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ODBORNÉ AKCE     V RÁMCI CŽV – 1 BOD 

 
 
 
15. 3. 2022    6. Diskuzní odpoledne na D3 
https://www.ckait.cz/6diskuzni-odpoledne-na-d3-seminar 
 
Místo:  Doprastav, Čechova 395/59, České Budějovice,  

  zasedací místnosti 1. patro 
Čas:      14:00 - 17:00 hod. 
Přednášející:    Ing. Michael Šmucr, Ing. Jiří Hovorka, Ing. Veronika Moravská 
Odborný garant:    Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR 
Vložné:     člen ČKAIT zdarma 
Program: 

 Informace o technickém stavu mostů ve správě SÚS JČK 
 Řešení jižního napojení Č. Budějovic na dálnici D3 – jižní tangenta 
 Promítnutí staveniště D3 z průletů dronem s komentářem a prezentace 
       stavby mostů 
 Stavba tunelu na dálničním obchvatu Českých Budějovic 
 Diskuse 

Přihlášky: Není nutné se závazně přihlašovat, kapacita účastníků není omezená. 
Nezávaznou informaci o účasti zašlete z důvodu organizačního zajištění 
na adresy: 
Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR: tel.799 505 271, 
dopravniainzenýrskesluzby@seznam.cz 
nebo ČKAIT: tel.386 352 881, cb@ckait.cz 

Pořádá Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České 
Budějovice  
Akce je v programu CŽV hodnocena 1 bodem. 
 
 
 
 



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 
 
 
 
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 
Mezinárodní konference "Dřevostavby” 
 
Z R U Š E N O 
 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME         
 
24. 3. 2022  Výroční členská schůze ČSVH  
 
Výroční členská schůze ČSVH se v letošním roce bude konat 24. 3. 2022 od 15:00 hodin 
v salónku restaurace HOCH ŠPALÍČEK v Českých Budějovicích, Vltavské nábřeží 688/3. 
 
Pozor – došlo ke změně místa konání oproti informaci uvedené ve Zpravodaji č. 1/2022. 
 
Zveme všechny členy k účasti. 
 



 
 
19. 5. 2022    Rekonstrukce budovy nádraží ČD v Českých 

Budějovicích – exkurze 
 
Místo:   České Budějovice, před budovou nádraží - bude upřesněno 
Čas:    13:00 - 14:00 - 15:00 hod 
Odborný garant:  Správa železnic, státní organizace a Sdružení Metrostav-EDIKT-AVERS 
Organizuje:   Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice  
Vložné:   zdarma 
 
Program: Prohlídka stavby rozsáhlé rekonstrukce objektu zapsaného na seznamu 

nemovitých památek NPÚ a obsahujícího náročnou technologii řízení 
drážního provozu. 
Prohlídka bude fyzicky náročnější – od sklepa až po vrchol kopule 
střechy 
Z důvodu omezené kapacity bude prohlídka stavby organizována po 
skupinách o maximálním počtu 10 osob od 13 do 15 hod.  

Přihlášky:   Oblastní kancelář ČKAIT, tel. 386 352 881, cb@ckait.cz 
 
Akce je určena pro členy ČKAIT i odbornou veřejnost. 
Akce je zařazena do programu CŽV a hodnocena 1 bodem. 
 
 
 

ZNODNOCENÍ AKCÍ   _____  ___ 
  

12. 1. 2022  VALNÁ HROMADA ČKAIT 
 
Ne po roce, jak bylo tradiční, ale již po 6 měsících se konala VH oblasti České Budějovice. 
Proč po 6 měsících? Protože v loňském roce jsme konání VH z lednového termínu z důvodu 
nouzového stavu a protiepidemických opatření mohli uskutečnit až po čtyřech odloženích 
v červenci 2021. Tradiční ale zůstalo místo konání Clarion Congress Hotel České Budějovice. 
Termín 12. leden 2022 tentokrát klapl napoprvé. 
Vzhledem k počtu účastníků – 74 řádných členů, což představuje 4,1 % řádných členů 
evidovaných v oblasti – se jednalo dle bodů programu v pozvánce.  
 
