Česká asociace inženýrských geologů
ZÁPIS č. 83/08
z jednání rady ze dne 3.3. 2008

Přítomni:

Dr. Pospíšil, Ing. Abramčuková, Dr. Marek, Dr. Schröfel,
Ing. Štrosová

Nepřítomni:

Ing. Novotný, Dr. Dvořáková, Dr. Horáček, Dr. Chmelař

Bylo projednáno:
-

spolupráci s Českou geologickou společností ČAIG stále stojí. Příznivým jevem
byla účast předsedy ČGS Dr. Budila na valné hromadě ČAIG. Nyní jsme
v očekávání splnění dohody o vzájemné výměně Zpravodajů a o vzájemném
převzetí aktuálních údajů.

-

Několikaleté práce na sestavení Terminologického slovníku pro inženýrskou
geologii a geotechniku skončily, slovník šel do tisku v Bratislavě. Přetrvávají
nejasnosti ohledně jeho distribuce v Česku. Pokus o dohodu s převzetím části
nákladu prostřednictvím České geologické služby vyzněl pro slovenskou stranu
nepřijatelně. Bude třeba dál jednat s vedením ČGS, až se vrátí Ing. Kycl ze stř.
Ameriky a je třeba zvážit i možnost přímého odkupu části nákladu od vydavatele
GÚDŠ v Bratislavě (což by se týkalo hlavně větších průzkumných firem, škol či
ústavů). Cena za výtisk má být cca 500,- Sk.

-

Tento námět je třeba uvést ve Zpravodaji ÚGA a ČAIG bude očekávat zprávy o
počtech potenciálních zájemců o přímý odkup. Prostřednictvím ČGS by se potom
distribuovala zbylá část. ČAIG se distribuce ujmout nemůže, nemá k tomu náležité
oprávnění.

-

Dr. Marek předal redakci Zpravodaje ÚGA přehled činnosti rady ČAIG za
uplynulé období, přednesený na valné hromadě 5. 3. 2008 s tím, že ho tajemnice
Ing. Štrosová doplní o usnesení a zprávu revizní komise.

-

Vzhledem k přetrvávajícím problémům s transformací webových stránek ČAIG od
dosavadního správce Ing. Chamry bylo dohodnuto, že P. Plšek vytvoří stránky
nové.

-

Dr. Schröfel zformuluje a vypraví za ÚGA dopis Dr. Holému na MŽP s nabídkou
spolupráce geologických asociací při přípravě ustavení Geologické rady. Je třeba
předejít tomu, že by takový potřebný orgán byl ustaven pouze jednostranným
rozhodnutím úředníků nějakého ministerstva.

-

Dr. Pospíšil na dotaz vedení ČAH ověřoval, zdali Ing. Ondra z Ostravy je
držitelem odborné způsobilost k IG průzkumům. Odpověď sdělí Dr. Datlovi
z ČAH.

-

Při přípravě programů odborných seminářů bude třeba dbát, aby se nestaly pouze
propagací činnosti některých firem. Důraz by měl být na problémech metodik.

-

ČGS pořádá jarní exkurzi do Doupovských hor zaměřenou hlavně
paleontologicky, v sobotu 17. 5. Informace a přihlášky u Dr. Táborského (tel.
251 085 227). Připravuje se i podzimní exkurze do zlatonosné oblasti jílovského
pásma v okolí Mokrska a Čeliny.

-

Kvartérní geologové pořádají 7. – 8. 6. exkurzi do okolí Kroměříže (s noclehem
v Hulíně). Informace u Dr. Lisé (lisa@gli.cas.cz).

-

Uhelně geologická konference na PřF UK v Praze s exkurzemi na Hronovsko,
Sokolovsko a Chebsko se bude konat 26. – 30. 5. Informace na adrese
ir@natur.cuni.cz.

-

V Přírodovědném klubu Barrande, Ježkova 8, Praha 3 probíhají odborné besedy
vždy ve čtvrtek odpoledne od 17.30 hod. Kupř. 3. 4. o klimatických a
ekologických změnách, 10. 4. o přírodě v Mongolsku, 17. 4. o regionální geofyzice
atp.

-

V Národním muzeu probíhají geologické přednášky v pondělí od 17.00 hod. Kupř.
21. 4. o kvartérní modelaci Vysokých Tater, 19. 5. o záhadách v paleontologii atp.

-

Nejbližší sběratelsko-mineralogické burzy proběhnou kupř. 12. 4. v Plzni (Dům
kultury INVEST), 19. 4. v Příbrami (Dům kultury), 2. – 4. 5. v Tišnově
(Sokolovna + gymnázium), 10. – 11. 5. v Karlových Varech (hotel Thermal) atp.

-

Společnost Ekotechnika pořádá 13. – 14. 5. praktický kurz vzorkování zemin a
vody v Černošicích u Prahy. Informace na tel. 602 756 528, účastníci obdrží
osvědčení, ale vložné je 5.850,- Kč.

-

V Praze 27. 3. proběhne školení o protipovodňových opatřeních včetně výstavby
poldrů, ale termín k přihláškám už prošel 20. 3. Pro dodatečné zájemce uvádíme
kontakt tel. 542 210 558.

-

ČGS v Příbrami pořádá 31. 3. přednášku „Ztracená moře uprostřed Evropy“ od
17.00 hod. na Březových Horách v restauraci „Na Marii“, s občerstvením.

-

Česká geologická služba pořádá 28. 3. seminář o recentní činnosti oháreckého
riftu, od 9.30 hod. v zasedací místnosti na Barrandově, 1. patro.

-

Byl schválen návrh, aby budoucí schůzky rady ČAIG začínaly dříve, už od
13.30 hod., aby ti, kteří mají pedagogické povinnosti, stihli něco odučit, a těm,
kteří do Prahy dojíždějí to tak víc vyhovuje.

-

Odborný seminář o stabilizaci svahu pomocí sifonových drénů proběhl 3. 3.

-

Příští schůzka rady se 7. 4. neuskuteční, ani odborný seminář. Místo toho se
toho dne uskuteční exkurze do průzkumné štoly s podzemní laboratoří na ložisku
zlata Mokrsko – Čelina. Pro dosud nerozhodnuté účastníky je poslední možnost
přihlásit se u Dr. Schröfla (tel. 723 658 454). Odjezd autobusu je ve 12.00 hod od
Stavební fakulty ČVUT v Dejvicích.

-

Další schůzka rady se uskuteční v pondělí 5. 5. od 13.30 hod. na obvyklém
místě SF ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady bude seminář o mapování sesuvů na
jižním Sachalinu.

Zapsal:J. Marek

