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ODBORNÉ AKCE     V RÁMCI CŽV – 1 BOD 

http://www.ckait.cz/terminova-listina/ceske-budejovice 

 
12.9.2018 STAVAŘSKÝ POHÁR V PÈTANQUE  
Místo: areál SK Dynama, parkoviště z ulice E. Pittera, České Budějovice  
Čas:13.30 - 19.30 hod. 
STARTOVNÉ: 150 Kč /os. V ceně je zahrnuto občerstvení 

Stavařský pohár v  pètanque je otevřený turnaj pro všechny jak amatérské i registrované 
hráče v pètanque, tak i pro zájemce, kteří koule na pètanque nikdy v ruce nedrželi. Vítána je 
účast stavařů všech profesí i věkových kategorií (projektantů, zhotovitelů, stavebníků, 
zástupců měst, obcí, studentů stavebních škol Jihočeského kraje) a jejich přátel včetně 
rodinných příslušníků. Jedná se o jednodenní pètanque turnaj pořádaný jako upoutávka na 
10. ročník PRESTA jižní Čechy 2016-2018. Při turnaji nejde jen o výsledek, ale je 
organizován hlavně jako společenská událost pro pobavení a přátelská setkání spojená s 
propagací stavebního umu a navázání nových kontaktů. 
Přihlášky do 7. 9. 2018 na prestanque@gmail.com nebo osobně Ing. Aleny  Korešové 
(kontakt tel. č. 724 009 577). 
Turnaj se koná pod profesionálním vedením členů pètanque clubu HAVAJ CB a pod patronací 
pořadatelských spolků OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s OK ČKAIT Č. Budějovice, SPS 
ČR a patronací primátora Ing. Jiřího Svobody Statutárního města České Budějovice. 
 

13.9.2018 III. DISKUSNÍ ODPOLEDNE ODBORNÍKŮ DOPRAVNÍHO 
 A MOSTNÍHO STAVITELSTVÍ  

K LINIOVÝM STAVBÁM V ÚSEKU ČESKÉ BUDĚJOVICE - TÁBOR 
Program: 
13,30 - 13,45 Prezence účastníků ve společenské místnosti na OÚ Bošilec (budova 

bývalé školy proti kostelu) 
13,45 - 14,00  Zahájení a informace o programu (Ing. Pumpr) 
14,00 - 14,20 Informace o postupu prací na stavbě D3 + HMG uvádění objektů do 

provozu (Metrostav) 
14,20 - 14,40  Informace o stavbě objektů na D3 firmy Swietelsky (Swietelsky) 
14,40 - 15,00  Informace o stavbě úseku D3 Ševětín – Borek 
15,00 - 15,15 Informace o postupu prací na stavbě D3 v úseku Borek - státní hranice  
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15,15 - 15,30  Informace o postupu prací na IV. ŽK 
15,30 - 16,00   Diskuze a závěrečné slovo 
16,00 - 16,15  Přestávka a občerstvením 
Od 16,15 variantní doplňkový program podle zájmu účastníků a počasí: 
- prohlídka staveniště D3 a IV. ŽK z budovy obilního sila firmy ZS > Dynín a.s. (260 schodů 

nebo průmyslový výtah) 
- prohlídka Bošileckého mostku s výpustním objektem Bošileckého rybníka 
- prohlídka Bošileckého kostela a bývalé bašty Bošileckého rybníka 
Přihlášky do 5.9.2018 na adresu: starosta@obecdynin.cz (Ing. Josef Pumpr, Jihočeská 
pobočka Unie mostařů ČR tel. 602 151 912) nebo cb@ckait.cz (ČKAIT: tel.. 386 352 881) 
Doprava vlastní. 
Informace o příjezdu: Ze silnice II/603 mezi Dynínem a Horusicemi odbočit na silnici III/1558 do obce Bošilec 
(most přes dálnici už bude v provozu), na konci návsi, proti pomníku doleva do slepé ulice. Potom, cca za 500 
metrů, pod hrází Bošileckého rybníka je návrší s kostelem a obecním úřadem (bývalá škola), kde se v I. patře 
bude akce konat.  
Parkování pro několik aut u budovy OÚ, ostatní na parkovišti vpravo za kostelem a hřbitovem - asi 80 metrů. 

