ČAIG
zápis č. 94/09
z jednání rady ze dne 2.3.2009
Přítomni: Dr. Vitásek, Dr. Pospíšil, Ing. Valenta, Dr. Dvořáková, Ing. Abramčuková,
Ing. Štrosová, Dr. Polák, Dr. Schröfel, Dr. Marek, Dr. Chmelař, Ing. Kycl
Nepřítomni: Dr. Horáček

Bylo projednáno:
1) Nezvykle velká účast zapříčiněna tím, že se sešli představitelé dosavadní rady
s představiteli novými, jak vzešli z volby na Valné hromadě 9.2.tr.
Předsedou nové rady se stal Dr. Pospíšil, tajemníkem Ing. Valenta. Ten bude
mít na starosti mimo jiné kompletaci a distribuci zápisů z jednání nové rady.
Dr. Marek předal novému předsedovi 2 razítka ČAIG a rezervní klíč od
zasedací místnosti na katedře geotechniky SF ČVUT.
Dr. Marek ověří možnosti uspořádat tradiční seznamovací setkání
s představiteli rady SAIG ze Slovenska na osvědčeném místě v Hlohovci u
Valtic.
2) K výsledkům jednání na Valné hromadě doplňujeme přehled diskusních
příspěvků:
Dr. Schröfel podal přehled činnosti pražské pobočky, hlavně sestavování
programu odborných seminářů. Zmínil též možnost vrácení nemalé částky
peněz, kterou ČAIG pravidelně poskytuje Evropské unii geologů. Vyzval
k účasti na společném hg. a ig. kongresu 9/2009 v Ostravě.
Ing. Novotný informoval o postupu příprav na konferenci IAEG 5/2009 v Žitavě
a 9-11/2009 v Číně. Ještě je poslední možnost podat příspěvky (do konce
března). Ve výhledu je konference na Novém Zélandu.
Dr. Slavíková informovala o vydávání odborného časopisu Geotechnika. Má
novou redakční radu a bude zařazen mezi periodika recenzovaná.
Dr. Budil, předseda České geologické společnosti, informoval o přípravě
geologického kongresu 9-10/2009 v Bratislavě. Uvítal by větší spolupráci mezi
ČAIG a ČGS, podporuje snahy o vystavení Geologické rady, jelikož ustavení
Geologické komory je stále nereálné. Uvítal by odborné ig. příspěvky do
Zpravodaje ČGS, i nějakou přednášku.
Ing. Kovář z pobočky v Ostravě informoval o nově vyšlých normách, kterých je
celkem 22. Přehled uveřejní ve Zpravodaji ÚGA. Lze je vyhledat i na internetu,
nově se ale musí platit za otištění a je to dost nákladné.

Ing. Štrosová informovala o postupu prací na nových webových stránkách
ČAIG. Mají už svůj portál a informují o chystaných konferencích. Pracuje se na
nich s P.Plškem.
Ing. Vrba vzkázal účastníkům pozdrav o Dr. Jasoně Schütznera, který se dožil
věku 89 let (ale není členem ČAIG).
Ing. Novotný s Ing. Abramčukovou informovali o tvorbě nové oborové normy o
geotechnických pracích pro pozemní komunikace. Má vyjít v r.2009 a má být
stanovena její závaznost. Dosavadní norma závazná není.
Z ostatních regionálních poboček se do diskuse už nikdo nepřihlásil. Nová
rada baude muset prověřit stav poboček a funkčnost vzájemné komunikace,
hlavně zasílaných zápisů z jednání.
Dr. Škoda přednesl usnesení z Valné hromady pro fungování nové rady:
Pokračovat ve spolupráci se SAIG, s ostatními odbornými asociacemi, Českou
geologickou společností a IAEG.
Dál usilovat o ustavení Geologické rady.
Pokračovat v organizování odborných seminářů.
Usilovat o doplnění členské základny o nové členy.
3) Pro distribuci zápisů z jednání rady a Zpravodaje ÚGA bude potřeba
zaktualizovat seznam adres. Bude též třeba zjistit potřebu nových
podpisových práv na dokumentech kupř. bankovních.
4) Do příštího cirkuláře o ig. kongresu v 9/2009 v Ostravě je třeba včlenit údaj, že
se koná k připomenutí 80. jubilea Prof. Jaroslava Paška.
5) Dr. Dvořáková neví, jak postupovat v případech některých dlouhodobých
členů – neplatičů příspěvků, kteří ale na Valné hromadě zaplatili za poslední
rok (kupř. Ing.Zika). Bude třeba, aby to vyřešily regionální pobočky, jelikož
rozesílání upomínek poštou je neúměrně drahé.
Zvlášť bude třeba zjistit aktuální stav pobočky v Karlových Varech, která již
delší dobu nereaguje a jejíž představitelka (Matějková) nemá zaplacené
příspěvky za 4 roky.
6) Na dopis Dr. Schröfla členům ČAIG došly některé reakce a přihlásilo se 6
nových členů.
7) Dr. Dvořáková znovu konstatovala stav pokladny. Situace je povážlivá, nikoli
však zoufalá. Nějaký přínos se očekává i od kongresu v Ostravě.
8) Ing. Abramčuková informovala o jednání redakční rady Zpravodaje ÚGA. Do
příštího čísla bude třeba upřesnit výši vložného pro ig. kongres v Ostravě. Za
většinou nepřítomného Dr. Horáčka bude možná třeba stanovit náhradníka,
zvl. na finální úpravu příspěvků.
Předběžně se nabídl Dr. Vitásek, bude ale ještě jednáno s Dr. Horáčkem, zdali
chce v činnosti pokračovat.

