Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 25/03
z Valného shromáždění 17. 2. 2003 a schůze rady 3. 3. 2003
Bylo projednáno:
1. Valné shromáždění se uskutečnilo 17.2.2003 podle ohlášeného programu na SF
ČVUT, v režii tajemnice Ing. Abramčukové. Zúčastnilo se jí 47 členů a hostů.
Byla navržena a shromážděním odsouhlasena mandátová a volební komise ve
složení Ing. Štrosová, Ing. Pichl, Dr. Škoda a komise návrhová ve složení Dr.
Muhldorf, Ing. Větrovský, V. Bělohradský.
Dr. Marek přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období. Dr. Dvořáková
informovala o hospodaření asociace. Dr. Polák přednesl revizní zprávu.
V rámci diskuse vystoupili Dr. Zámek, připomněl potřebu vhodné osoby na
průběžné sledování legislativy. Bohužel ČAIG ji postrádá, zatímco hydrogeologové
vhodné osoby mají. Dále připomněl potřebu redukce radonových průzkumů pro
stavby. Jsou požadovány a vynucovány i ve zcela zbytečných případech.
Dr. Škoda ho doplnil. Dr. Havelka zmínil nepříznivý vývoj vztahů s projektanty.
P. Plachký uvedl, že projektanty ke spolupráci je třeba vychovávat. Dr. Marek
objasnil příčiny redukce až úplného zániku inženýrskogeologického mapování pro
tvorbu územních plánů. Dr. Lochmann uvedl přehled dřívější praxe
v inženýrskogeologickém mapování, kdy sloužilo směrnému územnímu plánování.
Jednání se zúčastnil i předseda České geotechnické společnosti prof. Vaníček.
Vystoupil s propagací dlouho připravované mezinárodní geotechnické konference,
která se má uskutečnit 23. – 29. 9. 2003 v Praze. Vyzval členy ČAIG k účasti,
připomněl úlohy geologie při využívání atomové energie a při ochraně „rostlých
půd“ (brownfieldů) před překotným zastavováním.
Dr. Schröfel informoval o činnosti Unie geologických asociací, Evropské federace
geologů a pražské pobočky ČAIG.
Dr. Marek poblahopřál přítomným jubilantům prof. Škopkovi a doc. Houskovi
k dosažení 80. let v záviděníhodné činorodosti.
Dr. Marek vyzval k podání návrhů na udělení letošní Ceny akademika Záruby pro
mladé inženýrské geology, geotechniky nebo příbuzné profese do 35 let věku.
2. Mandátová a volební komise oznámila výsledky volby do nové rady s funkčním
obdobím do jara 2005. Z navržených osob byli přítomnými 38 členy ČAIG zvoleni
podle počtu hlasů přítomných účastníků zvoleni:
Ing. Abramčuková (37), Dr. Marek (35), Dr. Havelka (33), Dr. Polák (31),
Dr. Pospíšil (29), Ing. Chamra (28), Ing. Kycl (28)
Do revizní komise byli zvoleni Ing. Kudrna a Ing. Woznica.
Hospodář volen nebyl, ve funkci byla potvrzena Dr. Dvořáková i na další období.

3. Návrhová komise sestavila návrh usnesení Valné hromady, který byl přítomnými
odsouhlasen a je přílohou tohoto zápisu.
4. Po skončení shromáždění byl namísto odborné přednášky promítnut starší krátký
film o problémech stability Krušných hor v předpolí uhelného velkolomu.
5. Společná schůzka členů dosavadní rady a zvolených členů nové rady se
uskutečnila 3. 3. 2003 za účasti: Ing. Abramčuková, Dr. Marek, Dr. Pospíšil,
Dr. Polák, Dr. Havelka, Ing. Chamra, Dr. Schrofel (Praha), Ing. Štrosová (Ústí n.
L.), Dr. Škoda (Č. Budějovice). Omluvila se Dr. Dvořáková. Účastníci se dohodli
na rozdělení funkcí v nové radě:
předseda:

Dr. Marek

místopředseda:

Dr. Havelka

místopředseda:

Ing. Chamra

tajemník:

Ing. Abramčuková

referent pro legislativu: Dr. Pospíšil ve spolupráci s Ing. Kyclem
revizní komise:

