
 
Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků pořádá 

ODBORNOU EXKURZI DO OLOMOUCE  
pátek 22. dubna 2022 v 10.00 hod 

(přeloženo z prosince) 

: 
 
Termín:  22. dubna 2022 
Odjezd:  10.00 hod od kavárny Bohéma 
 
Program:  prohlídka Minoritského kostela s průvodcem 
   prohlídka radnice s průvodcem 
   prohlídka centra Olomouce 

společná večeře v 16.00 hod 
 
Cena:   člen 250 Kč 
   host 300 Kč 

 
Návrat do Brna: cca v 18.00 hod 
 
Přihlásit se můžete u V. Hlaváčkové, sekretariát ČSSI, tel.: 732 614 187 nebo 
e-mail: cssi@volny.cz.  
Termín přihlášení a platba v hotovosti do 14. dubna 2022. 
Garant: Ing. Jiří Skyva 

ZPRAVODAJ 
ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ 
Oblastní pobočka BRNO 

Duben 2022 / č. 2 
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Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků pořádá 

ODBORNOU EXKURZI  
„PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI OSOVÁ-KAMPUS“ 

 

čtvrtek 28. dubna 2022 ve 14.00 hod 
 

Tento projekt patří mezi nejvýznamnější projekty v oblasti rozvoje tramvajové dopravy v Brně. 
Hlavním předmětem projektu je vybudování zcela nového úseku tramvajové trati z ulice Osová 
ke Kampusu MU v Bohunicích. Tato oblast je již dnes významným cílem cest obyvatel a návštěvníků 
města Brna díky Univerzitnímu kampusu Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnici Brno, 
obchodnímu centru Campus square a Moravskému zemskému archivu. 
Nová tramvajová trať bude s výjimkou úrovňových přechodů pro cestující vybudována jako plně 
segregovaná. Na trase bude vzhledem k umístění trasy v rezidenční oblasti vybudován nový 
tramvajový tunel o délce 619 m. Součástí projektu je i podjezd ulice Jihlavská o délce 79 m. 
Na nové tramvajové trati vznikne nová zastávka Nová Jihlavská, která je umístěna v těžišti budoucího 
rozvojového území mezi ulicemi Labská a Jihlavská. Zastávka je umístěna v hloubce 8 m, což vyžaduje 
instalaci eskalátorů a výtahu. Navržena je zastávka s ostrovním nástupištěm a bude kryta skleněným 
zastřešením s ocelovou konstrukcí. 
 

 
 
 
 
 
 

Sraz 28. 4. 2022 ve 14.00 hodin u zařízení staveniště FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby, a.s. (od zastávky Nemocnice Bohunice směrem k nemocnici) 
 
S sebou nutné vzít: vestu a přilbu (není možno zapůjčit) 
 
Přihlásit se můžete u V. Hlaváčkové, sekretariát ČSSI, tel.: 732 614 187 nebo e-mail: 
cssi@volny.cz.  
Termín přihlášení do 21. dubna 2022. 
Garant: Ing. Radoslav Holý, tel: 737 632 636 
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Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků pořádá 

ODBORNOU EXKURZI NA TVRZ HŮRKA  
součást těžkého opevnění hranic ČSR z roku 1938 

 

sobota 21. května 2022     

 
Termín:  21. května 2022 
Odjezd:  8.00 hod, ul. Žižkova (za FAST) 

 
Cena:   člen 300 Kč 
   host 400 Kč 
Cena zahrnuje cestovné a vstup do muzeí. 
 
Návrat do Brna: cca v 19.30 hod 

   
Přihlásit se můžete co nejdříve u V. Hlaváčkové, sekretariát ČSSI, tel.: 732 614 187 nebo 
e-mail: cssi@volny.cz.  
Garant: prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., mobil: 603 313372 
  

 

 

Ilustrativní snímek dobývání pevnosti 
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Organizace exkurze 
 

V sobotu 21. května 2022 se po 13 letech znovu uskuteční odborná exkurze 
na rekonstruovanou část těžkého opevnění našich hranic – na tvrz "HŮRKA" (u Králík). 
Exkurzi pořádá ČSSI v Brně ve spolupráci s ČKAIT v Brně. 
 Pro informaci těch, kteří na těžkém opevnění našich hranic ještě nebyli, uvádím, že tvrz 
"HŮRKA" je jednou z 15 tvrzí budovaných před 2. sv. válkou na obranu naší severní 
hranice. Osádka této tvrze měla při bojovém nasazení obsluhovat celkem šest těžkých 
objektů. Jednalo se o dva pěchotní sruby, objekt výsuvné dělové věže, dělostřelecký srub, 
vchodový objekt a izolovanou dělostřeleckou pozorovatelnu. Podzemní prostory tvrze – 
kasárna, muniční sklady jsou vyrubány ve skalním masivu hluboko pod zemským 
povrchem a hlavní spojovací chodby jsou opatřeny úzkokolejnou drážkou. 
Po rekonstrukci na muzeum je již tvrz vybavena elektrickým osvětlením a účastníci 
exkurze si mohou prohlédnout všechna zákoutí tohoto vrcholného díla pevnostního 
inženýrství, které bylo m. j. navrženo i na "Stavbu století". 
 

