ZPRAVODAJ
ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
POBOČKA BRNO

DUBEN 2015

Číslo

2

Český svaz stavebních inženýrů OP Brno pořádá ve spolupráci s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků:

Odbornou exkurzi

Permonium Oslavany

sobota 16. května 2015

1.

Permonium -

park s příběhem

Park Permonium se nachází 30 km jihozápadně od Brna u Oslavan. Jde o unikátně
vystavěný areál v letech 1911-1913, zrekonstruované historické věže dolu KUKLA, je
skvostem industriální archetiktury.
Uprostřed výrobního areálu Strojíren Oslavany najdete ráj permoníků - park
Permonium. Návštěvníci zde naleznou největší nadzemní bludiště v ČR, imitující na
povrchu systém důlních chodeb, důlní jezero, sopku propojenou s dvouúrovňovým
lanovým centrem, prales a důlní štoly s dalšími atrakcemi.
Oproti jiným parkům se jedná o “zábavní park s příběhem”, nabízející aktivní poznání,
zábavu i adrenalinové zážitky spojené s historií a technologií těžby černého uhlí v
regionu Rosicko-oslavanského uhelného revíru.
Zábavní park je určený nejen pro dospělé, pro které jsou připraveny dovednostní i
vědomostní úkoly, ale i pro děti. V jednotlivých atrakcích se odehrává interaktivní hra
"Magic
Permon",
řízená
pomocí
moderních
informačních
technologií.
Návštěvník zde může na své trase zažít příběh jednoho ze šesti oslavanských permonů.
Každá ze šesti tras skrývá přibližně 26 atrakcí, lidé si mohou vybrat ze tří různých
úrovní náročnosti. Indicie k úkolům zadávají přímo permoníci. Čekají je čtyři typy úkolů
– adrenalinové v lanovém centru, fyzické, vědomostní o historii hornictví a dovednostní.
Poslední desátý úkol je pro všechny společný – sjezd z těžební věže do dolu Kukla. Každý
návštěvník má tři životy, a když nenajde kód, přichází o jeden.
Pokud
zvládne
splnit
všechny
aktivity,
vyhrává
poklad.
Velkou atrakcí je také zrekonstruovaná těžební věž Kukla vysoká čtyřicet metrů, která
kromě výhledu láká na oslavanské pověsti.

Organizační pokyny:
Odjezd autobusu:
prohlídka Permonia a věže KUKLA
společný oběd bude cca
prohlídka muzea Vladimíra Menšíka a
Alfonze Muchy v Ivančicích
předpokládaný návrat do Brna
Cena

člen :
host :

9:00 hodin od Bohémy
13.30 v Ivančicích
cca 18.00 hodin

250,- Kč
300,- Kč

Garant exkurze: Ing. L.Hawerland
Přihlášky na exkurzi prosím u paní R .Valtrové na sekretariátu ČSSI tel. 732614187,
545214801, e-mail: cssi@volny.cz , nejpozději do 25.dubna 2015.
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Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků pořádají:

Odbornou exkurzi

Přírodní koupaliště Brno Komárov a Lávka pro pěší přes Svratku

První přírodní koupací biotop v Brně vzniklo u lávky v Horních Heršpicích
V Brně-Komárově na pravém břehu Svratky vzniklo nové přírodní koupaliště. Vejde se
tam až 2500 návštěvníků. V létě je určené ke koupání, v zimě může za mrazů sloužit
bruslařům. Sportovní a rekreační areál má tři vodní nádrže. Hlavní má rozlohu 2750
metrů čtverečních, hluboká je až tři metry. Pro děti bude brouzdaliště s různými
zábavními prvky. Třetí vodní plocha slouží k biologickému čištění vody, která tak
nemusí být chlorovaná, což je příznivější především pro děti. „Čistotu zajistí více než
6000 vodních rostlin a filtrace složená z křemitého písku a oblázků“. Součástí areálu jsou
také kurty na plážový volejbal. Provoz areálu bude celoroční.

Organizační pokyny:

úterý 28. dubna 2015

Sraz: v 16:00 hodin na konečné tramvaje č. 12 v Komárově
Přihlášky na exkurzi přijímá paní R. Valtrová tel. 732614187, 545214801, e-mail:
cssi@volny.cz do 20. dubna. Exkurze je zdarma, ale je omezen počet účastníků.
Garanti akce: Ing. L. Hawerland a Ing. R.Holý
3.

Výroční členská schůze ČSSI OP Brno a Odborná konference
„ Zajímavé stavby v Perském zálivu“
hotel SLOVAN 26. března 2015

přednášku připravil Prof. Ing. Leonard Hobst,CSc.

Pevnost Bahla též Hisn Tamah, je pevnost poblíž stejnojmenného města Bahla v Ománu a je postavena
z nepálených cihel.

Palác Al Alam je ceremoniální palác sultána. Byl postaven v roce 1972 a je celý pokrytý zlatou a modrou
fasádou.

4.

Pearl Qatar

Bahrain city

Kuwait Water Towers
Panu profesorovi všichni velice děkujeme za úžasnou přednášku.
5.

