eská asociace inženýrských geolog!

ZÁPIS

. 67/06

ze dne 6. 11. 2006
P!ítomni:
Rada: Ing.A.Abram uková,
RNDr.J.Dvo!áková,
RNDr.M.Horá ek,
Ing.P.Kycl,
RNDr.J.Mühldorf, CSc., RNDr.P.Polák, RNDr.P.Pospíšil, Ph.D., RNDr.J.Schröfel,
Omluveni: Ing.J.Novotný, RNDr.J.Suchý, RNDr.S.Škoda, Ing.M.Štrosová.
Hosté: RNDr.J.Marek, CSc.
Bylo projednáno:
1. Honorování a pojišt"ní geologických prací. Na toto téma prob"hla diskuse. P!edpokládá
se, že tato otázka bude dále rozvinuta na stránkách Zpravodaje. Rovn"ž bylo diskutováno
pojišt"ní geologických prací . Podklady pro sjednocení honorování geologických prací
zajiš#uje RNDr.J.Schröfel. Rovn"ž zajistí nabídky od n"kolika pojiš#oven na pojiš#ování
geologických prací.
2. P!íprava Zpravodaje. Zpravodaj je již p!ipraven k tisku a bude rozeslán len$m. Bylo
konstatováno, že byla nízká káze% p!i p!íprav" p!ísp"vk$ do Zpravodaje.
3. Rozesílání Zpravodaje. Bylo rozhodnuto, že Zpravodaj neobdrží ti lenové spole nosti,
kte!í nezaplatili p!ísp"vky za roky 2004, 2005 a 2006. Do Zpravodaje bude vložena výzva
k zaplacení p!ísp"vk$ s uvedením ísla konta na které mají být zaslány a s uvedením výše
platby pro pracující leny, pro studenty a d$chodce. Neplatící lenové dostanou pouze výzvu
k zaplacení p!ísp"vk$.
4. P!íští Zpravodaj bude vydán na ja!e 2007. Bude obsahovat komentá! ke Stavebnímu
zákonu.
5. P!íprava seminá!# pro první pololetí roku 2007. N"kolik seminá!$ bude obdobou práv"
ukon ených seminá!$ o hydrogeologii v inženýrské geologii. Seminá!e budou v"novány
mechanice zemin a skalních hornin v inženýrské geologii: terminologii, laboratorním
a polním zkouškám, popis$m zemin a skalních hornin v souladu s novými evropskými
normami. Jedna p!ednáška bude v"nována hlubinnému zakládání, p!ípadn" penetra ním
zkouškám.
6. Návšt"va RNDr.J.Schröfla na MŽP. Úkol nadále trvá. RNDr.J.Schröfel 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.
Po skon ení rady se konala p!ednáška RNDr.J.Datla z P!F UK Praha: N"které problémy
s podzemní vodou v inženýrské geologii, II. ást.
P!íští sch#zka rady se uskute ní v pond"lí dne 4.12.2006 od 14.00 hod. v místnosti
. B 574 na SF $VUT v Dejvicích.
Od 16 hod. se bude konat p!ednáška J.Bohá e z P!F UK Praha: Jak se vede pevnostním
a p!etvárným parametr#m zemin v normových tabulkách?
Zapsal:

RNDr.J.Mühldorf, CSc.
tajemník spole nosti
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