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POZVÁNKA 
 NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI 

Vážení kolegové, vážené kolegyně, 

dovolte mi pozvat Vás srdečně na 
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI  
OBLASTNÍ POBOČKY HK, z.s. 

 ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ 
HRADEC KRÁLOVÉ, 

která se koná v pondělí dne  

18. 2. 2019 od 14.00 hodin 
 v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra, 

 Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí 
https://www.firmy.cz/detail/1945995-hradecke-stavebni-centrum-hradec-

kralove-slezske-predmesti.html 

 
Program schůze  

➢ Schválení programu schůze 

➢ Zpráva o činnosti  

➢ Zpráva o hospodaření  

➢ Zpráva revizní komise 

➢ Vystoupení hostů 

➢ Přijetí nových členů, ukončení členství 

➢ Program činnosti pro rok 2019 

➢ Návrh rozpočtu na rok 2019 

➢ Diskuse 

➢ Usnesení 

➢ Závěr   

Po skončení schůze bude přednáška Ing. Jiřího Hájka o cestě do USA. 

 

Ing. Jiří Hájek 
předseda OP ČSSI 

 Hradec Králové 
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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
únor - červen 2019 

ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 
 
 

únor 
2019 

4. 2. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

 

14.30 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO 
A ZMĚNY V DAŇOVÝCH 
ZÁKONECH 2018/2019 
Ing. Milan Muška 
daňový poradce, daňové 
poradenství, vedení účetnictví 
a zpracování daňových přiznání 
Mgr. Ivo Muška 
advokát, daňové poradenství, 
zastupování při daňových 
kontrolách 
http://www.ckait.cz/content/dano
ve-priznani-ao-zmeny-v-
danovych-zakonech-20182019-0 

18. 2. 14.00 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
OP ČSSI 

březen 
2019 

4. 3. 

13.00  Schůze výborů HSC 
zasedačka 

 
 
 
 
 
 
 

Praha 
 
 
 
 

HSC 
zasedačka 

 

14.30 

URBANISTICKÁ A 
PROSTOROVÁ AKUSTIKA 
Ing. Libor Ládyš 
Jednatel společnosti EKOLA 
group, spol. s r.o. 
http://www.ckait.cz/content/urba
nisticka-prostorova-akustika-0 

6. 3.   
PRAHA 
ČSOB A NEGRELLIHO VIADUKT 
– viz samostatná pozvánka 

12. – 13. 
3. 

9.00 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ 
K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM 
Ing. Rusek, JUDr. Šakarov 
http://www.cssi-cr.cz/hradec-
kralove/op-hradec-
kralove/skoleni-k-priprave-k-
legislativni-casti-autorizacnich-
zkousek-24.html 

19. 3. 10.00 

CO HROZÍ PANELOVÝM DOMŮM 
PŘI NEODBORNÉM ZÁSAHU 
Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c., 
Ing. Václav Honzík 
Ing. Bohumil Rusek 
http://www.ckait.cz/content/co-
hrozi-panelovym-domum-pri-
neodbornem-zasahu-7 
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30. 3.  
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 
ČKAIT 

Praha 

duben 
2019 

 
1. 4. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

14.30  

POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
(OBECNÉ, TECHNICKÉ, 
BEZBARIÉROVÉ) A 
POŽADAVKY NA 
KVALIFIKACI ROZHODUJÍCÍCH 
ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY 
Ing. Jindřich Pater 
místopředseda ČKAIT  
autorizovaný inženýr v TZS, TPS 
a EA, člen PS při MPSV ČR 
http://www.ckait.cz/content/poza
davky-na-vystavbu-obecne-
technicke-bezbarierove-
pozadavky-na-kvalifikaci-
rozhodujicich-0 

 9. 4. 9.00 

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE 
– STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ 
SYSTÉMY  
Ing. Michaela Fulíková, Ing. Jiří 
Fiala, 
Ing. Jiří Slapnička, Ing. Michal 
Trefil 
http://www.ckait.cz/content/prefa
-aluminiumprodukte-stresni-
fasadni-systemy-7 

 

 24. 4.   INŽENÝRSKÝ DEN Brno 

květen 
2019 

6. 5. 