 

 
19.9. – 20.9.2018 SUCHO A HOSPODAŘENÍ S VODOU 
Zahájení v 9:00 hod. v kongresovém sálu hotelu Clarion Congress Hotel v Českých 
Budějovicích.  
Celostátní konference se bude věnovat změnám klimatu, opatřením k předcházení rizikům 
sucha v průmyslu, zemědělství včetně ochrany zdrojů vod pro zásobení obyvatelstva vodou. 
Obsahem prvního dne tj. 19. září jsou přednášky vodohospodářských odborníků v ČR o 
současných problémech sucha, která postihují ČR a o hospodaření s vodou v zemědělství, 
průmyslu a dalších odvětvích. Podstatná část konference bude věnovaná změnám 
klimatických poměrů Země a jejich vlivu na vodní hospodářství, o koncepci ochrany před 
suchem v ČR, podpoře a zodpovědném hospodaření s vodou napříč sektory apod.  
Druhý den tj. 20. září bude věnován tradičně exkurzi a to na Úpravně vody Plav, z níž je 
zásobeno obyvatelstvo převážné většiny Jihočeského kraje pitnou vodou a také návštěvou 
Vodního díla Římov odkud přitéká surová voda do ÚV Plav.  
Konference se koná ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice, Ministerstva 
zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Magistrátu města 
Č. Budějovice, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Českého svazu stavebních 
inženýrů a mediálního partnera časopisu Vodní hospodářství.  
Vložné 2.600 Kč, člen ČSVH a OK ČKAIT Č. Budějovice sleva 500 Kč. 
Odborný garant: ČSVH, Ing. Miloslava Melounová 
Přihlášení člena ČKAIT: http://www.ckait.cz/content/sucho-hospodareni-s-vodou 
Informace: www: csvh.cz; přihlášky cizí účastník: cssi@csvh.cz 
 
 

20.9.2018  NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON + NAVAZUJÍCÍ VYHLÁŠKY, DOPADY 
NA AUTORIZOVANÉ OSOBY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S JEHO 
ZAVÁDĚNÍM. 
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod do auly z Klavíkovy ulice). 
Čas: Od 13:00 -17:00 hod.  
Program: 
13.00-14,30 hod.  

Stavební zákon 
změny v územním plánování 
dopady do stavebního řádu, povolování staveb 
změny a podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb 
navazující vyhlášky (č.500/2006 Sb.; 503/2006 Sb.) 
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Přednáší: Ing. Daniela Režábková, ved. oddělení územního plánování, stavebního rádu a 
investic 
14.30-17.00 hod  

Stavební zákon 
podmínky pro projektovou činnost 
vyhláška č. 499/2006 Sb. 
standardy činností ČKAIT pro obory PS, TZS; ocenění činnosti 

Přednáší: Ing. Pavel Štěpán, ČKAIT 
Vložné: členové OK ČKAIT a OP ČSSI České Budějovice zdarma, cizí účastníci 500 Kč. 
Odborný garant: Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice 
 

 
28.9.-30.9.2018 PASIVNÍ DOMY JIŽNÍ MORAVY  
Organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT. 
Na letošní podzimní exkurzi navštívíme pasivní domy, zajímavou stavbu roku 2016 ale i 
přírodní krásy Pálavských vrchů na jižní Moravě. 
Program: 
Exkurze do Archeologického parku v Pavlově (Stavba roku 2016), kde se na svazích 
vápencového hřebene Pálavy představuje jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů. 
Individuálně oběd nebo malá ochutnávka ve vinném sklípku.  
Odborné exkurze Bytového domu pro seniory v Modřicích a Vzdělávacího centra Otevřená 
zahrada v Brně s odborným výkladem Ing. arch. Josefa Smoly.  
Odborná exkurze cihelny v Hevlíně. 
Při návratu zastavení v Dačicích s možností prohlídky rekonstruovaného zámku, zahrady 
nebo Muzea cukru. Oběd individuálně. 
Odborná exkurze je organizačně zajištěna. Poslední přihlášení účastníků pouze po 
telefonické domluvě. 
Odborný garant: OP ČSSI České Budějovice 
 
 

18.10.2018  IMPREGNACE (CHEMICKÁ OCHRANA)  
KONSTRUKČNÍHO DŘEVA 

Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice (vchod do auly z Klavíkovy ulice). 
Čas: Od 13:00 -17:00 hod. 
Dřevo je ve stavebnictví stále používaný a nenahraditelný materiál, a to jak v exteriéru, tak 
interiéru. Proč nepodceňovat při novostavbách nebo rekonstrukcích nejen dřevěných objektů 
prevenci proti napadení škůdci (hmyz, houby, plísně) již ve fázi projekční přípravy. Jaký je 
vývoj evropské legislativy v oblasti impregnace dřeva. Co vše brát v úvahu při výběru 
impregnačních prostředků sloužících k ochraně dřeva. Nejnovější trendy v chemické ochraně 
dřeva 
Proč počítat s impregnací dřeva už ve fázi projekční přípravy?  
• Legislativní kotvy:  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o uvádění na trh a používání biocidních 
přípravků 2012/528/EU (BPR) 
- Zákon 120/2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 
- EN 335 – Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na 
rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva  
• Základní slovník pojmů v oblasti ochrany dřeva (registrace chemických prostředků, 
certifikace, typové označení, spektrum účinnosti, životnost provedené ochrany)  
• Biotičtí škůdci dřeva a jejich výskyt 
• Trendy v ochraně dřeva proti biotickým škůdcům 



