ZPRAVODAJ
ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
POBOČKA BRNO

DUBEN 2014

Číslo

2

Český svaz stavebních inženýrů pořádá

Odbornou exkurzi SONOCENTRA

Ve čtvrtek 10.dubna 2014 pořádáme exkurzi na stavbu SONOCENTRA v Brně na
Veveří ulici.
Sraz :
v 16.00 hodin
Vstup je zdarma.
Dále bude podle zájmu a času následovat procházka Technologickým parkem.
Zájemci ať se prosím přihlásí obratem na sekretariátě svazu ČSSI u p.R.Valtrové
tel. 732 614 187, nebo 545 214801, nebo mail: cssi@volny.cz
Garant exkurze: Ing.Leo Hawerland
1.

Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků pořádají:

Odbornou exkurzi
prohlídku NKP a VP 1 v Ostravě-Vítkovicích
v sobotu 31. května 2014
Projekt regenerace a oživení technických památek
získal významné ocenění

Organizační pokyny:
Odjezd autobusu:
Předpokládaná délka cesty:
rezervace prohlídky NKP a VP 1
předpokládaný návrat do Brna cca
Na zpáteční cestě bude společný oběd.

7:00 hod. od Bohémky
2- 2,5 hodiny
10:00 – 12:00 hodin
17:00 hodin

Cena zájezdu vč. vstupného:
270,- Kč členové ČKAIT nebo ČSSI a děti do 15 let
320,- Kč nečlenové ČKAIT nebo ČSSI
Přihlášky na exkurzi přijímá na sekretariátu ČSSI paní R.Valtrová tel. 545214801,
732614187, e-mail: cssi@volny.cz do 20. května. Kapacita cca 40 osob.

2.

Odborná konference a výroční volební členská schůze
OP ČSSI Brno
která se konala v hotelu SLOVAN 27. března 2014 od 16 do 18 hodin

Zajímavé přednášky připravili:
Ing. Jaromír Vrba,CSc.
téma: Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu
a
Ing. Pavel Borek
téma: Činnost firmy Firesta – ukázky ze staveb
Přednášky byly velice zajímavé a oběma přednášejícím děkujeme.

Volební členská schůze OP ČSSI Brno

Kandidáti do výboru OP ČSSI Brno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doc.Ing. Zdeňka HAVÍŘOVÁ
Ing. Leo HAWERLAND
Prof.Ing. Leonard HOBST, CSc.
Ing. Radoslav HOLÝ
Ing. arch. Vladimír KLAJMON
Ing. Jan MIKULÁŠTÍK
Ing. Antonín PECHAL, CSc.
Ing. Jiří SKYVA

Členové revizní komise
1.
2.
3.

Ing. Jiří BŘEZA,CSc.
Ing. Olga DVOŘÁKOVÁ
Ing. Jaroslav POHL

3.

Zpráva o činnosti za rok 2013
Zlatá hůl
Ples ČSSI, ČKAIT a JmSS
Zemský archiv
Odborná konference "Zajímavé stavby"+členská schůze
Odborná exkurze "AZ TOWER"
Odborná exkurze Pasohlávky
Odborná exkurze Lešany,vojenské muzeum
Odborná exkurze QUADRIO Praha
Odborná konference "Zajímavé stavby"
Adventní koncert
Odborná exkurze a adventní Bratislava
Rovněž se pravidelně schází Klub seniorů

-

25.-27.1. 2013
23.2.2013
19.3.2013
28.3.2013
23.4.2013
30.5.2013
1.6.2013
22.6.2013
24.10.2013
4.12.2013
7.12.2013

vždy první čtvrtek v měsíci

Pobočka vydává pravidelně 4 x ročně „ Zpravodaj ČSSI “, který informuje členy
pobočky o všech pořádaných akcích, obsahuje vždy řadu odborných článků a
přednášek.
Pořádá každý rok řadu odborných exkurzí, seminářů, odborných konferencí a rovněž
společenských akcí ve spoluprací s ČKAIT.
Aktivně spolupracujeme s VUT FAST a JmSS, zejména při vyhodnocování soutěže o
nejlepší stavbu v Jihomoravském kraji.
Dále organizujeme autorizační zkoušky ČKAIT.
Klub seniorů
Vždy první čtvrtek v měsíci v 16.30 hod., Dřevařská 22, Brno.
•
3. dubna 2014
v květnu vzhledem se státním svátkům bude až
• 15. května 2014
•
5. června 2014

Všechny Vás srdečně zveme!
Ing. Jan Mikuláštík

Informace:
„Časopis Stavebnictví“ je k zapůjčení na sekretariátě ČSSI.
4.

