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ČESKÁ KOMORA 
AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ 
HRADEC KRÁLOVÉ 

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
tel.: 495406590, 724035703, email: ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz 

POZVÁNKA 
na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Hradec Králové, 

která se uskuteční 7. ledna 2020 od 14.00 hodin 
v malém sále Kongresového centra ALDIS, 

 Eliščino nábřeží 357, Hradec Králové  

Prezence od 13.00 hodin 

K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT oblasti Hradec Králové. Dále jsou 
zváni hosté ze státní správy a představitelé odborných škol. 

Návrh programu jednání 
1. Zahájení, přivítání hostů 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba návrhové a mandátové komise 
4. Vystoupení hostů 
5. Zpráva předsedy oblasti o činnosti výboru oblasti a Oblastní kanceláře ČKAIT Hradec 

Králové v roce 2019 a informace o plánu činnosti pro rok 2020 
6. Zpráva Dozorčí rady 
7. Informace předsedy ČKAIT 
8. Informace ředitele kanceláře  
9. Ocenění práce studentů  
10. Volba delegátů oblasti a náhradníků na Shromáždění delegátů  
11. Diskuse 
12. Usnesení a závěr  

Ukončení cca v 17.00 hodin  

Při Valné hromadě je v přilehlých prostorách možná prezentace stavebních firem 
a firem s produkty na podporu projektování a výstavby. Prezentaci je nutné předem 
projednat s OK ČKAIT. V předsálí budou přítomni zástupci makléřské společnosti, která 
zastupuje ČKAIT a její členy v oblasti pojištění. Zároveň bude probíhat prodej odborné 
literatury vydávané IC ČKAIT. Během jednání bude podáváno občerstvení. 

V Hradci Králové dne 13. 12. 2019 
Ing. Milan Havlišta 
předseda oblasti 
 Hradec Králové 

 
 
 
 
 

K pozvánce si dovoluje výbor OK ČKAIT připojit přání všeho nejlepšího, 
dobrého zdraví, pracovní i osobní pohody v roce 2020 

 
 
 

mailto:ckaithk@hsc.cz
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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
1. pololetí 2020 

ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 

 

leden 
2020 

  
6. 1. 

 13.00 Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

 14.30 

PRVNÍ REPUBLIKA 
doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc. 
HÚ FF UHK, docent, akademický 
pracovník Univerzity 
v Hradci Králové 
http://www.ckait.cz/content/prvni
-republika 

7. 1. 14.00 VALNÁ HROMADA Aldis 

únor 
2020 

3. 2. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

 

14.30 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO 
A ZMĚNY V DAŇOVÝCH 
ZÁKONECH 2019/2020 
Ing. Milan Muška 
daňový poradce, daňové 
poradenství, vedení účetnictví 
a zpracování daňových přiznání 
Mgr. Ivo Muška 
advokát, daňové poradenství, 
zastupování při daňových 
kontrolách 
http://www.ckait.cz/sites/default/f
iles/dane_a_finance_ao.pdf 

24. 2. 14.00 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
OP ČSSI 

březen 
2020 

9. 3. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

 
 
 
 
 

14.30 

NOVINKY V POSUZOVÁNÍ 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
STAVEB 
kpt. Bc. Vítězslav Šolc, DiS. 
http://www.ckait.cz/content/novi
nky-v-posuzovani-pozarni-
bezpecnosti-staveb-0 

10. – 11. 
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-19.html 

duben 
2020 

2. 4. 
10.00 – 
13.00 

TECHNICKÝ DOZOR 
STAVEBNÍKA – JEHO 
POSTAVENÍ A ÚLOHA 

HSC 
zasedačka 
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Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., 
poradce a auditor v řízení kvality 
ve stavebnictví 
http://www.ckait.cz/sites/default/file
s/technicky_dozor_stavebnika.pdf 

 

6. 4. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka  14.30  

NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ 
OCHRANY STAVEB PROTI 
RADONU 
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. 
Stavební fakulta ČVUT 
http://www.ckait.cz/sites/default/file
s/navrhovani_a_provadeni_ochrany
_staveb_proti_radonu.pdf 

květen 
2020 

4. 5. 