Předpokládaný průběh exkurze na tvrz HŮRKA: 
8.00 sraz účastníků na ul. Žižkova (na parkovišti FAST nelze již parkovat) 
8.10 odjezd autobusu (na nikoho se nečeká) - během cesty autobusem (pokud to vyjde) 

odborná přednáška odborníka na problematiku opevnění.  
10.15 příjezd autobusu do Králík na tvrz Hůrka. 
10.30 zahájení exkurze – je naplánována „speciální prohlídka“ o délce trvání 120 až 150 

min. Tato prohlídka, pokud by byla spojena s výstupem do „dělostřeleckého 
srubu“, by vyžadovala absolvování 654 schodů (půl nahoru, půl dolů). 
S organizátory bude dojednáno, že pokud by se někdo na výstup a sestup necítil, 
tak by na ostatní počkal dole. Před zahájením exkurze si zájemci o problematiku 
opevňování mohou zakoupit u pokladny odbornou literaturu.  

13.00 oběd v Králíkách. Před 13 lety to bylo v restauraci Dekl. Zkusíme to upřesnit 
s organizátory. 

14.30 odpolední program – bude též upřesněn – nabízí se následující možnosti: 
 a) návštěva vojenského muzea (byli jsme tam však před 3 lety) 
 b) stezka v oblacích u Dolní Moravy (nevím, zda se to časově stihne) 
 c) rozhledna „Křížová hora“ (dosti daleko se musí jít pěšky) 
Pozn.: Odpolední program bude upřesněn v průběhu dubna a května 
17.30 předpokládaný odjezd do Brna. 
19.30 předpokládaný příjezd do Brna. 
 

Organizační opatření: 
Pro zajištění autobusové dopravy a vstupu skupiny do tvrze je nutno znát s předstihem 
přibližný počet zájemců. Vyzývám proto zájemce o exkurzi, aby se přihlásili 
na sekretariátě ČSSI (tel. 732 614 187, e-mail cssi@volny.cz).  
Zájemci budou registrováni do zaplnění kapacity autobusu. 
 
Doporučení pro účastníky exkurze: 
a) Vzhledem k tomu, že exkurze probíhá přes poledne, doporučuji si vzít s sebou svačinu, 

včetně pití (u pokladny je možné si pití zakoupit). 
b) Doporučuji si vzít na exkurzi do tvrze teplé oblečení, neboť i v létě je v tamních 

prostorách relativně dosti chladno. 
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Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků pořádá 

ODBORNOU EXKURZI  
„VÝSTAVBA TRAMVAJOVÉ TRATI V PISÁRKÁCH“ 

 
středa 15. června 2022 ve 14.00 hod 

 

 

 
Sraz 15. 6. 2022 ve 14.00 hodin na konci ulice Bráfova u bývalého zařízení 
staveniště firmy SUBTTERA, a.s. 
Průvodce: pan František Dobeš, Brněnské komunikace.  
 
S sebou nutné vzít: vestu a přilbu (není možno zapůjčit) 
 
Přihlásit se můžete u V. Hlaváčkové, sekretariát ČSSI, tel.: 732 614 187 nebo e-mail: 
cssi@volny.cz.  
 
Garant: Ing. Radoslav Holý, tel: 737 632 636  
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OHLÉDNUTÍ 
„49. ROČNÍK ZLATÁ HŮL“  

OP ČSSI BRNO 
 

 
 
Po mnoha odkladech kvůli Covidu jsme konečně v pátek 14. ledna 2022 nasedli do 
autobusu a odjeli směrem hotel Horník ve Třech Studních. Z původně přihlášených 32 
dospělých včetně dětí odjelo jen 17 dospělých (děti měly karantény) a pan řidič 
s manželkou a dítětem. Pokles účastníků byl způsoben nemocemi a karanténami. Toto 
jádro odolných přivítalo ve Třech Studních přívětivé zimní počasí s teplotami kolem 
nuly, ale se zbytky střídavě zmrzlého a tajícího sněhu. Podle informací z hotelu před 
odjezdem o stavu sněhu jsme až na jednoho skalního sportovce přijeli bez běžek. Ten 
nakonec vyrazil na 7 km dlouhou jízdu na vybrané zasněžené louce.  

Po příjezdu do hotelu Horník a opět výborné večeři začal večer podle lety zaběhlého 
programu – odhalením a kontrolou stavu Zlaté hole a zpěvem naší turistické hymny 
za doprovodu již osvědčené hudební dvojice. Večer pak probíhal v tradičním 
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programu, to znamená v promítání historie dřívějších ročníků ZH a dokumentace 
z cest do Gruzie a Arménie – to vše v režii prof. Loenarda Hobsta. 

Dále pak pokračovala zábava se zpěvem, doprovázeným perfektními hudebníky 
Pepou Luňáčkem a Yanem Brossaudem. Součástí nádherného večera, protaženého až 
přes půlnoc, byla konzumace dovezených pochoutek a skvělého vína.  