41. ročník Zlaté hole ČSSI je minulostí.

Letošní akce ZH se konala, vzhledem ke vstřícnosti majitele hotelu Horník a naší
všeobecné spokojenosti s ubytováním i stravou, opět v tomto hotelu a to od 24. do
26. ledna 2014. Byl to jediný termín, kdy se ve Vysočina Aréně u SKI hotelu
nekonala žádná akce a mohli jsme uskutečnit plánovanou exkurzi do tohoto areálu.
Tuto exkurzi domluvil pan ing. Pohl na sobotu 25.1. Měli jsme štěstí na krásné
slunečné počasí a tak se vydala většina z nás ze Tří Studní až ke SKI hotelu pěšky.
Na běžkách to bohužel nebylo vzhledem k nedostatku sněhu možné.
Exkurze byla velice zajímavá, i díky panu ing. Josefu Krškovi, předsedovi Sportklubu,
který nás ochotně provedl celým areálem i s odborným výkladem a zodpověděl také
naše dotazy. Byl zde zmodernizován celý areál a postavena nová budova ředitelství,
včetně tiskového střediska a 4 apartmánů pro VIP hosty. Tratě mají 2 – 4 km dlouhé
okruhy v 7 variantách. Dále byla zmodernizována biatlonová střelnice se 30 stavy a
postaveny nové tribuny, pod kterými jsou 5 m hluboké otevřené bazény se zásobami
vody pro zasněžovací děla. Voda je do těchto nádrží čerpána potrubím Js 200 mm
ze vzdáleného rybníka (novoměstského koupaliště). Před rozváděním ke sněžným
dělům se voda filtruje a předchlazuje. Vysočina Aréna byla vybudována pro MS
v biatlonu v roce 2012 celkovým nákladem 306 mil.Kč, vč. přilehlé infrastruktury,
s nemalým příspěvkem z fondu EU. Loňské velmi úspěšné MS v biatlonu navštívilo
celkem 205 tis. diváků a skončilo přebytkem několika milionů Kč. Celý areál pojme 27
tis.diváků a je celoročně využíván pro zimní i letní sporty.
Společenské večery byly doplněny přednáškami pana profesora Hobsta o jeho cestě
po Brazílii s fotodokumentací. Promítl nám také obrázky z historie ZH. Za doprovodu
kytary pana ing. Menšíka jsme si zazpívali a někteří i zatancovali.
V neděli bylo opět krásně, přímo pastva pro oči. Dopoledne jsme věnovali
vycházkám do okolí. Po obědě jsme ocenili i odměnili nejlepší účastníky ZH. Celkem
nás bylo 31 i s naším spolehlivým řidičem panem Brtníkem a dětmi .
Milou povinnost zorganizovat 42.ročník ZH v roce 2015 získali manželé Zemanovi,
kterým k tomuto ocenění znovu gratulujeme.

Na další ročník Zlaté hole se těší
Jara Pohl a manželé Kocmanovi

5.

6.

7.

GRATULACE
V měsících duben až srpen 2014
by měli oslavit významná jubilea tito kolegové
70 let
80 let

85 let
92 let

Ing. Pavel
Šale
Ing. Rostislav Šiška
Sloup
Ing. Jan
Rožek
Ing. Jiří
Ing. Vítězslav Vaněk
Motlík
Ing. Jiří
Ing. Alexandr Ščurkevič
Ing. Vladimír Holič
Prof.Ing.Dr. Zdeněk Šmerda

Přejeme kolegům a také paní kolegyni Ing. Marii Polešákové pevné zdraví, hodně
pohody a energie do dalších let !

