Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 32/03
z 6. 10. 2003
Přítomni:

Ing. Abramčuková, Ing. Kycl, Dr. Pospíšil, Dr. Dvořáková,
Dr. Marek, Dr. Polák, Ing. Chamra (část), Dr. Škoda (Č. Budějovice),
Ing. Štrosová (Ústí n./L.), Ing. Kudrna

Nepřítomni: Dr. Havelka, Dr. Klímek

Bylo projednáno:
1. Pro dlouho připravovaný článek o potřebě inženýrskogeologických prací obdržel
Dr. Pospíšil dílčí podklady. Má z nich sestavit konečné znění. To by mělo být
projednáno na příští schůzi rady.
2. Další formulaci návrhu stavebního zákona jsme obdrželi a zjistili, že připomínky
podané opakovaně jménem ČAIG i řady odborných institucí a akademických
učilišť, naposled v červnu 2003, v textu opět nenašly uplatnění. Lze to považovat
za skandální ignoraci názorů odborné veřejnosti. Chystaný článek by tuto
skutečnost měl náležitě zhodnotit. Rada by měla buď tento článek, anebo nový
dopis, vypravit na obě ministerstva (MMR a MŽP) s vyjádřením protestu.
Slabou náplastí na tento nedostatek je konstatování, že v návrhu zákona se asi na
5 místech objevily zmínky o geologii (údajně zásluhou H. Smetanové), avšak bez
odkazu na geologický zákon a bez upřesnění potřebnosti nebo aspoň uvedení
pojmu inženýrské geologie či geotechniky ve sledu činností při přípravě územního
plánování nebo výstavby. S tím se nemůžeme spokojit.
3. Souběžně s přípravou stavebního zákona se údajně na Ministerstvu pro místní
rozvoj připravují i prováděcí vyhlášky. Znění vyhlášek bude zřejmě pro praxi
důležitější než znění základního zákona. Proto by mělo být snahou ČAIG
připomínky protlačit hlavně do znění vyhlášek. Rovněž k tomu by měl napomoci
připravovaný článek.
4. Adresy nových krajských úřadů a pověřených obcí (se stavebními úřady) vyhledal
a dodal Dr. Škoda.
5. H. Smetanová připravuje formulaci metodického pokynu pro nové krajské úřady,
zvláště úvodní pasáž s přehledem legislativy. Bylo by třeba do konce listopadu
doplnit další pasáž o potřebě, náplni a pracovních metodách inženýrské geologie.
Kdo se ujme tohoto úkolu, který před sebou odsouváme již třetí rok? (Dr. Pospíšil
s Ing. Kyclem?).
6. Ve dnech 5. – 6. 11. 2003 se ve Zlíně uskuteční celostátní konference na téma:
Nová právní úprava územního plánování a stavebního řádu. Bylo by žádoucí mít
na ní zástupce. Přednes příspěvku se však nepředpokládá, v programu není

vymezen ani čas na diskusi. naopak je v programu neformální setkání při
společenském večeru. Dr. Pospíšil si rozmyslí účast.
7. Dr. Marek podal přehled aktuálních zajímavostí z došlých odborných periodik.
V prodejně České geologické služby v Praze na Klárově by měla být v prodeji
nová publikace E. Růžičková – M. Růžička: Kvartérní klastické sedimenty České
republiky.
V r. 2003 proběhlo 100. výročí narození významného paleontologa prof. Dr.
Josefa Augusty, DrSc.
Životních jubileí se dožívají známí geologové např. prof. Pertold (70), Dr.
Skřivánek (70), prof. Petránek (81), Ing. Květ (75), prof. Pacltová (75), Dr. Roth
(89), mezi jinými též inženýrští geologové Dr. Král a Dr. Marek.
Kromě prof. Dr. Zdeňka Mísaře, DrSc. zemřel letos též známý mineralog a
gemolog Národního muzea Dr. Jiří Kouřimský, CSc.
Práce na terminologickém slovníku na Slovensku pokračují i přes stále
nevyřešený problém jeho financování.
Doc. Modlitba pracuje na novelizaci slovenského geologického zákona, se snahou
vhodně začlenit pasáže o inženýrskogeologickém průzkumu. Poukázal též na
problém překladů pojmu „geotechnický průzkum“ z evropských norem, čímž
zaniká pojem „inženýrskogeologický průzkum“. Je to zřejmě problém k řešení
stejně jako u nás. Bude nezbytná širší diskuse za účasti přestavitelů SAIG, ČAIG,
České geotechnické společnosti event. i jiných. Nový terminologický slovník by
mohl hodně napomoci a nejasnosti vyjasnit.
V české asociaci hydrogeologů pracuje výkonná rada ve složení Dr. Datel,
Dr. Charvát, Dr. Čížek, Doc. Grmela, Mgr. Černý, Dr. Kadlecová, Dr. Lusk,
Dr. Procházková, Dr. Skořepa, Dr. Šeda. Zpravodaje obou našich asociací si
vyměňujeme, čímž jsme informováni o aktuálním dění v ČAH.
Ve Zpravodaji ČAH č. 16 zaujal zvl. uvedený Kodex evropské federace geologů
(bude zveřejněn i ve Zpravodaji ČAIG). Velmi cenný je úplný přehled zákonů,
vyhlášek, nařízení a norem platných v hydrogeologii (a většinou též v inženýrské
geologii). I ten by bylo vhodné zveřejnit ve Zpravodaji ČAIG.
Řada ČAH podala na Ministerstvo životního prostředí připomínky k připravovaným
dvěma vyhláškám ke geologickému zákonu (obdobně jako ČAIG, avšak výrazně
obšírněji).
V letošním roce byly zahájeny práce na hydrogeologickém výkladovém slovníku.
V optimálním případě by měl být hotov v r. 2005.
Zpravodaj ČAH se zabývá legislativní problematikou provádění hydrogeologických
monitorovacích vrtů. Ty lze posuzovat buď podle geologického nebo podle
vodního zákona, záleží na účelu. Dosti složitou problematiku vysvětluje Dr. Šeda
(v inženýrskogeologické praxi se „pozorovačky“ často uplatňují. Je proto potřebné
se seznámit s právním pozadím).
ČAH podává legislativnímu odboru MŽP řadu námětů k novelizaci zákona
254/2000 o vodách, obsáhle zdůvodněných. V této souvislosti je třeba znovu
připomenout nezbytnost včasné přípravy novelizace i geologického zákona.

ČAH podává obsáhlý přehled hydrogeologické problematiky kolem nového zákona
256/2001 o pohřebnictví.
Ve zpravodaji ČAH je i vyčerpávající přehled platných pravidel přejímání
mapových podkladů. Většina hydrogeologů i inženýrských geologů pod vlivem
minulé praxe zřejmě ještě netuší, na co si bude muset dávat pozor při přejímání a
reprodukování rozmanitých topografických i jiných podkladů.
Rada ČAH se rozhodla k radikálnímu kroku – vyřadit ze seznamu členů osoby,
které nemají zaplacené příspěvky od r. 2000. Překvapivě jsou mezi nimi i četní
všeobecně známí a renomovaní odborníci.
8. Členové ČAIG i ČAH (celkem 5 osob) se zúčastnilo podzimní odborné exkurze,
kterou uspořádala SAIG na různé průzkumné lokality v Bratislavě, Pohroní a
v okolí JE Mochovce. Exkurze byla velmi zdařilá, výborně připravená.
9. Odborný seminář o inženýrskogeologické problematice těžce zatížených podlah
se uskutečnil 1. 9.
10. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 3. 11. 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 od 16.00 hod. následovat seminář s přednáškou
M. Nezvala o radonové problematice a souvisejících právních předpisech.

Zapsal:

Jan Marek

