Věc: zápis č. 167/2018 z jednání Rady ČAIG ze dne 8. 1. 2018
Přítomni:

RNDr. Tomášek
Ing. Abramčuková
RNDr. Dvořáková
Mgr. Brunát
Ing. Kycl
RNDr. Jan Schröfel
Ing. Novotný

1) Dr. Tomášek oznámil, že dopis – stížnost na nekonání MŽP ve věci udělování
oprávnění je připraven a bude zítra odeslán. Konečný text rozešle pro informaci
ještě dnes večer všem členům rady.
2) Dr. Tomášek oznámil, že dopis na ŘD ve věci novelizace TP 76 resp. žádost o
přizvání zástupců z rady ČAIGu při její tvorbě bude taktéž zítra odeslán a
konečný text rozešle pro informaci také ještě večer všem členům rady.
3) Dr. Dvořáková informovala přítomné členy Rady o výsledcích ekonomického
zhodnocení 3. IG kongresu 2017 v Brně.
4) Cena akademika Záruby v letošním roce – na nominaci za ČAIG byl navržen
Mgr. Zdeněk Polák. Bude potřeba s ním a s Pavlem Polákem vejít do kontaktu
a zjistit jeho možnosti.
5) Diskutována změna termínu Valné hromady, resp. její posun mimo pražské
jarní prázdniny o měsíc na 5.3. Dr. Schroffel zjistí co nejdříve prostorové
možnosti jejího konání na stavební fakultě, aby mohla být co nejdříve rozeslána
informace všem členům asociace. Témata seminářů pro dané termín se měnit
nebudou.
6) Dr. Tomášek informoval o posouzení navrhované normy na zemní práce na
výstavbu potrubí ČSN 73 3055, o což jsme byli požádáni ÚNMZ. Připomínky od
některých členů rady byly odeslány. 9.1. se bude v 10 hodin konat v budově
HDP meeting k normě, které se zúčastní Dr. Tomášek a bude zde prezentovat
stanovisko rady ČAIGu (buď že normu považujeme za nadbytečnou nebo
považujeme za nutné v některých částech její text upravit).
7) Další navrhované normy zaslané jako informace z ÚNMZ nejsou pro nás
z hlediska geologie zajímavé.
8) Dr. Vitásek informoval emailem o existenci Revizního soupisu (který se nestal
součástí národní přílohy EC7 ani jiných norem). Je součástí systému Profesis
vydávaného ČKAIT, kter má k dispozici každý člen ČKAIT a dále je k přečtení –
stažení např na www.adszs.cz, atd
9) Diskutováno bylo o vhodnosti konání setkání členů asociace ČAIG. Navrženo
bylo, aby se setkání konalo v pátek v druhé polovině května, opět na Cholíně.
Navrhovanými odbornými tématy, které by byly probírány v podvečer, by mohly
být: aktuální seznam platných norem, jaké odborné informace je možné získat
z různých webových stránek, popř. další návrhy nás ještě třeba
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napadnou. Dále by bylo vhodné uspořádat odpolední „odbornou vycházku“ po
okolí místa konání akce. Příspěvek by byl opět symbolický 100,- Kč. Asociace
by hradila ubytování a pohoštění, dopravu by si zajišťovali účastníci sami. Na
toto setkání budou pozváni i kolegové ze SAIGu.
10) Tradiční setkání rady ČAIG a SAIG navrhujeme uspořádat na podzim.
11) Diskutována funkce a pracovní náplň sekretáře/ky rady ČAIGu.
12) Bylo dohodnuto uveřejnit na webových stránkách články z kongresu v Brně a
Newslettrem na ně upozornit.
13) Letos oslaví 21.12. prof. Pašek své 90. narozeniny. Bude potřeba na to
pamatovat nějakou vhodnou akcí.
14) Další zasedání Rady ČAIG bude 5. 2. 2018 od 14:00 v B574 na Stavební
fakultě ČVUT v Praze.
Zapsala: Abramčuková

Česká asociace inženýrských geologů
Praha 6, Thákurova 7, 16629

