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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
březen až červen 2018 

 ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 

 

 

13. – 14. 
3. 

9.00 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ 
K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM 
Ing. Rusek, JUDr. Šakarov 
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-
seminare/op-hradec-
kralove/skoleni-k-priprave-k-
legislativni-casti-autorizacnich-
zkousek-15.html 

HSC 
zasedačka 

24. 3.  SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Praha 

duben 
2018 

 

3. 4. 
Úterý!!! 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

14.30  

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A 
DALŠÍ PROGRAMY SFŽP, 
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 
PROJEKTANTŮ 
V POŽADOVANÉ 
DOKUMENTACI 
Ing. Jakub Hrbek, ředitel odboru 
řízení národních programů 
http://www.ckait.cz/content/nova
-zelena-usporam-dalsi-
programy-sfzp-nejcastejsi-
chyby-projektantu-v-
pozadovane-dokumen-0 

 
24. – 25. 

4. 
 INŽENÝRSKÝ DEN Brno 

květen 
2018 

14. 5.!!! 
 

13.00  Schůze výborů  

14.30 

ENERGETICKÁ NÁROČNOST 
BUDOV – energetické 
dokumenty, platná legislativa, 
výstupy pro dotační programy 
apod. 
Ing. Věra Sytařová - energetický 
specialista 
autorizovaná osoba v oborech 
pozemní stavby a energetické 
auditorství 
http://www.ckait.cz/content/ener
geticka-narocnost-budov-12 

HSC 
zasedačka 

15. 5. 
9.00 – 
12.00 

NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI 
ZDVOJOVÁNÍ 
A SANACI ZATEPLOVACÍCH 
SYSTÉMŮ ETICS 
Ing. Ladislav Valeš  
externí technický 

HSC 
zasedačka 

http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-legislativni-casti-autorizacnich-zkousek-15.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-legislativni-casti-autorizacnich-zkousek-15.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-legislativni-casti-autorizacnich-zkousek-15.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-legislativni-casti-autorizacnich-zkousek-15.html
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/op-hradec-kralove/skoleni-k-priprave-k-legislativni-casti-autorizacnich-zkousek-15.html
http://www.ckait.cz/content/nova-zelena-usporam-dalsi-programy-sfzp-nejcastejsi-chyby-projektantu-v-pozadovane-dokumen-0
http://www.ckait.cz/content/nova-zelena-usporam-dalsi-programy-sfzp-nejcastejsi-chyby-projektantu-v-pozadovane-dokumen-0
http://www.ckait.cz/content/nova-zelena-usporam-dalsi-programy-sfzp-nejcastejsi-chyby-projektantu-v-pozadovane-dokumen-0
http://www.ckait.cz/content/nova-zelena-usporam-dalsi-programy-sfzp-nejcastejsi-chyby-projektantu-v-pozadovane-dokumen-0
http://www.ckait.cz/content/nova-zelena-usporam-dalsi-programy-sfzp-nejcastejsi-chyby-projektantu-v-pozadovane-dokumen-0
http://www.ckait.cz/content/energeticka-narocnost-budov-12
http://www.ckait.cz/content/energeticka-narocnost-budov-12
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spolupracovník společnosti  
fischer international s.r.o. a 
technického oddělení 
společnosti fischer international 
s.r.o.   
http://www.ckait.cz/content/nove
-technologie-pri-zdvojovani-
sanaci-zateplovacich-systemu-
etics-2 

 

17. 5. 
 

 
VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ REPUBLIKY 

Praha 

31. 5.  

FESTIVAL RE:PUBLIKA 1918-
2018 
KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
REPUBLIKY 

Brno 

červen 
2018 

4. 6. 

13.00  Schůze výborů  

14.30 

AKUSTIKA V BUDOVÁCH 
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D 
Katedra konstrukcí pozemních 
staveb ČVUT Praha 
http://www.ckait.cz/content/akus
tika-v-budovach-1 

HSC 
zasedačka 

7. 6. – 
10. 6. 

 

PODÉL VLTAVY NAHORU A 
DOLŮ 
ODBORNÁ EXKURZE SE 
ZAMĚŘENÍM NA 
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ OBLASTNÍ POBOČKA HK, z.s. 

