ČAIG
zápis č. 88/08
z jednání rady ze dne 1. 9. 2008

Přítomni:

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

Host:

Dr. Muhldorf

Nepřítomni:

Dr. Schrofel

Bylo projednáno:
1. Slovenský terminologický slovník pro inženýrskou geologii a geotechniku už je
v České geologické službě připraven k odebrání. Stojí 500 Kč. Dr. Marek přinese
na radu jeho ukázku.
2. Připravovaný společný HG a IG kongres v 9/2009 v Ostravě by se mohl
uskutečnit s účastí SAIG. Dr. Pospíšil osloví v tom smyslu Dr. Kopeckého.
Výsledek by se měl uplatnit i ve znění názvu nebo podnázvu a v náplni kongresu.
3. Ing. Novotný znovu připomněl chystanou konferenci IAEG v 5/2009
Žitavě a vyzval k účasti zvl. mladé odborníky.

v saské

4. Na slovenské konferenci Geológia a Životné prostredie (18.–19.9.) se zúčastnila
Ing. Štrosová. Podá o ní stručnou informaci.
5. Dr. Dvořáková si stěžuje, že v seznamu členů ČAIG začínají převládat důchodci.
Odráží se to ve výši členských příspěvků a tím ve stavu pokladny. Kvůli nápravě
tohoto stavu Ing. Abramčuková osloví Dr. Molhancovou z MŽP, aby uchazečům o
akreditaci předávala hned na MŽP přihlášky ke vstupu do ČAIG jako podmínku
přiznání akreditace.
6. Ing. Štrosová ověří poslední stav webových stránek ČAIG a bude do nich
pravidelně dodávat nejdůležitější informace za zápisů z jednání rady. Měla by se
tak zlepšit informovanost členů asociace.
7. Ing. Novotný informoval o možnostech publikovat v Bulletinu of IAEG (v
angličtině). Jde o impaktový mezinárodní časopis, který ale odmítá články
s regionální problematikou. Články podléhají recenzování a lhůta na otištění je
cca 1 rok.
8. Dr. Dvořáková připraví do Zpravodaje ÚGA aktualizovaný přehled platících členů.
U některých jmen jsou pochybnosti, zda-li jde o stále aktivní členy, anebo jen o
historické reminiscence (Dr. Zvelebil, Dr. Stemberk, Doc. Rybář, Ing. Ides, Dr.
Starý, Doc. Drozd aj.). Dlouhodobé neplatiče příspěvků vyzve k vyrovnání dluhů
nejpozději do příští valné hromady v únoru 2009.

9. Dr. Marek informoval o nové nabídce ušití geologických brašen. Případní zájemci
nechť se přihlásí.
10. Ing. Kycl se vyzývá, aby požádal Dr. Vlašimského z ČGS, zda-li by nevytvořil
seznam aktuálně vycházejících periodik z různých oborů geologie, zejména tzv.
impaktových.
11. Ing. Novotný se má stát (po Doc. Rozsypalovi) zpracovatelem revize normy
Ministerstva dopravy TP 76 na „geotechnický průzkum“ pro silniční stavby.
V dosavadním znění inženýrská geologie není vůbec zmíněna a investoři či
projektanti proto ani nevyžadují vyhotovení ig. mapy nebo ig. posouzení kupř.
výběru nejvhodnější trasy.
12. Ze Zpravodaje ČGS č. 7/2008 uvádíme některé zajímavější informace:
V září se měla uskutečnit exkurze na ložiska zlata u Mokrska a Čeliny.
Na jaře 2009 se připravuje exkurze na již. Moravu do Pavlovských kopců (lze se
přihlásit u Dr. Táborského).
Geologický klub Barrande (v Praze na Žižkově) je otevřen vždy ve čtvrtek od
14hod. se zajímavými přednáškami, besedami a výstavami (kupř. 23.10. o
geologickém výzkumu Antarktidy s Dr. Mlčochem).
Mineralogické burzy se konají 4.10. v Jablonci n.M., 18.10. v Ostravě, 25.10.
v Plzni, 7.-9.11. v Tišnově, 15.11. v Hradci Králové, 22.11. v Brně, 29.11.
v Jičíně, 13.12. v Písku.
Dr. Táborský uvádí problematiku oceňování drahých a ozdobných kamenů.
Z geologických kruhů v průběhu roku 2008 zemřeli: Dr. Batík, Ing. Malecha, Dr.
Valín, Ing. Aichler, Dr. Odehnal a další. Uplynulo 100 let od narození bývalého
ředitele ÚÚG Dr. Josefa Svobody.
13. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 6.10. od 13:30 hod. na obvyklém
místě SF ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady bude následovat od 16:00 hod.
odborný seminář: Záleský Jan, Macháček Jaromír: Sledování deformací ostění
tunelů metra.
Zapsal:

J. Marek

