Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 34/03
z 1. 12. 2003
Přítomni:

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

Nepřítomni: Dr. Dvořáková, Dr. Klimek, Ing. Chamra
Bylo projednáno:
1. Dlouho chystaný článek o potřebě inženýrskogeologických prací ve stavebnictví a
pro eliminaci škod při povodňových událostech Dr. Pospíšil konečně zformuloval a
přinesl. Dr. Marek provede případné úpravy a upravený text předloží na příští
schůzce rady. Přitom bude rozhodnuto, kam bude odeslán.
2. Nové připomínky k poslední verzi návrhu stavebního zákona nebyly dosud
zformulovány. Je však zřejmé, že připomínky ČAIG opakovaně v minulosti
podávané do textu zapracovány zase nebyly. Článek Dr. Pospíšila se zdá být
k reakci na tuto situaci příliš krotký. Bude třeba ho přiostřit anebo na Ministerstva
životního prostředí a místního rozvoje vypravil jiný ostře formulovaný dopis.
3. Od náměstka MŽP přišla žádost o připomínkování dvou vyhlášek ke geologickému
zákonu: o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a o
geologické dokumentaci. Připomínky podala ČAIG již v červenci, ale v textu
nového návrhu vyhlášek se neobjevily. Proto byl na MŽP odeslán protestní dopis,
se zopakováním dříve podaných připomínek. Je zřejmé, že obě vyhlášky
koncipoval jako vždy dosud ložiskový geolog a jsou zaměřeny výhradně ložiskově.
Jsme zvědavi, jestli s tím MŽP něco udělá.
4. V poslední době se uskutečňují nová jednání o transformaci příspěvkových
geologických organizací: Geofondu a bývalého Českého geologického ústavu,
jejich sloučení a podřízení pod nové vedení v čele s Dr. Venerou z MŽP. Ten má
nahradit dosavadního ředitele Dr. Růžičku. Co dalšího se z toho vyklube teprve
uvidíme.
V této souvislosti připomínáme, že ČAIG reagovala bezprostředně na katastrofický
průběh povodňových události v r. 2002 nabídkou odborné spolupráce podanou mj.
na geologický odbor MŽP. Zorganizovala skupinu odborníků a institucí schopných
provádět inženýrskogeologická posuzování a mapování ohrožených povodí a
dohodla k tomu potřebné metodické postupy. Od jara 2003 zůstal vyhotovený
návrh v České geologické službě, k údajnému posouzení její vědeckou radou.
Dosud jsme se nedočkali žádné reakce, ani ze strany MŽP, ani ze strany ČGS.
Problémy transformace ČGS a jejího vedení jsou zřejmě obtížné a dlouhodobé.
Můžeme jen doufat, že budou vyřešeny dřív než se vnější geologické síly znovu
projeví v nějaké výraznější podobě.

5. Znovu se projevuje potřeba uskutečnit dávno uvažovaný seminář o inženýrské
geologii pro potřeby územního plánování a výstavby, formou série odborných
přednášek, zaměřený na pracovníky nově zformovaných krajských a stavebních
úřadů. Bude třeba domyslet konkrétní kroky, zvl. organizační zajištění.
6. Odborný článek do časopisu European Geologist v angličtině přislíbil Dr. Marek.
Ostatním potenciálním autorům se meze nekladou. Koncept je však třeba
odevzdat Dr. Schröfelovi do 31. 12. t. r. Ideální by bylo obsadit celé jedno číslo
časopisu články z Česka.
7. Dr. Marek naváže na předběžné jednání s prof. Vaníčkem ze SF ČVUT o případné
spolupráci s Českou geotechnickou společností o společném postupu
v připomínkování návrhu stavebního zákona a uskutečnění odborného semináře.
8. Na Slovensku byly zahájeny přípravy ke konferenci „Geologia a životné prostredie“
8. – 9. 6. 2004 k 80. jubileu prof. Matuly, s pracovními tématy:
teoretické problémy geologie a geotechniky
geologické potenciály životního prostředí
geologická rizika životního prostředí
znečištění a sanace geologického prostředí.
Kdo by se chtěl zúčastnit s kvalitním příspěvkem, nechť se přihlásí na lednové
nebo únorové schůzi rady s abstraktem příspěvku. Ten by byl následně zaslán do
Bratislavy.
9. Na Slovensku náplň činnosti Státního geologického ústavu DŠ a jeho vztahy
k státním zakázkám (potažmo k ostatním geologickým subjektům) řeší Slovenská
geologická rada. Na tu se SAIG obrací s náměty a předseda se zúčastňuje jejího
jednání. Proč něco takového nefunguje v Česku? Dr. Schröfel si rozmyslí odpověď
na příští jednání rady.
10. Na poslední chvíli přišla žádost MŽP o připomínky k novele geologického zákona,
horního zákona a zákona o hornické činnosti. To vše má být provedeno do 5. 1.
2004. Na možnost podat připomínky jsme několikrát upozorňovali v minulých
zápisech. Kdo něco vymyslel (kupř. přeformulování paragr. 13 geologického
zákona), nechť se neprodleně přihlásí. Pokusíme se poněkud prodloužit lhůtu na
odevzdání připomínek.
11. Odborný seminář o průzkumu pro halu hokejového mistrovství v Praze – Libni se
uskutečnil 1. 12. Příští odborný seminář se uskuteční až v únoru 2004 (německý
host s odloženou anglickou přednáškou o užití geofyziky v ig. průzkumu).
12. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 5. 1. ve 14.00 hod. na obvyklém místě
SF ČVUT v Dejvicích (předschůzka event. od 13.00 hod. při obědě v Akademické
restauraci v Thákurově ulici).
Po schůzce rady tentokrát nebude následovat odborný seminář.
13. Rada ČAIG přeje všem bezproblémové absolvování Vánočních i Novoročních
svátků a úspěšný vstup do roku 2004.

Zapsal:

Jan Marek

