Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 46/04
z 6. 12. 2004
Přítomni:

Dr. Polák, Ing. Chamra, Dr. Marek, Ing. Abramčuková, Dr. Schröfel
(Praha), Ing. Štrosová (Ústí nad Labem), V. Bělohradský (Liberec)

Nepřítomni: Dr. Havelka, Dr. Pospíšil, Dr. Klimek, Ing. Kycl, Dr. Dvořáková

Bylo projednáno:
1. Pro účely spolupráce s Krajskými úřady je třeba mít seznam firem působících
v inženýrské geologii. Pro jeho pořízení se zdá nejjednodušší obrátit se na
pí. Voblizovou z Ministerstva životního prostředí, kde takovou evidenci vedou.
Dr. Schröfel slíbil vyřídit to s ní.
2. Výroba první sady nových geologických brašen a mapovacích desek probíhá.
Další sada může následovat podle počtu požadavků.
3. Termín přihlášek na konferenci IAEG ve 4/2005 v Erlangenu už vypršel. Pro
případné další zájemce ještě zůstává možnost přihlásit se dodatečně u Doc. Ing.
Jana Rybáře z AV ČR (tel. 266 009 231).
4. V přejímání nových evropských norem zůstává vše na úrovni zápisu z minulé rady
(č. 45/04). Úplný soubor nových norem vyšlý v Česku je velmi nákladný a vyvstává
otázka, zdali je přípustné, aby si to zájemci sami kopírovali. Zřejmě by to
odporovalo platné legislativě. Je to otevřený problém.
5. Pro opětovné setkání představitelů ČAIG a SAIG se zatím uvažuje s termínem 27.
– 28. 1. 2005, s místem konání v Hlohovci u Valtic, poblíž česko-slovenské
hranice.
Jinou variantou je uskutečnit setkání až v březnu 2005, po Valné hromadě ČAIG,
aby se mohli slovenským kolegům představit též zástupci nově zvolené rady, a
aby tak bylo možno projednat formy další spolupráce obou sesterských asociací.
V té věci bude Dr. Marek jednat dál se slovenskou stranou. Z české strany o účast
projevili zájem předběžně Dr. Schröfel, Ing. Abramčuková, Dr. Marek, dalším
zájemcům se meze nekladou. V případě druhé varianty by se počet účastníků
rozšířil o zástupce nově zvolené rady.
6. V záležitosti nového stavebního zákona došla odpověď nového náměstka
Ministerstva pro místní rozvoj na ostrý protest proti vypuštění zmínek o
geologickém prostředí z poslední verze návrhu zákona. Návrh prý právě prochází
meziresortním připomínkovým řízením a dopis ČAIG s opakovanými připomínkami
postoupil k vyřízení vedoucím odborů územního plánu a stavebního řádu.

