ČAIG
zápis č. 90/08
z jednání rady ze dne 3.11.2008

Přítomni: Ing. Ambramčuková, Ing. Kycl, Dr. Pospíšil, Ing. Štrosová, Dr. Schröfel,
Dr. Marek, částečně Dr. Chmelař

Nepřítomni: Dr. Dvořákova, Ing. Novotný, Dr. Horáček

Bylo projednáno:

1. Distribuce slovenského terminologického slovníku pro inženýrskou geologii a
geotechniku probíhá prostřednictvím ČGS na Klárově, na objednávku, i
přímým odběratelem v tamní prodejně, zatím bez problémů.
2. Pro připravovaný národní Ig. kongres v Ostravě v 8-9/2009 s tématem „ Rizika
v inženýrské geologii“ vyšel ve Zpravodajovi ÚGA 1. cirkulář. Nedorozumění
se slovenskými kolegy ohledně podílu na jeho přípravě vysvětlil Dr. Pospíšil,
který bude ještě dál jednat s Dr. Kopeckým, předsedou SAIG.
Rada očekává, že každý člen dodá příspěvek a navíc získá dalšího
potenciálního přispěvatele (celkem bude třeba cca 12 příspěvků) z okruhu
známých odborníků a představitelů průzkumných firem či ústavů.
3. Ing. Štrosová informovala o proběhlé ig. konferenci v Bratislavě. Na příští
slovenské konferenci by byla žádoucí větší účast z české strany.
4. Seznam členů ČAIG s přehledem nezaplacených členských příspěvků Dr.
Dvořáková uveřejnila ve Zpravodaji. Dopis s oslovením těch, kteří nemají delší
dobu zaplaceno projednán nebyl, kvůli onemocnění strážkyně pokladu.
Některé neplatiče zkusí zinkasovat Ing. Ambramčuková a Ing. Štrosová při
distribuci Zpravodaje.
5. Ing. Kycl

oslovil Dr. Vlašimského z ČGS ohledně přehledu geologických

periodik. Setkal se s příznivou odezvou. Seznam by mohl být do vánoc, anebo
aspoň návod kde co hledat.

6. Úprava webových stránek ČAIG dál pokračuje, s účastí Ing. Štrosové.
Postupně by se měly reprodukovat i zápisy ze schůzek rady a 1. cirkulář ig.
Kongresu v Ostravě.
7. Dr. Schröfel navrhuje zařadit do okruhu prací osob akreditovaných
v inženýrské geologii též vsakovací zkoušky ve vrtech, jelikož jsou běžnou
součástí ig. průzkumu.
8. Ing. Ambramčuková informovala o jednání s Dr. Mothancovou z MŽP ohledně
oslovení osob akreditovaných v inž. geologii a jejich členství v ČAIG. Dr.
Schröfel slíbil zformulovat text dopisu.
9. Z programů různých seminářů připomínáme zejména:
17.12. o likvidaci dolů na Kladensku a geotech. vlastnostech pokryvu
hornoslezské pánve (od 9.00 hod. na PřFUK Albertov)
12.1. o západočeských zemětřeseních (od 13.30 hod. PřFUK Albertov).
10. Odborný seminář o ig. mapování v dalekém San Salvadoru se uskutečnil 3.11.
11. Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 1.1. od 13.30 hod. na obvyklém
místě SF ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady bude od 16.00 hod. následovat
odborný seminář o posledním stavu dění kolem Karlova mostu v Praze.

Zapsal: Jan Marek

