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Úvodník
Nezbavil jsem se povinnosti opět napsat něco úvodem našeho Zpravodaje. Opět jsme o 6
měsíců starší a chtěli bychom vám sdělit co se stalo, co je nového a co nás čeká.
Nejprve slovo k našim členům. Závidím při rozhovorech se zahraničními kolegy přirozenost,
s jakou se sdružují, jak organizují svůj spolkový profesionální život. Podobně jako u nás jsou
mezi nimi tahouni, kteří se přičiní a ti kteří se nechají obsluhovat. Nejsou však téměř takoví,
kteří nejsou organizováni v profesních komorách, sdruženích a spolcích. U nás je to jako
začarované kolo. Je nás málo, nejsme dostatečnou autoritou u státních, regionálních institucí,
ani u veřejnosti. Když je nás málo, nejsme schopni naši činnost dobře financovat. Příjmy
z příspěvků klesají a běžné náklady rostou (poštovné, bankovní poplatky apod.). Populace
našich členů stárne a jejich příspěvky se snižují nebo nejsou. Zmizeli velkorysí grandi, kteří
např. jako pan docent Houska (ČAIG) přišli na začátku roku a vložili do rozpočtu třeba tisíc.
Podniky, odborné firmy si málo uvědomují význam našich profesních organizací. Myslím
dokonce, že by samy mohli přijít za námi a na podpoře našeho života se více a intenzivněji
účastnit. Nejsem si jistý, zda podpora asociací by neměla být v jejich zájmu (informace,
European Geologist, doškolování, profesionální komunikace, exkurzní činnost, konzultace).
Přál bych si, aby naše asociace (včetně UGA), žily v relativním blahobytu. Bez starostí
opatřovat finanční prostředky a naopak se věnovat tomu, co mají ve stanovách a programu.
Zkuste pomoci, zkuste poradit!
Přál bych si, aby i Ministerstva, pod která svojí činností profesně příslušíme, nám věnovala
více pozornosti. Nejen pro nás vydávat zákony, vyhlášky, ale uvědomit si, že jsme ti, kterých
činnost spravují.
Samozřejmě mnoho věcí řešíme osobními kontakty. Není to ale asi ta pravá a nejlepší cesta.
Máme v plánu opětovně oslovit nositele oprávnění projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce a pozvat je mezi nás. Účastnit se naší činnosti, přispět k jejímu obohacení,
k její všemožné podpoře. Toto úsilí by mělo být spontánní a mělo by být podpořeno námi
všemi osobně.
Možná, že se nám to podaří alespoň částečně aktivitou, kterou připravují členové ČAH.
Organizují příští rok Mezinárodní kongres v Ostravě. K této aktivitě se připojují letos i
členové ČAIG v podobné paralelní akci. Věříme, že alespoň pro ostatní asociace se může toto
stát platformou pro intenzivnější odborné a nakonec i společenské setkávání v budoucnosti.
Věnujte prosím těmto akcím pozornost. Připravujte již nyní zajímavé příspěvky. Přijďte
poslechnout! Šetřete již nyní na vložné. Zapište do diáře termíny (první cirkuláře jsou otištěné
ve Zpravodaji).
Pokud máte nějaké konstruktivní náměty, poskytněte je. Nebojte se kritizovat. Přál bych si i
nyní pracovat vedle autority, jako byl např. Q. Záruba, jehož tradiční semináře se snažím
s pomocí okolí nadále udržovat. Stále věřím, že vyrostou osobnosti, které tuto činnost
přirozeně převezmou.
Jan Schröfel

4

Zpravodaj UGA

6/2008

5

Zpravodaj UGA

6/2008

Legislativa
Přehled norem v oblasti inženýrské geologie a geotechniky
(Jan Marek)
Podle vzoru zpravodajů SAIG uvádíme přehled různých norem užívaných v inženýrsko
geologické a geotechnické praxi s rozlišením aktuální platnosti v době přijímání norem
Evropské unie. Uvedený přehled norem se týká pouze zkoušek kameniva. Normy z dalších
oborů budou publikovány v příštích číslech Zpravodaje.
Vysvětlivky: - platné normy1)
- neplatné normy2)
- normy, které nebyly na stránkách ČNI nalezeny3)
Normy, které jsou zatím v platnosti, ale revidují se
ČSN 73 10011)
ČSN 73 00902)
ČSN 72 10012)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely
Pojmenování a popis hornin

Normy, které jsou v platnosti, ale budou se revidovat (do roku 2010)
ČSN 72 10021)
ČSN 73 10022)
ČSN 73 10102)
ČSN 73 00371)
ČSN 73 30413)
ČSN 73 0035 1)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby
Pilotové základy
Názvosloví a značky pro zakládání staveb
Zemní tlak na stavební konstrukce
nenalezeno
Zatížení stavebních konstrukcí

Po přijetí příslušných EN se uvedené ČSN zruší, zatím platí (předpoklad: rok 2010 a později)
ČSN 72 1010
Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody
ČSN 72 10112)
Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin
ČSN 72 10122)
Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
ČSN 72 10132)
Laboratorní stanovení meze plasticity zemin
ČSN 72 10142)
Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin
2)
ČSN 72 1020
Laboratorní stanovení propustnosti zemin
ČSN 72 10252)
Laboratorní stanovení pevnosti jemnozrnných zemin v prostém
tlaku
ČSN 72 10272)
Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin v edometru
2)
ČSN 72 1030
Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin krabicovým
přístrojem
ČSN 72 10312)
Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin
triaxiálním přístrojem
ČSN 72 10041)
Presiometrická skúška
Normy, které zůstanou v platnosti i po přijetí EN
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ČSN 72 1018 1)
ČSN 72 1016 1)
ČSN 72 10151)
ČSN 72 10211)
ČSN 72 11911)
ČSN 72 10291)
ČSN 72 10191)
ČSN 72 1006
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Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou
Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách
Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách
Zkoušení míry namrzavosti zemin
Stanovení adsorpce vody podle Enslina
Laboratorní stanovení smršťování zemin
Kontrola zhutnění zemin a sypanin

Přijaté EN, implementované na ČSN EN
ČSN EN 15371)
Provádění speciálních geotechnických prací Injektované horninové kotvy
ČSN EN 15381)
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní
stěny
ČSN EN 15361)
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané
piloty
ČSN EN 120361)
Samolepicí pásky - Měření pronikání rozpouštědla do lepicích
překrývacích pásek
ČSN EN 126991)
Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty
ČSN EN 127151)
Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže
1)
ČSN EN 12716
Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž
ČSN EN ISO 14688 – 11)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování
zemin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN EN ISO 14 688 – 21) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování
zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
ČSN EN 13331 - 11)
Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
1)
ČSN EN 13331 – 2
Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo
zkouškou
ČSN EN ISO 14 689 – 11) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování
hornin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN EN 14 1991)
Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty
1)
ČSN EN 14 679
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové
zlepšování zemin
ČSN EN 14 731
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové
zhutňování zemin vibrováním
3)
ČSN EN 22 476 – 2
nenalezeno
ČSN EN 22 476 – 33)
nenalezeno
1)
ČSN EN ISO 22475 – 1
Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření
podzemní vody - Část 1: Zásady provádění
ČSN EN 14 4753)
nenalezeno
Eurokódy
ČSN EN 1997 – 11)
ČSN EN 1997 – 21)

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1:
Obecná pravidla
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2:
Průzkum a zkoušení základové půdy
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Zkušební normy na určení všeobecných vlastností kameniva
ČSN EN 932 − 11)
vzorků
ČSN EN 932 – 21)
ČSN EN 932 – 31)
ČSN EN 932 – 51)
ČSN EN 932 – 61)

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody
zmenšování laboratorních vzorků
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a
názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební
zařízení a kalibrace
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

Zkušební normy na určení geometrických charakteristik kameniva
ČSN EN 933 − 11)
ČSN EN 933 – 21)
ČSN EN 933 – 31)
ČSN EN 933 – 41)
ČSN EN 933 – 51)
ČSN EN 933 – 61)
ČSN EN 933 – 71)
ČSN EN 933 – 81)
ČSN EN 933 – 91)
ČSN EN 933 – 101)

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení
zrnitosti - Sítový rozbor
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2 : Stanovení
zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru
zrn - Index plochosti
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru
zrn - Tvarový index
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu
drcených zrn v hrubém kamenivu
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení
povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení
obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém
kamenivu
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení
jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení
jemných částic - Zkouška methylenovou modří
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení
jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)

Zkušební normy na určení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva
ČSN EN 1097 – 11)
ČSN EN 1097 – 21)
ČSN EN 1097 – 31)
ČSN EN 1097 – 41)
ČSN EN 1097 – 51)
ČSN EN 1097 – 61)

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1:
Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2:
Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3:
Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4:
Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5:
Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6:
Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavost
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Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7:
Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8:
Stanovení hodnoty ohladitelnosti
Stanovení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9:
Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická
zkouška
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10:
Stanovení výšky vzlínavosti vody

Zkušební normy na určení tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým
účinkům
ČSN EN 1367 – 11)
ČSN EN 1367 – 21)
ČSN EN 1367 – 31)
ČSN EN 1367 – 41)
ČSN EN 1367 – 51)

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1:
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2:
Zkouška síranem hořečnatým
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3:
Zkouška varem pro rozpadavý čedič
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4:
Stanovení smršťování
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům

Zkušební normy na určení chemických vlastností kameniva
ČSN EN 1744 – 11)
ČSN EN 1744 – 31)
ČSN EN 1744 – 41)
ČSN EN 1744 – 51)
ČSN EN 1744 – 61)

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů
loužením kameniva
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti
na vodu filerů pro asfaltové směsi
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení
chloridových solí rozpustných v kyselině
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu
výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu
Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a

ČSN EN 13179 – 11)
kulička
ČSN EN 13179 – 21) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo
Výrobky z kameniva
ČSN EN 126201)
ČSN EN 130431)

Kamenivo do betonu
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
1)
ČSN EN 13055 – 1 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a
injektážní malty
1)
ČSN EN 13055 – 2 Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a
povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace
1)
ČSN EN 13139
Kamenivo pro malty
ČSN EN 13242+A11) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13383 – 11) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
9
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ČSN EN 13383 – 21) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 134501)
Kamenivo pro kolejové lože
Terminologie a všeobecné určení pro přírodní a umělý kámen
ČSN EN 124401)
ČSN EN 126701)
ČSN EN 146181)

Přírodní kámen - Pojmenování
Přírodní kámen - Terminologie
Umělý kámen - Terminologie a klasifikace

Zkoušky přírodního kamene
ČSN EN 19251)
ČSN EN 19261)
prostém tlaku
ČSN EN 19361)
ČSN EN 123701)
krystalizaci solí
ČSN EN 123721)
ČSN EN 124071)
ČSN EN 123711)
ČSN EN 133731)
ČSN EN 131611)
ČSN EN 133641)
ČSN EN 137551)
ČSN EN 139191)
ČSN EN 140661)
tepelnému šoku
ČSN EN 141461)
ČSN EN 141471)
ČSN EN 141571)
ČSN EN 141581)
ČSN EN 142051)
ČSN EN 142311)
ČSN EN 145811)
ČSN EN 145791)
ČSN EN 145801)
pružnosti

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele
nasákavosti vodou působením vzlínavosti
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové
hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při
soustředném zatížení
Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických
charakteristik výrobků
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při
konstantním momentu
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v
otvoru pro kolík
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za
atmosférického tlaku
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení 1)odolnosti proti
stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu
pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti
stárnutí působením slané mlhy
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu
pomocí zkušebního kyvadla
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární
tepelné roztažnosti
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu
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Normy na výrobky z kamene
ČSN EN 14671)
ČSN EN 14681)
ČSN EN 14691)
ČSN EN 120571)
ČSN EN 120581)
Požadavky
ČSN EN 13413)
ČSN EN 13421)
ČSN EN 13431)
ČSN EN 12326 – 11)
ČSN EN 12326 – 21)

Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky
Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky
Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky
Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky
Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky nenalezeno
Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky
a zkušební metody
Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a
zkušební metody
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a
vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a
vnější obklady - Část 2: Zkušební metody

Zkušební metody umělého kamene
ČSN EN 14617 – 11) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové
hmotnosti a nasákavosti vodou
ČSN EN 14617 – 21) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu
ČSN EN 14617 − 41) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti
obrusu
ČSN EN 14617 – 51) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 14617 – 61) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti
tepelnému šoku
1)
ČSN EN 14617 – 8 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 8: Stanovení odolnosti při
upevnění (tržné zatížení u otvoru pro čep)
1)
ČSN EN 14617 − 9 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti
nárazu
ČSN EN 14617 – 101) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické
odolnosti
ČSN EN 14617 – 111) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele
lineární tepelné roztažnosti
1)
ČSN EN 14617 – 12 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové
stálosti
ČSN EN 14617 – 131) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického
odporu
ČSN EN 14617 – 151) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 15: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 14617 – 161) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů,
geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Upozornění

Upozorňujeme, že dne 16.8.2008 vstoupil v platnost nový zákon 167/2008 Sb. o
ekologické újmě, který se týká i geologů - hlavně hydrogeologů a sanačních geologů!
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Metodický pokyn ČAH č. 2/2008 k vyhlášce č. 590/2002 Sb. o technických
požadavcích pro vodní díla
1. ÚVOD
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590,/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní
díla, po změnách provedených vyhláškou č. 367/2005 Sb. uvádí v § 17 následující:
1) Studna se provádí ze stavebních hmot, které odpovídají příslušným
materiálovým normám. Studna pro odběr podzemní vody využívaná pro
zásobování pitnou vodou se provádí z materiálů podle zvláštního právního
předpisu.
2) Konstrukce studny se provádí tak, aby zabraňovala vnikání dešťové vody a
nečistot do studny.
3) Podmínka umístění studny a zřizování studně se stanoví způsobem podle
zvláštního právního předpisu a podle normových hodnot s přihlédnutím
k vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, je-li toto vyjádření k dispozici.
K uvedenému několik aktuálních odkazů:
ad 1) Zvláštním právním předpisem pro použití materiálů je vyhláška 409/2005 Sb. o
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody
ad 3) Podmínka umístění studny vyplývá především z vyhlášky č. 137/1998 Sb. ve znění
pozdějších předpisů o obecných technických požadavcích na výstavbu, kde se v § 5 říká:
Studna individuálního zásobování vodou (dále jen studna) musí být situována
v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve
studni a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.
Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění a od sousedních studní je
dána normovými hodnotami.
Normovými hodnotami pro umístění studny se ve smyslu vyhlášky č. 590/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů rozumí hodnoty uvedené v ČSN 755115 Studny individuálního
zásobování vodou. Její obsah se tak stává podmíněně závazným, pokud vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí nestanoví jinak.
Uvedenými skutečnostmi vycházejícími z platných právních předpisů se studny a jejich
technická řešení dostávají do jasného právního postavení a vodoprávní úřady tak mají
k dispozici nástroj, kterým mohou současný neuspokojivý stav v budování studen a jejich
konstrukce řešit. A začínají ho využívat, což se bezprostředně týká osob s odbornou
způsobilostí, tedy hydrogeologů.
2. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI METODICKÉHO POKYNU ČAH Č. 2/2008
Metodický pokyn ČAH č. 2/2008 vznikl především proto, že osoba s odbornou způsobilostí je
téměř vždy přímým či nepřímým účastníkem správního řízení ve věci výstavby studen a
povolování odběru vody z nich, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech
nerozhodne jinak. Účast osoby s odbornou způsobilostí má dvě základní podoby:
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Tou první je kdysi klasický způsob, tzn., že studna se ve své podzemní části projektuje a
vybuduje jako průzkumné geologické dílo v intencích geologického zákona1 a řešitelem je
tedy osoba s odbornou způsobilostí. Po ověření vydatnosti tohoto díla a jakosti vody v něm,
pokud je využití průzkumného objektu možné, se upraví na vodní dílo v intencích
stavebního2, resp. vodního zákona3. Pokud potenciální studna hloubená jako průzkumné dílo
nemůže být využita jako vodní dílo, musí být ve smyslu geologických předpisů likvidována.
Důvodem k likvidaci je přitom nejenom nedostatečná vydatnost nebo nevyhovující jakosti
vody, ale nově, dle praxe již řady vodoprávních úřadů, i skutečnost, že:
-

umístění studny neodpovídá § 5 vyhlášce č. 137/1998 Sb. ve znění pozdějších
předpisů o obecných technických požadavcích na výstavbu;

-

použité stavební hmoty neodpovídají příslušným materiálovým normám;

-

technické parametry studny neodpovídají normovým hodnotám, pokud z vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí nevyplývá možnost či potřeba změnit tyto technické
parametry.

Pokud si osoba s odbornou způsobilostí tyto skutečnosti při projekci a realizaci
průzkumného díla neuvědomí, může se dostat do situace, že toto dílo nebude možno
aktivovat na vodní dílo určené k jímání podzemní vody, tedy na studnu a průzkumné
dílo bude muset být na základě projektu likvidačních prací likvidováno.
Druhou podobou studny je její přímá projekce a provádění jako vodního díla v intencích
stavebního, resp. vodního zákona a osoba s odbornou způsobilostí se ze zákona vyjadřuje
jen k nakládání s podzemními vodami, případně si vymíní realizaci doplňujícího
hydrogeologického průzkumu v průběhu stavby nebo po jejím dokončení (sem spadají např.
popis zastiženého horninového profilu, čerpací zkoušky, laboratorní analýzy). Odpovědnost
za umístění studny, použité materiály a technické parametry studny v daném případě
přejímá projektant, tedy osoba s autorizací pro obor vodohospodářské stavby.
Protože však osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii se na této dokumentaci
podílí, musí minimálně v oboru své odbornosti projektanta upozornit na možné kolize
tak, aby v rámci povolování stavby nebo dokonce v rámci kolaudačního řízení nedošlo
k situaci, že studna nemůže být v důsledku svého umístění, použitých hmot nebo
technických parametrů povolena, případně kolaudována jako vodní dílo.
3. CO MUSÍ ŘEŠIT OSOBA S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ A ČÍM SE ŘÍDÍ
Pro běžnou praxi při projektování a provádění studen jsou významné tři normy, a to:
-

ČSN 756615 Jímání podzemní vody

-

ČSN 755115 Studny individuálního zásobování vodou a

-

ČSN 736614 Zkoušky zdrojů podzemní vody.

Pouze ČSN 755115 Studny individuálního zásobování vodou se vyhláškou č. 590/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů stala normou závaznou s tím, že k určitým modifikacím ve
věci umístění nebo parametrů studny může dojít na základě vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí. A pro toto vyjádření by nezbytným odborným podkladem měly být obě zbývající
normy. Jejich závaznost není sice taxativně stanovena, ale vazba na závaznou ČSN 75
5115 je evidentní, neboť ta vychází především z ČSN 756615 Jímání podzemní vody.
1

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
3
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
2

13

Zpravodaj UGA

6/2008

Předkládaný metodický pokyn proto shrnuje vše podstatné z těchto norem, čím by se
osoba s odbornou způsobilostí měla při projekci a provádění studen, ať již přes
institut průzkumných prací anebo přímo jako vodních děl, řídit. Větší podrobnost je
věnována převážně budovaným studnám vrtaným (trubním).
3.1 Rozsah průzkumu ve fázi projekční přípravy jímacího objektu
Průzkum směřující k přímému vybudování jímacího objektu podzemní vody jako vodního díla
by měl být v intencích ČSN 756615 Jímání podzemní vody proveden v rozsahu umožňujícím
prezentovat:
-

popis údajů o geologických a hydrogeologických poměrech;
posouzení otázek tvorby a režimu podzemních vod;
charakteristiku horninového prostředí z hlediska podmínek výskytu podzemní vody;
údaje o jakosti podzemní vody;
podrobný popis navrhovaných průzkumných objektů či prací, je-li nutno je budovat či
realizovat;
závěry pro návrh jímání podzemní vody.

Z hlediska této metodiky je nejdůležitější článek 12 ČSN 736615. Podle něj podrobný popis
průzkumných objektů (rozumí se i objektů, které se sice provádějí jako průzkumné, ale po
jejich legalizaci a stavební úpravě se mění na studny) obsahuje nejméně:
a) umístění průzkumných objektů a prací na mapovém podkladu vhodného měřítka;
b) způsob hloubení a rozměry průzkumných objektů (průměr, hloubka);
c) u zárubnic jejich materiál, průměr, dále tvar, velikost a rozměr otvorů, jejich celková
plocha v procentech povrchu děrované zárubnice;
d) u obsypů materiál, velikost a tvar zrn, počet obsypových vrstev, dále mocnost
štěrkového podsypu na dně sondy, u sítoviny materiál a velikost ok, charakteristiku
nosného pletiva, u filtrů z jiných hmot jejich materiálové, hydraulické, případně jiné
charakteristiky;
e) způsob, druh a umístění těsnění, včetně odtěsnění jednotlivých zvodní;
f) popis čerpacích zkoušek.
Pokud je budování studny navrhováno dvoustupňově, tedy nejprve vybudování
průzkumného objektu a teprve poté jeho úprava na vodní dílo, je rozsah projektu takovéhoto
úkolu specifikován v § 5 vyhlášky č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a
vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a postupu při výpočtu
zásob výhradních ložisek.
3.2
Komentář k jednotlivým ustanovením norem ČSN 756615, ČSN 755115 a ČSN
736614
3.2.1 Situování studen
Studny (rozuměj i průzkumné vrty které mají být přeměněny na studny) musí
situovány v prostředí, které nesmí být během jejich provozu znečišťováno, nebo jinak
dodatečně ohrožováno.

být

Studny musí být umístěny tak, aby odběrem vody z nich nebyla podstatně snížena vydatnost
existujících zdrojů vody (resp. snížena možnost jejich využití). V praxi se obvykle za
významné snížení možnosti odběru vody ze studny považuje hranice 10 – 20% snížení
vodního sloupce, při nízkém stupni průniku stávající studny jímanou zvodní však může být
kolizní i jakékoliv ovlivnění. V tomto případě se doporučuje stanovit limit odběru vody přes
kótu minimální hladiny (viz § 37 zákona č. 254/2001 Sb.) u větších odběrů nebo plošného

