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Zpráva o činnosti Českého národního geologického komitétu (ČNGK)  

v roce 2014 

 

 

Administrace a volba nového ČNGK 

Vzhledem ke zdravotním problémům předsedkyně a tajemníka ČNGK v roce 2013 se stanovami určená 

pravidelná volba nového Českého národního geologického komitétu uskutečnila s ročním odkladem až 

v roce 2014. Činnost komitétu vedeného v redukované podobě po uvedené období umožnil nový 

Organizační a jednacího řád aktualizovaný zřizovatelem. Činnost komitétu řídil místopředseda Prof. O. 

Bábek. Nové volby probíhaly hlasováním per rollam v průběhu října 2014 a podle statusu ČNGK se 

jich účastnili pouze členové České geologické společnosti. Ti hlasovali o nových členech z řad 

navržených kandidátů, kteří měli nahradit stávající čtyři členy, jejichž mandát již vypršel. Výsledky 

hlasování jsou následující:  

 

Nově zvolenými členy se stávají: 

- Prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr. 

- Ing. Jakub Jirásek, Ph.D. 

- Doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr. 

- Ing. Lucie Kondrová 

- Mgr. Karel Martínek, Ph.D. 

- RNDr. Jaromír Tvrdý,  

- RNDr. Martin Holý 

 

V členství pokračují: 

- Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.  

- Doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. 

- Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.  

- Prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.  
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21. 10. 2014 se v sídle ČGS konala ustavující schůze ČNGK v novém personálním složení. 

Předsedkyně minulého ČNGK Veronika Štědrá na ní seznámila nově zvolené členy s posláním a úkoly 

ČNGK a jeho jednacím řádem, stručným výčtem aktivit ČNGK v minulých letech, informacemi 

uvedenými na webových stránkách ČNGK (http://www.geology.cz/cngk), které jsou spravované na 

portále ČGS, zmínila se o distribuci časopisu Episodes a informovala o předkládání výročních zpráv o 

činnosti ČNGK mezinárodní organizaci IUGS. 

 

 

Následně nově zvolený komitét provedl volbu předsednictva. Veronika Štědrá informovala o náplni 

činnosti a povinnostech vedení ČNGK. Z řad ČNGK byli v následné diskuzi navrženi kandidáti na 

předsedu (Stanislav Opluštil), místopředsedu (Jakub Jirásek) a tajemníka (Lucie Kondrová). Všichni 

jmenovaní nakonec s kandidaturou souhlasili. 

Navržení kandidáti byli jednomyslným hlasováním „PRO“ všemi přítomnými členy ČNGK zvoleni; 

nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Nové předsednictvo ČNGK tedy bude pracovat se 

složení:  

 

- Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D., předseda 

- Ing. Jakub Jirásek, Ph.D., místopředseda 

- Ing. Lucie Kondrová, tajemnice. 

 

Činnost ČNGK pro IGCP 

Významné aktivity v roce 2014 probíhaly v rámci Českého národního komitétu pro Mezinárodní 

geologické programy (IGCP), který spadá pod správu ČNGK. ČNK pro IGCP 

(http://www2.gli.cas.cz/igcp/) vedený RNDr. Radkem Mikulášem, CSc. Komitét se aktivně podílí na 

získávání sponzorských příspěvků, které slouží k podpoře mladých (do 35 let) i renomovaných 

vědeckých pracovníků, aktivně zapojených do řešení IGCP projektů, k prezentaci jejich výsledků na 

mezinárodních fórech v zahraničí. Národní zástupce ČNK pro IGCP na mezinárodní úrovni (při 

UNESCO) je Jan Pašava  (ČGS). 

  

 Česká republika se v roce 2014 aktivně podílela na vedení dvou projektů: 

- IGCP č. 575 – THE PENNSYLVANIAN TERRESTRIAL HABITATS AND BIOTAS IN 

SOUTHEASTERN EUROPE AND NORTHERN ASIA MINOR AND THEIR RELATION TO 

TECTONICS AND CLIMATE, 2010–2014, zástupce S. Opluštil (oplustil@natur.cuni.cz); 

 

- IGCP/SIDA Project č. 594 – IMPACT OF MINING OF MINING ON THE ENVIRONMENT IN 

AFRICA, 2011–2014, zástupce: B. Kříbek (bohdan.kribek@geology.cz); 