Ing. Kudrna, Ing. Woznica

6. Nová rada děkuje členům dosavadní rady, kterým skončilo funkční období,
zejména Dr. Čechové, která byla milým členem a pravidelně se dostavovala na
schůzky i přes nemalou vzdálenost svého bydliště v Ústí n. L.
7. Na volbu nové rady by měly navázat volby nových tajemníků regionálních
poboček, anebo potvrzení dosavadních. Tajemníci mají právo zúčastňovat se
podle svých možností pravidelných schůzek rady. Jsou jim též adresovány zápisy
z rady, pro informování ostatních členů poboček. Rada očekává informace o
těchto změnách v dohledné době, aby mohla aktualizovat adresář pro zasílání
zápisů.
8. Dr. Marek přečetl zápis ze společné schůzky představitelů ČAIG a SAIG
v Hlohovci u Valtic ve dnech 28 – 29. 1. 2003.
9. Dr. Schrofel přečetl návrh nové Evropské normy CEN, TC 341 „Geotechnický
průzkum a zkoušení“, která v Evropské unii již platí (tvůrci většiny evropských
norem jsou Němci). Měla by nahradit naší ČSN 72 1001 „Pomenovanie a opis
hornín“. Je už přeložena do češtiny a ČAIG by se měla vyjádřit, zdali se má
odmítnout, nebo převzít i přes výhrady k zahrnutí tradičních činností inženýrské
geologie do pojmu „geotechnický průzkum“.
Napříště by bylo vhodné kontaktovat vydavatele Ing. Eitnera z Českého
normalizačního institutu, aby přebírané evropské materiály adresovali přímo ČAIG
a ne přes zprostředkovatele z jiných oborů. ČAIG by měla včas reagovat,
zaujmout stanovisko a kontaktovat zástupce ČR v mezinárodní asociaci
inženýrských geologů (IAEG) prof. Šamalíkovou (prostřednictvím Dr. Pospíšila
nebo Dr. Klímka z Brna).
10. Pro diskutovaný problém cen geologických prací (oceňovaných hodinovými
sazbami) je možno použít novou příručku „Honorářového řádu ČKAIT“ alespoň
jako srovnávací materiál.
11. Dr. Marek informoval o další neoficiálně vydané paragrafované verzi nového
stavebního zákona. Připomínky ČAIG se v ní opět viditelně neodrazily.
H. Smetanová tvrdí, že v brzké době má vyjít jiná verze. Budeme na ni zvědavi.

Nastává problém, jaké další kroky podniknout, když geologické podmínky
stavenišť opět nebudou zmíněny. Nejlépe by bylo problém projednat u ministra
ŽP, pokud se dočkáme dávno objednané audience (a pokud ministr zůstane
ministrem i po očekávané reorganizaci vlády).
12. Dr. Škoda navrhnul návštěvy nových Krajských úřadů, neboť tam jsou nyní
hlášeny zahajované inženýrskogeologické práce. Navrhl vypracovat nabídkový
dopis (pokusí se ho zformulovat).
Obdobnou akci už provedla Česká geologická služba (dříve Český geologický
ústav), když na Krajské úřady nahlásila seznam „regionálních geologů“
odpovídajících za jednotlivé geologické oblasti. Očekává objednávky řešení
geologických problémů z různých oborů „aplikovaná geologie“. Vytvořila si pro to
zvláštní útvar pod vedením Dr. Čurdy.
Znovu se vynořuje otázka, jaká práce zbyde na nestátní organizace zabývající se
různými
obory
aplikované
geologie,
zvláště
na
tradiční
firmy
s inženýrskogeologickým, geotechnickým, hydrogeologickým či jiným podobným
zaměřením.
13. SAIG zaslala oznámení (1. cirkulář) o chystané konferenci „Hydrochémia 03“
v Bratislavě 12. – 13. června, s mezinárodní účastí, s výzvou k podání příspěvků.
Pro zájemce podrobnější informace podá Dr. Marek.
Nedávno zemřel prof. Ing. Jiří Šimek, DrSc., bývalý vedoucí katedry geotechniky
SF ČVUT.
14. Odborný seminář o inženýrskogeologické problematice výstavby pražského metra
trasy IVC (O. Vrba – J. Pospíšil) se uskutečnil 3. 3.
Další seminář o průzkumné štole pro tunel v Brně (L. Klímek) se uskuteční 7. 4. po
schůzce rady v 16.00 hod. v místnosti B 573 na SF ČVUT v Praze – Dejvicích.
15. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 7. 4. ve 14.00 hod. na obvyklém místě
SF ČVUT. Po ní bude následovat seminář. A před ní je příjemné se sejít na oběd
v Akademické restauraci v Thákurově ulici asi ve 12.30 a neoficiální diskuzi o tom
co nás tlačí (kromě bot ) při naší činnosti.

Zapsal:

Jan Marek

Příloha:

Usnesení Valného shromáždění

usneseníVSCAIG2003.doc

Usnesení z valného shromáždění ČAIG ze dne 17.2.2003
Místo konání: posluchárna č. C 221 v budově Stavební fakulty ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice
Valné shromáždění bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zprávu předsedy společnosti o plnění usnesení z minulého valného shromáždění a o činnosti společnosti v
minulém období (RNDr.J.Marek, CSc.).
Zprávu hospodářky společnosti (RNDr.J.Dvořáková).
Zprávu revizní komise (RNDr.P.Polák).
Informaci o činnosti Unie geologických asociací a Evropské federace geologů (RNDr.J.Schröfel).
Informaci o činnosti pražské pobočky ČAIG (RNDr.J.Schröfel).
Zprávu volební komise.

Diskuse:




Dr.Ing.Zámek: Navrhuje věnovat zvýšenou pozornost legislativní problematice.
Prof. Vaníček: Informoval shromáždění o připravované konferenci "Geotechnická problematika člověkem
ovlivněné základové půdy". Vyzval členy ČAIG k účasti.
Dr.Ing.Zámek přednesl kritický příspěvek, zaměřený na mnohdy neúčelné vyšetřování radonového rizika.

Valné shromáždění ukládá radě ČAIG:
1.
2.
3.
4.

Hledat pracovníka, který bude systematicky sledovat legislativní problematiku a informovat radu.
Zabezpečit účast zástupců ČAIG na konferenci, uvedené Prof. Vaníčkem.
Zajistit otištění přednesených příspěvků ve Zpravodaji.
Všem členům společnosti vyzývat mladé pracovníky v inženýrské geologii ke vstupu do společnosti a k
účasti na přednáškách a ostatní činnosti.

Návrhová komise:

Vladimír Bělohradský
Josef Mühldorf
Milan Větrovský

