Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 40/04
z 7. 6. 2004
Přítomni:

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

Nepřítomni: Dr. Havelka, Dr. Klimek
Bylo projednáno:
1. Výzvu ke spolupráci s kopií publikovaného článku o potřebě ig. prací rozesílá na
Krajské úřady Dr. Pospíšil. Jsme zvědavi, jestli to zabere.
2. Připomínky k poslední verzi návrhu nového stavebního zákona zformuloval na
poslední chvíli Dr. Marek a doručil je ještě v termínu na Ministerstvo pro místní
rozvoj, spolu s kopiemi pro Ministerstvo životního prostředí.
Znovu zopakoval připomínky podané začátkem roku a doprovodil je ostře
formulovaným dopisem adresovaným náměstkyni ministra, kde poukazuje na
opakovanou ignoraci připomínek ČAIG ze strany autorů návrhu zákona.
Na podání připomínek bylo velmi málo času, protože o novém návrhu zákona
jsme se dozvěděli až na poslední chvíli. To bylo způsobeno tím, že H. Smetanová
je dlouhodobě nemocná a náš další kontakt na MMR (kde měla být ČAIG zahrnuta
do seznamu obesílaných připomínkových míst) zcela selhal.
Kopie připomínek i průvodního dopisu bude zaslána též některým poslancům
parlamentu ČR. Bohužel v situaci současné politické nestability, kdy nastávají
zmatky s výměnou ministerských garnitur a hrozí i předčasné volby.
3. Potenciálním výrobcům geologických brašen a mapovacích desek byly do
Rostoklat poskytnuty jejich vzory. Čeká se na akceptaci výrobce a na cenovou
kalkulaci. Záležitost sledují Dr. Schröfel a Dr. Polák.
4. Zpravodaj ČAIG stále ještě nevyšel. Dr. Schröfel tvrdí, že je téměř hotov. Redaktor
je pracovně přetížen. Snad se podaří rozeslat dokončené číslo k 1. 7.
5. Ing. Chamra podal přehled programu Mezinárodního geologického kongresu
v srpnu 2004 ve Florencii. Obsahuje množství exkurzí, workshopů a přednášek.
Vložné 480 Eur je vhodné zaplatit do 30. 6., později se cena zvyšuje. Exkurze se
platí zvlášť. S účastí předběžně počítá Dr. Schröfel, ostatní spíš ne.
6. Konference „Geológia a životné prostredie“ k 80. jubileu prof. Matuly v Bratislavě
8. – 9. 6. se za ČAIG zúčastnili Dr. Marek, Ing. Abramčuková, Dr. Schröfel,
Ing. Kudrna a další. Dr. Marek přednesl zdravici jubilantovi. Několik odborných
příspěvků vyšlo ve sborníku konference.
7. Připravované besedy „Cesty geologie“ 16. 6. v klubu Barrande se snad zúčastní
Ing. Chamra. Ostatní jsou jinak zaneprázdněni.

8. Na chystanou konferenci IAEG v německém Erlangenu 9. – 10. 4. 2005 zvažuje
účast Ing. Kycl. Itinerář máme získat v nejbližší době. Byla by vítána větší účast
zejména mladších odborníků do 35 let věku, kteří se mohou zúčastnit soutěže o
zajímavé finanční ocenění předložené práce.
9. Byla diskutována problematika přejímání evropských norem. ČAIG se k nim
dostává zpravidla opožděně, prostřednictvím známých osob z Českého svazu
stavebních inženýrů a v ČAIG se bohužel nenašel nikdo, kdo by se tomu mohl
soustavně věnovat. Na Slovensku takovou vhodnou osobu mají – Ing.
Frankovskou, a hodně se tomu věnuje i Doc. Holzer a další. Nám nezbývá, než
aspoň podporovat slovenské kolegy v jejich úsilí.
10. Dr. Marek podal přehled zajímavostí ze Zpravodajcu SAIG a ze zápisu ze schůzky
výboru SAIG v Bratislavě (materiálů, které si podle uzavřené dohody vzájemně
zasíláme).
Problémy na Slovensku jsou obdobné našim, ale podmínky výrazně lepší. Zvláště
ve vstřícném chování představitelů ministerstev a fungující Slovenské geologické
radě, v níž má SAIG zastoupení. Práce na terminologickém slovníku z našeho a
příbuzných oborů na Slovensku pokračují. Bylo by třeba, aby obsahoval i české
ekvivalenty jednotlivých termínu a pojmů – téma k dalšímu jednání se slovenskými
kolegy.
Během konference v Bratislavě byl vzájemně vyjádřen zájem představitelů obou
sesterských asociací na opětovné společné schůzce někde u hranic, k projednání
aktuálních problémů. Předběžně se uvažuje osvědčený Hlohovec u Valtic, někdy
koncem léta nebo na podzim t. r. Zájemcům o účast se meze nekladou, nechť se
přihlásí na některé budoucí schůzce rady.
11. Podle posledního stavu konfrontace různých názorů na potřeby a rozsah
rekonstrukce Karlova mostu v Praze se zmíněný most rozebírat nebude. Zvítězil
názor, že postačí méně destruktivní úpravy. Bylo dáno za pravdu názorům
Doc. Drozda, prof. Škopka a dalších, a byly potlačeny katastrofické verze
prof. Witzanyho a dalších. Zdali jde o poslední rozhodnutí zatím nevíme.
12. Časopis European Geologist věnovaný ze značné části České republice v červnu
vyšel. Obsahuje články reprezentující poměry u nás i životopisný portrét
zakladatele naší inženýrské geologie Prof. Quido Záruby od J. Paška a J. Marka.
13. Odborný seminář o požadavcích na ig. průzkumy pro hlubinné a speciální
zakládání se uskutečnil 7. 6.
Tím byl ukončen program seminářů pro jarní období. Další pokračování vypukne
opět v září. Podzimní program se teprve sestavuje.
14. Přestože začíná prázdninové a dovolenkové období, sejdou se dosažitelní členové
rady opět v pondělí 12. 7. ve 14.00 hod. na obvyklém místě SF ČVUT v Dejvicích.
Po schůzce rady nebude následovat odborný seminář.

Zapsal:

Jan Marek

