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ODBORNÉ AKCE     V RÁMCI CŽV – 1 BOD 

 
 

15. 3. 2023   Malé čistírny odpadních vod – seminář 
 
Místo:   sál zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje 

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 
Čas:    9:00 hod. 
Pořadatel:  ČSVH ve spolupráci s ČKAIT OK České Budějovice   
Pozvánka:   www.csvh.cz 
Přihlášky:   na email: cssi@csvh.cz  do 10. 3. 2023 
Vložné:  1200,- Kč  
     pro členy ČKAIT, ČSSI, ČSVH snížené vložné 1000,- Kč 
Informace:  Ing. Miloslava Melounová,  
 miloslava.melounova@seznam.cz  
 
Seminář je určen všem, kteří se připravují, nebo již provozují zařízení pro odvádění a čištění 
odpadních vod ve své obci. Je zaměřen na legislativní povinnosti spojené s odváděním a 
čištěním odpadních vod, technické možnosti řešení, poznatky z provozu malých ČOV, kvalitu 
vyčištěné vody a ekonomiku provozu. 
Akce je v zařazena do programu CŽV a hodnocena 1 bodem. 
 

 
 
16. 3. 2023  Energetický specialista s oprávněním 

ke zpracování „PENB“  
 
Místo:   Riegrova 51 - sál Galerie, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 
Čas:     9:00 – 17:00 hod. 
Přednáší:   Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra 

technického zařízení budov. Je autorem výpočetních pomůcek, článků a 
publikací pro hodnocení energetické náročnosti budov.  
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Kurz organizuje:  ECČB České Budějovice ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České 
Budějovice. 

Anotace: 
Cílem první části kurzu je teoretická výchozí připravenost a teoretická orientace v oblasti 
energetiky budov a hodnocení energetické náročnosti budov podle platných právních norem. 
Účastníci kurzu zpracují PENB pod vedením lektora příklady konkrétních budov (obytná 
budova, administrativní budova) podle požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb. Tato část kurzu 
probíhá na počítačovém vybavení účastníků kurzu.  
Každý účastník kurzu musí mít vlastní PC, na které mu budou nahrány podklady. 
Účastníci budou mít k dispozici v elektronické a tištěné podobě všechny pracovní materiály, 
které si účastník může i se svými zpracovanými příklady přenést do svého počítače. 
 
Přihláška a program na: https://www.ckait.cz/energeticky-spedialista-s-opravnenim-ke-
zpracovani-penb 
 
Cena kurzu: 4 800,- Kč včetně DPH (pro členy ČKAIT sleva 300,- Kč) 
Kurz je akreditován v systému CŽV ČKAIT 1 bodem. 
 

 

 
 

23. 3. 2023          Odborná exkurze na stavbu rekonstrukce nádražní 
budovy České Budějovice 

 

Místo: sraz účastníků – nádraží hala České Budějovice, bývalý výstup 
Čas: 14:00 hod. 
Pořadatel: Oblastní pobočka ČSSI České Budějovice 
Program: prohlídka rekonstrukce budovy železničního nádraží v Českých 

Budějovicích  
Odborný garant:  průvodcem na stavbě bude zástupce firmy Metrostav 
Vložné:  členové ČSSI a ČKAIT bezplatně 
Přihlášky: cb@cssi-cr.cz, karelkocina@seznam.cz 
                               Ing.Karel Kocina  tel. 606 486 968 
 
Vzhledem k mimořádnému zájmu o tuto stavbu bude následovat ještě v květnu 2023 exkurze 
zajišťovaná Oblastní kanceláří ČKAIT, ve spolupráci se stavebníkem.  
 
 
 
 

30. 3. - 1. 4. 2023 URBATECH 

 
Veletrh pro města a obce. Energetika - klimatické změny - voda v krajině. 
V rámci výstavy OK ČKAIT České Budějovice a IC ČKAIT Praha v pavilonu „T1“ Výstaviště 
České Budějovice poradenské středisko s možností prodeje odborných publikací s činností 
poradenského střediska pomůže OP ČSSI zajištěním konzultanta. 
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4. - 5. 4. 2023 Mezinárodní konference DŘEVOSTAVBY 

 
Organizuje Vyšší odborná škola Volyně ve spolupráci s OK ČKAIT České Budějovice  
Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Rakouska, Švýcarska, 
Slovenska, a České republiky (simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn). 
Tematické okruhy: 

Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana 
Materiály a polotovary používané pro dřevostavby 
Vícepodlažní dřevostavby 
Rekonstrukce dřevěných staveb 
Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty 
Požární ochrana při realizaci dřevostaveb  

Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost 
a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT. 
Bližší informace k semináři na telefonním čísle 383 372 817, 604 251 109 nebo 603 537 979 
a https://www.evolyne.cz/web/seminare 
 
 
 

13. 4. 2023  Stavební zákon v praxi 
 
Místo:   Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice,  

vchod z Klavíkovy ulice. 
Čas:    13:00 – 17:00 hod. 
Přednášející: Ing. František Konečný, Ph.D., vysokoškolský pedagog, specialista na 

stavební právo 
Ing. arch. Petr Hornát, Krajský úřad, vedoucí odboru regionálního 
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 
Ing. Jaroslav Hodina, Krajský úřad, vedoucí oddělení stavebního řádu 

Anotace:   Předmětem semináře je poskytnout účastníkům základní přehled 
platných změn stavebního zákona, se zaměřením na aplikaci zákona v 
praxi. 

Program: 
1. Aktuální stav legislativního procesu F. Konečný 
2. Rámcový přehled podstatných změn F. Konečný 
3. Územní plánování P. Hornát 
4. Povolování staveb F. Konečný 
5. Změny v odvolacích řízeních J. Hodina 
6. Navrhovaná struktura stavebních úřadů J. Hodina 
7. Ostatní změny - soudní přezkum J. Hodina 
8. Diskuse 

 
Vložné:   člen ČKAIT zdarma, cizí účastník 500 Kč po předchozí přihlášce. 

Přihlášky na https://www.ckait.cz/novy-stavebni-zakon-v-praxi-0 
Kurz je akreditován v systému CŽV ČKAIT 1 bodem. 
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25. 4. 2023  Školení povodňových orgánů obcí 
 
Místo:   sál zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje 

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 
Čas:    9:00 hod 
Pořadatel:  ČSVH ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje 
Pozvánka:   ke stažení na www.csvh.cz včetně formuláře přihlášky 
Přihlášky:   cssi@csvh.cz   do 17. 4. 2023 
Vložné:  1000,- Kč  
Informace:   Ing. Jiří Baloun, 
   jiri.baloun@pvl.cz 
 
Školení je zaměřeno pro Povodňové orgány obcí, které jsou základním článkem řízení ochrany 
před povodněmi. Ochrana před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace včetně 
řízení, organizace a kontroly všech činnosti v průběhu povodně a v období bezprostředně po 
povodni. 
 
 

PŘIPRAVUJEME         
 
 

22. 3. 2023  Výroční členská schůze ČSVH                         
 
Výroční členská schůze ČSVH se v letošním roce bude konat 22. 3. 2023 (středa) od 15:00 
hodin v salónku restaurace HOCH ŠPALÍČEK v Českých Budějovicích, Vltavské nábřeží 
688/3. 
 
Pozvánka: ke stažení na www.csvh.cz 

 
Výbor pobočky, zve tímto své členy k účasti na výroční volební členské schůzi. Svojí účastí a 
návrhy přispějete ke zlepšení činnosti společnosti a členství v našem svazu bude pro každého 
přínosem. 

 
Ing.Miloslava Melounová – předsedkyně ČSVH 

 
 
18. 5. 2023  Odtokové armatury 

 
Místo:  Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice  

  vchod z Klavíkovy ulice 
Čas:  13:00 – 17:00 hod. 
Přednáší:  Ing. Jaroslav Maňas, Martin Kulíšek  
Program: 

1. Seznámení s výrobním programem HL Hutterer Lechner GmbH, 
2. Problematika těsnicích manžet a stavebních prostupů spodní stavbou;  

  Návaznost na povlakové izolace, bílé vany, 
3. Řešení odvodnění plochých střech a nouzových střešních vtoků dle  
 ČSN756760; Odvodnění zpevněných ploch – parkovací domy,  
4. Zelené a provozní střechy, 
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5. Terasové a balkonové vtoky, atikové odtoky (chrliče), 
6. Lapače splavenin pro dešťové svody vedené ve fasádách 
7. Diskuze k prezentovaným tématům 

 
Doprovodné materiály:  technický katalog HL31/Cz; prospekty k těsnicím manžetám 

prostupů spodní stavbou, nouzovým střešním vtokům, atikovým 
odtokům. Vzorky materiálů a předvedení kombinací. 

