
ZÁPIS Z PLENÁRNÍHO JEDNÁNÍ �ESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOG�  
Z 15. 4. 2009 V KAŠPERSKÝCH HORÁCH 

 
Program: 
1) Pln�ní úkol� 
2) Zpráva o �innosti za volební období 2006-2009. 
3) Volby nového výboru �AG. 

 
Dr. Hradecký – nový p�edseda �AG navrhl po zvolení nového výboru k projednání 
následující body:  
4) Financování �AG 
5) Projednání nových stanov 
6) Zvolení dalšího termínu konference 
8) Volba revizní komise 
9) R�zné 
 
P�ítomní: viz prezen�ní listina 
 
1) Zhodnocení spln�ní úkol�, které byly stanoveny na posledním plenárním zasedání ve 

Šlapanicích. Hodnoceny byly následující body (Kirchner): 
a) �asopis Geomorphologia Slovana et Bohemica – byly zpracovány internetové stránky 
�asopisu, kam byly umíst�ny dv� �ísla z roku 2007. �íslo 1,2008 však dosud nevyšlo – 
v dob� konference existuje pouze v elektronické podob�. 

b) Zavedení �estného �lenství – je závislé na zm�n� stanov a nebylo ho tedy možné zavést. 
c) Zajišt�ní mezinárodní konference Carpatho-Balcan Conference on Geomorphology 

v roce 2011 v Ostrav� – probíhají p�ípravy. 
Ze zápisu dále vyplynuly následující konkrétní úkoly: 

a) p�ísp�vky ze Šlapanic m�ly být  publikovány v GSeB – spln�no �áste�n� (dané �íslo 
v dob� konference existovalo pouze v elektronické podob�) (zajiš�oval Mentlík). 

b) Vybrané �lánky ze Šlapanic m�ly být publikovány v Moravian Geographical Reports – 
spln�no (zajistil Kirchner). 

c) M�l být uspo�ádán další ro�ník konference „Stav geomorfologických výzkum� 2009“ na 
Šumav� – spln�no (zajistili Harvich, Mentlík, Št�pan�íková a Vo�adlová). 

d) M�l být proveden návrh nových stanov – spln�no (zajistil Hradecký). 
 

2) Dr. Kirchner seznámil p�ítomné s tím, že výboru �AG ve složení: Kirchner, Má�ka, 
Mentlík a Vilímek kon�í �ty�leté p�sobení a provedl zhodnocení �innosti výboru, kdy 
uvedl že: 
a) každý rok p�sobení výboru se uskute�nila mezinárodní konference „Stav 
geomorfologických výzkum�“. Konference byly organiza�n� zabezpe�eny regionálními 
pracovišti. Z konferencí byly p�ipraveny: sborníky abstrakt� (v n�kterých p�ípadech 
sborníky p�ísp�vk�), v posledních letech byly p�ísp�vky z konference publikovány ve 
vybraných �asopisech. 
b) �lenové �AG se aktivn� zú�astnili na mezinárodních konferencích (Zaragoza, 
Špicberky atd.). 
c) za�al vycházet �asopis Geomorphologia slovana et Bohemica – �lenové �AG se 
podíleli jako auto�i, edito�i a recenzenti. 
Záv�rem byla vyslovena pochvala za vedení www stránek �AG (Mentlík) a byly 
zhodnoceny trendy výzkumu a nastín�n jejich další možný vývoj. 



3) Odstupující prezident �AG dr. Kirchner zahájil volby výboru �AG pro další období. 
Nejprve byli vybráni �lenové volební komise (Hartvich, Klimeš a Smolková) – jejich 
návrh byl schválen jednohlasn�. Dále prob�hlo seznámení s kandidáty: Hradecký 
(p�edseda), Má�ka (místop�edseda), Mentlík (místop�edseda) a Št�pan�íková 
(místop�edseda). Dr. Kirchner uvedl stru�né CV kandidát� a seznámil p�ítomné s jejich 
plány do další práce �AG.  
Než bylo p�istoupeno k prvnímu kolu hlasování, dr. Kirchner konstatoval, že je p�ítomno 
18 �len� �AG, což je nadpolovi�ní v�tšina aktivních �len� �AG, která je nutná ke zvolení 
nového výboru. 
Po prvním kole bylo �leny volební komise oznámeno, že z 18 p�ítomných se jeden zdržel 
hlasování. Dr. Kirchner konstatoval, že tento po�et nep�edstavuje nadpolovi�ní v�tšinu 
�len� �AG a vyhlásil druhé kolo voleb. V n�m bylo odevzdáno 18 platných lístk� pro 
zvolení výboru (jednohlasná volba pro všechny navržené �leny výboru). Dr. Kirchner 
oznámil, že nový výbor byl zvolen a vyzval ho, aby se ujal vedení. 
 
