Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 28/03
z 2. 6. 2003
Přítomni:

Ing. Kycl, Dr. Pospíšil, Ing. Chamra, Dr. Polák, Ing. Abramčuková,
Dr. Marek, Dr. Schröfel (Praha), Dr. Škoda (Č. Budějovice)

Nepřítomni: Dr. Dvořáková, Dr. Havelka

Bylo projednáno:
1. Jelikož návrh nového stavebního zákona přechází z Ministerstva pro místní rozvoj
do Ministerstva životního prostředí k meziresortnímu připomínkovému řízení (a
doufejme i k doplnění), odeslal Dr. Marek jménem ČAIG a jménem řady dalších
institucí soubor připomínek Dr. Jandovi na MŽP. Jde o připomínky podané od
prosince 2001 už několikrát, které však bylo nutno nově zařadit do nového
složitého členění návrhu zákona.
Po poradě s pí. Smetanovou, Dr. Šponarem (nyní na Českém báňském úřadu) a
Ing. arch. Bártovou (z MMR) byl tentýž soubor připomínek odeslán též
legislativnímu odboru MŽP (JUDr. Petržílkovi).
Souběžně s přípravou nového stavebního zákona bude třeba připravit též změny
dalších zákonů, mj. geologického a horního. Je tak příležitost pokusit se o jejich
doplnění nebo vhodnější formulace kupř. paragrafu 13 geologického zákona apod.
Je třeba včas promyslet návrh úprav. Členové ČAIG se vyzývají k podání podnětů.
Během dovolených bývají někdy vhodné podmínky k promyšlení témat, úprav a
formulací. Buďme připraveni! Taková příležitost je výjimečná.
2. Dr. Škoda zformuloval nabídkový dopis novým krajským úřadům. Je potřeba
provést pouze drobné stylistické úpravy. Je však zapotřebí zformulovat vhodný
dopis s nabídkou odborných prací též velkým pojišťovnám. Vyzývá se proto znovu
Dr. Škoda i jiní členové schopní jasně a stručně formulovat k podání návrhu,
včetně adres hlavních pojišťovacích ústavů (kupř. z Internetu). Dr. Schröfel přislíbil
zjistit nějakou jejich zastřešující instituci.
3. Vznik geologické komory se v současných poměrech zdá být v nedohlednu.
Náprava se snad dá očekávat ze strany Evropské komise. Komplikací je obtížná
dohoda s ostatními odbornými asociacemi, netáhneme za jeden provaz.
Geologický odbor MŽP těmto snahám nevychází vstříc. Objednaná audience u
nového ministra Ambrozka se dosud neuskutečnila.
Možná by pomohlo, kdyby někdo problematiku sepsal jako článek, se zahrnutím
potřeby řešení různých geologických rizik, včetně povodní a sesuvů a uveřejnil
v některém široce rozšířeném populárním periodiku. V minulosti tyto práce
vykonával obvykle Dr. Marek, mohl by to pro změnu zkusit i někdo jiný. Lze si

představit i kolektiv autorů, s pojednáním specifických problematik, kupř. o
poddolování a jeskyních, zatopení pražského metra, Karlína, Holešovic, Malé
Strany, sesuvech na Vsetínsku, řícení skalních věží u Hřenska apod.
4. Iniciativa ČAIG uplatněná na Ministerstvu životního prostředí po loňských
povodňových událostech uvízla na České geologické službě (donedávna ČGU).
Ta se v minulých měsících věnovala zahraničním angažmá (kupř. v Nikaragui) a
návrh prací v povodích hlavních řek v Čechách i na Moravě nejspíš odložila.
Ing. Kycl zjistí, co s tím je.
5. Případný článek o aktuálních problémech české geologie by využil i Dr. Schröfel
pro časopis European geologists, i pro Zpravodaj ČAIG. Pokud by mohl někdo
dodat i jiný účelný kratší odborný článek do Zpravodaje, byl by velmi vítán.
Zpravodaj ČAIG má mít uzávěrku zhruba 10. – 15. srpna.
V časopisu European geologists by bylo možno umístit i větší firemní reklamu za
nepříliš vysoký (sponzorský) poplatek.
6. Ing. Kudrna získal zajímavý odborný článek J. Knilla: Engineering Geology for
Developing Countries. Vysvětluje též vztahy ke geotechnice. Bylo by třeba ho
přeložit z angličtiny. Zájemcům o překlad se meze nekladou.
7. Z poboček byli ohlášeni tajemníci: Č. Budějovice – Dr. Škoda, Brno – Dr. Klímek
nebo Ing. Provazník. Ostatní pobočky dosud nenahlásily nové tajemníky, ani
nepotvrdily tajemníky dosavadní. Nechť tak učiní v dohledné době.
8. Odborný seminář (poslední z jarního cyklu) o kongresu IAEG v Durbanu se
uskutečnil 5. 5. jen z poloviny (Prof. Šamalíková). Část, kterou měl mít Ing. Kudrna
odpadla pro poruchu reprodukční techniky. Bude přednesena v náhradním
termínu v rámci podzimního cyklu.
V rámci zkráceného semináře se rozvinula obsáhlá diskuse kupř. o vztazích
inženýrské geologie a geotechniky v Německu (Doc. Rybář), o přejímání
evropských norem (Doc. Drozd. Pokud byly již převzaty, jsou jen ve zkušební
formě a lze je dál připomínkovat, pokud jsou místní poměry odlišné. Našemu
oboru je nejblíž Eurokód 7. Ani evropské normy ale nemají platnost zákona, jde
jen o doporučení a snahu o určitou standartizaci, lze do nich vkládat naše postupy
a zkušenosti – rozdíl od výkladu Ing. Barvínka). Jelikož v eurokódech jde hlavně o
techniku polních a laboratorních zkoušek, láká Prof. Šamalíková Doc. Drozda
(pamětníka vývoje tvorby různých norem a dřívějších mezinárodních dohod) do
komise IAEG pro euronormy.
9. Příští odborný seminář se uskuteční až v září (německý host pronese anglicky
něco o použití radaru ve vrtech).
10. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 7. 7. ve 14.00 hod. – Ale POZOR!
Nikoliv v budově SF ČVUT v Praze Dejvicích, nýbrž v geologickém klubu
„Barrande“ v Praze – Žižkově, Ježkova 8 (šikmá ulice ve svahu nad areálem
Vysoké školy ekonomické, resp. nad fotbalovým stadionem Viktoria – Žižkov). Je
zamluven stůl. Kromě pití lze pořídit nějaké toasty. Komu by to nestačilo, nechť se
předem někde naobědvá.

Zapsal:

Jan Marek