Organizuje:   Oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice ve spolupráci ve spolupráci 
s HL Hutterer a Lechner GmbH, technická kancelář ČR, Šlapanice 

 
Přihlášky na https://www.ckait.cz/hl-systemova-reseni-odtoku-pro-ploche-strechy-terasy-
balkony-atikove-odtoky 
 
Vložné:   člen ČKAIT zdarma, cizí účastník 500 Kč po předchozí přihlášce. 
Kurz je akreditován v systému CŽV ČKAIT 1 bodem. 

 

 
23. 5. 2023  Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici 

České Budějovice – odborná exkurze na staveništi 
 
Místo:  České Budějovice – železniční nádraží 
 sraz účastníků bude upřesněn 
Nástupní časy:  13:00 / 14:00 /15:00 hod. 
Program:  Prohlídka další etapy pokračující rekonstrukce objektu zapsaného na 

seznamu nemovitých památek NPÚ. Ukázka postupů při rekonstrukci 
objektu za provozu a rozsahu náročnosti rekonstrukce. Pro absolventy 
exkurze z roku 2022 možnost porovnání současného a původního stavu 
objektu. 

Organizuje:  Správa železnic, státní organizace a Sdružení Metrostav-EDIKT-AVERS 
ve spolupráci s OK ČKAIT 

 
Z důvodu omezené kapacity bude prohlídka stavby organizována po skupinách o max. počtu 
15 osob. Účastníci budou zařazeni do nástupního času podle data přihlášení (v případě většího 
zájmu budou přidány další termíny). 
Prohlídka bude fyzicky náročnější – od sklepa až po vrchol kopule střechy.  
 
Přihlášky na: https://www.ckait.cz/rekonstrukce-vypravni-budovy-v-zst-ceske-budejovice  
   nebo na cb@ckait.cz 
 
 

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ   _____  ___ 
 
 

16. 2. 2023 Seminář k mostnímu stavebnictví 
 

Dne 16. 2. 2023 se konala další společná akce Jihočeské pobočky Unie mostařů České 
republiky a Oblastní kanceláře ČKAIT České Budějovice. Pro značný zájem o tyto akce z 
minulých let jsme se rozhodli uspořádat tentokrát celodenní seminář k problematice mostního 
stavitelství. Cílem akce bylo zlepšit technické znalosti odborníků, kteří se zabývají 
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projektováním, stavěním, údržbou a investiční přípravou mostů se zaměřením na mosty 
silniční. Přípravu akce jsme projednali s Odborem liniových staveb MD, který pořádání 
odborného semináře uvítal a průběh byl organizován pod jeho záštitou. 

Jako nejvhodnější místo pro účastníky se jevila aula SPŠS v Českých Budějovicích, která je 
vybavená projekční technikou, má dostatečný počet míst a vyhovující možnost pro 
občerstvení. Ředitel školy s pořádáním akce v navrženém termínu souhlasil, a protože jsme 
se touto školou pořádali už několik akcí, nabídli jsme možnost účasti i pro několik učitelů a 
studentů.  

Seminář byl zahájen předsedou Jihočeské pobočky UMČR, Ing. Josefem Pumprem, který 
přivítal účastníky a moderoval průběh jednání. S úvodním slovem vystoupil předseda 
Jihočeské oblastní kanceláře ČKAIT Ing. František Hladík. Ve svém vystoupení ocenil 
dlouhodobou spolupráci obou pořadatelů a skutečnost, že o tyto akce je v odborné veřejnosti 
zájem a zúčastňuje se jich velký počet členů ČKAIT. 

Blok odborných přednášek zahájila pracovnice Sekce liniových staveb Ministerstva dopravy 
Ing. Pavla Březnická. Seznámila účastníky semináře s plánem investičních záměrů na 
silničních stavbách, ocenila ochotu a schopnost pořadatelů organizovat tyto odborné akce. 
Dále řekla, že staveb Ministerstvo dopravy takto organizovaným akcím ochotně poskytne 
záštitu a bylo by vhodné zlepšit propagace těchto odborných akcí pro lepší vstup do veřejného 
prostoru. 

První odbornou přednášku s názvem „Náhled do historie mostního stavitelství“ prezentoval 
zakládající člen UMČR, Ing. Michael Šmucr. Zajímavě hovořil o historických etapách mostního 
stavitelství. Své vystoupení doplňoval fotografiemi vzorových mostů podle vývoje mostního 
stavitelství. Zároveň okomentoval činnost hlavních mostních odborníků pro jednotlivé typy 
mostních konstrukcí. Přednáška byla zajímavá a dobře připravená. 

Dále následoval blok přednášek s názvem Navrhování a provádění mostů ve světle jejich 
následné údržby s dílčím i tématy o jejich projektování, stavbě a údržbě. Přednášejícími byli 
Ing. Tomáš Míčka z firmy Pontex a Ing. Jakub Goringer ze Stavební fakulty ČVÚT Praha. 
Témata přednášek byla doplněna videoprojekcí a byla zaměřena na koordinaci mezi 
projektováním, stavbou a údržbou mostních staveb. V průběhu přednášek probíhala i diskuze 
a odpovědi na dotazy účastníků.  

Odpolední jednání zahájil zakládající člen a emeritní celorepublikový předseda UMČR, Doc. 
Ing. Jan Tomek CSc., a ve své přednášce se věnoval kamenným a cihelným mostním 
konstrukcím v evropském prostoru v železniční i silniční dopravě, Také se zaměřil na vojenské 
mostní stavby.  

Další přednáška se trochu vymykala stanoveným tématům z programu, ale do programu byla 
zařazena z důvodu aktuálnosti a vztahu k významné historické stavbě. Jednalo se diagnostický 
průzkum katedrály Svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, který byl právě dokončen. S 
prováděním a výsledky průzkumu nás seznámil zkušený pracovník z oblasti diagnostiky staveb 
Ing. Martin Krejcar. Zadáním diagnostického průzkumu katedrály bylo posoudit statiku stavby 
i s ohledem na instalaci nových varhan. Průzkum prokázal, že stavba je v dobré kondici.  

O aktualizovaném metodickém pokynu MD pro provádění prohlídek mostů informoval 
účastníky doc. Ing. Jan Tomek CSc. 

V posledním bodu programu vystoupil Mgr. Václav Škopek ze SÚS Jihočeského kraje. Jeho 
přednáška byla zaměřena na metodiku sledování stavu a údržby mostů. SÚS JČK má 
propracovaný program na sledování a hodnocení stavu mostů. V reálném čase může sledovat 
zjištěné závady z prohlídek, stav v jejich odstraňování a vyhodnocovat trend v technickém 
stavu mostů i s ohledem na finanční možnosti pro rekonstrukce, opravy a údržbu. Přednáška 
byla zajímavá. 

V závěru akce proběhla diskuze v jednotlivým tématům a byla promítnuta aktuální 
videoprojekce z dronu stavby dálnice D3, úsek Roudné – Dolní Třebonín. 

Pořadatelé poděkovali přednášejícím za kvalitně připravená vystoupení a podporovatelům 
přípravy semináře: 



Střední průmyslová škola stavební České Budějovice, Swietelsky stavební s. r. o., Reno 
Šumava s. r. o., Inbest s. r. o., Tisox s. r. o., Dopravní a inženýrské služby s. r. o. 

Semináře se účastnilo 47 posluchačů, z toho 29 členů ČKAIT a 12 členů UMČR. Akce byla 
účastníky hodnocena jako velmi zdařilá. 

 
Ing. Josef Pumpr, předseda Jihočeské pobočky UMČR 
 
 
 

22. 2. 2023  Výroční členská schůze OP ČSSI 
 

 
Výroční členská schůze Oblastní pobočky ČSSI České Budějovice, z. s., se konala dne 22. 
února 2023 v Českých Budějovicích v restauraci Bistro Lokotka.  
Po zahájení a uvítání účastníků a hostů proběhla volba komisí, následovala zpráva předsedy 
o činnosti pobočky za minulé volební období 2020–2022. Činnost v tomto období byla 
narušena omezeními spojenými s epidemií COVID-19, a některé připravené akce byly 
uskutečněny až v roce 2022. Šlo o odborné exkurze na stavbách Jihočeského kraje, jeden 
seminář a dvě odborné 3denní exkurze do oblasti Chebska a Znojemska. Kromě prohlídky 
oceněné stavby v tomto regionu proběhla návštěva kulturních a technických památek. Veškeré 
akce byly pořádané ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT. Ve své zprávě se předseda 
kriticky vyjádřil k aktivitě některých členů, účasti členů na akcích, kde převládali členové ČKAIT. 
Hlavním úkolem je soutěž Presta, která proběhla v odloženém termínu v roce 2021.   
V současné době má pobočka 62 členů, z nichž polovina je ve věku nad 65 roků. Předseda 
zdůraznil, že je nutno věnovat pozornost členské základně a získávání nových členů, převážně 
mladých. Na závěr poděkoval za činnost členům pobočky a spolupráci s pobočkou ČKAIT, 
ČSVH a SPS. 
Dále byla projednána zpráva o hospodaření za rok 2022, který skončil s kladným výsledkem. 
Přetrvávají nedostatky v úhradě členských příspěvků. Projednán byl návrh rozpočtu na rok 
2023 a zpráva revizní komise. Návrh plánu práce byl pouze obecný, kde hlavní činností budou 
semináře, exkurze včetně vícedenních. Důležitým úkolem je spolupráce s místními 
organizacemi a školami. 
V diskusi vystoupili zejména hosté, kteří hodnotili dosavadní spolupráci a společné úkoly a 
činnost v následném období. Prezident ČSSI Ing. Adam Vokurka hovořil o práci prezidia a 
poděkoval za činnost pobočky. 
Po zprávách komisí – mandátové a volební byl zvolen 8členný výbor pobočky a 2členná revizní 
komise.  
Na závěr bylo přijato usnesení, ve kterém byly schváleny projednané zprávy, včetně zvýšení 
členského příspěvku od roku 2023 – základní členský příspěvek 900,- Kč, snížený členský 
příspěvek 500,- Kč. Výroční členská schůze uložila výboru spolupracovat s organizacemi a 
školami, pořádat odborné exkurze a semináře, věnovat pozornost členském základně a 
placení členských příspěvků. 
Výroční členské schůze se zúčastnilo 14 členů pobočky (22,5 % z celkového počtu členů) a 4 
hosté - prezident ČSSI, předsedkyně ČSVH, předseda Jihočeské pobočky SPS a předseda 
Oblastní kanceláře ČKAIT. 
 
Ing. Karel Kocina – předseda pobočky ČSSI 
 
 
 
. 



INFORMACE        _ ___ 
 

 
Členské příspěvky ČSSI - rok 2023 
 

 

Členské příspěvky Oblastní pobočky ČSSI České Budějovice byly na rok 2023 stanoveny 
usnesením výroční členské schůze následovně: 
           základní členský příspěvek  900 Kč        

snížený členský příspěvek   500 Kč 
 

Žádáme členy o úhradu členských příspěvků na účet ČSSI vedený u Fio-banky 
číslo účtu:   2001302480 / 2010 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena pro identifikaci platby.  
 
Ing. Karel Kocina – předseda pobočky ČSSI  
 

 

Vodohospodářský Bulletin 2022 
 

Byla vydána každoroční odborná publikace pro členy ČSVH a ostatní veřejnost, která přináší 
zajímavé odborné články. 
Podrobnosti naleznete na www.csvh.cz 

 

Odborné akce pro vodohospodáře  

pořádané jinými subjekty 

VODA ZLÍN 2023                                                              9. - 10. 3. 2023 
Pořadatel: Moravská vodárenská, a.s., Vodárna Zlín, a.s. 
www.smv.cz 
 
PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI           19. - 20. 4. 2023 
Pořadatel: STUDIO AXIS, spol. s r.o. 
www.studioaxis.cz 
 
HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2023                30. 5. - 1. 6. 2023 
Pořadatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. 
www.ih.cas.cz  
 
VODOVODY-KANALIZACE                                         23. - 25. 5. 2023 

      22. Mezinárodní vodohospodářská výstava v Praze 
  Pořadatel :  SOVAK     

www.vystava-vod-ka.cz 
Rybníky 2023      Praha                                              15. - 16. 6. 2023 
Pořadatel: ČVUT    
info:konferencerybniky@gmail.com 
 
VODA 2023          Litomyšl                                          20. - 22. 9. 2023 
Pořadatel: CzWA      
www.bienalkaczwa.cz 

http://www.csvh.cz/
http://www.smv.cz/
http://www.studioaxis.cz/
http://www.ih.cas.cz/
http://www.vystava-vod-ka.cz/
http://www.bienalkaczwa.cz/

