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ZÁPIS

. 68/06

ze dne 4. 12. 2006
P!ítomni:
Rada: Ing.A.Abram uková, RNDr.M.Horá ek, RNDr.J.Mühldorf, CSc., Ing.J.Novotný,
RNDr.P.Pospíšil, Ph.D., RNDr.J.Schröfel.
Omluveni: RNDr.J.Dvo!áková, Ing.P.Kycl, RNDr.J.Suchý, RNDr.S.Škoda, Ing.M.Štrosová.
Bylo projednáno:
1. P!íprava a plán p!ednášek pro první pololetí roku 2007 v pražské pobo ce. P!ednášky
budou zam"!eny na hodnocení skalních hornin a horninových masív#. Program nadále
zajiš$uje RNDr.J.Schröfel.
2. P!íprava Zpravodaje . 2 / !íjen 2006. Zpravodaj je již vytišt"n a p!ipraven k rozeslání
platícím len#m spole nosti a vybraným institucím. Seznam platících len# spole nosti
op"tovn" zašle RNDr.Schröflovi RNDr.M.Horá ek (p!edcházející soubor s adresami se
nepoda!ilo otev!ít).
3. Rozesílání Zpravodaje . 2. Bylo rozhodnuto, že Zpravodaj neobdrží ti lenové
spole nosti, kte!í nezaplatili p!ísp"vky za roky 2004, 2005 a 2006. Do Zpravodaje bude
vložena výzva k zaplacení p!ísp"vk# s uvedením ísla konta na které mají být zaslány
a s uvedením výše platby pro pracující leny, pro studenty a d#chodce. Neplatící lenové
dostanou pouze výzvu k zaplacení p!ísp"vk#.
4. P!íští Zpravodaj . 3 bude vydán na ja!e 2007. Bude obsahovat komentá! ke Stavebnímu
zákonu. Komentá! zajiš$uje RNDr.J.Marek, CSc.
5. Webové stránky spole nosti dlouhodob" zajiš$uje Ing.S.Chamra. Dosud p!ipravil návrh
struktury t"chto stránek. Požadavkem p!edsedy spole nosti RNDr.P.Pospíšila, PhD. je, aby
stánky m"ly také ást v anglickém jazyce. Ing.S.Chamra se zú astní p!íštího zasedání rady,
p!i níž bude p!íprava stránek projednávána. P!íprava a pr#b"žná aktualizace stránek byla rad"
uložena usnesením valného shromážd"ní v roce 2006.
6. Informace o innosti mezinárodní spole nosti IAEG. Informaci podal Ing.J.Novotný:
1) na zasedání rady IAEG v Nottinghamu ve Velké Británii, které prob"hlo v rámci
10. mezinárodního kongresu IAEG, bylo rozhodnuto o konání 11. mezinárodního
kongresu IAEG na Novém Zélandu v Aucklandu;
2) na tomtéž zasedání bylo rozhodnuto o podpo!e vzniku Federation of International
Geo-engineering Societes (FIGS), která bude zast!ešující organizací pro IAEG, ISRM
a ISSMGE (43 hlas# pro, 10 proti, 1 se zdržel hlasování);
3) prezidentem IAEG byl na období 2007-2010 zvolen Dr.Fred Baynes z Austrálie,
viceprezidenty pro Evropu byly zvoleni Prof. Carlos Delgado ze Špan"lska
a Mr. Daniel Morfeldt ze Švédska;
4) na dny 3 - 8.6.2007 je p!ipravována 1st North American Landslide Conference, Vail,
Colorado, USA;
5) byl podán návrh na rozší!ení bulletinu IAEG ze 432 stran ro n" na 600 stran ro n".
P!ípadné rozší!ení asopisu povede k jeho zdražení. %asopis byl nyní za!azen do
Science Citation Index.
7. P!íklad problém" ve stavebnictví, souvisejících s obory IG (sedmistránkový elaborát
p!edala Ing.A.Abram uková). Je popisována havárie benzinové erpací stanice s podzemními
nádržemi PHM. Havárie byla d#sledkem nedostate ného vyšet!ení možnosti náhlého
vzestupu hladiny podzemní vody v prostoru stavby, nedostatk# v projektu a rovn"ž
v chybném provedení projektované stavby. P!i náhlém vzestupu hladiny podzemní vody
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hydrostatický tlak vyvolal prolomení a destrukci železobetonové základové desky a destrukci
ocelových nosník# na nichž byly uloženy nádrže PHM. Došlo i k proražení jedné nádrže.
8. Valné shromážd#ní len" $AIG se bude konat dne 19.2.2007 od 14 hod. Program a místo
bude stanoveno dodate n". Prob"hne volba do nové rady spole nosti.
Po skon ení rady se konala p!ednáška J.Bohá e z P!F UK Praha: Jak se vede pevnostním
a p!etvárným parametr#m zemin v normových tabulkách?
P!íští sch"zka rady se uskute ní v pond#lí dne 8.1.2007 od 14.00 hod. v místnosti
. B 574 na SF $VUT v Dejvicích.
Odborný seminá! se v lednu nekoná.
Zapsal:

RNDr.J.Mühldorf, CSc.
tajemník spole nosti
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