13.00  Schůze výborů  

14.00 
!!! 

NAVRHOVÁNÍ OCHRANY 
POZEMNÍCH STAVEB 
PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ 
VODY 
PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 - 1. 
ČÁST (ZÁKLADNÍ) 
Česká hydroizolační společnost 
http://www.ckait.cz/content/navr
hovani-ochrany-pozemnich-
staveb-pred-nezadoucim-
pusobeni-vody-podle-smernice-
chis-01-1-0 

HSC 
zasedačka 

červen 
2019 

3. 6. 13.00  Schůze výborů  

  14.30 

SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ 
PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ 
JUDr. Eva Kuzmová  
právník odboru územního 
plánování a stavebního řádu 

HSC 
zasedačka 
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Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje 
http://www.ckait.cz/content/spra
vni-rad-v-aplikacni-praxi-
stavebnich-uradu-1 

 

PLACENÍ ČLENSKÝCH POPLATKŮ ČKAIT ZA ROK 2019 

V roce 2019 bude na zaplacení členského poplatku odeslána výzva k úhradě členského 
poplatku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají v databázi 
registrovanou e-mailovou adresu, obdrží výzvu poštou. Termín zaplacení je do 31. března 
2019. 

Poplatek se platí převodem na účet Komory – 109270792/0300. Při platbě převodním 
příkazem je třeba uvést variabilní symbol, který je číslo složené z koncového dvojčíslí roku, 
na který je poplatek placen a sedmimístného členského čísla autorizované osoby. 

Příklad: variabilní symbol autorizované osoby s členským číslem 1400753 pro rok 
2019 je 191400753 

Uhrazený členský příspěvek je stále daňovým nákladem ve smyslu zákona o dani z 
příjmu. Dokladem o zaplacení poplatku pro vás bude výpis z vašeho bankovního účtu. 

Podle usnesení shromáždění delegátů (dne 24. 3. 2018) a Profesního a etického řádu 
(PEŘ §6/5a) je stanovena výše členského poplatku pro rok 2019 na 3000,- Kč s termínem 
zaplacení do 31. 3. 2019. 

Další informace viz http://www.ckait.cz/content/placeni-clenskych-poplatku-za-rok-2019 

Pokud se rozhodnete požádat o slevu seniora (přiznání starobního důchodu a příjmy 
z činnosti AO nižší než 50 tis./rok), prominutí členského poplatku (osoby starší 70ti let, které 
ukončily aktivní činnost AO), je k žádostem potřeba využít předepsané formuláře a žádost 
doručit do kanceláře ČKAIT, Sokolská 15, 12 00 Praha 2 nebo ckait@ckait.cz co nejdříve, 
nejpozději však do 31. 3. 2019. Po tomto datu bude sleva přiznána až pro další rok. 
Formuláře viz  

http://www.ckait.cz/sites/default/files/zadost_o_prominuti_clenskeho_poplatku.pdf 
http://www.ckait.cz/sites/default/files/zadost_o_slevu_seniora.pdf 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI, z.s. HRADEC KRÁLOVÉ 2019 

TÝKÁ SE POUZE ČLENŮ OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 

• řádný člen         600,- Kč/rok 

• přidružený člen         200,- Kč/rok  

• člen mimo aktivní pracovní činnost                 400,- Kč/rok 

• mladý člen do 30ti let věku                  200,- Kč/rok 

• čestní členové svazu, důchodkyně nad 65 let a 

• důchodci nad 70 let věku                       0,- Kč/rok 

• zápisné nového člena                                                                   200,- Kč 

Členský příspěvek uhraďte nejpozději do 31. března 2019 převodem na běžný účet u 
pobočky České spořitelny, a.s. Hradec Králové, č. ú.: 1080168309/0800, konstantní symbol 
0308, a jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. Členský příspěvek můžete uhradit i 
v hotovosti v kanceláři ČSSI, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové. 

http://www.ckait.cz/content/placeni-clenskych-poplatku-za-rok-2019
mailto:ckait@ckait.cz
http://www.ckait.cz/sites/default/files/zadost_o_prominuti_clenskeho_poplatku.pdf
http://www.ckait.cz/sites/default/files/zadost_o_slevu_seniora.pdf
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VALNÁ HROMADA ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ 

 
USNESENÍ 

z Valné hromady ČKAIT  
(České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)  

oblasti Hradec Králové, 
která se konala dne 8. ledna 2019 v budově Kongresového centra ALDIS Hradec 

Králové. 

