Věc: zápis č. 172/2018 z jednání Rady ČAIGu ze dne 3. 9. 2018
Přítomni:

RNDr. Tomášek
Ing. Abramčuková
Ing. Kycl
Mgr. Tůma
RNDr. Dvořáková
Mgr. Brunát
Ing. Novotný

Nepřítomni: Ing. Valenta
RNDr. Schröfel
RNDr. Vitásek
Hosté:

Mgr. Jechová

1) Navržena témata na semináře:
říjen – Ing. Stránský o hospodaření s dešťovou vodou
listopad – seminář u příležitosti jubilantů RNDr. Krále a RNDr. Marka
prosinec - seminář u příležitosti jubilea prof. Paška
únor – VH - Ing. Herle k problému norem
březen – doc. Hilar o ražbách tunelů
duben – RNDr. Kresta – zlepšování zemin a druhotné materiály
květen – STRIX – metody zajištění svahů
červen – RNDr. Tomášek – časté chyby v IGP
2) Diskutován způsob oslavy jubilantů Krále, Marka a Paška – nutno je oslovit a
domluvit nebo je spíš požádat, aby něco ze svých třeba i nejen profesních
zkušeností pronesli – zaj. Tomášek, Abramčuková a Novotný), promyslet
následné občerstvení pro zvané – možnosti prověří Schröfel nebo Valenta
3) Zajistit nějaký článek o oslavencích (Král, Marek) do podzimního Zpravodaje
zaj. Abramčuková
4) Tradiční setkání zástupců členů ČAIGu a SAIGu na Moravě se uskuteční
22.11.2018 v Tvrdonicích, víno a ubytování zaj. Kycl. Kontakt na účastníky zaj.
Tomášek
5) MŽP nereagovalo ani na druhý dopis se stížností ve věci udělování odborných
způsobilostí. Bylo navrženo poslat žalobu. O této variantě dalšího postupu bylo
hlasováno a jednomyslně byla odsouhlasena. Bude nutné zajistit vhodného
právního zástupce. Pozeptají se všichni.
6) Byla vyhotovena smlouva mezi ČAIGem a ŘSD na aktualizaci TP 76 část B,
do řešitelského týmu jsou jmenováni Ing. Novotný, RNDr. Pospíšil, RNDr.
Tomášek. Termín dokončení prací je 30. 6. 2019.
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7) Ing. Novotný se již za ČAIG zúčastnil přípravné schůzky, kde byla
projednávána koncepce novelizace TP76. V říjnu by měl spatřit světlo světa
první nástin textu.
8) Proces revize normy ČSN P 731005 stále trvá, jednání s Ing. Špačkem zatím
bez jednoznačných závěrů.
9) Dr. Tomášek jako zástupce ČAIGu v TNK vyslovil nesouhlas s navrhovanou
normou ČSN 73 1004, hlavním důvodem je, že norma obsahuje přímo v textu
opět tabulku s geotechnickými parametry zemin a ignoruje normu ČSN P 73
1005. Navrhuje, aby i tato norma byla jako přednorma, jejíž funkčnost by
prověřila praxe.
10) Dr. Tomášek zjistil, že v OR jsou stále uvedeny nesprávné údaje o našem
spolku a je potřeba to co nejdříve uvézt na správnou míru což přislíbil zajistit.
11) Webové stránky ČAIGu nejsou stále v pořádku tj. naplněné aktuálními
informacemi. Bude nutné prodiskutovat s Vitáskem, Brunátem a Tůmou jak dál
a lépe.
12) Ing. Abramčuková požádala přítomné o příspěvky do podzimního Zpravodaje,
který by měl vyjít během října.
13) Dr. Tomášek navrhl zřídit od nového školního roku honorovanou práci
„asistenta“ předsedy a tajemníka. Náplň práce bude upřesněna resp. bude
podle okamžité situace upřesňována. Na tuto činnost byla navržena Ing.
Abramčuková.
Další zasedání Rady ČAIG bude 1. 10. 2018 od 14:00 v B574 na Stavební fakultě
ČVUT v Praze.

Zapsala : Abramčuková
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