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ODBORNÉ AKCE
16. 2. 2021

V RÁMCI CŽV – 1 BOD

Vodovody a kanalizace

Tento termín konání semináře je zrušen v návaznosti na protiepidemická opatření vlády
z důvodu COV-19. Náhradní termín viz rubrika PŘIPRAVUJEME.

25. 2. 2021

Zásady navrhování otvorových výplní

Místo:
Čas:
Přednášející:
Program:

Aula SPŠ tavební, Resslova 2, České Budějovice
13:00-17:00 hod.
Ing. Pavel Kašpar
Cílem semináře je seznámit autorizované osoby s problematikou
navrhování otvorových výplní vnějšího pláště budov a střešních oken
včetně technických předpisů, které se k těmto prvkům vztahují
Odborný garant:
VEKRA a VELUX
Vložné:
bezplatně
Bližší informace na https://www.ckait.cz/zasady-navrhovani-otvorovych-vyplni-5
Upozornění: akce se bude konat v případě, že to pandemická situace dovolí.

18. 3. 2021

Impregnace konstrukčního dřeva

Místo:
Čas:
Přednášející:
Program:

Aula SPŠ tavební, Resslova 2, České Budějovice
13:00-17:00 hod.
Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., Ing. Kateřina Roženková
Dřevo je ve stavebnictví stále používaný a nenahraditelný materiál, a to
jak v exteriéru, tak interiéru. Proč nepodceňovat při novostavbách nebo
rekonstrukcích nejen prevenci proti napadení škůdci (hmyz, houby,
Plísně) již ve fázi projekční přípravy a jak v jednotlivých případech
postupovat. Co vše brát v úvahu při výběru impregnačních prostředků

Odborný garant:
Vložné:

sloužících k ochraně dřeva a metodách aplikace. Nejnovější trendy
v chemické ochraně dřeva.
Základní slovník pojmů v oblasti ochrany dřeva.
Praktické rady a doporučení při použití impregnace.
Legislativa.
Bochemie Wood Care s.r.o. Bohumín
bezplatně

Upozornění: akce se bude konat v případě, že to pandemická situace dovolí.

22. 4. 2021

Projektování dřevostaveb od A do Z

Místo:
Čas:
Přednášející:
Program:

Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice
13:00 – 17:00 hod.
Ing.Tomáš Nemrava, Pavel Kuták, Ing. Perhaš – firma NEMA Olešnice
Ucelený certifikovaný program pro projektování dřevostaveb
(statika, dokumentace)
členové ČSSI a ČKAIT bezplatně, cizí účastnící 500,- Kč dle faktury,
hotově na semináři
cb@cssi-cr.cz, cb@ckait.cz,
telefonicky: 387 312 580 Bc. Švejkarová

Vložné:
Přihlášky:
Informace:

Ing.Karel Kocina - karelkocina@seznam.cz, telefon 606 486 968

Upozornění: akce se bude konat v případě, že to pandemická situace dovolí.

PŘIPRAVUJEME
3. 3. 2021

Valná hromada ČKAIT České Budějovice

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a stávající pandemické situace se termín valné
hromady odkládá.
Náhradní termín valné hromady je plánován na 3. 3. 2021, v případě že to pandemická
situace dovolí.
Autorizovaným osobám byla zaslána dodatečná pozvánka, program a místo konání zůstávají
stejné.
https://www.ckait.cz/valna-hromada-2021

25. 3. 2021

Výroční členská schůze ČSVH

Výroční členská schůze ČSVH se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2021 od 15:00 v salonku
restaurace BUDWEISER v Českých Budějovicích, Mlýnská 6, pokud to to pandemická
situace dovolí.

březen 2021

Výroční členská schůze ČSSI

Konání výroční členské schůze Oblastní pobočky ČSSI se předpokládá ve druhé polovině
března 2021 podle vývoje epidemické situace COVID-19. O termínu a místě konání budete
informováni v příštím vydání Zpravodaje.

20. 4. 2021

Novela vodního zákona

Na semináři budou účastníci seznámeni s novelou vodního zákona zaměřenou na oblast
zvládání sucha a další povinnosti vlastníků vodních děl.
• Vypouštění odpadních vod z jednotné kanalizace,
• Měření množství vypouštěných odpadních vod,
• Měření množství odebírané povrchové a podzemní vody.