Valné hromady se zúčastnilo 129 členů z 1990 řádných členů ČKAIT (což odpovídá 
6,5 %), kteří byli na Valnou hromadu pozváni písemnou pozvánkou ve Zpravodaji 5/2018 
nebo elektronickou poštou. 

A) Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje 

 Zprávu o činnosti za rok 2018 a návrh plánu činnosti OK ČKAIT pro 1. pololetí roku 2019 
předloženou předsedou oblasti Ing. Milanem Havlištou. 

 Zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti ČKAIT a OK ČKAIT v roce 2018 přednesenou Ing. 
Vlastimilem Klazarem a Ing. Bořivojem Málkem 

B) Valná hromada bere na vědomí 
 Informace předsedy Komory Ing. Pavla Křečka o práci Představenstva a ostatních orgánů 

Komory v roce 2018 a výhledu na rok 2019 a informace ředitele kanceláře Ing. Radka 
Hnízdila, PhD. o vnitřních záležitostech Komory 

C) Valná hromada zvolila 

a) aklamací delegaci a náhradníky z oblasti Hradec Králové na Shromáždění delegátů, které 
se bude konat dne 30. 3. 2019 v hotelu Pyramida na Praze 6 ve složení 
Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Eva Cincibusová, Ing. Vlastimil Klazar, Ing. Jiří Hájek, Ing. 
Vladimír Mazura, Ing. Bořivoj Málek, Ing. Karel Peterka, Ing. Bohumil Rusek, Ing. Jindra 
Novotná, František Melichárek, Ing. Milan Havlišta, Martin Buben 

Náhradníci – Ing. Jiří Vejvoda, Ing. Vladimír Janda, Ing. Petr Skála, Ing. Václav Kikinčuk 

D) Valná hromada ukládá 

 Delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na 
Shromáždění delegátů konaném dne 30. 3. 2019 podpořit hlavní úkoly činnosti Komory a 
předložený návrh rozpočtu na rok 2019, pokud budou v souladu s posláním Komory 

 Výboru oblasti v případě potřeby vybrat osobu z řad náhradníků na Shromáždění delegátů 
bez ohledu na pořadí volby 

 Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2019 a aby do 30. 4. 2019 stanovil 
jmenovitě akce 2. pololetí roku 2019 

 Výboru oblasti aktivně se podílet na 16. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku 
Královéhradeckého kraje 2019, pokud bude vyhlášen 

 Výboru oblasti vyhodnotit průběh dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat 

 Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI, HSC a SPS v rámci Smlouvy o 
společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové  

 Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 88 členů. Kvórum pro 
přijetí usnesení bylo 45 hlasů. 

Přílohou usnesení je zpráva mandátové komise. 
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HLASOVÁNÍ 

Pro bylo 88 hlasů tj. 100% 

Proti bylo 0 hlasů tj.     0% 

Zdrželo se 0 hlasů tj.     0% 

Návrhová komise pracovala ve složení Ing. Jiří Hájek, Ing. Jiří Vogel, Ing. Vladimír Mazura 

 

VÝŇATEK Z PROJEVU PŘEDSEDY OBLASTI ING. MILANA HAVLIŠTY, 
PŘEDNESENÉM NA VALNÉ HROMADĚ 8. 1. 2019 

O zapojení členů oblasti do práce pro ČKAIT  
Rok 2018 byl prvním rokem práce nově zvoleného výboru oblasti, vlastně zvětší části 

