Zápis ze schůze Rady ČAIG dne 3-prosince 2012 v pondělí na Stavební fakultě ČVUT
Přítomni: Polák, Schröfel, Abramčuková, Dvořáková, Kycl, Pospíšil,

další ???

Omluveni: Valenta
Bohužel jsem poznámky k zápisu někde ztratil, a tak, co je zapsáno, je posbíráno ve vzpomínce starce
Alespoň to důležité!

1. Příští setkání Rady ČAIG se koná 7. ledna 2013, již v 12.30 hod v Akademické restauraci ČVUT,
P 6, Thákurova 1
2. Po schůzi od 16.00 hod následuje seminář M. Růžička (Soletanche): Příklady zakládání staveb
v náročných podmínkách
3. Nejvýznamnější událostí je pak volební Valná hromada ČAIG dne 04.02.2012 od 14.00 hod
v místnosti C 215 na FSV ČVUT, včetně občerstvení a přednášky s projekcí o Geologickém
kongresu v Austrálii.
4. Pro Valnou hromadu je nezbytné připravit kandidátku (rozhodli jsme se, že Rada navrhne
přesný počet členů Rady a z těch pak zvolí předsedu). Bude to velmi náročné, protože část
nás, kteří ve funkci rotují, jsou již nevhodní (nevolitelní) podle Stanov.
5. Měli by to být kandidáti, kteří se pokud to je jenom možné, jednání Rady účastnili. Program a
kandidátku pro Valnou hromadu musíme připravit na jednání 7. Ledna. Důležité!!!!!!
6. Stále nefunguje komunikace mezi členy a Radou. Většina členů není schopna využívat
webové stránky ČAIG a číst například Zpravodaj UGA. Rada prosí a pověřuje Petr Vitáska, aby
připravil návod a pokusil se rozšířit komunikaci mezi členy a Radou. Stále scházejí emailové
adresy.
7. Závěry z jednání o NAD ČSN EN 1997-1: Bohužel komise nedošla k definitivnímu závěru při
práci na národní příloze. Liší se stále názory kolektivu katedry geotechniky reprezentované
prof. I. Vaníčkem, kolektivem z Arcadis SG - Herle (popř. kolektivem Zakládání staveb). ČAIG
prostřednictvím P. Pospíšila odeslal závěry našeho projednávání, kde jsme formulovali naše
připomínky a názory. V dalším projednávání TNK 41, kde vidíme významnější účast, nám byla
opět přislíbeno členství v komisi, kde se bude norma projednávat.
8. Již se začíná rýsovat konference hydro a ig. Bude se konat v Liberci. Budeme muset nabídnout
pomoc. Budeme muset připravit příspěvky. Budeme muset sehnat sponzory.
9. Vyšly nové knihy, na které jsme upozornili ve Zpravodaji UGA: J.Krásný – Regionální
hydrogeologie. Je ke koupi ČGS. Vyšla kniha od J. Peška Uhelné pánve ČR (dobré pro
regionální geologii).
10. Na závěr se omlouvám účastníkům minulého semináře, který se nekonal z důvodu toho, že se
nedostavil přednášející S. Štábl (Geoprojekt). Bez vysvětlení, bez omluvy.
Ze vzpomínek zapsal: Jan Schröfel

