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24. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019 se
věnuje tématu Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu
Dne 7. června 2019 se od 9.00 hodin uskuteční v Kulturním centru Svoboda (Za Mostní branou
1791/5, 350 02, Cheb, 354 423 311, info@kcsvoboda.cz) 24. ročník mezinárodní konference Městské
inženýrství Karlovarsko 2019. Záštitu nad pořádáním letošní konference přijal ministr kultury České
republiky, ministryně pro místní rozvoj České republiky, ministr dopravy České republiky, ministr
průmyslu a obchodu České republiky, hejtmanka Karlovarského kraje a starosta města Cheb.
Letošní konference je spolufinancována Evropskou unií ze Společného fondu malých projektů v rámci
Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2014–2020 (Evropská územní spolupráce).
Tematické okruhy letošní konference zahrnují problematiku urbanismu veřejného prostoru pod úrovní
terénu a souvisí s udržitelným rozvojem v evropských zemích (viz Strategie Europa 2020). Zejména se
jedná o:
• technické aspekty sanace kanalizačních sítí;
• energetické kanály Pražské energetiky (PRE v Praze), využívání moderních a inovativních
technologií a energetických konceptů. Klíčovými segmenty strategie jsou distribuce elektřiny,
obchodování s elektřinou a plynem;
• veřejný prostor pod úrovní terénu – kolektory v Praze.
S úvodní přednáškou o urbanismu veřejného prostoru pod úrovní terénu vystoupí
Ing. Radka Bürgermeisterová, Ph.D., z Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), se ve své přednášce
zaměří na podzemní urbanismus jako specifickou část stavební činnosti.
Ing. arch. Pavlovský, Ph.D., z VUT Brno, Fakulta stavební, se ve svém příspěvku bude věnovat pěší
dopravě pod úrovní terénu, a to nejen u nás, ale ve světě vůbec.
Ing. Peter Pittner, BUNG, VBI Deutschland, a Univ.-prof. Dr.-Ing. Manfred Keuser, Berantender
Ingenieur – Prüfingenier für Baustatik, VBI Deutschland, se podělili o téma nových železničních tras.
Jedná se o železniční projekt Stuttgart–Ulm, který sestává ze dvou částí. První nese jméno Stuttgart21
a kompletně modernizuje dopravu v metropoli Bádenska-Württemberska. Druhá část je
vysokorychlostní železnice spojující Stuttgart s Ulmem. Projekt je součástí rychlostního koridoru z
Paříže do Budapešti, kde budou vlaky jezdit rychlostí 250 kilometrů za hodinu.
Ing. Petr Švec, předseda představenstva Kolektory Praha a.s., promluví o hlubinných kolektorech
v centru hl. m. Prahy. Pražské kolektory jsou unikátní podzemní stavbou.

Ing. Dmitar Georgiev Hvarlev, Bulharská IK, měl připravenou přednášku o analýzách tunelových
konstrukcí v Bulharsku. Přednášku s ohledem na onemocnění autora přednese Ing. Georgij Kordov,
prezident Bulharské inženýrské komory Sofia město.
Ing. arch. Roman Talaš, HB Reavis Slovakia, SKSI, seznámí účastníky s projektem autobusového nádraží
Mlýnské Nivy v Bratislavě.
Dipl. Ing. Ralf Strothteicher, technický ředitel Městské vodárny v Drážďanech, má připravenou
přednášku o obnově historické kanalizační sítě města Drážďany.

Konferenci doplňují odborné exkurze. Součástí konference je i pravidelné setkání přednášejících a
čestných hostů s představiteli hostitelského města a představiteli Karlovarského kraje, které se koná
dne 6. června 2019 v předvečer konání konference v INGO CASINU ve Františkových Lázních. Čestní
hosté a přednášející se mohou zúčastnit slavnostního večera Dnů stavitelství a architektury
Karlovarského kraje v Galerii umění Karlovy Vary, který se uskuteční dne 7. června 2019.
Zveme Vás, novináře, k návštěvě 24. ročníku mezinárodní konference MI Karlovarsko 2019, která se
věnuje tématu Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu. Pokud budete mít zájem o zaslání
sborníku na flash; napište, pošlu Vám ho přes úschovnu.
Členové ČKAIT mají bezplatnou účast. Novináři se mohou akreditovat na e-mail: srafajova@ckait.cz
nebo jiri.lodr@volny.cz do 6. 6. 2019.
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Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz, www.ckait.cz
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a
autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné
databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího
vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení
disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími
odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí
světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový magazín
Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisů Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o.,
vydává odbornou stavební literaturu. ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je

veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní

organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž
byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické
osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety
(1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků
příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Usiluje o maximální využití duševního potenciálu stavebních a jim na roveň postavených
inženýrů, zastupuje a hájí morální a profesní zájmy svých členů. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Je pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku
inženýrů a architektů v Království českém, založeného v r. 1865, a Spolku československých inženýrů (SIA), zrušeného v r. 1951.