staronového, novými se stali dva členové. Nebudu hovořit, zda výbor oblasti pracuje dobře 
nebo špatně, to je na Vašem zhodnocení, rád bych se zamyslel nad zájmem členů oblasti o 
práci pro ostatní členy buď jako funkcionář nebo člen nějakého odborného aktivu nebo např. 
jako prostý účastník pořádané odborné akce. Všechny vyjmenované činnosti mají jeden 
vážný nedostatek - nejsou lidi. Uvedu na příkladu právě výboru oblasti - když jsme před 
rokem hledali zájemce o práci ve výboru, na inzerát v našem Zpravodaji jsme dostali jen 
jednu odpověď, další tři kandidáty jsme získali po usilovném přemlouvání a díky osobním 
kontaktům. Vědomi si této situace jsme opět, tentokráte již po roce, tedy s dvouletým 
předstihem před volbami do výboru oblasti, vyzvali naše členy článkem ve Zpravodaji ke 
spolupráci. Nikdo se nepřihlásil. Nedělám si iluze, kolik členů čte Zpravodaj, ale je to nemilé. 
Průměrný věk členů naší oblasti je 54,5 roků, členů našeho výboru 64,2 a členů 
Představenstva 64,1 roků. Generační výměna je zdá se nevyhnutelná. Domnívám se, že 
pokud nepracuje člen Komory v jejich nižších orgánech nebo není nijak seznámen s jejím 
chodem, způsobem komunikace nebo práce, nemůže dobře a zodpovědně vykonávat 
činnost ve vrcholných orgánech. Máme u nás na oblasti výhodu dvou let v předstihu a 
možnost se poučit, jak se s generačním problémem vypořádá příští rok Představenstvo nebo 
Dozorčí rada. Stavovský soud má u mě výjimku, tam jsou naopak třeba starší, moudří a 
zkušení. 

O GDPR 
Opatření, kterému znalci anglického jazyka říkají jinak, ale já mu říkám GDPR, je další 

věcí, přidělávající starosti autorizovaným osobám. Nestačí každý rok změny stavebního 
zákona nebo jiných vyhlášek nebo norem, daňových předpisů, EET a já nevím co ještě by 
člověk znát. A to ještě nemáme směrnici o GDPR pro české prostředí. Možná že je to dobře, 
protože kontrolní orgány jsou zatím benevolentní. Ale co času tomu Komora věnovala. 
Vytvořila trojstupňový systém řídících dokumentů (1. stupeň Politika GDPR, 2. stupeň 
Směrnice GDPR a třetí stupeň Návodky GDPR), zpracovala analýzu rizik a k rizikům 
s nejvyšším indexem rizika přijala opatření ke zmírnění rizika, plánuje každoroční audit 
úrovně dodržování GDPR a celkové roční přezkoumání systému GDPR, zřídila placenou 
funkci pověřenec pro ochranu osobních údajů, jmenovala garanty jednotlivých agend 
s osobními údaji a garanty jednotlivých softwarů s osobními údaji a zpracovala práva a 
povinnosti zaměstnanců s ohledem na GDPR. Tolik času a tolik peněz, které by šlo využít 
jistě smysluplnějším způsobem. To je jenom povzdech, evropské nařízení je evropské 
nařízení, ale jak se s tím vyrovná obyčejná autorizovaná osoba. 

O elektronizaci 
Heslem poslední doby je elektronizace, robotizace a stavebnictví 4.0. Dokumentace je 

kdesi ve světě na úložišti, rameno tiskárny chrlí betonovou směs a tiskne rodinný dům. 
Naproti tomu dokumentaci zpracováváme ve 3D, abychom ji nakonec transformovali do 2D, 
vytiskli na plotru a odnesli na úřady. Bojujeme o elektronický stavební deník, abychom 
nakonec zjistili, že nemáme ani institut elektronického razítka nebo jinou podobu 
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autorizačního razítka, která uspěje před jednáním soudů.  A tak na dobré cestě je asi zatím 
jen možnost vést deník autorizované osoby v elektronické verzi. Ale projektant nebo architekt 
se o svoji budoucnost nemusí bát, tvůrčí činnost robot nikdy nenahradí. 

 

   

 

   

 

  

 
Další foto viz 

https://cssi.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_CKAIT_8._1._2019_Foto_Ing._arch._
Karel_Novotny/#DSC_6033.jpg 

 
 
 
 
 
 

https://cssi.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_CKAIT_8._1._2019_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/#DSC_6033.jpg
https://cssi.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_CKAIT_8._1._2019_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/#DSC_6033.jpg
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PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT 
UKONČENÍ VI. BĚHU 

        Připomínáme Vám, že s koncem loňského roku skončil VI. běh Celoživotního vzdělávání 
ČKAIT (2016 – 2018). Program VI. běhu naleznete zde.  

Autorizované osoby, které zvolily kreditní formu vzdělávání, mají povinnost získat minimálně 
12 kreditů během doby trvání běhu, z čehož musí být minimálně 2 vzdělávací akce zaměřené na 
právní předpisy. Členové Komory, kteří byli autorizováni v průběhu běhu CŽV musí doložit alikvótní 
počet kreditů. Potvrzení o absolvování vzdělávací akce si AO nechává potvrzovat organizátorem do 
Registračního listu. Jeho kopie musí být spolu s Čestným prohlášením doručena k co nejdříve 
příslušné oblastní kanceláři. 

 Při individuální formě si autorizovaná osoba volí vlastní způsob vzdělávání tak, aby zajistila 
svůj odborný růst. Při této formě vzdělávání je nutné co nejdříve příslušné oblastní kanceláři doručit 
Čestné prohlášení. 

CERTIFIKÁT ODBORNOSTI 

 Na základě oznámení o splnění podmínek CŽV bude členovi ČKAIT vyhotoveno osvědčení 
„Certifikát odbornosti o absolvování VI. běhu CŽV ČKAIT na léta 2016 – 2018“ příslušnou 
oblastní kanceláří. Osvědčení je potřeba si vyzvednout osobně v oblastní kanceláři. 

 "Certifikát odbornosti" je dokladem pro klienty o odborné úrovni autorizované osoby, lze jej 
zařadit mezi dokumentované průkazy integrovaného systému jakosti firmy AO a lze očekávat, že 
bude v budoucnu vyžadováno jako součást kvalifikace ve výběrových řízeních.  

V případě škodní události má držitel "Certifikátu odbornosti" sníženou spoluúčast 
z 10 000 Kč na 5 000 Kč. Více k pojištění AO - zde.  

 

PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT 
VII. BĚH 

V období 2019 – 2021 probíhá VII. běh CŽV ČKAIT 

Při účasti v kreditním programu je stanovena povinnost autorizované osoby (AO) získat 
12 kreditů během doby trvání běhu. Při tom každá AO musí absolvovat minimálně 2 
vzdělávací akce zaměřené na právní předpisy. Při účasti prostřednictvím individuální formy 
celoživotního vzdělávání si AO volí vlastní, individuální formu tak, aby si zajistila svůj 
odborný růst. 

Program VII. běhu celoživotního vzdělávání ČKAIT pro léta 2019 – 2021 
Seznam odborných časopisů zařazených do projektu CŽV členů ČKAIT 2019 

AO, přihlášená do kreditního programu CŽV, může využít formuláře Registračního listu 
účastníka kreditního programu CŽV, jehož prostřednictvím eviduje vzdělávací akce, kterých 
se zúčastnila. 

Registrační list účastníka kreditního programu VII. běhu CŽV 2019 - 2021 (pdf) [při 
tisku dokumentu zadejte funkci Oboustranný tisk (duplex)] 

Čestné prohlášení účastníka Celoživotního vzdělávání ČKAIT 2019 - 2021 (pdf) 

Na základě oznámení bude členovi ČKAIT vyhotoveno osvědčení „Certifikát odbornosti 
o absolvování VII. běhu CŽV ČKAIT na léta 2019 – 2021“ příslušnou OK. Osvědčení je 
potřeba vyzvednout si osobně na oblasti. Osvědčení o účasti na celoživotním vzdělávání je 
dokladem pro klienty o odborné úrovni AO, lze je zařadit mezi dokumentované průkazy 
integrovaného systému jakosti firmy AO a lze očekávat, že bude v budoucnu vyžadováno 
jako součást kvalifikace ve výběrových řízeních. 

