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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
2. pololetí 2019 

ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 

 

září 
2019 

  
9. 9.  
!!! 

 13.00 Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

 

14.00 
!!! 

NAVRHOVÁNÍ OCHRANY 
POZEMNÍCH STAVEB 
PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ 
VODY 
PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 – 
2. ČÁST (POKROČILÁ) 
Ing. Ivan Misar, Ph.D. 
Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. 
Ing. Richard Rothbauer 
Odborníci z oboru hydroizolační 
techniky 
Česká hydroizolační společnost, 
odborná společnost ČSSI 
http://www.ckait.cz/content/navr
hovani-ochrany-pozemnich-
staveb-pred-nezadoucim-
pusobeni-vody-podle-smernice-
chis-01-2-0 

10. – 11. 
9. 

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-26.html 

 
12. - 15. 

9. 
 

JESENÍKY – ODBORNÁ 
EXKURZE 
Obsazeno 

 

 18. 9.  

STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 
2019 
Účast na základě předchozího 
přihlášení na adrese 
http://www.cssi-cr.cz/hradec-
kralove/op-hradec-kralove/for-
arch-4.html 

Praha 

 24. 9. 14.00 

REKONSTRUKCE 
KOSTELA SV. MIKULÁŠE 
HRADEC KRÁLOVÉ 
Obsazeno 

 

říjen 
2019 

7. 10. 

13.00  Schůze výborů 
HSC 

zasedačka 
 14.30 

ROZVOJ MĚSTA A INVESTICE 
V HRADCI KRÁLOVÉ 
Ing. Bc. Jiří Bláha 
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náměstek primátora 
oblast rozvoje města, územního 
plánování a investičních akcí 
města 
http://www.ckait.cz/content/souc
asnost-budoucnost-uzemniho-
planu-hradce-kralove 

listopad 
2019 

4. 11. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka  14.30 

ŠKODY V PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACI NEBO NA 
STAVBÁCH A POUČENÍ Z NICH. 
ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH 
PŘÍPADŮ 
Ing. Petra Bartoníčková 
Mgr. Jakub Doležel 
makléřská společnost GrECo 
JLT Czech Republic s.r.o. 
http://www.ckait.cz/content/skod
y-v-projektove-dokumentaci-
nebo-na-stavbach-pouceni-z-
nich-reseni-konkretnich-pripadu-
0 

 21. 11.  

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ 
K ZÁVĚRU ROKU (Borohrádek, 
Holice, Týniště nad Orlicí) – 
účast na základě pozvánky 

 

prosinec 
2019 

 
2. 12. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

14.30  

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
Ing. Jana Košťálová 
NIPI ČR, o. s. 
Technická univerzita v Liberci - 
Fakulta umění a architektury 
Petr Lněnička 
Bezbariérové poradenství pro IC 
ČKAIT                                                          
Poradenství a konzultace pro 
Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých ČR 
http://www.ckait.cz/content/bezb
arierove-uzivani-pozemnich-
komunikaci-verejneho-
prostranstvi-0 
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ING. JOSEF MACH OSLAVIL DEVADESÁTÉ PÁTÉ NAROZENINY  

 

U příležitosti životního jubilea Ing. Josefa Macha 
jsme se sešli v příjemném prostředí a milé společnosti 
Ing. Jiřího Otčenáška, Ing. Bohumila Ruska, Ing. 
Milana Havlišty, Ing. Vítězslava Bezpalce a oslavence 
Ing Josefa Macha doprovázeného Ing. Josefem 
Machem juniorem. Povídali jsme, vzpomínali, vyptávali 
se, a hlavně jsme prožili příjemné chvilky. 

 

Ani se nechce věřit tomu, že je to už 95 let, co náš kolega Ing. Josef Mach ve 
Valteřicích u Jilemnice spatřil světlo tohoto světa. Zřejmě proto, že od malička jedl vtipnou 
kaši, kterou mu rodiče – rolníci, mohli dopřávat v míře potřebné. Vystudoval střední školu a 
následně v roce 1950 s vyznamenáním absolvoval Vysokou školu inženýrského stavitelství 
v Praze, obor konstrukce a doprava. Poté dvanáct let až do roku 1962 pracoval ve 
Stavoprojektu, pobočka Trutnov, jako projektant dopravních staveb a statiky 
vodohospodářských objektů. Postgraduálním studiem Provozu a ekonomiky dopravy na 
Vysoké škole dopravní v Žilině, ukončené v roce 1969, si ještě upevnil pozici specialisty 
„dopraváka“. 

Další etapou odborného života Ing. Josefa Macha byla od roku 1963 do roku 1990 
práce ve Stavoprojektu v Hradci Králové, kde působil jako vedoucí projektant a hlavní 
specialista pro dopravní stavby. Zde vedl a podílel se na významných projektech jako 
Koncepce, dopravní a technické řešení druhého městského (silničního) okruhu v Hradci 
Králové, Čerpací stanice a kyselinovzdorná kanalizace Chemko Strážské, Rekonstrukce 
Moravského jezu na Orlici v Hradci králové, Železniční vlečka a komunikace tírny konopí 
Sládkovičovo, Jeřábová dráha a skládky Prefy Předměřice a několik dopravních řešení 
územních plánů v různých lokalitách ČR. Těžko by bylo vyjmenovat všechny projekty a 
posudky, které jeho rukou prošly. Jako hlavní specialista zodpovídal za technickou úroveň a 
kvalitu projektových prací všech devíti dopravních skupin ústavu. 

A nejen odborná práce projektového a dopravního specialisty zdobí kolegu Ing. Josefa 
Macha. Jeho společenské postavení je též inspirativní. Je zakládajícím členem ČSSI, kde byl 
v letech 1969 – 1978 tajemníkem oblastní pobočky Hradec Králové, a poté po jeho 
znovuobnovení deset roků 1990 – 2000 jejím předsedou. Za svoji práci byl v roce 1999 
oceněn Medailí ČSSI za mimořádné zásluhy o rozvoj inženýrské organizace a v roce 2014 
se stal Čestným členem ČSSI. Byl též členem přípravného aktivu a přípravného ustavujícího 
výboru ČKAIT v roce 1992, členem a předsedou Dozorčí rady Ustavujícího výboru ČKAIT a 
byl vlastně jedním ze zakládajících členů ČKAIT v roce 1992. Po uvedení ČKAIT do života 
působil jako první předseda Stavovského soudu ČKAIT, který měl tehdy, můžeme říci jeho 
zásluhou, sídlo v Hradci Králové. Ve druhém volebním období byl zvolen místopředsedou 
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Stavovského soudu, kterým byl až do roku 2000. Členem Oblastního výboru ČKAIT v Hradci 
Králové byl od jeho ustavení až do roku 2000. Za svoji práci pro ČKAIT a vůbec pro své 
profesní a osobní působení byl v roce 1999 vyznamenám medailí „Čestný člen ČKAIT“. 

Závěrem musím zdůraznit, že jsme panu kolegovi, Ing. Josefu Machovi popřáli hodně 
zdraví a pohody nejen za nás přítomné, ale za všechny členy ČKAIT a ČSSI a s úsměvem 
vyslovili přání, oslavit s ním i kulaté 100. narozeniny! 

Ing. Vítězslav Bezpalec  
autorizovaný inženýr v oboru 

vodohospodářské stavby 
a 

člen stavovského soudu ČKAIT 
 
 
 

SOUPIS STAVEB PŘIHLÁŠENÝCH DO SOUTĚŽE  
STAVBA ROKU 2019 

 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 

AUTOBUSOVÝ TERMINÁL HOSTINNÉ 
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HOŘICE – LÁVKA PŘES SILNICI I/35 

 
 

 

REKONSTRUKCE OCELOVÉHO MOSTU V KUKSU p.č. 550 a 559 

 (NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA) 
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DŮM č.p. 92 DŘEVĚNKA, ÚPICE 

 
 

 

RESTAURANT KIBO A VJEZD DO SAFARI JOSEFA VÁGNERA, 

 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
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ENERGETICKY AKTIVNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, 

NÁCHODSKÁ 2106, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 

 

 

SMUTEČNÍ SÍŇ BROUMOV 
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Podrobnosti o jednotlivých stavbách viz 
http://www.ckait.cz/sites/default/files/stavba_roku_2019_-_prihlasene_stavby_0.pdf 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/tiskove-
centrum/aktuality1/Stavba-roku-2019---prihlasene-stavby.pdf 

 
 

VYHLÁŠENÍ 16. ROČNÍKU CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2019 

Přihláška do soutěže a její přílohy 
➢ Vyplněná přihláška do soutěže ČKAIT 
➢ Údaje přihlašovateli 
➢ Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu 
➢ Přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení 
➢ Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT 
➢ Prezentace přihlášeného návrhu na formát A2 

Výše uvedené podklady v písemné formě a stručná anotace a fotodokumentace na 
CD. 

Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na příslušnou kancelář ČKAIT, kde je 
přihlašovatel registrován. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. soutěžního roku (odevzdání 
podkladů na kancelář ČKAIT). 

Převzetí přihlášek od jednotlivých kanceláří ČKAIT, příprava podkladů pro 
hodnotitelskou porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje kancelář Komory 
ČKAIT v Praze do 15. 11. soutěžního roku. 

Hodnotitelská porota je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany 
přihlašovatele. 

Kritéria soutěže 
Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených 

dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména 

původnost řešení 
přínos životnímu prostředí 
funkčnost řešení 
technickou úroveň řešení 
použití nové technologie 
schopnost aplikace a realizace 
splnění případného tematického zaměření 

Vyhodnocení soutěže 
Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými 

podmínkami a vyhodnocení soutěže provede sedmičlenná hodnotitelská porota složená ze 
členů ČKAIT a zástupců stavebních fakult vysokých škol (dále porota). Porotu jmenuje 
představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty změnit. 

Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním 
zasedání. 

Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před 
SD ČKAIT představenstvu ČKAIT na určení pořadí, nebo bez určení pořadí. Současně 
předloží představenstvu ČKAIT návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených návrhů v 
příslušném soutěžním ročníku soutěže ČKAIT. 

Přihlašovatelé vyhodnocených inženýrských návrhů a v přihlášce doložení spoluautoři, 
obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na SD ČKAIT diplom, plaketu ČKAIT a finanční 

http://www.ckait.cz/sites/default/files/stavba_roku_2019_-_prihlasene_stavby_0.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/Stavba-roku-2019---prihlasene-stavby.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/Stavba-roku-2019---prihlasene-stavby.pdf
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ocenění podle rozhodnutí představenstva ČKAIT. Finanční ocenění bude řídit vnitřními 
předpisy ČKAIT a bude zdaněno podle platných právních předpisů. 

Porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet 
vyhodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní ohodnocení. 
Rozhodnutí poroty a představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta 
řešení případných sporů je vyloučena. 

Vyhodnocení souběžně probíhající Ceny veřejnosti neprovádí hodnotitelská porota, 
neboť se jedná o statistické vyhodnocení největšího počtu hlasů z internetového hlasování 
členů i nečlenů ČKAIT, které je zajišťováno kanceláři Komory ČKAIT. Vítězný inženýrský 
návrh bude oceněn v rámci postupů uvedených v bodech 3 a 4. 

Vyhlašovatel Ceny Inženýrské komory 
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) 

Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2 

Organizační zajištění 
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kancelář Komory ČKAIT v 
Praze, Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2, tel.: 227 090 111, e-mail: ckait@ckait.cz 

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-16-rocniku-ceny-inzenyrske-komory-2019 
prihlaska_do_souteze_cena_ik_2019.doc 

 

NOVÁ RÁMCOVÁ SMLOUVA S T-MOBILE 

Od 1. července 2019 je účinná nová rámcová smlouva mezi ČKAIT a T-Mobile Czech 
Republic, a.s., její platnost je opět 2 roky a nabízí pro členy ČKAIT možnost zařadit do T-
Mobile programu až 5 mobilních telefonních čísel. Na výběr jsou nové tarify, vyšší datové 
limity a levnější služby. Nová rámcová smlouva má číslo 40114135223, což je zároveň číslo 
T-Mobile programu pro členy ČKAIT - https://www.t-mobile.cz/program-t-mobile 
Stávající uživatelé budou muset změnit používané tarify, protože některé názvy tarifů (S 
námi sít nesít) u operátora zanikají a nová smlouva je již neobsahuje. Pro nové zájemce z 
řad členů ČKAIT již odpadá povinné nové číslo, jen uzavřou na značkové prodejně T-Mobile 
účastnickou smlouvu na své jméno a rodné číslo nebo identifikační číslo (obě varianty jsou 
možné), požádají o zařazení do T-Mobile programu pro členy ČKAIT a ČKAIT po ověření 
člena schvaluje zařazení čísla do programu. Podmínky na vyžádání zašle členům Středisko 
informačních technologií ČKAIT – it@ckait.cz 

T30   - 30 volných min. do všech sítí + 150 MB datový limit 
T80   - neomezené volání a SMS do všech sítí + 1,5 GB datový limit 
T160 - neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB datový limit 
T300 - neomezené volání a SMS do všech sítí + 5 GB datový limit 
T600 - neomezené volání a SMS do všech sítí + 10 GB datový limit 

Tarify mobilního zvýhodnění a pevný internet 
zvýhodnění Mobilní Internet 400 MB 
zvýhodnění Mobilní Internet 1,5 GB 
zvýhodnění Mobilní Internet 3 GB 
zvýhodnění Mobilní Internet 10 GB 
Pevný internet Základ 
Pevný internet Standard 
Pevný internet Premium 

Mobilní datové tarify 
Mobilní internet 3 GB 

mailto:ckait@ckait.cz
http://www.ckait.cz/sites/default/files/prihlaska_do_souteze_cena_ik_2019.doc
https://www.t-mobile.cz/program-t-mobile
mailto:it@ckait.cz
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Mobilní internet 10 GB 
Mobilní internet 30 GB 

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM 

Kocem června t.r. proběhl dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo 410 
autorizovaných osob z oblasti Hradec Králové. Anketa byla zaměřena na dění v Komoře a na 
spolupráci autorizovaných osob s orgány ČKAIT a účastníci mohli sdělit své připomínky a 
náměty k práci Komory. 

Výbor oblasti všem děkuje a prosí těch 8 %, co odpovědělo, že by chtěli pracovat ve 
výboru oblasti, aby kontaktovali tajemnici OK ČKAIT Hradec Králové paní Dolanovou – 
724035703, ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ckaithk@hsc.cz
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Podrobné informace viz 
http://www.ckait.cz/content/vysledky-dotaznikoveho-pruzkumu-za-oblast-hradec-

kralove 

 

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 
 POŘÁDANOU 

OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové 
v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT 

NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB 
 PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ VODY 

PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 - 2. ČÁST (POKROČILÁ) 

která se koná 

 v pondělí dne 9. září 2019 

 !!! 14.00 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  
Ing. Ivan Misar, Ph.D. 

Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. 
Ing. Richard Rothbauer 

Odborníci z oboru hydroizolační techniky 
Česká hydroizolační společnost, odborná společnost ČSSI 

Stručná anotace 
Ukázky poruch hydroizolací a jejich rozbor 

http://www.ckait.cz/content/vysledky-dotaznikoveho-pruzkumu-za-oblast-hradec-kralove
http://www.ckait.cz/content/vysledky-dotaznikoveho-pruzkumu-za-oblast-hradec-kralove
http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-
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Výklad směrnice ČHIS 01 - 2. část s řešením příkladů návrhu 
Diskuze 

Vstup zdarma! 

Akce je hodnocena 1 kreditním bodem 
 
 
 
 

POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI 
 POŘÁDANOU 

OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové 

STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2019 

která se koná 

ve středu 18. září 2019  

Odjezd z Hradce Králové 
 ve středu 18. 9. 2019 v 8.30 hod. z Terminálu HD HK, stanoviště F3, 

odjezd z Prahy 18. 9. 2019 v 15.30 hod. 

Účast na základě předchozího přihlášení   

na adrese 

http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/for-arch-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavatel 
Klub stavařů Královéhradeckého kraje 

šéfredaktor, grafická úprava, příjem článků 
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