Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 39/04
z 3. 5. 2004
Přítomni:

Ing. Chamra, Ing. Kycl, Dr. Pospíšil, Dr. Havelka, Dr. Marek,
Ing. Abramčuková, Dr. Dvořáková, Ing. Marschalko (Ostrava),
Ing. Štrosová (Ústí nad Labem)

Nepřítomni: Dr. Polák, Dr. Klimek,
Bylo projednáno:
1. Článek o potřebě inženýrskogeologických prací spolu s průvodní výzvou převzal
Dr. Pospíšil a rozešle je krajským úřadům. Vyčkáme jejich reakce.
2. Materiály od Dr. Bocka o vztazích inženýrské geologie a geotechniky budou
tématem k ještě dalším diskusím s kolegy ze SAIG, kupř. během společné jarní
exkurze do Jižních Čech v polovině května.
3. Možnosti ušití geologických brašen a mapovacích desek za nemocného
Dr. Poláka sleduje Dr. Schröfel. Na příští schůzce rady možná sdělí předběžnou
cenovou a termínovou kalkulaci.
4. Po vyhodnocení došlých návrhů na udělení letošní Ceny akademika Záruby
zvítězil Ing. Míča z VUT Brno. Jelikož ale není dosud členem ČAIG, měl by
urychleně podat přihlášku, ještě před převzetím ceny. Zařídit by měl Dr. Pospíšil.
5. Nová verze nového stavebního zákona byla postoupena k meziresortnímu
připomínkovému řízení. Bohužel náš prostředník v této záležitosti H. Smetanová je
dlouhodobě nemocná. Proto jsme písemnou podobu návrhu získali až
z internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj se zpožděním. Přesto
provede Dr. Marek a Dr. Pospíšil rozbor textu a ověření, zdali připomínky ČAIG
byly akceptovány a zapracovány.
6. Sestavení seznamu konzultačních firem působících v inženýrské geologii se
nedaří. Proto je třeba, aby zájemci z jiných geologických oborů, kteří chtějí
realizovat inženýrskogeologické průzkumné práce, se obraceli na radu ČAIG.
Anebo vyhledali seznam držitelů oprávnění, který je na Ministerstvu životního
prostředí (pí. Voblizová).
7. Ministr životního prostředí Dr. Ambrozek odpověděl dopisem na protest ČAIG (a
dalších geologických asociací) proti chystanému sloučení centrálního
geologického archivu (Geofondu) s Českou geologickou službou (dříve Český
geologický ústav). Odpověď zjevně nekoncipoval sám, nejspíš pochází z ruky
bývalého vedoucího geologického odboru. Že prý je všechno v pořádku, archiv
kdysi spadal pod pravomoc ústavu, ústav (dnes „geologická služba“) prý řeší jen
nekomerční úkoly a do konkurenčních vztahů s jinými geologickými subjekty
nevstupuje. Sloučení má prý prospět celé geologické veřejnosti.

8. Ministr dopravy Ing. Šimonovský odpověděl dopisem na upozornění ČAIG na
nevhodnost výstavby jezů na dolním Labi. Výstavba prý je v zájmu zvýšení
přepravních výkonů v evropském koridoru a zvýšení hladiny Labe má být jen
malé.
Plné znění korespondence s oběma ministry bude uveřejněno ve Zpravodaji.
9. Zpravodaj ČAIG snad konečně vyjde v červnu, podle příslibu Dr. Schröfela.
10. Itinerář Mezinárodního geologického kongresu ve Florencii si vypůjčil Ing. Chamra.
Na příští schůzce rady podá podrobnější informaci o jeho náplni.
11. Dr. Havelka podal referát o problematice přejímání evropských norem pro
inženýrskou geologii a geotechniku. V oboru mechaniky zemin se zavádí jiná
klasifikace, v terénních podmínkách bude obtížné se přizpůsobit bez laboratorních
rozborů. Problémy se stanovením obsahu organických látek, jiné hranice plasticity
a konzistencí aj. U skalních hornin se má zrušit klasifikace pevnosti Ro-R6 apod.
Přijetí eurokódu si vynutí spoustu laboratorních rozborů, čímž průzkumné práce
výrazně podraží.
12. Ze zaslaného zápisu ze schůze výboru SAIG vyplývá, že naše sesterská
organizace finalizuje přípravu konference Geológia a životné prostredie, která má
proběhnout 8. – 9. 6. v Bratislavě. ČAIG bude zastoupena několika účastníky. Bylo
zasláno několik příspěvků do sborníku. Předpokládá se, že předseda ČAIG
přednese pozdrav jubilantovi prof. Matulovi k jeho 80. narozeninám.
13. Dne 16. 6. (středa) má v geologickém klubu Barrande v Praze na Žižkově
(Ježkova 8) proběhnout beseda na téma „Cesty geologie“ o budoucnosti
geologických věd. Hovořit mají prof. Pouba, Dr. Jakeš, Mgr. Venera, Ing. Aichler a
další. Bylo by žádoucí zúčastnit se.
14. V Informátorovi České geologické společnosti Dr. Turnovec připomněl výročí
katastrofy ostrova Krakatoa v Indonezii, který byl rozmetán vulkanickou explozí a
slapová vlna zahubila 36 000 obyvatel na okolních pobřežích. Stalo se to v
r. 1883. Ještě že obýváme solidně se chovající Český masiv!
V novém předsednictvu ČGS do r. 2005 se předsedou stal Dr. Budil,
místopředsedou Mgr. Ivanov, tajemníkem Prof. Fediuk.
15. Doc. Rybář spolu s Ing. Kudrnou se zúčastnili na Univerzitě v Erlangenu přípravy
konference IAEG 6. – 8. 4. 2005, s exkurzí 9. – 10. 4. do severozápadních Čech.
1. cirkulář s tématy má být expedován během června 2004, účast bude nabídnuta
i členům ČAIG, bude možno uplatnit písemné příspěvky k hlavním tématům:
•

inženýrská geologie hornin s proměnlivými vlastnostmi

•

svahové pohyby

•

regionální ig. a gt. aspekty

•

volná témata

Rada vyzývá členy ČAIG k zaslání příspěvků i k event. přednáškám (v němčině
nebo angličtině), zejm. mladší členy do 35 let, kteří mohou uspět v soutěži o
nemalou finanční odměnu (250 – 1 000 EUR). Limit pro odevzdání abstraktů
(1 stránka) je do 15. 10. 2004, pro odevzdání příspěvků (max. 6
přednášek
stránek) do 1. 2. 2005.

16. Odborný seminář s přednáškou Ing. Kudrny se 3. 5. neuskutečnil, přednášející
onemocněl. Namísto něj měl přednášku Doc. Rybář o hlubokých svahových
deformacích v české křídě.
17. Příští odborný seminář o požadavcích na ig. průzkumy pro hlubinné a speciální
zakládání se uskuteční 7. 6. na obvyklém místě od 16.00 hod.
18. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 7. 6. ve 14.00 hod. na obvyklém místě
SF ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady bude následovat seminář.

Zapsal:

Jan Marek

