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ODBORNÉ AKCE     V RÁMCI CŽV – 1 BOD 

 
19. 5. 2021 Ochrana staveb před nežádoucím  

působením vody  -  webinář 
 
Místo:   online 
Čas:    14:00 - 18:00 hod. 
Anotace:  webinář připravený jako 1. díl seriálu konference VODA 2020/21 
Program: 

− Návrh ochrany stavby před nežádoucími účinky vody a vlhkosti podle 
kritérií spolehlivosti, Ing. Luboš Káně, Ph.D. 

− Navrhování a provádění hydroizolace z asfaltových pásů ve vztahu ke 
směrnici ČHIS 01, Ing. Ivan Misar, Ph.D. 

− Příprava a praktická realizace konstrukčních detailů izolačních 
souvrství, Ing. Roman Vomlel 

− Střechy s dostatečnou hydroizolační spolehlivostí, Ing. Marek Novotný, 
Ph.D. 

− Poruchy provozní střechy obytného souboru a následná oprava, Ing. 
Lukáš Janík 

− Aspekty provádění parozábran v lehkých skladbách šikmých střech, Ing. 
Tomáš Petříček, Ph.D. 

− Vlhkostní poruchy fasády se skládaným pláštěm, Ing. Jan Matička 
− Realizace netradiční fasády s povlakem na přístavbě v areálu DOX, Ing. 

Richard Rothbauer 
− Drenáže pozemních staveb a systémy pro hospodaření s dešťovou 

vodou, Ing. Antonín Žák, Ph.D. 
− Diskuze 

 
Poplatek za účast:  250/500 Kč člen/nečlen ČKAIT nebo ČSSI (včetně DPH) 
 
Více podrobností o programu webináře a způsobu přihlášení najdete na: 
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/cesky-svaz-stavebnich-inzenyru/webinar-konference-
voda-2020-sekce-f-ochrana-staveb-pred-nezadoucim-pusobenim-vody.html 
 



 
 
20. 5. 2021  Navrhování a provádění komínů podle nové 

ČSN 1443 - webinář 
 
Místo:   online 
Čas:    9:00 - 13:00 hod. 
Garant:   Ing. Václav Petráš, Ph.D. 
Anotace:  Požadavky na provedení budov s cílem maximálních úspor energie v 

kombinaci s preferencí obnovitelných zdrojů této energie (nZEB) zcela 
změnil požadavky na spotřebiče produkující energii spalováním, což se 
výrazně promítá do požadavků na odvod spalin - tedy provedení 
spalinových cest, a to jak z hlediska funkčního a energetického, tak z 
hlediska bezpečnostního a estetického. Na danou situaci reaguje i 
aktualizace ČSN EN 1443, která pravděpodobně povede k další úpravě 
legislativy a výrobkových norem. 
Požadavky na optimalizaci návrhu spalinové cesty kladou na projektanty i 
realizační firmy zcela nové nároky a zodpovědnost. 

Program: 
− právní předpisy v oblasti spalinových cest (včetně ČSN EN 1443) 
− optimalizace návrhu spalinových cest 
− výběr a připojování spotřebičů 
− požární bezpečnost spalinových cest 
− vady návrhu a realizace spalinových cest 

Webinář je akreditován projektu CŽV a je hodnocen 1 bodem. 
Organizace: OK ČKAIT České Budějovice 
Technicky zajišťuje: specialisté IT ČKAIT Jendruščák/Javorik, tel. 227 090 217,218 
Přihlášky přes: https://www.ckait.cz/navrhovani-a-provadeni-kominu-podle-nove-csn-en-
1443-webinar-0 
Registrace účastníků je možná do 18. 5. 2021. 
 
 
 
10. 6. 2021  Diskusní odpoledne na D3 - exkurze 
 
Místo:   zasedací místnost firmy Doprastav, Čechova 59  

a staveniště na místě  
Čas:    14:00 hod. 
Přednášející:  Ing. Veronika Moravská, Ing. Josef Pumpr 
Anotace:   informace a promítání záběrů ze staveniště natočené z dronu (v zasedací 

místnosti), následně přejezd na prohlídku stavby velkého mostu u 
Roudného a staveniště u Kamenného Újezdu. 

Přihlášky:   Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR tel. 799 505 271, 
starosta@obecdynin.cz 

Doprava vlastní – parkování u Doprastavu, následně přejezd na staveniště. 
Organizačně zajišťuje: Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR ve spolupráci s OK ČKAIT ČB. 
Bližší informace na https://www.ckait.cz/terminova-listina 

 
 
 
 



 
15. 6. 2021   Vodovody a kanalizace  
 
Místo:   zasedací sál zastupitelstva, Krajský úřad České Budějovice   
Čas:    9:00 hod. 
Pořadatel:  ČSVH ve spolupráci s OK ČKAIT České .Budějovice 
Anotace:   Seminář je určen především pro obce jako vlastníky a provozovatele 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Účastníci budou seznámeni 
s aktuálními požadavky legislativy na vlastníky a provozovatele vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. 
• Povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu    
• Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
• Kalkulace cen pro vodné a stočné 

Přihlášky :   cssi@csvh.cz          
Informace:   Ing. Miloslava Melounová, miloslava.melounova@seznam.cz 
 
 
 
17. 6. 2021  Současné problémy technologie vozovek 
 
ZRUŠENO s ohledem na četnost již realizovaných webinářů 
 
 
 
13. 9. 2021  Navrhování vozovek, revize TP 170 – webinář 
 
Místo:   online 
Čas:    13:00-17:00 hod. 
Přednášející:  Ing. Jan Zajíček-APT SERVIS 
Program:   Vysvětlení principu navrhování vozovek, vstupní údaje pro návrh, revize 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, současné problémy. 
Organizace:   OK ČKAIT České Budějovice 
Přihlášky:   https://www.ckait.cz/navrhovani-vozovek-revize-tp-170-0 

Registrace účastníků je možná do 11. 9. 2021. 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME         
 
 
Valná hromada 2021 OK ČKAIT České Budějovice 
v náhradním termínu 
 
Z důvodu hygienicko-epidemiologické situace byly zrušeny všechny náhradní termíny.  
Valná hromada se bude konat za podmínek, až to pandemická situace dovolí.  
Pozvánku s náhradním termínem sdělíme včas. 
 
 
 
 



 
Výroční členská schůze ČSVH  
 
V souvislosti s epidemií COVID-19 byl zrušen plánovaný termín konání výroční členská schůze 
ČSVH. 
Konkrétní termín bude upřesněn a oznámen v návaznosti na aktuální opatření vlády. 
Pokud to situace dovolí, předpokládá se uskutečnění výroční členské schůze během září 2021 
v salónku restaurace  BUDWEISER, Mlýnská 6, České Budějovice. 
 
 
 
Výroční členská schůze ČSSI 
 
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nebyl dosud stanoven termín konání výroční 
členské schůze Oblastní pobočky ČSSI České Budějovice.  
Výroční členská schůze bude svolána, až to pandemická situace umožní.  
 
 
 
25. – 27. 9. 2021  Odborná exkurze Chebsko   VÝZVA  
 
Organizuje OP ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT České Budějovice 
 
PROGRAM: 
25. 9. 2021 (sobota)  
exkurze do rekonstruovaného Kláštera v Teplé a na Stavbu roku Karlovarského kraje – 
Opatství Nový Dvůr (rekonstrukce a stavba nového kláštera),  
26. 9. 2021 (neděle)  
exkurze na chebské historické krovy, prohlídka Chebského hradu, exkurze do přírodní 
rezervace SOOS, 
27. 9. 2021 (pondělí) 
exkurze do živoucího skanzenu na historické hrázděné stavby ve vesničce Doubravě a 
Kláštera v Kladrubech. 
Ubytování v Hotelu Modrý věžák v Chebu.  
Vložné cca 3000 Kč (v ceně je doprava, ubytování, snídaně, vložné na exkurze). 
Dotace členům:   ČKAIT 1000 Kč,    OP ČSSI České Budějovice 500 Kč. 
Předběžný zájem účastníků přijímáme do 31. 5. 2021 na tel. 776 719 605 nebo na e-mail 
cb@cssi-cr.cz; cb@ckait.cz 
Na základě tohoto předběžného zájmu se bude pokračovat v jednání zajištění exkurze a 
případném upřesnění programu. 
 
