ČAIG
zápis č. 86/08
z jednání rady ze dne 7. 7. 2008

Přítomni:

Ing. Novotný, Dr. Chmelař, Dr. Marek

Nepřítomni:

Dr. Dvořáková, Ing. Štrosová, Dr. Schröfel, Dr. Horáček

Bylo projednáno:
1. Problém distribuce nově vydaného Terminologického slovníku pro inženýrskou geologii a
geotechniku je snad vyřešen. Měla by se jí ujmout Česká geologická služba. Znovu by to
měl ověřit Ing. Kycl. Na příští schůzku rady Dr. Marek přinese ukázku hotového výtisku.
2. Rada znovu vyzývá k anotaci odborných příspěvků pro Hydrogeologický kongres v září
2009 v Ostravě, který má mít samostatnou část věnovanou inženýrské geologii, zvláště ve
vztahu ke geologickým rizikům. O zamýšlené účasti a příspěvcích do sborníku je třeba
radu informovat.
3. Ing. Novotný přinesl pozvánky na konferenci IAEG v německé Žitavě o středoevroských
problémech, 6. – 9. 5. 2009, jejíž součástí má být i exkurze do oblasti povrchových
uhelných dolů na Mostecku. Byla zopakována výzva k účasti a k podání příspěvků zvl.
pro mladé inženýrské geology. Jejich příspěvky budou finančně ohodnoceny a vybraní
autoři mají mít zajištěnou účast na příští konferenci IAEG na Novém Zeelandu.
Abstrakty příspěvků je třeba dodat do října 2008 radě nebo přímo Ing. Novotnému (SG –
GT, tel. 724 330 154). Přijímají se i bakalářské, diplomové i doktorské disertační práce.
4. Dr. Marek informoval o schůzce bývalých pracovníků oddělení inženýrské geologie
z bývalého n. p. Geoindustria Praha, které se zúčastnil 19. 6. Sešli se tam i jinak vzácně se
vyskytující
jednotlivci
jako
Dr.
Němeček,
Dr.
Mann,
Dr. Krausová nebo Dr. Hoppe. Téma vzájemných rozhovorů bylo výhradně vzpomínkové,
zvl. na dobu, kdy i Stavební geologie byla ještě součástí Geoindustrie, resp. Geologického
průzkumu n. p. Praha.
5. Ze strany Přírodovědecké fakulty UK přišla nabídka k objednání nových českých
technických norem jejím prostřednictvím. Jsou dosti drahé a fakulta je může získat za 50
% ceny. Dáno členům ČAIG a dalších asociací k zamyšlení.
6. Ohlášená schůzka zástupců ÚGA, jednotlivých odborných asociací aplikovaných
geologických oborů se zástupci České geologické společnosti, geologických odborů
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, AV ČR a vedení
České geologické služby o budoucnosti české geologie, se uskutečnila 30. 6. na Mokrsku.
Za
ČAIG
se
zúčastnili
Dr.
Marek,
Dr.
Schröfel,
Dr.
Pospíšil,
Dr. Klimek a Doc. Rozsypal. Podrobnější informaci poskytnou na příští schůzce rady Dr.
Marek a Dr. Schröfel.

Ze závěrů je významné rozhodnutí Dr. Holého z MŽP, že do zimy 2008 svolá další
schůzku a mezitím nechá uzrát problém zřízení České geologické rady a novelizace
geologického zákona.
7. Rada vznáší dotaz, zdali by někdo mohl vytvořit seznam živých odborných periodik,
zvláště těch, které by měly nějaký „impakt-faktor“ nebo byly recenzované a registrované
pod příslušným kódem. Mělo by to význam hlavně pro autory, jejichž činnost podléhá
hodnocení podle počtu podaných publikací.
Doc. Kachlík z PřF UK informoval, že v ČGS dosud vycházejí Zprávy o geologických
výzkumech a Časopis pro mineralogii a geologii (ale ten pouze v angličtině), které mají
aspoň nějaký impakt-faktor.
Problém je, že v oboru inženýrská geologie nemáme u nás impaktový časopis a
renomovaná zahraniční periodika obvykle odmítají články o regionálních problémech.
8. Příští schůzka rady (třeba i ve zredukované sestavě) se uskuteční v pondělí 4. 8. od 13.30
hod. na obvyklém místě SF ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady nebude následovat žádný
odborný seminář.

Zapsal:J. Marek

