Zápis č. 1 z jednání pracovních skupin AG ČKAIT a ČAIG
Datum: 30.3.2021
Místo: on-line setkání
Přítomni: Zdeněk Brunát, Lukáš Grünwald, Vojtěch Ježek, Jan Valenta
V rámci jednání bylo dohodnuto:
1) Ze strany ČAIG bylo řečeno, že připomínkám k zaslaným průzkumům rozumí a s většinou
souhlasí. Rada ČAIG bude o nedostatečnosti průzkumů jednat. Zástupcům AG ČKAIT následně
připraví svůj návrh postupu k řešení.
2) Padl návrh, aby Rada ČAIG působila vahou své autority na členskou základnu ve věci
nedostatečnosti průzkumů a nejvýraznější pochybení řešila na úrovni MŽP.
3) Zástupci ČAIG požádali AG o spolupráci ve smyslu vracení nedostatečných průzkumů
investorům, aby i investor měl zpětnou vazbu, že přílišný tlak na finance není v jeho
prospěch.
4) Zástupci AG zahájili přípravy k jednání s komorou architektů, kde budou prezentovat
důležitost provedení inženýrskogeologických průzkumů v náležitém rozsahu. Jednání se
zástupci komory architektů budou vedena z důvodu, že velmi častou je architekt nositelem
přípravy stavební dokumentace. Do budoucna se předpokládá přizvání zástupce ČKA ke
společným jednáním nad problematikou průzkumů.
5) Zástupci AG a ČKAIT si navzájem potvrdili, že obory inženýrská geologie a geotechnika jsou
dva oddělené a na sebe navazující obory. Inženýrský geolog zpracovává průzkum a dodává
podklady pro návrh geotechnické konstrukce. Geotechnik přebírá výsledky průzkumných
prací a používá je pro návrh geotechnické konstrukce. Obecně platí, že obec geotechniků
nemá zájem provádět průzkumné práce a obec inženýrských geologů nemá zájem navrhovat
geotechnické konstrukce. Obec geotechniků pozoruje tendenci geologů (i nečlenů ČAIG)
dodávat nedostatečné průzkumy ale sílí snaha tyto nedostatečné průzkumy eliminovat a
vstupovat jako mezičlánek mezi objednatele průzkumu a jeho dodavatele.
6) Zástupci AG navrhli, že by bylo dobré vytvořit „Metodický pokyn“, který by byl onou
kuchařkou jak dělat IG průzkum, aby jeho výstupy byly pro projektanta (geotechnika)
dostatečné. Jako podklad pro vytvoření takového dokumentu navrhli použít Revizní protokol
TP1.9.8 a zjednodušenou excelovou tabulku ověřování dostatečnosti průzkumu. AG
k vytvoření „metodického pokynu“ poskytne ČAIGu nezbytnou součinnost.
7) Zástupci ČAIG navrhovali další témata k řešení na některá z příštích jednání. Jedná se o
témata, která jsou velmi diskutována v obci inženýrských geologů:
- vymezení používaných pojmů v průzkumných zprávách
- dohoda na legislativním vymezení činností v současné době
- návrhy legislativních úprav činností obou oborů
Příští jednání: bude svoláno podle potřeby
Zapsal: Jan Valenta

