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ODBORNÉ AKCE

V RÁMCI CŽV – 1 BOD

4. 5. 2022 Exkurze MOLO Lipno Resort v Lipně nad Vltavou
Místo:
Čas:

Lipno nad Vltavou
sraz na místě exkurze v 15:00 hod.

Exkurze do občanské vybavenosti – designového bydlení v luxusním standardu na břehu
Lipna, v místě, které nabízí výjimečnou architekturu. Účast autorizovaných osob i odborné
veřejnosti bez přihlášení. Možnost parkování pod lanovkou.
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

11. 5. - 12. 5. 2022

HOBBY 2022, pavilon T2

https://www.ckait.cz/hobby-2022
V rámci doprovodného programu výstavy HOBBY zajišťuje oblastní kancelář ČKAIT České
Budějovice ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT v pavilonu T2 od 9:00 do 18:00 hod.
„Odbornou poradnu pro autorizované osoby a veřejnost“, kde poskytujeme:
- informace o činnosti Komory a oblastních kanceláří;
- informace k autorizaci ČKAIT;
- zabezpečujeme prodej odborné literatury.
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

19. 5. 2022
Místo:
Čas:
Odborný garant:
Organizuje:

Rekonstrukce budovy nádraží ČD v Českých
Budějovicích – exkurze
České Budějovice, před budovou nádraží - bude upřesněno
13:00 - 14:00 - 15:00 hod
Správa železnic, státní organizace a Sdružení Metrostav-EDIKT-AVERS
Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice

Akce je zajištěna. Z kapacitních důvodů již není možné přihlašovat další účastníky.
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

24. 5. 2022

Tlaková kanalizace

Místo:
hotel Budweis, Mlýnská 5, České Budějovice
Čas:
9:00 hod.
Pořadatel:
ČSVH ve spolupráci s OK ČKAIT České Budějovice
Přihlášky:
na e-mail cssi@csvh.cz do 18. 5. 2022
Vložné:
1200,- Kč, pro členy ČKAIT, ČSSI, ČSVH 1000,- Kč
Informace:
Ing. Miloslava Melounová, miloslava.melounova@seznam.cz
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

21. 6. 2022

Konference VODA 2020

Místo:
Pořadatel:

Praha – ČVUT
ČSSI

www.cssi.cz

Konferenci s podtitulem STAVBA A VODA pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí
obnovení své činnosti a ke 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království
českém ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě.
Cílem konference je upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních
inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.
Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i
urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb.
Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty,
zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

23. 6. 2022

Exkurze železniční koridor Soběslav - Doubí

Čas:
Pořadatel:
Průvodce:
Program:

14:00 – 17:00
Oblastní pobočka ČSSI České Budějovice
Zaměstnanci firmy Strabag - ředitel stavby Ing. Michal Mokrý
Prohlídka a seznámení s objekty - tunel Zvěrotice, mosty, železniční
svršek, přechod Doubí.
Vložné:
Členové ČSSI a ČKAIT bezplatně, ostatní 200,- Kč, na účet Fio banka
číslo účtu 2001302480/2010,var. symbol 2362022, zpráva pro příjemce
jméno účastníka, daňový doklad o platbě bude předán v den exkurze
Doprava:
převážně vlastní, při požadavku na dopravu uvést při přihlášce, odjezd
kancelář ČKAIT, Staroměstská 1, České Budějovice v 13:15 hod.
Sraz účastníků Staveniště tunelu Zvěrotice, sjezd z dálnice Soběslav Kamenice nad Lipou
Přihlášky:
Ing.Karel Kocina, tel.606 486 968, e-mail - karelkocina@seznam.cz
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

PŘIPRAVUJEME
23. 6. 2022

Odborná exkurze na ČOV Bechyně a UV
Bechyně

Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce, která bude zveřejněna.
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

15. 9. 2022

Projektování dřevostaveb od A do Z

Místo:

