Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 47/05
z 7. 2. 2005
Přítomni:

Dr. Pospíšil, Ing. Abramčuková, Dr. Marek, částečně Ing. Chamra,
Dr. Schröfel (Praha), Ing. Štrosová (Ústí nad Labem), Ing. Kudrna

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

Bylo projednáno:
1. Seznam odborných firem působících v inženýrské geologii pro Krajské úřady měl
opatřit Dr. Schröfel. Dosud tak neučinil, ale slíbil ho vyhotovit v nejbližší době.
2. Výroba první sady geologických brašen a mapovacích desek probíhá,
s přihlédnutím k připomínkám, které byly podány po zhotovení zkušebního
výrobku.
3. Aplikace nových evropských norem v geotechnické praxi (nepochybně i
inženýrskogeologické) je tématem jednodenního semináře pořádaného Stavební
geologií – Geotechnikou, a. s. a Českou silniční společností ve středu 23. 2.
v hotelu Olšanka v Praze na Žižkově, Olšanské nám. Vložné je 1.490,- Kč + další
poplatky za prezentaci firem ve formě panelu nebo za vystavení propagačního
materiálu. V ceně je občerstvení a oběd.
Vzhledem ke krátkosti uvedeného termínu nechť se případní zájemci neprodleně
spojí telefonicky s Českou silniční společností v Praze, Novotného lávka 5,
tel. 221 082 388, kde lze domluvit účast, způsob úhrady a případné prezentace.
Oficiální uzávěrka je již 11. 2.!
4. Setkání představitelů SAIG a ČAIG bylo po vzájemné dohodě domluveno na
březen, aby bylo možno kolegům ze Slovenska představit členy nové rady ČAIG,
která bude zvolena na Valné hromadě.
Přesný termín bude ještě dohodnut. K setkání by mělo dojít opět ve vinném
sklípku p. Vlašice v Hlohovci u Valtic nedaleko česko-slovenské hranice, kde se
uskutečnilo minulé setkání v lednu 2004. Dr. Marek už tento záměr ohlásil v místě
potenciálního setkání, kde s ním předběžně počítají.
5. Návrh nového stavebního zákona, ke kterému jsme opakovaně podali četné
připomínky, prochází meziresortním připomínkovým řízením. Jelikož v posledním
roce nefungoval informační servis prostřednictvím Společnosti pro stavební právo
(kvůli dlouhodobému onemocnění H. Smetanové), je nezbytné sledovat aktuální
stav textu na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Sledování se
opětovně ujme Dr. Pospíšil, event. ve spolupráci s Ing. Kyclem.

Zdravotní stav pí. Smetanové se mezitím dosti zlepšil, takže do budoucna lze
předpokládat obnovení spolupráce.
6. Sylabus právních předpisů (z r. 2002) pro zkoušky odborné způsobilosti má
v současné době zapůjčen Ing. Tourkové z ČVUT. Až projde zkouškami, bude
k dispozici dalším zájemcům u Dr. Schröfela.
7. Asociace hydrogeologů dala k dispozici několik cirkulářů XII. hydrogeologického
kongresu 19. – 22. 9. 2005 v Českých Budějovicích. Byly rozdány zájemcům. O
možnosti dodatečných přihlášek viz. minulý zápis 46/04.
Obdrželi jsme rovněž program odborných hydrogeologických seminářů na Přf UK
v Praze na Albertově. Výměnou jsme poskytli program seminářů ČAIG. Program
hydrogeologických seminářů uvádíme v zestručnělé podobě:
Semináře HIG
které se budou konat vždy v pondělí 13.10 – 14.45 hod. v mineralogické
posluchárně, Albertov 6, 1. patro
28. 2. 2005 RNDr. Petr Kohout: Vzorkování odpadních a povrchových vod a
odpadů v rámci environmentálních průzkumů
7. 3. 2005 Ing. Karel Procházka, Ing. Franz Predl, A.S.A.: Současná
technologie skládek a skládkování ve vztahu k platné legislativě
EU
14. 3. 2005 RNDr. Josef Datel: Ústecko-děčínská geotermální struktura,
optimalizace využití termálních vod a jejich ochrana
21. 3. 2005 Ing. Václav Starý, Geotrend Slaný: Sonar a jeho použití v užité
geofyzice a inženýrské geologii
25. 4. 2005 Mgr. Jiří Bruthans: Výsledky expedic NAMAK do solného krasu
Íránu: Vývoj a stáří jeskyních systémů, rychlosti výzdvihu
solných pňů a rychlosti denudace (radiouhlíková a přímá
měření)
8. Dr. Sýkora z Dobřichovic nezištně nabídnul vylepšit a oživit internetové stránky
ČAIG. Byl zkontaktován se správcem stránek Ing. Chamrou a společně pracují na
úpravách k jejich větší dokonalosti.
9. Dr. Marek uvedl přehled zajímavostí ze Spravodajcu SAIG a zápisu ze zasedání
výboru sesterské asociace na Slovensku.
Obdobně jako u nás kolegové usilují o zakomponování IG průzkumných prací do
činnosti ve výstavbě. Zúčastňují se aktivně novelizace geologického zákona.
V otázce odborné činnosti pracovníků z ČR na Slovensku a naopak neexistuje
dosud dohoda, která by uznávala oprávnění získané na druhé straně hranice.
Oprávnění má zatím platnost pouze v rámci území toho kterého státu.
Ing. Frankovská v komisi pro evropskou normotvorbu poukázala na nejednotnost
v překladech Eurokódu 7, kde jsou činnosti dosud v řadě zemí označené jako
„inženýrskogeologické“ převáděny na pojem „geotechnický průzkum“ (což
odporuje platné legislativě na Slovensku i v Česku). Tento problém nejspíš bude

