Věc: zápis č. 203/2021 z jednání Rady ČAIGu ze dne 6.12.2021
Přítomni:

Ing. Kycl, Ing. Abramčuková, M. Jech, Ing. Jechová, RNDr. Tomášek,
Mgr. Tůma
Omluvili se: RNDr. Dvořáková, Mgr. Brunát, Ing. Novotný, Ing. Valenta

Co bylo projednáváno:
1. IG a HG kongres 2022 – Ing. Kycl byl dnes s RNDr. Datlem projednat místo a
termín konání na UJEP v Ústí nad Labem, který se zde bude konat ve dnech 7.9. září 2022. Podrobnosti z jednání v příloze tohoto zápisu.
2. Stanovení znaleckých oborů pro určení příčin sesuvů – na adresu asociace
byl doručen dopis od advokátní kanceláře Sedláček a spol. s žádostí „pro jaké
znalecké obory musí být soudní znalci jmenováni, aby mohli podat znalecký
posudek ohledně příčin sesuvu na D8“ – odpoví RNDr. Tomášek.
3. Vzhledem k vývoji situace na pátečním jednání mezi zástupci ČAIGu (Ing. Kycl,
doc. Pospíšil, RNDr. Tomášek a Ing. Novotný) a SG Geotechniky (doc. Rozsypal
a Ing. Kučera) o pravidlech udílení zlatých medailí akademika Quido Záruby za
celoživotní zásluhy v oboru inženýrská geologie a geotechnika bylo na dnešním
jednání Rady navrženo, že pokud nedojde k zásadnímu obratu v jednání (tj. že
zlatá medaile bude vydávána výhradně v gesci Rady ČAIG), vytvoří ČAIG novou
„pamětní medaili akademika Quido Záruby za celoživotní přínos inženýrské
geologii“. Její udělování by bylo zcela v gesci ČAIGu.
4. Garanti odborné způsobilosti – navrženi a odhlasováni: Ing. Abramčuková, Ing.
Činka, RNDr. Dvořáková, RNDr. Tomášek, RNDr. Vybíral. Tento návrh bude
zaslán na MŽP k dalšímu postupu.
5. Norma ČSN P 73 1005 – Ing. Kycl, Ing. Novotný, RNDr. Pospíšil a RNDr.
Tomášek se sejdou odpoledne 15. popř. ještě 16.12. odpoledne ke zpracování
všech podaných připomínek, aby mohlo být finální znění normy předáno do konce
tohoto roku. Jednání na půdě ČGS je otevřené zájemcům z řad rady ČAIG.
6. Informace o vývoji TP 76 – zatím žádný posun.
7. Jednání s Aktivem geotechnika (AG) – zatím žádné další neproběhlo.
8. Odborné přednášky – náměty na přednášky jsou stále vítány, neboť pro příští
semestr nemáme zatím žádné. Je nutné tuto výzvu zveřejnit na webových
stránkách popřípadě zveřejnit i newslettrem!
9. Rada navrhla na funkci tajemníka Ing. Pavla Tůmu, který kandidaturu přijal.
10. RNDr. Tomášek předal razítko asociace č. 2 Ing. Kyclovi.
11. Valná hromada asociace – její konání bylo navrženo v řádném termínu tj.
7.2.2022.

Příští schůze Rady – bude 3.1.2022 mimořádně od 12 hodin v restauraci „Na
Hradčanské“. Rezervaci zajistí Ing. Kycl.
Zapsala: Abramčuková
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