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ZÁPIS

. 65/06

ze dne 4. 9. 2006
P!ítomni:
Rada: Ing.A.Abram uková, RNDr.J.Dvo!áková, Ing.P.Kycl, RNDr.J.Mühldorf, CSc.,
Ing.J.Novotný, RNDr.P.Pospíšil, Ph.D., RNDr.J.Schröfel, RNDr.J.Suchý,
Host: RNDr.J.Marek, CSc.
Omluveni: RNDr.M.Horá ek, Ing.S.Chamra, RNDr.P.Polák, Ing.M.Štrosová
Bylo projednáno:
1. Znovu byla projednána návšt"va RNDr.J.Schröfla na MŽP, kde se má setkat s Dr.Holým
a projednat s ním budoucí spolupráci mezi MŽP a #AIG. Velmi vhodné by bylo projednání
možnosti vzniku #eské rady pro geologii, v níž by se v rámci spolupráce s MŽP pravideln"
scházeli zástupci jednotlivých vybraných geologických institucí. Také s ním projedná
vyhlášky, zmín"né v zápisu . 64/06. P!ipomínky k t"mto vyhláškám již vypracoval
RNDr.J.Marek, CSc.
2. Bylo dohodnuto, že RNDr.J.Marek, CSc. p!ipraví do Zpravodaje informaci o nových
vyhláškách, jejich p!íprav" a p!ipomínkách, které k nim vypracoval.
3. Informace od Dr.J.Marka: SAIG p!ipravuje seminá! o nových geotechnických evropských
normách. Seminá! se bude konat v únoru 2007.
4. RNDr.J.Marek, CSc. p!edal razítko #AIGu ( . 6) Dr.J.Schröflovi. Toto razítko p!evzal od
d!ív"jšího p!edsedy #AIGu RNDr.Ing.J.Zámka.
5. Tajemník žádá sou asné i p!edcházející leny rady o informaci, kde se nacházejí
v sou asné dob" razítka spole nosti.
6. Pod bodem . 5 v p!edcházejícím zápisu je informace o stížnosti jednoho uchaze e o cenu
akademika Q.Záruby na pr$b"h hodnocení. RNDr.P.Pospíšil, Ph.D. na stížnost reagoval
vysv"tlujícím dopisem s jehož obsahem seznámil radu.
7. RNDr.P.Pospíšil, PhD. informoval o stížnosti jednoho uchaze e o cenu akademika
Q.Záruby, kterou každoro n" ud"luje SG Geotechnika mladým pracovník$m. V podmínkách
sout"že by m"l být uveden požadavek, aby uchaze i odevzdávali k hodnocení své práce
v takové form", v jaké je dostává objednatel. Nikoliv tedy pouze ásti zpráv.
8. P!íprava Zpravodaje.
! Zpráva o hospoda!ení, p!ednesená na posledním valném shromážd"ní již byla p!edána
RNDr.M.Horá kovi (sd"lení RNDr.J.Dvo!ákové).
! RNDr.M.Horá ek dodate n", následující den po zasedání rady z kterého je p!ipraven
tento zápis, poslal následující sd"lení:
Dobrý den,
nejprve se chci omluvit za moji v erejší nep!ítomnost. Musel jsem odjet z Prahy. Ke Zpravodaji :- zatím jsem
dostal p!ísp"vky pouze od geofyzik$ - od nás jsem nedostal nic. V zápisu . 64/06 ve 3. bod" jsou uvedeny
nám"ty na lánky do Zpravodaje jak jsme o nich hovo!ili - redak ní rada je 20.9., do té doby je nutn" pot!ebuji
poslat, po této rad" se lánky budou upravovat a chystat k vydání - prosím o zaslání adresá!e, cht"l bych tuto
zprávu p!edat ješt" J. Schröflovi (p!ípadn" mu ji prosím p!epošlete, kdo má adresy) - v p!ípad" dalších nám"t$,
prosím, pošlete zprávu.
D"kuji M. Horá ek

! Zprávy o stavu školství v oboru inženýrské geologie p!ipraví p!ednášející a to
v jednotném rozsahu jedné stránky formátu A4. P!ípravu text$ s jednotlivými
p!ednášejícími projedná RNDr.P.Pospíšil, Ph.D.
! RNDr.J.Schröfel p!ipraví sv$j návrh ceníku inženýrskogeologických prací. Po otišt"ní
tohoto návrhu ve Zpravodaji se m$že stát p!edm"tem diskuse.
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! RNDr.J.Schröfel dále zajistí pro otišt"ní ve Zpravodaji ceník služeb v Geofondu.
9. Ing.J.Novotný p!ednesl a dodate n" zaslal k otišt"ní v zápisu informaci o jednání v rámci
mezinárodní spole nosti IAEG:
B"hem kongresu v Nottinghamu se uskute ní !ada oficiálních jednání orgán$ IAEG, v etn" volby nového
presidenta a vicepresident$ pro období 2007 – 2010.
Bude také rozhodnuto o míst" p!íštího 11. Mzn. kongresu IAEG v roce 2010; kandidují m"sta Auckland/New
Zealand a Beijing/China.
Ke schválení je p!ipraven návrh stávajících president$ IAEG, ISRM a ISSMGE na uzav!ení smlouvy
o spolupráci, která by v pr$b"hu 2 až 4 let mohla vyústit k založení zast!ešující federace „FIGS – Federation of
International Geo-engineering Societies“.
Jan Novotný
sekretá! #eské národní skupiny IAEG
Jan Rybá!
p!edseda #eské národní skupiny IAEG

10. P!ipomínka a oprava zápisu . 63/06. V tomto zápisu je pod bodem . 1 uvedeno
orienta ní datum konání konference z oboru inženýrské
geologie a hydrogeologie zá!í 2007. Tento termín má být
správn" zá!í 2008.
Po skon ení rady se konala p!ednáška Ing.M.Št"pánka (na
snímku): Zongo (Bolivie) - vývoj hydrotechnického
elektrárenského systému a vliv p!írodních podmínek
(geotechnických a inženýrskogeologických).
Kaskáda obsahuje 10 p!ehrad situovaných tak, že nejvýše
položená p!ehrada má sb"rnou vodní nádrž v nadmo!ské
výšce 4715 m (vlastní elektrárna je ve výšce 4224 m/m)
a nejníže položená (Huaji) ve výšce 942 m/m. Voda je
k vodním elektrárnám p!ivád"na n"kolika tunely (celkem
15 km tunel$). Pr$zkumné i stavební práce zt"žovaly vysoké
strmé svahy s etnými sesuvy a skalními z!íceními.
P!íští sch"zka rady se uskute ní v pond#lí dne 2.10.2006 od 14.00 hod. v místnosti
. B 574 na SF $VUT v Dejvicích.
Od 16 hod. se bude konat p!ednáška "Hydrogeologická data používaná v inženýrské
geologii. Základní pojmy a terminologie. Propustnost horninového masivu - zkoušení in
situ ( erpací a nálevové zkoušky). P!ítok do stavební jámy a podzemního díla."
P!ednese Josef Datel z P!F UK Praha.
Zapsal:

Dr.J.Mühldorf
tajemník spole nosti
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