• Způsoby impregnace dřeva (VTI – dřevostavby) 
• Podle čeho správně vybrat impregnační prostředek k ochraně dřeva proti biotickým 
škůdcům (druhy dřeva, riziko napadení, třídy použití, novostavba x rekonstrukce, prevence x 
likvidace, most k našim produktům) 
• Praktické rady a doporučení při použití impregnace 
Odborný garant: Bochemie wood care s.r.o. Nový Bohumín 

 

PŘIPRAVUJEME       

 

23.10.2018  Novela vodního zákona + vyhl. 183 ze dne 13.8.2018 MZE o náležitostech 

rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu 
Odborný garant: ČSVH, Ing. Miloslava Melounová, přednáší JUDr. Pavel Rubeš  
 

15.11.2018      Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích.  

     Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje. 
Odborný garant: OP ČSSI České Budějovice 
 

29. a 30.11.2018  DEFEKTY BUDOV 
Garant: VŠTE České Budějovice 
 

Prosinec 2018 Adventní setkání Nové Hrady 

Odborný garant: OP ČSSI České Budějovice 
 
 

INFORMACE        

 

PRESTA jižní Čechy 
Vyhlášení 10. ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za r. 2016 - 2018 

Uzávěrka přihlášek   leden 2019 
Odevzdání výstavních panelů  leden 2019 
Vyhlášení výsledků      duben 2019 

 

 
Výzva ČKAIT 

 

CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2018  
Vyhlášení 15. ročníku soutěže ČKAIT 
 

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických a 
inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit 
v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i 
laické veřejnosti. 
Podmínky soutěže, Přihlášku a její přílohy a Kritéria soutěže najdete na:  

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-15-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2018 

Uzávěrka evidence přihlášek do 31.10.2018 v oblastní kanceláři. 

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-15-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2018


ZHODNOCENÍ AKCÍ     

 

 
17.5.2018 Nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích systémů 

ETICS 

Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice 

Semináře se zúčastnilo 17 autorizovaných osob. 

Pánové Filip Fránek a Ing. Ladislav Valeš, zastupující společnost Fischer International s.r.o, se 

v programu, zahrnujícím návrh a posuzování upevnění ETICS k podkladu před vydáním 

směrnice EAD 330196-00-0604:2016 (předchůdce ETAG 014) a po ní, zaměřili na vybrané 

vady a poruchy při navrhování a realizaci systému ETICS. Cenné byly podklady 

konstrukčních řešení, které byly účastníkům předány. 

 

 
22.5.2018 MALÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

Seminář se konal v zasedací místnosti zastupitelstva JČ kraje v Českých Budějovicích za 

účasti 78  osob, z toho 24 členů ČKAIT. 

Odborný seminář byl určen pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou 

potřebu, projektanty a pracovníky povodí a vodoprávních úřadů. 

Seminář zahájil člen ČSVH Ing. Jiří Kubeš, uvítal přítomné a představil činnost ČSVH a účel 

a cíl semináře. 

V úvodu semináře JUDr. Rubeš seznámil účastníky s právy a povinnostmi producentů 

odpadních vod. Základním předpisem pro odvádění odpadních vod z malých lokalit je 

Vyhláška  57/2016. Ing. Kubeš shrnul výhody a nevýhody různých způsobů odvádění 

odpadních vod v návaznosti na následující čistírnu. Ing. Jindra doplnil praktické poznatky 

z provozu oddílné, tlakové a podtlakové kanalizace i z provozu malých ČOV do 500EO. Z 

porovnání kvality odtoku konkrétní malé aktivační ČOV a kořenového pole vyplývá lepší 

účinnost aktivace. Tam, kde postačuje nižší účinnost čištění, mohou být vegetační ČOV 

vhodným řešením. Při srovnání provozních nákladů by se u vegetačních ČOV nemělo 

zapomínat na potřebu akumulace prostředků na výhledovou obnovu zařízení. Ing. Kujal 

v zastoupení Prof. Jana Šálka seznámil přítomné s principy zanášení náplní kořenových polí 

i s možnostmi obnovy jejich funkce. Ing. Rucký uvedl praktický přehled možných zdrojů 

financování výstavby VH zařízení i podmínky jejich získání. Nosným zdrojem zůstávají 

prostředky Ministerstva zemědělství. Zástupce firmy ENVI-PUR  pan Maršín seznámil 

přítomné s procesem certifikace malých ČOV. Certifikace je předpokladem účinnosti ČOV.V 

rámci diskuse bylo navrženo, aby každá instalace malé domovní ČOV končila chemickým 

rozborem odtoku, který by prokázal garantovanou účinnost.   

