Česká asociace inženýrských geologů
ZÁPIS č. 81/07
z jednání rady ze dne 7.1.2008

Přítomni:

Dr. Dvořáková, Dr. Horáček, Ing. Abramčuková, Dr. Chmelař,
Ing. Novotný, Dr. Marek, Ing. Kycl, Dr. Schröfel

Nepřítomni:

Ing. Štrosová

Bylo projednáno:
-

Faktura za tisk Zpravodaje byla vyřízena, byť s jistými administrativními
komplikacemi.

-

Poslanci JUDr. Křečkovi byla doručena žádost na doplnění nového stavebního zákona,
spolu s publikovaným rozborem tohoto zákona. Stavební zákon již vešel do platnosti,
ale Poslanecká sněmovna ještě projednává k němu doplňky. Doporučené doplňky se
týkají ohledů na geologické prostředí a na důležitá ustanovení geologického zákona,
které přes mnohé urgence ze strany ČAIG autoři stavebního zákona do jeho konečné
podoby nezahrnuli.

-

Kopie dopisu s navrženými doplňky byly zaslány ostatním asociacím (ČAH, ČAG,
ČALG), české geologické společnosti a Dr. Holému na MŽP. Ohlasy zatím nemáme,
Ing. Kycl ověří reakci ČGS u Dr. Budila.

-

Dopis představitelů ÚGA ministrovi Bursíkovi, ohledně vývoje vztahů mezi Českou
geologickou službou a Geofondem, které se dotýkají všech geologů,
Dr. Marek jménem ČAIG odsouhlasil. Očekáváme, že bude v dohledné době svoláno
jednání na MŽP, které by mělo být počátkem užších kontaktů mezi MŽP, ČGS a
profesními asociacemi geologů působících mimo struktury MŽP. Měly by vést
k ustavení stálého poradního orgánu – Geologické rady. Očekáváme odpověď ministra
Bursíka nebo Dr. Holého z MŽP. S Dr. Holým již předběžně jednali Dr. Schöfel a Dr.
Čížek z ČAH.

-

Program odborných seminářů pro jarní období se ještě dotváří. Dohotovený program
bude rozeslán spolu s pozvánkami na Valnou hromadu ČAIG.

-

Funkci odborného garanta oboru inženýrské geologie pro uchazeče o akreditaci po
zemřelém Dr. Havelkovi převezme Ing. Novotný. Dopis na MŽP Dr. Holému nebo
Dr. Molhancové s tímto sdělením vypraví (nebo už vypravila) Ing. Štrosová.

-

Práce na nových webových stránkách sice pokračují, ale s obtížemi. P. Plškovi se
nedaří zkontaktovat dosavadního správce Ing. Chamru, který je většinou nemocen a
málokdy je k zastižení.

-

Exkurze do dohotovené průzkumné štoly na ložisku zlata u Čeliny se očekává asi
v dubnu. Oznámení bude součástí programu odborných seminářů.

-

Terminologický slovník pro inženýrskou geologii a geotechniku, dokončovaný na
Slovensku, by mohl být distribuován v Česku prostřednictvím České geologické
služby. Je však třeba ještě objasnit detaily převodu faktur ze Slovenska. Zatím se

počítá s cca 200 výtisky pro české zájemce. Ing. Kycl povede jednání v ČGS jakmile
získáme upřesňující informace ze Slovenska.
-

Zpravodaje ÚGA byly rozeslány. Zbývá ještě pár výtisků, lze si je vyžádat u
Dr. Schröfela.

-

Dr. Schröfel kondoloval jménem ČAIG vdově po nedávno
Doc. Lambojovi – býv. vedoucím katedry geotechniky SF ČVUT.

-

Valná hromada ČAIG se uskuteční v pondělí 18. 2. od 14 hod. Před valnou
hromadou se sejde rada už ve 13 hod. Po valné hromadě bude následovat přednáška o
práci našich geologů v Antarktidě. Místnost i občerstvení budou zajištěny v obvyklé
podobě. Budou rozeslány pozvánky.

-

Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 4. 2. od 14 hod. na obvyklém místě B
574 na SF ČVUT v Dejvicích.

-

Po schůzce rady bude od 16.00 hod. následovat odborný seminář s přednáškou Jana
Valenty (FSv ČVUT) – Práce geotechnika a inženýrského geologa v Irsku.

Zapsal:J. Marek

zemřelém

