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Zápis z online plenárního jednání České asociace geomorfologů, z. s.  

z 18. 5. 2022 

 

 

Přítomní: 25 členů (z toho 3 online) z celkových 60 

 

 

Program: 

1) Přednesení a schválení programu zasedání 
2) Zpráva o činnosti ČAG, z. s. za rok 2021 (kontrola úkolů z posledního zasedání pléna) 
3) Zpráva o hospodaření ČAG, z. s. za rok 2021 
4) Různé 

a) Rozhodnutí o pořádání další konference 

b) Aktualizace geomorfologického členění ČR + krasologické členění 

c) Učebnice geomorfologie lektorovaná ČAG, z. s.  

d) AOPK – tabule – jak předávat případné prosby o spolupráci? 

e) Studentská soutěž: výsledky – spolupořádání s SAG, organizace dalších ročníků 

f) Informace ze zasedání IAG Council 

g) Cena za popularizaci ČAG 

h) Sociální média ČAGu 

i) Honza Hradecký, ukrajina geomorfolog, IAG – stipendium na účast na ČAG pro 
Ukrejinského studenta 

 

 

1) Aby Plénum bylo usnášeníschopné, byl podle Stanov, čl. 7, bod 1.1 i), posunut začátek schůze o 
půl hodiny později. Program pléna, se kterým byli členové asociace seznámeni při zahájení pléna i 
prostřednictvím dopisu rozeslaného před zahájením pléna, byl jednohlasně schválen všemi 
přítomnými.  

2) Předseda ČAG, z. s. Dr. Jan Klimeš stručně seznámil přítomné členy asociace s informacemi o 
činnosti asociace v roce 2021. Tyto informace jsou uvedeny v dokumentu VÝROČNÍ ZPRÁVA 



ČESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOGŮ, z. s. ZA ROK 2021. Výroční zpráva byla jednohlasně 
schválena všemi přítomnými. 

3) Hospodářka asociace Dr. Veronika Kapustová seznámila přítomné se stručnými 
informacemi o hospodaření asociace v r. 2021. Tyto informace jsou uvedeny 
v dokumentu ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOGŮ, z. s. ZA 
ROK 2021. Hospodářka asociace Dr. Kapustová dostala za úkol do 30.6.2022 obeslat 
všechny členy asociace, kteří dluží členské poplatky. Zpráva o hospodaření byla 
jednohlasně schválena všemi přítomnými. 

4) Různé 

a) Jako pořádající organizace další konference ČAG, z. s. byla navržena Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Doc. Pavel Raška. Dr. Klimeš dostal za úkol 
kolegy kontaktovat a získat souhlas s pořádáním konference. 

b) Přítomní členové ČAG, z. s. projevili zájem o homogenizaci a aktualizaci 
geomorfologického členění ČR. Bylo dohodnuto, že bude vytvořena pracovní skupina a 
její vedení bude nabídnuto Doc. Karlu Kirchnerovi. Tato pracovní skupina vytvoří 
metodiku, která bude použita pro úpravu a revizi geomorfologického členění. Bylo 
dohodnuto, že se nebude jednat o vytvoření zcela nové metodiky, ale že se v co největší 
míře budeme držet již existujícího přístupu ke geomorfologickému členění. Při práci na 
úpravách geomorfologického členění bude take posouzena krasologická rajonizace ČR.  
Dr. Klimeš dostal za úkol kontaktovat na plénu nepřítomného Doc. Kirchnera a 
dohodnout sním detaily vytvoření pracovní skupiny. Během diskuse k tomuto bodu bylo 
hlasováno o návrhu Dr. Stackeho o hlasování o návrhu zákazu krasologického členění ČR. 
Výsledky hlasování - PRO – 3, PROTI – 12, ZDRŽEL SE –  10. 

c) Dr. Michal Břežný informoval členy ČAG, z. s. o učebním textu Základy geomorfologie, 
který začal vytvářet. Všem členům ČAG, z. s. nabídl možnost spoluautorství tohoto textu, 
který je možné najít a upravovat na adrese: https://github.com/MichalBrezny/zaklady-
geomorfologie. Text je šířen pod otevřenou licencí a bude pod ní šířen i dále. V případě 
zájmu o úpravu a doplnění textu, prosím kontaktujte kolegu Břežného. 

d) Členové ČAG, z. s. byli informování o nutnosti spolupracovat na obsahu naučných tabulí 
přímo s jejich tvůrci (např. jednotlivými CHKO, městy, geoparky). AOPK ani Asociace 
geoparku ČR vytváření informačních tabulí nekoordinují.  

e) IAG Coucil - informace ze zasedání: Dr. Jan Klimeš informoval o aktivní účasti českých 
geomorfologů na přednáškách v rámci „geomorfologického týdne“, kterýpořádá IAG. Jako 
zástupce ČAG, z. s. na zasedání IAG v Coimbře, Portugalsko byl jmenován Dr. Hartvich.   

f) Dr. Klimeš informoval o výsledcích 10. ročníku studentských prací, která byla pořádána 
spolu s Asociáciou slovenských geomorfológov pri SAV (ASG). Její podrobné vyhodnocení 
je možné najít na webu ČAG, z. s. -  
https://www.geomorfologie.cz/index.php?page=soutez&s=4. Organizací dalších 
ročníků studentské soutěže byl pověřen Dr. Radek Tichavský. Plénum poděkovalo Dr. 
Václavu Škarpichovi za organizování předchozích deseti ročníků soutěže! 

g) Plénum vzalo na vědomí informaci, že bude vyhlášena nominace na cenu ČAG, z. s. za 
popularizaci geomorfologie.  Tato cena má být udělena za významný přínos k propagaci 
geomorfologie.  



h) Byly diskutovány možnosti správy a doplňování příspěvků na sociální sítě ČAG, z. s. 
Správou sítí byli pověřeni Dr. Lenka Ondráčková, Dr. Michal Břežný. V rámci diskuse 
k tomuto tématu byl Výbor ČAG, z. s. pověřen výrobou roll-upu, který by mohl být umístěn 
na akcích ČAG, z. s. 

i) Výbor dostal za úkol od pléna navrhnout způsob finanční podpory studenta z Ukrajiny. 
Plénum tento úkol schválilo hlasováním - PRO – 24, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –  1. 
 

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

 

 

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

 

Verifikoval: Petr Tábořík (člen Výboru ČAG, z. s.)     

 

 