http://www.ice-ckait.cz/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=31760&urlid=1314&mailid=618
http://www.ice-ckait.cz/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=31760&urlid=1315&mailid=618
http://www.ice-ckait.cz/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=31760&urlid=1316&mailid=618
http://www.ice-ckait.cz/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=31760&urlid=1317&mailid=618
http://www.ice-ckait.cz/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=31760&urlid=1318&mailid=618
http://www.ice-ckait.cz/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=31760&urlid=738&mailid=618
http://www.ice-ckait.cz/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=31760&urlid=1319&mailid=618
http://www.ice-ckait.cz/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=31760&urlid=1320&mailid=618
http://www.ice-ckait.cz/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=31760&urlid=1314&mailid=618
http://www.ckait.cz/content/program-vii-behu-celozivotniho-vzdelavani-ckait-pro-leta-2019-2021
http://www.ckait.cz/sites/default/files/czv_2019-2021_-_casopisy-akreditovane.pdf
http://www.ckait.cz/sites/default/files/registracni_list_-_vii.beh_-_2019-2021.pdf
http://www.ckait.cz/sites/default/files/registracni_list_-_vii.beh_-_2019-2021.pdf
http://www.ckait.cz/sites/default/files/cestne_prohlaseni_-_vii.beh_-_2019-2021.pdf
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POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI 
PRAHA 

ČSOB A NEGRELLIHO VIADUKT 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 

připravili jsme pro Vás nabídku odborné exkurze do Prahy na rozestavěné a 
dokončované stavby v termínu 6. 3. 2019 - středa s tímto předpokládaným programem 

7.00 Odjezd od HSC 

7.15 Zastávka u nádraží 

10.00 

Praha Radlice – rozšíření budovy centrály ČSOB - V roce 2013 banka oznámila 
záměr sídlo rozšířit kvůli nedostačující kapacitě. Byla vyhlášena další 
architektonická soutěž, kterou vyhrálo studio Chalupa architekti, jako vedoucí 
stavby byla vybrána německá firma Hochtief. Stavba by měla vyjít na 1,8 miliard 
korun.  Nová budova bude opět velmi ohleduplná k životnímu prostředí, bude mít 
přibližně tři patra. Bude kopírovat reliéf svahu, na kterém je postavena. Na střeše 
budou umístěny zahrady, které by měly zchladit zdejší klima. 

12.00 Odjezd – střed města 

13.00 

Negrelliho viadukt – 1430 m dlouhé přemostění vč Vltavy, v provozu od roku 1850, 
prochází kompletní rekonstrukcí (mostní konstrukce, železniční svršek, trakční 
vedení a sdělovací a zabezpečovací zařízení). Stavbu realizuje Společnost 
Negrelliho viadukt, vedoucí sdružení Hochtief CZ, a.s. 

16.00 Odjezd do Hradce Králové 

18.00 Příjezd do Hradce Králové 

Cena   
členové ČKAIT a ČSSI             0,- Kč 
rodinní příslušníci a ostatní   200,- Kč 

Předběžné přihlášení na adrese hradeckralove@ckait.cz nejpozději do 10. 2. 
2019. 

Výběr účastníků zájezdu bude probíhat dle platných zvyklostí, o zařazení do odborné 
exkurze, o přesném programu a o placení budete včas vyrozuměni, podrobnější informace 
obdržíte před odjezdem. Navržený program se může upravit v závislosti na místních 
podmínkách. Odborná exkurze se uskuteční v případě přihlášky min. 30 účastníků.  

Přejeme Vám příjemné zážitky a těšíme se na shledání s Vámi.  