15. 6. 2021

Vodovody a kanalizace

Odborný seminář je zaměřen pro obce jako vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu. Účastníci budou seznámeni s některými požadavky legislativy na
vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
• Novela zákona o vodách č.254/2001 Sb.
• Povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
• Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
• Kalkulace cen pro vodné a stočné

Dále ve stručnosti:

29. - 31. 3. 2021 Dřevostavby Volyně
20. 5. 2021

Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN 1443

17. 6. 2021

Současné problémy technologie vozovek

INFORMACE
PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2018 - 2020 - 11. ročník
Jak již bylo uvedeno v minulém vydání Zpravodaje, byl vyhlášen 11. ročník PRESTA JIŽNÍ
ČECHY - soutěžní přehlídky jihočeských staveb dokončených v letech 2018 až 2020 konané
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje.
Důležité termíny:
Uzávěrka přihlášek je 29. ledna 2021. Přihláška bude doručena včetně technické průvodky
a písemného souhlasu ostatních účastníků výstavby organizátorovi soutěže na adresu:
OP ČSSI, Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice nebo Energy Centre ČB, nám.
Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice. Kontaktní telefon 387 312 580.
Vyplněné dokumenty musí být doručeny v tištěné formě a přihláška také v elektronické formě
na adresu cb@cssi-cr.cz
Odevzdání výstavních panelů a úhrada účastnického poplatku ve výši 8.500,- Kč za každou
přihlášenou stavbu musí proběhnout do 12. února 2021.
Úplné informace a související materiály naleznete na webové stránce:
http://www.cssi-cr.cz/presta-jizni-cechy/
https://www.ckait.cz/presta-jizni-cechy-2018-2020
Vyhlášení vyhodnocených staveb bude při slavnostním večeru stavbařů dne 15. 4. 2021
v 18:00 hod. v Domě kultury SLAVIE v Českých Budějovicích.
Věříme, že buď sami přihlásíte stavby, nebo se zasadíte o přihlášení staveb, kde jste plnili
roli stavebníka, zhotovitele či projektanta.

Členské příspěvky ČSSI - rok 2021
Členské příspěvky na rok 2021 zůstávají ve stejné výši jako v minulém období:
základní členství
700 Kč
člen ve věku nad 70 roků
400 Kč
Žádáme členy o úhradu členských příspěvků na účet OP ČSSI vedený u Fio banky
číslo účtu:
2001302480/2010
variabilní symbol:
telefonní číslo člena
zpráva pro příjemce:
2021 příjmení člena
Pouze v ojedinělých mimořádných případech lze po předchozí telefonické dohodě zaplatit
členský příspěvek hotově v kanceláři Energy Centre – České Budějovice na adrese
Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice,
kontakt: Bc. Hana Švejkarová, telefon 387 312 580
Termín platby členských příspěvků je do 28. února 2021.
Ing.Karel Kocina – předseda pobočky ČSSI

Ing. Bohumil Kujal – 85 let
Po absolvování gymnázia ve Velkém Meziříčí následovala Fakulta inženýrského stavitelství,
obor vodohospodářsko - inženýrský v Brně. Do zaměstnání nastoupil na stavby v
Jihočeském kraji - vodní dílo Orlík, úpravna vody Vidov, Slévárna ZVIL (Škoda), jez České
Vrbné. Tato devítiletá praxe mu přinesla řadu praktických zkušeností. Vzhledem k dobrým
pracovním výsledkům byl navržen do funkce technického náměstka v Hydroprojektu České
Budějovice. V rámci realizace státního úkolu „Rozvoj chovu ryb včetně využití odpadního
tepla“ byl přeřazen do funkce hlavního specialisty vodárenské soustavy a stal se ředitelem
tohoto úkolu. Zde spolupracoval s odbornými institucemi jak v tuzemsku (VUT – Brno), tak ve
státech RVHP (Maďarsko, Bulharsko, SSSR a Německá demokratická republika). Výsledkem
úkolu je provoz ve Výzkumném ústavu ve Vodňanech a v prostoru elektrárny Tisová. Spolu s
prof. Ing. Šálkem, Csc.se aktivně podílel na vydání vysokoškolské učebnice týkající se
tohoto úkolu a recirkulace vod. Za vyřešení úkolu mu Ministerstvo lesního a vodního
hospodářství udělilo Čestné uznání. Z dalších akcí, na kterých se podílel, byla desinfekce
pitné vody ultrafialovým zářením. Podílel se na i zavádění ISO 14 000, kde byl školitelem a
prováděl audity v organizacích po celé republice.
Kromě bohaté pracovní činnosti se podílel na práci Oblastní pobočky Českého svazu
stavebních inženýrů České Budějovice. Byl jejím spoluzakladatelem v letech 1969-70.
Vykonával zde také funkci předsedy pobočky. Byl spoluzakladatelem soutěže PRESTA –
Prestižní stavba Jižních Čech, kde aktivně pracoval v porotě soutěže. Za práci v ČSSI mu byl
opakovaně udělen Čestný odznak.
Má hlavní zásluhy na založení České vodohospodářské společnosti se sídlem v Českých
Budějovicích, kde řadu let vykonával funkci předsedy. Byl iniciátorem řady odborných akcí,
autorem odborných článků v časopise Vodohospodářské společnosti a další odborné
literatury. Byl spoluautorem Příručky pro obce - odborné pomůcky pracovníkům při realizaci a
provozování vodohospodářských zařízení, která byla vydána v roce 2011 a v aktualizovaném
znění ještě v roce 2016. Po více jak desetiletém působení byl jmenován Čestným předsedou
České vodohospodářské společnosti.
Je rovněž členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
kde pracoval ve zkušební autorizační komisi pro vodohospodářskou odbornost.
Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví a mnoho štěstí. Současně chceme
poděkovat za jeho bohatou činnost v Českém svazu stavebních inženýrů a České komoře
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Výbor OP ČSSI České Budějovice a Výbor oblasti ČKAIT České Budějovice