Středním průmyslová škola stavební – Resslova 2, České
Budějovice - učebna bude upřesněna při vstupu do budovy
Čas:
14:00 – 17:00 hod.
Pořadatel:
Oblastní pobočka ČSSI České Budějovice
Přednášející:
Ing. Tomáš Nemrava, Pavel Kubák, Ing. Perhaš – firma NEMA
Ing. Tomáš Nemrava
Odborný garant:
Program:
Ucelený certifikovaný program pro projektování dřevostaveb
(statika, dokumentace)
Vložné:
členové ČSSI a ČKAIT bezplatně, ostatní 500,- Kč po úhradě faktury
Přihlášky:
cb@cssi-cr.cz, cb@ckait.cz,
Ing.Karel Kocina tel. 606 486 968 e-mail: karelkocina@seznam.cz
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

7. – 9. 10. 2022

Odborná exkurze Znojemsko

Odborná exkurze do hvězdárny v Jindřichově Hradci, zrekonstruovaného zámečku v Písečné
– stavby oceněné PRESTA 2018 - 2020, VD Vranovské přehrady, historické centrum Znojma,
Vinařství Lahofer s ochutnávkou vína, Slovanská epopej Alfonse Muchy v Moravském
Krumlově.
Odjezd 7. 10. 2022 (pátek) v 7:30 hod. z Českých Budějovic s návratem 9. 10. 2022 (neděle)
do cca 18:00 hod.
Vložné 5 500 Kč/osobu, dotace ČKAIT 1 500 Kč, dotace ČSSI 500 Kč. V ceně je zahrnuta:
doprava, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu PREMIUM ve Znojmě, 2x snídaně,
1x večeře a ochutnávka vína
Závazné přihlášky se složením nevratné zálohy 1 500 Kč/osobu do 30. 6. 2022 na účet
2001302480/2010, v.s.= RČ a do zprávy pro příjemce uvést jméno přihlašovatele.
Podzimní exkurze se uskuteční pouze při přihlášení min. 30 účastníků. Při neuskutečnění
exkurze ze strany organizátora bude záloha vrácena.
Exkurzi organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT.
Odborný garant: ČSSI - Ing. Jan Mašek.
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 2 body.

20. 10. 2022

Nový stavební zákon

10. 11. 2022

Okna, vnější stínění a stavební otvory ve zděném domě

ZNODNOCENÍ AKCÍ
15. 3. 2022

_____

___

VI. diskusního odpoledne odborníků dopravního a
mostního stavitelství k liniovým stavbám
na úsecích dálnice D3
a stavu mostů na silnicích II. a III. tříd v Jihočeském kraji.

