Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 27/03
z 5. 5. 2003
Přítomni:

Ing. Abramčuková, Dr. Polák, Dr. Dvořáková,
Dr. Havelka, Ing. Chamra, Dr. Schröfel (Praha)

Dr.

Marek,

Nepřítomni: Dr. Pospíšil, Ing. Kycl

Bylo projednáno:
1. Stále přetrvávají problémy s elektronickým doručováním zápisů ze schůzek rady
některým adresátům (Ing. Kudrna, Dr. Havelka). Někdy dojdou, někdy ne. V čem
je zakopaný pes se nedaří zjistit.
2. Ing. Marschalko z VŠB – TU v Ostravě, kterého doporučila ČAIG na letošní Cenu
akademika Záruby, v soutěži 8 uchazečů zvítězil a cenu převzal, při příležitosti
Geotechnických dnů 12. 5.
Oceněna byla jeho práce na multimediálním zpracování učebních programů
inženýrské geologie a obsáhlá publikační činnost v oboru. Gratulujeme.
3. Letošní Geotechnické dny se uskutečnily ve dnech 12. – 13. 5. za účasti našich i
zahraničních odborníků.
4. Návrh nového stavebního zákona přechází do meziresortního připomínkového
řízení. Z Ministerstva pro místní rozvoj je právě zasílán na Ministerstvo životního
prostředí. Vývoj budeme sledovat.
5. Stále chybí zformulovaná nabídka odborných inženýrskogeologických prací,
kterou pro nové Krajské úřady měl navrhnout Dr. Škoda z Českých Budějovic.
Stálo by za úvahu poslat nabídkové dopisy i velkým pojišťovnám. Je potřeba
získat jejich adresy. Dr. Škoda nechť zkusí zformulovat i tuto verzi dopisu.
6. Problematiku evropské normy pr EN 1997-1 (Eurocode 7) „Navrhování
geotechnických konstrukcí“ (kterou za ČAIG prostudoval a připomínkoval
Ing. Kudrna) bude zřejmě nutno řešit v rámci IAEG, protože jde zjevně o
mezinárodní záležitost. K verzi přetransformované Ing. Barvínkem máme značné
výhrady. Stále se bráníme nazývat tradiční inženýrskogeologické činnosti
„geotechnickým průzkumem“ apod.
7. Rada očekává, že pobočky nahlásí nové tajemníky anebo potvrdí dosavadní
v jejich funkci, a to hlavně kvůli zasílání zápisů reálným osobám a
bezproblémovým kontaktům. Očekává rovněž alespoň občasnou přítomnost
tajemníků na schůzích rady.
8. Odborný seminář o poměrech v trase železničního tunelu v Praze pod Vítkovem
se uskutečnil 5. 5.

Další odborný seminář o poznatcích z kongresu IAEG v Durbanu (již. Afrika) v září
2002 (Ing. Kudrna, prof. Šamalíková) bude 2. 6. od 16.00 hod. v místnosti B 573
na SF ČVUT v Praze – Dejvicích, po schůzi rady.
9. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 2. 6. ve 14.00 hod. na obvyklém místě
SF ČVUT. Od 15.30 hod. bude následovat plenární schůze České národní skupiny
IAEG, na kterou naváže odborný seminář.

Zapsal:

Jan Marek