Takže se celá věc opět dostala do rukou osob, se kterými se už celá léta
handrkujeme, které nejeví vůči našim požadavkům žádné porozumění a které
zřejmě vůbec nechápou, k čemu je naše činnost vlastně zapotřebí.
Proto kopie obou dopisů spolu s opakovanými připomínkami k návrhu zákona
zaslal Dr. Marek na vědomí též Dr. Jandovi z geologického odboru Ministerstva
životního prostředí. Existuje naděje, že toto ministerstvo jako formální
spolupředkladatel zákona uvedené připomínky do textu prosadí (z dosavadních
zkušeností ale vyplývá, že tato naděje je dosti slabá).
(Zmíněná korespondence bude zveřejněna v příštím Zpravodaji ČAIG).
7. Žádost Dr. Schröfela na finanční příspěvek pro exkurzi a pohoštění delegace
evropských geologů v 6/2005 se setkala s příznivým ohlasem u několika
podnikatelů. Bude ještě vypraven dopis firmám podle seznamu, který poskytne
MŽP.
8. Někteří členové se chystají ke zkouškám z odborné způsobilosti na MŽP. K tomu
byl už v minulých letech vydán sylabus potřebných předpisů, zákonů a vyhlášek
(Dr. Bradáčová, ČGS Geofond), který koluje mezi osobami, které již zkouškami
prošly. Ing. Abramčuková slíbila, že ho někde pohledá.
9. Asociace geofyziků poslala přehled její činnosti a informaci o fungování Únie
geologických asociací. UGA sestává z asociací inženýrských geologů,
hydrogeologů, geofyziků a ložiskových geologů (tj. oborů aplikované geologie) tak,
aby se stala součástí Evropské federace geologů. Jenže stranou zůstávají
geologové základního výzkumu a někteří geotechnici, kteří jsou sdruženi
v Komoře autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.
Předseda UGA Dr. Schröfel proto jednal v „Geologickém klubu Barrande“
s představiteli České geologické služby (bývalého Českého geologického ústavu).
Zatím se dohodli, že pracovníci ČGS podpoří záměr ustavení Geologické komory.
Podal rovněž informaci o dvoudenním jednání v Bruselu, kde se připravují
programy, které k nám v příštích letech asi dorazí.
Ve výhledu je rovněž ustavení Těžařské komory, o kterou usilují ložiskoví
geologové.
V říjnu se uskutečnila konference Americké asociace naftových geologů, kupodivu
v Praze (v Paláci kultury a na Žofíně). Prezentovaly se na ní m. j. moravské
naftové doly s pozoruhodným geofyzikálním programem na ověřování hlubokých
geologických struktur.
10. Znovu bylo připomenuto chystané konání 12. hydrogeologického kongresu 19. –
22. 9. 2005 v Českých Budějovicích. Termín na písemné příspěvky už vypršel, ale
lze se ještě přihlásit k účasti na adrese: PF UK, odd. hydrogeologie, Albertov 6,
128 43 Praha 2 (Dr. Datel). Na programu je množství témat, které často přesahují
do inženýrské geologie, kupř. „Voda v inženýrské výstavbě a při využívání
nerostných zdrojů“.
11. Středisko karotáže a. s. Aquatest, Praha informovalo o svých možnostech
prověřovat aktuální technický stav vrtů, nejen jímacích, ale i jiných, kupř. pro
sanaci sesuvů, v poddolovaných oblastech apod. Mají novou televizní barevnou
kameru s dosahem až 850 m. Vyzkoušeli ji úspěšně v Doubravě a Dětmarovicích
u Karviné.

12. V listopadu bohužel zemřel Doc. Ing. Houska (81 let), náš dlouholetý člen a
pravidelný účastník seminářů i dalších akcí ČAIG.
Bylo připomenuto jubileum 80 let Dr. Miroslava Zemana, dlouholetého vedoucího
útvaru urbanistické geologie a inženýrskogeologického mapování ve Stavební
geologii.
13. Valná hromada ČAIG se uskuteční v pondělí 21. 2. 2005 od 14.30 hod. na SF
ČVUT v Dejvicích. Na programu bude m.j. volba nové rady. Dosavadní rada se
sejde tentýž den už ve 13.00 hod. na obvyklém místě.
14. Odborný seminář o stabilitě a erozi břehů Orlické nádrže se uskutečnil 6. 12.
Další seminář se neuskuteční v lednu, nýbrž až v pondělí 7. 2. už od 12.30 hod.
na SF ČVUT v Dejvicích (Ing. Kulhavý o počítačovém programu Geprodo pro
inženýrskou geologii).
Ing. Boháč s PF UK si trpce stěžoval, že program seminářů ČAIG není vyvěšen na
tabuli před sekretariátem katedry hg – ig – gf v Praze – Albertově. Nutno napravit.
15. Příští schůzka rady ČAIG se uskuteční v pondělí 7. 2. (lednová schůzka
odpadá!) až po odborném semináři, tj. od 16.00 hod. na obvyklém místě SF
ČVUT v Dejvicích (časy obou akcí jsou prohozeny).

Zapsal:

Jan Marek

A já dodávám: Hezké vánoční dny a hodně zdraví do nového roku!!! Abra

