Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 35/04
z 5. 1. 2004
Přítomni:

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

Nepřítomni: Dr. Pospíšil, Dr. Havelka, Dr. Klimek, Ing. Chamra
Bylo projednáno:
1. Článek Dr. Pospíšila o potřebě inženýrskogeologických prací ve stavebnictví
s výzvou na krajské a stavební úřady po různých úpravách vyzněl jako příliš
dlouhý. Bylo domluveno rozdělit ho na výzvu a na samostatný článek a event. ho
zkrátit. Členové rady navrhnou další úpravy, Dr. Marek zformuluje závěrečné
znění. Adresář úřadů pořídil Dr. Škoda. Je třeba rozhodnout do které redakce
bude článek svěřen. Výzva bude rozeslána až společně s opublikovaným
článkem.
2. Nová verze návrhu stavebního zákona spolu s návrhem o změně některých
souvisejících zákonů vyšla v prosinci 2003. Týká se i geologického zákona a
zákona o hornické činnosti. Dr. Marek během ledna projedná s H. Smetanovou
připomínky a s vedením České geotechnické společnosti případné společné
postupy.
3. O průběhu transformace České geologické služby informoval Ing. Kycl. Bývalý
ředitel geologického odboru MŽP Dr. Venera nastoupil jako nový ředitel ČGS,
bývalý ředitel Dr. Růžička zatím zůstává na dobu asi 2 měsíců.
Ohledně iniciativy ČAIG na řešení situace po povodňových událostech se
potvrdilo, že domluvené postupy byly na ČGS odloženy, s tím, aby se Ing. Kyc o to
dál nestaral, protože to prý není dobrá věc. Jsme zvědavi, co lepšího ČGS vymyslí
a zorganizuje pod novým vedením.
4. V Česku bohužel chybí orgán v podobě České geologické rady, která by
koordinovala činnosti spadající do kompetence více resortů, jak je tomu kupř. na
Slovensku.
Dr. Schröfel si rozmyslí, koho oslovit s návrhem na ustavení takového orgánu.
5. Článek do časopisu European Geologist dodal Dr. Marek. Nikdo další nic nedodal,
ale Dr. Schröfel je s kompletací čísla prý spokojen.
6. Na konferenci k 80. jubileu prof. Matuly v červnu 2004 v Bratislavě zvažují účast
Ing. Kudrna, Dr. Marek a Dr. Schröfel. Ostatním se meze nekladou, pokud dodají
na únorovou schůzi rady aspoň anotace odborných příspěvků na témata uvedená
v minulém zápisu.

7. Na MŽP byly ve stanoveném termínu podány připomínky ČAIG ke změnám
zákonů geologického, horního a o hornické činnosti. Tyto změny se mají týkat
výhradně těžby uhlovodíků, takže připomínky k tomu vlastně žádné nebyly.
ČAIG ale uvedla, že těmito změnami může dojít ke zmatkům v případné akreditaci
zahraničních geologů u nás. O tom bude ještě třeba jednat v rámci Unie
geologických asociací.
8. Ohlášený seminář o hodnocení ekologických prvků krajiny byl na poslední chvíli
telefonicky odvolán. Náhradní termín zatím stanoven nebyl. Účast chystal jen
Dr. Marek.
9. Z Bratislavy došly vyžádané zahraniční materiály o vztazích mezi inženýrskou
geologií, geotechnikou a dalšími obory, od prof. Bocka v angličtině. Dr. Marek je
nechá přeložit a seznámí s nimi radu na únorové schůzce.
10. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 2. 2. ve 14.00 hod. na obvyklém místě
SF ČVUT v Dejvicích, předschůzka event. od 13.00 hod. v Akademické restauraci
v Thákurově ulici.
Po schůzce rady bude od 16.00 hod. následovat seminář o použití radarové
techniky v inženýrskogeologické praxi (T. Richter přednese anglicky).
11. Valná hromada ČAIG se uskuteční v pondělí 23. 2. od 14.00 hod. v některé
z poslucháren SF ČVUT v Dejvicích (bude upřesněno v příštím zápisu).
Rada ČAIG se sejde na obvyklém místě SF ČVUT již ve 13.00 hod. před Valnou
hromadou. Po Valné hromadě bude následovat odborný seminář o zatopení
pražského metra při povodni v r. 2002.
V prosinci zemřel známý geolog a učitel na PF UK Dr. Fajst.

Zapsal:

Jan Marek