ZA ROK 2017 

Zpráva o činnosti Oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové za rok 2017 hovoří o stavu 
naší činnosti v období roku 2017, a to zejména od minulé výroční členské schůze, která se 
konala 27. 2. 2017. Činnost zajišťoval nově zvolený výbor pobočky. 

Členové výboru jsou 

předseda   Ing. Jiří Hájek 
místopředseda     Ing. Karel Peterka 
členové  Ing. Vlastimil Klazar 
   Ing. Josef Čermák 
   Ing. Vladimír Janda 
   Ing. Bohumil Rusek 
   Ing. Václav Kikinčuk 
   Ing. Jiří Vejvoda 

Revizní komise pracovala ve složení 

předseda  Ing. Milan Havlišta 
členové  Ing. Miroslav Pišta 
   Ing. Josef Šaroun 

http://www.ckait.cz/content/nove-technologie-pri-zdvojovani-sanaci-zateplovacich-systemu-etics-2
http://www.ckait.cz/content/nove-technologie-pri-zdvojovani-sanaci-zateplovacich-systemu-etics-2
http://www.ckait.cz/content/nove-technologie-pri-zdvojovani-sanaci-zateplovacich-systemu-etics-2
http://www.ckait.cz/content/nove-technologie-pri-zdvojovani-sanaci-zateplovacich-systemu-etics-2
http://www.ckait.cz/content/akustika-v-budovach-1
http://www.ckait.cz/content/akustika-v-budovach-1
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Naše pobočka, jako samostatný právní subjekt v rámci ČSSI měla ke dni 31. 12. 2017 
celkem 151 registrovaných členů, z toho 77 řádných členů, 15 platících seniorů, 54 členů je 
neplatících seniorů, 2 členy přidružené a 3 absolventy. K 31. 12. 2016 měla OP Hradec 
Králové celkem 155 členů. Z porovnání vyplývá, že naše řady opustili 4 členové (3 zemřeli a 
jeden odešel na vlastní žádost). Jak zde každým rokem konstatuji, je úbytek členské 
základny bohužel stálý. Na výběru členských příspěvků se negativně projevuje i věkový 
posunu členů do kategorií seniorů. Proto bych Vás rád, opět všechny požádal o maximální 
snahu o pozitivní propagaci našeho svazu, a to zejména u mladých stavebních inženýrů.  

Vrcholovým orgánem Český svaz stavebních inženýrů je Prezidium ČSSI, jehož 
členové jsou předsedové oblastních poboček a odborných společností. Výkonným orgánem 
ČSSI je Exekutiva ČSSI. Členové Exekutivy jsou voleni na Sjezdu ČSSI z řad delegátů a 
právě rok 2017 byl pro Český svaz stavebních inženýrů rokem volebním. Volby probíhaly ve 
všech oblastních pobočkách a odborných společnostech. Dne 25. listopadu 2017 se 
v Národním technickém muzeu v Praze konal celorepublikový sjezd ČSSI, na kterém byli 
zvoleni noví členové exekutivy na další tříleté volební období. Novým prezidentem ČSSI se 
stal Ing. Adam Vokurka (OS Česká společnost krajinných inženýrů), za členy exekutivy byli 
zvoleni Ing. František Kuda (OS Česká společnost městského inženýrství), Ing. Jiří Skyva 
(OP Brno), Ing. Bedřiška Vaňková (OP Praha), Ing. Jiří Hájek (OP Praha), Ing. Jiří Hájek (OP 
Hradec Králové). 12. prosince 2017 proběhlo první zasedání nově zvolné Exekutivy, na 
kterém kromě jiného proběhla volba dvou viceprezidentů. Za viceprezidenty byli zvoleni Ing. 
František Kuda (OS Česká společnost městského inženýrství) a Ing. Jiří Hájek (OP Hradec 
Králové). 

