Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 52/05
ze dne 11. 7. 2005
Přítomni: Ing.S.Chamra, RNDr.J.Marek, CSc., RNDr.J.Mühldorf, CSc., Ing.J.Novotný,
RNDr.P.Pospíšil, RNDr.J.Schröfel.
Nepřítomni: Ing.A.Abramčuková, RNDr.J.Dvořáková, RNDr.M.Horáček, Ing.P.Kycl,
RNDr.P.Polák, RNDr.J.Suchý, Ing.M.Štrosová.
Bylo projednáno:
1. Je připravována cena za zásluhy jubilantů. Je proto nutno upravit seznam členů tak, aby
bylo možno významná jubilea členů stanovit. Předpokládá se, že tento přehled členů podle
data narození připraví Dr.Dvořáková.
2. Dr.Mühldorf informoval o snaze České geologické společnosti vydávat místo Zpravodaje
časopis.
3. Příprava Zpravodaje - návrh obsahu:
a. Zpráva o činnosti ČAIG z valné hromady.
b. Zpráva o hospodaření.
c. Revizní zpráva.
d. Zpráva z jednání valné hromady.
e. Zápis z jednání v Hlohovci (ČAIG.- SAIG).
f. Zpráva z UGA a EFG.
g. Zpráva o udělení Zárubovy ceny.
h. Oznámení, že Stavební geologie nechala připravit medaile pro zasloužilé
pracovníky v oboru (zlatá Dr.Marek, stříbrná Dr.Jaromír Pospíšil, čestné
uznání Ing.Abramčuková).
i. Zpráva o činnosti komise TNK 41 pro geotechniku a evropské normy.
j. Program přednášek pražské a brněnské pobočky ČAIG.
k. Oznámení o přípravě Stavebního zákona (Dr.Marek).
l. Informace o vydávané odborné literatuře.
Protože Dr.Schröfel z kapacitních důvodů nemůže přípravu obsahu Zpravodaje zajišťovat
(technickou stránku tisku a rozeslání ale zajistí), je nutno zvážit sestavení redakční rady.
3. Kontakt s ČAH udržuje Dr.Marek. Člen rady přednese zdravici na hydrogeologické
konferenci v Č.Budějovicích. Koná se 21.9.2005 v době 18 - 20 hodin. Zdravici přednese
Dr.Pospíšil.
4. Zápis z Hlohovce je v rukopise hotov, Dr.Marek ho nechá přepsat na počítači a e-mailem
pošle Dr.Pospíšilovi, ten zajistí přeposlání na Slovensko k připomínkování.
5. Webové stránky společnosti jsou stále nedostupné. Nedostatek odstraní Ing.Chamra.
Seznam členů je k dispozici na sekretariátu katedry geotechniky ČVUT, stanovy by měly být
na webu.
6. Spolupráce s Českou geotechnickou společností – kontaktován byl Prof.Barták, ten odkázal
na stávající vedení společnosti. Nutno kontaktovat Doc.Weiglovou – zajistí Dr.Pospíšil.
7. Spolupráce s geofyziky – Dr.Marek opatří kontakt na předsedu společnosti a předá ho
Dr.Pospíšilovi.
8. Ing.Chamra vyjádří písemně Dr.Sýkorovi náš zájem spolupracovat s ním na tvorbě webu
naší asociace.
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9. Dle sdělení Dr.Dvořákové (prostřednictvím Dr.Schröfela) je na podkontě Záruba ještě asi
7000 Kč. Rada schválila využití části tohoto fondu ve výši cca 3000 Kč na úhradu nákladů na
meeting EFG.
10. Návrh přednášek pražské pobočky ČAIG: Dr.Schützner - protisesuvné sítě, Ing.Chamra ?, Dr.Schröfel - ?, Dr.Marek - Jezeří.
Je nutno připravit program seminářů v Brně.
11. Sdělení Dr.Schröfela: Dr.Čížek z ČAH navrhuje vytvořit radu za celou aplikovanou
geologii a vydávat Zpravodaj společně. Dr.Schröfel připraví jednání všech rad aplikované
geologie na 12.9.2005 v 16 hod.
12. V září bude jednání rady dne 12.9. ve 14.00 hod. Od 16.00 hod. bude následovat společné
jednání všech rad aplikované geologie.
13. Dr.Horáček vrátí složku zápisů a další doklady společnosti Dr.Markovi.
14. Do komise TNK 41 geotechnika rada navrhuje ing.Kycla – nutno s ním projednat.
15. Stavební zákon prošel do druhého čtení v parlamentu – Dr.Marek kontaktoval poslance
Křečka a předá mu podklady k dalšímu připomínkování. Připraví krátké oznámení do
Zpravodaje.
Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí dne 1. 8. 2005 od 14.00 hod. v místnosti
č. B574 na SF ČVUT v Dejvicích.

Zapsal: RNDr.J.Mühldorf, CSc.
tajemník společnosti
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