
Zápis z plenárního jednání členské základny ČAG (České asociace 
geomorfologů) 11. 4. 2006 v Olomouci 

Kirchner:  
Poděkování organizátorům konference v Olomouci zejména Dr. Smolové a Dr. Látalovi 
i všem ostatním pracovníkům katedry geografie PřF UP Olomouc. Do budoucna zajistí vydání 
recenzovaného sborníku příspěvků z konference (ještě možné zasílat příspěvky těsně po 
skončení konference). 
Další jednání: 
1) zhodnocení voleb výboru ČAG v roce 2005 a představení nového výboru s definováním 
oblastí, kterým se budou jednotliví členové věnovat.  
Výbor ČAG pro období 2006–2010: 
Předseda 
RNDr. Karel Kirchner, CSc.  
Místopředsedové 
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. – zahraniční vztahy ČAG, 
RNDr. Pavel Mentlík – vztahy s veřejností, WWW stránky ČAG, 
RNDr. Zbyněk Máčka, PhD – členská politika ČAG, přijímání nových členů. 
Další úkoly budou upřesňovány v průběhu činnosti.  
2) zhodnocení úkolů vyplývajících z jednání z minulého roku v Nových Hradech: 

a) vydání Acta Universitatis Carolinum (Supplementum) ze semináře v Peci pod 
Sněžkou – vydáno, zajistil prof. Kalvoda; 

b) propojení stránek ČAG a IAG (Mezinárodní asociace geomorfologů) – splněno, 
zajistil Dr. Kirchner a Dr. Mentlík; 

c) vypracování evidence členů (evidenční listy) – splněno, zajistil Dr. Kirchner; 
d) projednání komise pro udělování titulů DrSc. v oboru fyzická geografie při AV ČR. 

Dr. Kirchner podal zprávu o jednání s prof. Blahetou (předsedou VR ÚGN AV ČR 
v Ostravě). Jednání prozatím nebyla úspěšná. Do budoucna bude Dr. Kirchner v těchto 
jednáních dále pokračovat. 

Návrh: další volby (po čtyřech letech budou probíhat v rámci plenárního zasedání členské 
základny ČAG, nikoli elektronickým hlasováním – schváleno bez připomínek. 
3) seznámení se závěry zasedání komise Carpatho-Balkan-Dinaric Regional Working 
Group (CBDRWG) při IAG  
a) využití příspěvku od IAG (500 EURO) navržené možnosti: 

o pořádání každoročních konferencí, 
o shromažďování peněz a vydání společné monografické publikace. 

b) Tematické nebo regionální sjednocování v rámci skupiny návrhy: 
o vytvoření mapy geomorfologických hazardů karpatské oblasti – podle návrhu doc. 

Minára; 
o zpracování glaciálních a periglaciálních jevů – podle návrhu prof. Kotarby. 

Na projednání těchto návrhů je lhůta 2 měsíce od data pořádání konference – podněty zasílat 
doc. Stankovianskému, Bratislava. Návrhy je možné i doplňovat, vždy je však nutná 
kompletní garance navrženého projektu (zajištění vedení, vytvoření pracovní skupiny atd.). 
V případě publikování monografických prací z oblasti Karpat, informovat doc. 
Stankovianského (možnost koordinace v rámci CBDRWG). 
Informace o vydání čísla Studia Carpatho-Balkanica zaměřeného na hazardy v Karpatech. 
Další zasedání CBDRWG v Péczi (Maďarsko) v roce 2007. Regionální konference IAG 
v Brašově (Rumunsko) v roce 2008. 
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Různé 
Mentlík: Seznámení s návrhem na možnost vzniku časopisu ČAG, a to spojením s časopisem 
Slovenské asociace geomorfologů (SAG) – Geomorphologia Slovaca.  
Vilímek: zdůraznění významu jednotného (anglického) jazyka, přesného vymezení náplně a 
významu časopisu i rozšíření redakční rady, zejména o odborníky mimo střední Evropu. 
Diskuse s kladnými ohlasy na vydávání časopisu. 
Schváleno bez námitek s následujícími upřesněními: 

o časopis bude mít název Geomorphologia Slovaca & Bohemica; 
o výbor ČAG projedná s redakční radou zastoupenou šéfredaktorem doc. Minárem a 

doc. Lacikou následující návrhy: rozšíření redakční rady i o členy mimo region 
střední Evropy, jednotný jazyk časopisu (angličtina), minimálně dva recenzenty, 
'double-blind' recenze. 

