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ZÁPIS

. 60/06

ze dne 6. 3. 2006
P!ítomni:
Rada: RNDr.J.Dvo áková, RNDr.J.Mühldorf, CSc., Ing.J.Novotný, RNDr.P.Pospíšil, Ph.D.,
RNDr.J.Schröfel.
Pobo ka Ústí nad Labem: Ing.M.Štrosová.
Omluveni: RNDr.M.Horá!ek, Ing.P.Kycl, RNDr.J.Suchý.
Bylo projednáno:
1. Informace o pojišt"ní fyzických a právnických osob pro inženýrskogeologické práce. Toto
pojišt"ní vyžaduje MŽP a má být využito pro ochranu životního prost edí. Záležitost je nutno
ješt" up esnit.
2. Dosud navržená loga spole!nosti budou umíst"na na webových stránkách spole!nosti.
Ing.S.Chamra pak vyhodnotí zájem, který loga vyvolají.
3. Konference z oboru inženýrské geologie. Do organiza!ní komise se p edb"žn" p ihlásili
RNDr.J.Schröfel, RNDr.P.Pospíšil, PhD. a Ing.M.Štrosová. Místo konání konference se
p edpokládá v Brn" (#VUT). Komise stanoví vhodné datum (zatím navrženo zá í r. 2007)
a konkrétní místo konání (místnosti pro p ednášky, možnosti ubytování, exkurse konaná
v rámci konference aj.).
4. Zpravodaj: Soubory budou v obou verzích (Word a nižší verze Adobe Acrobat). Na p íští
rad" p edá RNDr.J.Schröfel CD se všemi podklady ostatním !len$m redak!ní rady
Zpravodaje, tj. Ing.A.Abram!ukové a RNDr.M.Horá!kovi.
5. Podzimní soubor odborných p ednášek, organizovaný pražskou pobo!kou #AIG, by m"l
být zam" en na využití hydrogeologie v inženýrské geologii (vsakování, p ítoky do
stavebních jam, nálevové a !erpací zkoušky aj.).
6. Legislativ" v našem oboru se bude v"novat externí pracovník Ing.Lud"k Ková z VŠB
v Ostrav". Dvakrát za rok se zú!astní zasedání rady a podá zprávu.
7. Na p ípravu webových stránek spole!nosti p isp"jí SG Geotechnika a Geotest.
Mimo jednání rady:
- Je t!eba zajistit !ádné zvolení p!edsedy pražské pobo ky. Vhodnou p!íležitostí je p!íští
p!ednáška dne 3.4.2006. Zajistit by to m"li RNDr.J.Schröfel a RNDr.J.Marek, CSc.
Nov" zvolený p!edseda by se m"l ihned ujmout p!ípravy podzimního cyklu p!ednášek.
- Redak ní rada Zpravodaje soust!edí podklady z valného shromážd"ní: zprávu
mandátové komise (kolik bylo ú astník#), zprávu hospodá!ky, zprávu p!edsedy rady
a usnesení.
P!íští sch#zka rady se uskute ní v pond"lí dne 3.4.2006 od 14.00 hod. v místnosti
. B 574 na SF $VUT v Dejvicích.
Od 16 hod. se koná p!ednáška Doc.Ing.K.Drozda, CSc.: Škody na stavbách vyvolané
p#sobením inženýrskogeologických a dynamických vliv#.
Zapsal:

Dr.J.Mühldorf
tajemník spole!nosti
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