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Vycházíme nejméně čtyřikrát ročně. 
Pro členy ČKAIT zdarma.
Náklad: 27 400 výtisků. 
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Úvodník / Z na‰eho pohledu

Z+i 4/08

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Znáte to, nejhorší bývá pro inženýry psaní technických zpráv a po mně se chce neustále, abych do něčeho psal. Nikdy jsem nechtěl dělat zbytečnou práci,
a tak je mým přáním sdělit Vám něco, co zaujme.
Nedávno mně říkal jeden kolega z Budějovic, že
když otevřel v minulosti Z+i, tak tam viděl jenom
Macha a teď tam vidí zase Křečka. Jak rád bych si
přál něco jiného, ale bohužel, je tady jeden základní problém v činnosti ČKAIT, a to, že je velmi malý
okruh lidí ochotných něco dělat. Vidím stále jedny
a ty samé tváře – při tvorbě Profesis, v komisích Komory, ČSSI, SIA RV, a co
je ještě horší, tváře pořád starší a starší. Musím těmto lidem poděkovat, že
jsou ochotni pro Komoru pracovat. Objevuje se pár mladých tváří, kolegové
Trnka jn., Cihlář v legislativní komisi, ale je jich jako šafránu. Jsem optimista
a věřím, že jich bude více.
Čím dál víc chápu čestného předsedu, proč se chtěl vrátit k profesi. Kdybychom měli v ateliéru pověšený obraz státníka, doporučil bych jeho sejmutí
a pověsit tam mé foto, aby viděli, jak vypadá majitel. Od začátku výkonu předsedy jsem na cestách, jednáních a zdánlivě bez viditelného výsledku. Zatímco
když uděláte projekt, vedete stavbu, výsledky jsou vždy konkrétní a hmatatelné. To je myslím motor, který udržuje projektanty, stavbyvedoucí u poměrně
mizerně placené profese.
V minulých dnech bylo setkání na hranicích v Popradu pořádané slovenskými
kolegy. O čtrnáct dní později setkání Visegrádské čtyřky (V4) v maďarském
Szegedu. O průběhu se dočtete na dalších stránkách. Pro mě to bylo užitečné,
poznal jsem se s předsedy Komor V4.
Konstatoval jsem, že naše problémy jsou stejné v Maďarsku, Polsku a pochopitelně i na Slovensku. Jenom stručně o tom, jaké jsou: nedostatek kvalifikovaných pracovníků, stanovení honorářů, absolventi bakalářského studia,
vztah státu k profesi a komorám.
Po počáteční identifikaci problematiky kanceláře ČKAIT a některých ekonomických vazeb začínáme pracovat na legislativních a koncepčních opatřeních
vedoucích k posílení oblastních kanceláří. V rámci postupné inspekce po oblastech zjišťuji, že jsme málo viditelní, myslím, že budeme muset více zvýraznit sídlo našich oblastních kanceláří včetně pražské.
V současné době probíhá projednávání novely stavebního zákona na MMR,
kde jsme přizváni k projednávání připomínek. Začali jsme připravovat podklady pro větší generalizaci oborů a změnu § 5 tak, abychom byli ve shodě
s architekty a inženýry v EU.
Hledáme společně s Komorou architektů cestu, jak pomoci našim členům. Je
to právě v oblasti projednávání stavebního zákona. Vedeme společná jednání
s předsedou ÚNMZ i ve věci přístupu k normám. Zde bych chtěl poděkovat
Svatoplukovi Zídkovi za aktivní přístup při jednání s předsedou Úřadu.
Kolega Pavel Štěpán je členem skupiny, která pod vedením Nadace ABF připravuje standardy výkonů. Ty by měly nahradit honorářový řád. Při jednání V4
jsem vyzval předsedy Komor, abychom začali pracovat na standardech v rámci V4 a následně EU. Chtěl bych s děkany stavebních fakult projednat větší
spolupráci.
Nevím, jaký dopad bude mít do naší práce chaos na finančních trzích, zatím mi
připadá, že práce je dost. Možná soukromí investoři budou více zvažovat, kam
vložit volné peníze, stát začne více hledat úspory v mandatorních výdajích
a přesune prostředky do investic, které zde zůstanou jako trvalá hodnota.
Vyjadřovali jsme se společně s architekty k Územní politice ČR a zdůraznili
jsme mimo jiné nutnost chránit zemědělskou půdu. Je potřeba vytvořit sankce
za neustálý zábor zemědělské půdy a ponechávat nevyužity zastavěné, ale
nevyužívané lokality.
Každý čtvrtek jsem v kanceláři Komory a přicházejí za mnou naši členové,
zástupci různých korporací a snaží se mi vnutit svůj problém. Zaznamenávám
z těchto návštěv touhu mít na každý problém obor. Ne, to není cesta. Kvalitní
inženýři naopak musí mít komplexní pohled a úzce spolupracovat se specialisty. To je i problém našeho vysokého školství, které jde cestou mnoha oborů.
Myslím, že pro dnešek to stačí, a tak ať se Vám vede, to Vám přeje
Váš předseda Pavel Křeček.
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Funkce autorizovaného inspektora
ve stavebním řízení
Do úvodu jsem si dovolil použít citaci ze zprávy, která
byla publikována ve studii Celebrating Reform 2008
pro World Bank Group. Mimo jiné je zde v samostatném článku publikován vývoj institutu autorizovaného inspektora v České republice očima zahraničních
pozorovatelů, kteří měli možnost porovnávat zkušenosti privatizace stavebního řízení v několika zemích
Evropské unie.
„Stavební sektor v České republice zažívá konjunkturu
a stavební úřady jsou zaplaveny žádostmi. Projektová dokumentace ke schválení
je stále rozsáhlejší a komplexnější a úředníci často nemají dostatečné znalosti
a zkušenosti, aby mohli posoudit všechny technické aspekty. Někdy mají
ovšem štěstí a mohou si na chvíli oddechnout, například když si žadatel zapomene obstarat některé razítko nebo přílohu žádosti. V takovém případě úředník na tuto skutečnost žadatele upozorní a projektová dokumentace se vrací
zpět na konec pomyslné řady a čeká dalších několik měsíců na opětovné posouzení. V lednu 2007 začal platit nový stavební zákon, který mimo jiné zavedl
funkci autorizovaného inspektora. Zaměstnanci stavebních úřadů a stavebníci
nyní čekají, zda jim nový stavební řád usnadní život.
Dědictví systému plánovaného hospodářství
Do 1. ledna 2007 se veškeré stavební činnosti v České republice řídily zákonnou úpravou z roku 1976, která počítala pouze s jedním stavebníkem, kterým
byl stát. Stejně jako v mnoha jiných východoevropských zemích i v ČR vycházely padesát let veškeré stavební procesy a přidělování pozemků z administrativních rozhodnutí, nikoli ze vztahu poptávky a nabídky. Neexistovalo
soukromé vlastnictví ani trh s komerčními nemovitostmi a nových stavebních
projektů bylo poskrovnu (většina z nich měla podobu standardizovaných sídlišť). V souvislosti s přechodem z plánované na tržní ekonomiku bylo potřeba
vyřešit otázku stavebních povolení a územního plánování.
Vzhledem k nutnosti uspokojit potřeby volného trhu vzniklého po roce 1989
a v poslední době rovněž z důvodu harmonizace legislativy ČR s právem Evropské unie se původní stavební a územně plánovací řád z roku 1976 dočkal
zhruba 400 novelizací. Práce na novém stavebním řádu začaly již koncem devadesátých let. Ukázalo se však, že jde o velmi komplexní záležitost, neboť
zároveň bylo třeba novelizovat šedesát dalších zákonů a předpisů. Nový stavební řád se totiž týká mnoha skupin obyvatel, od stavebních firem přes občanská sdružení až po právníky a ekologické aktivisty, a každá se samozřejmě
snažila prosazovat své vlastní zájmy. Nebyl to lehký úkol, ale 1. ledna 2007
vstoupil nový stavební řád konečně v platnost.
Zkušenosti jiných evropských zemí
Zavedením funkce autorizovaného inspektora se Česká republika připojila
k jiným vyspělým průmyslovým zemím, které již proces vydávání stavebních
povolení částečně privatizovaly. Podle výsledků ankety Konsorcia evropských
stavebních kontrolních orgánů, která v roce 2006 proběhla v 21 zemích, mají
soukromé subjekty na starosti některé fáze stavebního schvalovacího řízení
téměř ve všech z nich. Ve většině zemí se však privatizace dotkla jen určitých
částí celého procesu. Celková kontrola stále spočívá v rukou státních úřadů.
V České republice bylo zavedení nové funkce autorizovaného inspektora svěřeno dvěma profesním komorám (České komoře autorizovaných stavebních
inženýrů a techniků a České komoře architektů) a koordinační pracovní skupině Rady výstavby SIA, složené z představitelů nevládních organizací působících v oblasti investiční výstavby. Zástupci komor se sešli se svými protějšky
z různých evropských zemí, především pak z Anglie, Švédska a Bavorska, aby
s nimi prodiskutovali vhodné řešení. Švédský model se brzy ukázal jako příliš
reformní pro podmínky České republiky. Nakonec bylo nejvíce prvků přejato ze
systémů užívaných v Anglii a Bavorsku. Vzhledem k odlišnostem obou modelů
však tvůrci museli učinit některá zásadní rozhodnutí.“
Zavádění institutu do praxe
V úvodu si dovolím zrekapitulovat období od okamžiku, kdy byla zavedena funkce autorizovaného inspektora jako novinka nového stavebního zákona. Zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
svých paragrafech 143–151 formuluje principy zkráceného stavebního řízení,
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včetně prováděcí vyhlášky č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,
vstoupil v platnost od ledna roku 2007. Za jednu z nejvýraznějších a svým
způsobem revolučních změn v novém stavebním zákoně lze totiž bez nadsázky jistě označit zavedení nezávislé funkce autorizovaného inspektora (AI) a
ustanovení souvisejícího zkráceného stavebního řízení. Jde nejen o pokus privatizovat část procesu stavební kontroly za účelem zkrácení času potřebného
k vydávání stavebních povolení, ale především za účelem výrazného zkvalitnění tohoto procesu.
Stavebník si v současné době může v České republice vybrat, zda sám podá
žádost o stavební povolení na stavebním úřadě, nebo zda si najme autorizovaného inspektora, aby prostudoval předloženou projektovou dokumentaci ve
smyslu kontroly požadovaného obsahu a rozsahu, který je stanoven prováděcí
vyhláškou. Následně aby konstatoval a potvrdil její soulad s územně plánovací dokumentací, který je obsažen v územním rozhodnutí o umístění stavby
nebo územním souhlasu, a soulad s dalšími příslušnými stavebními předpisy
a ustanoveními. Autorizovaný inspektor tak ověřuje projektovou dokumentaci,
její úplnost a správnost, technickou proveditelnost a dodržení obecných technických požadavků na výstavbu včetně dalších parametrů. Na základě svého
odborného zjištění vydává následně certifikát umožňující realizaci stavby. Svým
způsobem jde o formu jakési superinspekce nad projektovou dokumentací.
Z tohoto pohledu se jeho činnost zdánlivě neliší od stávající praxe na stavebním
úřadě. V porovnání s činností referenta stavebního úřadu však při zjištění nesrovnalostí autorizovaný inspektor nemusí zastavit řízení. Naopak vyvine maximální úsilí a využije svých profesních znalostí i zkušeností k tomu, aby došlo
k odstranění případných chyb a on mohl plynule pokračovat ve schvalovacím
procesu. To je jeden z hlavních důvodů, proč je reálné, aby došlo k výraznému
urychlení procesu povolování stavby. Inspektor, který má časově ohraničenou
smlouvu s investorem a věnuje své činnosti potřebný čas, má přirozenou snahu okamžitě reagovat a učinit příslušná opatření, která povedou k jednání se
snahou nalézt konsenzuální řešení v rámci partnerských profesionálních vztahů. Z tohoto pohledu musí ve srovnání se stavebním úřadem jeho činnost vykazovat podstatně vyšší efektivnost. Díky své předpokládané profesní úrovni,
vyplývající z dikce zákona č. 360/1992 Sb., by měl také autorizovaný inspektor „odhalit“ případnou technickou nedokonalost projektové dokumentace
a upozornit na tuto skutečnost investora. První úvahy o oblastech činnosti autorizovaných inspektorů vedly k tomu, že by inspektor mohl certifikovat stavby menšího rozsahu a později po vyhodnocení zkušeností by se mohlo jejich
spektrum postupně rozšiřovat. Stávající stavební zákon již dnes ale umožňuje
použít zkrácené řízení na všechny druhy staveb, které procházejí schvalovacím
procesem na úrovni obecních úřadů, mají vydané územní rozhodnutí, mají vyřízeny připomínky a doloženy veškeré potřebné náležitosti. Lze si představit,
že developer, který opakovaně staví objekty stejného charakteru, bude mít
„svého“ specializovaného inspektora a jeho služeb bude využívat opakovaně.
Druhou možností reálného uplatnění AI budou stavby, které jsou pro místně
příslušný stavební úřad svým provozním, technologickým charakterem složité,
a navíc s nimi stavební úřad nepřichází do styku běžně. Inspektor se uplatní i u
zakázek spojených s rychlou realizací, kdy se mu podaří svou vysoce odbornou
činností komplexně urychlit celý kontrolní proces.
Nedílnou součástí jeho činnosti je zpracování harmonogramu kontrolních prohlídek stavby ve fázích výstavby, kdy podle jeho názoru dochází k nutné kontrole dodržení podmínek veřejného zájmu. Podobně je autorizovaný inspektor
oprávněn po dokončení stavby vydat certifikát ke kolaudačnímu souhlasu, na
základě kterého je možné budovu začít užívat. Inspektor prohlásí stavbu za
dokončenou a její vlastník může okamžitě začít s jejím užíváním. Průběh stavebních prací mohou i nadále kontrolovat zaměstnanci stavebního úřadu, ale
jejich činnost vychází z harmonogramu sestaveného autorizovaným inspektorem na základě jeho odborného posouzení.
Činnost Koordinační rady pro autorizované inspektory
Celý průběh aktivace zmíněného procesu a tím logicky i formy zkráceného
stavebního řízení je možné rozdělit do několika etap. Ta počáteční první fáze byla výrazně ovlivněna a poznamenána vývojem politické situace
v roce 2006 a bez velké podpory se nesla především v duchu vlastní intenzivní činnosti Koordinační rady. Dvanáctičlenná Koordinační rada pro autorizované inspektory (KR AI) byla ustanovena na základě návrhu předsedů obou profesních komor. Po jmenování zkušebních komisařů ministrem
pro místní rozvoj se soustředila činnost rady na přípravu vlastního průběhu zkoušek. Na základě návrhů původní pracovní skupiny Rady výstavby
SIA byly tyto představy modifikovány a vznikl reálný model zkouškového
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procesu. Souběžně byli jednotliví členové Koordinační rady pověřováni
garancí nad vypracováním věcných i organizačních podkladů. Důležitým
aspektem v této fázi byla vstřícná spolupráce se zástupci Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
Jmenování autorizovaných inspektorů
Ve druhé fázi bylo podle zmíněného modelu autorizováno prvních třiadvacet
inspektorů z řad zkušebních komisařů a Koordinační rady. V dalších dvou cyklech, podzimním v roce 2007 a jarním v roce 2008, proběhly další autorizační
zkoušky. Znovu musím z pozice předsedy Koordinační rady zdůraznit schopnost této různorodé skupiny odborníků najít shodu při formulaci návrhů řešení jednotlivých úkolů, ale i schopnosti konstruktivně si vzájemně oponovat
a následně i akceptovat názory každého člena zastupujícího určitou profesní
skupinu. Příprava zkušebního procesu skončila sjednocením názorů na etický
kodex inspektorů, na zásadách stanovujících, co by měl a hlavně co by neměl autorizovaný inspektor dělat. V této fázi byl vypracován scénář průběhu
zkoušky, byly zpracovány okruhy právních otázek a došlo ke specifikaci okruhů
odborných otázek, které po prvních zkušenostech vycházejí ze spektra obecně
technických požadavků na výstavbu. Pro orientaci uchazečů o funkci autorizovaného inspektora byla zpracována struktura školení, která jsou vedena
fundovanými a Koordinační radou schválenými lektory. Díky iniciativě ČKAIT
mohou uchazeči najít důležité informace na samostatných webových stránkách www.autorizovaniinspektori.cz, kde jsou mimo jiné ke stažení i formuláře přihlášek a další informace. Podle zákona se může autorizovaným inspektorem stát absolvent magisterského studia architektonického nebo stavebního
směru, autorizovaný v příslušné profesní komoře, který má minimálně 15 let
praxe v oboru, nemá záznam v rejstříku trestů a úspěšně absolvuje příslušnou
autorizační zkoušku. Autorizované inspektory jmenuje ministr pro místní rozvoj na dobu deseti let s možností prodloužení o jedno další období. Inspektoři
mohou svou činnost provozovat po celém území České republiky. Svou činnost
vykonávají autorizovaní inspektoři formou svobodného povolání a na základě
obchodní smlouvy s investorem účtují honorář. Protože nesou odpovědnost za
veškeré škody vyplývající ze své činnosti, musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti. Autorizovaní inspektoři odpovídají za kvalitu své práce, a proto mají
povinnost se neustále vzdělávat v rámci komorového programu celoživotního
vzdělávání. Příslušné profesní komory nesou odpovědnost za přípravu a další
vzdělávání autorizovaných inspektorů. Ministerstvo provádí obecný dohled
nad činností jmenovaných inspektorů. Seznam jmenovaných autorizovaných
inspektorů je přístupný jednak na výše uvedených webových stránkách Koordinační rady, dále na webových stránkách obou profesních komor a na webových stránkách MMR. Pro výběr investorem bude evidence jednotná, na
základě dohody předsedů ji bude vést ČKAIT.
Stavebník je i nadále odpovědný za stavbu jako takovou a projektant je odpovědný za odbornou úroveň komplexní projektové dokumentace, její výkresové
části i stanovených technických parametrů. Autorizovaný inspektor je věcně
zodpovědný za svou činnost a nese v daném rozsahu právní odpovědnost za
realizaci stavby z hlediska veřejného zájmu společně s oběma výše uvedenými subjekty.
Průběh zkoušek
Vlastní zkušební proces lze označit za třetí fázi, která probíhá od druhé poloviny roku 2007. Tyto údaje jsou zveřejňovány v době, kdy proběhly celkem tři
cykly zkoušek. Konkrétně úspěšně absolvovalo sedmdesát uchazečů a ministrem bylo jmenováno 67 autorizovaných inspektorů. Celkový počet jistě ovlivňuje několik hledisek, ale svou roli sehrává náročnost zkoušek, především
jejich odborná část. Koordinační rada konstatovala, že úspěšnost žadatelů
byla dvoutřetinová. Důvodem může být nejen zákonem stanovený a zkušebními komisemi požadovaný rozsah odborných znalostí, v určité míře toto
vysoké procento neúspěšnosti však ovlivňuje i nepochopení vlastní funkce
AI ze strany žadatelů. Významným výsledkem analýzy dosavadního průběhu
zkušebního procesu je fakt, že ke zkouškám přicházeli zájemci, kteří nebyli
odborně připraveni nebo neměli praktické zkušenosti z oblasti navrhování
a realizace staveb a princip institutu zaměňovali s funkcí tzv. inženýringu.
Současný nízký počet žadatelů může být způsoben i obavou, že bude nedostatek poptávky po činnosti autorizovaných inspektorů. Proč se ke zkouškám hlásí relativně málo zájemců, může mít i ekonomické důvody. Výše stanoveného
poplatku za vlastní zkoušku, dále za potřebné odborné proškolení, především
v právních předpisech, v porovnání s poměrně velkou nejistotou v úspěšnosti
jistě odrazuje řadu zájemců.
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Zkušenosti s činností autorizovaných inspektorů
Na tomto místě je potřeba konstatovat, že právě s ohledem na zkušenosti
s konkrétní činností prvních autorizovaných inspektorů je potřeba s dosavadními trendy zkušebního procesu, ve kterém uspěli jen ti nejlepší, vyslovit
absolutní souhlas. Koordinační rada pro autorizované inspektory nemůže být
s úrovní odborných znalostí uchazečů spokojena. V některých případech byli
zkušební komisaři nuceni konstatovat, že prezentované neznalosti dokonce
zpochybňují i oprávněnost k autorizaci prvního stupně. Analýza zkušeností
s dosavadní činností AI je zaměřena i na otázku potřeby navýšení stavu autorizovaných inspektorů. Radikální navyšování počtu inspektorů však zřejmě
není nutné. Vyjdeme-li z předpokladu, že v průběhu roku 2009 bude úspěšných
dalších cca padesát osob, počet inspektorů působících v České republice se
v tomto období bude pohybovat okolo sto dvaceti, což je pro tuto fázi postačující.
Za čtvrtou fázi je proto možné považovat dosavadní zkušenosti s vlastní
funkčností systému. Autorizované inspektory si mohou zájemci z řad developerských a ostatních investorských organizací najímat prakticky od ledna
2008. KR AI proto může již nyní vyhodnocovat první zkušenosti a konzultovat je vzájemně na schůzkách s autorizovanými inspektory, které za tímto
účelem organizuje. Z popudu rady se první Den autorizovaných inspektorů
uskutečnil v září 2008 a kromě právní problematiky, kterou představili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České společnosti pro stavební
právo, proběhla odpoledne beseda o zcela konkrétních zkušenostech inspektorů se zkráceným stavebním řízením, se smluvními vztahy, s problematikou honorářů za výkon činnosti, s vydáváním certifikátů o provedení
kontroly projektové dokumentace, které umožňují zahájení výstavby, ale
i certifikátů ke kolaudačnímu souhlasu. Necelé roční období je však na objektivní vyhodnocení příliš krátké…
O to více se však diskutuje případné založení Asociace autorizovaných inspektorů. Život ukazuje, že vytvoření takové komunity je nejen v zájmu jednotlivých
AI, ale i v zájmu celého institutu. Plánovaná „asociace“ chce fungovat na
principu a úrovni klubových setkání, ale s jasně stanovenými pravidly. Cíleně
bude preferována především rychlá výměna konkrétních zkušeností a vzájemná informovanost. Okruhy nejčastějších otázek a odpovědí i zobecněné zkušenosti budou na základě dohody zveřejňovány na zakódované části webových
stránek autorizovaných inspektorů. Pravidelná setkávání prohloubí i osobní
kontakty, které jsou nutné např. pro předání zakázky v případě objektivní nemožnosti zakázku dokončit, nebo pro předávání informací o důvodu odmítnutí
zakázky.
Z negativních zkušeností jsme jako KR AI nezaregistrovali stížnost na autorizovaného inspektora, ale údajně jeden stavební úřad zjistil, že inspektor vydal
certifikát o kontrole projektové dokumentace, která nebyla zpracována autorizovanou osobou. Tento příklad poukazuje na nutnost úzké spolupráce na
úrovni ministerstva, protože bezkonfliktní činnost je ve prospěch prosazování
institutu do praxe. Vyplývá to mimo jiné i z podstaty vlastní činnosti AI. Ten by
v sobě měl slučovat nejen velmi dobrou odbornou znalost, protože má autorizaci prvního stupně u profesní komory, ale na straně druhé by měl nést odpovědnost za přenesený výkon státní správy. Koordinační rada musí mít v MMR
partnera, který na zákonem Koordinační radě svěřenou kontrolní činnost nad
vlastními zkouškami naváže kontrolní činností nad výkonem autorizovaného
inspektora. Vzájemná informovanost a předávání zkušeností jsou i z tohoto
úhlu pohledu nutné a logické.
Poptávka po zkráceném stavebním řízení
Přirozeně sleduje KR AI rozsah poptávky po autorizovaných inspektorech
mezi investory. Z toho vyplývá potřeba informovat ve větším rozsahu veřejnost, ale i státní správu v případě veřejných zakázek o možnosti využít služeb
autorizovaného inspektora. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR proto plánuje
systémové medializování tématu. Institut zatím funguje relativně krátce, ale
první zkušenosti poukazují na další možnosti využívání inspektorů nejen pro
zákonem stanovené činnosti.
Poptávku jistě pozitivně ovlivní i urychlené prosazení připravované úpravy zákona o správních poplatcích, protože dochází k disproporci mezi honorářem
za kvalifikované služby inspektora a dosavadními „socialistickými“ poplatky
za časově neúměrně dlouhé stavební řízení, které tak vytváří prostor pro případnou korupci.
Problémy ve většině případů nenastávají zatím ve vztazích mezi autorizovanými inspektory a stavebními úřady, i když byly obavy, že bude vzájemné působení v podstatě pojímáno jako konkurenční. Původně se KR AI obávala více
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komplikací, ale nyní lze citovat názory stávajících inspektorů, které vyjádřili
v minianketě uspořádané při příležitosti prvního Dne autorizovaných inspektorů. V převážné většině dokážou autorizovaní inspektoři nalézt v kontaktu
se stavebním úřadem společná stanoviska. V některých případech dokonce
stavební úřady doporučují využívat služeb autorizovaného inspektora, pokud
se např. jedná o komplikované stavby s více investory a je v tom případě nutné
koordinovat několik subjektů.
Připravovaná novela stavebního zákona
Ve vztahu k institutu autorizovaných inspektorů se diskutuje o větším množství zásadních změn paragrafového znění, definitivní návrhy však zatím nejsou
dopracovány. Jedním z konzultovaných problémů je i zřízení samostatného
oddělení institutu autorizovaných inspektorů na MMR, pro které by byla Koordinační rada poradním orgánem. Také se uvažuje o změně názvu „zkrácené
stavební řízení“, které neodpovídá obsahu a povaze úpravy jeho ustanovení,
o vyjasnění možnosti tohoto typu stavebního řízení ve vztahu ke speciálním
stavbám, nedostatečně je řešen i postup pro řešení námitek při projednávání dokumentace, dále otázky ve vztahu k certifikátu (jeho platnost, možnost
jeho prodloužení, změna, případně jeho zrušení), je diskutováno sjednocení
členských příspěvků, jejichž výše nyní poměrně nelogicky odpovídá poplatkům
příslušné komoře rozdílně pro stavební inženýry a architekty. Pro samotné řízení se jeví jako prospěšné zákonné stanovení povinnosti řídit kontrolní prohlídky stavby autorizovaným inspektorem. Dosavadní zkušenosti signalizují
potřebu vydání speciálních průkazů, resp. speciálních odznaků, které budou
opravňovat jejich majitele ke vstupu na staveniště. Podle současného znění
stavebního zákona totiž stavbyvedoucí nemusí autorizovaného inspektora na
stavbu vpustit, pokud má smlouvu pouze na vydání certifikátu. Přitom je z hlediska veřejného zájmu potřeba, aby autorizovaný inspektor stavbu sledoval
po celou dobu realizace.
Uvažuje se také o změně kompetencí autorizovaného inspektora, případně
rozšíření možných činností autorizovaných inspektorů. V budoucnu by se mohly pravomoci AI dostat na úroveň srovnatelnou se stavebními úřady, např. při
vyřizování jednotlivých nesouhlasných stanovisek. Podle zkušeností z Anglie
a Walesu mohou inspektoři v podstatě převzít veškerou agendu spojenou se
stavebním řízením od stavebních úřadů. Stavebníci tak nemusejí vůbec přijít
do styku se stavebním úřadem a mohou svěřit celý proces soukromým inspektorům. Inspektoři nejen vydávají stavební povolení, ale zároveň dohlížejí
na průběh celého projektu prostřednictvím kontrol a poskytováním technické
pomoci. Pouze v případě, že inspektor není schopen prosadit nezbytné standardy, může postoupit předmětný projekt zpátky místně příslušnému stavebnímu úřadu. Na základě tohoto modelu se zdá, že v Anglii se autorizovaní
inspektoři stále častěji soustřeďují na rozsáhlejší a komplexnější projekty
a pracují pro velké stavební firmy v různých částech země. Naproti tomu místně příslušné stavební úřady, které mají omezenou teritoriální působnost, se
zabývají menšími a méně komplexními projekty. Tento trend může vést k tomu,
že zaměstnanci s vyšší kvalifikací budou opouštět stavební úřady a směřovat
do firem působících jako autorizovaní inspektoři a státní stavební úřady budou
v důsledku toho schopné řešit pouze jednoduché a menší případy.
Závěr
Stavební povolení prováděné na základě stavebního řízení je historicky vnímáno jako stavebně technická expertiza veřejných zájmů zakomponovaných
do projektové dokumentace. Proto se v celé řadě zemí, i když diferencovaně,
rozvíjí postavení a činnost privátních odborníků, kteří působí při přezkumu projektové dokumentace a následném povolování staveb. Formuje se tak odpovědnost rozhodujících partnerů ve výstavbě, především stavebníka. Ten podle
povahy stavby tuto odpovědnost přenáší na projektanta, zhotovitele, dozory
na stavbě, koordinátora bezpečnosti práce a další subjekty. Jestliže si budou
stavebníci volit formu povolení stavby prostřednictvím soukromých autorizovaných inspektorů, dojde na tomto poli ke zmenšování úlohy stavebních úřadů
a jejich působnost se bude přesouvat do následné kontroly vlastní realizace
staveb. Zásadní odpovědnost za umístění stavby nese vždy stát. Souběžně se
tedy bude zvyšovat úloha orgánů územního plánování při umisťování staveb
a při stanovování podmínek pro následné výkonové fáze projektové dokumentace. Tato úloha může být výrazně posílena integrovaným rozhodováním
o umístění staveb podle stavebního zákona s posuzováním vlivu stavby na
životní prostředí.
Na základě těchto úvah ocituji i na závěr z úvodu zmíněné studie International
Finance Corporation, World Bank Group.
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„Za posledních deset let se systémy stavební kontroly v Evropě zásadně změnily. Stále více států využívá v oblasti stavebního řízení služeb soukromých
subjektů. Některé z nich jsou v této oblasti velmi liberální, některé naopak
uvažují o zavedení určitých omezení stávajícího stavu, příkladem mohou být
Švédsko a Norsko. Země jako Česká republika, které přistoupily k privatizaci
poměrně pozdě, mohou profitovat ze zkušeností zemí, jako jsou například Anglie nebo Německo. Tato případová studie upozorňuje na některá rozhodnutí,
která bude muset vláda České republiky učinit, pokud bude chtít privatizovat
kontrolní činnosti. Doufáme, že v budoucnu pomůže i dalším zemím, které se
rozhodnou jít stejným směrem, např. Slovensku.“
Úplně na závěr si dovoluji vyjádřit osobní vyznání. Když jsem před lety četl jeden
z prvních návrhů připravovaného nového stavebního zákona, především záměr
o zavedení institutu autorizovaných inspektorů, tato informace mne nejen zaujala, ale i vnitřně „oslovila“. Jsem proto jednoznačně přesvědčen, že právě takoví
odborníci s vysokým profesním kreditem mohou vnést nejen potřebnou pružnost
a rychlost do oblasti schvalovacího procesu, ale mohou být zárukou tolik potřebného zvýšení odbornosti ve státní správě. Dostatečně dlouho jsem projektoval
a vím dobře, co mi na celém procesu vadilo a vadí dodnes. Zásada, kterou jsem
poprvé slyšel na bavorském inženýrském dnu, „nedělej ve státní správě to, co
můžeš lépe zabezpečit v privátní sféře“, má totiž svou neúprosnou logiku. Pro mne
by byl neúspěch při zavádění institutu zklamáním, osobním i profesním. Aby byla
nová profese rychle zavedena do praxe, je nutné, aby autorizovaní inspektoři prokázali své nadprůměrné osobní i profesní vlastnosti, také proto musí být vlastní
zkoušky objektivní a dostatečně náročné. Druhou stranou mince je dostatečné
uspokojení případné poptávky po těchto odbornících, které je přímo závislé na
jejich počtu. Jsou to spojité nádoby. V tom spatřuji velkou výzvu pro členy obou
profesních komor. Všichni aktivní účastníci procesu zavádění institutu autorizovaného inspektora do praxe jsou si vědomi faktu, že případné negativní zkušenosti
mohou zpochybnit jakoukoliv dobře míněnou progresi v této oblasti.
Profesní kodex autorizovaného inspektora
1. KVALITA
AI provádí vysoce profesionální kontrolu projektové dokumentace průběhu
stavby. Pomáhá tím stavebníkovi stavět kvalitní stavby podle úplné a správně
provedené dokumentace a tyto stavby zdárně dokončit a uvést do provozu.
Pro stavebníky a stavební úřady také vykonává expertní činnost.
2. RYCHLOST
AI využívá svého statutu a zákonem daných pravomocí k tomu, aby v zájmu
stavebníka minimalizoval dobu mezi dokončením projektové dokumentace
a zahájením stavby a dobu mezi dokončením stavby a zahájením provozu.
3. ODMĚNA
AI požaduje za svou práci přiměřenou odměnu, která zohledňuje složitost
a velikost posuzovaných staveb a úsporu času při kontrole projektové dokumentace. Při stanovení ceny vychází z toho, že jeho činnost je komplexní
a velmi vysoce kvalifikovaná. AI však nezneužije časové tísně stavebníka k dosažení nepřiměřeného zisku.
4. STŘET ZÁJMŮ
AI se vyvaruje střetu zájmů. Nebude posuzovat dokumentace, na kterých je
sám jakkoliv zainteresován. Zapovězeny jsou mu veškeré činnosti spojené
s vyplácením provizí.
5. NEZÁVISLOST
AI pracuje nezávisle na projektantovi. Do projektu nezasahuje, nenavrhuje technická řešení ani neobstarává stanoviska dotčených subjektů. V případě rozporů
mezi dotčenými subjekty však s nimi jedná s cílem tyto rozpory odstranit.
6. ODPOVĚDNOST
AI odpovídá za řádné a úplné provedení kontrolní činnosti, v jejímž rámci ověří,
zda předložená projektová dokumentace a doklady o jejím projednání vyhovují
z hledisek stanovených stavebním zákonem. AI však nepřebírá odpovědnost
za technické a architektonické řešení projektové dokumentace.
7. ETIKA
AI se vědomě nedopustí neetického jednání, zejména za žádných podmínek
necertifikuje projektovou dokumentaci, o níž je mu známo, že je neúplná, je
zpracována neoprávněnými osobami, není dostatečně projednána, je proti ní
dotčenou stranou vznesena námitka, či je zpracována v rozporu s obecnými
technickými požadavky na výstavbu.
8. RESPEKT
AI hájí zájmy stavebníka, jakož i veřejný zájem, zároveň však respektuje
oprávněné požadavky ostatních osob a subjektů dotčených stavbou.
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9. KOLEGIALITA
AI se chová kolegiálně k ostatním autorizovaným inspektorům. Přiměřenou
měrou jim v jejich práci pomáhá a vyměňuje si s nimi technické informace
o své činnosti. AI vědomě necertifikuje již jiným AI odmítnutou dokukmentaci,
aniž by důvody odmítnutí konzultoval s původním AI.
10. PÉČE O DOBROU POVĚST
AI bude svým jednáním, vystupováním a způsobem práce napomáhat tomu,
aby si institut autorizovaného inspektora získal a udržel celospolečenskou
autoritu a dobrou pověst.
Co dělá autorizovaný inspektor
Provádí zkrácené stavební řízení podle § 117 stavebního zákona. V rámci tohoto řízení vydává certifikát, kterým stvrzuje ověření projektové dokumentace,
kontroluje závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by
byly účastníky stavebního řízení. Pokud jsou proti stavbě uplatněny námitky,
jedná AI s osobami, které je uplatnily, s cílem rozpory odstranit.
Formou zkráceného stavebního řízení projednává a povoluje změny stavby
před dokončením podle § 118 odst. 2 stavebního zákona.
Vypracovává certifikát pro vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem ve smyslu § 122 odst. 5 stavebního zákona, nebo pro jiné účely podle
stavebního zákona § 149 odst. 1 písmeno b) stavebního zákona.
Formou zkráceného stavebního řízení povoluje změny stavby, pokud jimi je
podmíněna změna v užívání stavby § 126 odst. 4 stavebního zákona.
Po dohodě se stavebníkem nebo na výzvu stavebního úřadu se účastní kontrolních prohlídek stavby. U staveb, pro jejichž stavbu vydal certifikát, je oprávněn provádět záznamy do stavebního deníku.
Odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti. Pro tento účel je povinen se pojistit.
Vede a po dobu nejméně 5 let uchovává evidenci o své činnosti.
Na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad dohlíží na provádění
stavby.
Na výzvu stavebního úřadu a na jeho náklady je povinen poskytnout v rozsahu
své kvalifikace expertní součinnost.
Je povinen dbát o prohlubování svých odborných a právních znalostí.
Co by autorizovaný inspektor dělat neměl
Neměl by stavebníkovi obstarávat stanoviska dotčených orgánů.
Neměl by jménem stavebníka s nikým jednat (činnost AI není ani inženýrská,
ani obstaravatelská činnost, AI však jedná s osobami, které uplatnily námitky
s cílem odstranění rozporů).
Nesmí posuzovat dokumentaci, kterou sám zpracoval nebo jejíž je spoluautorem.
Nesmí posuzovat dokumentace vypracované kancelářemi, kde má majetkovou spoluúčast.
Nesmí posuzovat dokumentace, kde je sám stavebníkem (partnerem stavebníka).
Neměl by stavebníkovi doporučovat stavební firmy a materiály.
Nesmí za úplatu certifikovat neúplnou dokumentaci nebo dokumentaci s vadami (je třeba zamezit konfliktu zájmů a nesmí vzniknout povědomí, že stavební povolení si lze koupit a uspořit tak na projektových pracích).
Neměl by zasahovat do dokumentace ani posuzovat dispoziční řešení.
Neměl by kontrolovat dimenze TZB ani statiky.
Neměl by se vyjadřovat k estetickým kvalitám projektu. (AI nemá zodpovědnost za správnost dokumentace, tu má vždy projektant. AI však v přiměřené
míře kontroluje dodržení obecných požadavků na výstavbu.)
AI by neměl komplikovat stavebníkovi život.
Neměl by svou práci zbytečně zdržovat a přerušovat.
Neměl by čekat, až se stavebník (projektant) dopustí chyby, ale měl by na
speciální problémy stavebníka preventivně upozornit. To v případě, že bude
angažován již v přípravné fázi projektu.
Autorizovaní inspektoři prokáží smysl své existence pouze tehdy, budou-li záležitosti stavebníka skutečně zjednodušovat a urychlovat,
kvůli tomu jsou zřizováni a za to také budou dostávat peníze!
Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
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Autor doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., je prorektorem pro výstavbu a investiční
činnost Českého vysokého učení technického v Praze a předseda Koordinační
rady pro autorizované inspektory.
Red. pozn.: K článku náleží seznam použité literatury, který je na požádání
k dispozici na adrese redakční rady Z+i ČKAIT Brno.

Standardy výkonů a dokumentací versus
Výkonový a honorářový řád
Moje manželka tvrdí, že celá diskuse o Výkonovém
a honorářovém řádu je stejně nesmysl. Podstatné
prý je, jak se projektant dohodne s klientem, kam se
až nechá domačkat. Veškeré výpočty a honorářové
tabulky jdou při diskusi o smlouvě stejně stranou.
A že taky záleží na tom, je-li zrovna práce hodně
nebo málo. A k tomu ta pokuta od toho nějakého
úřadu, co prý Komory skoro dostaly. Ta je pro ni už
úplně nepochopitelná. Vždyť vždycky, když se vracím
z jednání s investorem nebo od otevírání obálek se soutěžními nabídkami, se
chytám za hlavu a říkám, že to není k uvěření, co se dá po projektantech chtít
nebo co ostatní nabízejí. Tak kde že je ten Výkonový a honorářový řád a jeho
požadavky?
Částečně oponuji. Něco přece musí být podkladem pro diskusi o smlouvě.
Obě smluvní strany potřebují vzor, který jasně popisuje rozsah díla a cenu
za dohodnutý rozsah práce. Bez nějakého obecně uznávaného standardu se
u duševní práce, a tou by projektování přece mělo být, rozsah práce i honorář
těžko stanovuje. Ale samozřejmě, Výkonový a honorářový řád není zákon ani
dogma. Možná to slovo řád je zavádějící. O řádu by se mělo mluvit v případě,
je-li zavazující, nepřekročitelný, neobejitelný. Něco jako zákon. Ale o tom se
v případě Výkonového a honorářového řádu ani zdaleka mluvit nedá. Teď snad
je alespoň obsah dokumentace uzákoněn vyhláškami. Ale jaké peníze oprávněně chtít za projektovou dokumentaci a autorský dozor? A je to uzákonění
uděláno dobře?
Manželka odešla spát.
Zbývá úkol připravit informaci o tom, jak bude Komora reagovat na současnou situaci po vydání zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, s navazujícími
vyhláškami 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. a po novele zákona 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných osob.
V novele zákona 360 se v § 23 odst. 6e říká, že do působnosti Komory náleží
zejména vydávání standardů výkonů a dokumentací.
Po dohodě se proto v rámci SIA vytvořila skupina zástupců sdružených organizací a spolků, která si dala za cíl připravit nový popis výkonových standardů, odpovídajících platným vyhláškám. Podkladem pro jednání jsou vyhlášky
popisující obsah dokumentace pro územní řízení (Příloha 4 k vyhl. 503/2006
Sb.), dokumentace pro stavební řízení (Příloha 1 k vyhl. 499/2006 Sb.), dokumentace pro provádění staveb (Příloha 2 k vyhl. 499/2006 Sb.), dokumentace
skutečného provedení stavby (Příloha 3 k vyhl. 499/2006 Sb.) a dokumentace
bouracích prací (Příloha 4 k vyhl. 499/2006 Sb.). Tyto vyhlášky vzdáleně navazují na dřívější vyhlášky 163/1973 Sb., vyhl. 105/1981 Sb., resp. vyhl. 5/1987
Sb., které postupně do roku 1990 rozsah dokumentace popisovaly.
Nový popis standardů by měl vhodněji než výše uvedené přílohy vyhlášek
popisovat rozsah činnosti architekta a projektanta a obsah potřebných dokumentací pro jednotlivé typy staveb a jednotlivé projektové fáze. Nový popis by
pak mohl být i podkladem pro přípravu očekávané novely stavebního zákona
a navazujících vyhlášek s přílohami nebo alespoň podkladem k diskusi o jejich
dogmatickém uplatňování.
Předpokládá se, že následně je pak možno přiřadit ke správně popsaným standardům výkonů a dokumentací i očekávatelné ocenění těchto činností.
Oceňování projektových a inženýrských činností určitě také není novinkou.
Stačí vyhledat na příslušných webových stránkách a podívat se na nejrůznější
metody oceňování práce architekta a projektanta. Z relativně dohlédnutelné
historie lze zmínit:
•	Ceník projektových prací FMTIR – obor 906, číslo VC-20/100 z 1. 1. 1977
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•	Ceník inženýrské činnosti ve výstavbě, ceník číslo VC-20/101, obor 973.61 –
činnosti inženýrské přímé, FMTIR, 1. 1. 1977 – určoval, co je technická
pomoc investorovi, oceňovala se v hodinových sazbách, popisoval investorskou inženýrskou činnost, oceňovala se cenami ve výši do 2,832 %
z rozpočtových nákladů staveb.
•	Ceník kompletačních prací v investiční výstavbě, ceník číslo VC-20/102,
obor 973.62 – činnosti inženýrské dodavatelské, FMTIR, 1. 1. 1977 – počítala se kompletační přirážka dodavatele ve výši 1–6 % ceny dodávky.
•	Ceník projektových prací FMTIR – obor 906, číslo VC-20/100 z 1. 1. 1982.
Podrobně popisuje výpočet ceny, např. v bodu 1.16 se projektové práce
oceňují: a) cenami odvozenými pomocí procentních sazeb se základem stanoveným podle tohoto ceníku, b) stanovenými cenami za měrnou jednotku,
c) stanovenými hodinovými sazbami.
•	Ceník projektových prací a inženýrské činnosti ve výstavbě – číslo VC-20/100/89
obor 906, obor 973.61, platný od 1. 1. 1989, vydalo Československé středisko
výstavby a architektury Praha, s.p., a SK VTIR. Navazuje a shrnuje předchozí
ceníky, mimo jiné popisuje činnost TDI, předkládá vzor plánované kalkulace na
zakázku nebo oceňuje činnost generálního projektanta.
•	HOAI, Kniha honorářových tabulek, Nařízení o honorářích za výkony architektů a inženýrů ve znění čtvrtého změnového nařízení, nakladatelství
Consultinvest, stav 1. 1. 1991. Překlad německého honorářového řádu,
vydaného Spolkovou vládou, schváleného Spolkovým sněmem formou
zákonného nařízení. HOAI velmi podrobně, po jednotlivých typech staveb
a objektů a projektových fázích, stanoví rozsah výkonů a tomu odpovídající
honoráře. HOAI byl jednou z předloh pro vznik VHŘ.
•	Výkonový a honorářový řád (ČKA a ČKAIT 1993, 1996, 1997, 2002). Popisuje způsob výpočtu ceny projektových prací odvozený z rozpočtových
nákladů stavby, popisuje i doporučený obsah projektové dokumentace ve
vybraných fázích, popisuje též výkon autorského a investorského technického dozoru.
•	Praktická příručka Plánování území a projektování staveb, Vydavatelství
Verlag Dashofer, postupně od 2001. Velmi podrobně se zabývá jednotlivými
typy dokumentací, předkládá možné vzory a vzorová řešení obsahu plánovací
a projektové dokumentace a výpočtu její ceny od územního plánování po
autorské dozory.
•	Každoročně – pravidelně vydávaná UNIKA (naposledy 2008), Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností – soukromý subjekt vydávající doporučený postup pro stanovení nabídkových cen.
Všechny výše zmíněné publikace vydané po roce 1989 výrazně upozorňují, že
jsou pouze vzorem, příkladem a jedním z možných způsobů stanovení ceny
projektových prací, vycházejí většinou z rozpočtových nákladů stavby a stanoví z nich procento na projektové a inženýrské činnosti.
Ing. Ficek ve svých publikacích (např. http://www.b.cz/ficek/cpp.html e-learning) ale uvádí: „Angloamerické pojetí řízení projektů nepřipouští takový způsob ocenění duševní a organizační práce, protože není prokázána přímá závislost mezi stavebními náklady a náročností duševní práce – užívá se zásadně
individuální kalkulace na základě pracnosti podle profesí.“
S novými zákony proto bude nutno pečlivě vážit, jaký postup při tvorbě standardů výkonů a dokumentací a následně při jejich ocenění volit. Nelze očekávat žádná revoluční řešení, ale kromě výše uvedeného by bylo například ještě
potřeba sjednotit stavební terminologii. Vždyť i pojmy generální projektant,
architekt, HIP, stavba, objekt se dají vykládat různě.
Časový odhad je závislý na mnoha faktorech, jako je například otázka úspěšné spolupráce různorodých spolků sdružených v SIA nebo zvolení vhodného
způsobu vydání výsledného díla. Předpokládáme, že jde o práci ukončitelnou
v příštím roce. Rozhodně by měla přispět k tomu, aby již nebylo potřeba psát
dopisy, jako musel kdysi můj kamarád architekt:
Vážený pane,
přiznám se, že i mne nastalá situace mrzí. Věřte, že uděláme vše pro to, aby
Vaše investice nebyla zmařena, ani výrazně poškozena. Nejprve se ale pokusím objasnit chyby, kterých jsem se dopustil a které dnes vyústily do složité
situace Vaší, ale potažmo i mé.
První a zásadní chybou bylo, že jsem přistoupil na způsob výpočtu
ceny stavby (a tím bohužel i honoráře), který je nereálný a vždy se
bohužel ve výsledku obrátí pouze proti architektovi. Zásada totiž zní, že přesto, že si klient myslí, že některé práce a materiály sežene levněji, nesmí se
s těmito cenami počítat. [tuto zásadu jsem porušil a přistoupil jsem na Vaše
čísla]
Druhá zásada zní, že není-li přesně stanoven stavební program a jas-
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ná technologie, je bezpodmínečně nutné na jeho sestavení definovat
čas a peníze. Stupeň studie nelze v žádném případě podcenit, natož vypustit! [nejen, že jsme projekt mnohokrát přepracovávali, v závislosti na tom,
jak jste si Vy, jako klient, ujasňovali uspořádání stavby a její rozsah, který
se v průběhu práce měnil a zvětšoval, ale dokonce jsme za tyto prokazatelné
„vícepráce“ nikdy nenárokovali žádné peníze]
Třetí zásadou je, že další stupně projektové dokumentace je možné
zpracovávat až poté, co jsou vydána příslušná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a z nich vyplývající požadavky na
stavbu. Výjimku lze udělat pouze na výslovnou žádost investora a na jeho
zodpovědnost. [bohužel dodnes není vydáno stavební povolení…]
Čtvrtou a závěrečnou chybou je, že se vždy snažím najít pro klienta
nejlepší řešení, a to i na úkor vlastního prospěchu, v naivní domněnce, že tuto činnost klient ocení.
Bohužel musím konstatovat, že naivní také byla moje představa, že by bylo
možné postavit budovu jako architektonický počin. Ukázalo se, že to je zcela
nereálné, protože o to ve své podstatě opravdu vůbec nejde. Je to jen lákadlo
na to, aby bylo možné získat nadšeného architekta, který škrtne veškerý svůj
zisk a bude projekt brát jako dobročinnou činnost pro klienta i společnost.
Autoři speciálních profesí ovšem toto nadšení nikdy nesdílejí a vzhledem
k neustálým změnám požadují několikanásobné honoráře.
Ing. Pavel Štěpán
člen představenstva ČKAIT

Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT,
projektant mostů a inženýrských konstrukcí,
se stal osobností stavebnictví roku 2008
Na slavnostním večeru v Betlémské kapli v Praze
ke Dnům stavitelství a architektury 2008, v pondělí
20. října 2008 byl oznámen výsledek volby Osobnosti stavitelství 2008. Porota ocenila životní dílo Václava Macha, neoddělitelně spojené s inženýrskou
praxí a službou pro Český svaz stavebních inženýrů
a zejména Českou komoru autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.
V Komoře a v oblastech známe předsedu Václava
Macha jako angažovaného zastánce stavební profese. Na výročních schůzích oblastí nikdy nechyběl a jeho sugestivní projevy
směřovaly do života organizace, do jejích základních problémů a do podpory
kvality inženýrského povolání. Podařilo se mu přivést Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě do povědomí představitelů jak moci zákonodárné, tak výkonné. Prosadil systémové kroky, vedoucí
k ochraně oprávněných zájmů členů Komory. Od nás, od členů, vyžadoval
poctivou práci a profesní etiku. Obojí potřeboval k podpoře váhy Komory při
prosazování zájmů profese. Mnozí z nás si neuvědomovali, že předseda Mach
pracuje paralelně ve vedoucí funkci při projektování a realizaci složitých inženýrských staveb, zejména staveb mostních.
Kmenový specialista Vojenského projektového ústavu, později VPÚ DECO
Praha, a.s., autor mostů a inženýrských konstrukcí, často řešených ojedinělými postupy, o čemž svědčí řada vynálezů a ocenění. Působil na celém území
Československé republiky, v zahraničí v Libyi, v poslední době jsou to mosty
na nedávno dokončených úsecích dálnic D 8, D 11 a na rychlostní komunikaci
u Chomutova. K mimořádně významným projektům náleží hala stanice metra
v Praze-Dejvicích a konstrukce podchodu Na Můstku.
Externě působil na Fakultě stavební ČVUT v Praze a byl členem vědecké rady
ČVUT v Praze.
Vysoké pracovní nasazení vyžadovalo mnoho sil a oporu ve spolehlivých
spolupracovnících. Vážíme si kolegy Macha pro jeho skromné vystupování,
schopnost naslouchat lidem a přátelsky poukazovat na nedostatky při práci.
Angažovanost pro řešení složitých inženýrských úloh, náročnost na kvalitu
a etiku povolání a poctivý přístup ke kolegům jsou hodnotami, které zaručují,
že titul Osobnost stavitelství 2008 je udělen oprávněně osobě povolané.
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Velmi srdečně našemu kolegovi a čestnému předsedovi ČKAIT Ing. Václavu
Machovi blahopřejme k tak významné a zasloužené poctě.
Za redakční radu časopisu Z+i ČKAIT a Inženýrskou komoru
předseda Ing. Miroslav Loutocký

Opravdu významné životní jubileum
Ing. Bohumila Ruska
I pro nás všechny, kteří ho osobně známe, je datum jeho narození 10. ledna 1939 v Hradci Králové možná trochu i překvapením. Jednoduchým
odečítáním zjistíme, že číslo 4/2008 časopisu
Z+i je ideální příležitosti seriózně připomenout
jeho nastávající jubileum. Ve městě, kde se narodil, absolvoval i středoškolské vzdělání, které
bylo završeno v roce 1957 maturitou na Gymnáziu
J. K. Tyla. Poté, kdy z kádrových důvodů mu nebylo
povoleno studium medicíny (pro nás, jeho profesní
kolegy, to byl jeden z příznivých kádrováckých zásahů), byl v témže roce přijat
na Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze – obor staveb
občanských a staveb pro výrobu průmyslovou a zemědělskou. Nejen, že fakultu absolvoval v roce 1962 diplomovou prací na respektované katedře betonových konstrukcí u profesora Jílka s výborným prospěchem, ale absolvoval
i celou fakultu s červeným diplomem.
Toto pražské studentské období bylo jediným, kdy byl alespoň částečně nevěrný Hradci Králové. Již v roce 1963 nastoupil do Stavoprojektu Hradec
Králové do statické skupiny Ing. Jaroslava Škalouda, aby rodnému městu
zůstal dodnes věrný. Již dva roky po nástupu do Stavoprojektu přišla nabídka
Dr. Ing. Františka Čížka na spolupráci na návrhu železobetonové monolitické
konstrukce hradeckého hotelu Regina (poté opět z „kádrových důvodů“, a to
až dodnes známého jako hotel Černigov). Funkci statika hradeckého Stavoprojektu, vykonával v letech 1968–1992, kdy pracoval ve funkcích projektanta,
vedoucího projektanta, až se stal hlavním specialistou ústavu pro statiku.
Mezi projekty, na kterých se jako statik podílel, je dobré připomenout alespoň práce na návrhu konstrukcí jedenácti- až sedmnáctipodlažních zděných
a panelových bytových domů a objektů občanského vybavení v Hradci Králové a dalších městech východních Čech, na sídlištích v Bílině, Teplicích v Čechách, železobetonovou část konstrukce tribuny atletického stadionu v Třinci,
železobetonovou monolitickou konstrukci Kulturního domu v Ústí nad Orlicí,
montovanou konstrukci objektu kongresového centra ALDIS v Hradci Králové
i posudky a návrhy rekonstrukce bytových domů a historických památek.
Mimo jiné hradecké Bílé věže a mnoho dalších.
Po listopadu 1989 byl jmenován náměstkem ředitele pro projektovou činnost
Stavoprojektu – projektového ústavu města Hradec Králové, aby se v roce
1992 stal jedním z iniciátorů ukončení činnosti tohoto projektového ústavu.
V době raného kapitalismu v Čechách, v roce 1992 založil dodnes fungující
soukromou konstrukční kancelář se zaměřením na posudkovou a projektovou
činnost v oboru konstrukcí staveb. K nejvýznamnějším počinům v činnosti
firmy patří posudky a návrhy rekonstrukcí církevních staveb (například Nové
Adalbertinum, kaple sv. Klimenta v Hradci Králové, kostely a fary v královéhradecké diecézi), rekonstrukce Městských lázní v Hradci Králové, založení
pavilonu onkologie, posouzení způsobu založení pavilonu interních oborů
a rekonstrukce pavilonu gerontologie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
a mnoho dalších.
Důležitá je i jeho činnost v oboru soudního znalectví. V roce 1982 jej jmenoval
předseda Krajského soudu v Hradci Králové znalcem v oboru stavebnictví pro
odvětví staveb obytných, průmyslových a zemědělských se zvláštní specializací statika nosných konstrukcí a zakládání. V roce 1989 byl jmenován znalcem
v oboru ekonomie – odvětví ceny a odhady se specializací na odhady nemovitostí. V rámci své znalecké činnosti vypracoval více než 550 znaleckých posudků pro soudy, policii, organizace i občany. Protože se vždy snažil svou činnost
vykonávat na nejvyšší možné odborné úrovni, absolvoval (již jako soudní znalec)
v letech 1988–1989 postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství VUT
v Brně.
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Pro nás, členy Komory a svazu, kteří jsme se časem stali z jeho profesních
kolegů jeho kamarády (rád při této příležitosti dodávám, že si velice vážím
skutečnosti, že i já se mezi tyto vyvolené mohu počítat), je neméně důležitá
i jeho činnost v profesních organizacích.
V letech 1968–1978 byl zakládajícím členem a funkcionářem OP ČSSI Hradec
Králové. Za svoji práci obdržel v roce 1978, při nuceném ukončení činnosti ČSSI, stříbrnou medaili ČSSI. Ihned po obnovení činnosti svazu se v něm
v roce 1989 stal zástupcem Hradce Králové. V obnoveném prezidiu ČSSI se
stal zároveň členem legislativní komise ČSSI, jejímž nejdůležitějším počinem
byla příprava autorizačního zákona. Takže bylo jen logické, že byl v roce 1992
jmenován ministrem životního prostředí a členem ustavujícího výboru ČKAIT,
ve kterém zastával funkci místopředsedy. Od roku 1992 je autorizovaným inženýrem pro obory Pozemní stavby, Statika a dynamika staveb, Geotechnika.
V témže roce byl na ustavujícím sjezdu zvolen do představenstva ČKAIT, kde
zastával funkci místopředsedy ČKAIT pro legislativu a současně jej jmenoval
předseda ČKAIT i prvým přednostou oblasti ČKAIT v Hradci Králové. Za období činnosti Ing. Ruska ve funkci místopředsedy ČKAIT pro legislativu je třeba
připomenout zejména jeho podíl na práci v oblasti přípravy stavebního, autorizačního a živnostenského zákona (zejména v souvislosti s činností autorizovaných osob), při aplikaci Směrnic EU a obhajobě práv a postavení stavebních
inženýrů a techniků. Za připomenutí stojí i jeho dlouholetá spolupráce s bavorskou inženýrskou komorou a inženýrskými komorami zemí V4. V roce 2006
byl jmenován jako zástupce ČKAIT děkanem Fakulty stavební ČVUT v Praze do
Vědecké rady této fakulty a ve stejném roce se stal z rozhodnutí ministra pro
místní rozvoj členem Poradního sboru pro aplikaci stavebního práva. V roce
2008 ukončil svou činnost v představenstvu ČKAIT a rozhodl se po šestnácti
letech práce v Představenstvu Komory do následujícího volebního období již
nekandidovat. V témže roce byl ministrem pro místní rozvoj jmenován členem
Autorizační rady ČKAIT a Představenstvem ČKAIT členem Legislativní rady
ČKAIT.
Za svou dlouholetou odbornou činnost byl několikrát vyznamenán. V roce
2002 byl vyznamenán čestným odznakem ČSSI za mimořádné zásluhy o rozvoj
inženýrství a v témže roce mu byla udělena zlatá medaile Fakulty stavební
Vysoké školy báňské – TU Ostrava za zásluhy o rozvoj stavebnictví a za účinnou pomoc při budování FS VŠB – TU Ostrava. V roce 2008 se stal třikrát
čestným členem předních inženýrských organizací. Stal se čestným členem
Spolku statiků Slovenska, čestným členem ČKAIT a čestným členem ČSSI.
Jsem si plně vědom toho, že po přečtení těchto informací některým z Vás
může připadat, že je kolega Rusek „takovej čestnej a pozlacenej“, abych citoval jeho obavy vyslovené poté, kdy se dozvěděl, kdo bude autorem adoračního článku. Bohouši, není, ale opravdu, není tomu tak. Ale jest psáno: „Co je
císařovo, císaři…“ Pevně věřím, že tlumočím blahopřání všech Tvých kolegů,
přátel, kamarádů, i čtenářů Z+i (a domnívám se neskromně, že na to mám
částečně právo):
„Do dalších let Ti přejeme hlavně environmentální zdraví.“
Ing. Svatopluk Zídek
člen redakční rady Z+i

P. S.: Pokud jste si ráčili všimnout, o 70 nebyla v článku ani zmínka.

K 65 letům Ing. Jiřího Plíčky, CSc.
Před více než 65 lety, konkrétně dne 10. srpna 1943,
se v Praze narodil Jiří Plíčka, aby poté v témž městě
absolvoval v roce 1966 Stavební fakultu ČVUT –
obor konstrukčně dopravní a získal akademický titul
Ing., aby v roce 1979 obhájil rovněž na ČVUT svoji
kandidátskou práci a získal vědecký titul CSc.
Po absolutoriu stavební fakulty pracoval v letech
1967–1989 ve Vojenském projektovém ústavu Praha v mostním oddělení Ing. Františka Trčky. Výraznou
měrou se podílel na projektových pracích mostů na
dálnici D 1, včetně podílu na patrovém mostu přes řeku Želivku v Píšti, statické
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části projektu stanice metra Leninova (dnes Dejvická) trasy A pražského metra
atd. Projekt Lávky u Kongresového centra v Praze s ocelovými spirálovými komorovými rampami, který byl prvním svého druhu na světě, byl oceněn cenou za
nejlepší most v roce 1982. V letech 1979–1981 a poté i v letech 1984–1989 byl
zaměstnán u State Organisation of Roads and Bridges v Bagdadu jako projektant
a supervisor projektů v hlavním městě i na dálniční síti. Na počátku pracoval
jako řadový projektant, v závěru své zahraniční mise se stal vedoucím československých expertů. Rukopis Ing. Plíčky, CSc., nesou například mosty přes
bájné řeky Eufrat a Tigris a i přes mnohé další legendami méně opředené. Po
návratu do vlasti se stal ředitelem pro zahraničí v Pragoprojektu Praha.
Autorizovaným inženýrem pro obor mostní stavby se stal v roce 1992 a od
založení Komory byl rovněž členem zkušební autorizační komise. Od znovuobnovení činnosti Českého svazu stavebních inženýrů v roce 1990 se věnoval zejména zahraniční činnosti. Po ustavení ČKAIT v roce 1992 byl rovněž pověřen
představenstvem ČKAIT úlohou vytvářet a udržovat kontakty se zahraničím.
V současné době je viceprezidentem pro zahraniční činnost ČSSI a stejnou
úlohu plní i jako místopředseda ČKAIT. S naplňováním poslání zahraničního
emisara českých inženýrských organizací souvisí i jeho činnost v prestižních
evropských organizacích. V současné době je členem exekutivy jak v ECCE
(Evropská rada stavebních inženýrů), tak v ECEC (Evropská rada inženýrských
komor), kde je i viceprezidentem. Tyto jeho významné role v obou institucích
výrazně napomáhají rozvoji spolupráce vrcholných evropských inženýrských
organizací.
Ing. Plíčka, CSc., napsal mnoho odborných článků do profesních časopisů.
V současné době převážně informuje čtenáře nejen o jednáních evropských
inženýrských organizací, ale i o jejich častých telekonferencích.
V letech 1973–1983 byl externím asistentem katedry ocelových konstrukcí
Stavební fakulty ČVUT v Praze. Je rovněž stálým členem Komise pro státní
závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze a VŠB – TU Ostrava.
Za svoji odbornou činnost získal celou řadu různých ocenění, z nichž určitě
nejvýznamnější je bezesporu Cena za nejlepší most, která mu byla udělena
v roce 1982.
Věřím, že si mohu dovolit tlumočit touto cestou našemu kolegovi, a s potěšením mohu konstatovat, že pro mnohé z nás i dobrému kamarádovi, nejen svým
jménem k „významnému“ životnímu jubileu vše nejlepší. Já si myslím, že nad
„vše nejlepší“ je zdraví…
Ing. Svatopluk Zídek
člen redakční rady Z+i

Ing. Jaromír Vrba, CSc., oslaví 65. narozeniny
Je absolventem Stavební fakulty VUT v Brně. V letech 1969–2005 pracoval ve Stavoprojektu Olomouc,
postupně jako statik, vedoucí technického útvaru,
technický náměstek a po r. 1990, kdy se ústav radikálně zmenšil, ve funkci vedoucího ateliéru. V současné době má vlastní Statickou kancelář. V ČKAIT
je autorizován pro obory Pozemní stavby, Statika
a dynamika staveb. V letech 1992–1996 byl zkušebním komisařem v oboru Statika a dynamika staveb,
od r. 1998 je členem Dozorčí rady, kde vykonával
funkci místopředsedy a od r. 2008 vykonává funkci předsedy. Je také soudním znalcem v oborech statika stavebních konstrukcí, poruchy a rekonstrukce
staveb.
Těžištěm jeho odborné činnosti byly nosné systémy budov a jejich zakládání.
V sedmdesátých letech minulého století vypracoval podklady úsporného plošného zakládání panelových domů, později se zabýval interakcí tenkých desek
a pilot VÚIS. V devadesátých letech navrhoval spřažené prefa – monolitické
stropní desky, užívaná technologie nesla označení V-F systém. Po r. 2003 zracionalizoval technologii dodatečně budovaných představených lodžií panelových a zděných domů spřažením s jejich původními nosnými konstrukcemi.
Tím se docílilo toho, že lodžie nemusí mít nové samostatné základy. Mezi
r. 1996 až 2001 byl třikrát oceněn v soutěži o nejlepší betonovou konstrukci,
pořádané Českou betonářskou společností ČSSI. Patrně nejvýznamnější stav-
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bou, kde vykonával funkci hlavního odpovědného statika, je dvacetipodlažní
dům Regionálního centra v Olomouci, dokončeného v r. 2003. K významnému
životnímu jubileu, kterého se dožívá v plné svěžešti a síle, panu předsedovi
dozorčí rady ČKAIT blahopřejeme.
Ing. Miroslav Loutocký
předseda redakční rady Z+i ČKAIT

Shromáždění delegátů 2009
Shromáždění delegátů
České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
se koná v Praze
v sobotu dne 21. března 2009
v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech,
náměstí Míru 9
Delegáti ČKAIT budou voleni na valných hromadách
oblastí v lednu a únoru 2009
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13. 1. 2009		
Ústí nad labem
Národní dům, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem
14. 1. 2009		jihlava
Společenský sál Dělnického domu, Žižkova 15, Jihlava
19. 1. 2009		pardubice
Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice
20. 1. 2009		praha
Národní dům na Smíchově, 14. října 16, Praha 5
21. 1. 2009		
české budějovice
Velký sál Kongresového centra GERBERA, Mánesova ul. 3,
České Budějovice
22. 1. 2009		plzeň
Kulturní dům Peklo, Pobřežní ul. 10, Plzeň
26. 1. 2009		
olomouc
Právnická fakulta Univerzity Palackého, tř. 17. listopadu 6,
Olomouc
					
27. 1. 2009		ostrava
Dům kultury města Ostravy, a.s., ul. 28. října 124, Ostrava
28. 1. 2009		zlín
Divadlo Malá scéna, Štefánikova ul. 2987, Zlín
29. 1. 2009		brno
Kongresové centrum Veletrhů Brno, a.s., ul. Výstaviště 1,
konferenční sál, 2. patro
3. 2. 2009		
karlovy vary
Zasedací sál Krajské knihovny v administrativně správním
komplexu areálu ve Dvorech, Karlovy Vary

Liberec
Pozvánka na valnou hromadu
konanou dne 8. 1. 2009 od 16.00 hod. v multimediálním sálu budovy „C“
Libereckého kraje

Valné hromady oblastí ČKAIT
8. 1. 2009		
Liberec
Multimediální sál budovy „C“ Libereckého kraje
12. 1. 2009		hradec králové
Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS,
Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

Program jednání:
•	zahájení VHO
•	uvítání čestných hostů
•	schválení programu jednání VHO
•	volba mandátové, návrhové a volební komise
•	zpráva přednosty oblasti
•	zpráva Dozorčí rady
•	vystoupení předsedy ČKAIT Praha
•	ekonomická zpráva
•	vystoupení hostů
•	volby členů výboru oblasti a delegátů shromáždění
•	diskuse
•	zpráva mandátové a návrhové komise
•	usnesení VHO
•	závěr VHO
Věříme, že využijete práva člena ČKAIT vyjádřit se k základním otázkám činnosti Komory a jednání valné hromady se zúčastníte.
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Dny stavitelství a architektury v Liberci
Přípravě Dnů stavitelství a architektury předcházel jeden důležitý krok, a to
užší provázání spolupráce mezi SPS, ČSSI a ČKAIT v Libereckém kraji. Tato
spolupráce byla stvrzena písemnou dohodou dne 13. 10. 2008. Po prvním
ročníku, který byl převážně o hledání formy, se druhý ročník rozběhl daleko
rychleji a intenzivněji. Bylo dobré, že se podařilo navázat spolupráci s vedením kraje již v prvním ročníku, a tak bylo velmi rychle nalezeno pochopení
pro spoluúčast i letos. Oficiálním zahájením akcí Dnů stavitelství a archi-

9

254 bytových jednotek – chráněné bydlení, ubytování pro MS v lyžování 2009
Investor stavby: Statutární město Liberec
Zhotovitel: Interma a.s. Liberec s dceřinou společností První podještědská
stavební spol. s r.o. Liberec
Termín výstavby: srpen 2007–listopad 2008
Popis stavby: Obytný soubor 7 objektů, dům „A“ – 61 bytů, „B“ – 50 bytů,
„C“ – 31 bytů, „D“ – 17 bytů, „E“ – 28 bytů, „F“ – 38 bytů, „G“ – 29 bytů. Realizaci stavby vyvolala potřeba řešení nedostatku tzv. chráněných bytů ve městě Liberci a zároveň nedostatek ubytovacích kapacit pro novináře, dobrovolné
pořadatele a další účastníky MS v klasickém lyžování v roce 2009. Investiční
záměr od počátku sledoval požadavek účelného následného využití obytného
souboru. V rámci stavby je realizovaná i potřebná technická vybavenost souboru – komunikace, parkoviště, chodníky, IS atd. Po mistrovství světa 2009
budou domy A, B a F využity pro ubytování seniorů. K tomu bylo u objektu F
realizováno i nezbytné sociální a technické zázemí (jídelna s výdejnou jídel,
zázemí pro správu objektů atd.). Domy C, D, E a G jsou stavěny k následnému
využití jako malometrážní sociální byty.
Stavba byla organizovaně otevřena pro zájemce 18. 10. 2008, kontaktní osoba
Ing. Václav Melan, tel. 604 227 948.
Další vybranou stavbou pro Den otevřených dveří je Společenské a obchodní centrum FORUM (rekonstrukce a přístavba OD Tesco) v Liberci, Soukenném nám. Prohlídka stavby proběhla podle přání investora MULTI Development CR a.s. dne 13. 10. 2008, kontaktní osobou pro podávání informací
o stavbě je Ing. František Příhoda, f.Storing spol. s r.o., tel. 777 277 095,
f.prihoda@storing.cz.
Ing. Karel Urban
přednosta oblasti ČKAIT Liberec

Slavnostní zahájení Dnů stavitelství a architektury
tektury byla vernisáž Dnů stavitelství a architektury a prezentace výsledků
Stavby roku Libereckého kraje ve vestibulu krajského úřadu, otevřená dne
15. 10. 2008 RNDr. Vítem Příkaským, členem rady kraje, pověřeným vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, za účasti zástupců kraje,
SPS, ČSSI, ČKAIT a regionálních médií. Výstava byla ukončena 29. 10. 2008.
K prohlídkám byly vytipovány dvě velmi zajímavé stavby, jednou byla stavba
nového OD Tesco v centru Liberce a druhou byly bytové domy, které budou
sloužit jako ubytovací kapacity v době FIS 2009, a zejména tato stavba byla
v centru pozornosti liberecké veřejnosti s obrovskou návštěvou v den prohlídky 18. 10. 2008. Regionálním médiím byla poskytnuta společná tisková zpráva
ke Dnům stavitelství a architektury. Dále bylo projednáno pokračování v činnosti propagace stavebnictví i v průběhu roku mimo Dny stavitelství a architektury v působnosti jednotlivých organizací v koordinovaném přístupu.

Hradec Králové
Pozvánka na valnou hromadu oblasti
Autorizované osoby oblasti Hradec Králové jsou i touto cestou zvány na jednu
z prvních akcí oblastní kanceláře v roce 2009, a to na valnou hromadu oblasti
ČKAIT Hradec Králové, která proběhne v pondělí 12. ledna 2009 od 14.00
hodin v malém sále Kongresového centra ALDIS, Eliščino nábřeží 357, Hradec
Králové. Mimo stálý program, jako jsou různé hodnotící zprávy, vystoupení
hostů a volby zástupců oblasti na Shromáždění delegátů, budou na programu
i volby členů výboru oblasti pro nové volební období, uvidíte na vlastní oči
některé z nově zvolených členů představenstva, dozorčí rady a stavovského
soudu a seznámíte se s důvody, proč např. neproběhly dva plánované seminá-

Oblast Liberec vydala tiskovou zprávu
ke Dni otevřených dveří pro regionální tisk
V rámci Dnů stavitelství a architektury 2008 se konají v těchto dnech po celé
republice Dny otevřených dveří na významných stavbách, vybraných odborných školách, v projektových kancelářích a stavebních firmách. Organizátoři
těchto akcí v regionu Libereckého kraje – SPS-RSSL, OK ČKAIT a OP ČSSI –
vybrali pro tuto akci následující školy a stavby:
Střední průmyslová škola stavební, Sokolovské nám. 14, Liberec 1, otevřeno
pro zájemce 18. 10. 2008, 9.00–12.00 hod., kontaktní osoba Ing. Jan Lajer,
tel. 488 577 150, sekretariat@stavlib.hiedu.cz
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Truhlářská ul. 360/3, Liberec
II, otevřeno pro zájemce 18. 10. 2008, 8.00–12.00 hod., kontaktní osoba
Ing. Vladimír Moc, tel. 485 108 746, moc.vladimir@sslbc.cz
Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o., Liberec, otevřeno pro zájemce
16. a 23. 10. a 1. 11. 2008, kontaktní osoba Mgr. Václav Tichý, tel. 482 726 225

Místo tradičního konání valné hromady – kongresové centrum Aldis
Hradec Králové
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ře nebo proč není u nás zájem o Dny stavitelství a architektury. Zároveň můžete získat odbornou literaturu vydávanou IC ČKAIT za zlomek původních cen.
Uslyšíte o novinkách kolem Komory a autorizačního zákona, o pořádaných
seminářích, exkurzích a zájezdech minulých i budoucích, o výhledu stavebnictví na rok 2009 a další informace zajímající autorizované osoby.
Vše výše uvedené se dozvíte za předpokladu, že obdržíte oficiální pozvánku
e-mailem na adresu, kterou máte v databázi ČKAIT, a osobně se na valnou
hromadu dostavíte. V případě změny e-mailové adresy pozvánku neobdržíte,
valné hromady se nezúčastníte a důležitá rozhodnutí a hlasování proběhnou
bez Vás.
Na setkání s Vámi na valné hromadě se těší
výbor oblasti ČKAIT Hradec Králové

Dny stavitelství a architektury
v oblasti Hradec Králové
Na začátku velká euforie a očekávání, na konci opuštěné stavby bez návštěvníků nebo prázdné lavice škol. Na začátku velkolepý program nastíněný reklamní agenturou od akvizice staveb přes přípravu tiskové konference, regionální inzerci, harmonogram a tiskoviny DSA, na konci nezájem veřejnosti. To
platí s jednou výjimkou o DSA na území Královéhradeckého kraje.
Již představy reklamní agentury o tiskové konferenci odpovídají celostátní
úrovni a ne skromným podmínkám našeho kraje – zajistit vhodné prostory
pro konání tiskové konference, eventuálně catering po skončení, hostesky,
ozvučení, projekci, sestavit databázi novinářů, osobně je pozvat a ujistit se
o jejich účasti a na to vše sestavit rozpočet s limitem 10 000 Kč. Další představy reklamní agentury o spolupráci se stavebními firmami při zajištění propagace a koordinace DSA vzaly za své tehdy, když na své stavbě na území kraje otevřela na poslední chvíli dveře jedna jediná stavební firma. K čemu nám
pak byly tištěné i elektronické materiály, do kterých se nejdříve ani nedalo nic
doplnit, k čemu plakáty, letáky, vzory tiskových zpráv, bannery apod.?
Přehlédl jsem i slíbenou inzerci v regionálních denících VLP, v regionální příloze MF Dnes či Hospodářských novinách v rámci celostátní kampaně, která by
upozornila na probíhající DSA.
Sečteno a podtrženo, lze účast stavebních firem, odborných škol a projektových organizací v kraji sečíst na prstech jedné ruky – 2 střední odborné
školy, 1 stavba v provozu, 1 stavba v užívání s rozestavěným pokračováním
a 1 zkušebna. Příprava, průběh a vyhodnocení DSA lze shrnout do následujících bodů:
1. Spolupráce se SPS
S představitelem SPS v Královéhradeckém kraji panem Svobodou rozděleny
kompetence, ČKAIT přemlouvá školy a SPS stavební firmy k účasti na DSA.
Po zkušenostech z loňského roku malý zájem od škol i stavebních firem (školy
malá účast, stavební firmy nevhodné stadium rozestavěnosti staveb pro Den
otevřených dveří nebo problémy s bezpečnostními předpisy).
2. Problémy škol
–	říjen z hlediska Dne otevřených dveří není vhodným termínem, žáci základních škol se rozhodují později (školy uvádějí jako vhodný termín začátek
prosince)
–	mají svůj vlastní program daný historií školy (např. 50 let od založení školy
ve dnech 26.–27. 9., logicky pak 18. 10. nepřichází v úvahu)
–	stimulace vybraných učebních oborů formou vyplacených peněžních prostředků od krajského úřadu nebo stipendií od zaměstnavatele má mnohem
vyšší dopad na nábor žáků do stavebnictví než DSA
3. Dílčí úspěchy
–	naplánovat DSA na den voleb se kladně projevilo na SPŠS v HK, neboť
příchozí do volebních místností v prostorách školy se mohli seznámit s činností celé školy – účast na DSA se rovná nejméně počtu voličů volebního
okrsku
–	jako propagace stavebnictví proběhlo v rámci DSA dne 13. 10. vyhlášení
Stavby roku Královéhradeckého kraje – zaručen zájem tisku a možnost informací o DSA
4. Závěr
Ze strany škol i stavebních firem nižší zájem než minulý rok, pro zúčastněné je spíše přítěží než pomocníkem pro propagaci stavebnictví. Preferují jiné

Informační panel při vstupu do prostor školy

Učebna aplikované výpočetní techniky
formy zviditelnění profese – finanční stimulaci nebo dny otevřených dveří ve
vhodných termínech ukončení významných staveb v regionu bez návaznosti
na DSA (např. vysoká účast zájemců při prohlídce dokončeného hradeckého
terminálu nebo sídla krajského úřadu).
Přes úspěšnost na republikové úrovni (setkání v Senátu nebo Betlémské kapli)
doporučují propagátoři DSA v královéhradecké oblasti pro příští rok v kraji
akce nepořádat a ušetřené finanční prostředky věnovat na efektivnější formu
propagace stavebnictví.

Zamyšlení nad budoucností učebních
oborů pro stavebnictví
Budou stavby budoucnosti stavět roboti?
Nikdo z diváků sci-fi filmů se nepozastaví nad tím, jak vesmírná plavidla
překonávají nekonečné vzdálenosti stlačením tlačítka na řídícím panelu, jak
obyvatelé naší Země si postavili svá nová obydlí na planetě ztracené kdesi
v kosmu, nebo jak je snadné cestovat časem. Divák s napětím sleduje děj
a ani si neuvědomuje, že to jsou různé stavby, co člověka doprovázejí vždy,
když se chce někde načas usadit. Od první jeskyně, kterou si upravil jako příbytek, přes zakryté jámy vyhloubené v zemi až po mrakodrapy sahající čím
dál výš a výš. Všichni berou jako samozřejmost, že mají kde bydlet a po čem
se dopravit do zaměstnání nebo na dovolenou. Ale bude takový stav platit
i v budoucnosti? Pohled do líhní odborníků stavebních profesí – odborných
učilišť a odborných škol – je smutný. Být zedníkem, tesařem či klempířem láká
absolventy základních škol stále méně a méně. A k tomu si státní politika za-
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městnanosti přeje, aby téměř každý absolvent zakončil další stupeň vzdělání
po základní škole maturitou. Copak se najednou rodí děti chytřejší než dřív?
Nebo se již počítá s tím, že se budou klonovat děti s minimálním vzděláním
maturanta? Poměr mezi dětmi výjimečnými, normálními a těmi méně chápajícími zůstává stále stejný a větší počet maturantů znamená, že požadavky na
dosažení příslušného vzdělání se snižují. A přitom, jak říkají učitelé středních
škol, na základních školách se děti neučí, ony si hrají! Zdálo by se, že je to
ideální stav pro pokračování her na odborných učilištích učebních oborů pro
stavebnictví. Pohled na prázdné lavice však vypovídá o něčem jiném, o tom,
že příští generace budou plné právníků, ekonomů, manažerů nebo úředníků
a zedník, tesař či pokrývač bude vyhynulý druh. Snaha změnit tento nepříznivý stav je patrna z mnoha stran – od stavebních firem, zřizovatelů škol,
nevládních organizací spojených s výstavbou a architekturou, jen ne ze strany ministerstva školství. Stavebnictví je již dnes atraktivním oborem s velkou
budoucností.
Pokud bude i nadále zájem o učební obory pro stavebnictví ze strany rodičů
a dětí malý nebo žádný, už by měli odborníci pomalu začít vymýšlet robota,
který dá cihlu k cihle, položí střešní krytinu či vybetonuje základy. Místo májky
na ukončení hrubé stavby si mohou zvednout tak nanejvýš anténu pro příjem
dalších příkazů a takovou krásnou větu, jako „hoďte mi tam vágris, ať nemáme
glajchu křivou“ už nikdy nikdo neuslyší.
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krajského zastupitelstva byl stanoven v časnějším termínu než jindy. Uzávěrka soutěže byla těsně před volbami a zasedání poroty soutěží se konalo dne
23. 10. 2008. Zde byly provedeny nominace pěti „staveb“ a dvou „fasád“.
Slavnostní vyhlášení výsledků včetně předání cen se uskuteční v listopadu.
Další významnou akcí, kterou se ČKAIT v oblasti prezentuje, jsou Dny stavitelství a architektury, přesněji Den otevřených dveří. I přesto, že se termín
18. 10. kryl s termínem krajských voleb, přihlásilo se aktivně 6 škol a 4 stavby
či firmy. Zájem odborné veřejnosti nebyl tak veliký jako před rokem, volby
měly přednost, přesto přišlo do škol a na stavby v Ústí a v Děčíně mnoho
zájemců. Velký zájem byl o prohlídku závodu HELUZ v Libochovicích.
Odborná činnost
V letošním roce jsme se zaměřili především na seznamování se změnami
v nových právních předpisech v návaznosti na stavební zákon – tedy prováděcí vyhlášky a další předpisy. Tradičně velký zájem byl o akce PSM CZ.

Ing. Milan Havlišta
přednosta oblasti ČKAIT Hradec Králové

Ústí nad Labem
Valná hromada
Valná hromada se koná dne 13. ledna 2009 tradičně v Národním domě v Ústí
nad Labem, tentokráte již od 15.00 hodin. Jelikož se jedná po delší době
o volební shromáždění, věnuje přípravě Oblastní kancelář i celý výbor oblasti
mimořádnou pozornost.

Porota při práci – Stavba a Fasáda Ústeckého kraje 2008
Uspořádali jsme ve spolupráci s regionální pobočkou SPS ČR dvě exkurze. Velmi zajímavá byla návštěva stavby přeložky silnice I/7 Chomutov–Křímov. Tato
velmi náročná stavba byla oceněna v soutěži Stavba roku a získala nominaci
i v celostátní soutěži Dopravní stavba roku.
Další velmi povedenou akcí byla exkurze na stavbu – rekonstrukci elektrárny
Tušimice. O tuto akci byl velký zájem.

Informace o Dni otevřených dveří
v regionu Ústí nad Labem
O aktivní zapojení do 2. ročníku Dnů otevřených dveří v rámci celostátní
akce Dny stavitelství a architektury byl v Ústeckém kraji o něco menší zájem
než v roce 2007. Nad akcí tradičně převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje
Ing. Šulc (AI).
Zapojilo se celkem 6 středních odborných škol:
Dominanta Ústí nad Labem – zámeček Větruše
S ohledem na skutečnost, že řada členů se ve výboru oblasti angažuje již od
počátku, hledáme členy pro částečnou obměnu výboru oblasti.
Očekáváme, že nově zvolení představitelé kraje navážou na dlouholetou vzájemnou
spolupráci s Komorou, bývalý hejtman byl dokonce autorizovaným inženýrem.
V roce 2008 jsme spolu s OHK Litoměřice a pod záštitou hejtmana připravili
další ročník krajských soutěží Stavba Ústeckého kraje (4. ročník) a Fasáda
Ústeckého kraje (3. ročník), které se konají vždy v sudém roce. Tyto soutěže
mají stále rostoucí zájem mezi odbornou veřejností. Nad touto tradiční akcí
má vždy záštitu hejtman, to platí i pro letošní ročník. Jen termín voleb do

– SPŠ stavební a chemická v Ústí nad Labem
– SŠ stavební v Lounech
– SŠ energetická a stavební v Chomutově
– SPŠ stavební a OA v Kadani
– SPŠ v Duchcově
– VOŠ a SPŠ stavební v Děčíně
Dále byla zájemcům umožněna návštěva 4 staveb a výrobních závodů:
– HELUZ – cihlářský průmysl, závod Libochovice
– Dálniční přivaděč Litoměřice – Sdružení SMP CZ, SSŽ a Metrostav
– Výstavba protipovodňových opatření na Střekovském nábřeží v Ústí n. L. –
SMP CZ
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Dny stavitelství a architektury 2008 na Vysočině

SPŠ stavební Ústí n. L. – pro výuku se používají i přesné modely krovů
– Rekonstrukce „Kamenické rampy“ mostu přes Labe v Děčíně – Sdružení
Viamont, DSP, JHP a EDS
Nově se přihlásila Střední škola stavební v Lounech, kde představili 2 maturitní obory (Stavitelství a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov). Zástupci školy, kde je mezi učiteli i několik autorizovaných osob,
navštívili základní školy v okrese a osobně pozvali zájemce. Lounský okres se
potýká s nezaměstnaností, ale stále trvá stejně jako jinde malý zájem o stavební obory. „Otevřené dveře“ jistě přiblížily školu i profese širší veřejnosti.
Tradičně se přihlásily školy v Ústí, Děčíně, Duchcově, Chomutově a Kadani. Tyto
školy připravily pro zájemce prohlídku nejzajímavějších učeben, zájemci obdrželi
podrobný výklad o možnostech uplatnění absolventů. Zdejší prohlídky probíhaly
na tradičně vysoké úrovni, školy podobné akce dělají několikrát do roka.

V sobotu 18. 10. 2008 proběhl Den otevřených dveří na některých stavbách
a stavebních školách kraje Vysočina. Ve spolupráci se Svazem podnikatelů
ve stavebnictví se podařilo zajistit prohlídky některých staveb na Vysočině –
např. Silnice I/34, most Květinov u Havlíčkova Brodu, Obchvat Česká Bělá,
ukázkový byt v obytném souboru „U Dubu“ Jihlava, rekonstrukce barokního
mostu ve Žďáru nad Sázavou. Také se k této akci připojila Oblastní galerie
Vysočiny Jihlava, ve které návštěvníci mohli zhlédnout výstavu Slavné vily
kraje Vysočina.
V rámci Dne otevřených dveří seznámily případné zájemce o studium stavebních oborů také tři průmyslové školy stavební v kraji Vysočina. V krajském
městě Jihlava na střední škole stavební byl zájem uchazečů nižší než v loňském roce. Naopak na Střední škole stavební v Třebíči uvítali na 70 návštěvníků školy – budoucích zájemců o studium s rodinnými příslušníky.
V rámci Dne stavebnictví na Vysočině podepsali v sobotu 18. října zástupci
stavební společnosti PSJ, a. s., a stavební školy v Havlíčkově Brodě smlouvu
o spolupráci.
Budovu Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně si
během soboty mohli prohlédnout nejen zájemci o studium z řad žáků základních škol a bývalí absolventi, ale také lidé, které zajímá historie Havlíčkova
Brodu.

Velmi zajímavá akce byla připravena ve dnech 17. a 18. 10. v závodech společnosti HELUZ – cihlářský průmysl v Libochovicích, Dolním Bukovsku a Hevlíně. Pro návštěvníky byla připravena prohlídka výroby cihel, ukázka zdění
z broušených cihel a malé občerstvení. Celkem se přišlo podívat přes 100
návštěvníků. S ohledem na dostupnost byla větší účast v sobotu.
Občané Ústí se během sobotní procházky přišli podívat na výstavbu protipovodňových opatření na Střekovském nábřeží. Akci připravila společnost SMP
CZ, a.s. Tato opatření byla dlouhodobě očekávána, neboť v roce 2002 dosahovala hladina Labe cca 4 m nad přilehlou komunikaci.
Litoměřičtí občané netrpělivě čekají na dokončení dálničního přivaděče od D 8
od Lovosic, včetně nového mostu přes Labe, do připravované průmyslové
zóny. Tato stavba nejen zlepší přístup na dálnici, ale odlehčí věčně přetížené
a ucpané křižovatce v centru pod Kocandou. Proto se přišly desítky občanů
podívat na postup stavby a ověřit si termín zprovoznění.
Ing. Martin Mandík
přednosta oblasti ČKAIT Ústí nad Labem

Jihlava
Valná hromada
Valná hromada oblasti ČKAIT Jihlava se koná dne 14. 1. 2009 v Jihlavě, Společenský sál Dělnického domu, Žižkova 15, od 16.00 hod. Pozvánky budou
zaslány autorizovaným osobám v kraji Vysočina poštou z OK Jihlava v průběhu
měsíce prosince.

Den otevřených dveří na SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně
v Havlíčkově Brodě
„Uspořádali jsme další dvě veřejné prezentace projektu Zmizelý Havlíčkův
Brod, o který je mezi lidmi v Brodě velký zájem,“ uvedl vedoucí projektu Josef
Charamza, který po několik let se studenty stavební školy vytváří trojrozměrný
počítačový model středu města. V současnosti jsou k vidění na internetu dvě
fáze projektu, Smetanovo náměstí a část Na Louži.
V sobotu také podepsal Ladislav Fiala, ředitel stavební školy, a Karel Bezděka, personální ředitel PSJ, a. s., smlouvu o spolupráci. „Naše společnost ve
smlouvě garantuje škole, že je připravená zabezpečovat pro studenty praxe,
odborné přednášky, exkurze na našich pracovištích, nabízíme také odborné
vedení studentů a poskytování konzultací v rámci ročníkových prací,“ uvedl
Karel Bezděka, který se sešel se zájemci o studium v sobotu na dvou přednáškách.
„Domluvili jsme se také, že na podobných akcích budeme spolupracovat
i v budoucnu. Proto při dalším dnu otevřených dveří 26. 11. 2008 znovu proběhnou prezentace a nabídky budoucího uplatnění našich absolventů ve společnosti PSJ,“ doplnila Marcela Rumlová, zástupkyně ředitele školy.
Ing. Jan Konicar
přednosta oblasti ČKAIT Jihlava
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Pardubice

České Budějovice

Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu

Výbor oblasti ČKAIT Pardubice srdečně zve všechny autorizované osoby – členy ČKAIT na 16. řádnou valnou hromadu oblasti, která se uskuteční v pondělí
19. ledna 2009 v Kongresovém sálu Domu techniky, nám. Republiky 2686,
Pardubice, od 15.00 hod. Jedná se o volební VH, kdy dojde k zásadní obměně
výboru oblasti ČKAIT Pardubice.
Na valnou hromadu budou pozváni četní hosté, kteří se s námi podělí o své
názory na další rozvoj v rámci resortu stavebnictví Pardubického kraje a na
problémy, které nás všechny tíží.
Očekáváme Vaši četnou účast!

Valná hromada naší oblasti se uskuteční ve středu dne 21. ledna 2009 od
15. hod. ve velkém sále kongresového centra Gerbera v Mánesově ulici. Valná
hromada bude volební, takže očekáváme, že od našich členů dostaneme návrhy na kandidáty jak do výboru oblasti, tak i na delegáty pro Shromáždění delegátů, kteří by byli schopni dobře obhajovat zájmy členů naší oblasti. Na VH
budou rekapitulovány výsledky naší dosavadní práce, kde zejména spoluúčast
naší oblasti na Dnech evropského dědictví byla zajímavou akcí jak pro naše

Dny stavitelství a architektury v Pardubickém kraji
OK ČKAIT Pardubice a SPS Pardubického kraje iniciovaly již 2. ročník Dnů stavitelství a architektury v Pardubickém kraji oslovením všech vzdělávacích institucí
a učilišť v Pardubickém kraji a všech 135 stavebních firem nad 20 zaměstnanců
v Pardubickém kraji dopisem, kde byly formulovány záměry a cíle pořádání Dnů
stavitelství a architektury. K této výzvě se připojily tyto instituce:
– Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích (DFJP)
– VOŠS a SŠS Vysoké Mýto
– SOŠS a SOUS Pardubice – Rybitví
– PSŠ Letohrad
– SOUP Pardubice
– SOUS Pardubice – Černá za Bory
– OU a PŠ Chroustovice
Do výběru prováděných nebo hotových staveb byly zařazeny:
– Veterinární klinika Heřmanův Městec – Nový Dvůr
– Ředitelství firmy PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Chrudim
– Regenerace panelového domu ul. Partyzánů, Pardubice
– Rekonstrukce č. p. 120, Komenského nám., Pardubice
– Skladový areál VLIES – hala Kornice u Litomyšle
– Posklizňová linka ZD Dolní Újezd
– Kulturně společenské centrum Česko-polského příhraničí, Hernychova vila,
Ústí nad Orlicí
Do uvedeného seznamu staveb se nepodařilo prosadit stavby, o které má
pardubická veřejnost největší zájem, a to jsou Palác Pardubice a Univerzita
Pardubice – Fakulta chemicko-technologická.
Informační materiály byly poslány do všech měst a obcí Pardubického kraje prostřednictvím KÚ Pardubického kraje, na všechny základní a střední školy v Pardubickém kraji, informační články vyšly v Pardubickém deníku, příloze MF dnes a dalších okresních denících. Přednosta oblasti ČKAIT Pradubice V. Moucha vystoupil
přímo ve zpravodajství ČRo Pardubice v pátek 17. 10. s asi 10minutovým vstupem.
Odbornou veřejnost jsme informovali o Dnech stavitelství a architektury při všech
odborných a společenských akcích s vazbou na stavebnictví. Krátce řečeno –
pro informovanost veřejnosti bylo učiněno podle našeho názoru maximum.
Zájem o odborné školy a učiliště byl různorodý. Na DFJP přišlo pouze pár jednotlivců, kteří navštívili katedru dopravní infrastruktury a laboratoře. Návštěvnost
na VOŠS ve Vysokém Mýtě a PSŠ v Letohradě činila cca 180 návštěvníků, kteří
se zajímali o průběh studia a uplatnění v praxi. SOŠS a SOUS v Pardubicích
Rybitví navštívilo 27 zájemců s rodiči. Návštěvnost v učilištích byla mizivá.
Zájem o vybrané stavby byl rovněž minimální – vždy se jednalo o pár jednotlivců, na některé stavby nepřišel nikdo.
Je otázkou, jak návštěvnost ovlivnily probíhající krajské a senátní volby.
Závěrem je nutno poděkovat všem představitelům vzdělávacích institucí a zástupcům stavebních firem na stavbách, že zajistili svou osobní účastí důstojný
průběh Dnů stavitelství a architektury v Pardubickém kraji i přes nízký počet
zájemců o vytipované stavby.
Ing. Vlastimil Moucha
přednosta oblasti ČKAIT Pardubice

Anděl jako ochránce nejstaršího českého mostu v Písku, v místě,
kde se uskuteční prosincové adventní setkání a v dubnu příštího
roku zde bude vyhodnocena soutěžní přehlídka PRESTA
členy, tak i pro veřejnost. Našim členům jsme poskytli informace o novele živnostenského zákona, nových energetických předpisech platných k 1. 1. 2009,
o zásadách navrhování podle Eurokódů, o pasivních domech a mnohé další.
Stejně tak chceme připravit kvalitní program odborné činnosti na následující
rok a již 5. ročník přehlídky stavebních realizací PRESTA jižní Čechy.

Dny stavitelství a architektury 2008
v Jihočeském kraji
Druhý ročník DSA jsme opět pořádali ve spolupráci s oblastním manažerem
Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Prostřednictvím oblastního Zpravodaje
a přímé korespondence jsme oslovili větší stavební podniky v kraji, 19 středních odborných škol a jednu vysokou školu. Zájem stavebních podniků, po
loňských zkušenostech s malou účastí na stavbách, nebyl velký – přihlásily
se pouze 3 firmy. Zato zájem středních odborných škol se zvýšil, do uzávěrky
se nám přihlásilo 6 škol, z nichž některé navázaly na loňský úspěch. Zejména
VOŠ a SPŠ Volyně a SŠ Vimperk, které si samy zajistily propagaci této akce
u sousedních základních škol, byly úspěšné. Celkem se akce zúčastnilo 389
žáků, z toho jen SŠ Vimperk navštívilo 250 žáků z 11 základních škol v okolí.
Škola vydala navíc trojjazyčný odborný slovník pojmů užívaných ve staveb-
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nictví. Značný podíl na tomto úspěchu mělo i netradiční provedení Dnů otevřených dveří, kde byly předvedeny ukázky řemeslných a projektových prací
a kde představili své úspěchy v podnikání absolventi této školy.
Pro akci jsme zpracovali barevný leták, kde na první straně byl využit námět
z celostátního letáku a na zadní straně byl uveřejněn program Dnů otevřených
dveří. Termíny si podniky a školy stanovily podle místních podmínek a provozních možností v pátek nebo v sobotu. Tento leták byl rozdáván na celostátním
veletrhu Vzdělání a řemeslo dne 16. 9. 2008 v Českých Budějovicích a rozeslán na základní školy v kraji. Dále jsme uspořádali tiskovou konferenci, kde
jsme informovali místní tisk a rozhlas o účelu a termínech této akce. Vysoká
škola technická a ekonomická navázala Dny otevřených dveří na zahájení výuky studijního programu Stavitelství-stavební management.
Jako nevhodné se ukázalo stanovení pevného data 18. 10. 2008 pro Dny
otevřených dveří v celostátním letáku. Tento termín některé podniky a školy
nemohly akceptovat, což mohlo být důvodem k neúčasti. U škol a podniků,
které si stanovily termín na den 17. 10. 2008, pak vznikl rozpor s informací na
webových stránkách ČKAIT.
Též byla málo úspěšná propagace prostřednictvím celostátního letáku a inzerce v novinách. Nedostatkem též bylo, že na webových stránkách nebylo
možno poskytnout bližší informace o odborném zaměření školy či podniku. Za
pozitivum této akce považujeme to, že na základě našeho podnětu si některé
školy vyhlásily svůj vlastní program, odpovídající místním podmínkám, a ten
jim přinesl očekávaný úspěch. Pro příště tedy doporučujeme poskytnout větší
možnosti v propagaci akce jednotlivým školám či podnikům a z pozice ČKAIT
zajistit rámcovou organizaci akce. Většině škol by lépe vyhovoval pozdější
termín akce.
Ing. Jiří Schandl
přednosta oblasti ČKAIT České Budějovice
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Náměstí Republiky s katedrálou sv. Bartoloměje v Plzni
sál. Letošní témata byla: osvětlení, EIA, živnostenský zákon, tepelné izolace,
zákon o hospodaření s energií, sanace vlhkého zdiva a Eurokódy. Posledně
jmenovanou přednášku zajistila Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, kde byl zahájen tříletý bakalářský program Stavitelství s žádostí
o akreditaci čtyřletého programu (na základě impulsu z naší OK). Několik členů OK Plzeň v tomto programu vyučuje.
Závěrem vyzýváme kolegy v oblasti, aby se pokusili zhodnotit práci a význam
ČKAIT v oblasti, přemýšleli o možnosti zařadit se mezi její funkcionáře a připravili se tak na svoji účast na valné hromadě.
Ing. Václav Klíma
přednosta oblasti ČKAIT Plzeň

Plzeň
Pozvání na valnou hromadu
Dovolujeme si pozvat všechny členy ČKAIT oblasti Plzeň na valnou hromadu,
která se bude konat ve čtvrtek 22. ledna 2009 v sále kulturního zařízení PEKLO
v Plzni. Na valné hromadě budeme bilancovat činnost Komory a jejích orgánů
v plzeňské oblasti za rok 2008, připravíme a projednáme výhled na další období a zvolíme nové oblastní funkcionáře.
Činnost Oblastní kanceláře a výboru oblasti ČKAIT je orientována k několika
tradičním bodům se snahou o rozšíření naší působnosti mezi odbornou veřejností.
K tradici patří účast v porotě odborné výstavy FOR ARCH a v porotě soutěže
o Nejlepší stavbu Plzeňského kraje. To dává příležitost k setkání s představiteli veřejného i politického dění v Plzeňském kraji i statutárním městě Plzeň.
V oblasti školství se každoročně zúčastňujeme hodnocení Studentské odborné
soutěže na Střední průmyslové škole stavební v Plzni s finanční odměnou pro
nejlepší práce a dále slavnostního vyřazení absolventů této školy s promluvou
přednosty oblasti k absolventům.
K novým činnostem v oblasti patří aktivity spojené s konáním Dnů stavitelství
a architektury a navázání kontaktů se Středním odborným učilištěm stavebním v Plzni. K aktivitám spojeným s DSA 2008 se přiřadil 1. ročník veletrhu
realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX ve dnech 2. a 3. 10.
2008, kterého se OK ČKAIT zúčastnila výstavním panelem na téma 16 let
činnosti Inženýrské komory a aktivní účastí na tiskové konferenci a odborných
přednáškách v doprovodném programu. Na SOU stavebním v Plzni se dne
17. října t. r. uskutečnil Den otevřených dveří s expozicí propagující ČKAIT.
Významné místo v práci oblasti ČKAIT má odborná činnost, pro jejíž akce je
vyhrazen tradiční termín – třetí úterý v měsíci (kromě prázdnin). Spoluprací se
SPŠ stavební máme za režijní poplatek k dispozici její dobře vybavený kino-

Olomouc
Valná hromada
Valná hromada oblasti Olomouc bude v pondělí 26. 1. 2009 v 15.30 hod. na
Právnické fakultě, tř. 17. listopadu 6, Olomouc.
Výbor oblasti zve členy na valnou hromadu, kde bude předložena zpráva
o činnosti za rok 2008, budou voleni členové výboru oblasti, členové dozorčí
komise RS na další volební období a delegáti na SD Komory.
V předsálí bude možné zakoupit za zvýhodněné ceny publikace vydané Informačním centrem ČKAIT.
Pozvánky na valnou hromadu a pozvánky na semináře pro I. pololetí 2009
obdrží členové poštou v prosinci. Tento způsob zasílání volí OK s ohledem na
nedostatečný počet aktuálních e-mailových adres v databázi členů.
V roce 2008 byly na oblasti zajištěny přednášky CŽV:
1. Finance a daně – novelizace 2007
2. Bezpečnost práce na staveništi
3. Hodnocení energetické náročnosti budov
4. Nízkoenergetické domy, rekonstrukce 21. budovy Svitu ve Zlíně
5. Využití recyklovaného materiálu
6. Požární ochrana staveb
7. Stavebně technický průzkum výskytu azbestu
8. Akustika ve stavbách pro bydlení
9. Dotace z EU ve stavebnictví
Soutěž Stavba roku Olomouckého kraje 2008 – příprava soutěže je limitovaná
krajskými volbami a účastí nově zvoleného hejtmana kraje, vyhlášení soutěže
předpokládáme koncem listopadu.
Přednostka oblasti se zúčastní schůzky stavebních úřadů na krajském úřadě
v Olomouci dne 23. 10. 2008. Informace ze schůzky budou vyhodnoceny výbo-
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rem oblasti. Vedoucí odboru Strategického rozvoje kraje bude pozvána na valnou hromadu, členové oblasti můžou využít její účasti k dotazům v diskusi.
Výbor oblasti ČKAIT Olomouc zve členy k účasti na valné hromadě.

Den otevřených dveří na stavbách v Olomouci
Obavy ze zvoleného termínu Dne otevřených dveří – v den voleb, se ukázaly
jako neopodstatněné hned při návštěvě první stavby, kterých jsem 18. 10.
2008 navštívila sedm.
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Ostrava
Exkurze na stavbě „Optimalizace trati st. hr. SR
Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“
Na den 23. 9. 2008 připravila OK ČKAIT Ostrava pro své členy ve spolupráci
se zhotovitelem stavby „Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova –
Bystřice nad Olší“ exkurzi na koridorové stavbě.
Celkem padesát účastníků nejdříve zhlédlo dvě zajímavé prezentace, které
připravili zhotovitelé, sdružení stavebních společností OHL ŽS Brno, a.s.,
Subterra, a.s., a Tchas, spol. s r.o. V první byli účastníci seznámeni se záměrem investora stavby, SŽDC, s.o., a s tím, co již bylo od zahájení stavby provedeno. Vzhledem k tomu, že velmi významným prvkem celé stavby je stavba
tunelu v Mostech u Jablunkova, byla druhá prezentace věnována vlivu ražby
tunelu na poklesy okolního terénu a průběhy deformací horninového masivu.
Po tomto úvodu si účastníci exkurze prohlédli právě probíhající práce při ražení tunelu v Mostech u Jablunkova, které probíhají tzv. novou rakouskou
tunelovací metodou. Výklad vedoucího prací byl velmi poučný a srozumitelný i pro neprofesionály v tomto oboru. Po přemístění do železniční stanice
Bystřice proběhla prohlídka nového ocelového mostu přes říčku Hluchová.
O velkém zájmu o toto cca padesátimetrové mostní dílo svědčilo mnoho dotazů a odborných komentářů. Na závěr exkurze jsme si prohlédli železniční
stanici Bystřice, která byla dána do provozu začátkem září letošního roku
a celá ještě zářila novotou.

Depozitář muzea Olomouc

Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší, foto: Ing. Miloš Kolouch
Krajský soud pobočka Olomouc
„Na návštěvu depozitáře muzea se stála fronta – zájem o rekonstruované
stavby byl obrovský,“ tak hodnotila redaktorka Olomouckého deníku ze dne
20. 10. 2008 zájem veřejnosti o opravené budovy depozitáře Vlastivědného
muzea v Olomouci. Na prohlídku přišlo podle stavbyvedoucího, který prováděl
návštěvníky, asi 500 lidí. Rovněž o další zpřístupněné stavby byl velký zájem.
Krajský soud – pobočka v Olomouci, Léčebna pro veterány při Vojenské nemocnici, katedrála sv. Václava, Arcidiecézní muzeum, návštěvnost od 100 do
150 lidí na každé stavbě. Budova Policie ČR v Přerově – asi 15 lidí – tam byl
Den otevřených dveří nedávno po kolaudaci. V Jeseníku zajímavá dřevostavba prodejny sportu – asi 10 lidí. Školy mají své termíny otevřených dveří,
a ty jsou většinou více využívané. Méně navštívené jsou stavby vzdálené nebo
hůře dostupné. Což je zkušenost již z minulého ročníku. Celkem bylo do této
osvětové akce zapojeno v kraji 16 staveb a institucí s celkovou návštěvností
podle předběžného průzkumu cca 1 120 osob. Zveřejnění seznamu otevřených
dveří s termíny, časy a kontaktními osobami se osvědčilo i v tomto roce přes
periodika „Radniční listy“ v okresních městech a „Olomoucký kraj“.
Ing. Anežka Najdekrová
přednostka oblasti ČKAIT Olomouc

Za přípravu a realizaci této exkurze náleží poděkování OK ČKAIT Ostrava
a zároveň vedení této stavby. Přes nepřízeň počasí to rozhodně nebyl ztracený čas, o čemž hovoří mnoho zasvěcených otázek a komentářů účastníků
exkurze. Věříme, že obdobný zájem odborníků o takovýto druh staveb bude
i v roce 2011, kdy tato stavba bude končit, a budeme si moci při obdobné akci
zkontrolovat, jak se dílo podařilo.
Odborný garant
Ing. Miloš Kolouch
autorizovaný inženýr, soudní znalec

Zlín
Pozvání na valnou hromadu
V současné době je aktuální termín konání valné hromady, která bude letos
volební.

Z ãinnosti Komory

Z+i 4/08

16

Univerzitní centrum, náměstí T. G. Masaryka, Zlín
Uvítáme tedy Vaši co největší účast, a to dne 28. ledna 2009, tentokrát v prostorách divadla Malá scéna ve Štefánikově ulici ve Zlíně. Začátek valné hromady je stanoven na 14.30 hodin s tím, že od 14.00 hodin bude připravena
prezentace firem a škol se stavebním zaměřením s každoročním výhodným
prodejem odborné literatury Informačního centra ČKAIT.
Během letošního roku uspořádala oblastní kancelář v rámci celoživotního
vzdělávání členů přednášky a exkurze, jmenujme alespoň přednášku na téma
Provádění vodohospodářských staveb nebo Bezbariérové užívání staveb. Tyto
hodnotíme podle zájmu ze strany členů jako nejzajímavější.
V rámci exkurzí jste projevili zájem zejména o prohlídku nově otevřeného
Univerzitního centra ve Zlíně, exkurzi v Olomouckém kraji, kde jsme navštívili centrum ekologických aktivit Sluňákov, Arcidiecézní muzeum v Olomouci
a obtokový kanál s výkladem o protipovodňových opatřeních v povodí Moravy. V září letošního roku jsme se jeli podívat na přečerpávací vodní elektrárnu v Dlouhých Stráních, která se stala vyhledávaným objektem pro exkurze
v rámci naší republiky, ale i pro zahraničí. Tato exkurze se setkala s velkým
zájmem a snad i spokojeností všech zúčastněných.
V letošním roce došlo z hlediska stavebnictví k dalším významným událostem.
Byla ukončena výstavba a slavnostně otevřena budova Univerzitního centra
ve Zlíně a v centru Zlína otevřeno obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko.
U Kroměříže byl otevřen další úsek dálnice D 1, která odvádí dopravu mimo
centrum města.
Nadále se připravuje veřejnoprávní projednání územního plánu města Zlína,
kde se rozhoduje i o variantním řešení rychlostní komunikace R 49 na Slovensko.
Náš kraj, bohužel, zastihla i smutná událost, kdy 1. 9. 2008 zemřel v nedožitých 94 letech Tomáš Baťa junior, pro něhož bylo právě město Zlín rodištěm. Velké pietní setkání nazvané Vzpomínka na Tomáše Baťu se uskutečnilo
16. září v Univerzitním centru ve Zlíně, následně se mší v kostele na Jižních
Svazích ve Zlíně.
Právě 17. září by oslavil syn zakladatele světoznámé obuvnické značky
94. narozeniny.
Ing. Milan Jaroš
přednosta oblasti ČKAIT Zlín

Kongresové centrum brněnského výstaviště
Bakaly. Nyní přichází změna a doufáme, že uvítáte nové prostředí pro naši valnou hromadu. Pozvánka na valnou hromadu s programem jednání je vložena
do tohoto čísla časopisu Z+i ČKAIT č. 4/2008. Členové, kteří nám sdělili svou
e-mailovou adresu (cca 50 %) obdrží pozvánku elektronickou poštou.
Předseda a výbor oblasti Brno přijal v průběhu roku řadu rozhodnutí, směřujících k činnostem pro členy, pro spolupráci s odbornými školami a vysokými
školami, Fakultou stavební VUT v Brně a Lesnickou a dřevařskou fakultou
MZLU v Brně a k vzdělávacím programům celoživotního vzdělávání autorizovaných osob. Na valné hromadě bude přednesena zpráva, vystihující život
oblasti ČKAIT Brno tak, jak se odvinul při uskutečňování plánovaných akcí,
při osobních kontaktech, odborných dotazech a konzultacích, na akcích CŽV,
exkurzích na staveništích a dalších příležitostech. Budou posouzena stěžejní
témata činnosti z hlediska účinnosti pro podporu výkonu povolání autorizovaných osob. Dosud byl největší zájem o témata:
•	finance a daně,
•	bezpečnost a ochrana zdraví při práci (koordinátor bezpečnosti práce),
•	nové předpisy a zkušenosti při uplatňování stavebního zákona,
•	honorářová politika a výkonový řád,
•	odborná témata – speciální technologie, inovace, předpisy, zakládání staveb, poruchy staveb, nové metody a materiály.
Uskutečnily se exkurze na stavbě tunelů na ulici Dobrovského v Brně. Exkurze
budou pokračovat v roce 2009. V rámci tradiční spolupráce s oblastí Hradec
Králové se konala exkurze do Bavorska a probíhá průzkum zájmu o exkurzi do
Izraele v roce 2009.
Nejdůležitější částí programu valné hromady budou volby oblastních funkcionářů na volební období 3 roky.
Přijďte proto na valnou hromadu, abychom slyšeli Vaše podněty k uplynulému
volebnímu období a k další činnosti Komory v Brně.
Další informace získáte na našich internetových stránkách www.ckait.cz
v termínové listině a informacích oblasti ČKAIT Brno.
Přejeme Vám úspěšné zakončení roku 2008 a dobré zdraví a úspěchy do roku
2009.
doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
přednosta oblasti ČKAIT Brno

Brno
Na valné hromadě v Brně se sejdeme
ve čtvrtek 29. ledna 2009 v kongresovém
centru Veletrhů Brno
Valná hromada se uskuteční v prostorách kongresového centra Veletrhů Brno,
a.s., ul. Výstaviště 1. Konferenční sál „A“ je v druhém patře budovy kongresového centra a je přístupný přímo od zastávky MHD Výstaviště – hlavní vstup
nebo z přízemí, kde je možnost parkování.
Stalo se téměř tradicí, že schůze se konaly v Bílém domě v sále Břetislava

Výzva: Prosíme všechny členy, kteří nám dosud nezaslali své e-mailové adresy, aby tak učinili ihned, rádi jim budeme posílat informace
oblastní kanceláře.

Brno pokračuje v tradici
Dnů stavitelství a architektury
Zahajovací rok 2007 byl poznamenán náročným programem organizačních
příprav. Výsledek více než 2 500 návštěvníků staveb a škol byl ujištěním
o zájmu veřejnosti o stavební tematiku. Pro pořadatele, Jihomoravské stavební společenství při SPS v ČR, Českou komoru autorizovaných inženýrů, a tech-
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niků činných ve výstavbě a Český svaz stavebních inženýrů to bylo potvrzením
pojetí příprav a organizace DSA vhodného k následování i v roce 2008.
Oslavy roku 2008 a Den otevřených dveří byly zahájeny na internetových
stránkách pořadatelů a na tiskové konferenci, uspořádané v prostorách radnice města Brna. Na tiskovou konferenci byli pozvání redaktoři Českého rozhlasu, televize a tisku celostátního včetně novin regionálních.
Byly prezentovány cíle a filozofie ČKAIT ke Dnům stavitelství a architektury, získat
zájem mládeže o technické obory a posílit pozici stavebních specialistů v hospodářství a společnosti. Zájem redaktorů a účastníků tiskové konference byl poznamenán
bohužel blížícími se krajskými a senátními volbami, jejichž termín koliduje se Dnem
otevřených dveří 18. 10. 2008. Regionální a krajská publicita našich záměrů se tak
dostala na relativně nízké pořadí. Účastníci tiskové konference, převážně protagonisté DSA, projednali s přítomným prvním náměstkem hejtmana Jihomoravského
kraje Ing. Milanem Venclíkem, stanoviska ke strategickým stavbám města Brna
a Jihomoravského kraje. Dominantními stavbami jsou stavby dopravní, silniční
aželezniční,jejichžpřípravuzajišťujíautorizovaníinženýřipořaduroků.Tiskovázpráva
o konání a programu DSA byla rozeslána tisku, rozhlasu a televizi.
Den otevřených dveří na školách přivedl rodiče a studenty na Fakultu stavební
Vysokého učení technického v Brně. Uskutečnila se prohlídka poslucháren,
pracoven a laboratoří fakulty s doprovodným výkladem o programech studia
a práci studentů.
Na Střední průmyslové škole stavební v Brně byl tradičně vysoký zájem
o prezentaci oborů studia, vyučovací metody a studentské práce. Ke Dni otevřených dveří se přihlásila rovněž Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Masarykova škola práce Letovice. Na akce Dnů otevřených dveří v Brně
a program Národního stavebního centra v Brně bylo pozváno 228 základních
škol z okresů Brno-město, Brno-venkov a Blansko.
Národní stavební centrum pořádalo v rámci oslav DSA dva odborné semináře,
první v pátek 17. října 2008 k tématu Historické stavby brněnského výstaviště
a druhý v sobotu 18. října 2008 na téma Soudobé dopravní stavby Jihomoravského kraje Královopolské tunely. Druhé téma je ojedinělé a mimořádně zajímavé, ovšem hlavně pro odborníky. Z toho důvodu pořádá ČKAIT Brno sériové
exkurze na stavbu těchto tunelů. V exkurzích bude pokračovat v průběhu celé
stavby v příštích letech.
Při výběru staveb a provozů pro návštěvu veřejnosti byla respektována v první řadě bezpečnost návštěvníků a organizační možnosti, jak to ukázala praxe
při nadměrném zájmu v roce 2007. Z vybraných staveb to byla moderní administrativní budova Avriopoint v Brně-Žabovřeskách, modernizovaná a dostavovaná budova Gymnázia Brno na tř. kpt. Jaroše a nádherná, konstrukčně
a technologicky moderně řešená budova Moravského zemského archivu v BrněBohunicích. Pozornost si zasloužila nabídka Sdružení Šatov–Znojmo SOF, které
prezentovalo elektrifikaci trati Šatov–Znojmov železniční stanici Znojmo na ulici Dr. M. Horákové. Otevření svých provozů nabídl také průmysl, který umožnil
prohlídku závodu Heluz – cihlářský průmysl, v.o.s., v závodě Hevlín. Na tomto
místě je náležité poděkovat firmám a institucím, které prohlídky umožnily:
Amberg Engineering Brno, a.s., a firmy provádějící stavbu tunelů OHL ŽS, a.s.,
SUBTERRA, a.s., a METROSTAV, a.s., a dále firmám KOMFORT, a.s., sdružení
Moravského zemského archivu a KALÁB – stavební firma, spol. s r. o., firmě
HELUZ – cihlářský průmysl, v.o.s., Cihelna Hevlín, Sdružení Šatov–Znojmo
SOF, ředitelství Moravského zemského archivu v Brně.
Jak lze hodnotit Dny stavitelství a architektury 2008 v brněnské oblasti? Do
rozhodovacích procesů k technickým povoláním chybí mladí odborníci všeobecně, tudíž i ve stavebnictví. Je snahou udržet vedoucí pozice manažerů,
stavbyvedoucích a mistrů ve firmách v rukou dobrých odborníků, kteří vyrostli
v českém stavebním prostředí. Většina absolventů středních odborných a vysokých škol zůstává ve stavebních profesích. Ti, kteří odcházejí do zahraničí,
udržují zpravidla cenný kontakt s domácím trhem. Školství je nastaveno celkem dobře, v současnosti není přímý nástroj na získání většího počtu uchazečů. Zájem je možno podnítit podpůrnými kroky. Dny stavitelství a architektury
jsou součástí takových kroků a je to hlavním argumentem pro jejich konání
na oblastech.
Uznáním pro brněnskou oblast je výsledek soutěže Stavba roku 2008, oznámený na slavnostním večeru v Betlémské kapli v Praze v pondělí 20. října
2008. Prestižní ocenění a titul Stavba roku 2008 získal Moravský zemský
archiv v Brně. Dodavatelem stavby je IMOS Brno, a.s., autorem je A PLUS,
a.s., Jaromír Černý, Karel Tuza a Petr Uhlíř. Další oceněná stavba Zavěšený
most na D 47 přes řeku Odru a Antošovské jezero v Ostravě byla rovněž projektována v Brně autory Stráský, Hustý a partneři, spol. s r.o. Blahopřejeme
dodavatelům staveb a autorům projektů.
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Velký zájem o prohlídku budovy Fakulty stavební VUT v Brně