Sjezd Českého svazu stavebních inženýrů uložil Prezidiu ČSSI a Exekutivě ČSSI 
zabývat se náměty a připomínkami přednesenými v rámci diskuse, a to zejména  

➢ více spolupracovat se SŠ a VŠ stavebního směru 
➢ prohloubit spolupráci s ČKAIT 
➢ více spolupracovat s veřejnoprávními institucemi 

Stejně jako v roce 2016 tak v roce 2017 bylo významnou iniciativou Českého svazu 
stavebních inženýrů postupné doplňování informační databáze o stavebních firmách a 
projektových ústavech, které působily a působí na historickém území českého státu.  Soubor 
informací má název PAMĚŤ FIREM. Tato databáze byla rozšířena o oddíl nesoucí název 
PAMĚŤ STAVEB. Tato databáze si klade za cíl, shromažďovat informace o významných 
stavbách zbudovaných na území Československa a Českého státu a má být připomínkou 
historického vývoje stavebnictví na našem území. Český svaz stavebních inženýrů se chce 
touto iniciativou zasadit o to, aby dějiny našeho oboru nezanikly. 

Na konci loňského roku Český svaz stavebních inženýrů podepsal smlouvu o 
spolupráci a výhradním partnerstvím s internetovým portálem „ceny za projekty“ 
(www.cenyzaprojekty.cz). V rámci tohoto projektu bude ČSSI spolupracovat na tvorbě 
metodiky při stanovování cen projektových prací a prostřednictvím webovského rozhraní tuto 
metodiku rozšířit mezi projektanty, investory, orgány státní správy a veřejnost. ČSSI se touto 
formou snaží zasadit o zlepšení stavu v oblasti finančního ohodnocení projektové práce.  

Z běžné činnosti Prezidia je možné připomenout, že Český svaz stavebních inženýrů 
byl jako tradičně přizván, jako spolupořadatel celorepublikové soutěže Stavba roku. Stal se 
organizátorem několika odborných seminářů a konferencí. Spolupodílí se na vydávání 
odborných publikací a časopisů. Nadále zůstává jako zkušební orgán České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. A je zcela jistě platným členem SIA 
rady výstavby České republiky.  

Rok 2017 byl pro naši pobočku rokem běžné činnosti. Bylo však nutné provést 
několik administrativních kroků, které vyplynuly ze změny na pozici místopředsedy naší 

http://www.cenyzaprojekty.cz/
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oblastní pobočky, a to vůči bankovnímu ústavu (Česká spořitelna) u kterého je veden náš 
bankovní účet.  

Naše práce v pobočce v loňském roce vycházela především z usnesení minulé výroční 
členské schůze, která stanovila plán na rok 2017. 

Jedním z hlavních úkolů daných usnesením bylo na úseku spolupráce se samosprávou 
a krajskými orgány uspořádat již 14. ročník soutěže „Stavba roku královéhradeckého kraje“ a 
to ročník 2017. Spolupořadateli soutěže byli Královéhradecký kraj, Oblastní kancelář České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků (OK ČKAIT) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
(SPS). V tomto ročníku bylo přihlášeno 14 staveb. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 
v prostorách Královéhradecké vědecké knihovny za účasti odborné veřejnosti a tisku. 
Vítězům předával čestná uznání a tituly Stavby roku hejtman Královéhradeckého kraje. 
Expozice oceněných děl je umístěna ve výstavních prostorech budovy Hradeckého 
stavebního centra. Pro rok 2018 připravujeme již 15. ročník této prestižní regionální soutěže.  

Činnost naší pobočky se opírá o úzkou spolupráci zájmových a odborných organizací 
působících ve stavebnictví v Královéhradeckém kraji, a to zejména OK ČKAIT a SPS. 
Základem je jednotný program činnosti. V jeho rámci se uskutečnilo 23 akcí. Tematická 
skladba těchto akcí se snaží reagovat na podměty a potřeby našich členů od přednášek 
legislativního charakteru až po akce úzce specializované odborné problematiky. V lednu 
loňského roku byla jako tradičně uspořádána přednáška s historickou tematikou. Únorová 
přednáška měla název „Vnitřní rozvody elektronických komunikací“. Dále následovaly 
přednášky „BIM-Praktické zkušenosti z navrhování a provádění staveb“, „Bezbariérové 
užívání staveb“, „Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ“, 
„3D tiskárny ve stavebnictví a strojírenství“, „Problematika namáhání železobetonových 
prvků“, „Opravy a zdvojení zateplovacích systémů“, „Mosty v Hradci Králové“, „Katastr 
nemovitostí“, „Škody v projektové dokumentaci a poučení z nich“. Vrcholem cyklu přednášek 
roku 2017 byla přednáška prof. Ing. arch. Evy Jiřičné „Sklo a ocel v architektuře“.  