14

Zpravodaj UGA

6/2008

střetů zájmů je vhodné zpracovat řád jímací oblasti ve smyslu odstavce 3, § 37 zákona č.
254/2001 Sb.
Studny mají být umístěny proti směru proudění od možného zdroje znečištění s přihlédnutím
ke tvaru depresního kužele, vyvolaného v hladině vody odběrem vody ze studny. Pro
jednoduché případy je možné použít empirické vzorce na stanovení zóny hydraulického
ovlivnění (Sichardt, Kusakin apod.), pro rozsáhlejší úkoly, komplikovanější podmínky nebo
střety zájmů je vhodné použít matematickou simulaci proudění podzemní vody, která
definuje oblast záchytu v dynamickém proudovém poli, včetně jeho vývoje v čase.
Umístění studny se určí ve vztahu k vydatnosti a zdrojům možného znečištění na základě
hydrogeologického posouzení nebo podle tabulek č. 1 a 2 ČSN 755115, kde jsou nejmenší
vzdálenosti studen od zdrojů znečištění specifikovány zvlášť pro málo a dobře propustné
horninové prostředí. Jestliže se navrhuje studna v menší vzdálenosti od zdroje možného
znečištění, je třeba aby osoba s odbornou způsobilostí menší odstupovou vzdálenost
zdůvodnila. U domovních studen (viz tabulka č. 2) se jako nejvýznamnější střet jeví
odstupová vzdálenost od veřejných komunikací, tj. v podstatě každá cesta ve obci nebo
chatové osadě, kde pro málo propustné prostředí činí odstupová vzdálenost 12 m, pro
propustné prostředí dokonce 30 m. Je-li navrhovaná studna jako vodní dílo nebo provedený
průzkumný vrt, který se má stát studnou, situován blíže než jsou uvedené vzdálenosti a
osoba s odbornou způsobilostí tuto okolnost nezdůvodní, nemůže být na projektovanou
studnu vydáno ani územní rozhodnutí!!
3.2.2 Technické parametry studen
Vrtné průměry
Rozhodující
pro
konstrukci
jímacího objektu jsou jednak charakteristika přírodního
prostředí (prostorové rozložení a vzájemné omezení zvodnělých propustných a
nepropustných poloh, hydrofyzikální parametry zvodnělého prostředí, stav a charakter
hladiny podzemní vody, apod.), tak údaje technické, především požadovaná velikost odběru,
případně jakost vody, aj.
Hloubený průměr se stanoví především na základě hloubky studny (nezbytnost vrtného
teleskopu u hlubších studen), požadované světlosti zárubnic ve vazbě na předpokládané
čerpané množství vody, minimální tloušťky filtru v aktivní části výstroje studny a zaplášťové
těsnění v pasivní části výstroje studny.
V každé studni musí být umožněno měření hladiny podzemní vody a odběr vzorků vody. Pro
tento účel se studna vybaví pozorovací trubkou zasahující minimálně do úrovně dolního
okraje odběrného potrubí.
Zárubnice
Zárubnicí, tedy definitivní výstrojí, musí být vybavena každá studna s výjimkou pevného a
nepadavého horninového prostředí, kdy se nemusí vystrojovat část studny pod místem
odběru vody. Zárubnice musí mít dostatečnou pevnost, hygienickou nezávadnost, jedná-li se
o zdroj pitné nebo užitkové vody, jejich povrch musí být hladký, hrany zaoblené. Již z této
formulace vyplývá, že zcela nevyhovující je stávající praxe, kdy se zárubnice spojují
šroubky, nýty, apod., tedy způsobem který zásadně snižuje pevnost výstroje a požadavek na
zaoblené hrany a hladkost stěn se vztahuje především na perforované úseky zárubnice,
které musejí být zhotovovány strojně na pro tento účel zhotoveném zařízení. Z toho vyplývá
jediné – navrhovat a zabudovávat zárubnice pouze pořízené jako certifikovaný
výrobek!!!
Osa zárubnice má být svislá a přímá, mezi stěnou zárubnice a čerpacím zařízením musí
být vůle minimálně 20 mm. Protože nejmenší čerpadlo běžně dostupné na trhu má průměr
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70 mm, činí minimální světlost výstroje 110 mm, při nejčastěji používaném čerpadle o
průměru 100 mm činí minimální světlost výstroje 140 mm. Nezbytné je přitom zabudovávat
výstroj centricky, což znamená používat pro tento účel vyráběná vodítka a ty umísťovat v
odstupu stanoveném výrobcem zárubnic.
Obsyp
Obsypový materiál musí být tříděný, čistě vypraný, chemicky stálý a hygienicky nezávadný.
V případě použití jiných druhů filtrů musí mít tento příslušný atest na daný způsob využití
(zpravidla hygienický, hydraulický a technický). Obsyp se zabudovává odspodu po vrstvách
cca 0,5 m při postupném „utahování“ např. hydraulickými rázy. Účinnou, tedy perforovanou,
část zárubnice musí přesahovat minimálně o 1 m na každou stranu!
Tloušťka vrstvy obsypu činí

při velikost zrna 1 – 4 mm minimálně 60 mm
při velikosti zrna 4 – 12 mm minimálně 70 mm
při velikost zrna 12 – 35 mm minimálně 80 mm

V pevných horninách štěrkový obsyp převážně jen stabilizuje zárubnici, jeho absence nebo
snížení tloušťky obsypové vrstvy je možná pouze v případech, kdy zárubnice mají pro
způsob zabudování ve volném prostoru studny atest.
Těsnění
Studnu je třeba nad hladinou vody do hloubky minimálně 3 m bezpečně utěsnit (výjimečně
u mělce uložených zvodní do 1 m). U zvodní s pozitivně napjatou hladinou podzemní vody
musí být těsnění výhradně cementové do hloubky nejméně 5 m.
Těsnění musí navazovat na okolní nenarušenou horninu a musí být provedeno až po
„utažení“ obsypu, resp. po odpískování studny. Těsnění přitom má přesahovat
tloušťku obsypu, tedy jeho doporučená tloušťka je minimálně 60 mm.
Je-li v horninovém sledu zastiženo více zvodní, je možno mít otevřený úsek pouze
v jedné z nich a ostatní je nutno odtěsnit. I pro toto těsnění platí výše uvedené,
doporučená tloušťka tedy činí minimálně 60 mm.
Nad trubní studnou musí být vybudován stavební objekt, ve kterém se umístí zhlaví studny,
vodotěsně upravené proti vnikání povrchové vody. Tento objekt obecně nenahrazuje
zaplášťové těsnění studny.
3.2.3 Testovací práce na studnách
Zkoušky zdrojů podzemní vody jsou definovány v ČSN 736614 a slouží k doporučení
způsobu jímání podzemní vody, ke stanovení dlouhodobé využitelné vydatnosti jímacího
objektu, ke stanovení maximální okamžité vydatnosti, ke stanovení minimální hladiny
podzemní vody, tj. k dovolenému snížení hladiny v jímacím objektu nebo v jeho předpolí,
k určení vlivu odběru podzemní vody na ostatní vodní zdroje a k posouzení vlivu odběru na
okolní vodní a na vodu vázané ekosystémy. Využívány jsou spolu s dalším souborem
testovacích a vyhodnocovacích prací pro stanovení odporově-kapacitních parametrů
horninového prostředí, pro stanovení ochrany vodního zdroje, pro určení jakosti vody a její
prognózu, apod.
Ověřovací čerpací zkouška (do 24 hodin) slouží převáženě k určení dalšího postupu prací, tj.
např. zda prohloubit studnu, odtěsnit určitou etáž, apod.
Krátkodobá čerpací zkouška (1- 3 dny) již může v jednoduchých podmínkách sloužit ke
stanovení využitelné vydatnosti, vztahu k okolním geohydrodynamickým systémům a
k určení jakosti vody.
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Dlouhodobá čerpací zkouška (3 - 21 dnů) se používá zpravidla na dokončených objektech a
slouží ke stanovení využitelné vydatnosti, vztahu k okolním geohydrodynamickým systémům
a k určení jakosti vody ve složitějších hydrogeologických podmínkách.
Poloprovozní čerpací zkouška (nad 21 dnů) se používá na dokončených objektech
v případech významných odběrů vody (minimálně jednotky l/s), kdy lze předpokládat
významný podíl statických zásob či změnu jakosti čerpané vody s délkou čerpání, dále pro
ověření množství a jakosti vody ve vazbě na přírodní režim tvorby a doplňování podzemní
vody, apod.
3.2.4 Předání studny
Závěrečnou fází budování studen, ať již primárně jako průzkumných objektů, nebo přímo
vodních děl, je převzetí jímacího objektu a předání jeho dokumentace. Tato dokumentace ve
smyslu článku 151 ČSN 736615 obsahuje (ve zkrácené formě):
-

geologický profil v místě jímacího objektu s údaji o hladině podzemní vody a
podrobným rozpisem vystrojení;
údaje o čerpacích zkouškách a výsledcích rozborů vod;
technickou zprávu s uvedením podkladů pro vypracování provozního řádu jímacího
objektu.

4. ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ
Z výše uvedených technických parametrů vrtaných studen vyplývá, že jen málokterá nově
budovaná studna těmto parametrům vyhovuje. Je-li takto budován průzkumný vrt a jestliže
osoba s odbornou způsobilostí věrohodně nezdůvodní, proč volí parametry podlimitní (ať již
z hlediska umístění studny nebo z hlediska konstrukčního), hrozí významné riziko, že tento
vrt bude muset být likvidován a legální studnou se nestane. Je-li takto projektována studna
přímo jako vodní dílo, patrně neprojde správním řízením ve věci umístění stavby a jejího
povolení.
V konfrontaci se současným stavem je zřejmé, že projekční příprava studen a jejich
provádění musejí projít zásadní změnou. Hydrogeologové by měli být tomuto procesu
nápomocní a iniciovat ho, neboť stávající způsob provádění studen způsobuje nevratnou
změnu v přirozené hydrogeologické stratifikaci horninového prostředí.
Cílem předkládaného metodického pokynu ČAH č. 2/2008 je v předstihu se na tuto
změnu připravit, neboť většina dnes běžně produkovaných děl patří do kategorie
nesplňujících závazné parametry studen.
Pracovní skupina výkonného výboru ČAH
vedená RNDr. Svatoplukem Šedou
Praha, říjen 2008

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Odpověď veřejného ochránce práv
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Pár poznámek k praktické činnosti držitelů osvědčení pro
hydrogeologii aneb jak nepřijít o kulaté razítko
Pod vlivem množících se stížností na odbornou úroveň geologických zpráv a posudků
v oblasti hydrogeologie jsem se pokusil napsat tento text dotýkající se některých problémů
činnosti hydrogeologů v praxi. Na výkonné radě ČAH se mnohdy divíme, jak nízká je úroveň
některých zpráv našich členů a držitelů osvědčení odborné způsobilosti. Přitom si nelze
nevzpomenout, jaké úsilí muselo být vynaloženo, aby oprávnění a kulaté razítko bylo uděleno
ne na 5 let, ale na dobu neurčitou. Mnozí členové si toho však neváží a dělají hrubé chyby,
které by se tak mohly vymstít nám všem.
Podle §3 odst. 1 písm c) zákona o geologických pracích č. 62/1988 Sb. v platném znění může
geologické práce vykonávat právnická osoba, u níž tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá
fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti. Tato věta se tedy netýká jen provádění
konkrétních zakázek, ale trvalého garantování činnosti organizace oprávněnou osobou. Pokud
je nám známo, zákon detailně neřeší, jakým způsobem má být tato fyzická osoba navázána na
právnickou osobu (tedy zda to nutně být zaměstnanec na plnou pracovní smlouvu, nebo zda je
najat jen na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce, apod.). Podstatné
je ale to, aby pověřený držitel osvědčení odborné způsobilosti působil ve firmě dlouhodobě a
měl faktickou možnost ovlivňovat činnost firmy z hlediska požadavků zákona o geologických
pracích.
Předmět podnikání geologické práce v příslušném oboru může mít firma zapsaný
v obchodním a živnostenském rejstříku, pokud oprávněná osoba – držitel osvědčení je s touto
firmou v pracovněprávním vztahu, podepsal prohlášení, že souhlasí s funkcí odpovědného
zástupce firmy a nevykonává tuto funkci pro více než dva podnikatele (bohužel se to občas
stane kvůli pochybení správních úřadů). Z logiky věci plyne, že tato osoba pak bude
odpovídat za geologické práce firmy vcelku, nejen za jednotlivé zakázky, pod nimiž je
podepsaná, z organizačního hlediska odpovídá i za zakázky a zprávy, které nemusí být
podepsány odpovědným řešitelem geologických prací, např. práce bez zásahu do pozemku. Je
třeba ale zdůraznit, že i tyto práce spadají pod geologický zákon, a souvisejí s nimi různé
povinnosti, např. evidence, dokumentace, odevzdávání výsledků apod., a to těžko může vědět
někdo jiný, než držitel osvědčení odborné způsobilosti.
Rádi bychom znovu upozornili na skutečnost, že držitel osvědčení odborné způsobilosti je
oprávněn pokrývat činnost nejvýše dvou organizací (tedy obvykle vedle svého hlavního
zaměstnání či podnikání nejvýše jednu další organizaci). To platí absolutně, tedy jedna
fyzická osoba může být odpovědným zástupcem pouze ve dvou firmách, bez ohledu na rozsah
oprávnění! Pokud má tedy držitel osvědčení odborné způsobilosti nejvýše dvě dlouhodobé
smlouvy o pokrytí firem svou specializací, je to v rámci zákona. Je třeba ještě připomenout,
že z dikce §3 odst. 1 zákona plyne, že tento geolog odpovídá ze dodržování celého
geologického zákona a dalších geologických předpisů za celou firmu, a to svým jménem a
osvědčením, takže svým způsobem nese kůži na trh a je pouze na něm, zda takovýto závazek
přijme. Pokud reálně není schopen tyto věci u firmy ovlivňovat, tak by tuto činnost provádět
neměl. Za hrubé porušování geologického zákona je třeba ale označit bohužel celkem běžnou
praxi, kdy držitel osvědčení jen formálně a pasívně podepisuje a razítkuje firemní výstupy,
které jsou mu předloženy, aniž aktivně tyto práce řídí a kontroluje!!! Je zřejmé, že dotyčný
není schopen sledovat ani ostatní činnost firmy, která mu není předkládána a nemůže tudíž ani
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tušit, co všechno firma v geologickém zákonu porušuje a nedodržuje, a přitom za to ale
odpovídá!!! Pokud by se zavedla řádná kontrolní činnost, asi by se leckdo z nás divil, jaké
sankce mu hrozí, včetně odejmutí oprávnění a kulatého razítka.
Pokud nějaká právnická osoba podniká v geologii na jméno konkrétního geologa, on osobně
odpovídá za to, že bude firma dodržovat geologický zákon vcelku. Pokud jste v takové pozici,
že toto nejste schopni ovlivnit, z takového vztahu velmi rychle vycouvejte. Jestli si vás firma
chce najmout jen krátkodobě (např. na konkrétní zakázku), zjistěte si, zda má vůbec firma
oprávnění k podnikání v geologických pracích daného oboru; pokud ano, tak má mít svého
vlastního člověka, na jehož jméno podniká, a tím vzniká otázka, proč vás oslovuje – pokud
vás potřebuje jako experta a specialistu na konkrétní problém, je to v pořádku, pokud ale máte
sloužit jen jako jednorázové razítko, zvažte, zda to máte zapotřebí.
Zaměňování geologických oborů je také poměrně rozšířené, ale zcela nepřijatelné, stejně jako
schovávání geologických prací pod jiné negeologické činnosti (stavební práce, konzultační
činnost apod.). V tom případě jde o přímé porušování geologického zákona, s čímž jsou
spojeny značné sankce. Běžní klienti to ne vždy jsou schopni odlišit (čehož právě různé méně
seriozní firmy občas „využívají“), toho by ale měly být schopny příslušné správní orgány,
kterým se obvykle výstupy geologických prací předkládají v rámci různých správních řízení.
Na druhou stranu je třeba přistupovat k pracím trochu s nadhledem, a pokud se např. IG firma
občas dostane k hydrogeologické zakázce v rámci IG činnosti (např. odvodnění stavební
jámy, vzorkování vod či měření hladin v rámci stavebních aktivit apod.), je to obvykle
posuzováno jako součást IG prací a nevyžaduje se přítomnost hydrogeologa (a analogicky i
naopak a ve vztahu k dalším oborům). Čili vztah různých geologických oborů bychom
doporučovali posuzovat spíše kolegiálně, na druhou stranu bychom ale očekávali, že korektně
pracující geolog si sám uvědomí okamžik, kdy přestává věci zcela rozumět a dodržení úrovně
geologických prací vyžaduje přizvat ke spolupráci kolegu ze sousedního oboru, aspoň na
konzultaci.
Řada z nás si stěžuje, jak obor upadá, jak nemáme vážnost u zákazníků, u správních orgánů,
apod. Záleží ale jen na nás, na úrovni naší odbornosti a současně etického přístupu k řešení
zakázek, jestli tento neblahý jev ustane nebo se naopak rozšíří a reakce legislativců pak na
sebe nenechá dlouho čekat a budeme muset znovu na přezkušování každých pět let!
J.V.Datel za VR ČAH
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

K metodice průzkumu pro zasakování srážkových a odpadních vod
Pracovní skupina ČAH vedená Svatoplukem Šedou již nějakou dobu pracuje na metodice
hydrogeologického průzkumu pro zasakování srážkových a čištěných odpadních vod. Pro
různé odborné komplikace a nejasnosti se zatím metodiku nepodařilo dokončit. Shodou
okolností jsme ale dostali velmi podnětný dopis od p. Ing. R. Hájka, vedoucího odboru
životního prostředí Městského úřadu Orlová. Logicky a přehledně shrnuje oprávněné
požadavky, které vodoprávní orgán očekává od hydrogeologického průzkumu, který by měl
dodat podklady potřebné pro posouzení situace a vodoprávní řízení. Celý dopis proto dále
uveřejňujeme, protože může sloužit jako velmi dobrá pomůcka pro všechny zabývající se
těmito průzkumy.
A. Grmela a J.V.Datel
27

Zpravodaj UGA

6/2008

28

Zpravodaj UGA

6/2008

29

Zpravodaj UGA

6/2008

30

Zpravodaj UGA

6/2008

Informace o činnosti Evropské federaci geologů
Co se děje v Evropské federaci geologů (EFG)?
Jan Schröfel
EFG žije! Rekapitulace. Pravidelně se schází vedení 4x a vícekrát (Board), 2x do roka se
schází plénum – delegáti členských zemí (Council) a vedení. Jedno zasedání-jarní, je ve
zvoucí zemi – rotuje a druhé pravidelně před Vánoci v Bruselu. Pravidelně se scházejí
pracovní skupiny (working groups). Pracovní skupiny mají autonomii, vlastní život, který se
řídí aktivitou jejich vedení a samozřejmě členů (jsou diferencované – sesuvy, pitná voda, IG,
rizika, ložiska ...). V ložiskové geologii intenzivně spolupracuje s kanadskými, americkými a
australskými asociacemi. Stále pracující je delegatura EFG v Evropském parlamentu. Reálně
lobující pro geologickou obec. EFG disponuje národními a centrálními orgány (Španělsko,
Irsko, Anglie), které administrují titul European Geologist.
V příštím čísle se pokusím vysvětlit jakým způsobem je možné aplikovat na získání titulu (a
odznaku) European Geologist. Myslím, že v ČR je v současnosti je jeden titul a o další je
zájem (mého spolužáka).Titul je udržován ročním finančním paušálem (toto je jeden z příjmů
EFG). Žádost se podává v jazyce prověřovací komise (vetting comittee). Procedura je cca
půlroční (adept je potvrzen Concilem, hlasováním). Council zasedá 2x do roka (květen –
červen a konec listopadu, začátek prosince). Zdroje EFG jsou: členské příspěvky, poplatky
titul, časopis European Geologist, reklama v časopisu, sponzorské dary.
Doporučuji se podívat na: www.eurogeologist.de, zde se dozvíte více o programu,
materiálech a lidech ve vedení EFG.
Jak jsou financovány naše zahraniční cesty na akce EFG (většinou 1x do roka, ostatní
komunikace probíhá elektronicky)? Do loňského roku z grantu MŠK, letošní rok z rozpočtu
UGA (1 cesta Athény 30.5. - 1.6.). Pro příští roky se budeme snažit opět získat obdobný
grant. V prosinci, pokud nebude něco významného a zásadního se cestě do Bruselu vyhneme i
když je téměř pravidlem, že na sezení dojíždějí 2 delegáti z každé země. V příštím roce bude
jarní zasedání v Irsku 15.-17.5.2009 (Dublin).
Opět prosíme, pokud máte nějaký nápad, který by pomohl, nestyďte se nám to sdělit. Je
ostudou, že jsme zatím nenaplnili obsah webové stránky UGA. Slušelo by to, je to vnější znak
úrovně, jediný kontakt pro zahraničí (pokud budou alespoň v angličtině). Je někdo ochotný se
toho ujmout?
Co bylo nového na zasedání EFG na jaře v Athénách? Bylo to významné setkání, krásně,
přirozeně, skromně organizované Řeckou geologickou společností. Součástí byla úderná
konference, která otevírala některá aktuální témata na která zatím možná až tolik zatím
nemyslíme, ale která by pravděpodobně byla otevřena s globálními klimatickými změnami.
Název konference byl: Geology and Water Management (Recources, Risk, and Regulations 3R). Zajímavé téma bylo např. umělé „vyzdvihování“ dolní erozivní báze u vývěrů krasových
vod, které vyvěrají do moře, ale pod mořskou hladinou. Dále: postupující desertifikace
v některých částech jižní Evropy. Chronický nedostatek pitné vody a její opatřování jakousi
recyklací – říční voda je pumpována do vrtů a ve vhodných kolektorech „upravována“ a opět
z jiných vrtů čerpána.
Významné bylo přijetí nových členů: Kypr, Chorvátsko a hlavně Rusko (nevím přesně
s kolika členy). Rusko je zvláštní partner. Delegáti jsou velmi sebevědomí a nemluví jinak
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než rusky a mají překladatele. Partner významný protože budou mimořádným finančním
přispěvatelem do rozpočtu. Jako partner budou významní a překvapivě hojně respektovaní
v surovinové sekci. Milá byla delegátka „observrů“ mladá a velmi sečtělá Srbka.
Reprezentace EFG byla pozměněna volbami. Pokladníkem se stal Piers Gardiner (Irsko),
vicepresidentem Dirk de Coster (Belgie) a novým tajemníkem (Secretary General) se stal
Seppo Gehor (Finsko).
Závěrem myslím, že bychom se měli ujmout opět ujmout jednoho čísla časopisu European
Geologist a připravit do „českého čísla“ několik článků a pokusit se sponzorovat jeho vydání
(reklama).
Více na stránkách:
www.eurogeologists.de

