ČAIG
zápis č. 85/08
z jednání rady ze dne 2. 6. 2008

Přítomni:

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

Nepřítomni:

Dr. Horáček

Bylo projednáno:
1. Ohledně distribuce Terminologického slovníku pro inženýrskou geologii a geotechniku,
který už šel v Bratislavě do tisku, oživí Ing. Kycl jednání s vedením České geologické
služby. Očekává se cena do 500,- Sk a výše nákladu pro Česko 200 kusů. SAIG
v Bratislavě očekává uspokojivé řešení způsobu převzetí a distribuce této části nákladu.
2. Nové internetové stránky ČAIG už mají svou podobu, dokonce prý Ing. Chamra nalezl
ztracené heslo. Dr. Pospíšil nebo Ing. Štrosová by vždy po jednání rady měli do nich
dodávat nově projednané důležité věci prostřednictvím P. Plška. Adresa je: www.caiguga.cz
3. „Zárubovu cenu“ pro mladé inženýrské geology a geotechniky pro rok 2008 obdržel na
Geotechnických dnech v Praze 26. – 27. 5. RNDr. David Mašín, PhD. z Přírodovědecké
fakulty
UK.
Oceněno
bylo
i
druhé
místo,
které
zaujal
Ing. Jirásko ze SF ČVUT. Předání obou cen (s příslušným finančním ohodnocením) se za
ČAIG zúčastnila Ing. Štrosová. Výběrového řízení se zúčastňovala Ing. Abramčuková.
Diplom pro vítěze podepsal Dr. Marek.
Rada podpořila návrh na rozdělení soutěže do dvou kategorií, na teoreticky zaměřené a na
praktické, které by se měly střídat. Čas ukáže, zdali se to osvědčí.
4. Dr. Marek podal referát o platnosti odborné kvalifikace českých inženýrských geologů na
Slovensku a naopak. Pro jednotlivé krátkodobé průzkumné akce se akreditace udělené ve
všech státech Evropské unie (tj. i v Česku) uznávají. Akce se ale mají předem ohlašovat
příslušnému odboru na tom – kterém MŽP. Pro větší firmy na Slovensku ale platí
významné omezení: práce mohou provádět pouze ty firmy, které mají sídlo registrované
na Slovensku.
Na Slovensku platí od začátku roku 2008 nový geologický zákon. V Česku se o nějaké
novelizaci zatím nemluví, ačkoliv by byla určitě žádoucí. Slovensko v tom opět může být
příkladem.
5. Chystaného jednání s představiteli MŽP 30. 6. na Mokrsku o budoucnosti české geologie
se chtějí zúčastnit z kruhů ČAIG Dr. Schröfel, Dr. Pospíšil a Dr. Marek. Přípravná
schůzka členů ČAIG se bude konat 16. 6. od 13.30 hod. v Akademické restauraci
v Dejvicích. Pokud by ještě někdo chtěl přijít s nějakým konstruktivním námětem, nechť
se ozve telefonicky či jinak. Okruhy problémů, které se zatím jeví jako zralé k řešení:

geologická rada, geologická komora, novelizace geologického a stavebního zákona,
kontroverzní snahy o sloučení ČGS a Geofondu.
6. Byla připomenuta příprava příštího Hydrogoelogického kongresu v 9/2009 v Ostravě,
s mezinárodní účastí. Má mít samostatnou část věnovanou inženýrské geologii, včetně
aktuální situace na různých školách, kde se vyučuje. Odborné příspěvky je už možno
rozmyslet a měly by se týkat hlavně různých geologických rizik. Účast našich příslušníků
je velmi žádoucí. Radu je třeba informovat o tom, kdo by s čím chtěl vystoupit.
7. Dr. Marek vyzval k účasti na týdenní odborné exkurzi do rakouských a italských Alp 26.
9. – 1. 10. 2008, kterou pravidelně pořádá Katedra inžinierskej geológie UK v Bratislavě.
V minulých letech se zúčastnili kupř. Ing. Kycl a Dr. Pospíšil a oba si pochvalovali.
Podrobnější
informace
na:
marek@geotechnika.cz
nebo
tel. 234 654 224.
8. Byla ohlášena konference IAEG 9/2008 v Madridu a příští kongres v r. 2009 v Aucklandu
(Nový
Zeeland).
Více
informací
může
poskytnout
Ing.
Novotný,
tel. 234 654 203.
9. Česká komora ČKAIT oživuje připomínkování nedávno schváleného (podle nás
zmetkovitého) stavebního zákona. Prostřednictvím Doc. Rozsypala jsme projevili zájem o
spolupráci s komorou.
Předchozí
snaha
o
dodatečné
připomínkování
prostřednictvím
poslance
JUDr. Křečka z prosince 2007 vyzněla nejspíš naprázdno (jak se dalo očekávat).
10. Po jednání rady se uskutečnil odborný seminář o ražbě silničních tunelů v čedičových
horninách na sev. Islandu. Tímto seminářem jarní běh skončil, pokračování bude až po
letních fakultních prázdninách.
Pokud by někdo měl zajímavý námět a chtěl by s ním v podzimním cyklu vystoupit, Dr.
Schröfel by to jistě uvítal. Je na tel. 224 354 550, 723 658 454.
11. Příští schůzka rady (třeba i ve zredukované sestavě) se uskuteční v pondělí 7. 7. od 13.30
hod. na obvyklém místě SF ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady nebude následovat žádný
odborný seminář.

Zapsal:J. Marek

