Česká asociace inženýrských geologů
ZÁPIS č. 82/08
z jednání rady ze dne 4. 2. a též 18. 2. 2008

Přítomni:

Ing. Štrosová, Dr. Dvořáková, Dr. Marek, Ing. Abramčuková,
Ing. Kycl, Ing. Novotný, Dr. Schröfel

Nepřítomni:

Dr. Horáček, Dr. Chmelař

Bylo projednáno:
-

O ohlasech společného jednání rady ČAIG s předsedou České geologické společnosti
Dr. Budilem z 9. 2007 informoval Ing. Kycl. Všeobecně zaměření geologové sdružení
v ČGS zatím stále nechápou potřebnost spolupráce s asociacemi aplikovaných
geologických oborů. Problémy, které kupř. překonává ČAIG s formulováním Nového
stavebního zákona je zjevně netlačí. Cítí se být výzkumníky, kterým jsou problémy
praxe geologů z aplikovaných oborů vzdálené.

-

Z toho mj. vyplývá, že se od ČGS asi nedá počítat s nějakou podporou snah o ustavení
Geologické rady nebo komory. Je zřejmé, že to potrvá ještě nějaký čas, než základním
geologům dojde poznání potřebnosti užší vzájemné spolupráce. Je proto třeba aby styk
s pracovníky České geologické služby (dříve Českého geologického ústavu)
aspoň
v nezbytné
míře
Ing.
Kycl
za
ČAIG
a
zajišťovali
Dr. Schröfel za ÚGA. Nadále budeme uskutečňovat výměnu Zpravodajů.

-

Program odborných seminářů pro jarní cyklus byl rozeslán. Na tomtéž listu vyšla i
pozvánka na Valné shromáždění členů ČAIG na 18. 2.

-

Snahy o úpravu nových webových stránek ČAIG dál pokračují. Jsou ale nesnáze
s kódy, které byly dosud společné s jinými institucemi. P. Plšek si nyní musí zřídit
novou registraci a převést na sebe práva k užívání.

-

Dr. Marek předal Ing. Kyclovi adresu, na kterou ředitelství České geologické služby
vypraví objednávku na nový Terminologický slovník pro geotechniku a inženýrskou
geologii, který má být vytištěn v Bratislavě asi v dubnu t. r. Jeho distribuci pro
zájemce v Česku by tak měla zajistit Česká geologická služba.

-

Rada projednala program jednání Valného shromáždění ČAIG. Má proběhnout bez
voleb nové rady 18. 2.

-

Dr. Marek oznámil konání konference Geológia a životné prostredie 18. – 19. 9.
v Bratislavě a Mezinárodního roku planety Země. Na Valném shromáždění SAIG
v Bratislavě se bohužel nikdo z české strany nemůže osobně zúčastnit, posíláme aspoň
pozdrav slovenským kolegům.

-

Bylo vzpomenuto životní jubileum Doc. M. Hrašny, býv. vedoucího katedry inž.
geológie UK v Bratislavě. Gratulujeme.

-

Bylo komentováno uplatňování nových norem pro geotechniku v Česku. Stále se ještě
užívají staré normy, protože zkoušky podle nových norem jsou drahé a objednatelé je
zatím nevyžadují.

-

K posouzení návrhů a prací uchazečů na udělení letošní Zárubovy ceny byla
nominována Ing. Abramčuková.

-

Dr. Schröfel vyzývá k zaslání krátkých odborných příspěvků do Zpravodaje ÚGA.
Ing. Štrosová přislíbila příspěvek o štěrkových pilotách event. i o jiném zlepšování
základových půd a výsypkových těles. Na totéž téma přichystá odborný seminář do
podzimního cyklu.

-

Operační program spolufinancovaný z evropských fondů se objevil v listopadu 2007 i
s tématy z oborů inženýrské geologie a hydrogeologie. Jenže odpovědné orgány
(Geologický odbor MŽP) o něm nic bližšího zatím nevědí. Program má pokračovat do
r. 2013, takže je snad čas k získání podrobnějších informací.

-

Dr. Dvořáková zjistila mnoho nedostatků v placení členských příspěvků. Přehled
zveřejní ve Zpravodaji ÚGA. Během Valného shromáždění bude příležitost napravit
opomenuté povinnosti.

-

Dne 5. 2. měl pohřeb Ing. Ivan Dejmal, býv. ministr životního prostředí ve vládě
P. Pitharta, který v r. 1991 zformuloval nepřekročitelné limity pro uhelnou těžbu
v Severočeské pánvi na základě m. j. nových výsledků inženýrskogeologických
průzkumů pásma úpatí Krušných hor. Pohřbu se zúčastnil Dr. Marek. Církevní obřad
vedl biskup P. Malý.

-

Dne 18. 2. se sešlo na Stavební fakultě ČVUT Valné shromáždění ČAIG, s účastí 25
členů a 2 hosté (Dr. Budil – ČGS a Ing. Slavíková – časopis Geotechnika)
Program valného shromáždění:
1. Úvod (zahájení, seznámení přítomných s obsahem)
2. Návrh a volba návrhové komise – navrženi a schváleni Ing. Kycl a Ing. Maršalko
3. Zpráva předsedy společnosti (RNDr. Jan Marek)
4. Zpráva hospodářky společnosti (RNDr. Jitka Dvořáková)
5. Zpráva kontrolní komise (Ing. A. Abramčuková)
6. Diskuse
- Zpráva zástupce UGA, EFG (RNDr. Jan Schröfel)
- Vystoupení předsedů poboček ČAIG
- Vystoupení zástupce redakční rady Zpravodaje
- Vystoupení hostů (časopis Geotechnika)
7. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
8. Zakončení valného shromáždění
9. Přestávka
10. Občerstvení
11. Přednáška: od 15.30
RNDr. Petr Mixa (ČGS) – česká geologická účast v Antarktidě

Podrobný zápis z valného shromáždění bude vyhotoven na příští radě ČAIG.
-

Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 3. 3. od 14.00 hod. na obvyklém místě B
574 na SF ČVUT v Dejvicích.

-

Po jednání rady bude následovat od 16.00 hod. odborný seminář Stabilizace a
odvodňování svahu pomocí sifonových elektropneumatických drénů

Zapsali:

Jan Marek a Martina Štrosová