Těší se na Vás 

OK ČKAIT 
Ing Milan Havlišta 

OP ČSSI 
Ing Jiří Hájek 

 

NOVÝM PREZIDENTEM SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ JE 
 JIŘÍ NOUZA 

 
Na prosincovém zasedání představenstvo Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

zvolilo novým prezidentem svazu Jiřího Nouzu. Bývalý pražský zastupitel a náměstek 
primátora Jiří Nouza (55) ve funkci vystřídal Václava Matyáše, který svaz vedl od roku 2004. 
ČTK to sdělila mluvčí svazu Alena Čechová. Matyáš zůstává členem představenstva svazu. 
V pozici poradce nového prezidenta se bude podle mluvčí podílet na zajištění kontinuity 
aktivit svazu. Nouza má zkušenosti ze soukromého sektoru i ze státní a veřejné správy, kde 
se věnoval zejména oblasti dopravy, infrastruktury a životního prostředí. 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chalupa_architekti&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hochtief
mailto:hradeckralove@ckait.cz
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POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY 
 POŘÁDANÉ OK ČKAIT A OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 

V RÁMCI PROGRAMU AKCÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČKAIT  

URBANISTICKÁ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA 

 která se koná 

v pondělí dne 4. března 2019 

 14.30 hod. 

v zasedací místnosti v 1. patře budovy 
Hradeckého stavebního centra, 

Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí 
http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2.0 

Přednáší  
Ing. Libor Ládyš 

Jednatel společnosti EKOLA group, spol. s r.o. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CO HROZÍ PANELOVÝM DOMŮM PŘI NEODBORNÉM ZÁSAHU? 

která se koná 

v úterý dne 19. března 2019 

 od 10.00 hod. 

v zasedací místnosti v 1. patře budovy 

Hradeckého stavebního centra, 
Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí 

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox- 

2.0 

Přednáší 

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c. 
Ing. Václav Honzík 
Ing. Bohumil Rusek 

Úvod, normové požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu panelových domů, 
nejčastější požadavky na zřizování otvorů v bytových domech, požadavky na otvory u 

veřejných objektů z panelové technologie 

Význam komplexního nahlížení na problematiku dodatečného provádění otvorů 
z hlediska celkové statické bezpečnosti panelových objektů, význam tuhosti styků 

stěnových a stropních dílců, zvláštnosti středněrozponových soustav s modulem 6 m 
a dutinovými stropními panely 

Praktické přístupy ke zjednodušenému modelování výseků stěn i s ohledem na 
omezující kritéria ne vždy kvalitně provedených staveb, zásady pro řešení relativně 

malých otvorů 

Vstupy zdarma! 

Akce jsou hodnoceny 1 kreditním bodem 

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2.0
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VÝZVA 
Žádáme Vás o aktualizaci (doplnění) Vašich kontaktních údajů, 

pokud došlo k jejich změně (adresy, telefonní čísla, e-mailové 

adresy apod.), nebo nejsou v evidenci uvedeny vůbec – 
e-mailové adresy!!! - týká se zejména těch 
autorizovaných osob a členů OP ČSSI, kteří 
dostávají Zpravodaj poštou. Pokud nemáme v evidenci Vaši 

e-mailovou adresu, jsou Vám zasílány informace 4x až 5x do roka 
poštou ve Zpravodaji. O změnách či doplnění informací mezi 
jednotlivými vydáními Zpravodaje, které zasíláme e-mailem, 
informováni nejste.  

Z mnohých adres poštovních i e-mailových se vrací poštovní 
zásilky a e-mailová korespondence jako nedoručitelná, některá 
telefonní čísla hlásí, že neexistují. Jejich aktualizací předejdete Vaší 
neinformovanosti (např. placení členských poplatků apod.) i 
zbytečným finančním nákladům spojených s neúspěšným 
doručováním zásilek.  

 

 

 

 

 

Vydavatel 
Klub stavařů Královéhradeckého kraje 

šéfredaktor, grafická úprava, příjem článků 
Miroslava Dolanová 

Kontakt 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 

ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz, cssihk@hsc.cz, 
495406590, 724035703 

Redakční rada 
Výbor ČSSI a ČKAIT 

Vychází 5x ročně 
Toto číslo vyšlo 29. 1. 2019 

http://www.ckait.cz/content/oblastni-kancelar-hradec-kralove 
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/oblastni-pobocka-cssi-hradec-kralove.html 

mailto:ckaithk@hsc.cz
mailto:cssihk@hsc.cz
http://www.ckait.cz/content/oblastni-kancelar-hradec-kralove
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/oblastni-pobocka-cssi-hradec-kralove.html

