ČAIG
zápis č. 87/08
z jednání rady ze dne 4. 8. 2008

Přítomni:

Dr. Schröfel, Dr. Marek

Nepřítomni:

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

Bylo projednáno:
1. Malý počet účastníků zaviněn prázdninovým obdobím, ale i tím, že prý členové rady
neobdrželi zápis č. 86. Byl sice vyhotoven a včas odeslán, ale někde se to zadrhlo a snad
již došel aspoň dodatečně.
Jelikož Dr. Marek bude začátkem září se studenty na terénním kurzu, bude třeba, aby
schůzku rady vedla tajemnice Ing. Štrosová, ve smyslu posledních dvou zápisů č. 86 a 87.
2. Problém distribuce Terminologického slovníku bude řešen na schůzce v říjnu.
3. K chystanému Hydrogeologickému kongresu v 9/2009 v Ostravě je třeba urychleně dodat
návrh účasti ČAIG, aby se patřičně upravil název a přizpůsobila náplň samostatné sekce.
Bohužel zatím nedošla žádná anotace chystaných příspěvků od členů ČAIG z oboru
inženýrské geologie či geotechniky. A kontaktní osoba Dr. Pospíšil je na objevných
cestách v severní Americe. Takže ještě nebylo možno se k problému vyjádřit.
Znovu proto urgujeme náměty a anotace příspěvků ze strany členů ČAIG. Je to třeba
projednat na příští schůzce rady, jelikož organizační příprava kongresu pokračuje i
v jednání se slovenskou stranou a dalšími zahraničními stranami a tuto přípravu nemůžeme
zdržovat.
4. Znovu upozorňujeme na chystanou konferenci IAEG v květnu 2009 v německé Žitavě
(kousek od našeho Hrádku n. Nisou). Bude vítána účast hlavně mladých odborníků, jejichž
příspěvky budou finančně oceněny, jak bylo uvedeno v minulém zápisu.
5. Pokud by měl někdo zájem o nové technické normy prostřednictvím PřF UK, ať to
urychleně nahlásí. Jsou dost drahé a fakulta má možnost získat je levněji.
6. Podrobnější informace o jednání zástupců různých geologických asociací a subjektů
s vedoucími příslušných odborů na ministerstvech ŽP a PO bude podána na říjnové
schůzce rady.
7. Dr. Schröfel by uvítal náměty a jejich prezentaci na podzimní cyklus odborných seminářů.
Zahájení by mělo být nejspíš v říjnu, po jednání rady, jako obvykle. Kontakt na Dr.
Schröfela – SF ČVUT 224 354 541, mobil 723 658 454.
8. Má někdo nějakou novou informaci o impaktovaných časopisech z oboru inženýrské
geologie?

9. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 1. 9. od 13.30 hod. na obvyklém místě SF
ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady nebude následovat žádný odborný seminář.
10. Obdrželi jsme pozvánku SAIG k účasti na konferenci „Geológia a životné prostredie“ 18. –
19. 9. s mezinárodní účastí v Bratislavě. Bylo by velmi žádoucí, aby se zúčastnil delegát
rady ČAIG. Dr. Marek bude v tu dobu na terénním kurzu se studenty, takže nebude moci.
Na příští schůzce rady by bylo třeba vybrat jiného reprezentanta. Témata konference:
„Aktuálne problémy geol. výskumu a prieskumu“, „Zložky geol. prostredia a metódy ich
hodnotenia“, „Svahové pohyby a iné geodynamické javy“, „Znečistenie geol. prostredia“ +
společenský večer na GÚDŠ. Kontakt doc. Peter Wagner 00421-2-593 754 15.

Zapsal:J. Marek

