Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 30/03
z 4. 8. 2003
Přítomni:

Dr. Havelka, Dr. Pospíšil, Dr. Polák, Dr. Dvořáková, Ing. Kycl,
Ing. Abramčuková, Dr. Marek, Dr. Schröfel (Praha)

Nepřítomni: Ing. Chamra

Bylo projednáno:
1. Dr. Marek informoval o připomínkách podaných za ČAIG k návrhům dvou
vyhlášek ke geologickému zákonu. Budou uvedeny spolu s návrhy vyhlášek
v nejbližším Zpravodaji.
2. Byla diskutována možnost úpravy geologického zákona, pokud by k ní mělo dojít
v souvislosti s vydáním nového stavebního zákona. Z hlediska inženýrské
geologie jde zejména o rozšíření nebo upřesnění paragrafu 13 zákona 62/1988
resp. jeho novely 66/2001.
3. Namísto jednání s novým ministrem životního prostředí Ambrozkem Dr. Schröfel
upřednostňuje jednání představitelů UGA s exministrem Moldánem, který má ke
geologii bližší vztah. Přípravné jednání se již uskutečnilo, další má následovat.
4. Pro propagaci ČAIG a činnosti inženýrských geologů Dr. Pospíšil zformuloval
začátek populárního článku k 1. výročí povodňových událostí. Připojit by se měli
další spoluautoři, zvl. Dr. Polák o zatopení Holešovic, Karlína, Malé Strany a
pražského metra, dále i jiní kupř. o opuštěných důlních dílech, řícení pískovcových
skal u Hřenska, sesuvech zaktivizovaných klimatickými vlivy na Vsetínsku apod.
Práci nelze příliš odkládat. Na další schůzce rady by bylo třeba mít hotové dílčí
příspěvky v rozsahu cca 0,5 – 2 stránky A4. K těmto výkonům se vyzývají hlavně
zkušení členové rady a revizní komise (Dr. Havelka, Dr. Dvořáková, Ing. Kudrna,
Dr. Schröfel …), ale vítán bude každý příspěvek od kteréhokoliv člena.
5. K mezinárodní geotechnické konferenci v srpnu 2003 ČAIG přispívá článkem do
sborníku a výkladem na exkurzi do oblasti uhelných velkolomů při úpatí Krušných
hor.
6. Dopis krajským úřadům, který zformuloval Dr. Škoda, nebyl dosud odeslán.
Definitivní znění bude projednáno spolu s chystaným článkem a dopisem
pojišťovnám na příští schůzi rady. Vypraveny by měly být k výročí povodňových
událostí.
7. Ing. Kudrna slíbil nechat přeložit anglický článek o inženýrské geologii pro územní
rozvoj z materiálů IAEG (Durban 2002). Prý je již hotov, ale ještě s ním nepřišel.

8. Dr. Marek podal přehled zajímavostí z činnosti sesterské SAIG na Slovensku,
zvl. o:
-

připravovaném souboru přednášek o připravovaných evropských normách pro
inženýrskou geologii a geotechniku 11. 11. 2003 na ŠGÚDŠ v Bratislavě (lze
se přihlásit)

-

připravované odborné exkurzi 7. – 8. 10. 2003 (je možnost se zúčastnit)

-

životním jubileu doc. Hrašny z PrFUK v Bratislavě (ať dál žije a vzkvétá.
Gratulujeme.)

-

pokračující práci na terminologickém slovníku, s předpokládaným ukončením
v polovině r. 2004 (už aby to bylo)

-

zatím marném úsilí o vznik geologické komory (jako u nás)

-

snahách zakomponovat inženýrskogeologický průzkum do stavebního zákona
(stejně jako v Česku)

-

uskutečněném pracovním jednání o vzájemných vztazích mezi obory
inženýrské geologie a geotechniky 26. 3. 2003 na SF SVUT v Bratislavě.
(Zápis bude přenesen ze Spravodajcu SAIG do Zpravodaje ČAIG.)

-

oslovení pojišťoven s nabídkou odborné pomoci (odpověď došla pouze od
České pojišťovny!)

9. Dr. Škoda zachytil na Internetu návrh prováděcí vyhlášky zákona o veřejných
zakázkách. Obsahuje zmínky o inženýrskogeologickém průzkumu pro zakládání
staveb, odvodnění staveniště, ošetřování výkopového matriálu a zvládnutí výskytu
radonu. Není jasné, která osvícená hlava to zformulovala, ale je to potěšující.
10. Dr. Polák poukázal na obtíže odborného garanta při posuzování uchazečů o
akreditaci, kteří předkládají víceoborové elaboráty. Řešení může být pouze
individuální. Uchazeč by však zásadně měl předkládat elaboráty s převažujícím a
spíše standardním pojednáním v oboru inženýrská geologie.
11. Náhradou za chybějící odborný seminář Dr. Dvořáková seznámila účastníky
s průběhem a výsledky své účasti na světovém kongresu paličkářek krajek,
nedávno uskutečněném s návštěvou Brugg, Gentu, Londýna a Nothinghamu.
Velmi osvěžující.
12. Navzdory letnímu útlumu a klimatickým výkyvům se dosažitelní členové rady
příště sejdou v pondělí 1. 9. od 13.00 hod. při obědě v Akademické restauraci
v Thákurově ulici v Praze – Dejvicích. Potom tam buď zůstanou, anebo se
přemístí do obvyklé místnosti v 5. patře SF ČVUT.
(Na účastníky čeká láhev slivovice, kterou minule přinesl z Moravy Dr. Pospíšil
k oslavě svého doktorátu).

Zapsal:

Jan Marek

