Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 36/04
z 2. 2. 2004
Přítomni:

Ing. Abramčuková, Dr. Havelka, Dr. Dvořáková, Dr. Marek,
Dr. Polák, Ing. Chamra, Dr. Pospíšil, Ing. Štrosová (Ústí n./L.),
Dr. Škoda (Č. Budějovice), Dr. Schröfel (Praha)

Nepřítomni: Ing. Kycl
Bylo projednáno:
1. Konečná podoba článku o potřebě inženýrskogeologických prací pro územní
plánování a ve stavebnictví byla předána do redakce časopisu Veřejná správa.
Ten je rozesílán všem správním úřadům. Až článek vyjde, bude rozeslán společně
s výzvou ke spolupráci na vybrané instituce.
Texty obou materiálů byly předány též k otištění ve Zpravodaji ČAIG.
2. Zpravodaj ČAIG je téměř zkompletován a vyjde k termínu konání Valné hromady
23. 2.
3. Dr. Marek zformuloval připomínky k nové verzi návrhu stavebního zákona a
odeslal je na Ministerstva místního rozvoje a životního prostředí. V podstatě
zopakoval připomínky zformované dříve a podávané k předchozím verzím návrhu
zákona. Jde o zakomponování hledisek inženýrské geologie a uznání potřeby
inženýrskogeologických průzkumů v územním plánování a stavebnictví.
Z předchozích připomínek našlo v nové verzi návrhu uplatnění pouze několik
málo, a to ve zdeformované podobě.
Jednání s vedením České geotechnické společnosti ohledně společného postupu
k připomínkování vedlo k dohodě pouze v tom, že každá společnost vypracuje
připomínky za sebe a potom se event. vzájemně zkonzultují. To však z časových
důvodů nebylo možno stihnout. Proto připomínky za ČAIG byly odeslány
samostatně a dány na vědomí Geotechnické společnosti i asociacím
hydrogeologů a geofyziků.
Navíc se podařilo zahrnout ČAIG do seznamu připomínkových míst. To by mohlo
mít do budoucna značný význam, když se budou formulovat prováděcí vyhlášky.
Dr. Marek rovněž zformuloval připomínky k několika dalším zákonům, které se
budou měnit v souvislosti s novým stavebním zákonem (geologický zákon, horní
zákon, zákon o ochraně přírody). Byly odeslány společně s předchozími a s dosti
ostře formulovaným úvodem a závěrem.
4. Článek do prestižního časopisu European Geologist dodal jen Dr. Marek. Přesto
se Dr. Schöfelovi podařilo sestavit kompletní číslo věnované poměrům v Česku.

5. Přišel cirkulář k připravované konferenci Geologia a životné prostredie 8. – 9. 6.
v Bratislavě. Anotace příspěvků zatím odeslali Ing. Kudrna, Dr. Marek,
Ing. Chamra a Dr. Schröfel. Několik dalších účast ještě zvažuje. Termín
k odevzdání stručných anotací vypršel 27. 1., odevzdání hotových textů do 20. 3.
shromažďuje Doc. Hrašna, Katedra inženýrské geologie na PrF UK, Mlýnská
dolina, 842 15 Bratislava.
6. Valné shromáždenie SAIG se bude konat 5. 2. v Bratislavě. Dr. Marek zvažuje
účast, z dalších členů rady se nedaří nikomu uvolnit se.
7. Ze zaslaného Zpravodajce SAIG vyplývá, že problémy na Slovensku jsou
obdobné jako v Česku. Rozdíl je hlavně v tom, že na Slovensku existuje
Slovenská geologická rada, na kterou se SAIG může obracet s náměty a
připomínkami. Takový orgán u nás citelně chybí. Dr. Schröfel za Unii geologických
asociací v té věci oslovil Dr. Holého na MŽP. Ve věci se bude dále jednat.
8. Dr. Schröfel podal informaci o problému akreditace zahraničních geologů u nás.
Budou moci vykonávat odborné práce na základě akreditace vydané v zahraničí,
ale budou muset dodržovat naše zákony a předpisy.
9. Dr. Schröfel informoval o chystaném Mezinárodním geologickém kongresu v srpnu
2004 ve Florencii. Bylo by možno domluvit se na účasti více zájemců, možnosti
budou uvedeny ve Zpravodaji.
10. Zahraniční materiály o vztazích mezi inženýrskou geologií a geotechnikou, které
zaslal Doc. Holzer z Bratislavy, nechal Dr. Marek přeložit z angličtiny. Prostuduje
je Dr. Schröfel a podá urychleně informaci. V Bratislavě očekávají stanovisko
ČAIG.
11. Materiály z konference 11/2003 v Bratislavě o přejímání evropských norem zaslal
Doc. Wagner. Prostuduje Dr. Havelka a podá informace na příští schůzce rady,
event. i dříve.
12. ČAIG obdržela výzvu ředitele Stavební geologie – Geotechniky a. s.
Doc. Rozsypala k podávání návrhů na letošní Cenu akademika Záruby. Výzva
byla rozeslána mnoha průzkumným firmám a příbuzným institucím. Kdo má nějaký
návrh, nechť ho odešle s požadovanými doplňky na adresu SG – GT nebo radě
ČAIG. Komise vyhodnotí návrhy začátkem dubna. V komisi bude též předseda
ČAIG a Ing. Kudrna za PřF UK.
13. Odborný seminář o použití radarové techniky v inženýrské geologii se uskutečnil
2. 2.
14. Valná hromada ČAIG bez voleb nové rady se uskuteční v pondělí 23. 2. od
14.00 hod. v posluchárně C221 na SF ČVUT v Dejvicích. Na programu je úvod
tajemnice, referát předsedy, hospodářky, revizní komise, příspěvky reprezentantů
UGA, Evropské federace geologů a eventuálních dalších hostů, diskuse, malé
občerstvení.
Od 16.00 hod. bude následovat přednáška Ing. Chamry o zátopě pražského metra
při povodni v r. 2002.
Rada ČAIG se sejde před Valnou hromadou již ve 13.00 hod. na obvyklém místě
SF ČVUT.
Zapsal:

Jan Marek

