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Vážené kolegyně a kolegové,
v minulém roce došlo k několika zásadním momentům ve fungování České
asociace geomorfologů, a proto dovolte, abychom Vás jménem Výboru ČAGu
o těchto změnách informovali. Zároveň jsme si dovolili připravit krátký zpravodaj,
který by se měl stát součástí aktivit ČAGu.
Naše asociace začala na základě rozhodnutí Pléna asociace z Kašperských Hor
z roku 2009 s výběrem členských příspěvků. Tomu předcházela registrace nových
stanov asociace na Ministerstvu vnitra ČR a přidělení identifikačního čísla
organizace na Statistickém úřadu ČR. Následně bylo založeno bankovní konto
u České spořitelny a koncem roku proběhla registrace na FÚ pro Prahu 2, čímž
jsme se stali daňovým subjektem s přiděleným DIČ. Ze zákona pro nás vyplývá
podání daňového přiznání za rok 2010, které proběhne v předepsaném termínu.
Revizní komise asociace obdrží všechny potřebné dokumenty k zajištění své
činnosti, která vyplývá ze stanov asociace.
Díky poměrně slušné platební morálce členů asociace (za což patří všem velké
díky!) bylo možné uhradit roční poplatek (250 EUR) Mezinárodní asociaci
geomorfologů (IAG) a zachovat tak členství naší komunity v této organizaci. Stejný
úkol nás čeká i v tomto roce. Proto Vás žádám o uhrazení ročního členského
příspěvku v termínu nejpozději do 30. dubna 2011 (detaily viz níže). Několik
členů však stále neuhradilo členský příspěvek za rok 2010. Na tuto skutečnost
budou upozorněni osobním e-mailem. Platbu je možné provést současně s platbou
za rok 2011.
V letošním roce byla na jarní období plánována tradiční konference „Stav
geomorfologických výzkumů....“ v Olomouci. V důsledku harmonogramu
akademického roku na UPOL a problémům se zajištěním ubytování na kolejích
v tradičním termínu (konec dubna a počátek května) a také v souvislosti
s organizací mezinárodní geomorfologické konference v Ostravici (viz příloha),
došel Výbor asociace k závěru, že v letošním roce bude vhodné konferenci
uspořádat v rámci konference CBDC (Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on
Geomorphology), avšak jako samostatné setkání českých geomorfologů (tzn.
souběžně s mezinárodní konferencí se uskuteční české sekce). Vložné bude oproti
mezinárodní akci výrazně snížené, ale ceny ubytování a stravování budou v rámci
obou akcí stejné. Během měsíce února obdrží všichni členové asociace první
cirkulář k naší konferenci. Kontaktní osobou zůstává dr. Aleš Létal z KGE v
Olomouci.
Někteří členové asociace již delší dobu pociťují, že poněkud vymizel původní
charakter konference, která přerostla z národní v mezinárodní. Zároveň došlo
k velmi výraznému nárůstu účastníku z jiných zemí, čímž se potlačila tradice
setkávání uvnitř české a slovenské asociace. Proto se domníváme, že každoroční
setkání na tradiční konferenci by mělo být především setkáním českých
a slovenských geomorfologů a jednou za čtyři roky bychom jako ČAG mohli
uspořádat konferenci na mezinárodní úrovni, která by byla otevřená všem
středoevropským geomorfologům. Část konference by probíhala v anglickém
jazyce, souběžně by běžely i česko-slovenské sekce. Netvrdíme, že mezinárodní

charakter je na škodu, ale každoroční pořádání tak velké konference začalo být
organizačně i finančně neúnosné.
Dalším z návrhů Výboru je pořádání seminářů na specifická geomorfologická
témata. Mohlo by se jednat o několikadenní workshopy, a to i terénního
charakteru, kterých by se mohli účastnit nejen stávající členové, ale především
studenti se zájmem o geomorfologii. Tato aktivita by byla čistě na iniciativě
jednotlivých členů asociace pod záštitou ČAG a možností možné finanční podpory
(bude záviset na stavu pokladny).
Dalším dosud nesplněným úkolem je spuštění nových webových stránek asociace.
Tyto stránky jsou ve fázi dokončování a doufáme, že do konce měsíce března bude
spuštěna jejich nová podoba. Zároveň nám stále chybí logo, které by asociaci jasně
identifikovalo. Proto se výbor rozhodl zadat zpracování návrhu loga
profesionálovi. Upozorňujeme, že cena loga bude výrazně pod cenou běžně
zpracovávaných log. O konečné podobě loga rozhodne členská základna
hlasováním. To proběhne ještě před spuštěním WWW stránek. Pokud kdokoliv
z členů asociace má ambici přispět z rozšíření počtu návrhů, tak ať tak učiní. Logo
by mělo mít barevnou i černobílou variantu. Mělo by mít vztah k obsahu odborné
náplně asociace a mělo by asociaci jasně identifikovat. Návrhy logotypu zasílejte
na adresu předsedy nejpozději do 15. 3. 2011 (jan.hradecky@osu.cz).
Členské příspěvky
Pro rok 2011 zůstávají příspěvky ve stejné výši, a to 500 Kč, snížené 200 Kč
(studenti – denní studium, důchodci), kolektivní členství 5000 Kč. Příspěvek
uhraďte, prosím, nejpozději do 30. 4. 2011.
Bankovní spojení: 2210121379/0800
Účet je vedený u České spořitelny.
Platba se provádí pouze bezhotovostním převodem.
U každé platby je nutné uvést variabilní symbol, který je členským číslem (v
případě jeho ztráty se obraťte na předsedu)
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NOVINKY