jedním z hlavních témat chystané společné schůzky představitelů ČAIG a SAIG
v březnu.
V rámci mezinárodního projektu ochrany historických měst před geologickými
riziky byla na Slovensku vybrána jako testovací území Banská Štiavnica s okolím.
Dojde k uplatnění široké škály inženýrskogeologických a geotechnických prací a
metod od mapování po monitoring. Financování bude ze strukturálních fondů EU a
MŽP (50 : 50).
Přišla pozvánka k účasti na (nevolební) Valné shromáždění SAIG 3. 2.
v Bratislavě. Dr. Marek omluvil telefonicky neúčast (vyřídil pozdrav ČAIG a popřál
slovenským kolegům mnoho zdaru do další práce). Při té příležitosti srdečně
zveme zástupce SAIG na (volební) Valnou hromadu ČAIG v Praze.
10. Dr. Havelka vzkázal poděkování za přáni k uzdravení, zdravotně se vylepšuje a
chce se podle možnosti opět zapojit do činnosti rady. Držíme mu palce.
11. Rada ČAIG obdržela výzvu k návrhům na letošní udělení Ceny akademika Záruby
pro mladé odborníky z boru inženýrské geologie, geotechniky nebo dalších
příbuzných oborů, pro rok 2005, za vynikající dílo z některého z těchto oborů.
Návrhy budou přijímány do 31. 3. 2005 na formulářích, které byly rozeslány,
anebo si je lze vyžádat. Vyhlášení a udělení se uskuteční na Geotechnických
dnech 23. – 24. 5. Zástupce rady ČAIG se zúčastní hodnocení návrhů a podepíše
diplom pro laureáta.
12. Odborný seminář o počítačových programech pro inženýrskou geologii se
uskutečnil 7. 2.
13. Příští seminář se uskuteční v pondělí 7. 3. (Ing. Butovič o průzkumné štole v Praze
pro tunely pod Královskou oborou) od 16.00 hod. na obvyklém místě FS ČVUT
v Dejvicích.
14. Valná hromada ČAIG s přehledem činnosti za uplynulé 2 roky a s volbou nové
rady se uskuteční v pondělí 21. 2. od 14.30 hod. na FS ČVUT v Dejvicích,
pravděpodobně v posluchárně akad. Záruby v 2. patře (event. v některé ze
sousedních velkých poslucháren). Rada stále očekává návrhy na členy (celkem
7) rady, zejména na předsedu, tajemníka a hospodáře. Návrhy je možno
sdělit předem kterémukoli členu dosavadní rady, anebo je uplatnit až na
Valné hromadě před volbou.
Rada očekává, že jednání se zúčastní zejména představitelé regionálních
poboček, které tímto žádáme aby podali stručnou informaci o dění v pobočkách a
sdělili kontakty na stávající nebo nové tajemníky.
15. Dosavadní rada se sejde v pondělí 21. 2. už ve 12.00 hod. na obvyklém místě
FS ČVUT, aby připravila program a další náležitosti Valné hromady, která bude
následovat.

Zapsal:

Jan Marek

