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Zápis z jednání členské schůze ČALG konané 30.3.2016 

 
Členská schůze (ČS) ČALG se po řádném svolání konala ve středu 30.3.2016 ve studovně 

ČGS, útvar Geofond, Kostelní 26, Praha 7. Začátek byl stanoven na 14:30. Vzhledem k tomu, 

že se nesešel počet účastníků předepsaný stanovami, odročil se začátek o 30 min na 15:00. 

Seznam přítomných je na prezenční listině v archivu ČALG. 

 

Jednání zahájil RNDr. Miroslav Raus, přivítal všechny přítomné a navrhl Prof. Vaněčka do 

funkce předsedy VH a Ing. Anna Horákovou jako zapisovatelku. Tento návrh byl jednomyslně 

přijat. 

 

Zprávu o činnosti ČALG v roce 2015 přednesl předseda prof. Vaněček.  

a) V květnu minulého roku proběhlo 57. Forum pro nerudy v Polsku. Opět bylo perfektně 

připraveno. 

b) Proběhla zahraniční cesta do Bulharska, kdy byly navštíveny ložiska mědi jak 

povrchové lomy, tak jeden hlubinný důl. 

c) Byl pozván Doc. Bogdanov do ČR. Proběhly 2 jeho přednášky na ČGS a v Café 

Barrande. 

d) Během září (5 dnů) probíhal seminář pořádaný společně s firmou Geomin „Aplikace 

moderních postupů ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin“.  

e) Naše 2 členky se zúčastnily 5. chorvatského geologického konkresu. Bohužel se 

nepodařilo navázat další spolupráci. 

f) Proběhly také dva podzimní semináře a to  „Těžba nerostných surovin v Krkonoších 

II“ ve dnech 5.-7.2015 a „Ekonomika nerostných surovin v 21. Století – horizont 

2020“ konaný ve dnech 25.-27.11.2015 na Rohanově. Druhý seminář byl spojen 

s významným životním jubileem našeho dlouholetého místopředsedy Dr. Rause. 

g) V roce 2015 požádali 3 členové o titul „Eurogeolog“. ČALG zřídil pro získání tohoto 

titulu „Vetting Committee“. 

h) Prostřednictvím našeho členství v EFG se účastníme společných projektů EFG v 

Horizon 2020 (INTRAW, KINDRA, CHPM2030 a UNEXMIN).  

i) V loňském roce byl také vypracován posudek na studii proveditelnosti na ložisku zlata 

Zlaté Hory „Posouzení možnosti dobývání zlata na ložisku Zlaté Hory – západ, která 

byla proplacena v únoru roku 2016. 

 

Zpráva o činnosti ČALG byla jednomyslně schválena. 

 

Tajemnice A. Horáková přednesla účetní zprávu, zprávu revizní komise přednesl J. Novák. 

Obě zprávy jsou přiloženy k zápisu z VH. Tyto zprávy byly VH jednomyslně schváleny. 
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Ing. Anna Horáková přednesla výhled činnosti ČALG na rok 2016. V květnu 2016 proběhne 

58. Forum pro nerudy na Slovensku. Bude začínat v Bratislavě, kam je dobrý vlakový spoj. 

Ing. Anna Horáková bude objednávat hromadnou jízdenku z Prahy do Bratislavy a zpět. 

Vyzvala všechny, kdo mají zájem, aby jí napsali nejpozději do 6.4.2016. 

 

Podzimní seminář se uskuteční koncem října v Jílovém u Prahy, bude spojen s významným 

životním jubileem Dr. Morávka. Dr. Morávek podal informaci a výstavě v Jílovském muzeu, 

která začíná 7.5.2016 a končí koncem října. 

 

Při diskusi upozornil P. Rambousek na možnosti aktivit ČALG v rámci KIDS a spolupráci 

s Universitou v Loeben. J. Novák informoval o jednání zástupců UGA s GO MŽP ohledně 

odborných způsobilostí. Každá asociace bude jmenovat odborné garanty. 

 

 

 

  

V Praze 8.4.2015           

 

                                           

Zapsala  Ing. Anna Horáková                                   Schválil prof. Ing. Mirko Vaněček DrSc. 

 Tajemnice  ČALG                                                                 Předseda ČALG 
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