________________________________
EurGeol Dr. Isabel Fernandez Fuentes
European Federation of Geologists
Rue Jenner 13, 1000 Brussels
Tel: +32 2 7887636
Fax: +32 2 6477359
NEW Email: efgbrussels@gmail.com
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Informace o činnosti UGA
Setkání představitelů české geologie
(Jan Marek)
Dne 30.6. t.r. se na Mokrsku uskutečnilo v pořadí druhé setkání představitelů české geologie,
v návaznosti na předchozí, které se konalo 1.10. 2007 v Praze. Setkání bylo iniciováno zástupci
UGA, protože bylo potřeba vyjasnit některá stanoviska, rozsah kompetencí různých resortů a
vzájemné vztahy geologických subjektů a asociací.
Polodenní jednání bylo svoláno úmyslně mimo Prahu, aby se účastníci drželi pokud možno
pohromadě a nerozjížděli se někam jinam. Podařilo se shromáždit poměrně reprezentativní
skupinu rozhodujících představitelů státních institucí, nestátních subjektů i odborných asociací.
Ukázalo se však, že ani takto zorganizované setkání především časově nestačí k tomu, aby
problémy, které se aktuálně jeví jako zralé k řešení, byly vyřešeny bezezbytku. Podařilo se
pokročit ve vyjasňování dílčích stanovisek a snad i dospět k určitému závěru.
Následně uvedeme stručný extrakt vystoupení jednotlivých účastníků:
Jednání otevřel a uvedl předseda ÚGA Dr. Schrofel, navázal na to, co bylo projednáváno na
minulém setkání.
Na dotaz o smyslu a rozsahu působnosti „Národního geologického komitétu“ odpověděli Dr. Budil
a Dr. Venera z ČSG, že jde o subjekt, který reprezentuje českou geologii v mezinárodních
institucích, byl založen už v 70. letech m.s., podílí se hlavně na organizování kongresů, ale
nemá žádné legislativní zakotvení. Ředitel ČSG do něj deleguje jednotlivé představitele. Zatím
se nejeví účelné komitét rušit, spíš nějak zlegalizovat, případně transformovat. Vedle něj
existuje významnější instituce, kterou je „Rada vlády pro vědecký a technický rozvoj“. Není
jasné, k čemu nám může být užitečná. Zatím alespoň neškodí.
Dr. Marek z ČAIG namítl, že geologickým asociacím a praktickým geologům vůbec chybí
vhodný, nejlépe nadresortní orgán v podobě „Geologické rady“ a o tu bychom měli usilovat.
Dr. Holý z MŽP se ustavení takové rady nebrání, avšak problémy současné doby vidí spíše jako
nedostatky ve vzájemných komunikacích, než v kompetencích.
Dr. Schrofel za ÚGA připomněl existenci odborných ústavů na různých fakultách a v AV ČR, kde
komunikace mnohdy vázne.
Dr. Holý uvedl, že jeho pravomoce jsou omezené jenom na resort MŽP a nezasahují na MPO nebo
MMR.
Dr. Nouza z MPO uvedl slabiny kompetencí geologického odboru v tomto resortu. Souhlasil by
s ustavením geologické komory. To však by muselo projít usnesením vlády, což se dnes nejeví
jako schůdné.
Dr. Holý považuje za důležité, aby se taková instituce stala oficiálním připomínkovým místem při
tvorbě zákonů a prováděcích vyhlášek. Omlouvá nedostatečnou účast geologického odboru
MŽP při tvorbě stavebního zákona. Poukázal na to, že v resortu MMR nepůsobí žádný geolog.
Pouze jeden úředník se chová alespoň vstřícně. Chtělo by to více se v MMR prosadit a dosadit
tam vhodnou osobu.
Doc. Rozsypal z SG GT hájil pozice komory ČKAIT a pro tvorbu nové legislativy doporučoval
intenzivnější tlak silných odborných firem. Zájmy geologů by mohla hájit ČKAIT, která je již
zavedená a funguje.
Dr. Čížek z ČAH zapochyboval, že by taková ochrana byla dostatečná. Chce to geologickou
komoru. Ta by však musela vyjít ze zákona. Unie geologických asociací tuto funkci nemůže
zastoupit, protože nemá mnoho členů, nemá větší politický vliv a tím ani vliv na legislativu.
Dál uvedl některé příklady problémů s legislativou a s podáváním žádostí o finanční podporu
programů MŽP, které se týkají geologie.
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Dr. Cílek z AV ČR prohlásil, že tyto debaty nemají smysl a celkově jsou mimo realitu. Chybí
průhlednost působení různých lobbistů.
Dr. Holý považoval za úspěch, že se takové setkání vůbec uskutečnilo a přislíbil se problémem
ustavení Geologické rady nebo komory vážně zabývat. Příští setkání by rád uskutečnil někdy
v listopadu t.r., s tím, že by se měly prodiskutovat i problémy výuky geologie na různých
školách.
Dr. Klimek z ČAIG uvedl nejpalčivější problémy, které pociťují průzkumné subjekty na Moravě.
Podporuje ustavení geologické komory s jasnými pravomocemi, s podporou významných
firem.
Dr. Venera z ČGS by vznik komory nechtěl iniciovat, doporučil k tomu UGA.
Dr. Nouza ale připomněl, že vedle ČKAIT už existuje i Těžařská komora, která má větší
ekonomickou sílu, ale ani ta nemá velké výsledky.
Dr. Marek zopakoval požadavek ustavení Geologické rady jako předstupně vzniku geologické
komory. Iniciaci nelze ponechat na UGA, protože v ní nejsou zastoupeni geologové ze
základního výzkumu.
Dr. Holý závěrem zopakoval potřebu sejít se znovu ještě do zimy.
Následně se účastníci jednání rozešli, vcelku v dosti dobré pohodě.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Zápis
z jednání UGA v OPV Praha dne 24.9.2008
Přítomni:

za ČAAG
za ČAH
za ČAIG
za ČALG

D. Dostál
J. Čížek, J. Datel, T.Charvát
J. Schröfel, M. Horáček
M. Raus

Kontrola úkolů z minulého zápisu a závěry z jednání:
• Zhodnocení pracovního setkání o budoucnosti české geologie za účasti vedení odboru
geologie MŽP, MPO, ČGS, Geofondu, České geologické společnosti, ČAAG, ČAH,
ČAIG, ČALG a UGA, které se uskutečnilo 30.6.2008 ve výukovém centru ČVUT na štole
Josef u ložiska Mokrsko – Čelina. Účastníci hodnotili setkání kladně, a proto bychom
v těchto společných akcích českých geologů chtěli pokračovat.
• Příprava Zpravodaje UGA 6/08:
Struktura zpravodaje bude obdobná jako v předchozích číslech:
 Úvodník – předpokládá se příspěvek M. Holého z MŽP, úvodník napíše J. Schröfel.
 Nová nebo změněná legislativa /zákony, vyhlášky, normy, metodiky MŽP,…/ zajistí každá asociace ve svém oboru.
 Metodiky - předpokládá se příspěvek S. Šedy o zasakování vod do horninového
prostředí
 Zpráva o činnosti EFG – jednání v Athénách - zajistí J. Schröfel
 Zprávu o činnosti UGA - zhodnocení setkání na štole Josef – zajistí J. Schröfel
 Zprávu o činnosti asociací – zápisy z jednání valných hromad, výborů a rad
(případně seznam členů a přehled o zaplacení členských příspěvků v roce 2008) zajistí každá asociace.
 Odborné články – zkusit zajistit -M. Raus (Jamajka – J. Starý, Antarktida - Z.
Venera), případně Bolívie – T. Charvát.
 Přehled seminářů, konferencí apod. v roce 2008 – zhodnocení a výhled na rok 2009
- zajistí každá asociace.
 Novinky z oblasti literatury (Slovenský terminologický slovník, Cháb – Vysvětlivky
k mapě, Morávek - Zlato), recenze - zajistí každá asociace
 Různé – přehled webových stránek…
 Jubilea, nekrology, inzerce, apod. - zajistí každá asociace
• Úprava příspěvků: MS Word, MS Excel, písmo Ariel 12, obrázky jpg - pokud je to možné,
nestránkovat, ani nevkládat obsažné soubory typu bmp. Do tiskárny se musí předat celek
ve formátu pdf! Celkový rozsah bude max. 80 stran formátu A5 (zmenšeno ze stránek A4).
• Tyto příspěvky je nutno poslat nejpozději do 15.10.2008 na adresy: cizek.j@opv.cz
(schránka nelimitována), milos.horacek@rwe-plynoprojekt.cz (schránka nelimitována).
POZOR – uzávěrka bude 20.10.2008!!!
• Počet výtisků bude pro ČAIG 180 ks, ČAH 250 ks, ČAAG 10 ks, ČALG – 10 ks, 110
ks rozeslat na úřady a 25 ks povinné výtisky do knihoven. Celkem tedy 585 ks.
• J.Čížek zpracuje projekt pro MŽP a spolu s J. Schröfelem podají žádost o grant z MŠMT.
• Další schůzka UGA bude v prosinci 2008.
Zapsal: J. Čížek
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Ze života asociací
ČAH

Zápis ze setkání výkonné rady ČAH dne 30.9.2008
Místo konání: PřF UK Praha, 13.00-17.00
Přítomni: J. Čížek, J.V.Datel, A. Grmela, T. Charvát, J. Kubricht, Z. Pištora, I.Procházková,
Telefonická konference: S.Šeda
Omluven: K.Vlk
Host: F.Pastuszek
Obsáhlé jednání se postupně zabývalo následujícími body:
1. Příprava kongresu Ostrava 2009. A.Grmela seznámil přítomné se stavem příprav 10.
mezinárodního česko-slovenského hydrogeologického kongresu, s návrhem 1.
cirkuláře, obsazením vědeckého a organizačního výboru a jednáními se slovenskou
stranou. Došlo ke shodě nad názvem kongresu a jeho dílčími tématy, harmonogramem
jednání, rámcová diskuse byla vedena i o finančních otázkách kongresu včetně
zvýhodnění členů ČAH. V Ostravě v ČS byl založen speciální účet ČAH pro účely
kongresu. A.Grmela současně informoval i o spolupráci s ČAIG ohledně paralelně
chystaného IG kongresu ve stejnou dobu v Ostravě. Bližší informace o obou
kongresech viz první cirkuláře na jiném místě tohoto zpravodaje. Výkonná rada
srdečně zve všechny členy ČAH k účasti na kongresu.
2. Výkonná rada poté projednala i otázku udělení Ceny Oty Hynie na kongresu Ostrava
2009 a jednomyslně se shodla na vhodném kandidátovi, s nímž seznámila partnerský
Český komitét IAH. Definitivní laureát Ceny vzejde po společném jednání vedení
obou organizací.
3. V rámci telefonické konference se jednání částečně účastnil i S.Šeda, který přítomné
seznámil s některými novými předpisy a na ně navazující metodikou (její text viz na
jiném místě tohoto zpravodaje), s chystanou novelou vodního zákona a s ní související
chystané jednání mezi ČAH a MZem, a také se seminářem na Novotného lávce
v Praze dne 11.11.
4. Výkonná rada projednala soudně-zmalecký posudek zpracovaný panem Jaromilem
Krajčou, který laskavě jeden výtisk poskytl pro potřeby ČAH. Posudek se týká
neuspokojivého stavu v technice vrtání průzkumných vrtů v hydrogeologii. Výkonná
rada se se závěry posudku ztotožňuje a děkuje za jeho vypracování.
5. Výkonná rada dále řešila běžnou agendu stížností a dotazů
6. Kolega F.Pastuszek seznámil přítomné se stavem práce na hydrogeologickém
výkladovém slovníku. Bude vydán u příležitosti kongresu v Ostravě 2009. Současně
z něho budou vybrány stěžejní hydrogeologické termíny (kolem 50), jejichž
definování bude široce diskutováno a připraveno jako normový seznam klíčových
pojmů v hydrogeologii.
7. Další jednání VR ČAH se uskuteční jako výjezdní v Ústí nad Orlicí v termínu 27.28.11.
Zapsal: JVDatel
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Členské příspěvky ČAH
Od 1.1.2008 jsou členské příspěvky ČAH 300,- Kč ročně. Kdo bude doplácet příspěvky
za období před r. 2008, zaplatí pouze 250,- Kč/rok. Bankovní spojení účtu ČAH je
1935 086 369/0800 Česká spořitelna, konstantní symbol 0558, variabilní symbol je
šestičíslí vašeho data narození ve tvaru DDMMRR. Poslední výpis č. 9 z 30.9.2008.
S dotazy ohledně placení příspěvků se obracejte na tajemníka ČAH RNDr. Tomáše
Charváta charvat@vzh.cz , tel. 602 343 204.
Z databáze budou na konci roku 2008 vyřazeni všichni, kdo nebudou mít zaplacen
alespoň rok 2007 (červeně označeni)
Benediktová K. 2007, 08
Bílý P. 2006, 07, 08
Bíža L. 2006, 07
Bouček Z. 2006
Brýda P. 2006, 07
Březina S. 2006, 07
Bujok P. 2006, 07, 08
Burda P. 2006, 07, 08
Cahlík A. 2006, 07
Cahlíková Z. 2006, 07
Calábek V. 2006
Čapek A. 2006, 07, +200,Čeleda M. 2006
Černý I. 2006, 07, 08
Čížek J. 2006, 07, 08, 09
Čížek P. 2006, 07, 08, 09
Daněk A. 2006, 07, 08, +100,Datel J. 2006
Doležal V. 2006, 07, 08, 09
Drahokoupil J. 2006
Drbal M. 2008
Dubánek V. 2006, 07, 08
Dudík V. 2007, 08
Ekert V. 2006, 07
Ferbar P. 2006, 07, +50,Fröhlichová I. 2006, 07, 08
Fulková J. 2006, 07, 08
Fürych V. 2006
Fürychová R. 2006, 07, 08
Gaňa P. 2006, 07, 08
Girsa P. 2006, 07, 08, 09
Glöckner P. 2006, 07, +50,Grmela A. 2006, 07, 08, 09

Grünwald Z. 2006, 07, 08
Halíř J. 2006, 07
Hanslian M. 2006, 07, 08
Hanzlík J. 2006, 07, 08, 09
Hasch V. 2006, 07, 08, 09
Havlík M. 2006, 07
Hebelka A. 2006, 07, 08, 09, 10
Hejnák J. 2006, +50,Herrmann Z. 2006, 07, 08, 09
Hladilová V. 2006, 07
Hoda J. 2006, 07, +50,Hodný V. 2006, 07, +150,Homola V. 2006, 07, 08, +100,Homolka M. 2006, 07, 08
Hoppe P. 2006, 07, 08, +50,Horák M. 2006, 07
Horváth P. 2006
Hosnédl P. 2006, 07, 08, 09, 10, 11, 12
Hrabal J. 2006, 07, 08
Hrbáč M. 2006, 07, 08
Hýblerová L.
Chalupa J. 2006, 07, 08
Chalupová S. 2006, 07, 08
Charvát T. 2006, 07, 08, 09
Chmelař J. 2006, 07, 08, 09
Chrástka F. 2006, 07, 08, 09
Janovská J. 2006, 07, +50,Jäger O. 2006, 07, 08, 09
Jerie R. 2006, 07, 08
Jurák J. 2006, 07, 08
Kabátník P. 2006, 07, 08
Kadlecová R. 2006
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Kadlecová V. 2006, 07, 08
Kempa T. 2006, 07, 08
Keprta M. 2006, 07, 08
Kleinová R. 2006, +50,Kmeť A. 2006, 07, 08, +50,Kněžek J. 2006, 07, 08, 09
Kohout P. 2006, 07, 08, 09, 10, 11, +200,Kolářová J. 2006, 07, 08
Koppová H. 2006, 07, +250,Koroš I. 2006, 07, 08
Kořistka J. 2006, 07, +50,Kouřil Z. 2006
Kovář M. 2006, 07
Kozubek P. 2006, 07, 08
Krajča J. 2006, 07, 08, 09
Krám P. 2006
Krásný J. 2006, 07
Krč P. 2006, 07, 08, 09
Krejčí E. 2007
Kříž L. 2006, 07, 08
Kubelka J. 2007, 08
Kubricht J. 2006, 07, 08
Kučera J. 2006, 07, +50,Kučera Mil. 2006, 07, 08
Kuchovský T.
Kumpera P. 2006, 07, 08, +200,Kupec J. 2006
Kurka K. 2006, 07, 08
Kus Č. 2006
Landa I. 2006, +50,Lašek V. 2006, 07, 08
Lubojacký O. 2006, 07, +250,Lukeš R. 2006, 07
Lusk K. 2006, 07, 08, 09
Lusková O. 2006, 07, 08, 09
Machalínek M. 2006, 07, 08
Malec J. 2006, 07, 08
Malínský V. 2006
Maršalko P. 2006, 07, 08
Mazáč P. 2006, 07, 08
Merta O. 2008
Mičke R. 2006, 07, 08
Michele L. 2006, 07, 08, 09, +50,Mikolajek S. 2006, 07, 08
Mikynová M. 2006, 07, 08, 09
Milický M. 2006, 07, 08
Minařík M. 2006, 07, 08
Moravec J. 2006
Moravec Z. 2006, 07, 08, 09, +100,-

6/2008
Mudrák Z. 2006, 07, 08, 09
Muzikář R. 2006, 07, 08
Myslil V. 2006, +50
Najman K. 2006
Nepala J. 2006, 07, 08, 09, +150,Nešetřil K. 2006, 07, 08, 09
Nohel J. 2006, 07, 08
Novák J. 2006, 07, 08
Nováková D. 2006, 07, 08
Novotná J. 2006, 07, +250,Oberhelová J. 2006, 07, 08, +50,Ondráček P. 2006, 07
Pastuszek F. 2006
Pašek T. 2008
Paštyka L. 2006, 07, 08
Patzelt Z. 2006, 07, 08
Pavlík T. 2006, 07, 08
Pavliš R. 2006, 07, 08
Pazderský J. 2006, 07, +50,Pazourek J. 2006, 07, 08, 09
Peták L. 2006, +50,Petráček M. 2006, 07, 08, 09
Pěček J. 2006, 07, 08, 09, 10, 11, +200,Pišl P. 2006, 07, 08, 09
Pištora J. 2006, 07, 08
Pištora Z. 2006, 07
Pivrnec M. 2006, 07, +100,Plešinger J. 2006
Polenka M. 2006, 07, 08, 09
Polenková A. 2006, 07, 08, 09
Pospíšil Z. 2006, 07, 08, 09
Pospíšilíková M. 2006, 07
Prinz J. 2006, 07, +250,Procházka M. 2006, 07
Procházková I. 2006, 07
Prokop M. 2006, 07, 08
Pštross M. 2006, 07, 08, +50,Ptáček R. 2006, 07, +50,Rachač F. 2006, 07, 08
Rapantová N. 2006, 07
Reif J.
Rozehnal T. 2006, 07, 08
Ryp J. 2006, 07, 08, +50,Řežábek P. 2006
Salava P. 2006, 07, 08, 09
Sedláček J. 2006, 07
Sedláček Z.2007, 08
Sedláčková J. 2006, 07
Skalický M. 2006, 07, 08, 09, +50,Skalský C. 2006, 07, 08
Skořepa J. 2006, 07
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Slavík J. 2006, 07
Slavík R. 2008, +50,Slezáková M. 2006, 07, +250,Slouka J. 2006, 07
Smutek D. 2006, 07, 08
Sotolářová M. 2006, 07
Soukup L. 2006, 07, 08
Sovadina L. 2006, 07, 08, 09
Starý J. 2006, +50,Starý V. 2006
Stehlík O. 2006, 07, 08, 09, 10
Stierand P. 2006, 07
Stránský R. 2006
Suchna M. 2006, 07, 08, 09
Sys T. 2006
Šanda M. 2006, 07, 08
Šantrůček J. 2006, 07, 08
Ščuka J. 2006, 2007, +100
Šeda S. 2006, 07, 08, 09, +50,Šindelář M. 2006, 07, 08, 09
Škára J. 2006, 07, 08, 09
Šnévajs J. 2006, 07, 08, 09, +100,Štainer M. 2006, 07, 08
Švajner L. 2006, 07, +100,Švoma J. 2006, 07, 08, 09
Terrich J. 2006, 07
Tichý Petr 2006, 07
Tichý V. 2006, 07, 08
Tomášková Z. 2007, 08
Tomek I. 2006, +50,Tonner R. 2006, 07
Topinková B. 2006, 07, 08
Traksmandl V. 2006
Trojáček S. 2006, 07, 08

6/2008
Trtílek J. 2006, 07, 08, 09
Tůma W. 2006, 07
Tybitancl J. 2006, 07, 08, 09, +100,Tykal J. 2006, 07, 08
Uhlík J. 2006, 07, 08
Uláhel P. 2006, 07, 08
Vacek Z. 2006, 07, 08
Václavík S. 2006, 07, 08
Vacková A. 2006, 07, 08
Valenta Z. 2006, 07, 08, 09
Vaněk K. 2006, 07, 08
Varvařovský J. 2006, 07, 08
Vašíčková J. 2006, 07, 08, 09, +150,Vavrda P. 2006, 07, 08
Vencelides Z. 2006, 07, 08, 09, 10, 11,
+50,Venclů I. 2006, 07, 08
Vlček R. 2006, 07, 08
Vlk K. 2006, 07, 08
Voborníková H. 2006, 07, 08
Vohnout P. 2006, 07, 08
Vrana T. 2006, 07
Vrba J, 2006, 07, 08, +250,Vrbata L. 2006, 07, 08, 09
Vybíral R. 2006, 07, 08, 09, +200,Zajíček R. 2006, 07, 08
Zelinka Z. 2006, 07
Zvára A. 2006, 07, 08
Zýma Z. 2006, 07, 08
Žabka L. 2006, 07, 08, 09
Žák J. 2006, 07, 08, 09
Žitný L. jr. 2006, 07, 08
Žitný P. 2006, 07
Žižka V. 2006, 07
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ČAIG

Přehled činnosti ČAIG
Vážení kolegové,
v následujícím seznamu Vám předkládám možnost doplacení schodků členských příspěvků

Číslo účtu : 1922162369/0800 ( 0000 ) variabilní symbol
Všechny kolegy žádám o zaslání své e-mailové adresy na můj e-mail :
gaig@volny.cz a současně Vás prosím o zaslání všech změn.
Česká asociace inženýrských geologů je dobrovolná společnost, ale pro činnost v praxi tvoří
nezastupitelnou spojku mezi legislativními složkami a zájmy inženýrských geologů. Pro úspěšnou
budoucnost ČAIG je třeba zapojovat nové členy, kterých se mezi mladými geology určitě najde
dostatek. Je třeba mladším kolegům vysvětlovat důležitost semknutí obce geologické k prosazování
našich zájmů a profesní význam v rámci všech technických a přírodovědných oborů.
Jitka Dvořáková - hospodářka ČAIG
NEZAPLACENO rok ( n )
Abramčuková Anna Ing.(P)- (0001)Benkova 1686,149 00 Praha 4; -Barvínek Richard Ing. (P) (0006) Na Dionýsce 1,160 00 Praha 6 -- 08
Bělohradský Vladimír (Ú) (0007)- Mikulášská 622, 460 01 Liberec IV,důchodce- 06,07, 08
Bradáč Vratislav Ing. (B) (0008)- ALGOMAN, Hlavní 316,74781 Otice 07,08
Brunda Stanislav Ing. (P) (0009)K parku 6, 317 04 Plzeň

důchodce 06,07,08
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Březina Stanislav RNDr.(B) (0010)(GEO-ING)-Nad plovárnou 4, 586 01 Jihlava - 07,08
Bříza Jaroslav RNDr. (Ú) (0011)- K Mojžíšovu prameni 578, 463 11 Liberec 30,06,07,08
Bohátková Lucie Mgr.(P) ( 0276) - Bránická 116, 147 00 Praha 4, 07
Calábek Vladimír RNDr. (B) (0012)- Osmek 35, 750 00 Přerov , 07,08
Chaloupský Jan Ing. (P) (0013)- Úpská 534, 541 02 Trutnov

04,06,07,08chybná adresa!!

Chalupa J. RNDr.(P) (0014)- Na Veselou 771, 266 01 Beroun , -- 08
Chalupová Soňa RNDr. (P) (0015)- Na Veselou 771, 266 01 Beroun III., --08
Chamra Svatoslav Ing.CSc.(P)(0016)-ČVUT,Katedra geot.Thákurova 7, 166 29 P6,-- 08
Chmelař Jaroslav RNDr.(P)(0017)-Čapkova 1063,592 31 N.Město na Moravě -Chmelař Radovan RNDr.(P) ( 0281)-Vršovická 28,101 31,Praha 10, -Chyba Petr RNDr.(P)(0018)-Veverkova 1343, 500 05 Hradec Králové 5, 04, 06,07,08 chybná adresa

Čech Rudolf Ing. (P) (0019) I.V.Mičurina 5, 160 00 Praha 6 -důchodce , 07,08
Čechová Eliška RNDr. (Ú) (0020)- Pod parkem 2565/68 400 12 Ústí n/L -Červený Jiří (P) (0022) Na Šutce 401/27, 182 00 Praha 8 - Troja důchodce, 08
Činka Jiří Ing. (P) (0024)- Přecechtělova 2405/23, 155 00 Praha 5 , 07,08
Čihák Petr Ing. (P) (0259)- Vysokomýtská 716, 565 01 Choceň ,03 ,06
Dvořák Jiří (B) (0027)- Černého 3, 635 00 Brno-Bystrc , 08
Dvořák Pavel (P) (0028) Českolipská 386, 190 00 Praha 9, 07,08
Dvořáková Jitka RNDr. (P) (0029) Brechtova 777, 149 00 Praha 4
Fajfr Milan RNDr. (P) (0030)- Ke sv.Jiří 38, 312 18 Plzeň , ( GEKON ) 06, 07,08
Farkaš Štěpán Ing. (B) (0031)- Sídliště svobody 20 / 73, 796 01 Prostějov

04,06, 07,08

Flimmel Ivan Ing (B) (0032)- Třískalova 4, 638 00 Brno ,06, 07,08
Fojtík Karol RNDr. (B) (0034)- Kamínky 4, 603 00 Brno ,06, 07,08
Fojtík Stanislav RNDr.(P)(0035)Vítěz.Nezvala 755,272 04 Kladno 4

04, 06, 07,08

Follprecht Luděk RNDr. (P) (0036)- Nikoly Tesly 10, 160 00 Praha 6 , 07,08
Fousek Jan Ing. (B) (0037)- Koliště 49, 602 00 Brno, 06, 07,08- chybná adresa
Fulka Jan Ing. (P) (0038) - Závodu Míru 799, 360 05 Karlovy Vary ( INGEP ) * ,06 , 07,08
Fürych Vilém RNDr. (B) (0039)- Vančurova 9, 586 01 Jihlava , 07,08
Gardavská Anna RNDr. (P) (0040)- Mořina č.p. 183, 267 17 Mořina ---Grünvald Zbyněk RNDr.(B) (0265) - Školní 322, 66 443 Želešice , ---Hanák Jaroslav RNDr. (B) (0041)- ÚVOZ 63, 602 00 , Brno --- 08
Hauser Jaroslav Ing.CSc.(B) (0042)- Jurkocičova 10, 638 00 Brno,06, 07 ,08
Havelka Jaroslav Ing. (P) (0043)- U Bazénu 402, 142 00 Praha 4-Písnice, --- 08
Hejnák Josef RNDr.CSc.(P) (0043)- Na stezce 1329, 100 00 Praha 10, v důchodu --Herštus Jiří Ing.DrSc.(P) (0044)- K Dolánkám 996, 282 01 Český Brod , ---
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Homolka Petr Ing. (B) (0046)- Banskobystrická 139, 621 00 Brno TOP GEO ,06, 07,08
Horáček Miloš RNDr. (P) (0047)- RWE - Plynoprojekt ----Horský Otto Ing. CSc.(B)(0050) Břenkova 28,613 00 Brno-Černá Pole důchodce ,06,07,08
Horčička Lumír RNDr.(Ú)(0271)-Riegrova 5379, 43 001Chomutov,06, 07,08 , adr.neznámá
Hradský Božetěch RNDr. (B (0053)- Luční 4584, 760 05 Zlín ---Hrouda Emil (P) (0054)-(GEOBOHEMIA)Kotorská 1569/44,140 00 Praha 4 důchodce, --Hruška Jiří RNDr. CSc.(P) (0055)- Hvězdova 35, 140 00 Praha 4 - důchodce --- 08
Hudek Jiří Ing. CSc. (P) (0057)- Italská 1, 120 00 Praha 2,---- 08
Hušpauer Milan RNDr. (P) (0059)-Na studních 72, 284 01 Kutná Hora , 07,08
Hýsek Jiří (P) (0061) - 512 13 Bozkov 105 důchodce , 06, 07,08
Ides David Ing.(O) (0260) - B.Václavka 10, 700 30 Ostrava-Bělský les , 04,06, 07,08
Jäckl Pavel Ing. (O) (0062) - Norská 9, 772 00 Olomouc, ---08
Janda Martin Ing. (P) (0063) - Lomená 390, 382 03 Křemže, ---08
Janík Oldřich RNDr. (B) (0064) - B.Němcová 601, 760 01 Zlín , ----08
Janoušková Zdeňka RNDr. (P) (0065) -Filipova 2014, 148 00 Praha 4 důchodce , 07,
Janovský Josef Ing. (B) (0066) - Staňkova 8b, 602 00 Brno důchodce , --Jánský Vladimír Ing.(P) (0067) - Radiová 37, 312 00 Plzeň

důchodce,06, 07,08

Jirotka Petr p.g. (P) (0068) - Bělohorská 141, 169 00 Praha 6-Břevnov -důchodce, --08
Kalandra Dušan Ing.CSc.(O)(0072),K jezeru 11a,700 30 Ostrava-důchodce, 06, 07,08
Kárník Jan Mgr. ( P) (0277) - Rozptylské nám. 5, 141 00 Praha 4,--Kašpárek Milan RNDr. (B) (0073) - Slunečná 4552, 760 05 Zlín , 06, 07,08
Klablena (B) (0074) --- geotechnika @ seznam.cz , 07 ,08
Kleček František Ing. (P) (0075) -Jaromírova 11, 128 00 Praha 2, 07,08
Kleček Martin Ing. (P) (0076) - Hanzlíkova 2, 180 00 Praha 8, ---Kleinová Radmila Ing.(O) (0077) (K-GEOs.r.o.) Čujkovova 50A, 700 30 Ostrava 3, ---08
Klímek Lubomír RNDr.(B) (0078)Vlárská 14, 627 00 Brno(GEOTEST Brno a.s.Šmahova
112,65901,Brno) - 08
Kmeť Albert ( P) (0268) - GEON s.r.o., Na padělkách 4216,66452 Sokolnice----- 08
Kněžek Jan RNDr. (Ú) (0079) - Pod parkem 2565/68, 400 12 Ústí n.Labem ---Kočándrle Jaroslav Ing.CSc. (O) (0081) - Bartákova 8, 795 81 Rýmařov - důchodce, 08
Kočí Jiří (L) (0082) - Michelský vrch 519/43, 460 14 Liberec 14, 05,06, 07 ,08
Kofroň Michal Ing. (O) (0083) - Na rybníčkách 5, 704 00 Ostrava-Zábřeh,06, 07
Kokotková Eliška Ing.(O)(0086)-Krestova 19,705 00 Ostrava 3-Hrabůvka---Komín Martin Ing. (Ú) (0087) - Tolstého 39, 400 03 Ústí nad Labem, 07
Kostohryz Ondřej Ing. (P)(0278) - Palackého 1560/8,Teplice PSČ 415 01 ,06, 07 ,08
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Kovář Luděk Ing. (O) (0095) (K-GEOs.r.o.)-Nováčkova 5, 700 30 Ostrava-Výškovice, 08
Kracík Vladimír RNDr. (P) (0096) - Jakobilo 326/21, 109 00 Praha 10 , 06, 07,08
Král Jan RNDr. (P) (0097) - Žandovská 306, 190 00 Praha 9, ---Krčmová Blanka RNDr. (B) (0099) - Cihlářská 16, 602 00 Brno,06, 07
Krobot Pavel (O) ( 0285)- Závodní 15, 70030 Ostrava , 07,08
Kristen Antonín (O) (0100)-Divišova 7, 772 00 Olomouc (GEOTREND-) 02 , 04, 05,06,08
Krotký Václav (P) (0101) - Diezenhoferova 2, 370 06 Č.Budějov ice - důchodce,06,07,08
Křivinka Josef Ing. (B) (0102) - Humenná 15, 625 00 Brno, 07,08
Kudrna Zdeněk Ing. CSc.(P) (0104) - V Americe 111, 252 31 Všenory 2 , 07,08
Kunešová Eva (P) (0108) (MINIGEO)- Hřbitovní 7, 360 20 Karlovy Vary ,06, 07,08
Kusý Vlastimil Ing. (P) (0267) Hlinice 45, 390 02 Tábor, ----Kycl Petr (P) (0109) - Malákova 580/26, 186 00 Praha 8 - Karlín ---Lašek Vladimír RNDr. (P) (0110) - Jabloňová 365, 570 01 Litomyšl , 05,06, 07,08
Lauerman Jan Ing. (B) (0111) - Žižkova 85, 586 01 Jihlava 02, 05,06, 07,08
Led Miroslav Ing. (Ú) (0112) - Pod parkem 10, 400 11, Ústí n.Labem

důchodce , -----

Lenz Stanislav RNDr. (P) (0114) - Na Pankráci 22, 140 00 Praha 4 ,důchodce,06 , 07 ,08
Lipovský Vladimír RNDr. (P) (0117) - Brdičkova 1915, 155 00 Praha 5 ,06,07 ,08
Lochmann Zdeněk RNDr.CSc. (P) (0118) - Brigádníků 7, 100 00 Praha 10-Strašnice, 07,08
Lukeš Rudolf RNDr. (P) (0121) - Jana Drdy 492, 261 02, Příbram ,-----Luštincová Libuše RNDr. (P) (0122) - Xaveriova 11, 150 00 Praha 5 ,důchodce,06, 07,08
Marek Jan RNDr. CSc. (P) (0124) -Korandova 8, 147 00 Praha 4, důchodce--Marek Otakar Ing. (O) (0125) -J.Malady 206/57, 700 30 Ostrava 06, 07,08-chybná adresa
Marschalko Marian Ing.PhD.(O)(0261),VŠB-TUOstrava,tř17listopadu,708 00 Ost -Poruba-Maršálek Jiří Ing(B) (0127) - Jandáskova 36, 621 00 Brno,06,08
Matějka Radomír Ing. (B) (0128) - Beckovská 2687, 760 01 Zlín ( Zlín GEO ),06, 07
Matějková Věra (P) (0129) - Jungmanova 1260 / 10 - 36 301 Ostrov ,06 , 07 ,08
Matoušek Milan Ing (B) (0130) - Irkutská 3, 625 00 Brno,06 , 07,08
Medřik Frantiček (P) (0138) - Na Hrádku 2580, 530 01 Pardubice ,06, 07,08
Melichar Miloslav (P) (0132) - Skuherského 25, 370 01 Č.Budějovice (EMGEO ), 08
Miča Lumír Ing. Phdr( O ) ( 0272) - Kosmova 3, 612 00 , Brno ,06,08
Mikolanda Miloš RNDr.(P)(0279) - Na Hrázi 185/50, 290 01 Poděbrady,06, 07,08
Minol Vratislav RNDr. (B) (0135) - Talichova 12, 623 00 Brno , 06, 07,08
Moric Petr RNDr. (B) (0136) - Fleischnerova 3, 635 02 Brno, 07,08
Mühldorf Josef RNDr.CSc.(P)(0137) -Taussigova 1152,byt 11,182 00 Praha 8 důchodce, ---
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Němeček Karel RNDr. (P) (0140) - Na rovnosti 21, 130 00 Praha 3 - důchodce, 08
Nepala Jiří (B) (0141) - Mathonova 64, 613 00 Brno, ---Nešvara Peter RNDr. (P) (0142) - Kahovská 1704, 149 00 Praha 4- Chodov, 07,08
Nosková Vlasta (Ú) (0143) - Hillarova 1, 400 11, Ústí n.Labe, 08
Nováková Marie Ing. (P) (0145) - Hnězdenská 767/2, 18000 Praha 8, ---Novosad Stanislav Ing.CSc. (O) (0146) - Metylovice 537, 73949 Metylovice,06, 07,08
Novotný Jan Ing. CSc. (P) (0270) - Evropská 255, 161 00, Praha 6 - Liboc --- 08
Opěla Pavel Ing.(P) (0280) - Křížíkova 52/48, 186 00 Praha 8 , 08
Pacák Frantiček Ing. (B) (0149) - Opálková 4 , 635 00 Brno,06, 07,08
Papoušková Helena Ing. (P (0150) )- Rejskova 13, 120 00 Praha 2 ,06, 07,08
Paseka Antonín Doc.Ing.CSc. (B) (0151) - Čápkova 18, 602 00,Brno, 06 , 07,08
Pašek Jaroslav Prof.Ing.DrSc. (P) (0152) - Vestavěná 30/1015, 141 00 Praha 4-Spořilov---Patáková Ivanka RNDr. (P) (0153) - V Horní Stromce 9, 130 00 Praha 3 důchodce , 07,08
Pavlík Jiří Ing. CSc. (B) (0154) - Plovdivská 4, 616 00 Brno,06, 07,08
Peták Lubomír RNDr. (Ú) (0157) - Gagarinova 776, 460 07 Liberec, 06, 07,08
Petrů Petr RNDr. (Ú) (0158) - R.Lucenburgové 570/17, 46 001,Liberec, 05,06,07,08
Pícha Jiří Ing. Dr. (B) (0159) , Veletržní 3, 603 00 Brno - GEOTEC,06, 07,08
Písaříková Libuše RNDr. (B) (0160) - Přímětice čp.235,669 02 Znojmo,04, 06, 07,08
Pichl Karel Ing. (Ú) (0161) - Mošnova 5, 400 03 Ústí nad Labem ---Pivnička Lubomír Mgr. (B) (0162) - Geotest, Tábor 44A, 602 00 Brno,06 ,07,08
Plachký František (P) (0163)-(STAVOPROJEKT),L.M.Pařízka 4,370 01-Č. Budějovice ---Plšková Miroslava RNDr (P)(0275) - Za Střelnicí 690/20, 182 00 Praha 8, --PňovskýTomáš Mgr.(P)-(0288)-Elišky Krásnohorské 3, Praha 1, 08
Podpěra Pavel RNDr. (P) (0165) - Eliášova 6, 160 00 Praha 6, ----Pokorná Pavla Ing.(Ú) (0166) - Geoindustria, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, ----Polák Pavel RNDr. (P) (0167) - Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1---Pospíšil Pavel RNDr. (B) (0168) - Cihlářská č. 34, 602 Brno ---Prášek Jan RNDr. (O) (0170) ; Střední 139; 747 15 Šilheřovice, 06, 07,08
Provazník Jan Ing. (B) (0175) - Kárníkova 8, 621 00 Brno - Řečkovice , ---Pupík Václav Ing. (P) (0176) - Dolní Němče 38, 382 11 Větřní, 06, 07,08
Pytlíček Jan RNDr(O)(0177)-74763 Budišovice101,Ludvíkova 2,71600 Ostrava,06,07,08
Rout Jiří Mgr.(P) (0286) - Jevanská 23,10000 P 10,SG,Geologická 4,15200 Praha 5----Rozsypal Alexandr Doc.Ing.CSc.(P) (0179) - Štíbrova 1215, 182 00 Praha 8, 07,08
Rumíšek Jan Mgr. (B) (0180) -Drobného 50, 602 00 Brno 04, 05,06,07,08 - chybná adresa
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Rybář Jan Ing. CSc. (P) (0182) - Frýdlantská 1315, 182 00 Praha 8, ----Schröfel Jan RNDr. (P) (0185) -Na pískách 126, 160 00 Praha 6 ,--Slezáková Monika Ing.( L) (0264) Hvězdná 489/17, 460 00 Liberec V ---Smola Petr (P)(0273) Karlovotýnská 326, 252 16 Nučice --- -Spanilá Tamara Ing.(P) (0188) - Matúškova 787, 149 00 Praha 4

důchodce,06 , 07,08

Stach Jan Ing. (B) (0269) - (Geoindustria Jihlava), Axmanova 13, 623 00 Brno ,06,08
Staněk Jaroslav Ing. (B) (0190) - Vinohrady 80 a, 639 00 Brno ,06, 07,08
Stainer Michal Mgr. (P) (0263) Dlouhá 151, Břehy 535 01 Přelouč, 05,06,07,08
Starý Václav ing. (P) ( 0274 ) Okružní 366, 274 01, Slaný , 05,06 , 08
Stodola Vladimír Ing. (P) (0194) - Dětská 2078/67, 100 00 Praha 10 -důchodce

, 08

Stuchlík Josef Ing. (P) (0196) -Koutníkova 215,503 01 Hradec Králové --Suchý Jan Mgr. (Ú) (0197) - Spartakiadní 257/2, 400 07 Ústí n.L., 07
Svoboda Bohumil RNDr. (P) (0199) - Podjavorinské 1548, 149 00 Praha 4, 06 , 07, 08
Svoboda Petr (B) (0198) Ing.(Kojetice na Moravě 137, 675 23 (koresp.GEO-IGN),06,07,08
Sýkora Jan Ing. (Ú) (0201) - Bardějovská 2573, 470 01 Česká Lípa ,06, 07,08
Sýkora Vilém RNDr. (P) (0202) - Všenorská 855, 252 29 Dobřichovice ,06, 07,08
Synáč Ondřej Ing. (P) (0203) - Ve Viklách 117, 149 00 Praha 4 ,06, 07,08
Šišpela Jiří p.g. (P) (0210) - Podolská 1047/60, 147 00 Praha 4 ,důchodce, 08
Škoda Stanislav RNDr. (P) (0211) - Dobrovodská 97, 370 06 Č.Budějovice----Šmíd Jiří Ing. (B) (0213) - Purkyňova 94, 612 00 Brno,06, 07,08

chybná adresa!

Štrosová Martina Ing. (U) (0216) - Resslova 24, 400 01 - Ústí nad Labem,---Švehla Zdeněk Ing. (ČB ) ( ) - Jiráskova 225,38601 Strakonice , -----Tomášek Jiří RNDr. (P) (0219) - U Ladronky 18, 169 00 Praha 6, SGS - Praha 7, -----Tupý Petr Ing. (Ú) (0223) - Buriánova 914, 460 06 Liberec VI, ----Tuschler Vladimír p.g.(B)(0225)-Náhorní 6, 616 00 Brno, 05 , 07,08
Tvrdý Jaromír RNDr. (P) (0226) Severní 7, 360 05 Karlovy Vary ,06,07,08
Vacek Stanislav RNDr. (P) (0228) - Řeřišný 55, 549 63 Machov
Vaněček Jiří Ing.(U) (0229) - Zelená 258, 417 02 Dubí

03,04, 08

05,06,07 ,08

Varvařovský Jiří RNDr.Ing.(P)(0231),Slancova 1260/6,12 00 Praha 8-Kobylisy , 08
Vavrda Pavel RNDr. (B) (0232) - Schweitzerova 28, 779 00 Olomouc , -----Venclů Ivan RNDr. (O) (0234) - Zahradní 1286, 751 31 Lipník n.Bečvou, 05,06,07,08
Veselý Ivan RNDr. (B) (0236) - Svahová 3, 623 00 Brno, důchodce , ---Veselý Jiří Ing. (Ú) (0237) - Maršovská 1519 / 6, 415 02 Teplice , 07,08
Veselý Miroslav (B)(0284) - Jívová 888, 59301 Bystřice nad Perštejnem , 07,08
Větrovský Milan Ing.(P) (0238) -Okružní 553, 431 51 Klášterec nad Ohří ,06, 07,08
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Vlček Jindřich Ing. (P)(0283) - Radlická 103, 15000 Praha 5 , 08
Vitásek Petr RNDr.(P)(0239)-Načešická 1868,190 16 Praha 9 , 08
Voltr Jaroslav Mgr. (P) (0243) - Pod strání 2217, 100 00 Praha 10 ,06 , 07 ,08
Vorel Josef RNDr.(P)(0245)- Jičínská 226/17 ,důchodce 06 , 07,08
Vosáhlová Jana RNDr.(Ú) (0287)-Hřbitovní 154,417 54,Kostomlaty pod Milešovkou, ---Vrana Tomáš (P) (0282) - Na Babě 20, 16000 Praha 6 ----Vráblík František (P) (0246) -Brodského 1664, 149 00 Praha 4, 06, 07,08
Vrba Otakar Ing. (P) (0247) - Zárubova 506, 142 00 Praha 4, ----Vybíral Roman RNDr. (Ú) (0248) (GIS)- Dlouhá 389, 463 12 Liberec 25 , 07,08
Wohlmuth František RNDr.(P) (0249) -Klínovecká 966/2, 363 01 Ostrov nad Ohří , 08
Woznica Lumír Ing.CSc. (B) (0250) - Komprdova 13, 615 00 Brno, 08
Zámek Jiří RNDr.Ing. (P)- (0251) Nad Štolou č.12; 170 00 Praha 7, 07,08
Záruba Jiří Ing.(P) (0252) - SG-Geotechnika a.s., Geologická 4, 150 00 Praha 5 , 08
Zavoral Jiří Ing. CSc. (Ú) (0253) - Svatojiřská 18, 400 03 Ústí n.Labem , 07
Zemánek Igor Ing. (P) (0254) - změna adresy , 05, 07,08
Zmítko Jiří RNDr. (Ú) (0256) - Myslbekova 209/1, 417 01 Dubí, 06, 07,08
Zoglobossou Hippikyte Ing. (O)(0262)- Havlíčkovo nám. 781/10, 708 00 Ostrava ---Zvelebil Jiří RNDr.(P) (0257) - U Mlejnku 128, 250 66 Zdiby, 07,08
Žižka Jan RNDr. ( P ) (0258) - B.Němcové 575, 432 01, Kadaň ( POLYGRO ), 05,06, 07,08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------p. Valenta .............. 300,- Kč potřebuji, aby se ozval,.nemáme kontakt
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ČAAG

Zápis z Valné hromady České asociace geofyziků ČAAG
konané dne 8.4.2008 v zasedacím sále Ústavu Geoniky AV ČR,v.v.i. v Ostravě – Porubě.
Jednání Valné hromady ČAAG vedl zástupce ostravské pobočky doc. RNDr. P.Bláha, DrSc.
Přítomno bylo 22 členů (viz prezenční listina).
Po zahájení schůze v 10 hod. bylo jednání odročeno na 10,30 hod, neboť nebyla přítomna
nadpoloviční většina členů. Pak byla Valná hromada usnášeníschopná a schůze probíhala podle
předem oznámeného programu.
Nejprve byli navrženi a jednomyslně zvoleni:
zapisovatel – Kobr,
návrhová komise – Čápová, Lukeš,
volební komise – Hofrichterová, Blecha.
Předseda ČAAG RNDr. Hladík přednesl zprávu o činnosti ČAAG v uplynulém ročním období.
Zprávu o hospodaření v roce 2007 přednesl hospodář RNDr. Dostál, který také uvedl návrh
hospodaření na rok 2008.
Zprávu revizní komise vypracoval RNDr. Jáně, přečetl ji M.Kobr.
Všechny tyto zprávu byly hlasováním schváleny jednohlasně.
Volební komise zahájila volby předsedy a členů rady ČAAG na příští dvouleté období.
Prof. Muller přednesl návrh na udělení čestného členství RNDr. Holubovi, DrSc. z ostravské
pobočky. Tento návrh byl opět jednomyslně schválen a pan předseda Hladík předal plaketu o
čestném členství dr. Holubovi.
V diskuzi předseda dr. Hladík vyzýval členy k větší aktivitě. Na webové stránky je možné
posílat jakékoliv příspěvky na adresu: wolf@lupa.cz. Doc. Bláha přednesl informaci o vydávání
časopisu EGRSE. Doc. Pospíšil informoval o připravovaném workshopu (se společenskou večeří)
v Brně koncem září na téma o tektonice v předkarpatských předhlubních. Dr. Hladík upozornil na
workshop EAGE v Praze v říjnu o vibroseisu.
Volební komise vyhlásila výsledky voleb. Novým předsedou ČAAG byl zvolen doc. RNDr.
Zdeněk Kaláb, CSc. Členové Rady ČAAG jsou (bez titulů): Bláha, Čápová, Dostál, Hladík, Kobr,
Pospíšil. Členy revizní komise byli zvoleni: Dědáček, Duras, Jáně.
Valná hromada schválila návrh usnesení VH, které přednesla dr. Čápová.
Zapsal: M.Kobr
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Výroční zpráva o činnosti ČAAG od minulé valné hromady, tj. za období 16. 5. 2007 –
8. 4. 2008
(RNDr. Vít Hladík, MBA, předseda ČAAG)
1. Organizační činnost
Činnost České asociace pracovníků v aplikované geofyzice byla v uplynulém období
stabilizovaná a soustavná. Minulá valná hromada se konala dne 16. dubna 2007 v budově K-centra
Řečkovice v Brně za účasti 23 členů, tedy přibližně čtvrtiny členské základny. Hlavním bodem
jednání byla změna názvu asociace, vyvolaná potřebou dostát ustanovením novelizovaného zákona
č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Po obsáhlé diskusi účastníci schválili nový název asociace:
„ČAAG - Česká asociace geofyziků, o.s.“. Následně byla schválena i odpovídající změna stanov
ČAAG.
Rada ČAAG pracovala v uplynulém roce ve složení: Dr. Hladík – předseda, Dr. Bárta a Doc.
Bláha – místopředsedové, Dr. Kobr – tajemník, Dr. Dostál – hospodář, Dr. Čápová, Dr. Lukeš, Dr.
Pazdírek a Doc. Pospíšil – členové. Po rezignaci Doc. Hofrichterové na podzim 2006 byla Rada
pouze 9-členná. Jednatelem pobočky Ostrava je Doc. Bláha, jednatelem pobočky Praha je Dr. Bárta
a jednatelem pobočky Brno Dr. Pazdírek. Revizní komise pracovala ve složení Dr. Jáně, Dr.
Dědáček a Doc. Kaláb.
Rada se za uplynulé období sešla na 3 zasedáních. K nejdůležitějším projednávaným tématům
patřily úloha a fungování státní geologické služby, záležitosti české geologické a související
legislativy, otázky časopisu EGRSE a internetových stránek ČAAG, organizace přednáškových
aktivit a spolupráce v rámci Unie geologických asociací. Rada projednala a schválila stanovisko
ČAAG k situaci a úloze státní geologické služby v ČR; byla projednána a odeslána stížnost
ombudsmanovi na neoprávněné zdanění paměťových médií a reprodukčních zařízení, které vychází
z nesprávného názoru, že tyto prostředky slouží výhradně pro reprodukci uměleckých děl.
Rada ČAAG dále vypracovala zprávu o činnosti za rok 2007 pro Radu vědeckých společností
ČR, v požadovaném termínu bylo rovněž předloženo vyúčtování dotace RVS pro časopis EGRSE
za rok 2007 a opět bylo zažádáno o dotaci na rok 2008.
ČAAG se v uplynulém období prostřednictvím svých delegovaných zástupců – Dr. Bárty a Dr.
Dostála – aktivně podílela na činnosti Unie geologických asociací (UGA), která sdružuje české
profesní asociace pracovníků v aplikovaných geologických oborech. Hlavními projednávanými
tématy v UGA byly úloha státní geologické služby, mezioborová a mezinárodní spolupráce a
geologická legislativa. ČAAG se rovněž aktivně podílí na vydávání Zpravodaje UGA a všichni
členové do něj mohou přispívat; koordinací příspěvků ze strany ČAAG byla Radou pověřena Dr.
Čápová.
Členská základna ČAAG zaznamenala v uplynulém roce mírný pokles. K dnešnímu dni má
asociace 91 členů, z toho 8 čestných.
2. Přednášková a odborná činnost
V předprogramu valné hromady ČAAG dne 17.5.2007 v Brně se v dopoledních hodinách
uskutečnila výstava a prezentace českých výrobců geofyzikálních přístrojů. Akce se zúčastnilo 7
vystavovatelů, kteří účastníkům předvedli své výrobky. Výstava potvrdila, že čeští (v převážné
50

Zpravodaj UGA

5/2008

většině brněnští) výrobci geofyzikálních přístrojů, jejichž kořeny jsou téměř vždy více či méně
spojeny se zaniklou společností Geofyzika, dokázali udržet krok se světem i po založení vlastních
firem a úspěšně se prosazují nejen na domácím, ale zejména na náročných zahraničních trzích.
V rámci tzv. „Programu význačných přednášejících“ (DLP), sponzorovaného Evropskou
asociací geovědců a inženýrů (EAGE), a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Karlovy uspořádala ČAAG dne 26.2.2008 přednášku Dr. Ranajita Ghoseho z Delft University of
Technology (Nizozemí) s názvem „Kvantitativní integrace dat ze seismického měření příčných vln
a statické penetrace pro získání spojité informace o podloží“. Tříhodinová obsáhlá prezentace za
účasti zhruba 30 posluchačů byla provázena živou diskuzí a nesporně obohatila účastníky o nové
poznatky v oboru inženýrské geofyziky.
Ostravská pobočka ČAAG je dlouholetým spoluorganizátorem pravidelné dubnové regionální
konference s mezinárodní účastí „Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a
geotechnice“, jejíž 17. ročník se uskuteční v návaznosti na dnešní valnou hromadu ve dnech 8.-10.
dubna 2008.
3. Ediční činnost
V roce 2007 dostala naše asociace opět podporu na vydávání časopisu EGRSE od RVS ČR ve
výši 35 000 Kč, což nám pomohlo vydat číslo časopisu pro rok 2007 s články autorů z ČR,
Slovenska, Uzbekistánu a Egypta. Číslo bylo vydáno na CD-ROM. Na tom, že vydávání EGRSE
nadále pokračuje, mají zásluhu zejména vedoucí redaktor EGRSE Doc. Pospíšil a předseda redakční
rady Doc. Bláha. Pro rok 2008 jsme opět požádali RVS o příspěvek na vydávání časopisu ve stejné
výši jako loni.
ČAAG se spolupodílí na vydávání Zpravodaje UGA, který vychází 2x ročně. Poslední číslo
bylo vydáno na podzim 2007; první číslo roku 2008 je těsně před publikací.
Na podzim 2007 rezignoval na svoji úlohu správce internetových stránek ČAAG Dr. Zacherle.
Místo něj se novým webmasterem od 1.1.2008 stal Mgr. Karel Wolf. Stránky jsou i nadále
v provozu na adrese www.caag.cz. Na stránkách lze najít mj. pravidelně aktualizovaný kalendář
událostí, tj. tuzemských i zahraničních seminářů, workshopů a konferencí zaměřených na užitou
geofyziku i příbuzné obory. Rovněž je zde velmi bohatá databáze odkazů na webové stránky firem
a institucí, jejichž aktivity se naší profese dotýkají. Nedílnou součástí stránek je sekce časopisu
EGRSE, kde se mj. podařilo vytvořit kompletní databázi abstraktů článků vydaných za celou
historii časopisu, vycházejícího od r. 1994. V roce 2008 se připravuje upgrade stránek na lepší
redakční systém, který umožní zavedení více funkcí, zlepšení grafiky apod.
4. Mezinárodní spolupráce
ČAAG se aktivně podílela na činnosti Evropské asociace geovědců a inženýrů (EAGE
-European Association of Geoscientists & Engineers), jejímž je přidruženým členem. Díky podpoře
RVS ČR při uhrazení členského příspěvku měli členové ČAAG zajištěnu možnost čerpání výhod
členů EAGE, mj. přístup k odborným časopisům vydávaným asociací, přísun aktuálních informací,
atd. ČAAG v rámci přidruženého členství dostává časopisy vydávané EAGE - měsíčník „First
Break“ a dvouměsíčník „Near Surface Geophysics“. Tyto časopisy jsou k dispozici všem členům
ČAAG v knihovně Oddělení užité geofyziky PřF UK, Praha, Albertov 3. Díky přidruženému
členství měla ČAAG také možnost bezplatné prezentace ve vlastním stánku na 69. výroční
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konferenci a výstavě EAGE v červnu 2007 v Londýně; asociaci zde oficiálně zastupovali Dr. Kobr
a Dr. Lukeš.
Dále se Rada ČAAG rozhodla využít možnosti zorganizovat v Praze v rámci programu DLP,
pod patronací a s finančním přispěním EAGE přednášku špičkového odborníka v oboru užité
geofyziky. Výsledkem této spolupráce byla přednáška Dr. Ghoseho na téma integrace výsledků
mělké seismiky a statické penetrace, která již byla zmíněna dříve.
Aktivní účast členů asociace zaznamenaly i další mezinárodní konference, zejména Near
Surface 2007 v Istanbulu, SEG 2007 v San Antoniu nebo SAGEEP 2008 ve Philadelphii.
Na závěr své zprávy bych chtěl poděkovat svým spolupracovníkům z Rady ČAAG za jejich
obětavou práci a podporu. Dík za spolupráci patří rovněž členům revizní komise, editorům
Zpravodaje a webových stránek, organizátorům akcí pořádaných asociací, stejně jako redaktorům
EGRSE a dalším členům, kteří se do činnosti asociace aktivně zapojili.
V Ostravě dne 8. dubna 2008

Ze života ČAAG – České asociace geofyziků, o.s.
(Doc. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.,předseda ČAAG)
Naše asociace v uplynulém období nevybočila ze zaběhaných kolejí. Valná hromada v dubnu
t.r. proběhla podle běžného schématu, zvolila nové vedení Asociace (viz Zápis). Asociaci tvoří tři
pobočky (pražská, brněnská a ostravská) a několik nezařazených členů. Významnými body Valné
hromady bylo schválení čestného členství RNDr. Karlu Holubovi, DrSc. z ostravské pobočky a
přijetí 4 studentů doktorandského studia do ČAAG.
Činnost Asociace je zastřešována Radou ČAAG, která se na svých zasedáních zabývala
především problematikou vydávání geofyzikálního časopisu EGRSE, zvýšení aktivity poboček a
členů, prezentací Asociace na konferencích a organizací odborných přednášek (poslední dvě témata
jsou dokladována příspěvky v tomto Zpravodaji).
Časopis EGRSE (International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and
Environment) představuje odborný časopis pro oblast střední Evropy (v dohodě s okolními státy).
Jeho úroveň je srovnatelná s ostatními evropskými časopisy v oboru užité geofyziky, dálkového
průzkumu a životního prostředí. Časopis EGRSE vychází od r. 1994 1 – 2 krát ročně v anglickém
nebo českém jazyce. Od r. 2005 vychází v moderní digitální podobě, je publikován na Internetu a
šířen na médiích CD-ROM. EGRSE je jediným časopisem tohoto zaměření v České i Slovenské
republice. Časopis prezentuje výsledky výzkumných pracovišť, vysokých škol i geofyzikálních
firem a přispívá ke zvyšování odborné úrovně oboru. V časopise publikují nejen čeští geofyzici, ale
i kolegové ze zahraničí. Předsedou redakční rady je Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.
V tomto Zpravodaji je uvedena i odpověď ombudsmana na stížnost ČAAG stran autorských
poplatků.
Informace o aktivitách ČAAG lze nalézt na naší webové stránce: http://www.caag.cz/.
Ostrava 14.10.2008
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Přednáška ASWAN REGION AND SEISMICITY IN SURROUNDINGS
V dubnu 2008 přijel na krátkodobou návštěvu na Ústav geoniky AVČR, v.v.i., Ostrava egyptský
host Dr. Haggag Hamed Mohamed, Associate Profesor z National Research Institute of Astronomy
and Geophysics, Aswan Earthquake Research Center, Aswan, Egypt. Cílem jeho pobytu bylo
seznámit se s výzkumnými pracemi souvisejícími s registrací a interpretací důlně indukované
seizmicity. Kromě diskuzí na ÚGN a Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava navštívil
náš host Hornické muzeum v Ostravě – Petřkovicích, seizmickou stanici na zámku v Raduni u
Opavy a též absolvoval výlet na Karvinsko.
Významným bodem návštěvy Dr. Haggaga byla jeho přednáška v úterý 29.4.2008 s výše
uvedeným názvem, která proběhla ve společné organizaci ÚGN a ostravské pobočky ČAAG Česká asociace geofyziků, o.s. Z formálního hlediska můžeme přednášku rozdělit do tří bloků.
V prvním byl představen Asuánský výzkumný ústav a jeho stávající aktivity. Ve druhé části
přednášející uvedl základní informace o asuánské přehradě High Dam a ukázal řadu fotografií této
jedné z největších přehrad na světě. Velmi zajímavá byla také fotografická dokumentace záchrany
egyptských památek ze zatopeného území (např. Abú Simbel a Pilak). Největší časový prostor i
diskuze byly věnovány současné seizmicitě v okolí přehrady (přirozené nebo indukované vodními
hmotami?). V roce 1981 v asuánské oblasti vzniklo zemětřesení s lokálním magnitudo 5.6, které
odstartovalo detailní registrace seizmických jevů a jejich interpretace. Přednášky se zúčastnilo více
jak 30 zájemců.

Jedna z informačních cedulí na hrázi Asuánské přehrady
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70. konference EAGE
(Vít Hladík, místopředseda ČAAG)

Jubilejní 70. konference Evropské asociace geovědců a inženýrů (EAGE) se konala ve dnech 9.12. června 2008 v Římě, společně s konferencí EUROPEC celosvětové Společnosti naftových
inženýrů (SPE). „Věčné město“ se osvědčilo jako atraktivní lokalita; konference přilákala téměř
6000 účastníků a na přidružené výstavě mělo své stánky téměř 300 vystavovatelů. Součástí
konference bylo i 13 workshopů s celkem 850 účastníky a dvě terénní exkurze. Na konferenci
zaznělo celkem 405 přednášek a bylo prezentováno 253 posterů. Dějištěm konference byl moderní
veletržní areál Nuova Fiera di Roma.
Zahajovací ceremoniál a úvodní plenární zasedání se nesly ve znamení celosvětových
energetických potřeb, jimž byly věnovány přednášky tří pozvaných řečníků – vysokých
představitelů firem ENI, BP a Exxon-Mobile. Rostoucí světová poptávka po energii, včetně ropy a
zemního plynu, představuje pro ropné společnosti obrovskou výzvu, kterou nejsou schopny
zvládnout samy. Protože v nejbližších 30 letech pravděpodobně nelze očekávat žádný dramatický
odklon od využívání fosilních paliv, bude třeba podstatně zintenzívnit průzkumné aktivity a
přípravu nových ložisek, a to i v dosud netradičních oblastech. To si vyžádá obrovské investice, ale
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zároveň to také představuje skvělou šanci pro rozvoj společností poskytující služby pro těžební
průmysl, kam mj. patří i geofyzikální kontraktoři.
Obecně se celý průmysl ropy a zemního plynu, včetně jeho průzkumné části, stále potýká
s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. To se výrazně projevilo i na římské konferenci, kde
byla celá jedna velká část doprovodné výstavy, tzv. „Job Centre“, obsazena stánky firem
zaměřenými na nábor nových pracovníků. Velkou pozornost zároveň EAGE věnuje i studentům
geologických a těžebních oborů, jejichž speciální program tvořil významnou součást konference.
Vlastní odborný program konference i převážná část výstavy byl tradičně zaměřen převážně na
vyhledávání, průzkum, těžbu a management ložisek ropy a zemního plynu. Na své si tedy mezi
geofyziky přišli zejména příznivci „velké“ seismiky, modelování rezervoárů, fyziky hornin a
elektromagnetiky pro přímou detekci uhlovodíků. Přesto však konference nebyla jen pro ně, o čemž
svědčí i názvy některých sekcí v odborném programu – Inženýrskogeologické a geotechnické
aplikace, Techniky pro ochranu životního prostředí, Seismika s vysokým rozlišením pro geohazardy
a geotechniku, Hornictví a geotermální energie, Regionální geologie, Strukturní geologie a
sedimentologie, Elektromagnetické metody, Metody potenciálových polí, Management
prostorových dat, atd. Zkrátka – geovědní záběr konferencí EAGE je skutečně široký.
Česká asociace geofyziků je dlouholetým přidruženým členem EAGE. Z tohoto členství nám
vyplývají některé výhody, mj. i možnost prezentovat naši asociaci na konferenční výstavě. Toho
jsme využili i letos a připravili malý stánek ČAAG, který byl umístěn v sousedství stánků dalších
přidružených asociací. Stánku jsme využili k prezentaci ČAAG, časopisu EGRSE, ale i výsledků
práce našich členů – jednak v podobě čtyř posterů, jednak ve formě prospektů. Do přípravy
materiálů se aktivně zapojili členové ČAAG z České geologické služby, ČGS-Geofond,
Přírodovědecké fakulty UK a společností MND, Miligal, G Impuls Praha, Aquatest a GF
Instruments.
Stánek posloužil i jako jakýsi „meeting point“ pro české účastníky konference, kterých letos
bylo nezvykle mnoho – zastoupeny byly MND, Miligal, Česká geologická služba, Přírodovědecká
fakulta UK, Geologický ústav AV ČR a Geofyzikální ústav AV ČR. Nebývale vysoký byl i český
podíl v odborném programu – čeští geofyzici a geologové prezentovali celkem 10 posterů; největší
aktivitu zde prokázali kolegové z Geofyzikálního ústavu s celkem 5 postery.
Výroční konference EAGE jsou – snad s výjimkou Mezinárodních geologických kongresů –
největšími událostmi v Evropě s geologickým zaměřením. Je potěšitelné, že české geovědy byly
letos v Římě viditelně zastoupeny, a nezbývá než doufat, že tento trend bude pokračovat i na příští
konferenci, která se uskuteční 8.-11. června 2009 v Amsterdamu
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Obr.1 Pohled do jedné z výstavních hal

Obr.2 Stánek ČAAG
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31. Generální zasedání Evropské seismologické komise 2008
(Karel HOLUB, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava)
Evropská seismologická komise (ESC) je organizací, která podporuje seismologické studie a
projekty a která je součástí Mezinárodní asociace pro seismologii a fyziku zemského nitra
(IASPEI). Tato komise pořádá obdobná zasedání každé dva roky v některém z evropských a
Evropě přiléhajících států. V letošním roce bylo organizací zasedání pověřeno Řecko, které zvolilo
za místo jeho konání letovisko Hersonissos na ostrově Kréta v době 5.-12. srpna 2008; lokalita se
nachází na severním pobřeží ostrova a je vzdálena asi 30 km východním směrem od hlavního
města Iraklión.
Jednání zasedání probíhalo v dokonale vybaveném kongresovém centru v následujících 12
sekcích, zaměřených na tématické oblasti, a to:
Seismicita regionu Středozemí, Sběr dat, teorie a interpretace, Fyzika zemětřesného ohniska,
Struktura nitra Země, Včasné varování před vznikem zemětřesení, Výzkum predikce zemětřesení,
Inženýrská seismologie a inženýrství ve vztahu k zemětřesením, Seismologie bez využití přístrojové
techniky, Tsunami, Současná významná zemětřesení, Infrastruktura seismologického výzkumu,
Zemětřesení, civilní ochrana a společnost. Každému z tematických okruhů byla věnována řada
detailně zaměřených přednášek, které byly prezentovány v rámci zasedání jednotlivých zájmových
skupin. Pro značný počet účastníků zasedání (asi 400) nebylo možno uspokojit všechny zájemce o
přednes a proto každý den v předem vymezeném čase probíhaly pro zájemce diskuse u posterů.
Součástí zasedání byly výstavka a nabídka geofyzikálních přístrojů, zejména pro seismologii a
seismiku, např. fy. Kinemetrics a kromě toho zde byl i jeden stánek s odbornou literaturou
nakladatelství Springer.
Celkově lze toto generální zasedání hodnotit jako velice úspěšné nejen z hlediska odborné
úrovně přednesených sdělení, ale také z hlediska navázání a rozšíření osobních kontaktů pro další
spolupráci jednotlivých vědeckých pracovišť. Novým presidentem výkonného komitétu ESC byl
zvolen Dr. J. Zshau z GeoForschungsZentra v Potsdami, pro příští zasedání ESC v r. 2010 bylo
zvoleno Montpellier na jihu Francie.
Abstrakty přednesených příspěvků a přehled prezentovaných posterů jsou uvedeny ve sborníku
ze zasedání ESC 2008. Kromě toho jsou na CD shromážděna krátká sdělení, která byla
jednotlivými autory zaslána k zveřejnění. Sborník abstraktů a CD jsou k dispozici na institucích,
jejichž pracovníci se zasedání zúčastnili.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Informace o mezinárodním setkání geofyziků v Krakově
Konference Near Surface Geophysics 2008, konaná jako 14th European Meeting of Environmental
and Engineering Geophysics v Krakově ve dnech 15.-17. září 2008, byla příležitostí jako každým
rokem pro setkání geofyziků a výrobců přístrojů. Letos byla tato konference doprovázena nepřízní
počasí, na druhé straně byla zřejmá snaha místních pořadatelů o co nejlepší prostředí, k čemuž jim
pomáhali sponzoři ze závodů Geofizyka Krakow a Toruň.
Rámec konference byl standardní, odborné přednášky probíhaly paralelně ve dvou sálech budovy
„Auditorium Maximum“, současně bylo možné si prohlížet postery a stánky vystavovatelů přístrojů.
Konferenční budova se nacházela poblíž historického středu města, množství hotelů bylo v blízkém
okolí konference.
Na začátku konference bylo pondělní dopoledne věnováno ústním prezentacím, jedné čestné
přednášce a čtyřem nejlepším z obdobné konference v USA, tzv. SAGEEP. Odpolední jednání již
probíhalo ve dvou sálech v sekcích „inženýrská geofyzika“ a „průmyslové zamoření“, současně
s postery. Ty byly také tematicky seřazeny, jedna sekce se věnovala vlastnostem půd. Zde vystoupil
se svým posterem kolega K.Špaček z firmy G IMPULS Praha s.r.o., který prezentoval výsledky
grantu o geofyzikálním monitorování vybraných území po záplavách. Kromě tradičních sekcí
věnovaných inverzi a modelování, archeologickým výzkumům byla velká část zaměřena na
hornickou geofyziku (důlní, krasové jevy, sesuvy). Poslední den probíhaly ústní přednášky a
posterové prezentace o vlastnostech půd a podzemní vodě a její ochraně souběžně s novými
výzkumnými trendy a nově zaváděnými technologiemi. Zde byla prezentována naše přednáška
J.Uríkem (autoři: Urík, Mareš, Kobr, Řezanina, Lukeš) Photometric flowmeter for Measuring Slow
vertical Water Flow in Wells. Současně ve vedlejší sekci přednášel náš host J.Williams z US
Geological Survey zajímavou přednášku Single-and Cross-well Flow Analysis for Flowpath
Characterization in a Fractured Mudstone.
Tradičně česká účast mezi vystavovateli byla reprezentována brněnskými společnostmi GF
Instruments, s.r.o. a karotážním producentem W&R Instruments s.r.o. Vystavovatelé se zúčastnili
v obvyklém počtu, celkem bylo 29 stánků, několik výrobců i z USA. Celkový počet delegátů byl
pořadateli uváděn kolem 200, což je poněkud méně než obvykle. Materiály z konference jsou
4stránkové rozšířené abstrakty (ústní i posterové prezentace) jenom na CD, pro zájemce jsou
k dispozici na adrese naší asociace, Albertov 6, Praha 2, PřFUK.
Miroslav Kobr
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Seznam členů ČAAG (bez akademických titulů)
Jméno
Evžen Andres
Jaroslav Bachratý
Jaroslav Bárta
Vilém Bárta
Vojtěch Beneš
Pavel Bláha
Vratislav Blecha
Vladimír Ciprys
Dana Čápová
Karel Dědáček
Hana Doležalová
Dušan Dostál
Petr Dostál
Roman Duras
Tomáš Fischer
Josef Frolka
Vít Gregor
Jaromír Hanák
Radomír Hankus
Vít Hladík
Evžen Hnízdo
Libuše Hofrichterová
Josef Holečko
Karel Holub.
Jiří Hruška
Jiří Hruška
Marta Chlupáčová
Stanislav Chochlík
Ladislav Chumlen
Jaroslav Chyba
Ladislav Jančovič
Zdeněk Jáně
Jiří Jánský
František Jihlavec
Anna Jurenková
Zdeněk Kaláb.
Pavel Kalenda
Jaroslav Kněz
Miroslav Kobr
Pavel Kolář
Svatopluk Kořalka
Miroslav Krs
Radovan Kukutsch
Jiří Křesťan
Markéta Lednická
Oldřich Levý
Jiří Lukeš

Město
Praha 5
Brno 2
Praha 7
Praha 2
Praha 7
Ostrava
Praha 4
Břeclav
Praha 7
Brno
Petřvald
Praha 7
Černá Hora
Karviná
Praha 10
Brno
Brno
Lelekovice 370
Slaný
Brno
Příbram VII
Dolní Lhota
Slezská Ostrava
Ostrava 1
Praha 9-Újezd n..L.
Brno
Praha 4-Háje
Kladno
Liberec
Brno
Brno
Praha-H. Počernice
Kuřim
Brno
Frýdek-Místek
Ostrava – Poruba
Ostrava-Zábřeh
Praha
Praha-Krč
České Budějovice
Praha 6 – Řepy
Praha 5
Petřvald
Praha 5 – Lužiny
Krnov
Praha 6
Praha 9

Jméno
Jaromír Macháček
Jiří Málek
Vlastimil Maloušek
Jana Manfrinová
František Marek.
Stanislav Mareš.
Jan Mašín.
Zdeněk Matějík
Milan Matolín.
Josef Matouš
Jitka Mikšová
Jan Michálek
Pavel Míšek
Jan Mrlina
Karel Müller
Jiří Nedvěd
Tomáš Očadlík
Pavel Ondra
Otakar Pazdírek
Jana Pazdírková
Bohumil Pícha CSc.
Aleš Poláček
Lubomil Pospíšil.
Vladimír Prokop
Aleš Poláček
Vladimír Rudajev
František Ryšavý
Jiří Sedlák
Zuzana Skácelová
Jiří Skopec.
Jakub Štainbruch.
Václav Starý
Vladimír Stoje
Martin Stolárik
Milan Stoniš
Bohumil Svoboda
Jan Švancara
Michal Tesař
Čestmír Tomek
Jozef Urík
Viktor Valtr
Viktor Valtr
Ivan Vatras
Jan Vilhelm
Vladimír Vodička
Robert Votoček
Pavel Zacherle

Město
Praha 5
Praha 8
Frýdek – Místek
Hlučín
Praha 9
Praha 8
Praha 4
Prachatice
Praha 4
Praha 8
Praha 4
Praha
Brno
Praha 5
Ostrava – Poruba
Praha 4
Praha 4
Brno
Brno
Velatice 93
Brno
Ostrava 4
Brno
Praha 1
Ostrava 4
Praha 8
Hodonín
Brno
Jeseník
Praha 5
Liberec
Slaný
Česká Lípa
Havířov-Bludovice
Ostrava – Proskovice
Praha 4
Brno
Praha 7
Brno
Praha 9
Brno
Brno
Praha 10
Praha 6
Ostrava-Poruba
Praha 3
Brno

Roční příspěvky jsou ve výši 200,- Kč (100,- Kč důchodce).
Účet asociace u České spořitelny a.s.: 1927934399/0800
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ČALG
Česká asociace ložiskových geologů
Kostelní 26, Praha 7
e-mail: ahorakova@geofond.cz
tel: 233 371 190
http://web.quick.cz/CALG/
___________________________________________________________________________
Česká asociace ložiskových geologů opět v roce 2008 zorganizovala „Fórum pro
nerudy“; tentokrát se již jednalo o jubilejní 50. setkání, které jsme vděčně věnovali jeho
zakladateli, prof. Kužvartovi, který se v tomto roce dožívá požehnaných 80. let.
Geologové se letos mohli tentokrát sejít v krásné krajině Českého ráje a navštívit
ložiska, která patří k „rodinnému stříbru“ našeho nerostného bohatství (např. sklářské
písky Střeleč).
Jsme rádi, že toto setkávání přerůstá díky obětavým organizátorům z vedení ČALG
(hlavní podíl má naše tajemnice A. Horáková) i hranice naší republiky. Setkání se
zúčastnili (již pravidelně) kolegové ze Slovenska a Polska. Pozvánka bude v dalším
zpravodaji.
Ložisko Střeleč:
(užaslí a fotografující geologové)
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Ložisko Lánov:
(v nezaměnitelném klobouku vidíte v popředí pozadí pana profesora Pouby, lepší foto žel
nemáme)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Bolívie 2008
Tomáš Charvát
V červenci letošního roku jsem s několika přáteli navštívil Bolívii. V chladné bolívijské
zimě jsem si tuto krásnou zemi neobyčejně geologicky užil. V najatých terénních Toyotách jsme ve
výškách 4-5 tisíc metrů projezdili jižní Altiplano, obdivovali bizardní pouštní krajinu v těsném
sousedství chilské Atacamy, pociťovali horký dech úžasných gejzírů Sol de Mañana a užívali si
koupelí v termálních jezírkách. Projížděli jsme se po největším solném jezeře na světě Salar de
Uyuní a obdivovali růžové plameňáky ve vysoce mineralizovaných nikdy nezamrzajících lagunách
pod šestitisícovými vrcholy.
Nemohl jsem vynechat návštěvu hornickém města Potosí, kde z útrob hory Cerro Rico bylo
vytěženo od předkolumbovských dob takové množství stříbra, že by se z něj dal podle legendy
postavit most až do Španělska. Suchou geologickou mluvou jde o hydrotermální subvulkanický typ
ložiska (tzv. bolivijský, formace Ag-Sn-W-Bi). Vnikl jsem i do útrob hory, abych na vlastní oči
viděl práci horníků v její nezměněné středověké podobě.
Pod nejvyšší bolivijskou horou Sajama jsme se ve stejnojmenné vesničce zúčastnili oslav
elektrifikace a při té příležitosti jsme měli možnost požvýkat koku společně s prefektem provincie
Oruro a první dámou Bolívie Sr. Moralesovou. Prochodili a projezdili jsme národní park Sajama i
vedlejší chilský Lauca s kouřícími vulkány a bublajícími fumarolami.
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Z La Pazu jsme se nechali vyvézt do sedla La Cumbre a na horských kolech sjeli po kdysi
nejnebezpečnější silnici světa (dnes už je v provozu silnice nová) do města Coroico v džungli o
3600 m níže. V džungli jsme ještě z města Rurrenabaque podnikli výpravu po řece Yacuma za
krokodýly a další vodní havětí, zalovili si anakondu a dravé piraně a neodpustili si koupání ve
společnosti růžových říčních delfínů.
O své zážitky, doprovozené sestřihem filmu z expedice, jsem připraven se podělit na
některém z hydrogeologických seminářů v letním semestru.

Gejzíry Sol de Mañana

Cerro Rico – primární třídění rudy

Nejvyšší hora Bolívie
Nevado Sajama (6542 m)
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Pozvánky na kongresy, konference a semináře v roce 2008 a 2009

Na konci léta 2009 se všichni sejdeme v Ostravě!
Milé kolegyně, milí kolegové,
dovolte, abychom vás všechny co nejsrdečněji pozvali na severní Moravu.
V prostorách nové auly Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se
v době 31.8.-3.9.2009 souběžně uskuteční dvě vrcholné odborně-společenské akce
10. mezinárodní česko-slovenský hydrogeologický kongres
a
1. český národní inženýrskogeologický kongres s mezinárodní účastí
(viz pozvánky dále).
Jde o naprosto jedinečnou příležitost, kdy se na jednom místě mají možnost setkat
odborníci z našich dvou blízkých oborů jak z České republiky, tak ze Slovenska,
příležitost setkat se s kolegy, přáteli, spolužáky, spolupracovníky, obnovit staré
kontakty, navázat nové, dovědět se o novinkách, realizovaných projektech, diskutovat
směřování našich oborů, vyměnit si zkušenosti, názory…. Velmi vítáni budou i
kolegové geofyzikové a ložiskoví geologové, protože mnozí z nich s našimi obory
velmi úzce spolupracují a oba kongresy zahrnují i problematiku těchto partnerských
oborů.
Oba kongresy proběhnou na jednom místě a bude zajištěna jejich vzájemná
prostupnost, tzn. že každý účastník si bude moci vybírat z programové nabídky obou
kongresů. A jak se stalo dobrou tradicí u kongresů hydrogeologických, velký význam
organizátoři kladou i na společenský rozměr této akce – tedy vytvoření vhodného
prostředí a času pro vzájemné setkávání, rozhovory apod. v kuloárech kongresu, na
večerních společenských akcích nebo exkurzích.
Akce takového rozsahu ještě u nás nikdy neproběhla, zatrhněte si proto její datum
v diáři a určitě přijeďte!
Organizační výbory obou kongresů.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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 Česká asociace hydrogeologů
 Český komitét IAH
 Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava
 Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta

 Slovenská asociácia
hydrogeológov
 Slovenská národna skupina IAH
 Katedra hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave

se rozhodly po 20 letech samostatné cesty českých a slovenských hydrogeologů
uspořádat opět společnou vrcholnou odborně společenskou akci české a slovenské
hydrogeologické obce a vzpomenout tak na tradici československých hydrogeologických
konferencí, z nichž poslední – 9. – se uskutečnila v roce 1988.

10. ČESKO-SLOVENSKÝ MEZINÁRODNÍ
HYDROGEOLOGICKÝ KONGRES
Ostrava 31.8. – 3.9.2009

Voda – strategická surovina
pro 21. století
1. cirkulář
Akce navazuje na tradici bývalých československých hydrogeologických konferencí
Po 4 letech od českobudějovického kongresu a po dvou letech od banskobystrické
konference se opět bude konat další vrcholné odborně-společenské setkání české
a slovenské hydrogeologické obce, tentokrát společné. Cílem 10. mezinárodního československého hydrogeologického kongresu je zhodnotit vývoj oboru za uplynulé roky
v obou našich zemích, prezentovat hlavní výsledky výzkumných i průzkumných prací,
srovnat tendence, trendy a rozdílnosti vývoje oboru hydrogeologie na Slovensku a v
Česku a v neposlední řadě vytvořit prostor a čas pro setkávání, diskuse a přátelská
posezení. Všichni, kdo se profesně pohybují kolem podzemních vod, jejich průzkumu,
využívání, ochrany i sanace, jsou srdečně zváni k účasti. Pořadatelé po zvážení vybrali
Ostravu, která je dostupná z obou našich států a kde bude mít kongres výtečné technické
zázemí v prostorách nové auly VŠB-TU. Pohostinnost a dobrá pověst našich ostravských
kolegů jsou předem zárukou úspěchu 10. česko-slovenského hydrogeologického
kongresu, na kterém očekáváme účastníky z ČR, SR i sousedních zemí.
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Vědecký výbor
doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc. –
předseda

Organizační výbor
doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. –
předseda

RNDr. Josef V. Datel,. Ph.D.
doc. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc.
prof. Dr. hab. Andrzej Kowalczyk
RNDr. Peter Malik, CSc.
doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.
doc. RNDr. Peter Némethy, CSc.
doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Dr. Andrzej Witkowski
doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.

RNDr. Josef Datel, Ph.D.
RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
RNDr. Tomáš Charvát
Ing. Kateřina Pešková
Ing. Matěj Fuka
Mgr. Ivana Jašová

Místo konání kongresu: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava,
nová aula, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Jednací jazyk: čeština, slovenština, polština, angličtina
VÝZVA K ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Předběžné přihlášky s tématy příspěvků podávejte prostřednictvím webové stránky
kongresu ( www.cshg.cz ) do 28.2.2009.
Příspěvky budou přijaty po hodnocení členy vědeckého výboru a rozděleny na ústní
a posterové prezentace. Příspěvky budou otištěny v oficiální recenzované kongresové
publikaci s ISBN (jazyky:čeština, slovenština, angličtina). Rozšířené texty budou na
přiloženém CD, vyzvané klíčové referáty otiskne vědecký časopis Podzemná voda,
vybrané články určené širší veřejnosti odborný časopis Vodní hospodářství. Oba časopisy
obdrží každý účastník kongresu spolu se sborníkem.
KOMERČNÍ PREZENTACE
V rámci kongresu mohou firmy a další soukromé subjekty presentovat své činnosti
a výrobky ve formě tištěných materiálů, vyvěšených posterů nebo výstavních stánků. Pro
bližší informace kontaktujte organizační výbor kongresu.
PROGRAM KONGRESU
Kongres zahájí jednání 31.8. v odpoledních hodinách oficiálním programem (včetně
udělení ceny Otty Hynie), poté budou následovat dva dny jednání v plénu, a třetí den je
plánována celodenní odborná exkurse v česko-slovenském příhraničí. První den jednání
bude zakončen slavnostním společenským večerem, společenský program je plánován i
na třetí večer konání kongresu. Na závěr druhého dne jednání proběhnou vrcholná jednání
dvou hlavních českých spolupořadatelů – valná hromada ČAH a jednání Českého
komitétu IAH.
Společně s hydrogeologickým kongresem se na stejném místě a ve stejné době v nové
aule VŠB-TU Ostrava uskuteční i obdobné česko-slovenské společné setkání kolegů
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z inženýrské geologie. Je plánováno, že oficiální zahájení, společenský program a exkurze
budou společné. Vzniká tak výjimečná příležitost, kdy se na jednom místě sejdou
odborníci ze dvou blízkých oborů a dvou blízkých zemí k výměně zkušeností, k setkávání,
načerpání nových znalostí a podnětů pro svou práci. Je plánována prostupnost obou
jednání, tzn. že všichni účastníci se budou moci účastnit jakékoliv akcí z obou oborů.
DÍLČÍ TÉMATA KONGRESU
1.Regionální výzkum podzemních vod,
2.Optimalizace využívání podzemních vod (vodní plánování, bilancování vod, dopady
klimatických změn apod.),
3.Ochrana kvality a kvantity podzemních vod (implementace Rámcové vodní směrnice EU
a její dceřiné direktivy pro podzemní vody)
4.Antropogenní ovlivnění vod, průzkum a sanace znečištění, analýza rizik –metodické a
technické aspekty, příkladové studie,
5.Nové metodiky a technické prostředky v hydrogeologickém průzkumu, využití
geoinformačních technologií v hydrogeologii,
6.Modelování hydrogeologických procesů, metody kvantitativní hydrogeologie
(stochastické, geostatistické aj.),
7.Podzemní voda městských, průmyslových aglomerací a v inženýrské výstavbě,
8.Důlní hydrogeologie, dopady likvidace dolů na povrchové a podzemní vody,
9.Využití podzemních vod jako alternativních zdrojů energie (využití geotermální energie) a
surovin,
10.Ekohydrologie, interakce povrchových a podzemních vod, antropogenní ovlivnění na
vodu vázaných ekosystémů,
11.Výzkum a využití minerálních, termálních a léčivých vod, lázeňství,
12.Právní prostředí hydrogeologických prací, legislativní problémy.
15. 1. 2009
28. 2. 2009
31 3. 2009
15. 5. 2009
31. 5. 2009
31.7. 2009

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
zveřejnění výše registračních poplatků a cen služeb podle aktuálních cen
roku (zvýhodnění pro členy ČAH, SAH, IAH a studentů doktorandského
studia)
podání předběžných přihlášek a témat příspěvků přes webové stránky
kongresu
informace o přijetí referátů a jejich zařazení
zaslání definitivní verze příspěvků do sborníku
konečný termín přijímání zvýhodněných plateb kongresového příspěvku.
uzávěrka objednání ubytování a stravy

Ubytování a stravování
Ubytování bude v případě zájmu zajištěno v prostorách VŠB-TU (vysokoškolské koleje) ve
2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (možno obsadit i jednou osobou). VŠB-TU zajistí
v případě zájmu i stravování (snídaně, obědy).

Cena
Kongresové vložné i cena doprovodných služeb (ubytování, stravování, exkurse apod.)
bude uvedena na webových stránkách kongresu. Předpokládá se finanční zvýhodnění
účasti studentů a členů pořádajících institucí.
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Případné informace na adrese :
Institut geologického inženýrství (kongres ČSHG),
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba,
nebo E-mailem: arnost.grmela@vsb.cz, nada.rapantova@vsb.cz.
Tel. 59 699 3500 - tel. 59 699 3501
On-line formulář a podrobné informace o kongresu budou k dispozici od října 2008 na
webových stránkách www.cshg.cz nebo přes ČAH www.cah.cz
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Česká asociace inženýrských geologů
International Association for Engineering Geology and the environment (IAEG)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Vysoké učení technické v Brně
se rozhodly uspořádat vrcholnou odborně společenskou akci české inženýrskogeologické
obce a snad tímto dát vzniknout tradici, která by nad rámec již zavedených seminářů
konaných v odkazu tzv. „Zárubových seminářů“ umožnila setkání odborníků v oboru a
diskusi o problémech a jejich řešení i mimo rámec obvyklých profesionálních kontaktů.

1. ČESKÝ NÁRODNÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ
KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Ostrava 31.8.-3.9.2009

Rizika v inženýrské geologii
1. cirkulář
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Na rozdíl od našich slovenských kolegů se v České republice dosud nevytvořila tradice
občasného nebo pravidelného setkání odborníků v oboru inženýrské geologie a věd jí
příbuzných, ať už z aplikovaných geologických věd jako je hydrogeologie, geofyzika či
blízkých věd technických jako je geotechnika. Proto po úspěšném českobudějovickém
kongresu hydrogeologů konaném před 4 lety, kde byl zastoupen i ČAIG v roli hosta, se
Rada ČAIGu v součinnosti s předsednictvem ČAHu dohodly o možném uspořádání
dalších kongresů ve spolupráci obou asociací. Cílem 1. národního českého
inženýrskogeologického kongresu je zhodnotit vývoj oboru za uplynulé roky, prezentovat
hlavní výsledky výzkumných i průzkumných prací, srovnat tendence, trendy a rozdílnosti
vývoje oboru inženýrské geologie v Česku a případně okolních zemích a v neposlední
řadě vytvořit prostor a čas pro setkávání, diskuse a přátelská posezení. Zváni jsou všichni,
kdo se profesně pohybují v oboru inženýrské geologie a příbuzných oborech, jejichž
náplní je průzkum horninového prostředí pro výstavbu. Pořadatelé po zvážení vybrali
Ostravu, kde bude mít kongres výtečné technické zázemí v prostorách nové auly VŠB-TU.
Pohostinnost a dobrá pověst našich ostravských kolegů jsou předem zárukou úspěchu
kongresu, na kterém očekáváme účastníky z ČR a případně i zástupce ze SR a Polska.
Vědecký výbor
prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc. –
předseda

Organizační výbor
doc. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.. –
předseda

doc. Ing. Jan Rybář, CSc.
RNDr. Jan Marek, CSc..
Ing. Zdeněk Kudrna, CSc.
doc. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Ing. Jan Novotný, CSc.
RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D
RNDr. Jan Schröfel
Ing. Martina Štrosová
Ing. Anna Abramčuková
RNDr. Jitka Dvořáková
Ing. Petr Kycl

RNDr. Jan Schröfel
RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Jan Marek, CSc.
Ing. Lucie Fojtová
Ing. Matěj Fuka

Místo konání kongresu: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava,
nová aula, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Jednací jazyk: čeština, slovenština, polština, angličtina
Výzva k zasílání příspěvků
Předběžné přihlášky s tématy příspěvků podávejte prostřednictvím webové stránky
kongresu ( www.csig.cz ) do 28.2.2009.
Příspěvky budou přijaty po hodnocení členy vědeckého výboru a rozděleny na ústní a
posterové presentace. Příspěvky budou otištěny v oficiální recenzované kongresové
publikaci s ISBN, rozšířené texty budou na přiloženém CD, vyzvané klíčové referáty budou
navrženy k publikaci v časopisu Geotechnika.
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Komerční prezentace
V rámci kongresu mohou firmy a další soukromé subjekty presentovat své činnosti a
výrobky ve formě tištěných materiálů, vyvěšených posterů nebo výstavních stánků. Pro
bližší informace kontaktujte organizační výbor kongresu.
Program kongresu
Kongres bude zahájen 31.8.2009 v aule VŠB, poté budou následovat jednání v plénu.
Následně je plánována celodenní odborná exkurse v česko-slovenském příhraničí. První
den jednání bude zakončen slavnostním společenským večerem. Na závěr druhého dne
jednání proběhnou vrcholná jednání dvou hlavních českých spolupořadatelů – ČAIG a
jednání Českého komitétu IAEG.
Společně s inženýrskogeologickým kongresem se na stejném místě a ve stejné době
v nové aule VŠB-TU Ostrava uskuteční i obdobné česko-slovenské společné setkání
kolegů z hydrogeologie. Je plánováno, že oficiální zahájení, společenský program a
exkurze budou společné. Vzniká tak výjimečná příležitost, kdy se na jednom místě sejdou
odborníci ze dvou blízkých oborů a dvou blízkých zemí k výměně zkušeností, k setkávání,
načerpání nových znalostí a podnětů pro svou práci. Je plánována prostupnost obou
jednání, tzn. že všichni účastníci se budou moci účastnit jakékoliv akcí z obou oborů.
DÍLČÍ TÉMATA KONGRESU
13.Problematika inženýrskogeologického průzkumu a rizika v inženýrské geologii.
14.Nové metodiky a technické prostředky v inženýrskogeologickém průzkumu, využití
geoinformačních technologií v inženýrské geologii.
15.Vliv změn hydrogeologických poměrů na zakládaní staveb.
16.Deficit inženýrské geologie v územním plánování.
17.Voda a geodynamické procesy.
18.Hornická činnost a její vliv na inženýrskogeologické prostředí.
19.Význam vody při změně geomechanických vlastností zemin.
20.Vliv exogenních činitelů na kvalitu stavebních hmot.
21.Regionální inženýrskogeologický výzkum.
22.Vliv vody na vývoj svahových deformací.
23.Inženýrská geologie jako předmět výuky.
24.Právní prostředí inženýrskogeologických prací, legislativní problémy.
Důležité termíny
15. 1. 2009 zveřejnění výše registračních poplatků a cen služeb podle aktuálních cen
roku (zvýhodnění pro členy ČAIG, SAIG, IAEG, a studentů doktorandského
studia.
28. 2. 2009 podání předběžných přihlášek a témat příspěvků přes webové stránky
kongresu.
31 3. 2009 informace o přijetí referátů a jejich zařazení.
15. 5. 2009 zaslání definitivní verze příspěvků do sborníku.
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Ubytování a stravování
Ubytování bude v případě zájmu zajištěno v prostorách VŠB-TU (vysokoškolské koleje) ve
2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (možno obsadit i jednou osobou). VŠB-TU zajistí
v případě zájmu i stravování (snídaně, obědy).

Cena
Kongresové vložné i cena doprovodných služeb (ubytování, stravování, exkurse apod.)
bude uvedena na webových stránkách kongresu. Předpokládá se finanční zvýhodnění
účasti studentů a členů pořádajících institucí.

Případné informace na adrese :
Institut geologického inženýrství (kongres ČSIG),
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba,
nebo E-mailem:
marian.marschalko@vsb.cz

602/875 888

l.fojtova@seznam.cz

732/428298

schrofel@fsv.cvut.cz

723/658454

pospisil.p@fce.vutbr.cz 604/843987

On-line formulář a podrobné informace o kongresu budou k dispozici od listopadu 2008 na
webových stránkách www.csig.cz nebo přes ČAIG www.caig-uga.cz
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
POZVÁNKA NA SEMINÁŘE ČAIG
Brněnská pobočka České asociace inženýrských geologů ve spolupráci s Geotechnickou společností
ČSSI pořádá v následujícím období 2008/2009 semináře, které se tradičně konají každé druhé
pondělí v měsíci v 1600 hod v posluchárně č.327 Ústavu geotechniky, VUT FAST na ul. Veveří 95
v Brně.
Program seminářů:
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Exkurze na stavbu Královopolských tunelů v Brně, sraz v 16 00 hod u domu
Poděbradova 47, prohlídku zajistí ing. David Rupp

3.11.2008:

Použití „Deep soil mixing“ v České republice
Ing Petr Svoboda, Ph.D., Keller speciální zakládání, s.r.o.

8.12.2008:

Poznatky z geologického a geotechnického sledu ražby tunelu Klimkovice
Mgr. Milan Svatuška, GEOtest Brno, a.s.

12.01.2009:

Podrobný IGP pro tramvajový tunel Žabovřeská v Brně
RNDr. Jaroslav Hanák, GEOtest Brno, a.s.

9.02.2009:

Geotechnická rizika ražby tunelu Jablunkov
Ing. Otto Jandejsek, SG Geotechnika, a.s.

9.03.2009:

Expedice Mandalgobi – průzkum pro zdroje pitné vody,
Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc., GEOtest Brno, a.s.

13.04.2009:

Projekt ORFEUS – zhodnocení prvních výsledků využití georadaru pro vyhledávání
inženýrských sítí.
Ing. Lumír Miča, Ph.D., RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

11.05.2009:

Inženýrskogeologický průzkum pro silniční a dálniční tunelové stavby s využitím
geofyzikálních metod.
RNDr. Jaroslav Bachratý, Geodrill s.r.o.

•

Oznamte program seminářů kolegům a využijte semináře k vzájemným setkáním a informacím
o Vaší činnosti. Těšíme se na Vaši účast.

V Brně dne 30.9. 2008
RNDr. Lubomír Klímek
tajemník pobočky
tel.: 602 729 860
e-mail: klimek@geotest.cz
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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GLOBAL WATER PARTNERSHIP

si Vás dovoluje pozvat
na seminář

Podzemní voda ve vodoprávním řízení V
Na akci byla MV ČR udělena akreditace podle §5 zákona 312/2002 Sb.

11. listopadu 2008
Sál č. 417, Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1
Cílem semináře je seznámení pracovníků vodoprávních úřadů s odbornými aspekty, názory a
zkušenostmi odborníků v problematice podzemních vod, vodního hospodářství pro aplikaci
ustanovení zákona o vodách a s ním souvisejících vyhlášek, nařízení a metodických pokynů a
informace o dalších vodohospodářských a hygienických aspektech, které by měly
vodohospodářské úřady při svých činnostech využívat. Seminář je určen pro pracovníky
vodoprávních úřadů, Povodí, hydrogeology a projektanty.
Garant semináře:Ing. Radomír Muzikář, CSc.
Slámova 60, 618 00 Brno 18, Tel. 515 540 293, mobil 602 577 796
Mail: radomir.muzikar@karneval.cz
adresa pro korespondenci:
Ing. Bohumil Müller
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel 221 082 386 , fax 222 222 155,
e - mail: muller@csvts.cz, web: www.csvts.cz/cvtvhs
Závaznou přihlášku k účasti vyplňte pečlivě ve všech potřebných bodech nezapomeňte
uvést přesné číslo účtu, ze kterého je platba provedena zašlete do 4. listopadu 2008 včetně
platby

PROGRAM SEMINÁŘE
JUDr. Emil Rudolf, MŽP, OVSS VI Hradec Králové:
Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě (a o změně některých zákonů)
Ing. Václav Jirásek, Povodí Labe, s.p.:
Plány oblasti povodí jako podklad pro činnost vodoprávních úřadů
Ing.Antonín Málek, KÚ Středočeského kraje, Ing. Radomír Muzikář, CSc., konzultant
Minimální hladina podzemní vody – nástroj kvantitativní ochrany podzemních vod
RNDr. Svatopluk Šeda, Orlická hydrogeologická společnost, s.r.o.:
„Projekce, povolování a realizace studen a vrtů pro tepelná čerpadla aneb konec norníků v Čechách“
Ing. Radomír Muzikář, CSc.
Podklady pro vypouštění vyčištěných vod při sanaci starých ekologických zátěží
RNDr. Svatopluk Šeda, Orlická hydrogeologická společnost, s.r.o.:
„Návrh, rozhodnutí a záznam ochranných pásem vodních zdrojů do katastrálního operátu“
RNDr. Hana Prchalová, VÚV TGM, v.v.i.:
Směrnice EU 2006/118 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršením stavu a její implementace
v ČR
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Ústav geochemie, mineralogie
a nerostných zdrojů
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

MINERALOGICKO – LOŽISKOVÝ SEMINÁŘ
zimní semestr 2008/2009 (G 432 S08 A)
7.10. Společně se skupinou SGA Student Chapter
Jaroslav Hyršl: Zkušenosti z práce mineraloga na rudních ložiskách Peru
Alexandre Cabral (Rhodes University, South Africa): Palladiferous gold mineralisation in
Minas Gerais, Brazil
14.10. Společný seminář ÚGMNZ - mineralogická posluchárna
Zdeněk Johan (Orléans):
Metalogenetické procesy - koncentrace Cr a PGE v kritické zóně Bushveldu (Jižní Afrika)
21.10. Dalibor Všijanský (Výzkumný ústav stavebních hmot Brno): Minerály slínků a jejich
identifikace
Aneta Šťastná: Určování provenience dekoračních mramorů z krystalinických jednotek Českého
masivu
4.11. Tomáš Novák (5.r.): Podmínky vzniku žilné Au-mineralizace z Újezdu u Bělčic
Jakub Plášil (5.r.): Supergenní minerály uranylu z Černé žíly v Jáchymově
Vojtěch Vlček (3.r.): Defekty struktury fluoritu vlivem přírodního záření
18.11. Společný seminář ÚGMNZ - mineralogická posluchárna
Jaroslav Kadlec (GlÚ AV): Příčiny klimatických změn, aneb bude ohrožen náš život?
2.12. Iva Kusá (5.r.): Fluidní inkluze v křemenné žilovině z dolu Jakub u Kasejovic
Lenka Baratoux (Université Toulouse III, IRD) , B.Kříbek, Václav Metelka,
Mark Jessell, Jérome Ganne: Vazba zlatonosného zrudnění na tektonický a metamorfní vývoj
zelenokamenných pásů (Burkina Faso).
16.12. Společný seminář ÚGMNZ - mineralogická posluchárna
Jaroslava Pertoldová: Kde hledat protolit skarnů Českého masivu
Lukáš Akermann: Svrchní plášť pod Českým masivem (Kozákov, H.Bory)

Semináře se konají vždy v úterý, od 14,50 v ložiskových sbírkách, s výjimkou
společných seminářů ÚGMNZ 14.10., 18.11. a 16.12. které budou prosloveny v
mineralogické posluchárně.
Ložiskové sbírky jsou přístupny před seminářem od 14,30 ke kávě, čaji a setkáním.
Doc.Pavel Kašpar

Prof. Zdeněk Pertold
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Pozvánka
na

Geochemický seminář
Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných
zdrojů UK PřF – ZS 2008
14. října : (333.) Zdeněk Johan (Orléans, France) :
Metalogenetické procesy – koncentrace Cr a PGE
v kritické zóně Bushveldu (J. Afrika).
(Společný seminář ÚGMNZ)
11. listopadu :(334.) Hossain Anawar ( IRNASA Salamanca, Spain)
Geochemical, mineralogical and geochemical investigation
of arsenic contamination in subsurface aquifer, Bangladesh.
18. listopadu : (335.) Jaroslav Kadlec (GlÚ AV ČR):
Příčiny klimatických změn, aneb bude ohrožen náš život?
(Společný seminář ÚGMNZ)
25. listopadu : (336.) Martin Mihaljevič (ÚGMNZ, PřFUK) :
Letem zambijským světem.
16. prosince : (337.) Jaroslava Pertoldová (ČGS Praha) :
Kde hledat protolit skarnů Českého masívu.
Lukáš Ackermann (GlÚ AV ČR) :
Svrchní plášť pod Českým masívem (Kozákov, H.Bory).
(Společný seminář ÚGMNZ)
Semináře se konají vždy ve 14: 50 v mineralogické posluchárně,
Albertov 6, Praha 2, 1. poschodí

Hosté jsou srdečně zváni !!!!
Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.
vedoucí semináře

78

Zpravodaj UGA

5/2008

Pozvánka
Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK Vás
srdečně zvou na semináře, které se budou konat ve velké
paleontologické posluchárně (přízemí vlevo) Albertov 6,
Praha 2.

Semináře se konají za sponzorské spoluúčasti firmy
Nikon, s.r.o.
Začátek seminářů v 900 hodin.

Důl Doubrava, Orlová

PROGRAM

UHELNÝCH

SEMINÁŘŮ

Podzim 2008

22. října
1) Ohlédnutí za 11. uhelně geologickou konferencí
2) Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v průběhu vrtných prací na hnědouhelném lomu
Bílina (K. Mach)
3) Stručná informace o 7. Evropské uhelné konferenci (K. Mach)
26. listopadu
1) Literatura, konference
2) Role obnovitelných energetických zdrojů v současném energetickém systému (P. Noskievič)
3) Hnědouhelné ložisko Calaw v Afgánistanu (K. Martínek, J. Spudil, I. Sýkorová)
17. prosince
1) Literatura, konference
2) Zkušenosti s likvidací dolů na Kladensku (J. Slavík)
3) Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu české části hornoslezské pánve (P.
Martinec)

Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc.
Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
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Národní muzeum
PODZIMNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z GEOLOGICKÝCH VĚD 2008
Po 20. 10. 17.00 hod.
Charakteristika uranového zrudnění na Jánské žíle, Březové Hory - Příbram
(Přednáší: Mgr. Pavel Škácha a kolektiv)
Po 10. 11. 17.00 hod.
200 let od pádu meteoritů Stonařov a Lysá nad Labem
(Přednáší: RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.)
Po 15. 12. 17.00 hod.
Úpravy a zušlechťování diamantů
(Přednáší: Petra Burdová, p. g.)
Místo konání: Hlavní budova Národního muzea, přednáškový sál od 17.00 hod.
Více viz: http://www.nm.cz/akce-detail.php?f_id=175
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Nové knihy, recenze
Recenze a informace o nových knihách:
Jan Schröfel
I v době internetu, konferencí a dalších zdrojů informacích si vážíme tištěného textu. V poslední
době mnoho knih pro naše profese nevychází. Na psaní knih, skripta a příruček nejsou peníze.
Autoři odborných knih nejsou dobře oceněni. Hodnocení těchto publikací je na školách dle mého
názoru podhodnoceno. O to více si vážíme těch knih, které jsme si koupili a máme stále v knihovně.
Věřím, že by to mohly být i následující ové knihy, o kterých vás chci informovat.
Vaníček I., Vaníček M. (2008):
Earth Structures (In transport, Water and Environmental Engineering)
Springer, 637 str.
Myslím, že se jedná o výborný a pracný úkol připravit tolik materiálů pro zasvěceného čtenáře. Je
to kniha, kde najdou informace ti, kteří zkouší, projektují, dělají průzkumy, technologové a kteří
provádějí stavby a i další, kteří uvažují o vhodnosti použití různých konstrukcí. Myslím, že zemní
konstrukce je něco naprosto přirozeného, přírodního, co by se mělo využívat v maximální míře i
když s tím mohou být spojené jisté dodatečné práce a opatření.
Je to kniha s množstvím obrázku, grafických příloh, příkladů a rozsáhlého seznamu literatury.
Nejsem oprávněný kritizovat, tak jako bych mohl třeba text ze svého oboru, proto to spíše chápejte
jako upozornění na něco nového. Já jsem hledal kapitolu obšírnou o zlepšování zemin s návody na
laboratoř, způsoby, technologii, s příklady některých našich typických zemin. Pak jsem si uvědomil.
Že to by bylo rozsahem do této knihy nevhodné.
Kniha je napsána v angličtině a myslím, že alespoň mladá generace dostala dobrou literaturu, která
jinak schází.
Petro L., Frankovská J., Matys m., Wagner P. a kol. (2008):
Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník
Štátný geologický ústav Dionýsa Štúra, Bratislava
Ke koupi v ČGS na Klárově za 500.-Kč
Po tom co odešel Ota Zeman není osoba, která by vytvořila odborný geo slovník, který by nám
pomohl číst a vyjadřovat se způsobile v cizím jazyce. Na Slovensku se to částečně podařilo. Byla to
určitě dlouhodobá a obtížně koordinovatelná práce. Češtinu pomohl přiložit Dr. J.Marek. Slovník
nikdy není konečným dílem, bude pravděpodobně rozšiřován a doplňován. Přál bych si, aby se
objevily i termíny ve španělštině. To je ale asi pro autory velká porce.
Cháb J., Breitr K., Fatka O., Hladil J., Kalvoda J., Šimůnek Z., Štorch P., Vašíček Z.,
Zapletal J. (2008):
Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského pokryvu
Vydavatelství České geologické služby
Ke koupi v ČGS na Klárově za asi 380.- Kč
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Opět kniha na kterou jsme čekali. Od doby kdy vyšly knihy od Z.Mísaře, V.Havleny, A.Dudka
J.Weisse, J.Peška (pánve) a I.Chlupáče bylo prázdno. Navíc tradiční regionální geologii zobrazenou
na staré mapě ČSR ovlivnila teorie deskové tektoniky a její vnímání z hlediska regionální geologie
u nás. Vyšla moderní kniha, kde se budeme muset přiučit novému, než ji budeme moci používat
jako standart pro naši praktickou práci a i ve výuce mladých geologů. Navíc s novou geologickou
mapou ČR. Jsem rád, že hlavním autorem je právě zanícený a „urputný“ ještě pravý geolog Honza
Cháb. Mapa i kniha jsou splacením dlouhodobého dluhu ČGS geologické veřejnosti. Kritiku zatím
nemám, ještě jsem se nestačil začíst do obsahu. Počin chválím. Díky!
O „Zlatých dotecích pěti kontinentů“ Petra Morávka (MF, edice Kolumbus, 2008)
Mluvit v současnosti nahlas či dokonce psát o těžbě zlata v Českých zemích, kdysi právě
tímto kovem světově proslulých, se téměř rovná protistátní činnosti. Takže je skoro zázrak,
že v této atmosféře vychází kniha, která pokřivený „zelený“ pohled na takovou činnost
výrazným způsobem narovnává. Proti emocím, domněnkám a diletantství je v ní stavěna
věcnost, praxí ověřená zkušenost a profesionalita. Pouze jí chybí mocenská pozice a
zválcování sdělovacích prostředků.
Pro Morávka není zlato kov králů, ale král kovů. Jeho vztah k němu lze sotva vyjádřit
vystižněji než autorovými vlastními slovy: není klenotník ani numismatik, není bankéř nebo
člověk po zlatě toužící, ale jako geolog se zlatem zabývá do chvíle, než se z jeho
drobných částeček vtroušených v kameni stane „skutečné“ zlato, o které se však zase
zajímají jiní.
Kam recenzovanou knihu zařadit? Je to cestopis po pěti světadílech? Historiografie
zlatorudného hornictví? Rozbor ekonomických a ekologických aspektů těžby? Geologický
obraz významných zlatorudných ložisek u nás i ve světě? Průvodce po naučných zlatých
stezkách? Na všechny tyto otázky tu najdeme kvalifikovanou odpověď. A bude to spojeno
s potěšením z poutavé četby, z níž se mnoho zajímavého a často překvapivého dozvíme.
Morávek není jen autorem četných vědeckých publikací. Je i rozený vypravěč, který
genovou příbuzenskou spojitost s Janem Morávkem, autorem slavných „Plavců na
Sázavě“, rozhodně nezapře. Hodně toho viděl, hodně toho zažil a hodně toho zná a umí.
Navíc to dokáže čtenáři přitažlivě sdělit. Od první stránky až do poslední je jeho kniha
čtivá, nabitá fundovanými informacemi a zajímavými a mnohdy až odvážnými názory.
Existuje-li nezpochybnitelná shoda na dvou velkých jménech nejproslulejších českých
znalců zlatorudných ložisek Františku Pošepném a Jindřichu Ladislavu Barvířovi, pak do
zářné triády je zaslouženě doplňuje jméno Petra Morávka. Nakladatelství Mladá fronta,
které se ve své ediční politice nebojí sáhnout po českých autorech, mělo svým sto
osmdesát devátým svazkem prestižní edice Kolumbus doslova zlatou ruku.
(prof. RnDr. Ferry Fediuk)
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Jubilea

Jednou z dalších aktivit ČALG byl seminář věnovaný působení českých ložiskových
geologů mimo hranice ČR, který se konal ve dnech 15. – 17. 9. na základně ČGS
v Rohanově.
Kromě odborných přednášek jsme měli navíc tu čest, že jsme mohli oslavit
neuvěřitelné 80. narozeniny pana profesora Mirko Vaněčka. Je pravdou, že oslavy tímto
neskončily, protože pan profesor nás ještě týden na to pozval do Národního divadla.
Zdař Bůh, pane profesore!
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Kronika
Nedožité osmdesátiny Prof. Václava Havleny, DrSc.