Na Geografickém ústavu PřF MU v Brně úspěšně obhájili geomorfologicky
zaměřené disertační práce Mgr. Lukáš Krejčí a Mgr. Pavel Raška. Obě práce mají
biogeomorfologickou orientaci. Lukáš Krejčí obhájil dne 12.11. 2010 práci na
téma: Struktura, dynamika a geomorfologické účinky dřevní hmoty v říčních
korytech lesních vegetačních stupňů ČR (školitel: Zdeněk Máčka). Práce Pavla
Rašky s názvem: Paleogeomorfologický význam a environmentální změna
kamenitých akumulací v Českém středohoří (školitel: Karel Kirchner) byla
obhájena 19. ledna 2011. V září 2010 se na PřF Univerzity Komenského
v Bratislavě úspěšně habilitoval karsolog a fyzický geograf RNDr. Pavel Bella, PhD.
který předložil habilitační práci na téma: Jaskyne ako prírodné geosystémy –

geoekologický výskum a environmentálna ochrana. Všem uvedeným srdečně
blahopřejeme!
Jednotlivé ročníky časopisu Geomorphologica Slovaca et Bohemica najdete na
stránkách: http://www.asg.sav.sk/gfsb/home/index.php. Podle aktuálního stavu
databáze Scopus není tento časopis dosud evidován.
Geografický časopis Acta Universitatis Carolinae Geographica (AUC Geographica)
má od loňského roku nového šéfredaktora doc. Víta Vilímka a novou redakční
radu. Časopis dohnal zpoždění jednotlivých čísel, je zařazen na seznam pozitivně
hodnocených časopisů, je evidován v databázi Scopus a cílem je jeho zařazení mezi
sledované časopisy ISI. Časopis vychází dvakrát ročně a vítá geomorfologické
příspěvky. Stránky časopisu s archívem starších i aktuálních čísel naleznete na
adrese: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/.
Čeští geomorfologové v loňském roce pokračovali v publikování svých vědeckých
výsledků v prestižních časopisech. Je potěšující zprávou, že počet publikací rok od
roku stoupá a geomorfologie se tak v rámci geografických pracovišť profiluje jako
jedna z vůdčích disciplín. V minulém roce se členům ČAG podařilo publikovat 14
studií v následujících impaktovaných časopisech (v závorce je uveden počet
publikovaných článků)*: Catena (1), Earth Surface Processes and Landforms (1),
Geomorphology (5), Journal of Paleolimnology (1), Landslides (2), Natural
Hazards and Earth System Sciences (1), Permafrost and Periglacial Processes (1),
Quaternary Science Reviews (1), Tectonophysics (1). *Přehled vychází z databáze ISI Web of
KnowledgeSM a byl zjištěn ke dni 17.2. 2011.

V lednu 2011 byly spuštěny WWW stránky Dendrogeomorfologické laboratoře
KFGG PřF v Ostravě. Najdete je na adrese: http://www.dendroman.cz/. Na stejné
katedře je od minulého roku řešen interdisciplinární projekt GAČR s názvem:
„Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a
fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí“. Hlavním řešitelem
projektu je doc. Tomáš Pánek. Spoluřešitelem je Geografický ústav PřF MU a
ČHMÚ.
Stránky
projektu
jsou
dočasně
dostupné
z
adresy:
http://www.janmiklin.cz/www/files/ou_web/. Velmi zajímavé informace o
projektu brněnských kolegů, kteří se dlouhodobě zabývají výzkumem říčního
dřeva
a
jejich
efektu
na
morfologii
koryt
naleznete
na:
http://www.woodinrivers.eu/.
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PŘEHLED KONFERENCÍ V ROCE 2011

