ČAIG
zápis č. 89/08
z jednání rady ze dne 6. 10. 2008

Přítomni:

Dr. Dvořáková, Doc. Marschalko (Ostrava), Ing. Kycl, Dr. Marek, Ing.
Abramčuková, Dr. Škoda (Č. Budějovice)

Nepřítomni:

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

Bylo projednáno:
1. Slovenský terminologický slovník pro inženýrskou geologii a geotechniku už je
v ČGS v Praze na Klárově v prodejně anebo u Ing. Kycla k odebrání. Firmy ho
mohou získat i na objednávku na fakturu, s odebráním na Klárově nebo na
Barrandově, za 500Kč/kus.
2. Byly diskutovány podmínky společného mezinárodního hg. a ig. kongresu
v 9/2009 v Ostravě. Vzhledem k tomu, že kolegové ze Slovenska se odmítli na
přípravě podílet a chytají jiný ig. kongres v Tatrách, rada doporučila pouze účast
ig. sekce v rámci hg. kongresu.
Tento záměr však odmítli organizátoři hg. části. Po jednání, které vedli Dr.
Pospíšil a Doc. Marschalko v Ostravě bylo nakonec rozhodnuto uspořádat
samostatný „1.národní inženýrskogeologický kongres“ s mezinárodní účastí , a to
souběžně s hydrogeologickým kongresem ve dnech 31.8. – 3.9. 2009 v Ostravě,
na téma „ Rizika v inženýrské geologii“. V tomto smyslu byl potom vyhotoven 1.
cirkulář, který byl dán ke zveřejnění do Zpravodaje ÚGA. Předsednictví
vědeckého výboru se uvolil převzít Prof. Pašek, organizačního výboru Doc.
Marschalko z VŠB-TU Ostrava.
Členové ČAIG i případní jiní neorganizovaní odborníci se vyzývají k podávání
vhodných příspěvků už nyní.
3. Do redakce Zpravodaje ÚGA byla dána 1.část norem užívaných v inženýrské
geologii a geotechnice, s rozlišením platnosti v průběhu přejímání norem
Evropské unie, upravená pro české uživatele podle vzoru, který zveřejnila na
Slovensku Ing. Frankovská ve Spravodajcovi SAIG. Pokračování přehledu by
mělo následovat. Rada děkuje Ing. Frankovské za tuto práci. Její transformace
pro české poměry už není tak náročnou prací.
4. Ing. Štrosová se měla zúčastnit slovenské konference „Geológia a životné
prostredie“ v Bratislavě a předat tam pozdravy od kolegů z ČAIG. Bohužel je od
té doby stále nemocná, takže ani nevíme, jak to dopadlo.
5. Přehled členů ČAIG, kteří platí členské příspěvky zveřejní Dr. Dvořáková ve
Zpravodaji, spolu s výzvou těm, kteří je delší dobu neplatí, aby tak v dohledné
době učinili. Současně navrhne text dopisu držitelům akreditace pro inženýrskou
geologii, aby si podali žádost o členství v ČAIG, pokud členy dosud nejsou. Dopis
bude prodiskutován na příští schůzce.

6. Dr. Marek dá text poznámek ze setkání představitelů české geologie 30.6. na
Mokrsku redakci Zpravodaje ÚGA ke zveřejnění.
7. Nabídka na ušití kožených geologických brašen stále trvá. Zatím se nikdo
nepřihlásil, větší zájem by byl o mapovací destičky. Dr. Marek zjistí, zda by to šlo
zajistit.
8. Ing. Kycl se bude dál pokoušet požádat Dr. Vlašimského o vytvoření seznamu
gelogických periodik.
9. Ohlášen dlouhodobý program odborných hg. a ig. seminářů na Přírodovědecké
fakultě UK v Praze. Byly ohlášeny semináře o vrtné technice v Kostelci nad Č.L. a
Společnosti ČSSI v Praze s krátkým termínem na začátku října.
10. Ing. Chamra poslal fakturu za vedení starých webových stránek ČAIG do 9/2008.
Bylo dohodnuto, že se to neproplatí, čímž dojde k jejich zrušení.
Detaily přístupu na nové webové stránky zjišťovala Ing. Štrosová, sdělí je radě až
se uzdraví.
11. Zpravodaj ÚGA by měl vyjít do konce 10/2008.
12. Odborný seminář o deformacích ostění tunelů pražského metra se uskutečnil
6.10.
13. Příští schůzka rady se uskuteční 3.11. od 13:30 hod. na obvyklém místě SF
ČVUT v Dejvicích.
Po schůzce rady bude od 16:00 hod. následovat odborný seminář o ig. mapování
v San Salvadoru.

Zapsal:

J. Marek