13.00  Schůze výborů  

14.30 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Ing. Stanislav Eminger, CSc. 
Vedoucí chemické sekce 
EMPLA AG spol. s r. o.  
602185047, eminger@empla.cz 
a 
Ing. Vladimír Bláha 
Hodnotitel odpadů  

EMPLA AG spol. s r. o.  
http://www.ckait.cz/sites/default/file
s/zivotni_prostredi_a_nakladani_s_
odpady.pdf 

HSC 
zasedačka 

21. – 24. 
5. 

 

ODBORNÁ EXKURZE 
PO STOPÁCH 
FRIEDENSREICHA 
HUNDERTWASSERA 

Rakousko 

červen 
2020 

1. 6. 

13.00  Schůze výborů  

14.30 

NOVELA ZÁKONA č. 406/2000 
Sb. 
VČETNĚ NÁVAZNÉ 
LEGISLATIVY SOUČASNÝ STAV 
Ing. Věra Sytařová 
energetický specialista 
AO v oboru pozemní stavby a 
energetické auditorství 
http://www.ckait.cz/sites/default/file
s/novela_zakona_c._4062000_sb.pdf 

HSC 
zasedačka 

Připravuje se 

leden – únor odborná exkurze Dálnice D11 u Hradce Králové 

duben – květen odborná exkurze Nemocnice Náchod 
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ELEKTRONICKÝ DENÍK AUTORIZOVANÉ OSOBY 

Elektronická verze deníku autorizované osoby denik.ckait.cz bude od ledna 2020 
volitelnou variantou. Pro autorizované osoby, které budou chtít nadále vést deník v 
listinné podobě, se nic nemění. Webová adresa denik.ckait.cz. 

Přihlašovací údaje poskytuje Středisko IT ČKAIT. Změna hesla uživatelem bude 
umožněna po prvním přihlášení a nové heslo musí obsahovat minimálně 10 alfanumerických 
znaků. Přístup do aplikace zabezpečí šifrování. 

Webová aplikace je provozována na serveru ČKAIT, spravovaném vlastními 
zaměstnanci. Úkolem Dozorčí rady ČKAIT je vypracovat pravidla pro přechod na 
elektronickou verzi deníku. Po schválení představenstvem budou zveřejněna na webu 
ČKAIT. Zároveň bude vytvořen testovací účet, aby si zájemci mohli elektronický deník 
před rozhodnutím vyzkoušet. Obsah je stejný jako v papírové verzi 

Elektronický deník má obsah odpovídající listinnému deníku, což byla jedna 
z podmínek Dozorčí rady ČKAIT. Elektronický i listinný deník obsahuje stejný počet a obsah 
polí, resp. sloupců; datum, objednatel, název projektu, počet použití v jednom paré, 
poznámka. Pořadové číslo bude zapisováno automaticky systémem, zároveň bude systém 
zaznamenávat skutečné datum zápisu. Aplikace uživateli umožní zapisovat dokumenty 
opatřené autorizačním razítkem nejdříve v aktuálním dni, není umožněn zápis s datem 
budoucím. Další povinná pole jsou opatřena nápovědou, co je důležité do pole zapsat, aby 
byl zápis užitečný a kontrolovatelný. Po uložení zápisu už není možné záznam smazat nebo 
přepsat. V případě potřeby je možné doplnit existující zápis doplňující informací do 
poznámky, kde bude tato změna uvedena i s datem doplnění. 

Celý obsah deníku bude zobrazován podle pořadového čísla v opačném pořadí, od 
nejnovějšího zápisu po nejstarší. Každý uživatel bude mít možnost nechat si celý obsah 
deníku vyexportovat do formátu PDF. Vzhled vytištěného PDF bude téměř totožný s listinnou 
verzí. Verze elektronická bude navíc opatřena vodoznakem a členským číslem na každé 
straně exportovaného výstupu. 