Akce se konala dne 15. 3. 2022 od 14,00 hodin v zasedací místnosti firmy Doprastav a. s.
v Českých Budějovicích. Pořadatelem byla Jihočeská pobočka Unie mostařů České republiky
a Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice.
Jednání zahájil předseda pobočky UMČR Ing. Josef Pumpr. Přivítal přítomné, seznámil je
s programem. Akce byla tentokrát rozdělena na dva bloky. Prvním blok byl zaměřen
na problematiku komunikací a mostů v majetku Jihočeského kraje, tj. silnic II. a III. tříd. Druhý
blok byl nasměrován na postup stavby dálnice D3 směrem od Českých Budějovic ke státní
hranici s Rakouskem.
První bod programu zhodnotil technický stav mostů na silnicích II. a III. tříd v Jihočeském kraji.
Přednášku provedl Ing. Michael Šmucr. Odborník, který se dlouhodobě zabývá technickým
dozorováním mostních staveb pro Jihočeský kraj a spolupracuje se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje při provádění mostních prohlídek. Zároveň je členem zkušební komise
ČKAIT pro mosty a inženýrské konstrukce. Ve svém vystoupení seznámil posluchače s počtem
a technickým stavem mostů na těchto komunikacích. Kladně zhodnotil a na diagramech ukázal
vývoj technického stavu mostů v několika minulých letech. Protože Jihočeský kraj i SÚS JČK
věnují náležitou pozornost silničním mostním stavbám a vkládají do rekonstrukcí a nových
staveb stále větší finanční prostředky, daří se jejich technický stav postupně zlepšovat. Dále
na fotografiích několika rekonstrukcí a nových staveb mostů ukázal detaily problematiky jejich
realizací. Jeho výklad doprovázený videoprojekcí a fotografiemi z různých mostních staveb byl
pro posluchače zajímavý.
Další bod programu byl zaměřen na projekční přípravu jižního napojení města Českých
Budějovice na dálnici D3. Tato stavba (Jižní tangenta) řeší poměrně komplikované úpravy části
silnice z Českých Budějovic na Český Krumlov, Horní Dvořiště a napojení na D3. V tomto
úseku dochází ke křížení s železniční tratí a je nutno provádět přeložky technických sítí.
S přípravou tohoto projektu v různých variantách seznámil posluchače Ing. Jiří Hovorka z firmy
Blahoprojekt s. r. o. Příprava stavby i její v současné době prováděná realizace je veřejností
sledovaná a přednáška byla zajímavá. Zároveň měli posluchači řadu dotazů a připomínek, na
které přednášející fundovaně odpovídal.
Po těchto blocích následovala přestávka s občerstvením účastníků.
Další blok jednání se věnoval postupu prací na dvou úsecích dálnice D3 směrem ke státní
hranici s Rakouskem. Jedná se o zemní práce a zakládání mostů od Českých Budějovic
k Třebonínu. Přednášku k úseku stavby Roudné – Dolní Třebonín provedla Ing. Veronika
Moravská z firmy Doprastav a. s. Její vystoupení bylo doplněno videoprojekcí z průletů dronu
stavbou v několika termínech od zahájení stavebních prací do současnosti. Tím měli
posluchači možnost porovnávat postup prací na stavbě v různých časových termínech a udělat
si představu o zasazení stavby do krajiny.
Ing. Josef Pumpr

24. 3. 2022

Výroční členská schůze České společnosti
vodohospodářské ČSSI, z. s.

Výroční členská schůze se konala dne 24. 3. 2022 v salonku restaurace HochŠpalíček
v Českých Budějovicích za účasti 20% členů z celkového počtu 63 členů společnosti.
Zprávu o činnosti ČSVH za uplynulé období roku 2021 přednesla Ing. Miloslava Melounová,
předsedkyně ČSVH. Pandemie COV-19 ovlivnila činnost celé společnosti i neuskutečnění
plánovaných vzdělávacích akcí. Podařilo se uspořádat
 Webinář Vodní zákon po novele - 20. 3. 2021
 Seminář VODOVODY A KANALIZACE – 4. 11. 2021
ČSVH vydala publikaci Vodohospodářský Bulletin 2021, který přinesl zajímavé příspěvky
z oblasti vodního hospodářství. Zprávu revizní komise za uplynulé období přednesl Ing. Radek
Mára, předseda revizní komise. Revizní komise konstatovala, že prověrkou hospodaření a
činnosti ČSVH za rok 2021 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Přítomní byli seznámení
s Plánem činnosti na rok 2022 a návrhem rozpočtu na rok 2022.
Informace o činnosti prezidia ČSSI podal prezident ČSSI Ing. Adam Vokurka, CSc., V diskusi
dále vystoupil Ing. František Hladík, předseda OK ČKAIT Č. Budějovice, a seznámil přítomné
s aktuálním stavem stavebního zákona a činností ČKAIT v roce 2021a plánem činnosti v roce
2022. Dále v diskusi vystoupil Ing. Karel Kocina, předseda OP ČSSI Ing. Miloslav Šír, CSc. a
další.
Předložené Usnesení bylo schváleno většinou z přítomných členů.
Ing.Miloslava Melounová