Úkolem VH bylo: 
- zvolit 11 delegátů a náhradníky na SD 2022 
- schválit Zprávu o činnosti výboru a oblastní kanceláře za rok 2021, 
- schválit plán práce, program CŽV a rozpočet na rok 2022. 
 
Předseda oblasti Ing. František Hladík v úvodu svého vystoupení přivítal účastníky VH a hosty. 
Ve své Zprávě informoval o činnosti kanceláře a uvedl akce CŽV v roce 2021 (celkem 12 akcí, 
1827 účastníků): 
 
SEMINÁŘE -1 akce, celkem 21 účastníků 
- Nové trendy v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, 
 
 



WEBINÁŘE- 6 akcí, celkem: 1613 účastníků 
- Impregnace konstrukčního dřeva; Chyby v projektování a realizaci staveb; Novela vodního 

zákona; Navrhování a provádění komínů podle ČSN 1443; Navrhování vozovek, revize TP 
170; Chyby v projektování a realizaci staveb, 

 
KONFERENCE – 1 akce, celkem: 15 účastníků 
- Defekty budov, 
 
PRESENTACE ODBORNÝCH FIREM - 1 akce, celkem: 51 účastníků 
- Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ, OP ČSSI České Budějovice, Energy 
Centre České Budějovice, Odborné školy, 
 
EXKURZE, VÝSTAVY, VELETRHY- 3 akce, celkem: 127 účastníků 
Diskuzní odpoledne na D3; Exkurze Chebsko; PRESTA Jižní Čechy 2018-2020. 
Předložil též plán činnosti výboru a akcí CŽV na rok 2022: 
- Novodobé krovy - webinář 
- Diskuzní odpoledne na D3 
- 24. ročník mezinárodní konference Dřevostavby 
- Exkurze na rekonstrukci budovy nádraží ČD 
- Podzimní exkurze  
- Veletrh IBF BRNO 
- Veletrh úspor energií WELS 
- Stavební veletrh v rámci HOBBY  
- FOR Arch Praha  
- Konference Defekty budov 2022 
- Adventní setkání 
- Zpravodaj  
 
Poděkoval zástupcům spolupracujících organizací: 
- Krajský úřad Jihočeského kraje 
- Statutární město České Budějovice 
- Komora civilních techniků, architektů a inženýrů pro Horní Rakousko a Salzburg 
- Oblastní pobočka ČSSI České Budějovice 
- Česká vodohospodářská společnost ČSSI 
- Svaz podnikatelů ve stavebnictví  
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
- Energy Centre České Budějovice 
- Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice 
- SPŠ stavební, České Budějovice 
- SPŠ+VOŠ Volyně 
- SOU a SOŠ Písek 
za spolupráci v uplynulém období a vyjádřil přesvědčení, že vzájemně dobrá a prospěšná 
spolupráce bude pokračovat i v příštím období. 
 
Na zprávu předsedy oblasti navázal ve své informaci o činnosti ČKAIT předseda 
představenstva Ing. Robert Špalek. Zaměřil se na oblasti hospodaření, činnosti Komory, 
rekodifikaci stavebního práva, potřebu zvýšení prestiže stavebního vzdělání na školách i 
v praxi a na spolupráci s odbornými organizacemi a vysokými školami. Stále aktuální je 
rekonstrukce budovy ČKAIT v Sokolské ulici v Praze. 
Čestní hosté, zástupci spolupracujících organizací v diskuzních příspěvcích dobře hodnotili 
naši vzájemnou spolupráci a její prospěšnost. 
Zástupci GrECo zdůvodnili důležitost a význam pojištění AO i vzhledem k vztahu na CŽV. 



Součástí programu byla i zpráva Dozorčí rady o provedené kontrole činnosti oblasti 
s konstatováním bez závad. 
 
V přijatém Usnesení VH uložila: 
- Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2022 v souladu s Usnesením, vyhodnotit 

závěry dnešní diskuse a vystoupení hostů. 
- Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit 

hlavní úkoly činnosti ČKAIT. 
- Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými 

školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení. 
 