Jednodušší užívání i kontrola 

Do elektronických deníků bude mít pro účel kontroly a po předchozím upozornění 
přístup Dozorčí rada ČKAIT, resp. Dozorčí komise ČKAIT. Jejich přihlášení do deníků budou 
evidována, stejně jako přihlášení vlastních uživatelů. Přítomnost kontrolované osoby bude 
možná, ale nebude nutná. Autorizovaná osoba, která se nebude chtít nebo nebude moci 
kontroly zúčastnit, bude o datu kontroly informována. Po kontrole deníku bude proveden 
zápis a výsledek bude uživateli zobrazen při jeho dalším přihlášení. 

Systém aplikačního a databázového prostředí bude pravidelně kontrolován 
bezpečnostní testovací procedurou. 

Další podrobnosti viz 
http://zpravy.ckait.cz/vydani/2019-05/elektronicky-denik-autorizovane-osoby-2/ 

 

 

 

 

 

 

http://denik.ckait.cz/
http://zpravy.ckait.cz/vydani/2019-05/elektronicky-denik-autorizovane-osoby-2/
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ODBORNÁ EXKURZE 
PO STOPÁCH FRIEDENSREICHA HUNDERTWASSERA 

Vážená kolegyně, vážený kolego, vážení přátelé,  
OP ČSSI Hradec Králové, OK ČKAIT Hradec Králové a Cestovní kancelář ČiLe s.r.o. 

z Ústí nad Orlicí Vás zvou na tradiční odbornou exkurzi, věnovanou stavbám Friedensreicha 
Hundertwassera v Rakousku. Předpokládaný termín 21. – 24. 5. 2020, tj. čtvrtek až neděle. 

Předpokládaný program 

21. 5. 

 

Odjezd v 6.30 od budovy HSC směr Brno, Bílovice u Brna - exkurze ve firmě 
MM Cité, stavba roku 2016 Archeopark v Pavlově, dojezd na ubytování v 
Lednici, individuální procházka po parku zámku Lednice. 19.00 společenský 
večer. 

22. 5. 

Přejezd do Graz, benzínová pumpa u Fischau, směr Bad Blumau, lázně a hotel.  
Přejezd do Graz, ubytování v hotelu, procházka městem s průvodcem - umělý 
ostrov Murinel, který se podobá otevřené mušli, Kunsthaus – dům moderního 
umění, kterému se přezdívá Friendly Alien (přátelský vetřelec), zámecký vrch, 
staré město 

23. 5. 

Po snídani odjezd do Korutan, cestou kostel sv. Barbory v Bärnbachu, opravený 
dle plánů pana Hundertwassera, plavba lodí po romantickém jezeře 
Wörthersee, Maria Wörth a nová moderní rozhledna Pyramidenkögel 
s vyhlídkou na Alpy vč. Triglavu a na jezerní zemi Korutan. Návrat na hotel do 
Grazu.  

24. 5. 

Odjezd do Vídně, prohlídka exteriérů komplexu Hundertwasserhaus, návštěva 
Hunderwasser village a procházka parkem podél Dunaje s prvky od pana 
Hunderwassera ke Kunsthausu - část muzea věnovanou panu Hunderwasserovi 
- (malování, architektura, ekologie), odjezd zpět do ČR.  
Příjezd do Hradce Králové okolo 21 hodiny 

 
Cena                               9.000 Kč 
Členové ČKAIT a ČSSI 7.000 Kč 

Cena zahrnuje 
Dopravu autobusem, 1x ubytování ve **** hotelu v Lednici, 2x ubytování v ***hotelu Ibis v 
centru Grazu, 3x snídani (bufetový stůl), pobytové taxy. Společenský večer v Lednici. Vstupy 
do Kunsthausu ve Vídni (výstava Hunderwasser), prohlídku lázní Bad Blumau, projížďku lodí 
po jezeře Wörthersee, návštěvu Pyramidenkögel, průvodce, pojištění CK proti úpadku.  

Cena nezahrnuje 
Pojištění léčebných výloh (182 Kč do 70 let, 363 Kč nad 70 let).  

