Česká asociace inženýrských geologů
ZÁPIS č.75/07
z jednání rady ze dne 4.6.2007

Přítomni:

Dr. Schröfel, Dr. Horáček, Dr. Marek, Ing. Kycl,
částečně Dr. Chmelař

Nepřítomni:

Ing. Štrosová, Dr. Dvořáková, Ing. Novotný

Bylo projednáno:
- Výročního setkání Asociace geofyziků v Brně se zúčastnil Dr. Pospíšil a přednesl pozdrav
od ČAIG, což bylo kvitováno s povděkem, jelikož z jiných asociací se nikdo další
nedostavil.
- Dr. Táborský z České geologické služby urguje přihlášky na letošní sjezd České
geologické společnosti 19. – 22. 9. – ve Volarech na Šumavě. Zájemci nechť se urychleně
přihlásí (taborsky@cgu.cz)
- Dr. Marek přečetl některé aktuální údaje ze zápisů SAIG, které dostáváme z Bratislavy.
SAIG zformulovala obsáhlý návrh novely geologického zákona a materiál bude prosazovat
ve Slovenské geologické radě a na Ministerstvu životného prostredia SR.
SAIG připravuje pravidelnou podzimní exkurzi, letos pravděpodobně 20. – 21. 9. do
Banské Štiavnice. Je možno se zúčastnit i z řad členů ČAIG.
- Prírodovedecká fakulta KU v Bratislavě pořádá pravidelnou exkurzi pro posluchače směru
IG, HG, geografie a environmentalistiky do rakouských a italských Alp 25. – 30. 9.,
s velmi atraktivním programem, s návštěvou Villachu, horských přehrad včetně Vajontu,
Parmy a řady dalších lokalit za velmi přijatelnou cenu. Podrobnosti má Dr. Marek, lze se
zúčastnit, dosavadní účastníci z členů ČAIG si velmi pochvalovali. Přihlášky jsou ale
nutné urychleně.
- V Hlohovci u Valtic ve vinném sklípku p. Vlašice se 26. – 27. 4. uskutečnilo tradiční
setkání představitelů nových rad ČAIG a SAIG, ve zredukované sestavě, protože někteří
členové se na poslední chvíli omluvili a nepřijeli. Ze slovenské strany přijeli Dr. Kopecký,
Ing. Frankovská, Dr. Klukanová, Dr. Fabian. Z české strany Dr. Marek, Dr. Pospíšil, Dr.
Kovář. Setkání mělo za cíl vzájemné seznámení osob i obeznámení s hlavními problémy
společného oboru na obou stranách hranice. Z jednání nevznikl žádný zápis, ale obdrželi
jsme kopie 2 velice cenných materiálů: Návrhu na organizační schéma Slovenské
geologické rady a Návrhu novely slovenského geologického zákona. Oba materiály
v dohledné době prostudujeme, prodiskutujeme a podle možnosti uplatníme v našich
snahách o ustavení České geologické rady a novelizaci českého geologického zákona.
- Práce na překladech slovenského Terminologického slovníku pro obory IG a GT pokračují
a snad se chýlí ke konci. Překlady dílčích souborů posílá Dr. Marek do Košic.
- Článek hodnotící nový stavební zákon vyjde kromě Zpravodaje ÚGA i v časopise
Geotechnika a snad i v Uhlí – rudy – geologický průzkum, v tomto i s komentáři
posuzovatelů. Tím by se měla vyvolat širší diskuse, která by měla zasáhnout i rozhodující
činitele na příslušných ministerstvech. Což by snad mohlo vést k nějaké nápravě
současných poměrů v aplikovaných oborech geologie a geotechniky.

- Připravované jednání představitelů ÚGA a ČAIG na MŽP se neuskutečnilo.
Dr. Holý (ved. geol. odboru) 2x odřekl a další termín zatím nebyl dohodnut.
Dr. Schröfel by to měl oživit.
- Na Geotechnických dnech v Praze 21. – 22. 5. Mgr. Lucie Bohátková obdržela Zárubovu
cenu pro r. 2007, za řešení problematiky sesuvu před portálem silničního tunelu u
Moravské Třebové. Obdržela mj. diplom s podpisy předsedů ČAIG a České geotechnické
společnosti.
- Student P. Plšek pracuje na nových webových stránkách ČAIG, ve spolupráci s Ing.
Chamrou.
- Seminář s přednáškou Dr. Chmelaře o hodnocení horninových masivů při tunelářských
pracech se uskutečnil 4. – 6., za hojné účasti zájemců.
Příští odborný seminář bude až v podzimním cyklu, program ještě nemá definitivní
podobu.
Příští schůzka rady se v červenci neuskuteční (členové budou na různých cestách).
Uskuteční se až v pondělí 6.8., ale s posunutým začátkem od 14 hod. v místnosti č. B574
na SF ČVUT v Dejvicích.

Zapsali:

J. Marek, M. Štrosová