Kirchner: Návrh – pro další setkání ČAG používat označení „mezinárodní konference“, a to 
se zpětnou platností pro sborník vydávaný s příspěvky z Olomouce. Schváleno. 
Návrh: Mezinárodní konference – Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007, proběhne 
na jaře 2007 v Ostravě: zajistí Dr. Hradecký a Dr. Pánek. Schváleno bez připomínek. 
Pánek, Hradecký: pozvání na konferenci v Ostravě. 
Kirchner: zajistit logo ČAG – zajistí Dr. Mentlík, možnost vypsání soutěže. 
Členské příspěvky – pravděpodobné zavedení od roku 2007. Schváleno, podrobnosti připraví 
výbor, zajistí Dr. Kirchner. 
Návrh čestného členství – schváleno od roku 2007, připraví a zajistí výbor. 
Mentlík: Zpráva o účasti na kongresu IAG v Zaragoze, zprávu do časopisu Geografie zajistí 
Dr. Kirchner, Dr. Pánek a Dr. Mentlík. 
Máčka: zajištění přijímání nových členů – rozšiřování členské základny, nové členy bude 
schvalovat výbor ČAG. Podmínky pro členství v ČAG: účast na vědecké geomorfologické 
konferenci, publikování odborného článku v časopise nebo sborníku. 
Engel, Křížek: připomínka k omezenému počtu 50 lidí – možné zvýšení příspěvku, který je 
placen IAG – zjistí doc. Vilímek. 
Czudek: dotaz na materiály o zakládání ČAG – zjistí Dr. Kirchner a doc. Vilímek. 
Kirchner: nutnost informovat členskou základu o internetové stránce ČAG – zajistí Dr. 
Mentlík. 
 
Úkoly do příštího roku: 

o vydání recenzovaného sborníku z konference v Olomouci – zajistí Dr. Smolová a Dr. 
Létal; 

o pokračování v jednáních o možnostech udělování vědeckých titulů DrSc. v rámci AV 
ČR – zajistí Dr. Kirchner; 

o zajištění pokračující vědecké spolupráce a uplatnění českých geomorfologů v rámci 
činnosti CBDRWG (tvorba mapy hazardů a periglaciálních a glaciálních forem) – 
zajistí doc. Vilímek a Dr. Kirchner; 

o zahájení vydávání časopisu „Geomorphologia Slovaca & Bohemica – zajistí Dr. 
Mentlík v kooperaci s výborem; 

o uspořádání mezinárodní konference: „Stav geomorfologických výzkumů v roce 
2007“ na jaře 2007 v Ostravě – zajistí Dr. Hradecký a Dr. Pánek; 

o čestné členství ČAG – udělované poprvé v roce 2007 – zajistí Dr. Kirchner 
v kooperaci s výborem; 

o zavedení členských poplatků (s možností od roku 2007) – zajistí Dr. Kirchner 
v kooperaci s výborem; 

o návrh loga ČAG – zajistí Dr. Mentlík; 
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o zpráva o účasti členů ČAG na kongresu v Zaragoze v časopisu Geografie – zajistí Dr. 
Kirchner, Dr. Pánek a Dr. Mentlík; 

o problematika možnosti přijímání nových členů – zajistí Dr. Máčka v kooperaci 
s výborem; 

o zjistit kde se nachází materiály o zakládání ČAG – zajistí Dr. Kirchner a doc. 
Vilímek; 

o informování členské základny o internetových stránkách ČAG – zajistí Dr. Mentlík. 
 
 

Zapsal Pavel Mentlík 
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