Předběžné přihlášení na adrese ckaithk@hsc.cz, hradeckralove@ckait.cz 
nejpozději do 25. 1. 2020. 

Výběr účastníků zájezdu bude probíhat dle platných zvyklostí, o zařazení do odborné 
exkurze, o přesném programu a o placení budete včas vyrozuměni, podrobnější informace 
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 11. 12. 2019 
 

OK ČKAIT 
Ing Milan Havlišta 

OP ČSSI 
Ing Jiří Hájek 

CK ČiLe s.r.o. 
Lenka Čížová 

   

mailto:ckaithk@hsc.cz
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STAVBA ROKU 2019 
 BETLÉMSKÁ KAPLE V PRAZE 

21. 10. 2019 

ČKAIT je jedním z vyhlašovatelů STAVBY ROKU. Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., členka 
představenstva ČKAIT, je v porotě soutěže. V rámci STAVBY ROKU je každoročně 
vyhlašována Cena ČKAIT. Tentokrát ČKAIT vybrala Stavbu č. 8615 „Kolektor Hlávkův 
most“ a předával ji místopředseda představenstva ČKAIT Ing. František Mráz. Do STAVBY 
ROKU 2019 byla přihlášena společností SUBTERRA, a.s. 

Fotogalerie [1] z vyhlášení v Betlémské kapli.  

Shodou okolností tato stavba získala v tomto roce i Cenu Inženýrské komory 2018. 
Stavbu přihlašovala projektová a poradenská společnost INGUTIS, s.r.o. - 
http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhodnoceni-15-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-
komory-2018 [2] 

Přehled STAVBA ROKU 2019 [3] 

Ve stavbě roku byly oceněny z naší oblasti následující stavby 

Titul STAVBA ROKU 2019 a cena veřejnosti 
UPO Velké Poříčí – modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska 
Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR 
Rekonstrukce a dostavba střediska volného času Trutnov 
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za prvky Smart Cities 
Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové 

FIRMA ROKU 2018 pro VALC, s.r.o. 
V kategorii středních firem, tj. firem do 200 zaměstnanců, zvítězila firma VALC, s.r.o.  

Dne 21.října 2019 proběhlo na slavnostním galavečeru v Betlémské kapli v Praze 
vyhlášení výsledků soutěže Stavební firma roku 2018 a Stavba roku v rámci celé ČR. 

Hradecká stavební firma VALC, s.r.o. byla v kategorii středních firem oceněna jako 
STAVEBNÍ FIRMA ROKU 2018. Toto prestižní ocenění obdržela firma v rámci soutěže, 
kterou každoročně pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu CR a Stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. 

Význam této akce ještě umocnila účast mnoha významných osobností z oboru 
stavebnictví a také z politiky, např. ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček či primátor 
hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. 

Cenu převzal osobně Ing. Pavel Valc, majitel a jednatel společnosti VALC, s.r.o. a 
autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, člen ČKAIT oblast Hradec Králové.  

 

 

GRATULUJEME 
 

http://www.ckait.cz/category/galerie/web/stavba-roku-2019
http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhodnoceni-15-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2018
http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhodnoceni-15-rocniku-souteze-ckait-cena-inzenyrske-komory-2018
http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=92&group=registered
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prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 
Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze 

Ing. Pavel Valc 
při převzetí prestižního ocenění 

FIRMA ROKU 2018 

 

Ing. Pavel Valc 
výkonný ředitel firmy VALC, s.r.o. 

Ing. Milan Havlišta 
předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové 

Ing. Tomáš Valc 
syn  

Další informace viz 
http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=97&group=a
wardedAndWinners 

SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ  
PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Český svaz stavebních inženýrů, zapsaný u Městského soudu v Praze v Rejstříku 
spolků, oddíl L, vložka 827 (IČ: 00407852, DIČ: CZ00407852), jako správce údajů 
zpracovává osobní údaje fyzické osoby (subjektu údajů) v souladu s požadavky nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR). Dále se řídí prováděcími zákony České 
republiky č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a č. 111/2019, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. 

https://stavnet.fsv.cvut.cz/hledej.php?SID=&Akce=OS&Sn=Maca&GivenName=&Detail=221
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Směrnice upravuje postupy Českého svazu stavebních inženýrů (dále ČSSI) a jejích 
zaměstnanců při nakládání s osobními údaji, pravidla pro získávání, shromažďování, 
ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů. Směrnice rovněž upravuje některé 
povinnosti ČSSI a jejích zaměstnanců při nakládání s osobními údaji. 