9) Dr. Pospíšil osloví větší průzkumné firmy, jestli chtějí dál umístit svá loga do
Zpravodaje ÚGA (za příslušný finanční příspěvek). Dosavadní dohody již
vypršely.
10) Dr. Polák navrhuje neposílat Zpravodaj těm, kteří nemají zaplacené členské
příspěvky déle než 2 roky. Měli by obdržet jen výzvu s upozorněním, že jim
Zpravodaj už nadále posílán nebude.
Pí. Picková by měla dostat aktualizovaný seznam adres na rozesílání.
11) K chystanému medailonu Prof. Paška do příštího Zpravodaje je třeba dát
přehled jeho profesní činnosti a zkompletovat
seznam jeho (hlavně
publikovaných) prací. Něco sehnal Ing. Kudrna, něco zkusí vymoci Dr.
Schröfel, nejlépe by bylo, kdyby to dodal sám jubilant. Zajistí Dr. Schröfel.
Současně ho požádá o úvodní přednášku na kongresu v Ostravě.
12) Dr. Schröfel slíbil odborný příspěvek do Zpravodaje o vsakovacích zkouškách.
Oznámil též nové knihy o ig. průzkumech pro přehrady (O.Horský – P.Bláha) a
o impaktovém charakteru českého masivu (P.Rajlich).
13) Dosavadní tajemnice Ing. Štrosová předá písemnou agendu včetně
dosavadních zápisů z jednání rady Ing. Valentovi.
14) P.Plšek informoval o posledním stavu webových stránek ČAIG. Zbylé
problémy bude třeba dořešit s dosavadním správcem Ing. Chamrou, až se
vrátí ze Stř. Ameriky.
15) Dr. Pospíšil urguje odborné příspěvky pro ig. kongres v Ostravě. Zatím
nedošla žádná anotace. Termín posunut do konce března. Na příští radě bude
zhodnocen stav a rozhodnuta struktura.
16) Probíhá už proces hodnocení prací pro udělení letošní Ceny akademika
Záruby. Na příští radě bude konstatován stav. Dr. Pospíšil se bude informovat
u pí. Hrotkové, kolik došlo návrhů a kdy se sejde komise.
17) Dr. Marek se dotazuje, zdali chce někdo z nové rady převzít archiválie z celé
minulosti ČAIG, včetně obsáhlého balíku písemností z připomínkování
geologického a stavebního zákona. Zabírá to místo cca 2 m na délku, ve
štosech o celkové výšce cca 1 m.
18) Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 6.4. od 13:30 hod. na obvyklém
místě SF ČVUT v Dejvicích.
Po jednání rady bude od 16:00 hod následovat odborný seminář o ig. pracích
v Ázerbájdžánu.

Zapsal: Jan Marek

