Věc: zápis č. 181/2019 z jednání Rady ČAIGu ze dne 2. 9. 2019
Přítomni:

RNDr. Tomášek, Ing. Abramčuková, Ing. Novotný, Ing. Jechová, Mgr.
Brunát, Ing. Tůma, RNDr. Podpěra

Nepřítomni: Ing. Kycl, RNDr. Dvořáková
Host:

Doc. Mašín

Jednání se poprvé konalo na půdě Přf UK na Albertově v místnosti G3.
1. V úvodu jednání přivítal všechny zúčastněné doc. Mašín s tím, že místo
konání jak jednání rady, tak seminářů není ještě definitivní a bude upřesněno
během září podle rozvrhu v novém školním roce.
2. Program přednášek v tomto školním roce je zatím rozvržen takto: 7.10. –
FINE, 4.11. – Hillar – tunely, 2.12. – Roháč – 2. Cena AQZ, pro únorové valné
shromáždění navržen Dostalík, Novotný – Kazbek, o další přednášce uvažuje
i Ing. Havelka
3. Do newsletteru dát přehled přednášek pro podzim (upřesnění jejich pořadí –
zaj. Tomášek) a jejich místo konání.
4. Revize TP 76 pokračuje - ČAIG připravil všechny své podklady včas tj. do
původně avizovaného jednání v červnu. Termín byl posunut Ředitelstvím
dálnic na říjen 2019, další jednání o změnách navržených ŘSD bude 10.9.
5. Revize CSN P 7301005 - nejdříve Dr. Tomášek požádá písemně Ing. Špačka
o sdělení všech připomínek, které byly k předběžné normě během její platnosti
(3 roky) předloženy. Tým zpracovatelů, který nyní tvoří Ing. Novotný, Dr.
Pospíšil, Dr. Tomášek, Ing. Rozsypal – stávající, dnes se přihlásili ještě Dr.
Podpěra a Ing. Tůma, potom bude dále diskutovat o vhodnosti jejich začlenění
do normy. Bude nutné se i zamyslet nad podněty, které zaslal Ing. Poul – Aktiv
Geotechnika a případně následně s touto organizací domluvit schůzku.
6. Ing. Novotný navrhl, aby ovšem nejdříve byl ukončen proces aktualizace TP
76 a teprve následně zahájen proces s CSN P 73 1005.
7. GDPR – proces podpisů bude pokračovat asi zase až na řádné VH v únoru.
8. Web stránky – je nutné, aby fungovaly zatím alespoň ve stávajícím režimu.
Stránky bude potřeba „oživit“ nově upravenými Stanovami a informací o akci
Cholín (Zápis z mimořádné VH, fotky z exkurze a případně alespoň stručným
komentářem). Do příští rady Brunát a Tůma podají návrh rolet.
9. Podzimní číslo Zpravodaje - členové rady jsou vyzýváni ho „zásobit“
informacemi o činnosti asociace (mimořádná VH na Cholíně, schválení úpravy
Stanov, Finální znění Stanov, změna místa konání jednání rady a seminářů,
program seminářů, propagace programu FINE, ….). Termín dodání příspěvků
konec září až začátek října Ing. Abramčukové.
10. Ing. Tůma oznámil, že Tereza Šmejkalová tvoří práci na Zárubovu cenu 2020
pro kterou potřebuje oslovit geology. Žádá proto Radu, zda by jí umožnili
prostřednictvím (asi Newsletteru ) požádat členy asociace o spolupráci tj.
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vyplnění dotazníku. Zároveň souhlasí, že její práce bude podána radou
ČAIGu.
11. Otázka zástupců poboček – prověří Tomášek – úkol trvá
12. Rozeslání členům ČAIG, držitelům odborné způsobilosti IG a firmám
působícím v oboru dopis o důležitosti resp. významu existence a činnosti
asociace s pozvánkou k zapojení do činnosti – zajistí Tomášek – úkol trvá
Další zasedání Rady ČAIG bude 7.10.2019 od 14 hodin na Albertově. Místo bude
oznámeno dodatečně.
Zapsala : Abramčuková
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