Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 38/04
z 5. 4. 2004
Přítomni:

Dr. Pospíšil, Ing. Chamra, Ing. Abramčuková, Dr. Dvořáková,
Dr. Marek, Dr. Schröfel (Praha), Dr. Škoda (České Budějovice)

Nepřítomni: Ing. Kycl, Dr. Polák, Dr. Klimek, Dr. Havelka,
Bylo projednáno:
1. Článek o potřebě inženýrskogeologických prací pro územní plánování a
stavebnictví konečně vyšel v časopisu Veřejná správa č. 8. Publikovaný a
rozmnožený článek spolu s vyzývavým dopisem bude rozeslán krajských úřadům.
Text dopisu navrhnul Dr. Škoda, definitivní úpravu provede Dr. Marek do příští
schůzky rady. Expedici E-mailem na Krajské úřady vybaví Dr. Škoda.
2. Číslo časopisu European geologist sestavené z českých příspěvků by mělo vyjít
v červnu, k příležitosti zasedání Evropské federace geologů v Praze. V tomto čísle
by měl vyjít i přehled inženýrskogeologických firem působících u nás. Zatím není
jasné, kdo takový přehled sestaví.
3. Materiály od Dr. Bocka o zařazení inženýrské geologie a geotechniky do
systematiky činností ve stavebnictví, poskytnuté Doc. Holzerem, prostudoval
Dr. Schröfel a poslal nazpět do Bratislavy zformulované stanovisko za ČAIG.
Problematika bude ještě diskutována se slovenskými kolegy při příležitosti
společné jarní odborné exkurze studentů a pedagogů do jižních Čech v květnu.
4. Dr. Havelka onemocněl, proto problematika přejímání evropských norem bude
znovu probírána na příští schůzce rady v květnu.
5. Onemocněl i Dr. Polák, který zajistil možnost ušití geologických brašen.
Dr. Schröfel zkusí zatelefonovat na uvedenou adresu a zjistí podmínky.
Dr. Schröfel nabízí možnost opatření geologických kladiv amerického typu. Jinak
lze některé geologické pomůcky opatřit v prodejně „Geosvět“ v Praze –
Vinohradech, Londýnské ulici (kde kladívko stojí cca 800,- Kč!).
6. V dubnu proběhne hodnocení návrhů na udělení Ceny akademika Záruby za rok
2003.
7. Příprava nového stavebního zákona dospěla do stádia vnitřního připomínkového
řízení a v druhé polovině dubna by měl být dán k vnějšímu připomínkování.
Připomínky ČAIG byly včas podány.
Bohužel se přerušil kontakt na Společnost pro stavební právo, protože
pí. Smetanová dlouhodobě onemocněla. Spoléháme na to, že ČAIG byla mezitím
zařazena mezi obesílaná připomínková místa. Přesto je třeba průběh přípravy

zákona sledovat, abychom nepromeškali rozhodující fázi. Dr. Pospíšil proto bude
hlídat internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj.
8. Problém posuzování uchazečů z jiných oborů o přiznání odborné způsobilosti
v inženýrské geologii zůstává nadále otevřený. Posuzování bude nutně
individuální, na základě podrobnějšího prozkoumání dosavadní praxe uchazeče,
nelze vyřídit ze dne na den. V případě potřeby si bude muset uchazeč pro činnost
v oboru inženýrské geologie sjednat odborného konzultanta.
Rada ČAIG se pokusí sestavit seznam konzultačních firem pro jednotlivé činnosti.
9. Pro případ, že by tvorba nového stavebního zákona a změny několika dalších
zákonů s ním souvisejících nedopadly pro ČAIG uspokojivě, je třeba uvažovat o
krocích v poslanecké sněmovně. Nabízí se podání podnětu některým poslancům
k interpelaci na příslušné ministry. Členové rady se vyzývají k formulování námětů
zvláště pro poslance Pelce.
10. Dr. Marek zformuloval a odeslal dopis ministru životního prostředí Dr. Ambrozkovi
s nesouhlasným stanoviskem ČAIG k záměru podřídit centrální geologický archiv
– Geofond pod Českou geologickou službu (donedávna Český geologický ústav).
11. Jelikož se v poslední době zdramatizovala situace kolem výstavby jezů na dolním
Labi, Dr. marek odeslal dopis ministru dopravy Ing. Šimonovskému se sdělením,
že Stavební geologie – Geotechnika v r. 1992 posuzovala projekt výstavby a
realizaci tehdy nedoporučila.
12. Odborný seminář o rybnících za povodně v r. 2002 se uskutečnil 5. 4.
13. Příští odborný seminář o poznatcích z konference IAEG v jihoafrickém Durbanu se
uskuteční 3. 5. na obvyklém místě od 16.00 hod.
14. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 3. 5. ve 14.00 hod. na obvyklém místě
SF ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady bude následovat seminář.

Zapsal:

Jan Marek