Cílem je poskytovat členům spolku, zaměstnancům, obchodním partnerům a dalším 
subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití. 

V dokumentu Informace o zpracování osobních údajů naleznete základní a přehledné 
informace o tom, jaké osobní údaje jsou při výkonu činnosti správce zpracovávány, na 
základě jakého právního důvodu údaje je tak činěno, k jakým konkrétním účelům jsou 
používány, komu mohou být tyto údaje předávány a jaká mají subjekty údajů v souvislosti se 
zpracováním svých osobních údajů práva.  

Informace o zpracování osobních údajů viz 
http://www.cssi-cr.cz/o-nas/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.html 

DOKUMENTY PRO DOPRAVNÍ STAVBY 
 OZNÁMENÍ STŘEDISKA VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMACÍ 

Vážené kolegyně a kolegové, 

s radostí Vám oznamuji, že jsme již dokompletovali v systému PROFESIS veškeré 
dokumenty pro dopravní stavby, které bývaly na DVD Dopravní stavby – Systém jakosti. 
Kromě dříve zveřejňovaných dokumentů přibyla i řada nových. 

Dokumenty pro DS naleznete zde: Metodiky, směrnice stanoviska, ceníky – 
Ministerstvo dopravy. 

Dovoluji si připomenout, že ve výše uvedené složce „Metodiky…“ naleznete nejen 
dokumenty vydávané ministerstvem dopravy, ale také MMR, MPO, MŽP a ČKAIT.  

Uvítáme doporučení dalších dokumentů orgánů státní správy, které se týkají 
stavebnictví (profesis@ckait.cz). 

S přáním příjemného dne  

Ing. Dominika Hejduková 
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT  
 

ZMĚNY V NAVRHOVÁNÍ PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ 
 PODLE REVIDOVANÉ ČSN 73 0601 

Popsání všech podstatných změn v oblasti navrhování a provádění protiradonových 
opatření, které zavedlo revidované znění ČSN 73 0601 platné od 1.10.2019. Představení 
nového způsobu volby protiradonového opatření podle typu stavby a nová koncepce 
navrhování podle návrhových hodnot vstupních parametrů. Detailní popsání nové metodiky 
navrhování protiradonových izolací, podle které lze na ochranu stavby použít jen takovou 
izolaci, jejíž radonový odpor je větší než předepsaný minimální radonový odpor.  

Podrobnosti viz 
https://stavba.tzb-info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/19847-zmeny-v-navrhovani-
protiradonovych-opatreni-podle-revidovane-csn-73-0601  

K tomuto tématu je připravena na 6. 4. 2020 přednáška NAVRHOVÁNÍ A 
PROVÁDĚNÍ OCHRANY STAVEB PROTI RADONU. Přednáší prof. Ing. Martin Jiránek, 
CSc. Stavební fakulta ČVUT – pozvánka viz 