4) Bylo sd�leno (Hradecký), že �AG nemá žádné finance ani sv�j ú�et, a proto nem�že 
žádat Radu v�deckých spole�ností o podporu ani vybírat �lenské p�ísp�vky. Krom� 
zavedení ú�tu však musí být zvolena i revizní komise, která bude vypracovávat  revizní 
zprávu o hospoda�ení �AG. Dr. Hradecký uvedl, že tyto body jsou sou�ástí nových 
stanov. 
5) Dr. Hradecký seznámil p�ítomné se zm�nami, které p�inášejí nové stanovy (tyto byly 
m�síc p�ed konferencí dostupné na internetových stránkách �AG k prostudování a 
p�ipomínkování). Ke stanovám byla následn� otev�ena diskuse. 
Vilímek: zd�raznil význam platby �lenského p�ísp�vku do IAG – zatím bylo placeno 
pracovišti, jak bude do budoucna?; Kirchner: upozornil, že ve stanovách není uvedena 
výše p�ísp�vk�. V tomto roce platbu IAG uhradí skupina z Ústavu mechaniky a struktury 
hornin AV �R (zodpovídá dr. Štepan�íková).  
Dr. Hradecký pod�koval za d�ležitá upozorn�ní, ale uvedl, že není nutné, aby tyto 
skute�nosti byly ve stanovách (jsou variabilní a mohou se m�nit na základ� hlasování 
plenárních zasedání �AG), s �ímž p�ítomní souhlasili. 
Dr. Hradecký vyzval p�ítomné k hlasování o stanovách – schváleno jednohlasn� (z 18 
p�ítomných 18 pro, proti 0, zdržel se 0). 
Dále prob�hla diskuse o výši p�ísp�vk�. Názory se ustálily na následujících �ástkách 
ro�ního �lenství: 

a) �ádný �len – 500 K�  
b) studenti – 200 K� 
c) kolektivní �lenství – min. 5 000 K� 

Hlasování: z 18 p�ítomných 17 pro, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen. 
6) Další konferenci bude zajiš�ovat Katedra fyzické geografie a geoekologie P�F UK v Praze, 
prob�hne v Hrubém Jeseníku. 
7) Následn� dr. Hradecký pod�koval diskutujícím, diskusi ukon�il a zahájil volbu revizní 
komise. Byli navrženi kandidáti: Hartvich, Mackov�in a Smolková. 

Ze 17 p�ítomných všichni hlasovali pro navrženou komisi – byla schválena jednohlasn�.  
9) R�zné 

Dr. Mentlík navrhl od p�íštího ro�níku zavést alespo� �ást programu konference �AG 
v angli�tin� tak, aby se podpo�ila ú�ast geomorfolog� z neslovanských zemí. Dr. Hrádek 
navrhl konání takové konference (s p�evahou anglických p�ísp�vk�) 1x za ur�itou dobu 
(konkrétn� 1x za 3 roky). Po diskusi ani jeden z návrh� nebyl schválen s tím, že 
organizování dalších ro�ník� se ponechává pln� na organizátorech konkrétních akcí. 
Dr. Hradecký upozornil na nutnost zlepšit dostupnost pro vyhledávání stránek �AG. 



Dr. Lehotský (Slovensko) referoval o stavu �asopisu GSeB. Po diskusi bylo navrženo:  
a) aby vycházelo pouze 1 �íslo ro�n�, 
b) aby byla v�nována zvláštní pozornost internetové verzi �asopisu (pr�b�žné 

publikování p�ijatých rukopis�, 
 
 
 
P�edseda �AG pod�koval p�ítomným a ukon�il plenární zasedání. 

 
Zapsal: Pavel Mentlík 
Verifikoval: Jan Hradecký 


