Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č.74/07
z jednání rady ze dne 23.4.2007
Přítomni:

Ing. Štrosová, Dr. Pospíšil, Dr. Schröfel, Dr. Marek, Dr. Chmelař

Nepřítomni:

Dr. Horáček, Dr. Dvořáková, Ing. Novotný

Bylo projednáno:
- Nový Zpravodaj ÚGA, reprezentující všechny 4 asociace aplikovaných geologických
oborů v ČR byl konečně rozeslán. Zbylo několik výtisků, v případě zájmu se lze o ně
přihlásit u Dr. Schröfela.
Adresu pro zasílání: Ing. Igor Zemánek, SG – Geotechnika, Geologická 4, Praha 5 je třeba
změnit na Ing. Václav Hořejší (dál zůstává stejné).
- Reciproční výměna Zpravodaje ÚGA (dříve ČAIG) a Spravodajcu SAIG se slovenskými
kolegy funguje, stejně jako zasílání zápisů z jednání obou rad.
- Ohlášené setkání představitelů nové rady ČAIG s představiteli SAIG v Hlohovci u Valtic
se uskutečnilo 26. – 27. 4. tr. v příjemném tradičním prostředí vinného sklípku p. Vlašice.
Škoda, že z české strany se nezúčastnili všichni, kteří se předběžně přihlásili. I tak setkání
proběhlo ke spokojenosti účastníků. O obsahu a výsledcích jednání bude referovat Dr.
Marek na příští schůzce rady.
- Problém nových webových stránek ČAIG řešil student P. Plšek, který se dostavil na
jednání rady, s jejich dosavadním správcem Ing. Chamrou. Výsledek bychom se měli
dovědět na příští schůzce rady.
- Výzva nové rady pobočkám, aby ohlásily případné změny ve vedení, nebo potvrdily
stávající, se setkala o odezvou. Neozvala se pouze pobočka v Ostravě, snad kvůli chybě na
mailu. Ing. Štrosová to nějak vyřeší.
- Dohodnutá schůzka představitelů ÚGA a ČAIG s vedoucím geologického odboru na
Ministerstvu životního prostředí se opět neuskuteční. Dr. Schröfel obdržel informaci, že
Dr. Holý údajně není přítomen.
- Komise hodnotila předložené práce uchazečů o Cenu akademika Záruby pro rok 2007.
Výsledky hodnocení byly velmi těsné, práce byly různorodé a vesměs vysoce kvalitní. Po
delším jednání a osobní prezentaci autorů rozhodla cenu udělit Mgr. Lucii Bohátkové ze
Stavební geologie – Geotechniky, za řešení inženýrskogeologické problematiky sesuvu
před portálem silničního tunelu Hřebeč u Moravské Třebové.
Diplom s podpisem předsedy ČAIG obdrží laureátka na letošních Geotechnických dnech,
konaných v Praze 21. – 22. 5. tr. Předá jí ho tentokrát předseda České geotechnické
společnosti Prof. Vaníček.
- Práce na českém překladu hesel slovenského terminologického slovníku pro inženýrskou
geologii a geotechniku probíhají. Zdá se, že se pomalu chýlí k dokončení. Dr. Marek
dostává soubory postupně a po úpravě je zasílá zpět do Košic.

- Česká asociace hydrogeologů poslala pozvánku na seminář o nové legislativě ohledně
studní, odběrů a zasakování, v Ostravě 16. 6. tr. na VŠB-TU. Případní zájemci o účast
nechť
se urychleně
dovolají
na Dr.
Datla na PřF
UK v Praze
(604 381 243) nebo Doc. Grmelu v Ostravě (597 323 500)
-

Po zasedání rady proběhla přednáška „Měření v průzkumných vrtech (presiometrie,
dilatometrie“, přednášející Jiří Hudek (Púdis Praha)

Příští jednání rady se uskuteční v pondělí dne 4. června od 13.00 hod., v místnosti č.
B574 na SF ČVUT v Dejvicích.
Od 16.00 hod. proběhne seminář „Hodnocení horninového masivu - klasifikace“ –
přednese Radovan Chmelař (PUDIS Praha)

Zapsali:

J. Marek, M. Štrosová