Členská schůze OP ČSSI Brno - zpráva o činnosti za rok 2014
Akce konané v roce 2014

Zlatá hůl 41. ročník
Ples ČSSI, ČKAIT a JmSS
Odborná konference "Zajímavé stavby"+členská schůze
Odborná exkurze SONO centrum Brno
Odborná exkurze Plynojem NKP a VP1 Ostrava
Odborná exkurze Arboretum Křtiny
Odborná konference "Zajímavé stavby"
Odborná exkurze a adventní Bratislava
Klub seniorů se pravidelně schází

-

24.-26.1. 2014
8. 3. 2014
27. 3. 2014
10. 4. 2014
31. 5. 2014
18.10.2014
23.10.2014
13.12.2014

vždy první čtvrtek v měsíci

Pobočka vydává 4 x ročně „ Zpravodaj ČSSI “, který informuje členy pobočky o všech
pořádaných akcích, obsahuje vždy řadu odborných článků a přednášek.
Ve spoluprací s ČKAIT pořádá každý rok řadu odborných exkurzí, seminářů, odborných
konferencí a společenských akcí.
Aktivně spolupracujeme i s VUT FAST a JmSS, zejména při vyhodnocování soutěže o
nejlepší stavbu v Jihomoravském kraji.
OP ČSSI Brno organizuje přípravné semináře a autorizační zkoušky ČKAIT.
Informace o připravovaných akcích OP ČSSI Brno společně s ČKAIT v roce 2015 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nadále budeme ve spolupráci s ČKAIT organizovat odborné přednášky a exkurze,
připravíme odborné semináře: „Zajímavé stavby “
budeme pokračovat na procesu autorizací
vydáváním „Zpravodaje“ budeme informovat naše členy
připravíme další ročník „ Zlaté hole ČSSI“
budeme pokračovat ve spolupráci s VUT Brno
připravíme Reprezentační ples
Aktivně se zúčastníme práce v porotě – Stavba roku

Klub seniorů
Vždy první čtvrtek v měsíci v 16.30 hod., Dřevařská 22, Brno.




2. dubna 2015
7. května 2015
4. června 2015

Všechny Vás srdečně zveme!
Ing. Jan Mikuláštík

6.

42. ročník

„ ZLATÁ HŮL ČSSI “
Na Českomoravské vysočině na Třech Studních a v okolí se ve dnech 23. 1. – 25. 1.
2015 konal 42. ročník ZLATÉ HOLE ČSSI, kterého se zúčastnilo 33 osob.
Obsah akce byl zaměřen na poznávací (odborná přednáška a exkurze), sportovní,
kulturní a společenský program. Odborným přednáškám byly věnovány části večerních
programů. Exkurze byla zajištěna v novoměstském muzeu v expozicích technických
odvětví oblasti a také jsme navštívili muzeum lyží a lyžařského sportu.
Pro sportovní program byly připraveny méně náročné i náročné lyžařské běžecké
okruhy. Pro absolutní nedostatek sněhu však nemohly být využity, proto účastníci
využili připravené pěší turistické trasy se společným cílem v obci Kadov. Poté
následovala prohlídka skanzenu v obci Krátká. Absolvovali jsme také prohlídku
historických budov Nového Města na Moravě s odborným výkladem erudované a milé
dívky v historickém oděvu. Večerní programy, kromě zmíněné odborné přednášky,
obsahovaly společnou zábavu při profesionální kytaře, zpěvu a občerstvení.
Zahájení
a
ukončení
akce
mělo
zcela
oficiální
průběh.
Zahájení obsahovalo přivítání účastníků, ověření pravosti „zlaté hole“, zpěv hymny akce
a připomenutí historie akcí Zlatá hůl ČSSI. Při ukončení akce byli mnozí účastníci
oceněni diplomy a medailemi. Garantům 43. ročníku - paní Bařínkové a paní Palečkové
byla předána „Zlatá hůl“. Následovalo rozloučení a společná fotografie, která se stane
součástí
dokumentů
historie
akce
ZLATÁ
HŮL
ČSSI
2015.
Účastníci akce vytvořili velmi příjemnou atmosféru této akce, za což jim garanti
42.
ročníku
ze
srdce
děkují.
Garantům 43. ročníku přejeme příjemnou přípravu a úspěšný průběh dalšího ročníku.
Garanti 42. ročníku: J. a P. Zemanovi

7.

8.

9.

GRATULACE
V měsících duben, květen, červen, červenec a
srpen 2015 by měli oslavit významná jubilea
tito kolegové
70 let Doc. Ing. Jaromír
Ing. Miroslav
Prof. Ing. Alois
Ing. Vladimír

Klouda, CSc.
Hrůza
Materna, CSc., MBA
Valenta

80 let Ing. Viktor
Ing. Jan
Ing. Zdeněk
Ing. Vilibald

Lapeš
Mattuš
Prokop, CSc.
Bezdíček

1.
85 let Ing. Jiří
Ing. Lumír

Kuchynka
Woznica, CSc.