Ing. Jan Jindra, CSc.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

INFORMACE        

 
 
NOVELA VODNÍHO ZÁKONA č.254/2001 Sb.  
Vyšla ve sbírce zákonů pod č.113/2018 Sb. a přinesla tyto zásadní změny: 
• Novelizace správy poplatků  
Dochází k přenesení správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) 
na Státní fond životního prostředí České republiky (Fond) a ke změně systému administrace 
ze správního na daňový řád.  
• Implementace Rámcové směrnice o vodách  
Náprava nedostatečné implementace Rámcové směrnice o vodách: (čl. 4.7.) zakotvením 
způsobu udělování výjimek vodoprávním úřadem v případě, že realizací záměru dojde ke 
zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody.  
• Ostatní  
Dotčena byla i ustanovení, týkající se ochrany před povodněmi a záplavových území nebo 
zpřesněna sankční ustanovení a podmínky vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.  
• Odpadní vody  
Za závažnou změnu lze považovat nově zavedenou definici pojmu odpadní voda a způsoby 
likvidace odpadních vod podle vodního zákona, včetně zpřísnění způsobu likvidace 
odpadních vod akumulovaných v bezodtokových jímkách. 
 
Za odpadní vody se nově považují i srážkové vody z dešťových oddělovačů jednotné 
kanalizace.  
• Osvobození od poplatku (§ 89b, odstavec 3, písmeno f)  

odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace podle § 8 odst. 3 písm. g) 

splňujících technické požadavky pro jejich stavbu a provoz stanovené právním předpisem, 

kterým se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Pro odlehčovací komory na stokové 

síti nebude potřeba povolení k nakládání s vodami a v případě plnění technických 

požadavků, které jsou stanoveny vyhláškou č. 428/2001 Sb., budou tyto odlehčovací komory 

rovněž osvobozeny od placení poplatků za vypouštěné znečištění. K tomuto ustanovení bylo 

schváleno přechodné období do 31. 12. 2022, které osvobozuje od placení poplatků za 

vypouštěné znečištění i odlehčovací komory, neplnící stávající platné technické požadavky. 

Otevřená zůstává otázka definice odlehčovacích komor na stokové síti a na čistírnách 

odpadních vod, která bude předmětem dalšího řešení a výkladu ze strany oborového 

regulátora. 

 



 

 

 

PŘIPRAVUJEME       

 
 

23.10.2018  Novela vodního zákona + vyhl. 183 ze dne 13.8.2018 MZE o 
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu 

Ve spolupráci s ČKAIT OK Č. Budějovice 
Místo: České Budějovice, administrativní budova ČEVAK, ul B.Němcové 2 
Zahájení: 13:oo hod. 
Přednášející: JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D. 
Garant akce: Ing. Miloslava Melounová 
Přihlášky: cssi@csvh.cz 
Pozvánka: www.csvh.cz 
Odborný seminář je určen především pro vodohospodáře, vlastníky a provozovatele 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, projektanty a pracovníky Povodí a vodoprávních 
úřadů. 
Novela vodního zákona přinesla kromě drobných úprav některé zásadní změny pro 
producenty odpadních vod zejména pro likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek. Za 
odpadní vody se nově považují i srážkové vody z dešťových oddělovačů. 
Dochází zároveň ke změně správy poplatků za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových. 
 

23.10.2018  KALKULACE CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ 
Místo: České Budějovice, zasedací sál zastupitelstva JČ kraje 

Zahájení: 9.00 hod 

Přednášející: Ing. Miloslava Melounová, Ing. Pavel Peroutka 

Garant akce: Ing. Miloslava Melounová 

Přihlášky: cssi@csvh.cz 

Pozvánka: www.csvh.cz 

Odborný seminář je určen především pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací 

pro veřejnou potřebu, projektanty a pracovníky vodoprávních úřadů. 

Seminář seznámí účastníky s novinkami v legislativě pro obor vodovodů a kanalizací, které 

přináší novela prováděcí vyhlášky č.428/2001Sb. a novela zákona o vodách. 
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