 

http://www.geology.cz/cngk
mailto:oplustil@natur.cuni.cz
mailto:bohdan.kribek@geology.cz
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Na dalším projektu se podílela prostřednictvím pracovní skupiny z ČR: IGCP č. 591 – THE EARLY 

TO MIDDLE PALAEOZOIC REVOLUTION, 2011–2015, zástupci: Š. Manda 

(stepan.manda@geology.cz) a Z. Tasáryová (zuzana.tasaryova@geology.cz); 

 

Na projektu IGCP 596 - CLIMATE CHANGE AND BIODIVERSITY PATTERNS IN THE MID-

PALEOZOIC, 2011-2015, participovala zástupkyně z České geologické služby S. Vodrážková 

(stanislava.berkyova@geology.cz). 

 

Na výroční schůzi ČNK pro IGCP  v prosinci informoval nově zvolený předseda ČNGK Stanislav 

Opluštil členy ČNK pro IGCP o činnosti ČNGK a o záměrech nového ČNGK. Jedním z témat, kterým 

se bude ČNGK zabývat, je obnovení činnosti České stratigrafické komise, jejíž aktivita v uplynulých 

dvou letech téměř ustala.  

 

Domácí geologická periodika s IF  

V posledních letech na významu získávají česká geologická periodika, jež jsou součástí hodnotícího 

systému Thomson Reuters Web of Science. Hodnota Impact Factor (IF) pro český odborný časopis 

Bulletin of Geosciences vzrostla na IF=1,495 a tím se tento časopis umístil na 7. místě mezi časopisy s 

IF, vydávanými v České republice. Na 21. místě se umístila Studia Geophysica et Geodaetica 

(IF=0,752) a na 22. místě Journal of Geosciences (IF=0,752). ČNGK si váží úsilí, kterou redakční rady 

vyvíjejí k dosažení kvalitního hodnocení a poskytují tak české geologické komunitě kvalitní platformy 

pro prezentaci výsledků jejich výzkumu.  

 

 

Vzdělávání a geovědní aktivity směřující k širší veřejnosti 

Během r. 2014 byl dokončen osmidílný vzdělávací audiovizuální cyklus Cesta ke kameni pro SFŽP, 

z něhož bylo šest dílů převzato Českou televizí ČT2 do vysílání.  

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) „Objevy čekají na tebe“ 

vznikly krátké DVD dokumenty, které jsou zaměřeny na okruhy geologických témat řešených v ČGS a 

jsou určeny pro prezentaci hlavně na webu. Díky těmto dokumentům se mohou žáci základních a 

středních škol vzdělávat nad rámec školní výuky v přírodovědných klubech při školách zřízených. 

V rámci projektu bylo rovněž vydáno 8 tematických pracovních listů včetně metodik pro pedagogy, 

8 mini projektů pro práci v terénu a knihy Geologie pro zvídavé a S geologem po České republice. 

Do úspěšného zakončení projektu v červnu 2014 bylo uskutečněno 16 terénních exkurzí pro pedagogy, 

30 workshopů se specialisty ČGS na základních a středních školách a 2 dny otevřených dveří 

na odborných pracovištích.  

Vytvořen byl dále portál o neživé přírodě Svět geologie (www.geology.cz/svet-geologie), na kterém 

jsou všechny projektové výstupy dostupné zdarma on-line. Zhlédnout zde lze například 8 

dokumentárních filmů o geologii či 10 e-learningových lekcí doplňujících témata zpracovaná v 

mailto:stepan.manda@geology.cz
mailto:zuzana.tasaryova@geology.cz
mailto:stanislava.berkyova@geology.cz
http://www.geology.cz/svet-geologie
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pracovních listech a případní čtenáři jistě ocení řadu dalších materiálů, např. praktické průvodce po 

vybraných geologických lokalitách. 

„Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“ je název dalšího z projektů realizovaných Českou geologickou 

službou z OP VK v období 07/2014-06/2015. Cílem projektu je systematicky rozvíjet spolupráci 

vědecko-výzkumných institucí, základních a středních škol, vysokých škol a vědecko-popularizačních 

institucí. Pro děti, pedagogy i vědecko-výzkumné pracovníky jsou pořádány exkurze do terénu i na 

odborná pracoviště a tematické workshopy. Pro děti navštěvující přírodovědné kluby zřízených při 

základních a středních školách jsou připravovány výukové materiály z oblasti neživé přírody, včetně e-

learningových lekcí. Nesporným přínosem projektu je také vybudování Didaktického centra geologie v 

Říčanech u Prahy, kde mohou návštěvníci hravou a interaktivní formou získávat poznatky z oboru 

geologie a souvisejících věd.   