6. 4. 2022

Výroční členská schůze ČSSI

Výroční členská schůze se konala dne 6. dubna 2022 v restauraci LOKOTKA v Českých
Budějovicích. Na schůzi bylo pozváno 68 členů. Schůze se zúčastnilo 10 našich členů, což
představuje účast 14,1 %. Svoji účast omluvilo 6 členů. Omluvili se rovněž pozvaní hosté Ing.
Adam Vokurka – prezident ČSSI a RNDr. Jiří Homolka – ředitel SPŠ Volyně. Výroční členskou
chůzi řídil Ing. Jiří Šál.
Průběh jednání:
Po volbě komisí přednesl předseda pobočky zprávu o činnosti, ve které zhodnotil práci
pobočky v minulém období. Ačkoliv toto období bylo ovlivněno epidemií, podařilo se splnit
úkoly dle plánu práce. Kladně hodnocena byla soutěž PRESTA se 48 přihlášenými stavbami
a odborná exkurze Chebsko se 30 účastníky. Obě akce byly také přínosem v hospodaření
pobočky. Pravidelně vydáván Zpravodaj, jehož garantem je Ing. Baloun. Probíhalo rovněž
energetické poradenství EKIS, v jehož rámci bylo roce 2021 provedeno více jak 100
konzultací. Předseda dále kritizoval neúčast na jednáních výboru a malou účast na členských
schůzích.
V dalším období bude hlavním úkolem zajištění XII. ročníku soutěže PRESTA, odborné
exkurze, organizace semináře Dřevostavby, adventní setkání a případné další akce dle situace
a případných námětů členů. Trvalým úkolem je posilování členské základny, zejména z řad
absolventů škol. Současný věkový průměr členské základny je více jak 60 roků. Důležitým
úkolem je také spolupráce s organizacemi podle uzavřených smluv.

Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Mašek. Hospodaření za rok 2021 skončilo se ziskem.
Rovněž přednesl návrh rozpočtu na rok 2022. Vytvořený zisk bude použit na činnost a režijní
náklady.
Zprávu revizní komise přednesla Ing. Pelánková. Ve zprávě nebylo připomínek k hospodaření
a činnosti pobočky.
V diskusi vystoupili:
Ing. Hladík předseda ČKAIT hovořil o spolupráci s naší pobočkou a společnými úkoly na další
období. Dále o změnách a situaci schvalování stavebního zákona.
Ing. Melounová předsedkyně ČSVH seznámila s pořádáním seminářů a školení
s vodohospodářskou tématikou v tomto roce.
Ing. Vonášek upozornil na současný stav projektové dokumentace, který se zhoršuje a
neodpovídá požadavkům na stavební dílo. Bylo odpovězeno, že toto je záležitostí projektanta
a zhotovitele stavby.
V usnesení výroční členská schůze schválila či vzala na vědomí projednávané dokumenty.
Dále schválila kandidaturu Ing Martina Macha do prezidia ČSSI (náhrada za původně
nominovaného Ing. Vondráka) a delegáta na volební sjezd Ing. Jana Maška (náhrada za
původně nominovanou Ing. Korešovou).
Na závěr schůze poděkoval předseda za účast a spolupráci ČKAIT a ČSVH. Vyslovil
přesvědčení, že diskuse na proběhlé výroční členské schůzi přispěje k iniciativě členů a
zlepšení činnosti pobočky.
Ing. Karel Kocina

8. 4. 2022 Veletrh úspor energie Rakousko, Wels
Největší rakouský veletrh byl zaměřený na stavby, rekonstrukce a úspory energií a zahrnoval
čtyři výstavní oblasti: energetiku a úspory energie, stavbu, bydlení a interiéry a sanitární
zařízení.
Akci tradičně organizoval Energy Centre České Budějovice.

INFORMACE
Odborné akce pro vodohospodáře
pořádané jinými subjekty
Konference PITNÁ VODA 2022
Termín:
23. 5. – 26. 5. 2022
Místo:
Tábor
Pořadatel: ENVI-PUR, s.r.o.

www.envi-pur.cz

Konference VODA FORUM
Termín :
31. 5. 2022 – 1. 6. 2022
Místo :
HOTEL Zámek Valeč
Pořadatel: SOVAK

www.sovak.cz

Konference MĚSTSKÉ VODY 2022
Termín :
6. 10. 2022 – 7. 10. 2022
Místo :
Velké Bílovice
Pořadatel: Ardec

www.mestskevody.cz

Ing.Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH

