Česká asociace inženýrských geologů
ZÁPIS č. 78/07
z jednání rady ze dne 1. 10. 2007

Přítomni:

Ing. Štrosová, V. Bělohradský, Dr. Marek,
částečně Ing. Abramčuková, Dr. Chmelař

Nepřítomni:

Dr. Horáček, Ing. Novotný, Dr. Pospíšil, Dr. Schröfel

Bylo projednáno:
- Zápis z minulé rady byl zaslán Dr. Budilovi, předsedovi ČGS, který se jednání zúčastnil.
Očekáváme výrazné zlepšení vztahů s kolegy z ČGS a společný postup v některých
závažných směrováních. Prvním krokem by mělo být zlepšení vzájemné informovanosti
výborů obou institucí o jejich činnosti. Proto by bylo vhodné, aby Zpravodaj ČGS byl
zasílán elektronicky též tajemnici ČAIG Ing. Štrosové.
-

Ing. Kycl zjistí, zdali by bylo účelné, aby zápisy z jednání rady ČAIG byly zasílány
předsedovi ČGS pravidelně.

- Jednání rady se nezúčastnili Dr. Pospíšil a Dr. Schröfel. Oba se v tu dobu účastnili jako
zástupci ČAIG a ÚGA porady na Ministerstvu ŽP o činnosti státní geologické služby a o
nových snahách sloučit bývalý Český geologický ústav (dnes Českou geologickou službu)
s Geofondem. Na příští radě by měli podat referát o průběhu a výsledku jednání, který nás
bude velmi zajímat.
- Dr. Schöfel by měl rovněž podat referát o využitelnosti materiálů, které rada ČAIG získala
na společném jednání s představiteli SAIG na jaře v Hlohovci – statutu Slovenské
geologické rady a návrhu novelizace geologického zákona.
- Jednání rady se zúčastnil V. Bělohradský – představitel pobočky ČAIG v Liberci, aby
vysvětlil svou činnost v kauze problematického hydrovrtu v Chrastavě. Podal vysvětlení a
vyžádal si rozklad představitele ČAH, aby na něj mohl písemně reagovat. Vzápětí zaslal
radě
ČAIG
své
písemné
vysvětlení.
Jeho
kopii
předal
Dr. Marek předsedovi ČAH Dr. Datlovi.
- V souvislosti s uskutečněným jednáním na MŽP je třeba, aby Dr. Schröfel jako
představitel ÚGA, anebo ČAIG ve spolupráci s dalšími Asociacemi obnovili žádost na Dr.
Holého z MŽP k jednání o dalších aktuálních problémech české geologie. Dr. Holý by se
tomu už neměl dál vyhýbat.
- Dr. Horáček vzkázal, že je nedostatek odborných příspěvků do nového Zpravodaje ÚGA.
Za ČAIG zatím příspěvek zaslal jen Dr. Marek a Dr. Dvořáková by měla uveřejnit seznam
členů ČAIG s přehledem placení členských příspěvků. Další členové ČAIG se vyzývají
k podání krátkých příspěvků o aktuálních zajímavostech z jejich praxe.
- Práce na sestavení slovenského terminologického slovníku pro inženýrskou geologii a
geotechniku, které se za ČAIG zúčastnil Dr. Marek pravděpodobně již skončily. Dál
pokračují jen finální úpravy a jednání s tiskárnou v Bratislavě. Vydání se posunulo do roku
2008. Do té doby bude třeba vyjasnit řadu problémů s distribucí slovníku v Česku.

- Obdrželi jsme parte s oznámením, že zemřel kolega Dr. Havelka, který byl členem
předminulé rady ČAIG a jejím místopředsedou. Býval vedoucím oddělení inženýrské
geologie v bývalém n. p. Geoindustria, Praha. Dr. Marek zaslal pozůstalé rodině
kondolenci.
- Některým členům ČAIG došly pozvánky na seminář „Geologická legislativa v praxi“ 15.
11. tr. v Praze (K-centrum, Senovážné nám. 16) od 9.30 hod. (vložné 1.666,- Kč, s obědem
a občerstvením), kde se má jako první bod probírat problematika nového stavebního
zákona (vida, k čemu dochází po zveřejnění rozkladu Dr. Marka v různých periodikách.
Ten však pozvánku neobdržel!). Měla by se probírat i další důležitá témata. Přednášet mají
Dr. Šponar a Dr. Vícha. Proto Ing. Štrosová pozvánku znovu rozešle členům ČAIG.
Účastníci by měli dostat namísto sborníku „podkladový materiál“.
- Odborné exkurze SAIG do Alp se zúčastnil Dr. Pospíšil. Pochvaloval si odbornou náplň i
navštívené lokality, méně byl spokojen s počasím. To nebylo organizátory zajištěno
v dostatečné kvalitě.
- Odborný seminář s přednáškou Ing. Barvínka o problematickém železničním tunelu
Březno u Chomutova se uskutečnil 1. 10.
- Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 5. 11. Začátek se znovu (a dál pravidelně)
posunuje na 14.00 hod., na pravidelné místo B574 na SF ČVUT v Dejvicích.
- Po schůzce rady bude od 16.00 hod. následovat odborný seminář s přednáškou Dr. Ložka o
novinkách v kvartérní geologii.

Zapsal:J. Marek

