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Zápis z online plenárního jednání České asociace geomorfologů, z. s.  
z  14. 12. 2020 
 
 
Přítomní: 23 členů z celkových 61 
 

Program: 

1) Přednesení a schválení programu zasedání 

2) Zpráva o činnosti ČAG, z. s. za rok 2019 

3) Zpráva o hospodaření ČAG, z. s. za rok 2019 

4) Změna stanov – zavedení pravidel hlasování per rollam 

5) Příprava nového webu ČAG 

6) Organizace konference ČAG 2021 

7) Různé 

- Vybrat zástupce na online setkání IAG Council dne 19. 1. 2021, 15:00-16:00 CET 

- Výstava věnovaná prof. Demkovi 

- Soutěž studentských prací – vyhlášení, hodnotitelé 

- Návrh na cenu ČAG 

- Změna v personálním složení výboru ČAG, z. s. 

- Vyjádření podpory ČAG, z. s. pro založení UN International Geodiversity Day (IGD) a 

Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy 

plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe  

(http://www.geomorfologie.eu/userFiles/dol_prohlaseni.pdf) 
 

 

1) Program pléna nebyl schválen, protože stanovy ČAG, z. s. (dále jen „asociace“) v současné době 

neumožňují hlasovat a schvalovat rozhodnutí per rollam. Z těchto důvodů plénum nepřijalo 

žádné rozhodnutí a mělo informační charakter. Nicméně plénum proběhlo podle navrženého 

programu. 

2) Předseda ČAG, z. s. Dr. Jan Klimeš stručně seznámil přítomné členy asociace s informacemi o 

činnosti asociace v roce 2019. Tyto informace jsou uvedeny v dokumentu VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ČESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOGŮ, z. s. ZA ROK 2019, který byl emailem zaslán členům 

asociace před zasedáním Pléna. 

 

3) Hospodářka asociace Dr. Veronika Kapustová seznámila přítomné se stručnými informacemi 

o hospodaření asociace v r. 2019. Tyto informace jsou uvedeny v dokumentu ZPRÁVA O 

HOSPODAŘENÍ ČESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOGŮ, z. s. ZA ROK 2019, který byl emailem 

zaslán členům asociace před zasedáním Pléna. Přítomni byli informováni, že Revizní komise 

schválila Zprávu o hospodaření za rok 2019. 
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4) Dr. Jan Klimeš seznámil plénum s návrhem změn stanov, který zavádí hlasování per rollam a 

který byl emailem zaslán členům asociace před zasedáním Pléna. K navrhovaným změnám 

stanov nezazněly od členů asociace žádné připomínky. 

5) Byly představeny konkrétní kroky k převedení webu asociace na servery Ústavu struktury a 

mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., které bylo odsouhlaseno na zasedání Pléna v roce 2019. 

Nejdříve bude převeden web ve stávající podobě a v dalším kroku bude tento web 

aktualizován a modernizován. 

6) Členové byli informování o přípravách prezenční konference ČAGu, která byla v roce 2020 

zrušena v důsledku zavedených protiepidemických opatření. Konference zřejmě proběhne v 

termínu 14. – 16. 4. 2021 v Horní Bečvě v hotelu Duo. Na konferenci bude zajištěna možnost 

účasti prostřednictvím online přístupu. To umožní účast i těm zájemcům, kteří by se 

z jakýchkoliv důvodů nemohli nebo nechtěli konference účastnit osobně. Zároveň bude 

zajištěna možnost umístění konferenčních příspěvků na Youtube kanál asociace, aby i ty byly 

k dispozici členům asociace i dalším zájemcům, kteří se konference nezúčastnili. 

7) Různé 

a) Výbor asociace informoval o rezignaci člena výboru Jana Lenarta. Ten svůj krok vysvětlil 

přílišným vytížením a nedostatkem času. Výbor mu za jeho účast na řízení asociace 

poděkoval. Novým členem výboru se podle stanov stal Dr. Petr Tábořík. Na příštím plénu 

bude nutné místo Dr. Táboříka zvolit nového člena revizní komise. Během diskuse byl jako 

možný kandidát navržen Dr. Radek Tichavský. 

b) Členové asociace byli informováni o založení Youtube kanálu asociace (název 

Geomorfologie, https://www.youtube.com/channel/UCf4xYyzjHcuy-bZJpDdgF4A), kde 

jsou umístěna videa přednášek vítězů studentské soutěže z roku 2020 (Bc. Andrea 

Fabiánová, Mgr. Dávid Pošivák). Byl diskutován další možný obsah a účel kanálu (např. 

umístění záznamů přednášek z připravované konference v roce 2021) a byl navržen jeho 

název „Geomorfologie“. V popisu kanálu bude upřesněno, že se jedná o kanál asociace. 

c) Jako zástupce asociace pro online setkání IAG Council, dne 19. 1. 2021, byl vybrán Dr. Jan 

Klimeš. 

d) Členové byly informováni o chystané výstavě o prof. Demkovi (viz. plakát níže). 

e) Soutěž studentských prací bude i letos organizovat Dr. Václav Škarpich spolu s Dr. Janem 

Blahůtem a Dr. Michalem Břežným v roli hodnotitelů. Za Asociáciu slovenských 

geomorfológov bude hodnotitelem Dr. Štefan Ratkovský (Správa slovenských jaskýň). 

f) Členům asociace byl představen koncept návrhu na novou cenu ČAG, z. s., který na základě 

diskuse výboru připravil Dr. Jan Lenart. Hlavním záměrem je ocenit významný přínos 

k propagaci geomorfologie. Cena by byla cílena na aktivity a odborníky, kteří nejsou přímo 

profesně svázáni s geomorfologickým výzkumem, ale jejich práce významným způsobem 

přispěla k propagaci geomorfologických informací a výzkumu na veřejnosti. Jednalo by se 

např. o pracovníky chráněných území, muzeí, pedagogy na různých stupních škol, umělci, 

novináři. Návrh pravidel udílení této ceny je přiložen k zápisu z pléna. V diskusi zazněl 

názor, že by asociace měla nejdříve zvýšit svou společenskou prestiž a poté začít udílet 

tuto cenu. O konceptu ceny a možných konkrétních kandidátech navržených členy 

asociace budeme znovu diskutovat na plénu pořádaném během geomorfologické 

konference v roce 2021.  

g) Během diskuse byl zmíněn koncept propagace asociace, který byl použit při konferenci 

ČAGu, z. s. v Teplicích v roce 2014. Během této konference natočil Český rozhlas předem 

domluvené rozhovory s různými členy asociace, které se týkaly jejich výzkumů. Vzhledem 
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k tomu, že rozhovory byly realizovány během konference, byla při nich zároveň významně 

propagována i asociace. 

h) Členové byli informováni a vyjádřili souhlas s oficiální podporou asociace, kterou jejím 

jménem poskytl předseda Dr. Jan Klimeš následujícím aktivitám: podpora založení UN 

International Geodiversity Day (IGD) a podpis Prohlášení odborných společností a 

akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe, které 

je dostupné na webu ČAGu  

(http://www.geomorfologie.eu/userFiles/dol_prohlaseni.pdf). Členové byli v souvislosti 

s problematikou plavebního koridoru informováni o přednášce Jana Hradeckého v rámci 

Dnů geografie 2020  

(https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=XsM4bUnGFjE&feature=youtu.be), 
která se tomuto tématu věnovala. Jakékoliv další příspěvky členů asociace k tomuto 
tématu prosím zašlete výboru a budou zveřejněny na webu asociace. 

i) V rámci další diskuse zaznělo, že by bylo dobré propagovat činnost ČAG, z. s. u učitelů 

geografie např. prostřednictvím článků v Geografických rozhledech nebo krátkých videí 

na Youtube kanálu asociace, případně v dalších časopisech jako Dnešní svět 

(https://www.dnesni-svet.cz/e-shop/casopis-dnesni-svet/) nebo Biologie-chemie-

zeměpis (http://bichez.pedf.cuni.cz/archiv/). Dr. Václav Stacke nás informoval, že 

geomorfologie je součástí rámcových vzdělávacích programů na školách, ale prakticky je 

vyučována velmi omezeně. V této souvislosti byli členové dále upozorněni na vznikající 

online atlas Mapy.cz (https://atlas.mapy.cz/), kde je řada faktických chyb a řada 

důležitých informací tam chybí (podobná situace byla zmíněna i u naučných stezek). Padl 

návrh, aby se k tomuto atlasu naše asociace vyjádřila, protože podle sdělení kolegy Stacke 

je tento atlas vyučujícími a žáky využíván. Také padl návrh na možné prosazování 

geomorfologických témat do výuky přes Českou geografickou společnost, která se k výuce 

geografie vyjadřuje. 

 

8) Předseda asociace Dr. Klimeš poděkoval přítomným a ukončil plenární zasedání.  

 

Zapsal: Jan Klimeš (předseda ČAG, z. s.) 

Verifikoval: Veronika Kapustová (člen Výboru ČAG, z. s.) 
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