http://www.ckait.cz/content/navrhovani-provadeni-ochrany-staveb-proti-radonu-0 

http://www.cssi-cr.cz/o-nas/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.html
https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039537549666943727866663643546f6a3169395466395964746e36744957316d47434b465244456e4d575a72594475307962694d46704f#a
https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e323970395337387643732f64304b737a544d71304d44772f504157436d5a41302f4a3437453d
https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039537549666943727866663643546f6a3169395466395964746e36744957316d47434b465244456e4d575a72594475307962694d46704f#a
https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039512f583035484a77584a374f4b34664b7348733532504d63566c6c4675496474795639614d454658353056742b7a7232412b68487659#a
https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e323970395453597a48653248434f2b4f5035354a595736467839453649486b664e7248792f704471584a4573706374316170685562316f716356#a
https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e323970395174586e3750596d6579626151584a34355754435a64416e3335624270657277434d744d4d764e6471453231484c596a4936754f6d77#a
https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e3239703952487230354e514278454b65593659486c75437172474b576e4c65662b4e59794e6b2f504e69507058654461366e694d5576354e4e38#a
mailto:profesis@ckait.cz
https://stavba.tzb-info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/19847-zmeny-v-navrhovani-protiradonovych-opatreni-podle-revidovane-csn-73-0601
https://stavba.tzb-info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/19847-zmeny-v-navrhovani-protiradonovych-opatreni-podle-revidovane-csn-73-0601
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VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 
 METODICKÁ POMŮCKA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Metodický pokyn k problematice vsakování zejména srážkových vod ve vazbě na § 20 
odst. 5 písm. c) a § 21 odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb. a § 6 odst. 4 vyhl. č. 268/2009 Sb. 
Metodická pomůcka byla zpracována v návaznosti na Národní akční plán adaptace na 
změnu klimatu. Úkol číslo 10_2.8 tohoto akčního plánu ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj 
prověřit potřebu a možnost závaznosti vybraných ustanovení z norem ČSN 75 9010 
Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 
zákonem nebo podzákonným právním předpisem pro výstavbu a terénní úpravy.    

Podrobnosti viz 
https://www.mmr.cz/getattachment/e16069fa-3bf8-4a1d-82af-28a17df865c5/Metodika-
vsakovani_srpen2019.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf 

 

ZA STAVBAMI JESENÍKŮ 
ODBORNÁ EXKURZE PO STAVBÁCH SEVERU MORAVY 

12. 9. - 15. 9. 2019 
 FOTO ING. ARCH. KAREL NOVOTNÝ 

 

  

  

Další foto viz 

https://cssi.rajce.idnes.cz/Za_stavba_Jeseniku_12._-_15._9._2019/ 

 

 

 

https://www.mmr.cz/getattachment/e16069fa-3bf8-4a1d-82af-28a17df865c5/Metodika-vsakovani_srpen2019.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getattachment/e16069fa-3bf8-4a1d-82af-28a17df865c5/Metodika-vsakovani_srpen2019.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://cssi.rajce.idnes.cz/Za_stavba_Jeseniku_12._-_15._9._2019/


 

11 

  

ODBORNÁ EXKURZE 
VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ 

 10. 10. 2019 
 FOTO ING. ARCH. KAREL NOVOTNÝ 

 

   

   

Další foto viz 

https://cssi.rajce.idnes.cz/Vodni_dilo_Les_kralovstvi_10._10._2019_foto_Ing._arch._N
ovotny 

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ OK ČKAIT A OP ČSSI NA ZÁVĚR ROKU 
 21. listopadu 2019 

FOTO ING. ARCH. KAREL NOVOTNÝ 

 

  

Další foto viz 

https://cssi.rajce.idnes.cz/Spolecenske_setkani_21._11._2019_-
_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/ 

https://cssi.rajce.idnes.cz/Vodni_dilo_Les_kralovstvi_10._10._2019_foto_Ing._arch._Novotny
https://cssi.rajce.idnes.cz/Vodni_dilo_Les_kralovstvi_10._10._2019_foto_Ing._arch._Novotny
https://cssi.rajce.idnes.cz/Spolecenske_setkani_21._11._2019_-_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/
https://cssi.rajce.idnes.cz/Spolecenske_setkani_21._11._2019_-_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU  
OK ČKAIT A OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 

PRVNÍ REPUBLIKA 
která se koná 

v pondělí dne 6. ledna 2020 od 14.30 hod. 

 Přednáší 
doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc. 

HÚ FF UHK, docent, akademický pracovník 
 Univerzity v Hradci Králové 

m.j. přednáší novověké české a československé dějiny 1918 – 1945 

Přednáška se koná 
 v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, 

 Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí 
http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-
as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox- 

2.0 
 

Vstup zdarma! 
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