Česká asociace inženýrských geologů
ZÁPIS č. 77/07
z jednání rady ze dne 10. 9. 2007

Přítomni:

Ing. Štrosová, Ing. Abramčuková, Dr. Pospíšil, Ing. Kycl,
Dr. Horáček, Dr. Marek, Dr. Schröfel, Dr. Dvořáková
hosté: Dr. Budil (předseda České geologické společnosti), Dr. Čížek
(místopředseda ČAH)

Nepřítomni:

Ing. Novotný, Dr. Chmelař

Bylo projednáno:
- Ing. Kycl přivedl na jednání rady předsedu ČGS Dr. Budila, který stručně informoval o
stavu a dění v ČGS a byl informován o činnosti ČAIG. Byl potvrzen oboustranný zájem na
zlepšení vzájemné informovanosti, přinejmenším prostřednictvím obou nově
zformovaných Zpravodajů, ale i na spolupráci při dalších aktivitách, k nimž byly hledány
možné společné cesty.
Jde hlavně o problémy ustavení České geologické rady jako poradního orgánu vlády, kam
by se mohli obracet se svými podněty, iniciativami a stížnostmi zástupci všech
geologických denominací a kde by bylo možné na patřičné úrovni projednávat kupř.
aktuální problémy legislativy (jak to v současnosti funguje kupř. na Slovensku).
Obdobně jde o možnost ustavení Geologické komory, která by měla sdružovat jak
pracovníky aplikovaných geologických oborů (dosud sdružených v jednotlivých
Asociacích a v ÚGA), tak i geology základního výzkumu, všeobecně zaměřené,
mineralogy, paleontology a další specialisty (kteří dosud žádnou Asociaci nevytvořili, ale
jsou zastoupeni v ČGS).
Podle mínění Dr. Budila impulz by měl přijít „zezhora“ tj. nejspíš ze stávající Rady vlády
pro vědu a rozvoj, a uvedl některé informace o její činnosti. Bude o problému informovat
radu ČGS a sdělí nám její stanovisko. ČAIG bude následně informovat ostatní Asociace
prostřednictvím Zpravodaje ÚGA.
Dr. Čížek za redakční radu Zpravodaje ÚGA dohodl vzájemnou výměnu programů
odborných seminářů a jejich uvedení v obou Zpravodajích. Dr. Budil obdržel poslední
číslo Zpravodaje ÚGA s přehledem činností jednotlivých Asociací a s aktuální
problematikou kupř. kolem nového stavebního zákona nebo metodických pokynů
k nakládání s podzemními vodami aj.
- Znovu se (opakovaně) potvrzuje potřeba projednávání řady aktuálních problémů, hlavně
legislativních, s ředitelem geologického odboru MŽP Dr. Holým. Několik pokusů Dr.
Schröfela o schůzku a jednání s účastí zástupců ČAIG, ČAH event. i jiných Asociací bylo
neúspěšných. Je třeba to znovu zaurgovat, protože nedostatek vzájemné informovanosti a
spolupráce vede k velmi nežádoucím důsledkům, jakým je kupř. výsledná podoba nového
stavebního zákona.

