Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č.73/07
z jednání rady ze dne 2.4.2007
Přítomni: Ing. Abramčuková, RNDr. J. Dvořáková, Ing. S. Chamra, RNDr. R. Chmelař, PhD.,
Ing. P. Kycl, RNDr. J. Marek,CSc., RNDr. P. Pospíšil, PhD., RNDr. J. Schröfel, Ing. M.
Štrosová
Omluveni: Ing. J. Novotný, PhD.
Bylo projednáno:
1. Zpravodaj – nové číslo již bylo vytištěno, zatím nedošlo k rozeslání – Dr. Schröfel
zajistí.
2. Dohodnuto tradiční seznamovací setkání představitelů nových rad ČAIG a SAIG ve
čtvrtek 26. 4. od cca 15 hod. v Hlohovci u Valtic, ve sklípku p. Vlašice na návrší u
kostela. Ubytování do pátku zajištěno v nevelké vzdálenosti. Z české strany přislíbili
účast: Dr. Pospíšil, Dr. Marek, Dr. Schröfel, Ing. Novotný, Ing. Štrosová. Pokud by se
někdo chtěl ještě zúčastnit, lze se připojit, vítáni by byli zvl. zástupci dalších poboček
3. Začátek schůze rady v pondělí ve 13 hod. se zdá členům vyhovující. Bude se tak
nadále uskutečňovat
4. Článek o novém stavebním zákoně z hlediska geologie od Dr. Marka vzbudil
v redakční radě časopisu Uhlí – rudy – geol. průzkum rozsáhlejší polemiku, jak se
očekávalo. Problém, zdali kontroverzní článek stáhnout anebo se pustit do obsáhlé
polemiky ponechán na autorovi. Rada doporučila odpovědět co nejstručněji na
námitky a podněty oponentů a akceptovat meziresortní jednání, jak doporučil jeden
z oponentů
5. Zajímavou přednášku Ing. Barvínka z března t. r. na ČKAIT o problematickém tunelu
Březno by bylo vhodné zopakovat i na semináři ČAIG. Dr. Schröfel osloví autora
nebo Doc. Rozsypala, aby tuto problematiku znovu uvedli
6. Problém webových stránek ČAIG řešili Ing. Chamra s p. Plškem. Ing. Abramčuková
pozve p. Plška na příští jednání rady – 23.4.
7. Ing. Štrosová vyzve představitele poboček, aby buď potvrdili dosavadní kontakty
anebo oznámili změny, pokud k nějakým došlo
8. Dojednaná schůzka představitelů ČAIG, (ČAH) a ÚGA s Dr. Holým na Ministerstvu
životního prostředí byla odřeknuta ze strany MŽP. Dr. Schröfel bude sjednávat
náhradní termín. Mělo by se jednat mj. o stanovení vhodné kontaktní osoby z řad MŽP
k řešení věcí společného zájmu
9. Geotechnické dny se tento rok uskuteční v Praze 21. – 22. 5., i s předáním Zárubovy
ceny z vynikající dílo z oboru inženýrské geologie nebo geotechniky pro mladé
odborníky. Nominované 4 práce posoudí ve 2 kolech komise, v níž bude radu
zastupovat Ing. Abramčuková. První jednání komise bude 25. 4.
10. Aktuální zajímavosti ze Spravodajcu SAIG uvedl Dr. Marek, kupř. o zasedání
kongresu IAEG v Nottinghamu (Anglie), kde se zúčastnil Ing. Novotný jako nový

sekretář české národní pobočky. Též o novém stavebním zákonu pro Slovensko, do
jehož znění se (na rozdíl od českého) podařilo implementovat pasáže významné pro
obor inženýrské geologie.
11. Pro případné zájemce bylo připomenuto konání konference na téma „Zlepšování
vlastností základových půd“ ve dnech 4. – 5. 6. na katedře geotechniky Stavební
fakulty STU v Bratislavě (E-mail: frantisek-baliak@stuba.sk).
12. Rada posílá dodatečné gratulace k životním jubileím Prof. Ondrášikovi a Doc.
Malgotovi, s přáním další plodné činnosti v oboru a tradiční spolupráce s kolegy na
západ od řeky Moravy.
13. Po zasedání rady proběhla přednáška „Informace o nových tunelových stavbách v
ČR“, přednášející Prof. J. Barták

Příští jednání rady se uskuteční v pondělí dne 23. dubna od
B574 na SF ČVUT v Dejvicích.

13.00 hod., v místnosti č.

Od 16.00 hod. proběhne seminář „Měření v průzkumných vrtech (presiometrie,
dilatometrie“ – přednese Jiří Hudek (PUDIS Praha)

