO za rok 2016. Hlavními cíli činnosti tohoto 
komitétu je získání financí od sponzorů především z řad soukromých firem ze sektoru 
zabývajícího se geologickými obory a rozdělení těchto financí žadatelům, kteří se účastní 
IGCP (International Geoscience Programme) projektů. Bylo konstatováno, že v současné 
době není mnoho IGCP projektů s českou účastí. Celkem byly představeny čtyři 
nejvýznamnější projekty: IGCP 587, 591, 640 a 649. Od sponzorů bylo letos získáno celkem 
103.000,-Kč (především Severočeské doly, Eurovia, …) a mezi žadatele o finanční příspěvek 
bylo následně rozděleno 74.500,-Kč. Byla podána informace o proběhlé výroční schůzi, 
během níž vznikla nabídka na exkurzi do lomu Bílina, která by se mohla uskutečnit zřejmě 
v květnu 2017. Dále zaznělo, že pod IGCP nově přibude i téma geoparků, proto bude nová 
zkratka znít IGGP – zatím není jasné, co tato změna přinese. J. Kadlec doplnil, že týkat by se 
to mělo zatím jen globálních geoparků UNESCO (v ČR pouze Český ráj), kde ovšem po 
nečekaném odchodu T. Řídkošila vědecká činnost v oboru geologie trochu stagnuje. Předseda 
ČNGK vyjádřil poděkování ČNK pro geovědní programy za záslužnou činnost při 
podporování mladých vědců a studentů. V diskuzi k tématu projektů IGCP dále zaznělo, zda 



neoslovovat i české geovědní instituce, zda by nechtěly přispět na projekty či na praxi 
studentů apod. Současně poskytované finance často nepokryjí ani kapacity na administrativu, 
která je k jejich vedení nutná, natož výzkum.  

ad 4. 28.1. 2016 se uskutečnila ustavující schůzce České stratigrafické komise, na které bylo 
formálně zvoleno vedení komise. Na leden 2017 je plánována výroční schůze, kde by se 
obnovení činnosti mělo iniciovat. ČNGK bude proto v následujícím roce věnovat aktivitě 
České stratigrafické komisi větší pozornost. 

ad 5. Předseda ČNGK informoval o volbě nové exekutivy IUGS, která proběhla během 35th 
IGC v Kapském Městě. Na období 2016-2020 byl prezidentem zvolen Prof. Dr. Qiuming 
CHENG (Čína), hlavním sekretářem Prof. Dr. Stanley C. FINNEY (USA), pokladníkem Prof. 
Dr. Hiroshi KITAZATO (Japonsko), viceprezidenty potom Dr. Kristine ASCH (Německo) a 
Prof. William CAVAZZA (Itálie). Byli zvoleni i další členové, kompletní seznam je 
k dispozici na http://iugs.org/index.php?page=directory#EC.  
 

ad 6. 37th International Geological Congress (IGC) – v prvním kvartálu roku 2016 byly 
připravovány nabídky na pořádání IGC v roce 2024. O místě konání se mělo rozhodnout na 35th 
IGC v Kapském Městě v září 2016. ČNGK podpořil nabídku Německa a aktivně se zapojil do 
přípravy geologických exkurzí na území ČR s cílem prezentovat Českou geologii na 
mezinárodním fóru. Předseda poděkoval členům ČNGK i dalším spolupracovníkům, kteří se na 
přípravě exkurzí podíleli. Vznikl velmi pěkný materiál s popisem exkurzí i orientačním 
rozpočtem, který by se dal do budoucna využít pro popularizaci geologie v rámci jiné akce. 
Soutěž o místo konání kongresu nakonec vyhrála Jižní Korea. 
 

ad 7. Bylo personálně obměněno vedení národních komitétů na straně zřizovatele, které 
vytvořilo strukturovaný formulář pro výroční zprávu. Předseda ČNGK ho zaslal všem členům 
s prosbou, aby do 8.1. 2017 k jednotlivým částem doplnili své návrhy a zaslali zpět vedení 
komitétu k finálnímu sestavení zprávy. Byly diskutovány možnosti vykazování výjezdů na 
zahraniční vědecké akce na činnost ČNGK, neboť zřizovatel poskytuje finanční podporu těchto 
výjezdů pouze ve výjimečných případech. Dále proběhla diskuze o tom, jak více propagovat 
činnost komitétu. Mezi nejrůznějšími návrhy byla například konstatována možnost výraznějšího 
se zapojení do pořádání národních a mezinárodních konferencí a exkurzí. Jako příklad byl uveden 
„Otvorený geologický kongres“ ve Vysokých Tatrách v roce 2017, pořádaný Slovenskou a 
Českou geologickou společností.  

ad 8. V roce 2017 se bude J. Kadlec podílet na organizaci konference ICDPGC 2017: 19th 
International Conference on Dendroecology and Past Global Changes (viz 
https://www.waset.org/conference/2017/03/prague/ICDPGC), která by mohla sloužit částečně i 
jako platforma pro propagaci existence a činnosti ČNGK. Pokud by kdokoli ze členů ČNGK měl 
jakékoli náměty na úpravu webových stránek komitétu (http://www.geology.cz/cngk/), může tyto 
náměty posílat tajemnici L. Kondrové. V nejbližší době tam budou přidány zápis z jednání a 
výroční zpráva za rok 2016. 
 

Jednání bylo ukončeno cca ve 12:30. 

V Praze, 14.12.2016 
Zapsala: Lucie Kondrová 
Schválil: Stanislav Opluštil 



 


