Věc: zápis č. 197/2021 z jednání Rady ČAIGu ze dne 12.4.2021
Jednání bylo v důsledku nouzového stavu vedeno on-line přes komunikační kanál
MEET
Přítomni (připojeni): RNDr. Tomášek, Ing. Abramčuková, Mgr. Brunát, Ing. Jechová,
Ing. Novotný, RNDr. Dvořáková, Ing. Kycl, RNDr. Mašek, Ing. Hartmann
Hosté:
M. Jech, Ing. Valenta
Omluven:
Mgr. Tůma
Co bylo projednáváno:
1. RNDr. Jan Marek, dlouholetý člen ČAIGu a také jeho bývalý předseda zemřel
12. března 2021. Jeho pohřbu se vzhledem k současným omezením zúčastnil za
ČAIG Jirka Tomášek. Pro Zpravodaj UGA, který vyjde v nejbližších dnech,
připravil vzpomínku Pavel Pospíšil. Zároveň bude ve Zpravodaji znovu po
několika letech zveřejněn článek „Boj o Jezeří“, který sepsal sám Honza Marek.
2. Přehled o činnosti ČAIGu za uplynulý rok připravil pro jarní Zpravodaj Tomášek.
3. Norma ČSN P 73 1005 - jednání zatím vzhledem k situaci nepokročilo. Získávání
„dobrozdání“ od lidí, kteří s normou k plné spokojenosti pracují, stále trvá. Pokud
to bude potřeba, Tomášek připraví oficiální výzvu ČAIGu. Bude vhodné oslovit
nejen geology, ale i projektanty, kteří následně s výsledky geologických průzkumů
pracují – úkol trvá
4. Norma ČSN P 731005 – byla zahájena činnost na revizi normy. Byl kontaktován
Ing. Mach, Ing. Ježek a Ing. Herle. Ing. Špaček zatím o informace o postupu
jednání nežádá.
5. Jednání s MŽP – zatím ještě není vhodná doba. Před zahájením bude potřeba
také ještě interní schůzka Tomášek, Kycl, Pospíšil, Abramčuková, což bude
patrně asi za 14 dní.
6. TP 76 – zatím nic nového.
7. Jednání s Aktivem geotechnika (AG) – Valenta (vedoucí pracovní skupiny)
informoval o dalším postupu v jednání s AG. Z jednání o kompetencích geologů a
geotechniků byl pořízen zápis, který Valenta rozešle členům rady. Byly
prostudovány předložené geologické posudky k posouzení jejich „nekvality“. Na
téma jak postupovat dál, aby se situace se špatnými průzkumy zlepšila, byla
vedena rozsáhlá diskuze zatím bez jednoznačného závěru. Vzdělávání (?), další
metodiky průzkumů (?), jednání s MŽP (?). Pracovní skupina na základě této
diskuze připraví návrh postupů, které předloží Radě k projednání.
8. Sjednocení webové stránky CAIG.cz a CAIG-UGA.cz: Ing. Chamra byl
kontaktován, ale je v současné době nemocný, přesné údaje o doméně bude
hledat – úkol trvá.
Příští schůze Rady – bude 3. května od 14 hodin, způsob nebo místo bude ještě
upřesněno podle situace.
Zapsala: Abramčuková
Česká asociace inženýrských geologů
Praha 2, Albertov 6, 128 00

