Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 31/03
z 1. 9. 2003
Přítomni:

Dr. Havelka, Ing.Chamra, Ing. Abramčuková, Dr. Marek, Dr. Polák

Nepřítomni: Ing. Kycl, Dr. Pospíšil, Dr. Dvořáková

Bylo projednáno:
1. Pro článek k výročí povodňových událostí, s připomínkou potřebnosti inženýrskogeologického posouzení a mapování, podali dílčí podklady Dr. Pospíšil,
Dr. Dvořáková, Dr. Havelka, Ing. Abramčuková, Dr. Polák. Je třeba tomu dodat
ucelenou formu a umístit do vhodně zvolené redakce populárního tisku. V kritické
době bohužel nebyl Dr. Pospíšil k zastižení.
Proto se 8. 9. sešli Dr. Marek, Ing. Abramčuková a Dr. Dvořáková s cílem doplnit
podklady a dospět v přípravě dál. Dr. Marek v nejbližších dnech zkompletuje
podklady, spojí se s Dr. Pospíšilem a domluví konečné znění.
2. Příprava nového stavebního zákona dospěla údajně k novému připomínkovému
řízení. Nedávno připomínkované vyhlášky o provádění a vyhodnocování
průzkumných prací a geologické dokumentaci zatím vydány nebyly. Bližší
informace nemáme. Dr. Marek zkusí domluvit se s H. Smetanovou a zjistit stav
přípravy obou dokumentů.
3. Ing. Chamra informoval o průběhu mezinárodní geotechnické konference, která
proběhla v Praze. Po odeznění zmatků kolem dlouho připravované konference
snad bude čas na diskusi o vzájemných vztazích mezi ČAIG a Českou
geotechnickou společností.
4. Dopis připravovaný k odeslání na stavební úřady dosud neodešel. Jakmile se
podaří zformulovat článek do denního tisku, bude rozhodnuto, jestli se bude moci
odeslat i stavebním úřadům, a nebo se jim odešle dopis zformulovaný Dr. Škodou.
5. Článek o inženýrské geologii pro územní plánování z materiálů IAEG dosud Ing.
Kudrna nepřinesl, je prý zavalen naléhavými pracemi.
6. Náhradou za odborný seminář o měření georadarem, jehož autor se omluvil,
připravil na 1. 9. Ing. Chamra referát o průběhu povodňových událostí v r. 2002
s dopady na pražské metro. Seminář o georadaru se uskuteční až v únoru 2004.
7. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 6. 10. ve 13.00 hod. při obědě
v Akademické restauraci v Thákurově ulici, bude pokračovat ve 14.00 hod. na
obvyklém místě SF ČVUT v Dejvicích.

Po schůzce rady bude následovat od 16.00 hod. seminář s přednáškou J. Krále a
J. Novotného o inženýrskogeologických a geotechnických problémech zakládání
těžce zatížených podlah.
8. Jelikož Dr. Pospíšil se na schůzi rady nedostavil, nebyla ani načata láhev se
slivovicí, kterou kdysi přinesl na oslavu svého doktorátu. Stále je přenášena sem a
tam a náplň postupně zraje.

Zapsal:

Jan Marek

