Věc: zápis č. 170/2018 z jednání Rady ČAIGu ze dne 14. 5. 2018
Přítomni:

RNDr. Tomášek
Ing. Abramčuková
Ing. Kycl
Mgr. Tůma
RNDr. Dvořáková
Nepřítomni: Ing. Valenta
RNDr. Schröfel
Ing. Novotný
Mgr. Brunát
RNDr. Vitásek
1) Proběhlo vyhodnocení prací na cenu akademika Q. Záruby. Soutěž, které se
zúčastnili 4 mladí inženýrští geologové, vyhrál v kategorii praktických prací
RNDr. Václav Hájek. Cena za vědeckou práci nebyla udělena, protože se
nikdo nepřihlásil. Na zasedání komise byl přednesen návrh rady ČAIGu, aby
v rámci roku nemusela být cena udělena v případě nedostatečné kvality prací.
Návrh byl přijat.
2) Dr. Tomášek odeslal druhý dopis na MŽP se stížností ve věci udělování
odborných způsobilostí. Ing. Kycl přinesl zprávu z neoficiálního jednání s MŽP,
kde vše vyznělo (z nedostatku informací příslušných pracovníků), že je chyba
na naší straně. Bude nutné zajistit správnou informovanost na příslušných
místech. Podklady připraví Abramčuková a Dvořáková, jednat bude Tomášek.
Nutné bude vše ještě probrat třeba na Cholíně.
3) Setkání na Cholíně dne 18.5. – příprava je v plném proudu, zatím přihlášeno
cca 35 lidí, někteří se zúčastní jak exkurze, tak podvečerního setkání, někteří
dorazí až na setkání. Na exkurzi do Slap se přihlásilo 30 zájemců. Bylo
dohodnuto na tomto setkání využít účasti kolegů oceněných na kongresu
v Brně (Král, Marek Schroffl ) a ještě jednou jim poděkovat za jejich celoživotní
přínos pro IG.
4) Ing. Novotný se již za ČAIG zúčastnil na ŘSD jednání ohledně novelizace
TP76 A,B (TP 76 C bude řešeno ve spolupráci s Ing. Rozsypalem). V září
nebo v říjnu by měl spatřit světlo světa první nástin textu. Zpracovatelem je
VÚT Brno v čele s doc. Pasekou, koordinací prací byl za ŘSD pověřen Ing.
Kopřiva.
5) Proces revize normy ČSN P 73005 stále trvá, bude nutné oživit jednání s Ing.
Špačkem, co je nutné udělat pro to, aby nebyla pouze přednormou.
6) Webové stránky ČAIGu nejsou stále v pořádku tj. naplněné aktuálními
informacemi. Bude nutné na Cholíně prodiskutovat s přítomnými Vitáskem,
Brunátem a Tůmou jak dál a lépe.
7) Dr. Tomášek navrhl zřídit od nového školního roku honorovanou práci
„asistenta“ předsedy a tajemníka. Náplň práce bude upřesněna resp. bude

Česká asociace inženýrských geologů
Praha 6, Thákurova 7, 16629

podle okamžité situace upřesňována. Na tuto činnost byla navržena Ing.
Abramčuková.
8) Bude nutné na příští radě připravit témata na semináře pro podzimní semestr
resp. pro další školní rok.
9) Ing. Jechová přislíbila na minulé radě seminář o hospodaření s dešťovou
vodou.
10)Na podzim plánujeme tradiční setkání zástupců členů ČAIGu a SAIGu na
Moravě, možnosti ověří Ing. Kycl. Navrhovaný termín je čtvrtek nebo pátek ve
2. Nebo 3. Týdnu v říjnu.
11)Dr. Dvořáková podotkla jednak, že se blíží termín placení členských
příspěvků, takže obešle ty, kteří doposud svoji členskou povinnost nesplnili a
dále upozornila na komplikace vyplývající z nefunkčnosti komunikace mezi
novým členem a Dr. Vitáskem jako správcem webstránek.

Další zasedání Rady ČAIG bude 4. 6. 2018 od 14:00 v B574 na Stavební fakultě
ČVUT v Praze.
Zapsala : Abramčuková
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