V sobotu hned po snídani jsme vyrazili na cca 8 km pěší trasu z hotelu kolem 
restaurace U Loubů na Třech Studních po namrzlé cestě pod Fryšavským kopcem a 
za Medlovským rybníkem k restauraci hotelu Pavla, kde nás čekal skvělý oběd podle 
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předem provedených objednávek v salonku restaurace. Následoval pěší přesun 
na hotel Horník. Někteří se ještě prošli po okolí a Ivo Vaicenbacher ještě vyjel na běžky 
– když už je tam měl. 

Večer se opakovala zábava s hudbou a zpěvem, ochutnávkami podpořená hojnou 
zásobou skvělého vína, které tradičně zajišťuje Slávek Dvořák. 
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V neděli po snídani byla ještě kratší vycházka podle vlastního výběru do oběda. Pak již 
následovalo zhodnocení celé akce, předání diplomů (tentokrát bez dětí), poděkování 
panu řidiči, kytaristům. Nejdůležitějším bodem po kontrole hole bylo její předání 
novým garantům pro jubilejní 50. ročník ZH, kterými se jednomyslně stali manželé 
Hobstovi. Závěrečným aktem bylo fotografování před hotelem. 

Nový ročník bude 20.-22. ledna 2023, takže se máme na co těšit. 

 

Za garanty sepsali Jiří Procházka a Jana Hlínková. 
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G R A T U L U J E M E 
 
 

V měsících duben, květen, červen, červenec a srpen by měli oslavit 
významná životní jubilea tito naši kolegové 

 
 

75 let Ing. Petr RUMIAN 
 

80 let Ing. Arch. Eva PALEČKOVÁ 
Ing. Maria STONAVSKÁ 

 
85 let Ing. Ivan BRZÁK 

Ing. Kliment MOTTL  
Ing. Jiří PROCHÁZKA 
Ing. Jaroslav TESAŘ 

 
90 let Ing. Ivo BAJER 

Ing. Radoslav HOLÝ 
   

 
 

Všem našim milým kolegům přejeme všechno nejlepší do dalších let, 
hodně pohody, spokojenosti, energie, a hlavně spoustu zdraví! 
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Členské příspěvky na rok 2022 
kdo ještě neuhradil – připomínáme, uhraďte  

 
 
 

převodním příkazem 
 

na bankovní účet číslo 1349534309/0800, variabilní symbol je 
 vaše členské nebo rodné číslo 

 
nebo v hotovosti na sekretariátě u V. Hlaváčkové, tel: 732 614 187, 

e-mail: cssi@volny.cz. 
 

 

Členské příspěvky jsou ve stejné výši jako v loňském roce 
500 Kč běžná výše členských příspěvků, 
300 Kč pro důchodce nad 65 let. 

 
 
 
 
VZOR pro vyplnění složenky či převodního příkazu 
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KLUB SENIORŮ 
 

Pravidelné schůzky nově v restauraci Laguna 
Dřevařská 22, Brno 
Nároží ulice Veveří a Smetanova – pohodlný bezbariérový vstup 
V čase 16.00 hodin 
Každý první čtvrtek v měsíci 
 
 7. dubna 2022 
 

   5. května 2022 
 

     2. června 2022 
  

       Ing. Jaroslav Pohl 
 

 

KALENDÁŘ AKCÍ  
DUBEN, KVĚTEN A ČERVEN 2022 

 
 
        KDY 

 
        KDO 

 
        KDE 

 
          CO 

 
    GARANT 

7.4.2022 
16.00 

Klub seniorů Restaurant 
Laguna 

Pravidelná 
schůzka 

Ing. J. Pohl 

22.4.2022 
10.00 

OP ČSSI 
ČKAIT 

exkurze Předvánoční 
Olomouc 

Ing. J. Skyva 

26.4.2022 
16.00 

OP ČSSI Vrchlického 
sad 

Zasedání 
výboru 

Ing. J. Skyva 

28.4.2022 
14.00 

OP ČSSI 
ČKAIT 

exkurze Tram. trať 
Osová-Kampus 

Ing. R. Holý 

5.5.2022 
16.00 

Klub seniorů Restaurant 
Laguna 

Pravidelná 
schůzka 

Ing. J. Pohl 

21.5.2022 
8.00 

OP ČSSI 
ČKAIT 

exkurze Pevnost Hůrka Prof. L. Hobst 

2.6.2022 
16.00 

Klub seniorů Restaurant 
Laguna 

Pravidelná 
schůzka 

Ing. J. Pohl 

15.6.2022 
14.00 

OP ČSSI 
ČKAIT 

exkurze Tram. trať 
Pisárky 

Ing. R. Holý 

 
 
 

INFORMACE 
Schůzky v kanceláři ČSSI OP Brno si prosím domlouvejte předem na telefonním čísle 
732 614 187 nebo e-mail: cssi@volny.cz, pevná linka: 545 214 801.  
 


