ČAIG
zápis č. 84/08
z jednání rady ze dne 5. 5. 2008

Přítomni:

Ing. Abramčuková, Dr. Pospíšil, Dr. Dvořáková, Dr. Marek,
Dr. Schröfel, částečně Dr. Chmelař, Ing. Novotný

Nepřítomni:

Ing. Štrosová, Dr. Horáček

Bylo projednáno:
1. Namísto schůzky rady se 7. 4. uskutečnila exkurze do bývalé průzkumné štoly na
zlatorudném ložisku Čelina – Mokrsko, společně se studenty SF ČVUT a PřF UK.
Bylo navštíveno i malé muzeum hornické činnosti v Novém Kníně. Škoda, že se
exkurze nezúčastnil větší počet členů rady, byla velmi zdařilá i poučná.
2. Zpravodaj ÚGA č. 5 vyšel a byl rozeslán. Byl podle dohody zaslán i Dr. Budilovi
z ČGS. Dílčí faktura za ČAIG byla proplacena. Rada znovu vyzývá k zasílání
krátkých odborných příspěvků.
3. Problém distribuce Terminologického slovníku ze Slovenska a jeho úhrady je
potřeba dořešit. Ing. Kycl by se po návratu z objevných cest ve střední Americe
měl dostavit na radu a domluvit se na dalším jednání s vedením České
geologické služby. Ing. Štrosová má zformulovat výzvu do Zpravodaje ÚGA pro
zájemce o slovník k přímému odběru. Další event. způsob slíbil ověřit
Dr. Schröfel.
4. Ohledně nových webových stránek ČAIG chybějí aktuální informace. Možná jsou
už funkční. Ověří to Dr. Pospíšil.
5. Semináře ČGS o recentní aktivitě krušnohorské zlomové soustavy a ohareckého
riftu 28. 3. v ČGS se zúčastnil Dr. Marek. Zapojil se do diskuse.
6. Komise na hodnocení prací kandidátů k udělení letošní Zárubovy ceny se 28. 4. a
5. 5. zúčastnila Ing. Abramčuková. Bylo rozhodnuto ocenit kromě vítěze i druhou
práci v pořadí a napříště přijímat i práce ze Slovenska. Z celkového počtu
5 kandidátů se na prvním místě umístil Dr. Mašín z PřF UK, na druhém místě
Ing. Jirásko ze SF ČVUT. Laureáti cenu obdrželi při příležitosti Geotechnických
dnů 26. – 27. 5. Padnul návrh, aby se napříště předložené práce posuzovaly ve
dvou kategoriích: zvlášť teoreticky zaměřené a zvlášť prakticky (aplikačně)
zaměřené.
7. Na Geotechnických dnech vystoupili se svými příspěvky členové ČAIG Dr. Marek,
Ing. Chamra, Doc. Drozd i vítěz soutěže o Zárubovu cenu Dr. Mašín.
8. Na Slovensku platí od 1. 1. 2008 nový Geologický zákon. V Česku se novelizace
teprve připravuje. Dr. Marek zjišťoval možnosti geologicko-průzkumných prací
českých subjektů na Slovensku a naopak. Na příští radě o tom podá referát.

9. Jednání s představiteli MŽP ohledně budoucnosti české geologie a případném
ustavení Geologické rady by se mělo uskutečnit 30. 6. Účast ze strany ČAIG se
jeví jako nezbytná. Na formování stanovisek bude třeba se předem domluvit jak
v rámci rady ČAIG, tak i s představiteli ostatních asociací, během června.
10. V září t. r. se chystá Česko-Slovenský hydrogeologický kongres v Ostravě, kde
mají být zastoupena i témata z inženýrské geologie. Členové ČAIG se vyzývají
k účasti a k event. přednesení příspěvků (i bez řešení hydrogeologických
problematik). Dr. Pospíšil provede předběžnou evidenci potenciálních zájemců.
11. Odborný seminář o mapování sesuvů na jižním Sachalinu se uskutečnil 5. 5.
12. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 2. 6. od 13.30 hod. na obvyklém místě
SF ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady bude následovat seminář (poslední
v jarním cyklu) o ražbě silničních tunelů v čedičových horninách na severním
Islandu.

Zapsal:

J. Marek