   V roce 2014 byl proveden významný upgrade mapového serveru ČGS, který bezplatně zpřístupňuje 

prostorová geovědní data uložená v databázích a archivu ČGS a je jednou z nejnavštěvovanějších částí 

informačního portálu. Všechny mapové služby byly převedeny na nejnovější verzi a byly nasazeny nové 

verze mapových aplikací s novou metodikou tisku a vyhledávání. Přehled všech mapových aplikací 

najdou zájemci na webové adrese http://mapy.geology.cz. 

 

V rámci popularizace geologie připravili organizátoři Kamenožroutu (Korespondenční seminář 

Kamenožrout) pro všechny zájemce o geologii, paleontologii, přírodní zdroje a další geologické 

obory cyklus přednášek „Geologické středy“. Geologické středy jsou vědecko-popularizační projekt 

vzniklý pod záštitou Geologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci 

cyklu se uskutečňují přednášky na různá geologická témata. Přednášejícími jsou odborníci v daném 

oboru a problematice.  Přednášky probíhají v průběhu semestru ve vybranou středu vždy od 18:30 

hodin v Mineralogické posluchárně (Geologický ústav, Albertov 6, Praha 2). Program je také 

prezentován na webu Přírodovedci.cz a na Facebookové stránce Kamenožrouta. Přednášky jsou audio-

vizuálně zpracovány postupně zveřejňovány na externím webu YouTube. 

 

Koncepce národní sítě geoparků České Republiky   

V r. 2014 byly do české sítě národních geoparků přijaty dva nové Národní geoparky – Kraj blanických 

rytířů (http://www.blanicti-rytiri.cz/cs/95-o-geoparku-kbr) a Podbeskydí 

(http://www.geoparkpodbeskydi.cz/). Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec předal těmto 

geoparkům oficiálně certifikáty v červnu 2014 ve Vlašimi a rozšířil tak počet certifikovaných 

Národních geoparků na šest. Geoparky vznikají na základě dobrovolné spolupráce různých subjektů v 

daném území v propojení s ochranou přírody a jejich statut u nás nevychází z legislativy. Podmínky a 

postup, kterým se území může stát českým národním geoparkem, upravilo MŽP Směrnicí č. 6/2007 k 

zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark. Koordinaci činností 

zabezpečuje Rada národních geoparků složená ze zástupců odborných komunit a jednotlivých geoparků 

(viz též webová stránka Rady národních geoparků http://www.geology.cz/narodnigeoparky). V roce 

2014 proběhla 2. konference o geoparcích v Ralsku.  

  

http://mapy.geology.cz/
http://kamenozrout.cuni.cz/2015/02/korespondencni-seminar-kamenozrout-zadani-uloh-6-letniho-kola-20142015/
http://kamenozrout.cuni.cz/2015/02/korespondencni-seminar-kamenozrout-zadani-uloh-6-letniho-kola-20142015/
http://kamenozrout.cuni.cz/kontakt/
https://www.prirodovedci.cz/
https://www.facebook.com/pages/Kameno%C5%BErout/188094527988143?ref=hl
https://www.youtube.com/user/KamenozroutPrFUK/videos?view=0
http://www.geoparkpodbeskydi.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/res/data/108/014915.pdf?seek=1
http://www.ochranaprirody.cz/res/data/108/014915.pdf?seek=1
http://www.geology.cz/narodnigeoparky
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Za ČNGK 

V Praze 13. dubna 2015 

 

                                        

Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D., předseda 

Ing. Jakub Jirásek, Ph.D., místopředseda 

Ing. Lucie Kondrová, tajemnice 

 
 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. 

předseda 

Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta 

Albertov 6 

128 43 Praha 2  

oplustil@natur.cuni.cz  

 

 

Ing. Jakub Jirásek, Ph.D. 

místopředseda 

VŠB- Technická universita Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta 

17. listopadu 15/2172 

708 33 Ostrava-Poruba  

jakub.jirasek@vsb.cz 

  

Ing. Lucie Kondrová 

tajemnice 

Česká geologická služba 

Klárov 3, 118 21 Praha 1,  

lucie.kondrova@geology.cz 

  

mailto:oplustil@natur.cuni.cz
mailto:jakub.jirasek@vsb.cz
mailto:lucie.kondrova@geology.cz