Ing. František Hladík 

 
 
16. 2. 2022    NOVODOBÉ KROVY - webinář  
 
Přednášející Ing. Petr Červený ze SPŠ a SPŠ a VOŠ Volyně rozdělil přednášku do těchto 
částí: 

 Využití CNC technologií pro přípravu „stavebnic“ krovů, potřebné podklady ze strany 
projektantů 

 Principy klasických krovů¨ 
 Principy novodobých krovů 
 Statické řešení novodobých krovů 

Ohlas na seminář byl velice dobrý a byl účastníky vysoce hodnocen jak do obsahu, tak i 
přednesu. Podrobné údaje najdou zájemci v publikaci NOVODOBÉ KROVY autorů Petr 
Červený, Lubomír Jelínek, která je pro autorizované osoby k zakoupení v oblastní kanceláři za 
zvýhodněnou cenu. 
Webinář absolvovalo 420 posluchačů. 
 
 

INFORMACE          
 
 

STAVBA ROKU 2022 
 

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí ve stavitelství 
a architektuře. Porota spolu s filmovým štábem opět navštíví v rámci hodnocení všechny 
přihlášené stavby v ČR. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní 
návštěva všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná. 
Nominace budou představeny na slavnostním Nominačním večeru 5. 9. 2022 v Dopravní hale 
v Národním technickém muzeu v Praze.  
Slavnostní galavečer Stavby roku 2022 se uskuteční 13. 10. 2022 tradičně v Betlémské kapli 
v Praze.  
Přihlášky do již 30. ročníku prestižní přehlídky Stavba roku 2022 jsou otevřené do 10. června 
2022. 
 
http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=112&group=registe
red 
Email pro další informace k přihláškám stavbaroku@stavbaroku.cz. 
 



 
 

Vodohospodářský Bulletin 2021 
 

 
Byla vydána již tradiční odborná publikace nejen pro členy ČSVH, která přináší zajímavé 
odborné články. 
 
Zájemci o Vodohospodářský Bulletin 2021 je mohou přihlási na e-mail cssi@csvh.cz. 
 
 

 

 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. 
 
 
 

ČSN 75 6780  Využití šedých srážkových vod 
v budovách a na přilehlých pozemcích 

 
Tato norma byla vydána v září 2021, reaguje na současné trendy v úsporách vody a zabývá 
se kromě šedých vod velmi podrobně také využitím srážkových vod ve vnitřních kanalizačních 
systémech. 

 
 

Metodické doporučení společného postupu 
stavebních úřadů a vodoprávních úřadů 
k posouzení stavebního záměru v otázkách 
hospodaření se srážkovými vodami 

 
Od 1. 2. 2021 vstoupila v platnost novela vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) daná zákonem č. 
544/2020 Sb. Tato novela v § 5 odst. 3 vodního zákona upravuje povinnost stavebníka při 
zabezpečení omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na 
jeho stavby. Pro zabezpečení jednotného postupu při hodnocení splnění požadavků na 
hospodaření se srážkovými vodami, vyplývajících z § 5 odst. 3 vodního zákona, ve vazbě na 
stávající prováděcí právní předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do doby novelizace 
prováděcích právních předpisů ke stavebnímu zákonu, nebo k přijetí nového stavebního 
zákona, bylo Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a 
Ministerstvem zemědělství přijato toto společné metodické doporučení. 
Toto metodické doporučení naleznete na https:// www.mzp.cz/cz/srazkove_vody_hospodareni 

 



 
 

Odborné akce pro vodohospodáře  
pořádané jinými subjekty 

 
NOVÉ METODY A POSTUPY PŘI PROVOZOVÁNÍ ČOV 

Termín:  8. – 9. 3. 2022                                   
Místo:  Moravská Třebová 
Pořadatel:  VHOS 
 

Konference VODA ZLÍN 2022 
Termín:  10. – 11. 3. 2022                                   
Místo:  Zlín 
Pořadatel:  Moravská vodárenská, a.s. 
 

Konference  PITNÁ VODA 2022    
Termín:  23. – 26. 5. 2022                                   
Místo:  Tábor 
Pořadatel:  ENVI-PUR,s.r.o. 

 
 
Ing.Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH 


