Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 37/04
z 1. 3. 2004
Přítomni:

Dr. Polák, Dr. Havelka, Dr. Marek, Dr. Schröfel (Praha)

Nepřítomni: Dr. Dvořáková, Ing. Abramčuková, Dr. Pospíšil, Ing. Chamra,
Ing. Kycl
Bylo projednáno:
1. Článek o potřebě inženýrskogeologických prací pro územní plánování a
stavebnictví, který byl předán redakci časopisu Veřejná správa v lednu ke
zveřejnění, stále ještě nevyšel, přestože se tak mělo stát už před několika týdny.
Čekáme netrpělivě.
2. Dr. Marek znovu informoval o připomínkách, které podal na Ministerstvo pro místní
rozvoj k další verzi návrhu stavebního zákona a k úpravě dalších zákonů, které se
mají upravovat souběžně s ním.
3. Usnesení vzešlé z Valné hromady ČAIG 23. 2. bude uvedeno ve Zpravodaji. Ten
už by měl konečně vyjít.
4. K Valné hromadě ČAIG došel pozdrav ze Slovenska od předsedy SAIG
Doc. Wagnera. Valné hromadě SAIG tlumočil Dr. Marek naopak pozdrav z Prahy.
Chystal se zúčastnit se jednání v Bratislavě, ale nakonec se mu to nepodařilo.
5. Ke kompletaci „českého“ čísla časopisu European Geologist dodal Dr. Marek
narychlo ještě další stručný článek o zakladateli naší inženýrské geologie
prof. Zárubovi, s využitím staršího materiálu prof. Paška. Tím by mělo být toto
číslo již dostatečně naplněno.
6. Předseda asociace geofyziků Dr. Kobr vyzval ostatní geologické asociace
k podání protestu proti snahám o podřízení ústředního geologického archivu (SGS
– Geofond) pod pravomoc České geologické služby (donedávna Český geologický
ústav). Jelikož tuto záležitost považujeme pro inženýrské geology za mimořádně
závažnou, napsal Dr. Marek jménem ČAIG dopis ministrovi životního prostředí
Dr. Ambrozkovi. Že s něčím takovým nesouhlasíme a očekáváme, že v té věci
bude jednáno nejen s pracovníky ČGS, které spadají pod pravomoc jeho
ministerstva, ale i s profesními geologickými asociacemi.
Podobné dopisy odeslaly i asociace hydrogeologů a geofyziků, možná i asociace
ložiskových geologů.
7. Materiály o postavení inženýrské geologie a geotechniky v systému prací ve
stavebnictví od Dr. Bocka nechal Dr. Marek přeložit z angličtiny a měl je
prostudovat Dr. Schröfel. Dosud tak neučinil. Vyjádření k nim očekává Doc. Holzer
v Bratislavě. Nelze to již odkládat.

8. Na příští schůzce by měl Dr. Havelka seznámit radu s výsledky prostudování
materiálů z Bratislavy o problematice přejímání evropských norem pro inženýrskou
geologii.
9. Znovu vyzýváme firmy působící v inženýrské geologii nebo v příbuzných oborech
k urychlenému podání návrhů na udělení letošní Ceny akademika Záruby. Cena je
určena mladým (do 35 let), nadějným, ale již zasloužilým odborníkům za
prokazatelně vynikající dílo. Návrh se zdůvodněním je možno poslat přímo do
sekretariátu Stavební geologie – Geotechniky, a. s., Geologická 4, Praha 5,
152 00. Návrhy budou posuzovány už začátkem dubna!
10. Dr. Marek podal přehled zajímavostí ze zápisu SAIG v Bratislavě, Informátora
České geologické společnosti a ekologicko-právního bulletinu.
Ve struktuře SAIG zůstává předsedou doc. Wagner, tajemníkem Dr. Kopecký.
Přejímání evropských norem má na starosti Ing. Frankovská, dva členové rady
mají na starosti legislativní problematiku (kupodivu to už není Doc. Modlitba).
V ČGS se stal předsedou Dr. Budil, tajemníkem prof. Fediuk. Životní jubilea se
nevyhýbají ani inženýrským geologům. Letos jsou jimi postiženi Ing. Zavoral,
Dr. Lochmann, Doc. Rybář, Mgr. Šimůnek a možná i další.
Dr. Turnovec připomněl 120. výročí výbuchu tichomořské sopky Krakatoa, která
zničila stejnojmenný ostrov a vzedmutou vlnou zahubila v Indonezii 36.000 lidí.
(Jaké štěstí, že nežijeme ve vulkanicky aktivní oblasti a pracujeme dále od
pobřeží!)
Geologický klub Barrande (Praha 3, Ježkova 8) pořádá odborně-kulturní akce
(2x měsíčně, vždy ve čtvrtek) autogramiády a dokonce i výstavy uměleckých děl
malujících geologů.
Ombudsman ČR Dr. Motejl i Český kontrolní úřad zjistili závažná pochybení při
výběru trasy dálnice D8 napříč Českým středohořím (kterou bývalý ministr ŽP
Dr. Kužvart odsouhlasil). Zdá se, že to může mít ještě soudní dohru. Dr. Kužvart
se mezitím proslavil v jiné oblasti.
Současný ministr ŽP Dr. Ambrozek zase vydal souhlas s výstavou plavebního
stupně na Labi u Přelouče, v rozporu s výsledky většiny odborných posudků. Tím
též otevřel cestu další přípravě kontroverzního kanálu Dunaj – Odra – Labe.
11. Odborný seminář o geofyzikálních metodách hodnocení homogenity masivu se
uskutečnil 1. 3.
12. Příští odborný seminář o rybnících během povodně v r. 2002 se uskuteční
v pondělí 5. 4. od 16.00 hod. (po schůzce rady) na obvyklém místě v 5. poschodí
SF ČVUT v Dejvicích.
Rada ČAIG se sejde v pondělí 5. 4. ve 14.00 hod. na obvyklém místě SF ČVUT
v Dejvicích (event. předschůzka od cca 13.00 hod. v Akademické restauraci
v Thákurově ul.).

Zapsal:

Jan Marek