Nová legislativa
1. Novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č.544/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon o
vodách. Novela nabývá účinnosti k 1. 2. 2021, část dnem 1. 1. 2022.
Novelou zákona o vodách se pro období sucha
• zavádí nové pojmy sucha a nedostatku vody,
• zavádí povinnost zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody,

• stanoví priority způsobů užití vody,
• stanoví orgány pro zvládání sucha a nedostatku vody, jejich složení a kompetence.
Další významné změny zákona
• zavádí povinnost měření množství odebírané povrchové a podzemní vody
v povoleném množství alespoň 1000 m3/rok,
• zjednodušení administrativy pro odstranění vodních děl pro obnovy přirozených koryt
drobných vodních toků.

2. Liniový zákon č. 403/2020 Sb.
Zákonem č. 403/2020 Sb. byla přijata novela zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a
dalších zákonů, zejména zákona o ochraně přírody a správního zákona.
Nový liniový zákon předpokládá
• zjednodušení projektové dokumentace,
• vydání pouze jednoho stanoviska v oblasti ochrany přírody a krajiny,
• stanovené lhůty správního řízení,
• konkrétní lhůty pro vyvlastňovací úřady,
• lhůty pro platnost znaleckých posudků.
Účinnost zákona je od 1. 1. 2021.

3. Digitální technické mapy - vyhláška č. 393/2020 Sb.
Dne 6. 10. 2020 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 393/2020 Sb. o struktuře a
obsahu digitálních technických map včetně zjednodušeného způsobu vedení údajů,
rozdělení údajů na veřejné a neveřejné charakteristiky přesnosti digitální technické mapy
apod. Vyhláška navazuje na zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb.
o zeměměřičství.
Účinnost nabývá dnem 1. 7. 2023, s výjimkou §8, který nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

Nová směrnice pro pitnou vodu
Dne 15. prosince 2020 potvrdil Evropský parlament aktualizaci směrnice o pitné vodě z roku
1998 a dne 23. 12. 2020 byla tato novelizovaná směrnice oficiálně vydána v Úředním
věstníku Evropské unie pod číslem 2020/2184. Směrnice nabývá účinnost 12. 1. 2021. Jejím
cílem je zlepšit kvalitu a bezpečnost vody z vodovodu a usnadnit přístup k pitné vodě všem
v Evropské unii. Cílem je i podpora pití vody z vodovodu namísto balené vody tím, že se
zvýší kvalita vody z vodovodu zavedením přísnějších limitů pro určité znečišťující látky,
včetně olova. Nová pravidla byla navržena tak, aby se kvalitní kohoutková voda stala dobře
dostupnou v celé Evropské unii.

Vodohospodářský Bulletin 2020
V lednu 2021 vychází odborná publikace pro členy ČSVH a odbornou veřejnost, která přináší
zajímavé odborné články a shrnutí činnosti společnosti.
Z obsahu vybíráme :
• Vltavská vodní cesta Č.Budějovice- Týn nad Vltavou
• Zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad údolní nádrží Lipno
• 80 let od stavby vodního díla Husinec
• Lesy přitahují vodu
• Klimatické cykly způsobené kolísáním sluneční aktivity
• Mikropolutanty-významné riziko pro kvalitu vodních zdrojů i ekosystémy

Ing.Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH

