
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Dámy a pánové, kolegyně a kolegové,  
   vážení přátelé, 

 
 
 

   dovolte nám, abychom Vám popřáli, jménem výboru  
   oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů,  
   mnoho úspěchů, pevné zdraví a šťastná rozhodnutí  
   v novém roce 2013. 
   Vážíme si Vašeho zájmu o činnosti ve svazu,  
   které společně uskutečňujeme a těšíme se, že i letos  
   připravíme zajímavé odborné i společenské akce. 

 
   Se srdečným přáním všeho nejlepšího za výbor pobočky 

 
 
 
 
 

   Ing. Jiří Skyva 
   předseda OP ČSSI Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZPRAVODAJ 
 ČESKÉHO SVAZU 
 STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ 

 POBOČKA BRNO –  LEDEN  2013      1 



2 

 

 

„ XVIII.  Reprezentační  ples “ 
 

 

 
 

 

 

 

Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě a Jihomoravská stavební společnost při Svazu podnikatelů v ČR 
pořádají 
 

„ XVIII.  Reprezentační  ples “ 
 

23. února  2013 
v  prostorách   Besedního domu. 

 
 

Ples bude zahájen v 19.30 hodin.  
K tanci a poslechu hrají hudební skupiny „STOPPER “ a „DOMUS  BAND“, 
zastoupené Mgr. Martinem Opršálem a Ing. Ludvíkem Slámou. 
Vstupenky ve výši 600,- Kč  ( z  toho 250,-  Kč konzumace)   budou v prodeji od  
21. ledna 2013  na sekretariátě  ČSSI, Brno – u p.Radmily Valtrové tel.: 545214801, 
mobil:732614187, e-mail: cssi@volny.cz . (rezervace vstupenek ihned).     
 

 

 

 

mailto:cssi@volny.cz
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Český svaz stavebních inženýrů spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků si Vás dovolují pozvat na  
 
 
 

Odbornou konferenci  „Zajímavé stavby„  která se bude konat    
 

v hotelu  SLOVAN 
dne 28. března 2013  od 16.00 hodin 

 
a bude spojená s výroční členskou schůzí oblastní pobočky ČSSI Brno. 

 
 
 
 
Přítomní si vyslechnou odborné přednášky, následně proběhne členská schůze OP 
ČSSI Brno s následujícím programem: 
 

 zahájení a přivítání hostů 

 schválení programu a volba návrhové komise 

 zpráva předsedy OP ČSSI Brno za minulé období 

 zpráva hospodáře OP ČSSI  Brno 

 zpráva předsedy revizní komise  

 vystoupení hostů 

 diskuse  

 zpráva návrhové komise a usnesení z členské schůze 
 
 
Všechny účastníky zveme po skončení jednání na společnou večeři v restauraci 
BUGATTI, spojenou s odbornou diskusí.  
 
Zájemci nahlaste se do  4.března 2013 na sekretariátě u p.Radmily Valtrové 
tel.545214801, nebo mobil 732614187, e-mail: css@volny.cz  
 

Dostavte se v hojném počtu, srdečně Vás zveme! 
 
 
výbor  OP ČSSI Brno 
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Sportovní akce: 

 
 

„ 40.ročník  akce  Zlatá  hůl  ČSSI „ 
se koná ve dnech 25.ledna až 27.ledna 2013 na Třech Studních hotel HORNÍK 
 
Garant akce: Prof.Ing. Leonard Hobst, CSc.  

 

 

 

 

Lyžařské zájezdy : 
 

 2.února do 6.února 2013 
SALZBURGER SPORTWELT 

 

 2.března do 6.března 2013 

oblast Ischgl – Samnaun 
 

na uvedené zájezdy je možné se ještě přihlásit 
 
 
Informace :    garant akce Ing.Jan Mikuláštík, tel. 549541692, mobil 732753967 
                      e-mail: jan.mikulastik@volny.cz  

 
 
 
 
 

G R A T U L A C E  
 
V měsíci lednu, únoru a březnu se dožívají významných jubileí tito kolegové 
 
 
70 let     Ing.  KANIA Pavel 
 
80 let     Ing.   Strážnický Antonín  
               
93  let    Prof.Ing.   KOČÍ   Bohumil,  CSc. 
 
Přejeme všem hodně zdraví, pohody, energie a spokojenosti do dalších let  
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MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV v Brně 

 

 

Moravský zemský archiv v Brně je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem 
vnitra. Archiv je oprávněn vystupovat v právních vztazích jménem státu. Správní 
obvod archivu je vymezen územím krajů Jihomoravského, Vysočina a Zlínského s 
územím těchto krajů k 1. 1. 2000. 

Činnost archivu 

V rámci výkonu působnosti je předmětem činnosti archivu zejména: 

 Kontrola výkonu spisové služby, výběr archiválií z dokumentů původců, 
stanovených zvláštním právním předpisem, ve skartačním řízení a mimo 
skartační řízení v územním obvodu archivu a přejímání archiválií.  

 Zajištění všestranné péče o archiválie a využívání a zpracování archiválií, 
vzniklých z činnosti původců, u nichž provádí výběr archiválií, dřívějších 
státních a samosprávných orgánů a organizací pro země Moravskou a 
Moravskoslezskou v minulosti a dalších archiválií u něj uložených, které 
vznikly z činnosti jiných subjektů včetně fyzických osob.  

 Plnění funkce odborného archivního orgánu ministerstva pro subjekty v jeho 
působnosti a pro fyzické osoby, které vlastní archiválie.  

 Výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu.  
 Provádění správního řízení včetně řízení o uložení sankce za porušení 

povinností podle zvláštního právního předpisu.  
 Zajištění svěřených úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti 

archivnictví.  
 Vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví a příbuzných vědních 

oborů a vydávání odborných publikací. 

http://www.mza.cz/sites/default/files/u3/mza_nova_budova_vybrano_do_tisku_2008_011.jpg
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Restaurátorská dílna 

Konzervační a restaurátorská dílna Moravského zemského archivu v Brně přispívá 
významnou měrou k ochraně písemného bohatství historické i současné Moravy. 
Prvopočátky snah o zřízení vlastní konzervační dílny se v archivu datují do počátku 
20. století a jsou spojovány se jménem tehdejšího ředitele archivu Bertholda 
Bretholze. Ten přijal do služeb archivu 1. února 1908 knihaře a konzervátora Hynka 
Veselého, a jako první v rakouských zemích započal – za pomoci chemiků tehdejší 
brněnské německé vysoké školy technické – konzervaci poškozených listin a 
rukopisů. 

Po roce 1945 byla konzervační a restaurátorská dílna dále rozšířena a personálně 
doplněna. Pracovníci začali plnit úkoly v oblasti mechanické a chemické ochrany 
písemností před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Jejich záslužná činnost byla na 
přelomu roku 1967-1968 oceněna vysláním vedoucího konzervační a fotografické 
skupiny tehdejšího Státního archivu v Brně Petra Kubeše do Itálie k záchraně 
poškozeného rukopisného a knižního bohatství města Florencie, postiženého v roce 
1966 rozsáhlými záplavami. 

Pracovní náplň skupiny, včetně pracovníků v SOkA, určují především 3 základní 
okruhy činnosti: konzervování a restaurování archiválií, knihařské práce, výroba 
faksimilií pro výstavní účely. 

http://www.mza.cz/sites/default/files/u3/mza_nova_budova_vybrano_do_tisku_2008_006_1.jpg
http://www.mza.cz/sites/default/files/u3/mza_nova_budova_vybrano_do_tisku_2008_006_1.jpg
http://www.mza.cz/sites/default/files/u3/amp_0160_0.jpg
http://www.mza.cz/sites/default/files/u3/amp_0160_0.jpg
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Konzervování a restaurování archiválií 

Konzervace a restaurování listin, rukopisů, aktového materiálu, map, plánů a pečetí 
tvořících součást archivního bohatství Moravského zemského archivu a jeho 
poboček spočívá v záchraně archiválií napadených škůdci, vlhkem, či vlivem 
nevhodného chemismu ovzduší. 

 

Knihařské práce 

Knihařské práce patří k tradičním povinnostem pracovníků konzervační dílny. 
Provádí se zde vazby a převazby knih pro ústavní knihovnu, archivních inventářů a 
katalogů. 

Výroba faksimilií pro výstavní účely 

Ve snaze maximálně ochránit originály archiválií, především kulturní a národní 
kulturní památky, zhotovují konzervátoři pro výstavní a prezentační účely faksimilie 
různých dokumentů z vlastních archivních fondů a sbírek. 

 

 

 
 

http://www.mza.cz/sites/default/files/u4/aaa.jpg
http://www.mza.cz/sites/default/files/u4/aaa.jpg
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Exkurzi do Moravského zemského archivu   
 
pořádáme dne 19.3.2013 od 16 hodin, prohlídka bude trvat asi 2 hodiny.  
Sraz  v 15.50 hodin před hlavním vchodem do Moravského zemského archivu, který 
sídlí v brněnském Campus Square centru,  Palachovo nám. 1, Brno-Bohunice . 
Zájemci se mohou nahlásit na sekretariátě ČSSI, tel. 545 214 801 u p. Valtrové, 
vstup je zdarma. 
 
Garant akce: Ing. Antonín Hrubeš 
                      tel.: 546 210 178 

 
 
 
 
Klub seniorů 

 
se opět sejde na pravidelné schůzce vždy první  čtvrtek v měsíci  tj. 

   3.ledna    2013 

   7.února   2013 

   7.března 2013   
v restauraci  „KOMETA   PUB“ , Kounicova  ul. 20 
 
Všechny Vás srdečně zveme 
 
Ing. Jan Mikuláštík tel. 549541692, mobil 732753967 

 
 
 
 

Brněnské podzemí 
 
Dne 13. prosince 2012  se uskutečnila prohlídka brněnského podzemí. O tato akce 
měla velký ohlas, pro velký zájem se musely zorganizovat  dva vstupy.  
 
LABIRINT POD ZELNÝM TRHEM 
 
Zelný trh je místem, které od 13. století sloužilo obchodníkům s potravinami a svůj 
specifický ráz si uchovává do dnes. Prohlídková trasa vede vzhůru k Malému 
Špalíčku a představí návštěvníkům řadu činností provozovaných pod jedním 
z nejstarších brněnských náměstí v uplynulých staletích. Prohlídka trvá asi 40 minut 
a prochází útrobami historického podzemí bez přístupu denního světla. 
Aby nám Labyrint odhalil všechna svá tajemství, musíme zdolat 212 schodů a  
pohybovat  se v hloubce 6 - 8  metrů. Kromě zajímavých expozic na nás čeká i 
několik historický doložených postav, které v těchto místech působily. Zvědaví nebo 
mlsní návštěvníci si pak mohou minulost vychutnat skutečně zblízka. 
 
R-atelier vydal knihu o brněnském podzemí, pokud by byl zájem a vedení výboru by 
schválilo zakoupení této publikace, byla by k zapůjčení na sekretariátu ČSSI. 



9 

 
 
 
 
 
 



10 

Kalendář akcí na   leden, únor , březen  2013 
 
 

        KDY 
 

         KDO        KDE            CO       GARANT 

3.1.2013 

16.30 

Klub seniorů Kometa PUB Pravidelná 

schůzka 

Ing.J.Mikuláštík 

15.1.2013 

16.30 

OP ČSSI Vrchlického  

sad 2 

Zasedání  

výboru 

Ing.J.Skyva 

25.-27.1.2013 

16.45 odjezd 

OP ČSSI Hotel Horník „Zlatá hůl 

ČSSI“ 

Prof.Ing.L.Hobst 

7.2.2013 

16.30 

Klub seniorů Kometa PUB Pravidelná 

schůzka 

Ing.Mikuláštík 

12.2.2013 

16.30 

OP ČSSI Vrchlického  

sad 2 

Zasedání  

výboru 

Ing.J.Skyva 

23.2.2013 

19.30 

ČSSI, ČKAIT 

JmSS 

Besední dům Reprezentační 

ples 

Ing.R.Holý 

R.Valtrová 

 

7.3.2013 

16.30 

Klub seniorů Kometa PUB Pravidelná 

schůzka 

Ing.Mikuláštík 

28.3.2013 

16.00 

OP ČSSI Hotel 

SLOVAN 

Konference + 

členská schůze  

Ing.J.Skyva 

R.Valtrová 
 

 

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Sekretariát ČSSI p. Radmila Valtrová  
Tel. 545214801, mobil 732 614 187 nebo e-mail: cssi@volny.cz 

                                        
                                       denně od 8.30 do 12.30 

                                                                    v termínech zasedání Výboru ČSSI   
                                           od 14 do 16 hodin 

 

************************************************************************ 
 
Členské příspěvky na rok 2013 uhraďte, prosím, nejpozději do konce března,   
 
složenkou, převodním příkazem nebo osobně na sekretariátě ČSSI u paní Valtrové. 
Členské příspěvky činí   500,-Kč/rok, důchodci a mateřská dovolená 300,-Kč/rok,  
přidružený člen 150,-Kč/rok (je členem jiné společnosti při ČSSI a tam hradí 
příspěvek v plné výši).  
 
Účet u České spořitelny a.s. číslo 1349534309/0800, VS členské číslo nebo rodné 
číslo. 
Platby lze ověřit u p.Valtrové-tel. 545214801 
 

www.cssi-cr.cz  Sledujte akce na webu – jsou aktualizovány a doplňovány  

mailto:cssi@volny.cz
http://www.cssi-cr.cz/
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Děkujeme  sponzorům  XVIII. Reprezentačního plesu ČSSI, ČKAIT a  
JmSS 

 
v tomto čísle  Zpravodaje  uvádíme firmy: 

 
 

SUDOP BRNO spol. s  r.o. 
 

a 
 

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. 
 

            

 
 
 

SUDOP BRNO 
 
 
V naší společnosti je soustředěna špičková projekční kapacita schopná projektovat 
stavby pro dopravu železniční, městskou, příměstskou, telefonních ústředen, 
kabelizací, elektrických vedení, mostu, tunelu, pozemních staveb atd. 
 
 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno 
TEL.: 972625804 TEL/FAX: 541211310 
E-MAIL: sudop@sudop-brno.cz WEB: www.sudop-brno.cz 
 
 
 
 
 

http://www.sudop-brno.cz/
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