 
 

ZNODNOCENÍ AKCÍ   _____  ___ 
  
 
18. 3. 2021  Impregnace konstrukčního dřeva - webinář 
 
Zástupci firmy Bochemie Wood Care s.r.o. Bohumín Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D. a Ing. 
Kateřina Roženková upozorňovali na to, proč nepodceňovat při novostavbách nebo 
rekonstrukcích nejen prevenci proti napadením škůdci již ve fázi projekční přípravy, ale i jak 



v jednotlivých případech postupovat a co vše brát v úvahu při výběru impregnačních 
prostředků sloužících k ochraně dřeva. Představili nejnovější trendy v chemické ochraně dřeva 
včetně praktických rad a doporučení při použití impregnace. 
Webináře se aktivně účastnilo 118 autorizovaných osob. 
 
 
30. 3. 2021  Chyby při projektování a realizaci staveb - webinář 
 
Přednáška ukázala na příkladech z praxe především chyby při projektování a 
realizaci staveb, vhodnost cíleného využití různých materiálů na základě jejich vlastností. 
Přednášející Ing. Ivo Petrášek představil ukázky z praxe: 
 chyby při řešení projektů 
 časté chyby při realizacích stropů, stěn, ztužení budov 
 doporučené způsoby řešení 
 řešení soklů 
Webináře se aktivně účastnilo 551 autorizovaných osob. 
 
 
20. 4. 2021  Novela vodního zákona - webinář 
 
Ve spolupráci ČSVH a ČKAIT se uskutečnil webinář, ve kterém přednášející Mgr. Jaroslava 
Nietscheová a Ing. Hana Jouklová představily změnu vodního zákona provedenou zákonem 
č. 544/2020 Sb., který nabyl účinnost 1. 2. 2021: 

• Zvládání sucha a nedostatku vody, komise pro sucho. 
• Změna podmínek nakládání s odpadními vodami.   
• Nové povinnosti oprávněných k nakládání s vodami při měření množství odebírané 

povrchové a podzemní vody, s níž nakládají s účinností od 1. 1. 2022. 
• Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly a povinnosti vodoprávních úřadů 

Webináře se aktivně účastnilo 220 autorizovaných osob. 
 
 

INFORMACE          
 

 

  PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2018 - 2020 - 11. ročník 
 

 
Přes omezení, které přináší opatření proti epidemii nemoci COVID-19, probíhá soutěžní 
přehlídka PRESTA JIŽNÍ ČECHY. V soutěži je přihlášeno 48 staveb dokončených 
v Jihočeském kraji v letech 2018 až 2020. Hodnotící porota složená ze zástupců vyhlašovatelů 
soutěže jednala za dodržení přísných hygienických opatření ve dnech 10. až 12. dubna 2021. 
V rámci svého jednání navštívila všechny přihlášené stavby a provedla jejich posouzení a 
vyhodnocení. 
Vzhledem k přetrvávajícím omezením nebylo možné provést slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže v původně plánovaném termínu dne 15. dubna 2021 ani zahájit cyklus putovních 
výstav. O náhradním termínu a způsobu vyhlášení výsledků přehlídky, jakož i o formě a 
rozsahu konání putovních výstav v rámci Jihočeského kraje, bude rozhodnuto podle vývoje 
epidemické situace. 



Paralelně se soutěžní  přehlídkou presta proběhla i soutěž studentů středních a vysokých 
stavebních škol PRESTA – STUDENT. Porota v této soutěži hodnotila 7 středoškolských a 3 
vysokoškolské práce.   
                                                                                                                            
Ing. Karel Kocina - předseda pobočky ČSSI 
 
 
 

 

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: 

19. 5. 2021   Vliv vody a vlhkosti na stavby.  
15. 6. 2021   Urbanismus, architektura a voda 
21. 9. 2021   Geotechnika 
9. 10. 2021   Hospodaření s vodou v krajině a naklání s pitnou vodou 
6. 11. 2021  Městské inženýrství 
2. 12. 2021   Hospodaření s vodou v sídlech 

 
  
 

 

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. 
 
 

Ing.Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH 