Přílohou zpravodaje je výběr z domácích a zahraničních konferencí a odborných
akcí, které jsou naplánovány na letošní rok. Pokud budete mít informace o akcích,
které by mohly zajímat naší členskou základnu, tak o tom Výbor informujte. Na
novém webu asociace budou odkazy na plánované konference samozřejmostí.
LATE MIOCENE TRANS-PARATETHYS REGIONAL SCALE EVOLUTION
OF THE DANUBE RIVER BASIN – WESTERN BLACK SEA SYSTEM
& DANUBE CATCHMENT AREA PALEOGEOGRAPHY AND GEODYNAMICS
Smolenice, Slovensko 9.-12. 4. 2011

web: http://www.fns.uniba.sk/?SourceSink
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STATUS AND FUTURE OF THE WORLD'S
LARGE RIVERS
Vienna, April 11.-14. 4. 2011
Web: http://worldslargerivers.boku.ac.at/wlr/
THE FIELD METHODS OF THE STUDY OF FLUVIAL PROCESSES AS THE BASIS IN
DYNAMIC GEOMORPHOLOGY
Bydgoszcz – Ciechocinek, Polsko, 23.-25. 5. 2011
Web: http://www2.gli.cas.cz/kvarter/Bydgoszcz2011-Kom1en.pdf
SVAHOVÉ DEFORMACE A PSEUDOKRAS
Brno 25. - 27. 5. 2011
web:
http://geotech.fce.vutbr.cz/akce/d/svahovedeformaceapseudokras2011.htm
REMOTE SENSING, NATURAL HAZARDS AND ENVIRONMENTAL CHANGE
Singapore, Singapore, 28.-29.7. 2011
Web: http://www.geomorph.org/main.html
SIXTH I.A.G./A.I.G. SEDIBUD WORKSHOP
SEDIMENTARY FLUXES DYNAMICS IN THE CHANGING MOUNTAIN AND POLAR
ENVIRONMENT - MONITORING, RECORD & CONSEQUENCES
Zakopane, Poland, 3.-11. 9. 2011
Web: http://www.geomorph.org/main.html
2ND INQUA-IGCP 567 INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE TECTONICS,
EARTHQUAKE GEOLOGY, ARCHAEOLOGY AND ENGINEERING
Corinth, Greece, 19.-24.9. 2011
Web: http://www.paleoseismicity.org/corinth-2011/
VÝSKUM, VYUŽÍVANIE A OCHRANA JASKÝŇ
Demänovská Dolina, Slovensko 3. – 6. 10. 2011
Bližší info v cirkuláři
SECOND WORLD LANDSLIDE FORUM
Rome, 3. - 9.10. 2011-02-14
Web: http://www.wlf2.org/home
CARPATHO-BALKAN-DINARIC CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY
Ostravice 17.-20.10.2011
web: http://konference.osu.cz/cbd/
Second International Conference on Granite Caves
in Sweden 2011, June 1–4 + 5-7
web: http://www.speleo.se

12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PSEUDOKARST
Tui, Galicia (SPAIN) / 2013, proposal
Další semináře, konference a mezinárodní akce najdete na webu a na webu IAG:
http://www.geomorph.org/main.html
a také podoborové skupiny České geologické společnosti Gemorfologie-Kvartér
http://www2.gli.cas.cz/kvarter/index.html
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Vyzýváme všechny členy ČAG k zasílání krátkých informací do našeho zpravodaje.
Vítány jsou informace o vědeckých projektech, novinkách z jednotlivých pracovišť
nebo jakýchkoliv tématech, která se dotýkají geomorfologie a naší asociace.
Uzávěrka čísla 2/2011 je 31.10. 2011. V případě dotazů nebo podnětů se obraťte
buď na předsedu, nebo na místopředsedy. Kontakty najdete na konci zpravodaje.
S přáním mnoha geomorfologických úspěchů
Výbor ČAG
Ostrava, Brno, Praha, Plzeň 21.2. 2011
____________________________________________________________________________________________________
Kontakt na členy Výboru ČAG:
Předseda:
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.; e-mail: jan.hradecky@osu.cz
Místopředsedové: RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.; e-mail: petstep@centrum.cz Mgr.
Zdeněk Máčka, Ph.D.; e-mail: macka@sci.muni.cz
RNDr. Pavel Mentlík, PhD.; e-mail: pment@kge.zcu.cz

