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ODBORNÉ AKCE     V RÁMCI CŽV – 1 BOD 

 
18. 3. 2021  Impregnace konstrukčního dřeva - webinář 
 
Místo:   online 
Čas:    13:00-17:00 hod. 
Přednášející:  Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., Ing. Kateřina Roženková 
Program:   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 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. 

Odborný garant:  Bochemie Wood Care s.r.o. Bohumín 
Vložné:   bezplatně 
Přihlášení:   https://www.ckait.cz/impregnace-konstrukcniho-dreva-webinar 

Internetový odkaz bude přihlášeným účastníkům zaslán den před akcí. 
 
 

30. 3. 2021  Chyby při projektování a realizaci staveb - webinář 
 
Místo:   online 
Čas:    13:00-17:00 hod. 
Přednášející:  Ing. Ivo Petrášek 
Anotace:   Přednáška si klade za cíl ukázat na příkladech z praxe především chyby 

při projektování a realizaci staveb, vhodnost cíleného využití různých 
materiálů na základě jejich vlastností. 

Program:   Ukázky z praxe:   chyby při řešení projektů,  
 časté chyby při realizacích stropů, stěn, ztužení   

budov, 
       doporučené způsoby řešení, 
       řešení soklů. 



Odborný garant:  Ing. Ivo Petrášek 
Vložné:   bezplatně 
Přihlášení:   https://www.ckait.cz/chyby-pri-projektovani-a-realizaci-staveb-webinar 

Internetový odkaz bude přihlášeným účastníkům zaslán den před akcí. 
 
 
22. 4. 2021  Projektování dřevostaveb od A do Z 
 
Místo:   Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice 
Čas:   13:00 – 17:00 hod. 
Přednášející:  Ing.Tomáš Nemrava, Pavel Kuták, Ing. Perhaš – firma NEMA Olešnice 
Program:   Ucelený certifikovaný program pro projektování dřevostaveb 
                     (statika, dokumentace) 
Vložné:   členové ČSSI a ČKAIT bezplatně, cizí účastnící 500,- Kč dle faktury, 

hotově na semináři 
Přihlášky:    cb@cssi-cr.cz, cb@ckait.cz,  

telefonicky: 387 312 580 Bc. Švejkarová 
 

Informace:   Ing.Karel Kocina - karelkocina@seznam.cz, telefon 606 486 968 
 
Upozornění: akce se bude konat v případě, že to pandemická situace dovolí. 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME         
 
 
Valná hromada 2021 OK ČKAIT České Budějovice 
v náhradním termínu 
 
Z důvodu hygienicko-epidemiologické situace byl zrušen plánovaný termín valné hromady 
dne13. 1. 2021 i náhradní termín 3. 3. 2021.  
Valná hromada se bude konat za podmínek, až to pandemická situace dovolí.  
Pozvánku s náhradním termínem sdělíme včas. 
 
 
 
květen 2021   Výroční členská schůze ČSVH  
 
V souvislosti s epidemií COVID-19 byl zrušen plánovaný termín konání výroční členská schůze 
ČSVH v březnu 2021. 
Pokud to aktuální protiepidemická opatření dovolí, předpokládá se její uskutečnění během 
května 2021 v salonku restaurace BUDWEISER v Českých Budějovicích, Mlýnská 6. 
Konkrétní termín bude upřesněn a oznámen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Výroční členská schůze ČSSI 
 
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se neuskuteční výroční členské schůze Oblastní 
pobočky ČSSI České Budějovice v plánovaném termínu v březnu 2021.  
Výroční členská schůze bude svolána, až to pandemická situace umožní.  
 
 
 
 
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: 
 
 
20. 5. 2021  Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN 1443 
 
 
17. 6. 2021  Současné problémy technologie vozovek 
 
Upozornění: akce se budou konat v případě, že to pandemická situace dovolí.  
Bližší informace na https://www.ckait.cz/terminova-listina 
 
 

INFORMACE          
 

 

  NEKROLOG 
 

 
Ing. František Bostl zemřel po krátké nemoci dne 9. února 2021 v nedožitých 82 letech.  
V roce 1957 po absolvování Vyšší průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 
nastoupil na stavební úřad v Trhových Svinech. Protože si brzy osvojil potřebné znalosti, byl 
převelen na okresní stavební úřad a souběžně dálkově vystudoval v roce 1968 stavební fakultu 
ČVUT, obor pozemní stavby. Jeho pracovitost a znalost problematiky odborné i právní byla 
předpokladem pro jeho další působení a to na místě vedoucího odboru výstavby a územního 
plánování Jihočeského krajského národního výboru. Posléze vedl Krajskou investorsko-



inženýrskou organizaci pro bytovou a občanskou výstavbu a následně řídil výstavbu a údržbu 
Dopravního podniku České Budějovice. 
Od roku 1979 byl soudním znalcem pro oceňování nemovitostí a též znalcem pro obor 
stavebnictví. Od roku 1983 byl předsedou poradní a zkušební komise Krajského soudu pro 
obory stavebnictví a oceňování nemovitostí. 
Souběžně s pracovní činností se věnoval sportu. Zpočátku aktivně volejbalu, od roku 1961 
pracoval v komisi výstavby Okresního výboru ČSTV, kde od roku 1968 vykonával funkci 
předsedy. Do roku 2015 byl místopředsedou Českobudějovického okresního výboru 
tělovýchovy a sportu. 
V Českém svazu stavebních inženýrů zastával dlouhá léta funkci předsedy revizní komise a 
po tři období byl tajemníkem poroty soutěžní přehlídky stavebních realizací PRESTA Jižní 
Čechy. 
Ing. František Bostl získal autorizaci pro obor pozemní stavby v roce 1994 a pro své odborné 
a právní znalosti, značné zkušenosti, pracovitost a smysl pro poctivost pracoval od roku 1997 
v senátu Stavovského soudu a po tři volební období byl členem Stavovského soudu ČKAIT. 
Za svou obětavou práci byl oceněn různými vyznamenáními, inženýrskou komorou mu bylo 
uděleno čestné členství ČKAIT. 
Jménem výborů oblasti ČKAIT České Budějovice a ČSSI a jménem bývalých spolupracovníků 
bychom mu rádi poděkovali za veškerou práci pro společnost, za přímý, poctivý a kamarádský 
vztah ke kolegům a spolupracovníkům. 
Čest jeho památce. 
 
Ing František Hladík, předseda oblasti ČKAIT České Budějovice 
 
 
 
 

 

Konference VODA 2020 
 

 
Z důvodu epidemie COVID-19 bylo zrušeno konání konference VODA 2020 prezenční formou 
v náhradním termínu 7. - 8. 6. 2021. 
 
Konference bude realizována formou několika on-line webinářů. 
Termín bude upřesněn. 
 
  
 

 

Členské příspěvky ČSVH - rok 2021 
 

 

Členské příspěvky na rok 2021 zůstávají ve stejné výši jako v minulém období: 
           základní členství  500 Kč        

člen ve věku nad  65 let   300 Kč 
 

Žádáme členy o úhradu členských příspěvků na účet ČSVH vedený u ČSOB  
číslo  účtu:   218395308 / 0300 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena pro identifikaci platby. 
. 
 
 
 



 
 
 

 

 
Vodohospodářský Bulletin 2020 
 

V březnu 2021 bude rozeslána odborná publikace pro členy ČSVH, 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 