28. června 1984, krátce po dovršení 56 let, náhle zemřel RNDr. Václav Havlena, DrSc.,
docent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Když se tato bolestná zpráva rozšířila
v geologické veřejnosti, nechtěli ji uvěřit ani jeho spolupracovních na katedře ložiskové
geologie, ani jeho přátelé a žáci, kteří s doc. Havlenou do poslední chvíle sdíleli jeho
drobné životní nesnáze. Nikdo však netušil, jak krutou ránu mu osud chystá.
V. Havlena se narodil 28. června 1928 v Novém Bohumíně. V roce 1947 absolvoval
s vyznamenáním reálné gymnázium v Praze a byl přijat na PřF UK. V roce 1951 skončil
studium geologie a paleontologie a rok později dosáhl titulu doktora přírodních věd. Už
v roce 1950 publikoval svá první odborná sdělení. V letech 1951-1954 byl řádným
aspirantem fakulty. Věnoval se fytopaleontologii a studiu ložisek kaustobiolitů. Krátce po
zřízení katedry nerostných surovin byl ustanoven jejím odborným asistentem. Z nadějného
paleontologa a regionálního geologa se záhy stává zakladatel a průkopník moderní výuky
a výzkumu uhelné geologie. V roce 1956 jako jeden z prvních na Přírodovědecké fakultě
(tehdy fakultě Geologicko-geografické) obhájil kandidátskou disertační práci věnovanou
analýze cyklů žacléřského souslojí vnitrosudetské pánve. O dva roky později byl
habilitován jako státní docent pro geologii a petrografii ložisek uhlí.
V letech 1963-1965 vyšla v Nakladatelství Čs. Akademie věd jeho třísvazková kniha
Geologie uhelných ložisek, která se stala fundamentální prací v tomto oboru.
Českoslovenští geologové tak dostali do rukou dílo, které komplexností a vědeckou
hodnotou zpracované problematiky nemá dodnes obdoby ani u nás, ani v zahraničí. Od
roku 1968 usměrňoval V. Havlena vědecký obsah a náplň uhelně geologických seminářů,
pořádaných na katedře ložiskové geologie PřF UK, které spolu s konferencemi a
exkurzemi slouží dodnes jako fórum pro výměnu nejnovějších poznatků z oboru geologie
uhelných ložisek v Českých zemích. V roce 1979 obhájil V. Havlena doktorskou disertaci
věnovanou problematice sedlových vrstev a jejich slojí na Ostravsku. Široké geologické
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znalosti přivedli Havlenu ke spoluautorství úspěšného 1. dílu učebnice Regionální geologie
ČSSR, která vyšla v roce 1983. Vydání nové učebnice Ložisek fosilních paliv, na jejíž
přípravě se také podílel, se již nedočkal.
Zhodnotit celoživotní dílo doc. V. Havleny v úplnosti není v této vzpomínce beze zbytu
možné. Rozsáhlá pedagogické činnost vycházela z jeho vědeckovýzkumné práce. Vedle
studia uhlonosných sedimentů černouhelných pánví býv. ČSSR, kde věnoval největší
pozornost problematice hornoslezské pánve, publikoval řadu závažných statí i o pánvích
limnických. Nezapomínal ani na své původní zaměřené fytopaleontologické. Zpočátku
spolupracoval s prof. Němejcem, prof. Špinarem a dr. Šetlíkem při sběru a zhodnocení
rostlinných fosilii v lugickém a středočeském svrchním paleozoiku a v boskovické brázdě.
V posledních dvaceti letech systematicky sbíral a studoval fosilní karbonskou flóru na
Ostravsku. Prostudoval a proklepal několik set kilometrů jader důlních vrtů. Snaha o co
nejširší pohled na genezi uhlonosných pánví ČSSR přivedla doc. Havlenu ke studiu
regionálně geologické problematiky jak Československa, tak především celé střední
Evropy. Proto byl V. Havlena vyhledáván i jako autor a spoluautor řady souborných
regionálně geologických prací i prací z oboru historie geologie. Šíři a hloubku svých
vědomostí uplatnil i při spolupráci na přípravě četných encyklopedií a jazykových slovníků.
Byl uznávaným oponentem, lektorem řady publikací a autorem četných odborných
expertiz.
V. Havlena vychoval desítky absolventů v oboru ložisek kaustobiolitů. Věnoval se školení
aspirantů, přednášel v mnoha kurzech postgraduálního studia. Svá vystoupení jak pro
studenty, tak pro širší geologickou veřejnost si vždy velmi pečlivě připravoval. Opíral se o
precizní znalosti naší i zahraniční literatury. Schopnost hovořit nebo alespoň číst
geologické práce v deseti jazycích mu umožňovala nejen publikovat vlastní sdělení
v četných zahraničních časopisech, ale též aktivně se zúčastnit práce mnoha
mezinárodních kongresů a sympozií. Ve výčtu Havlenových zásluh zaujímá čelné místo
spolupráce s praxí. V. Havlena se vždy snažil, aby jeho geologická zjištění vyústila
v řešení praktické problematiky.
Také další činnost doc. Havleny byla mimořádně bohatá. Byl dlouholetým členem a
funkcionářem Čs. společnosti pro mineralogii a geologii a členem redakční rady jejího
časopisu.
Doc. Havlena se nedaleko Ostravy narodil a v plné tvůrčí aktivitě a s mnoha plány na
práci v dalších letech v Ostravě zemřel. Završil tak práci v místech, kterým věnoval desítky
let svého systematického vědeckého výzkumu. Jeho odchod znamenal nenahraditelnou
ztrátu nejen pro naši uhelnou geologii ale i pro celou geologickou veřejnost.
Vedení Univerzity Karlovy alespoň dodatečně ocenilo odborné i pedagogické zásluhy V.
Havleny tím, že mu udělilo titul profesor in memoriam jako jednomu z mála členů
akademické obce. Z rukou tehdejšího rektora Univerzity Karlovy Prof. R. Palouše ho
začátkem 90. let převzala jeho manželka Jiřina. Vedení UK se alespoň touto formou
pokusilo napravit dlouhodobou křivdu na V. Havlínovi páchanou. Podle jeho odborných
znalostí si přiznání tohoto nejvyššího pedagogického ocenění zasloužil již během svého
poměrně krátkého života, ale postrádal k tomu jiné než odborné předpoklady.
Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc.
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Několik slov o prof. Jaromírovi Koutkovi
(z přednesu prof. Pouby zachyceného RNDr. Zdeňkou Petákovou na setkání členů
geochemicko-mineralogických a ložiskových oborů Přírodovědecké fakulty UK v r. 2007)
Myslím, že je nemnoho těch, kteří se seznámili s prof. Jaromírem Koutkem v jeho mladším
období, kdy působil na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity před tím, nežli byl
postižen vážnou mozkovou nemocí, a proto jsem se rozhodl, že v několika krátkých větách
se vám pokusím profesora Koutka z té doby přiblížit. Jinak o něm a jeho práci najdete
samozřejmě spoustu materiálů, které byly publikovány. Z té první poloviny jeho života, je
nejkompletněji zachycena Koutkova éra, myslím, v popisu prof. Radima Kettnera, který
najdete ve druhém díle Geologického slovníku. Pak je samozřejmě mnoho těch, kteří
připomínají celoživotní vědeckou činnost Jaromíra Koutka. Té se však já dotknout nechci;
zaměřím se na něco úplně jiného – na to, co Koutek již jako externí učitel znamenal pro
albertovské geologické učení a pro tu mimořádně přátelskou pracovní atmosféru, kterou
tady vlastně vytvořil.
Bylo to v době, v pětačtyřicátém roce 20. století, kdy fakulta byla ještě nekonsolidována po
stránce personální i materiální. Ačkoli studentů nebylo tehdy příliš mnoho, bylo jich přeci
jen tolik, že na Albertově vznikl nedostatek poslucháren. Vznikl tak přímo boj o
posluchárny. A ten, který přišel do tohoto stavu budovy a organizace, která tehdy na
přírodovědecké fakultě probíhala, profesor Koutek, tehdy externí docent, nastalou situaci
řešil velmi jednoduše. Začal přednášet ve svém břevnovském bytě. Paní Koutková tam
studentům vařila čaj a nabízela domácí koláče. Celý tento výchovný systém byl na první
pohled neuniverzitní. Bylo to, jako když se vyvíjí nějaká škola v rodině, jako když jsou si
všichni příbuzní. Koutek každého studenta zpytoval: „Odkud jste, proč jste na fakultu
vlastně přišel a kam směřujete? A nepotřebujete nějakou pomoc?“ To bylo pro něho velmi
charakteristické. Pokládal za svou úlohu na fakultě nejenom to, že bude vyučovat vědy, ale
zároveň si podřídil pohled na univerzitu své představě. A ta představa byla takováto:
univerzita není jenom proto, aby někoho vychovávala ke vědě, ale proto, aby v národě,
který tu univerzitu má, vychovala určitý počet moudrých užitečných mladých vzdělanců.
Takže jeho myšlenka byla o něco širší nežli u jeho kolegů, kteří se zaměřili na svůj vědní
obor, ale ostatní nechávali jaksi na každém, kdo jejich obor studoval.
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Na fakultě Koutek všechny oslovoval „pane kolego“, a nejenomže často oslovoval lidi,
které potkával, a které většinou sám první zdravil, což působilo některým potíže – mně
například také. Obracel se na studenty vždycky tak, aby se dověděl, na jakém problému
student pracuje, aby mohl do jeho snažení zasáhnout.
V té době jsem ještě pracoval u profesora Kettnera jako asistent. Pomáhal jsem mu při
geologickém mapování Hrubého Jeseníku. No a tam jsou ložiska železných rud velmi
zajímavého vývoje. Dodnes se mnozí k tomuto problému vracejí, a já jsem se snažil spojit
tam geologii s problematikou geneze těchto ložisek. Potřeboval jsem k tomu geologické
profily, a tak jsem takový profil ze svých map a z map svých kolegů sestavoval. Jednou
jsem se odvážil vylepit na svou knihovnu profil přes celé Jeseníky, a včlenil jsem do toho
profilu ložiska železných rud. Přišel tam profesor Kettner, podíval se na můj profil a řekl:
„No, tak to je jedna z možných nemožností.“ To bylo pro něj charakteristické. Pak přišel
Koutek a řekl: „Ten profil vypadá docela dobře, ale je to první profil, který jsi kdy dělal?“
Tak jsem odpověděl: “Ano, je to můj první profil.“ - „Tak já ti něco musím doporučit:
vždycky když něco takového děláš, tak nech pracovat také čas. Nech to ležet měsíc nebo
dva a pak se k tomu vrať. A jestli ti to nebude vadit, tak za ten měsíc si sedneme spolu a
projdeme si to.“ Tak jsme si to skutečně prošli a bylo tam chyb jako máku – pochopitelně. A
pak jsem si ještě uvědomoval, že když toto člověk ve vědě nerespektuje a nenechá si čas
ke zrání problému, tak si připravuje četné problémy, které se mu objeví až v publikaci.
Koutek ovšem sám působil na fakultě nejenom v ložiskových vědách. Začal sedimentární
petrografií, kterou se naučil u profesora Luciena Cayeux v Paříži. Samozřejmě – pak se
věnoval studiu krystalinika; do toho ho uváděl hlavně profesor Kettner. Nakonec přešel k
ložiskům, ale já se nechci zmiňovat o tom, co Koutek pro ložiska znamená, kromě toho, že
založil katedru ložiskové geologie jako katedru nerostných surovin. To vše si můžete
vyhledat v jakékoli knihovně, ale co tam nenajdete, je to, proč profesor Koutek byl tak
úspěšný ve výběru posluchačů, kteří se kolem něho shromažďovali. To ovlivnila jeho
osobnost: jeho neobyčejně obětavý a lidský přístup ke studentům a vůbec k širšímu
vědeckému okolí. Nikdy nenechal stranou nějaký problém, i když vypadal jakkoli bláznivě
nebo nesmyslně. Vždycky trval na tom, že se to musí přeci jenom prozkoušet, a že se tam
musí nechat čas k pozdějšímu dozrávání řešení a rozhodnutí. A samozřejmě to na mnohé
působilo.
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Je to několik dní, co mě tady kolega – jeden z vás, bývalých studentů – zastavil a říkal:
„Neměli byste připomenout v té vaší vzpomínce na Koutka skutečnost, že si pan profesor
každý den několik studentů zastavil a ptal se jich, jak se jim daří, jak se jim vede ve vědě,
jestli něco nepotřebují?“ A tento osobní přístup zanechal na fakultě své stopy. Ty stopy
byly zejména v tom, že si každý Koutka vážil a myslím si, že mnozí si z něho vzali i trošku
příklad. On sám se představoval na svých přednáškách slovy: „No já kromě geologie taky
muzicíruju, pak chodím do Milíčova domu a tam filozofuju a pak také – prostě se zamýšlím
nad tím, co je pro život důležité, když se na něj díváme z různých stran.“
Je to, nač zde narazil

kolega Pertold ve své připomínce, že je dobré se podívat na

geologii z hlediska vývoje přírodních věd, z čeho geologie vlastně čerpá, aniž si to mnohdy
uvědomuje. Já jsem hledal nějaký vhodný příklad, abych tady nemusel dlouho povídat;
něco takového, co by Koutka reprezentovalo, a našel jsem zapsanou větu: „Věda
nevypovídá pravdu o světě; vypovídá jen o tom, jaký by byl svět, kdyby pravdu měla.“
Když se nad tím zamyslíte, tak teprve pochopíte, kam Koutek směřoval také ve své
geologické pozici na Albertově. Pak jsem také našel na dveřích břevnovského kláštera
připíchnutý papírek, a na tom papírku bylo něco, co mi Koutka strašně připomnělo: „Cesta
k poznání vede často přes prohry. Kráčet hrdě s vavřínem dokáže každý. Ale zvednout se
ze země a znovu začít je mnohem těžší. - A k tomu se připojují nikdy nekončící
pochybnosti.“ Ty nejsou marné. Naopak vedou ve vědě nejčastěji k čistým novým
poznatkům. Nezapomeňme na to.
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Nekrology
Vážení kolegové, kolegyně,
Lubor Žák zemřel 6.8.2008 v Domově sv.Karla Boromejského v Řepích. Do posledních dnů si
zachoval čistou mysl a mimo jiné probíral svůj rukopis o geologii Železných hor.
Rozloučení se koná ve středu 13. srpna ve 14 hodin v Nové obřadní síni na Olšanech.
Zdeněk Pertold
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Dne 5.10.2008 v Praze zemřel RNDr.František Hercog. Narodil se 27.7.1934 v Záměli u
Potštejna, maturoval v roce 1952 na reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí. Po absolvování
přírodovědecké fakulty Karlovy university nastoupil v září 1956 do Ústavu pro výzkum rud; zde
pracoval až do 31.12.1959. Předmětem jeho činnosti byla ložisková geologie a hydrogeologie i
hydrogeochemie na rudných dolech v celém Československu. Jako vybrané projekty lze uvést
Hydrogeologii ložisek grafitu v jižních Čechách a Hydrogeologii ložisek magnezitu.

Od ledna 1960 do srpna 1966 byl zaměstnán ve Vodních zdrojích n.p. Praha; zde se věnoval
hydrogeologickému průzkumu pro zajištění zdrojů vody pro menší i velké uživatele. Mezi největší
zakázky, na kterých v této době pracoval, patřily prameniště Litá a Podlažice ve východních
Čechách. Nejrozsáhlejší jeho činností byl regionální hydrogeologický průzkum Povodí Pšovky a
Košáteckého potoka a Vysokomýtské synklinály. Stal se při této činnosti jedním ze zakladatelů
metodiky hydrogeologického průzkumu a hodnocení zásob podzemní vody pro potřeby plánu
vodohospodářského rozvoje, resp. pro ministerstvo lesního a vodního hospodářství, později MŽP.
V září 1966 přešel do Stavební geologie n.p. Praha, pozdějšího AQUATESTu a.s. Zde využil
svých velkých zkušeností z hydrogeologického průzkumu pro vodovodní zásobení, stal se
vedoucím úseku regionální hydrogeologie a řešil následující rozsáhlé úkoly: Bilanční ocenění české
křídové pánve, Mapy ochrany podzemní vody, Revize ochranných pásem Františkových Lázní,
regionální průzkum pro jesenický a nebanický vodovod. V roce 1982 složením rigorózních zkoušek
na PřF UK získal titul RNDr., vzdělání si doplnil i absolvováním kursu pro zahraniční experty při
91

Zpravodaj UGA

5/2008

Univerzitě 17. listopadu. Zde získaných znalostí, m.j i francouzštiny, využil při své bohaté a
úspěšné zahraniční činnosti, ať již v roli experta nebo vedoucího expedice, ve frankofonní africké
oblasti. Z největších zahraničních akcí lze vzpomenout Alžírsko, kde v letech 1974-1976 řídil
rozsáhlý hydrogeologický průzkum pro evidenci a využití vodních zdrojů, zejména v Sétifské
náhorní planině. V závěru tohoto projektu pracoval i na příslušném ministerstvu v Alžíru.
Regionálně hydrogeologické problematice se věnoval i na pozdějších projektech v Guineji , Togu,
Beninu a Tunisu. Do Alžírska se znovu vrátil na své poslední dlouhodobé služební zahraniční cestě
v letech 1987-1988, ale náplní jeho práce byla tentokrát problematika stavu a optimalizace využití
přehrad pro vodovodní zásobení.
Změna hlavního zaměření hydrogeologických prací v AQUATESTu a.s. ovlivnila pracovní
náplň Františka Hercoga tak, že se od začátku 90.let musel věnovat i sanační hydrogeologii.
Pracoval na rozsáhlém hydrogeologickém průzkumu včetně vypracování ekologického auditu
chemického znečištění podzemní vody v Synthesii a.s. Pardubice- Semtín. Rozsáhlejším polem jeho
nových činnosti byla supervize sanačních prací pro odstraňování starých ekologických zátěží pro
Fond národního majetku: Elektropřístroj Praha-Modřany, Motor Jikov České Budějovice, sklad
PHM v Červených Pečkách.
Odchodem RNDr. Františka Hercoga ztrácí geologická obec jednoho ze svých nejzkušenějších
regionálních hydrogeologů, který ochotně a neformálně předával své znalosti svým mladším
kolegům.
J. Švoma
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Jaroslav Aichler (1955-2008)
Měl jsem to životní štěstí, že jsem s Jardou
Aichlerem spolupracoval po celé období jeho, žel
tak krátkého odborného působení. Pamatuji, když
jako absolvent VŠB v Ostravě nastupoval v roce
1979 na jesenickém pracovišti ÚÚG, tehdy
vedeném doc. J. Skácelem CSc. Od momentu
našeho seznámení na mne Jarda působil svoji
solidností a systematičností. Později jsem
postupně poznával jeho neobyčejné kvality
odborné a především lidské.
Jesenické pracoviště ÚÚG se v té době
orientovalo, jako jedna z mála výzkumných
institucí u nás, na ložiskově geologický a
metalogenetický výzkum, v kterém právě
absolventi VŠB nacházeli své uplatnění. Šlo o
projekty „Geologicko- ložiskového zhodnocení
Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy“(19801985)
a
„Výzkum
rudonosných
formací
ČSR“(1985-1990). J. Aichler byl také stěžejním
spoluautorem tzv. „Jesenických studií“, zpracovávaných v různých obdobích pod vedením
doc. J. Skácela a později pod vedením RNDR. J. Urbánka. Společně jsme se také zabývali
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geologií andělskohorského rudního revíru, jehož ložiskově geologické vyhodnocení
uskutečnil Jarda na vysoké úrovni ve své kandidátské práci.
J. Aichler získal jako jeden z mála našich geologů i široký mezinárodní věhlas. Byl
znám v zahraniční nejenom jako úspěšný několikaletý generální tajemník Mezinárodní
Asociace pro genezi rudních ložisek a člen výboru Společnosti pro aplikovanou geologii
(SGA), ale také s ohledem na své různorodé a někdy dlouhodobé působení v řadě zemí
jako je Tanzanie, Čína, Mongolsko a Austrálie. O tom svědčí i nabídka na pozici manažera
průzkumného projektu v Azerbajdžanu, které se mu dostalo z iniciativy jednoho z
vedoucích gruzínských představitelů společnosti AIMROC.
Vedle hlubokých znalostí v oblasti ložiskové geologie do odborného profilu J.
Aichlera patřily i jeho znalosti a dovednosti v oblasti informatiky a vydavatelské činnosti. I
na tomto poli byl Jarda neobyčejně úspěšný nejenom v rámci České geologické služby,
ale i v oblasti popularizační.
J. Aichler se věnoval rozsáhlé posudkové činnosti, publikoval několik desítek
vědeckých a odborných prací v tuzemských i zahraničních periodikách, byl členem ediční
rady časopisu Mineralium Deposita a editorem bulletinu IAGOD Newsletter. Byl také
členem výboru České asociace ložiskových geologů
Jardův náhlý odchod ze života nás všechny, kdo jsme ho měli rádi, hluboce zasáhl.
Bude nám chybět nejenom v geologii, ale i jako spolehlivý přítel a dobrý člověk.
prof. Ing. Mirko Vaněček, DrSc
(foto ©ČGS)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☼▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Za RNDr. Janem Trachtulcem, CSc.
Třicátého března 2008 zemřel v Mostě ve věku 77 let RNDr. Jan Trachtulec, CSc.
Hydrogeolog Dr. Trachtulec patřil k poměrně úzkému okruhu odborníků, kteří se od poloviny
dvacátého století ve své praxi dlouhodobě zabývali problematikou přírodních léčivých zdrojů teplických terem. Je však třeba zdůraznit, že jeho vysoce erudovaná práce v této oblasti nezůstala
pouze na úrovni teoretických poznatků a návrhů řešení, ale byla pro termální zdroje v Teplicích i
nesporným praktickým přínosem. Přitom ovšem nikdy nešlo pouze o zdroje jako takové. Vždy šlo o
komplexní vazby termy – báňská činnost v prostoru společného zájmu lázní a hnědouhelných dolů.
V komisi, jejíž cíle jsou totožné, je proto na místě osobnost Dr. Trachtulce poté co odešel alespoň
ve vší stručnosti připomenout.
Zmíněnou problematikou se Dr. Trachtulec začal zabývat bezprostředně poté, co nastoupil
v šedesátých letech jako hydrogeolog do zaměstnání v Odboru měřictví a geologie generálního
ředitelství SHD v Mostě. Prudký rozvoj těžby hnědého uhlí v šedesátých a následujících letech
minulého století se nutně dotýkal též existence terem v Teplicích, postižených katastrofálními
průvaly v devatenáctém století, počínaje Döllingerskou katastrofou v roce 1879. Mezi lety 1950 až
1980 existoval zcela reálný záměr vydobytí veškeré uhelné substance v Podkrušnohoří, tedy i
v duchcovsko–osecké části podkrušnohorské pánve. Současně však byl vysloven nejvyššími
vládními místy striktní požadavek na zachování teplických terem pro budoucí generace. To nutně
vyžadovalo vytvoření zásadní hydrogeologické koncepce řešení vyhovujícího oběma záměrům. V
roce 1959 vzniká kolektiv báňsko-hydrogeologických znalců SHD, jehož byl Dr. Trachtulec
členem. Z počátku šlo o postupné uvolňování uhelných zásob v dobývacích prostorech 1.máj (důl
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Hana) a President Gottwald (důl Alexander) tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění teplických
terem. Paralelně v tomtéž čase vytvořil Ústřední ústav geologický v Praze výzkumný tým, jehož
cílem bylo stanovení nových ochranných pásem teplických terem. S tímto týmem byl Dr.
Trachtulec v trvalém pracovním kontaktu. Současně však připravovalo GŘ SHD na základě návrhu
Prof. Hynie z roku 1956 postupnými kroky realizaci hlubinného vrtu TP 28 v Teplicích. Cílem
tohoto a proponovaných dalších tří hlubinných vrtů bylo zachytit termy teplické a šanovské skupiny
v hloubce, která by nebyla totální povrchovou těžbou v duchcovsko-oseckém prostoru narušitelná. I
na těchto záměrech a na jejich realizaci Dr. Trachtulec jako odborný garant SHD aktivně
spolupracoval. Zpočátku s autorem návrhu a po roce 1969 s Prof. Homolou, který se v teplické
problematice angažuje od r.1959 a v roce 1969 převzal odborné řízení realizace vrtu TP 28. Po
poměrně krátkém působení v podniku uranového průmyslu v České Lípě se Dr. Trachtulec vrátil do
Mostu a byl angažován v hydrogeologickém týmu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě. I
zde zaujímal díky svému odbornému přístupu a důkladným analýzám hydrogeologických problémů
vždy významnou odbornou pozici. Při této práci dosáhl ve svém oboru rigoróza a vědecké hodnosti
kandidáta věd. Svými pracemi se významně zasloužil o řešení hydrogeologické problematiky
podkrušnohorské uhelné pánve, zejména její střední části. Vždy se však zabýval též problematikou
teplických terem. To mimo jiné v listopadu 1972 vyjádřil v Teplicích na semináři „Teplické
termální prameny a těžba uhlí“ přednáškou na téma „Program SHD na řešení vztahů mezi
teplickými lázněmi a těžbou uhlí“. Právě v tom roce byl dokončen a zevrubně ověřen vrt TP 28 a
poté do lázeňského využívání předán jako zdroj Hynie.
Spolupráce s Dr. Trachtulcem pokračovala i v dalším období, kdy byly prováděny četné
hydrovrty v teplické i šanovské zřídelní skupině pod supervizí Prof. Homoly a později RNDr.
Klíra. Lze říci, že v závěrečné fázi svého působení ve VÚHU Most se teplickým termám věnoval ve
zvýšené míře. Citujme alespoň výzkumné práce „Zastavení destrukce teplických termálních
pramenů“ : část a) Příčiny vzniku a prohlubování destrukce teplických termálních pramenů č.
186/92, 11/1992, část b) Návrh na zastavení destrukce teplických termálních pramenů, č. 190/93,
11/1993 a „Projekt opatření k zastavení destrukce teplických termálních pramenů“, č. 159/94,
(spolu s M.Vopatem) 11/1994.
K významné spolupráci došlo s Dr. Trachtulcem v souvislosti s akcí „Modernizace čerpání
termální vody – 1. etapa, sanace Pravřídla“, v letech 1999 až 2001, tedy v době, kdy již byl
v důchodu. V první fázi se stal členem týmu odborníků, kteří dílčí sanaci šachty Pravřídla připravili
a spolupracovali při její realizaci. Ve druhé fázi se ujal vyhodnocení výsledků sanace
z hydrogeologického hlediska. Je shrnuto v jeho práci „Modernizace čerpání termální vody – sanace
šachty Pravřídla, vyhodnocení výsledků nového hydrogeologického monitoringu v období 16.11.
2000 až 4.2. 21001“. Na jednoznačně pozitivním výsledku sanace má tedy nepochybně rovněž svůj
podíl.
Všichni, kdo ho znali potvrdí, že byl nejen ceněným odborníkem, ale též vždy přátelsky a slušně
jednajícím člověkem. S lítostí konstatujeme, že na jeho místě dnes mladý náhradník chybí. Čest
jeho památce !
Ing. Miloslav Gloser, balneotechnik společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.
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Proč se připojit k IAH?
Členství vám nabízí skvělou příležitost být v kontaktu s ostatními hydrogeology a
specialisty na podzemní vody po celém světě.
Náš Hydrogeology Journal je jedním z nejcitovanějších časopisů, zabývajících se
tématikou podzemních vod.
Náš Newsletter – také přístupný na našich internetových stránkách– poskytuje
aktuální informace z oblasti podzemních vod a aktivit naší Asociace.
Širší členská základna dává Asociaci více zdrojů a umožňuje nám, aby náš hlas byl
více “slyšet” na mezinárodních fórech.
Jako mnoho států i Česká republika má National IAH Chapter.
Mezinárodní a národní konference poskytují šanci setkat se s kolegy a vytvořit
nové profesionální spolupráce.
IAH také nabízí Firemní členství. Vaše společnost se může připojit k IAH,
podporovat naši práci a zapsat až 6 zaměstnanců jako své osobní členy. Více
informací najdete na našich zpravodajských stránkách www.iah.org.
Více o výhodách členství v IAH
Hydrogeology Journal, oficiální časopis Mezinárodní Asociace Hydrogeologů
(IAH), je zasílán šestkrát do roka pomocí e-mailu. Každý výroční výtisk obsahuje
nejméně 700 stránek kolegy revidovaných textů o hydrogeologii a příbuzných
tématech, obsahujících, jako jediné vydání v roce, určité speciální téma. Časopis je
publikován pro IAH firmou Springer.
On-line přístup ke všem vydáním je přístupný pouze členům přes naše webové
stránky.
Novinky a informace jsou vydávány v bulletinu třikrát do roka a obsahují novinky o
podzemních vodách a naší organizaci, které jsou kompilovány z novinek
publikovaných na našich internetových stránkách. Častěji, přibližně každé dva
měsíce, vydáváme navíc IAH Groundwater eNews.
Slevy na knihy, publikované pro IAH firmou Taylor and Francis.
Seznam členů je vytvářen elektronicky a je přístupný on-line přes část našich
stránek, přístupnou pouze členům.
Pravidelné maily obsahující informace o konferencích a jiných zajímavých
událostech, týkajících se podzemních vod.
Slevy na registrační poplatky na národní a mezinárodní konference organizované
IAH a jejími národními pobočkami.
Ti, které jsme přesvědčili, kontaktujte, prosím, předsednictvo České komory IAH Naďu
Rapantovou nada.rapantova@vsb.cz nebo Zbyňka Hrkala Zbynek_Hrkal@vuv.cz. S těmi,
kterým ještě chybí pádný argument pro rozhodnutí, budeme také velmi rádi diskutovat.
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