93 let Prof.Ing.Dr. Zdeněk Šmerda

Všem milým kolegům přejeme 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 2015, 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/

10.

XX. Reprezentační ples OP ČSSI Brno a ČKAIT

by nebylo možné uspořádat bez přispění vážených sponzorů.
Touto cestou jim chceme upřímně poděkovat
a vážíme si jejich podpory, bez níž by nebylo možné tuto tradici zachovat.

sponzor plesu 2015 – firma:

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

sponzor plesu 2015 – firma:

sponzor plesu 2015 – firma:

organizace odborných vzdělávacích seminářů
exkurze do zahraničí
překladatelské služby
realitní činnost
www.inuv.cz
www.reality-inuv.cz
Kongresové centrum, Výstaviště 1 , 603 00 Brno, e-mail bohm@inuv.cz

11.

sponzor plesu 2015 – firma:

sponzor plesu 2015 – 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)

sponzor plesu 2015 – firma:

Doc. Ing. Lubomír MIKŠ, CSc.
znalec v oboru stavebnictví, stavby obytné a průmyslové
znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí
poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
+420 602 579 542

lubomirmiks@centrum.cz

12.

sponzor plesu 2015 – firma:

13.

sponzor plesu 2015 – firma:

sponzor plesu 2015 – 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

14.

Vzpomínka na Prof. Ing. Jiřího Pošváře, CSc.
Prof. Ing. Jiří Pošvář, CSc., se narodil 30. září 1923 v Prostějově. Brzy po dokončení
vysokoškolských studií na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně přijal
nabídku na asistenta ústavu Stavby silnic, který tehdy vedl Prof. Ing. Jaromír Souček.
Získané zkušenosti využil v silniční laboratoři Zemského úřadu v Brně, kde působil jako
výzkumný pracovník.
Později se stal vedoucím brněnské pobočky Výzkumného ústavu dopravního Praha.
Ředitelství VÚD bylo následně přemístěno do Žiliny a brněnská pobočka byla zvětšena o
oddělení silniční a letecké dopravy.
Po odchodu Prof. Ing. Vladimíra Veselého, CSc., z katedry dopravních staveb VUT FAST v
Brně se stal vedoucím katedry. V roce 1981 byl jmenován mimořádným profesorem.
Vychoval celou řadu mladých studentů na specializaci dopravních staveb.
Zpracováním kapitoly „Navrhování vozovek“ se podílel na významné celostátní učebnici
o projektování silnic a dálnic. Byl předsedou komise pro obhajoby kandidátských prací a
předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze, SVŠT v Bratislavě a
VUT FAST v Brně.
Profesor Pošvář byl dloudoletým předsedou Československého národního komitétu
AIPCR/PIARC. Pracoval v Technickém výboru pro silniční materiály. Při přípravě
Československé účasti na světových silničních kongresech působil jako koordinátor
národních zpráv. Aktivně se podílel na přípravě a průběhu světového silničního
kongresu konaného v roce 1971 v Praze. Organizoval konference „Přínosy světových
silničních kongresů“ z nichž několik se uskutečnilo v Kroměříži.
Byl dlouholetým místopředsedou Silniční společnosti. U příležitosti 75. narozenin byl
Prof. Pošvář jmenován čestným členem České silniční společnosti a obdržel uznání za
svou dlouholetou činnost ve prospěch výstavby silnic a dálnic v České republice.
Pomáhal zakládat muzeum silnic a dálnic na zámku ve Velkém Meziříčí.
Pedagogickou a odbornou činnost kompenzoval prací sportovního činovníka. V Brně
organizoval prestižní klání Technika – Univerzita. Jeho sportovní srdce zahořelo pro
brněnskou košíkovou. S píšťalkou byl dlouho vidět jak na našich hřištích, tak i v
zahraničí. Byl účastníkem olympiády v Helsinkách v roce 1952, kde jako rozhodčí řídil
pět zápasů. V roce 1993 ukončil svoji profesní činnost odchodem do důchodu.
Zemřel 1. února 2015 v Brně
Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.

s přispěním Ing. Vlastislava Nováka
15.

Po životě naplněném neúnavnou prací, láskou a obětavostí zemřel ve věku
95 let
pan Prof. Ing. Bohumil Kočí, CSc.

Ing. Lubomír Linkov
zemřel nečekaně 2. března 2015 ve věku nedožitých 70 let.

Kalendář akcí na duben, květen, červen 2015
KDY

KDO

KDE

CO

GARANT

2.4.2015
16.30

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Mikuláštík

14.4.2015
16.30

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing. J. Skyva

28. 4. 2015
úterý
16 hodin
7.5.2015
16.30

OP ČSSI

Přírodní
koupaliště
Komárov
U Dřeváka

16. 5. 2015
9.00 Bohéma

OP ČSSI

19. 5. 2015
16.30

Klub seniorů

Exkurze

Ing. L. Hawerland
Ing. R. Holý

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Mikuláštík

Permonium
Oslavany

Exkurze

Ing. L. Hawerland

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva

4. 6. 2015
16.30

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing.J.Mikuláštík

16.6.2015
16.30

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva

16.