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Protože sekretariát ČSSI funguje pro styk s členskou základnou ve zkrácených
hodinách, prosíme všechny, aby si termíny návštěv dohodly vždy telefonicky.

Žádáme členy,
kteří dosud nezaplatili členské příspěvky na rok 2014, aby platbu provedli co nejdříve
převodním příkazem, nebo osobně na sekretariátě ČSSI u paní Radmily Valtrové .
Účet u České spořitelny a.s. číslo 1349534309/0800, VS členské číslo nebo
rodné číslo.

***********************************************************************************
Telefonní číslo na sekretariát ČSSI 545214801, mobil
cssi@volny.cz

732 614 187 nebo e-mail:

Na tomto čísle a adrese si můžete ověřit platby členských příspěvků.

*************************************************************************************************

Sledujte akce na webu http://www.svazinzenyru.cz/
Pokud hledáte na stránkách ČSSI Praha, je potřeba otevřít „oblastní pobočky“, dále
pak „Brno“ a zde je odkaz na stránky pobočky: http://www.svazinzenyru.cz/
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„ XIX. Reprezentační ples ČSSI, ČKAIT a JmSS při SPS ČR „

Reprezentační ples by nebylo možné uspořádat bez přispění vážených sponzorů.
uvádíme sponzorské firmy,
kterým chceme touto cestou poděkovat a upřímně si vážíme jejich podpory

Firma:

Kamenolom Lomnička, 666 01 Tišnov
Tel./Fax: 549 410 371, 742 742 267
e-mail: lom@rosa.cz
www.rosa.cz

Firma:

9.

organizace odborných vzdělávacích seminářů
exkurze do zahraničí
překladatelské služby
realitní činnost
www.inuv.cz
www.reality-inuv.cz
člen skupiny

správa a údržba nemovitostí, domů a bytů
privatizace bytového fondu
zaměření bytů dle pravidel nového obč. zákoníku
úklid společných prostor
www.vasspravcecz.cz
Kancelář: Kongresové centrum, Výstaviště 1 , 603 00 Brno
e-mail bohm@inuv.cz

Firma:

Přehled činnosti
• projektování mostů nových ve všech stupních
• projektování rekonstrukcí a oprav
• projektování památkově chráněných mostů
• projektování mostů s opravou přilehlé komunikace
• výkon hlavních a mimořádných prohlídek
• statické přepočty zatížitelnosti
• diagnostika
• expertní posudky
• konzultační a inženýrská činnost spojená
s vyřízením územního rozhodnutí
a stavebního povolení
• autorský dozor staveb
• technický dozor staveb
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Firma:

LIDICKÁ 42 , 602 00 BRNO
tel: 545 213 466, fax: 545 211 29 mobil: 603 520 753
pis@pechal.cz, www.pechal.cz
PROJEKTOVÁ ČINNOST:
• Projekty silničních, železničních mostů a lávky pro pěší
• Projekty silnic a místních komunikací

• Projekty oprav a rekonstrukcí mostů včetně jejich zesílení
• Zpracováváme výrobní výkresy pro výrobu ocelových mostních konstrukcí
• Expertní a poradenská činnost v oboru ocelových konstrukcí
• Provádíme hlavní a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací
• Ing.Antonín Pechal, CSc. je znalec v oboru stavebnictví se specializací ocelové konstrukce
• Zajišťujeme generálního projektanta u staveb pozemních komunikací
INŽENÝRSKÁ ČINNOST:
• Zajišťujeme autorské dozory u všech námi projektovaných staveb
• Provádíme kontroly výroby, montáže a nátěrových systémů ocelových
konstrukcí včetně jejich technologických předpisů

• Zajišťujeme stavební a technický dozor jako zmocněnci investora v celém
rozsahu stavby ( technické a majetkoprávní podklady, územní řízení,
stavební povolení až po kolaudaci stavby)

Firma:

Společnost I. K. SKYVA spol. s r. o.
Vám nabízí:
•

Statiku ocelových a betonových konstrukcí
pomocí systému Esa
Projekty zakládání staveb pomocí systémů
GEO5 a SOILIN
•
Výrobní dokumentaci ocelových konstrukcí vytvářenou
v programech AutoCad a 3D modeláři Xsteel
•
Dodávky halových konstrukcí na klíč v ČR i v zahraničí
•
Statické posudky ocelových konstrukcí
•
Návrhy rekonstrukcí zejména z hlediska statického působení
•

I.K. SKYVA spol. s r.o.
Skořepka 4, 602 00 Brno
Telefon: 543215565, 543211193, Mobil: 603 157 797
e-mail: ikskyva@ikskyva.cz, http://www.ikskyva.cz
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Firma:

KOMFORT stavební firma, a.s.

Firma:

Q - ORBIT a.s.
Rašínova 2, 60200 Brno
nabízí:
architektonické studie a projekty pozemních staveb
- realizaci staveb a technický dozor
- ekonomické a právní poradenství
kontakt: q.orbit@seznam.cz
doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc., předseda představenstva
-
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Firma:

Společnost QUALIFORM, a.s. je progresivní poskytovatel služeb pro firmy i jednotlivce.
Společnost je nezávislou autorizovanou osobou, oznámeným subjektem a akreditovanou
organizací působící v těchto oblastech:
- certifikace systému managementu
- certifikace výrobků
- zkušebnictví stavebních hmot a výrobků
- znalectví a stavební expertíza
- certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů
- certifikace procesu svařování a výroby kovových konstrukcí
Mlaty 8, 642 00 Brno
tel.: +420 547 422 511, e-mail: info@qualiform.cz
www.qualiform.cz

Všem firmám velice děkujeme za přispění k dobrému průběhu
reprezentačního plesu Českého svazu stavebních inženýrů, České komory
autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě a Jihomoravského
stavebního společenství při Svazu podnikatelů v ČR.
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Někdejší Horní, nynější Zelný trh

slouží jako místo pro nákup a prodej zboží už od 13. století. Nabídka sortimentu
ve středověku byla značně širší (soudě dle samostatných pojmenování jednotlivých
částí trhu – Vetešnický, Drůbeží, Železný, Vlněný, Hrnčířský a Zelný trh), ale
zákazníci sem rádi chodí i dnes.
Aby prostranství mohlo svému účelu dobře sloužit i dále, naplánovalo město Brno
jeho rekonstrukci, která by měla začít v březnu. Stavební práce se již několikrát
odložily, kvůli termínu, který kolidoval s vánočními trhy, nebo kvůli průtahům při
zadávacím řízení na zhotovitele. Nyní by mělo být vše vyřešeno.
Po již dokončené opravě podzemí dojde na rekonstrukci povrchu – budou zpevněny
plochy, vozovky a chodníky, opraveny nebo doplněny lavičky, stojany na kola
a odpadkové koše. Na centrální ploše náměstí budou osazena trojitá sloupová
historizující světla.
Počítá se také s výsadbou stromů po obvodu náměstí a navrženy jsou zde i vodní
prvky – tři fontány – před Dietrichsteinským palácem. V ústí ulice Starobrněnské
bude vybudováno stanoviště podzemních kontejnerů a změní se zdejší systém
parkování.
Rekonstrukce potrvá asi 300 dní a bude stát 60,4 milionu korun. Město Brno
na ni získalo dotaci z Evropské unie. Zhotovitelem je Sdružení pro opravu Zelného
trhu, autorem architektonického návrhu budoucí podoby náměstí je brněnský ateliér
Tomáše Rusína a Ivana Wahly RAW. S pracemi by se mělo začít ve spodní části
a postupovat se bude směrem nahoru.
( Brněnský Metropolitan)
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Kalendář akcí na duben, květen, červen 2014
KDY

KDO

KDE

CO

GARANT

3.4.2014
16.30

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing.J.Mikuláštík

8.4.2014
16.30

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva

10.4.2014
16.00

OP ČSSI

SONOCENTRUM Exkurze

Ing. L.Hawerland

13.5. 2014
16.30

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva

15.5.2014
16.30

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing.J.Mikuláštík

31.5.2014
7.30

OP ČSSI

NKP Ostrava
Vysoká pec č.1

Exkurze

5.6.2014
16.30

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing.J.Mikuláštík

10.6.2014
16.30

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva
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