- Doplněk k rozboru nového stavebního zákona 183/2006, uveřejněného v minulém č. 3
Zpravodaje ÚGA, v podobě komentářů k prováděcím vyhláškám 498/2006 a 499/2006
vyjde v příštím čísle Zpravodaje. Oba texty již vyšly souběžně též v časopisu Geotechnika.
Je to dost smutné čtení.
- Asociace hydrogeologů postoupila radě ČAIG k projednání výsledky šetření
problematického průzkumu na pitnou vodu v Chrastavě u Liberce. Jelikož rada nemá
dostatek informací o této kauze, žádá vedoucího liberecké pobočky
V. Bělohradského o osobní účast i s J. Kočím na příštím jednání rady 1. 10. 2007 a o
vysvětlení jeho dosud uskutečněných kroků. Jednání by se měl zúčastnit i zástupce ČAH.
- Materiály poskytnuté slovenskými zástupci SAIG na společném setkání v Hlohovci (návrh
novelizace slovenského geologického zákona a návrh stanov slovenské geologické rady)
převzal k prostudování Dr. Schröfel. Na příští schůzce rady podá o nich referát.
- Program odborných seminářů pro podzimní období je téměř hotov. V nejbližších dnech by
měl být k dispozici, rozeslán členům a zveřejněn ve Zpravodaji ÚGA.
- Dr. Schröfel vrátil razítko ČAIG, které náhodně nalezl mezi svými věcmi.
- Program odborných seminářů pořádaných pobočkami ČAIG v Brně a v Ostravě je třeba
předat Dr. Horáčkovi ke zveřejnění ve Zpravodaji ÚGA. Slíbil uskutečnit
Dr. Pospíšil.
- Dr. Dvořáková zařadí do Zpravodaje přehled platících a neplatících členů ČAIG s tím, že u
notoricky neplatících bude návrh na vyloučení.
- P. Plšek informoval o postupu prací na novelizaci webových stránek ČAIG. Je s tím řada
problémů zvl. kompetenčních, ale domluvou s dosavadním správcem Ing. Chamrou se daří
to řešit (přenos na jiný hardware, oprávnění s tím manipulovat, finanční náročnost aj.). P.
Plšek je ochoten to nadále spravovat, Ing. Chamra si podrží supervizi. E-mailový kontakt
na pana Plška – mmadnes@atlas.cz.
- Koncem 9/2007 se uskutečňuje sjezd České geologické společnosti ve Volarech, jak bylo
oznámeno v zápisu ČAIG č. 75. Nevíme, zdali se zúčastní někdo z ČAIG.
- Je možno se ještě přihlásit na dvoudenní exkurzi ČGS z Prahy – Albertov na Karlovarsko o
víkendu 13. – 14. 10. (podzemí karlovarského vřídla, uhelné velkolomy u Sokolova, sběr
„karlovarských dvojčat“ ortoklasu u Lokte, zlomy v Sokolovské pánvi, vodní příkop
v Horní Blatné …). Zájemci nechť urychleně kontaktují Dr. Táborského (tel. 251 085 227,
taborsky@cgu.cz).
- Vždy ve čtvrtek – odpoledne v 9-12/2007 je otevřen Přírodovědný klub Barrande v Praze –
Žižkově, Ježkova 8 (nad stadionem Viktoria – Žižkov) se zajímavými přednáškami,
besedami i výstavami. Program je uveden ve Zpravodaji ČGS, který je i na Emailu.
- V Národním muzeu v Praze se 19. 9. zahajuje podzimní cyklus geologických přednášek 1x
za měsíc v pondělí od 17.00 hod. a 1x za měsíc v neděli od
10.00 hod. určovací besedy nad přinesenými minerály. Kupř. 17. 12. bude
P. Burdová přednášet o drahých kamenech v pokladnicích vládců světa. Podrobnosti
tamtéž.
- Ve Zpravodaji ČGS je i úplný přehled podzimních a zimních sběratelských burz minerálů
fosilií a dalších přírodnin, v různých městech ČR i SR.
- Česká geologická služba vydala novou geologickou mapu ČR v měřítku
1 : 500 000 ve skládané i nástěnné formě. Lze ji zakoupit v mapové prodejně ČGS v Praze
na Klárově (cena neuvedena).

- Z přehledu jubiluících členů ČGS vyplývá, že takto postižen byl začátkem tr.
i tajemník minulé rady ČAIG Dr. Josef Mühldorf, CSc. Gratulujeme.
Nestorem žijících geologů je nadále Doc. Zdeněk Roth (93 let), jehož některé práce
zasáhly i do oboru inženýrské geologie.
- Zpravodaj ČGS připomíná 100 jubileum prof. Josefa Vachtla (mj. spoluautora známé
příručky o kamenech a zeminách v technické praxi) a uvádí zasvěcený nekrolog nedávno
zemřelého prof. Jana Šilara, býv. vedoucího Katedry hydrogeologie a inženýrské geologie
na PřF UK.
Příští schůzka rady se uskuteční opět v pravidelném termínu v pondělí 1. 10. od
hod. na obvyklém místě B574 na SF ČVUT v Dejvicích.

13.00

Od 16.00 hod. proběhne seminář „Tunel Březno u Chomutova“ – přednese Ing. Richard
Barvínek, CSc.

Zapsal:J. Marek

