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Zápis z jednání členské schůze spolku IGS.CZ
Datum:

18.4. 2018

Místo:
Přítomni:

zasedací místnost fy Geomat, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno – Město
ing. Rakowski, ing. Hubík, ing. Grepl, ing. Vaníček

Program jednání:

1. kontrola usnesení z
minulé schůze
2. informace o činnosti předsedy spolku
3. příprava seminářů pro ŘSD
4. konference Zakládání staveb 2018
5. diskuze, různé
1. kontrola usnesení z minulé schůze
Rozpočet bude dán spolku na vědomí, dodatečně bude schválen na schůzi spolku.
Z uplynulého období ještě nutno dokončit registraci v registru spolků na MV, LM přislíbil dokončit tento proces jako
bývalý předseda.
2. informace o činnosti předsedy spolku
•
Práce na návrhu na ustavení TNK pro geosyntetika
•
Projednání návrhu u Ing. Špačka ÚNMZ Praha
•
Zpracování a zaslání návrhu na TNK Ing.Gajovi
•
Korespondence s Ing. Gajou-svolání a ustavení TNK
Dílčí závěr: v prvním kroku bude ustavena subkomise pro geosyntetika- předpoklad podzim 2018
•
Projednání spolupráce s ŘSD – Ing. Kopřiva
Dílčí závěr: ŘSD vítá naši nabídku. Dvě oblast spolupráce : revize TP (zejména TP97) v oblasti geosyntetik (předpoklad
ke konci 2018 nebo začátek 2019) a realizace instruktážních seminářů pro pracovníky ŘSD (IGS předloží návrh).
•
Několik přípravných jednání na ČVUT – katedra železničních staveb
•
Jednání na SŽDC – Ing. Šidlo, Ing. Jasanský
•
Obsáhlé projednání koncepce a obsahové stránky přílohy pro geosyntetiku s Dr. Lidmilou, ved.katedry žel st.
ČVUT ve vztahu ke koncepčním změnám v S4.
Dílčí závěr: IGS byla vyzvána k předložení nabídky na zpracování nové přílohy k S4 v oblasti geosyntetik (náhrada za
dosavadní přílohy č.11 a 12)
•
Jednání s prof. I. Vaníčkem o spolupráci IGS a ČGtS.
•
Jednání s Ing. Kosem ČGtS k účasti IGS na konferenci Zakládání staveb.
Dílčí závěr: Předběžně dohodnuto, že IGS předloží příspěvky na ZS 2018.
•

Změna údajů v rejstříku spolků.
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Přihlášení 2 referátů (jeden s L.Horníčkem) na konferenci GeoMEast 2018, a 1 referátu (spolu s L.Horníčkem ) na
WMCAUS ( World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium) 2018 Prague

3. příprava S4
Geosyntetiky se týkají přílohy 6,11,12. Strategie – má jít o jednu přílohu, prozatím koncepčně nevyrovnané a zastaralé
(1998 a kosmetické úpravy 2008). zcela jiná koncepce konstrukčních vrstev + soulad s OTP + aktuální úroveň poznatků.
První drafty vyposílat do ½ května, 2.draft konec května, v polovině června final odladění na schůzi výboru. Výbor
pověřuje předsedu ke zpracování nabídky na tyto práce vůči ČVUT, celkem v součtu cca 160 hodin, za cca 159.000,-. Jde
souhrnně o následující oblasti s rozvržením garance zpracování: založení násypu na málo únosném podloží (ZR), rozšíření
násypu (MV), zajištění únosnosti pláně-sub ŽS-stabilizace(ZR), separační (PH), filtrační (PH), drenážní (DG), HI funkce
(DG), protierozní ochrana svahů (DG), zvýšení stability kolej.lože(ZR).
4. příprava seminářů pro ŘSD
Prozatím usneseno, vzhledem k neuspokojivé situaci v oblasti TP a TKP, lehce odložit přednášení a operativně začít práci
na revizi textů předpisů jakožto nástroje pro výkon dozorů na stavbách.
5. konference Zakládání staveb 2018
Je možnost v rámci podsekce (nejpravděpodobněji v sekci zemní konstrukce) poskytnout přednášku. Téma konference
má být „moderní technologie v geotechnice“. ZR napíše výzvu členské základně k zájmu o účast či napsání příspěvku,
domluví se s pořadateli ZS o umístění banneru-rollupu na konferenci.
6. členská schůze IGS
Bude 6.6.2018 v 10.30 Brno, VUT Veveří, zasedací místnost ústavu geotechniky. S předstihem 1 měsíce bude oznámeno
členům.
6. Diskuse
Web Stránky – sekretář v příštím týdnu projednává s autorem stránek jak stránky spravovat a vkládat informace a data.
Kontrola úhrad a aktuálního stavu členů vč.kontaktů.
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