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ODBORNÉ AKCE     V RÁMCI CŽV – 1 BOD 

 
 

16. 2. 2022     NOVODOBÉ KROVY - webinář 
https://www.ckait.cz/novodobe-krovy-webinar 
 
Místo:   online 
Čas:    14:00 - 16:00 hod. 
Přednášející:  Ing. Petr Červený, SPŠ a VOŠ Volyně 
Anotace:   Krovy jsou na našem území používané už po několik století. Jejich 

navrhování a praktické provedení se řídilo předáváním zkušeností 
minulých generací tesařů, průřezy prvků se navrhovaly podle empirie. Od 
druhé poloviny dvacátého století však dochází k radikální změně využití 
podstřešních prostor budov. Na funkci jednotlivých prvků krovu, které 
zůstávají prakticky stejné jako v minulosti, jsou kladeny jiné požadavky a 
pro zhotovení prvků se využívá i CNC technologií. 

Program:  Principy klasických krovů, principy novodobých krovů, statické řešení 
novodobých krovů, úpravy starých krovů pro půdní vestavby, využití CNC 
technologií pro přípravu „stavebnic“ krovů, potřebné podklady ze strany 
projektantů 

Odborný garant:  Ing. Petr Červený, SPŠ a VOŠ Volyně 
Organizace:   OK ČKAIT, tel. 386 352 881, e-mail: cb@ckait.cz 
Technicky zajišťuje: IT ČKAIT, Petr Javorik, IT ČKAIT, tel. 227 090 218 
Vložné:   člen ČKAIT zdarma 
Registrace účastníků je možná do 10. 2. 2022 
 
 
15. 3. 2022    6. Diskuzní odpoledne na D3 
https://www.ckait.cz/6diskuzni-odpoledne-na-d3-seminar 
 
Místo:    Doprastav, Čechova 395/59, České Budějovice 
Čas:     14:00 - 17:00 hod. 
Přednášející:   Doprastav-Ing. Veronika Moravská, JČK-Ing. Michael Šmucr 



Program:  Prezentace stavby největších mostů stavby dálnice D3-úsek Roudné-
Dolní Třebonín. Oba nejdelší mosty úseku s železobetonovou 
předpínanou mostovkou a s ocelovou mostovkou. Videoprojekce z 
průběhu stavby s odborným komentářem vedoucích pracovníků 
Doprastavu s následnou diskuzí.  
Problematika provádění mostních prohlídek na silnicích II. a III. tříd ve 
správě SÚS JČK. 
Stavba jižního napojení města České Budějovice na dálnici D3 J (Jižní 
tangenta). 

Vložné:    člen ČKAIT zdarma. 
Registrace účastníků je možná do 10. 3. 2022. 
Přihlášky:  Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR tel. 799 505 271, 

starosta@obecdynin.cz 
Organizačně zajišťuje: Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR ve spolupráci s OK ČKAIT ČB. 
 
 
 
8. 4. 2022    Veletrh úspor energie Rakousko, Wels 
 
Největší rakouský veletrh zaměřený na stavby, rekonstrukce a úspory energie - Veletrh úspor 
energie WEBUILD Wels 2022 se bude konat od 6. do 10. dubna 2022. První dva dny veletrhu 
jsou tradičně vyhrazeny pro odbornou veřejnost. Od pátku 8. dubna bude veletrh přístupný 
i pro širokou veřejnost. 
Veletrh nabídne návštěvníkům nejinovativnější trendy ve stavebnictví, bydlení a energetice, 
novinky a zajímavosti v oboru. WEBUILD Wels 2022 bude zahrnovat čtyři výstavní oblasti: 
energetika a úspory energie, stavba, bydlení a interiéry a sanitární zařízení. 
V pátek 8. dubna 2022 organizuje již tradičně Energy Centre České Budějovice (ECČB) 
jednodenní autobusový zájezd pro zájemce z České republiky. Součástí zájezdu je vstupenka 
na veletrh, společná prohlídka části veletrhu v českém jazyce a individuální prohlídka celého 
veletrhu. Zájemci, kteří se do Welsu chtějí dopravit samostatně, si mohou v ECČB objednat 
jednodenní vstupenky. 
Bližší informace a přihlášky na www.eccb.cz, dotazy na tel.: 387 312 580 nebo na 
emailu: olga@eccb.cz. 
 
 
 
12. a 13. 4. 2022 
24. ročník mezinárodní konference "Dřevostavby” 
https://www.ckait.cz/drevostavby-volyne-konference 
 
Stavební systém budoucnosti, dřevo, surovina moderního člověka, ekologie, úspory energií, 
suchá výstavba, vícepodlažní stavby ze dřeva a požární odolnost dřevostaveb. Bližší 
informace, sestavu přednášejících, kterými budou akademičtí pracovníci a odborníci na 
problematiku dřevostaveb z osmi evropských zemí a Kanady, budou průběžně zveřejňovány 
na https://www.evolyne.cz/web/seminare/.  
Akci pořádá Vyšší odborné škola a Střední průmyslové školy ve Volyni ve spolupráci s 
Oblastní kanceláří ČKAIT v Českých Budějovicích v areálu školy. 
 
 
 



29. 3. 2022   Vodovodní a kanalizační přípojky  
 
Místo:   zasedací sál zastupitelstva, Krajský úřad České Budějovice   
Čas:    9:00 hod. 
Pořadatel:  ČSVH ve spolupráci s OK ČKAIT České Budějovice 
Přihlášky:  cssi@csvh.cz     do 20. 3. 2022     
Vložné:  1000,- Kč, sleva pro členy ČKAIT, ČSSI, ČSVH 50% t.j  500,- Kč       
Informace:   Ing. Miloslava Melounová, miloslava.melounova@seznam.cz 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME         
 
12. 1. 2022     VALNÁ HROMADA ČKAIT 

 
od 14:00 hod. v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.  
Pozvánka s programem je zveřejněna na  
https://www.ckait.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu-ceske-budejovice-0 
 
 
24. 3. 2022  Výroční členská schůze ČSVH  
 
Konání výroční členské schůze ČSVH je v letošním roce plánováno na 24. 3. 2022 od 16:00 
hodin v salónku restaurace Baarovka v Českých Budějovicích, J. Š. Baara 34. 
 
 
19. 5. 2022    Rekonstrukce budovy nádraží ČD v Českých 

Budějovicích – exkurze 
 
Bližší informace budeme zveřejňovat na www.ckait.cz 
 
 
 

ZNODNOCENÍ AKCÍ   _____  ___ 
  
4. 11. 2021    Vodovody a kanalizace  
 
Ve spolupráci ČSVH a ČKAIT OK České Budějovice  se uskutečnil seminář pro vlastníky a 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury.                               

Přednášející : JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D., Ing. Pavel Peroutka, Ing. Miloslava Melounová 

Účastníci byli seznámeni s novelou prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích 
zaměřenou na povinnosti vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury.  

 Změna zákona o vodách 

 Povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací 
 Kalkulace ceny pro vodné a stočné pro rok 2022 

Semináře se účastnilo 32 osob. 



 
 
30. 11. 2021   Hospodaření s vodou v sídlech – webinář 
 
V návaznosti na program konference VODA 2020 se uskutečnil webinář, který byl zaměřen na 
nové legislativní požadavky nakládání s dešťovou vodou v sídlech a řešení zásad navrhování 
objektů na odvádění a využití srážkových vod v urbanizovaném území.  
Zazněly tyto přednášky: 

 Povinnost akumulace nebo vsaku srážkových vod u nových staveb, Ing. Josef 
Reidinger, MŽP   

 Zásady navrhování objektů hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných 
územích, Doc. Ing. David Stránský, Ph.D., ČVUT 

 Metody a způsoby využití srážkových vod závlahou v urbanizovaném prostředí, Ing. 
Pavla Schwarzová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Šálek, CSc.,  

 Propojování vodárenských soustav – od úvah k přípravě konkrétních opatření, Ing. Jan 
Cihlář, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., VRV, a. s., 

 Nové možnosti a technologie při úpravě pitné vody, 
 Ing. Milan Drda,  ENVI-PUR, a. s. 
 Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha, Ing. Jiří Rosický, 

PVS, a. s. 
 Malé ČOV z pohledu provozovatele, Ing. Jindřich Procházka, Ph.D., ČEVAK, a. s. 

  
Ing.Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH 
 
 
 

INFORMACE          
 

 

   Členské příspěvky ČSSI - rok 2022 
 

Členské příspěvky na rok 2022 zůstávají ve stejné výši jako v minulém období: 
           základní členství  700 Kč        

člen ve věku nad 70 roků   400 Kč 
 

Žádáme členy o úhradu členských příspěvků na účet OP ČSSI vedený u Fio banky  
číslo  účtu:   2001302480/2010 
variabilní symbol:  telefonní číslo člena 
zpráva pro příjemce: 2022 příjmení člena 

 
Termín platby členských příspěvků je do 15. února 2022. 
                                                                                    
Ing. Karel Kocina – předseda pobočky ČSSI 
 
 
 
 
 
 



 

Vodohospodářský Bulletin 2021 
 

 
V lednu bude vydána již tradiční odborná publikace pro členy ČSVH, která přináší zajímavé 
odborné články. 
 
Z obsahu vyjímáme: 
 Obchvatný kanál Větřní – Český Krumlov   
 Intenzifikace ČOV v Bechyni 
 Propojování vodárenských soustav 
 Závlahové hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
 Vliv Jupitera na chod typických synoptických situací na území ČR v období 1946–2019 
 Cykly srážek a průtoků ve střední Evropě po roce 1800 
 O dnešní klimatické nouzi a nastávající katastrofě 

 
 

 
 

 Členské příspěvky ČSVH - rok 2022 
 

 

Výzva k uhrazení členských příspěvků na rok 2022 ve výši: 
500,- Kč   řádný člen  
300,- Kč   senior nad 65 let 
 

Platbu zašlete na bankovní účet 218395308 / 0300 s uvedením jména ve zprávě pro příjemce 
pro identifikaci platby. Děkujeme. 
 
Ing.Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH 