Součástí Jednotného programu jsou dále odborné exkurze. V loňském roce byla 
uspořádána exkurze na stavbu úseku dálnice D11. Dále jsme navštívili Centrum 
stavitelského dědictví v Plasích a prohlédli jsme si nové objekty letištního terminálu 
v Pardubicích.  Opětovně byl zorganizován zájezd na stavební veletrh For Arch Praha. 
Zahraniční exkurze nás zavedla k našim východním sousedům na Slovensko a do 
Maďarska. V rámci této cesty jsme si kromě jiného prohlédli centrum Košic, historickou část 
městečka Levoče a na Maďarském území jsme navštívili oblast Tokaje. 

Z tuzemských exkurzí je nutné připomenout podzimní návštěvu Severních Čech, a to 
Liberec a okolí.  

Také v roce 2017 bylo zorganizováno společenské setkání aktivních členů pobočky. 
Tentokráte nás přivítalo město Chrudim. 

Z další činnosti Oblastní pobočky lze vybrat 

Pro zájemce o udělení autorizace v ČKAIT byla v roce 2017 uspořádána dvě školení 
k legislativní části autorizačních zkoušek. 

V rámci programu celoživotní vzdělávání jsou pro naše členy pořádány kurzy 
anglického jazyka, a to v několika úrovních pokročilosti studentů. Kurzy je zaměřují na 
odbornou angličtinu s využitím ve stavební praxi. 

Podrobný přehled všech akcí je průběžně uváděn v našem Zpravodaji. Tyto akce jsou 
zařazeny do programu celoživotního vzdělávání, které se pořádají v rámci Informační 
činnosti pro oblastní kancelář ČKAIT.  
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Nyní se opět vrátím k plnění úkolů daných usnesením minulé výroční členské schůze. 
Jedním ze zásadních úkolů bylo udržet ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2017. Tento 
úkol se nám podařilo úspěšně dodržet. Zde musím, jako každoročně, poděkovat všem, kteří 
se na vytváření finančních zdrojů pro činnost naší pobočky podíleli. Základními zdroji financí 
vedle výběru členských příspěvků jsou školení k legislativní části autorizačních zkoušek a 
činnosti zajišťované naší pobočkou v rámci celoživotního vzdělávání a informační činností 
pro OK ČKAIT. Podrobný přehled o hospodaření je součástí zprávy o hospodaření Oblastní 
pobočky HK v roce 2017.  

Ing. Jiří Hájek 
předseda OP ČSSI HK 

 

USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
OBLASTNÍ POBOČKY ČSSI V HRADCI KRÁLOVÉ, 

 KONANÉ DNE 12. 2. 2018 

Výroční členská schůze OP ČSSI v Hradci Králové, která se konala dne 12. 2. 2018 za 
přítomnosti 26 členů pobočky (17,2 %) 

1. Schvaluje 
 Zprávu o činnosti výboru za rok 2017  
 Zprávu o hospodaření pobočky za rok 2017  
 Zprávu revizní komise za rok 2017 
 Plán činnosti ČSSI OP HK na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018 

2. Bere na vědomí 
 Ukončení členství Ing. Jiřího Klofandy a Ing. Jindřicha Kmoníčka a úmrtí Ing. Petra 

Haláka, CSc., Ing. Jindřicha Černého a Ing. Radoslava Roubíka 

3. Ukládá výboru OP ČSSI 
 Zajistit ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, OK ČKAIT a SPS 

HK vyhlášení 15. ročníku soutěže „Stavba roku královéhradeckého kraje 2018“ 
 Spolupracovat v rámci Dohody o spolupráci na úkolech jednotného programu oblastní 

pobočky ČSSI, oblastní kanceláře ČKAIT a SPS pro rok 2016 - 2018 
 Pokračovat v zahraniční činnosti pobočky vztahy s PZITB Walbrzych a Wroclaw 
 Zajistit nadále informovanost členské základny prostřednictvím „Zpravodaje“ ČSSI 
 Zorganizovat společenské setkání aktivních členů pobočky na konci roku 

V Hradci Králové dne 12. 2. 2018 

Návrhová komise pracovala ve složení Ing. Jiří Vejvoda, Ing. Jiří Otčenášek, Ing. Vojtěch 
Peterka 
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Další foto viz 
http://cssi.rajce.idnes.cz/VCS_12._2._2018_-_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/ 

 

ODBORNÁ EXKURZE 

PRAHA KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY 

Vážená kolegyně, vážený kolego, vážení přátelé,  

OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a CA GABI Vás zvou na 
odbornou exkurzi ke stému výročí založení československé republiky, která se uskuteční ve 
čtvrtek 17. 5. 2018. 

Předpokládaný program odborné exkurze 

7.30 Odjezd HK – od HSC 

10.00 -14.30 1. Výstava na Pražském hradě (Císařská konírna) Labyrintem dějin 
českých zemí - Originální archiválie, pohřební insignie Přemysla Otakara 
II., originály zemských desek. Zlatá bula sicilská, Rudolfům majestát či 
Washingtonská deklarace. 

2. Výstava na Pražském hradě (Jízdárna Pražského hradu) Doteky 
státnosti - Historie státních symbolů, různé podoby nejvyšších státních 
vyznamenání, prezidentský automobil, dopisy Milady Horákové ze žaláře, 
originály historických vlajek. Škoda VOS, text abdikačního projevu Dr. 
Edvarda Beneše z roku 1938. 

    Obě výstavy jsou bez průvodce, prohlídky jsou individuální. 

15.00 Od 15.00 je zajištěna exkurze do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. 
Byla postavena v letech 1901-1906 a sloužila až do roku 1967. V roce 2010 
se stala národní kulturní památkou, v roce 2016 jí byl udělen certifikát 
“kotevní bod organizace Evropské cesty průmyslového dědictví“. Součástí 
prohlídky je také část „Převozníkův prám“ -  projížďka lodí nefunkční stokou. 

19.30 Předpokládaný příjezd Hradec Králové 

 

Cena ČKAIT 100,- Kč 

Cena ČSSI 100,- Kč 

Cena ostatní 400,- Kč 

V ceně je zahrnuto vstup na obě výstavy, vstupné do čistírny odpadních vod, projížďka 
„Převozníkův prám“, doprava autobusem VOLVO  

Pokyny obdržíte cca 14 dní před odjezdem. 

http://cssi.rajce.idnes.cz/VCS_12._2._2018_-_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/
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Předběžné přihlášky prosím zašlete nejpozději do 25. 3. 2018 na adresu 
ckaithk@hsc.cz.  

Výběr účastníků exkurze bude probíhat dle platných zvyklostí, o zařazení do odborné 
exkurze, o přesném programu a o placení budete včas vyrozuměni, podrobnější informace v 
případě potřeby obdržíte před odjezdem. Navržený program se může upravit v závislosti na 
místních podmínkách.  

Přejeme Vám příjemné zážitky a těšíme se na shledání s Vámi.  

Hradec Králové 7. 3. 2018 

OK ČKAIT 
Ing Milan Havlišta 

OP ČSSI 
Ing Jiří Hájek 

CA GABI 
Líba Gabrielová 

 

 

 

 

 

 
Vydavatel 

Klub stavařů Královéhradeckého kraje  
šéfredaktor, grafická úprava, příjem článků  

Miroslava Dolanová 
Kontakt 

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové  
ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz, cssihk@hsc.cz, 

495406590, 724035703 
Redakční rada 

Výbor ČSSI a ČKAIT  
Vychází min. 4x ročně 

Toto číslo vyšlo 7. 3. 2018 
http://www.ckait.cz/content/oblastni-kancelar-hradec-kralove 

http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/oblastni-pobocka-cssi-hradec-kralove.html 

mailto:ckaithk@hsc.cz
mailto:cssihk@hsc.cz
http://www.ckait.cz/content/oblastni-kancelar-hradec-kralove
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/oblastni-pobocka-cssi-hradec-kralove.html