Expozice v areálu Střední průmyslové školy stavební v Brně
Dny stavitelství a architektury by si zasloužily pro další roky centrální mediální
komisi, která by systematicky prezentovala nejen akce v Praze, ale hlavně
v oblastech, v krajích.
Ing. Miroslav Loutocký
předseda redakční rady Z+i ČKAIT

Karlovy Vary
Modernizace letiště v Karlových Varech vrcholí
Informace o výstavbě nové odbavovací haly karlovarského letiště a pozvánka
na valnou hromadu ČKAIT Karlovarského kraje
Na mezinárodním letišti v Karlových Varech – Olšových Vratech mimořádným
tempem finišuje závěrečná část náročné etapové modernizace významného
dopravního uzlu kraje, výstavba futuristického halového komplexu nového
odbavovacího terminálu. Jejím dokončením bude dobudováno komplexně
modernizované letiště s řádovým navýšením přepravní kapacity, a to až na
prognózovaných 493 tisíc přepravených osob ročně.
Novostavba odbavovacího terminálu letiště je architektonicky řešena tak, že
proporcemi, tvarem, kovovým obvodovým pláštěm i výraznými funkčními prvky v obvodovém plášti asociuje představu trupu letadla. Provozním těžištěm
terminálu je veřejná hala pro cestující se standardním zázemím. Veřejně přístupná je i galerie odbavovací haly s administrativním zázemím letiště. V navazující neveřejné části jsou situovány dva oddělené provozy pro odbavení
cestujících: Provoz Schengen – pro přílet a odlet cestujících v rámci Schen-
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genského prostoru, a paralelní provozní zóna non Schengen s bezpečnostním
režimem osob cestujících mimo Schengenský prostor. Bezpečnostní kontrola
zavazadel je pro obě skupiny cestujících společná.
Z hlediska stavebně technického řešení nového terminálu si stručnou zmínku
zaslouží alespoň nosná ocelová konstrukce odbavovací haly. Ta – vzhledem
k tomu, že jako nosná struktura stavby musela respektovat a zvládnout specifický architektonický návrh – byla náročná nejen pro projektanta OK, ale také
pro zhotovitele stavby.
Hlavním nosným prvkem (přiznaným v interiéru odbavovací haly) jsou dva podélné páteřní oblouky z bezešvých trub 377/16, které jsou v patách k sobě
svařené a směrem ke svým vrcholům se od sebe rozevírají. Dále dva podélné
trubkové průvlaky, střešní a stěnové obloukové prvky a rámové konstrukce
vestaveb (včetně galerie).
Novostavbě odbavovacího terminálu časově předcházely další náročné podmiňující etapy zahrnující přestavby dosavadních zařízení a objektů pro komplexní modernizaci letiště. První z nich byla přestavba vzletové a přistávací
dráhy. Pro zlepšení viditelnosti byly upraveny geometrické parametry dráhy
s novým průběhem nivelety a v celé délce dráhy byla zvýšena její únosnost.
Dráha tak plně odpovídá všem náročným požadavkům leteckých předpisů.
V průběhu všech etap komplexní přestavby letiště probíhaly a probíhají stavební práce za plného leteckého provozu (s výjimkou jedné kratší výluky v druhé etapě) a s nekompromisním podřízením stavebních prací pravidlům letecké
bezpečnosti včetně náročných opatření k ochraně bezpečnosti všech cestujících pohybujících se v průběhu každého odbavení prostorem staveniště.
Bylo by nezdvořilé nezmínit nakonec alespoň hlavní subjekty ze všech, kteří
se na současné rozsáhlé a náročné fundamentální přestavbě a modernizaci
mezinárodního letiště v Karlových Varech rozhodujícím způsobem podíleli:
– FA PAROLLI, s.r.o., Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D., autor návrhu nové odbavovací budovy
– Karlovarský kraj, vlastník letiště i jím vlastněný provozovatel letiště, Letiště
Karlovy Vary, s.r.o., v rolích klíčového manažerského subjektu celého projektu s jeho úspěšným řízením i financováním a odpovědného koordinátora
leteckého a staveništního provozu během realizace
Stavby silnic a železnic, a.s., Oblast Čechy-západ, jako zhotovitel stavby –
vedoucí účastník sdružení především pro bezproblémové zvládnutí technických zvláštností stavby, termínů, kvality i mimořádných organizačních těžkostí
na stavbě za plného provozu letiště.
Pro čtenáře Z+i připomínám, že karlovarské letiště bylo letos cílem exkurze,
která se uskutečnila v průběhu konání jedné z nejúspěšnějších mezinárodních
karlovarských konferencí Městského inženýrství, věnované tématu Letiště
a město.

Celkový pohled na strukturu nosné konstrukce haly odbavovacího
terminálu
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Kromě této úspěšné prestižní mezinárodní akce patří k letošním úspěchům
OP ČKAIT KV i velmi zdařilá exkurze do hanzovního města Hamburk, která
byla připravena karlovarskými pořadateli ve spolupráci s VBI Deutschland
(Svaz konzultačních inženýrů Německa) a pražskou OP ČKAIT. Této exkurze
se účastnilo celkem 41 účastníků z celé republiky a mezi nimi i 11 členů
z OK ČKAIT v Karlových Varech. O tom všem se zřejmě bude hovořit na řádné
volební Valné hromadě ČKAIT Karlovarského kraje, která se koná dne 3. února
2009 – letos poprvé v zasedacím sále Krajské knihovny v nově budovaném administrativně správním komplexu areálu ve Dvorech, kde sídlí rovněž Krajský
úřad Karlovarského kraje.
Redakčně kráceno.		

Dny stavitelství a architektury 2008
v oblasti Karlovy Vary
Několikaměsíční příprava Dnů stavitelství a architektury vyvrcholila v oblasti
Karlovy Vary necelé dva týdny před termínem Dne otevřených dveří tiskovou
konferencí.
Za předsednictví organizačního týmu DSA se konference kromě novinářů zúčastnili i pozvaní přímí aktéři Dne otevřených dveří, převážně odborné školy
a také zástupci stavebních firem. Tato skutečnost pozitivně rozšířila obsahový
záběr tiskové konference. Na její prvoplánovou náplň, tedy podání komplexního souboru informací pro média, resp. širokou veřejnost regionu ke Dnům
stavitelství a architektury, navázaly zasvěcené příspěvky zástupců škol, jejichž
zkušenosti a podněty vtiskly této druhé části konference punc stručného analytického náhledu škol na problémy (ne)zájmu o vzdělání v technických profesích a potlačené prestiže oboru. Jako dominantní vyplynuly z jednotlivých
příspěvků dva stěžejní názory podložené poznatky škol, které lze formulovat
stručně takto:
• Školy, které přijaly nabídku spolupráce s Komorou (s napojením na další
subjekty sdružující odborníky z oboru) hodnotí tuto spolupráci jako přínosnou.
Konkrétně například aktivní účast zástupců ČKAIT u maturitních zkoušek. Velice kladně je dále hodnocena úroveň tradičních znalostních soutěží organizovaných každoročně pro studenty předmaturitních ročníků středních stavebních
škol s garancí odborné úrovně soutěžních disciplín členy Komory jak ve fázi
přípravy, tak v hodnotitelské komisi v průběhu celé soutěže.
• Na druhé straně kritika zjednodušujícího přístupu a hojně proklamovaného
názorového směru, že jediným subjektem, který by se měl postarat o zajištění
náboru a dostatku kvalifikovaných pracovníků potřebných pro obor, jsou vzdělávací subjekty – školy. Ze systému rozhodně nelze vylučovat podíl dalších
vlivných subjektů, především ze sféry podnikatelských firem (např. náborové
aktivity stavebních firem ve školách), či účinná podpora z úrovně centrálních
orgánů.
K organizaci letošního Dne otevřených dveří se proti loňskému prvnímu ročníku přihlásilo více odborných škol. Ke třem organizátorům z loňského ročníku
se připojily školy z Chebu a ze Sokolova. Celkově tedy probíhal Den otevřených dveří v těchto vzdělávacích zařízeních:
–	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sahibovo nám. 16
–	Střední průmyslová škola stavební a OA Kadaň, Komenského 562
–	Odborné učiliště Horní Slavkov, Kounice 613
–	Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6
–	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Lázeňská 176
Za stavební firmy byly veřejnosti otevřeny dvě stavby, které patří v regionu
v této době k nejzajímavějším:
–	Výstavní sportovně kulturní a kongresové centrum v Karlových Varech –
KV ARENA
–	Bytové domy Vítězná – sídliště, Sokolov
I když zájem veřejnosti vyjádřený počtem účastníků všech aktivit z 18. října
(v řádu stovek) stále není nijak oslnivý, lze i letošní ročník se zkušenostmi
z loňského úvodního označit za úspěšný. Výrazně podnítil další pozornost veřejnosti i médií zaměřenou na obor. Všem aktivním organizátorům Dne otevřených dveří na školách i stavbách rozhodně náleží poděkování.
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Vstupní videoprezentace s možností virtuální prohlídky konečné podoby úplného komplexu KV ARENY návštěvníky stavby
To, že se prestiži stavebních oborů snad konečně blýská na lepší časy, a to
nejen díky podnětně v loňském roce založené tradici Dnů stavitelství a architektury, by mohly znamenat i nedávno médii prezentované úvahy a záměry
rodící se na úrovni vlády (resp. ministerstev) o podpoře podnikatelské sféře –
firmám v případech jejich cíleného angažmá při získávání nových kvalifikovaných pracovníků pro potřeby oboru. První mediální informace o variantě
např. daňových úlev v této souvislosti vyznívá nadějně. Zejména proto, že
vhodně nastavený ekonomický impuls by mohl působit bezprostředně a celoplošně. Kromě časového souběhu této informace s konáním Dnů stavitelství
a architektury je však mnohem podstatnější názorová blízkost ministerských
záměrů ke stanoviskům škol, tedy že produkce potřebného počtu odborně
připravených pracovníků nemůže být záležitost pouze samotných škol. A už
vůbec ne pak následný profesní růst těchto kvalifikovaných lidí a jejich stabilizace v oboru.
Ing. Václav Nedvěd
člen výboru oblasti ČKAIT Karlovy Vary

Hradec Králové a Brno byly na exkurzi
v Bavorsku a vzpomenuly na Vladimíra
Blažka
Uplynula již polovina roku od chvíle, kdy nás Vláďa Blažek opustil, a přesto
společný podzimní zájezd oblastní pobočky ČSSI a oblastní kanceláře ČKAIT
spolu s oblastí Brno do Bavorska nesl jeho rukopis. Byl to on, kdo připravil základní cestovní plán – zámky Ludvíka II. Bavorského, jezera Königsee,
Chiemsee, Kochelsee a Walchensee, výhledy z vrcholků Kehlsteinhaus,
Wendelsteingipfel a Wallberg, historickou elektrárnu u jezer Kochelsee
a Walchensee, město Mnichov a cíl – Oktoberfest 2008. Základním mottem
spojujícím naše krátké podzimní zájezdy je podívat se na zajímavá místa, jejich technické dominanty, nasát atmosféru a někdy, pokud bude mít člověk
čas, se na ona místa zase vrátit.
Zájezd měla absolvovat hradecká i brněnská část se stejným programem, ale
po zásahu vyšší moci došlo k částečným úpravám, které postihly obě skupiny.
Vše dále popsané je viděno očima účastníka hradecké skupiny, pokud bude
mít někdo z té části brněnské jiný názor na věc, předem se mu omlouváme.
Předpověď počasí na 20. 9.–23. 9. vypadala poněkud jinak, než si každý představuje babí léto. Polojasno, zataženo, déšť, od 1 500 výškových metrů mlha
a mraky, sluníčko jen sporadicky. Meteorologové se protentokráte výjimečně
trefili a bylo to především počasí, co určovalo program zájezdu a formovalo
pozdější vzpomínky účastníků zájezdu. A k tomu problémy brněnského autobusu ještě na našem území, zkrátka kdyby byl takový konec zájezdu jako jeho
začátek, už nikdy nikam nepojedeme. Ale vše se v dobré obrátilo, od příjemného ubytování ve Sporthotelu v Achentalu, přes prohlídku zámků Ludvíka II.
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Bavorského až po relaxaci u dvou mázů piva ve stanu pivovaru Löwenbräu při
svátcích piva v Mnichově. Jak to tedy všechno bylo?
Naším prvním cílem je Orlí hnízdo Adolfa Hitlera – jedna z nejvyhledávanějších turistických atrakcí oblasti kolem města Berchtesgaden. Historie horské
chaty, která leží ve výšce 1 834 m n. m., se datuje k r. 1937, kdy se Martin
Bormann nadchl myšlenkou postavit na vrcholu hory Kehlstein budovu (Kehlsteinhaus) pro odpolední dýchánky při čaji jako dárek k padesátým narozeninám Adolfa Hitlera. Horu Kehlstein zvolil záměrně, jelikož se na ní nachází
jedno z nejlepších míst pro výhledy do celého okolí Berchtesgadenu. Bormann
vystavěl sídla všem předním mužům nacismu. Hitler neměl rád výšky a trpěl
závratěmi, přesto dostal k padesátinám čajovnu, kterou teprve mnohem později Američané přejmenovali na Orlí hnízdo. Nacistický vůdce miloval žulu,
na Orlím hnízdě to hned poznáte – stěny jsou silné více než metr. Technicky
náročný projekt, který v sobě obsahoval výstavbu silnice a rozlehlého parkoviště až pod samotný vrchol hory, vjezdový tunel do útrob skály, výtah pro
12 osob a v neposlední řadě i samotnou budovu, se podařilo postavit v neskutečně krátké době. Výstavba technicky ojedinělé 6,5 km dlouhé horské silnice
pod samotný vrchol trvala pouhých 13 měsíců. Její unikátnost je v tom, že
v tak příkrém terénu obsahuje pouze jednu jedinou ostrou zatáčku – vracečku
o 180 stupňů a pouze 5 tunelů o celkové délce 277 m. Celý úsek silnice o šířce
4 m překonává celkem 700 výškových metrů, což jej činí dosti prudkým po celé
jeho délce. Stavba 124 m dlouhého tunelu uvnitř skály, stejně hluboké výtahové šachty a samotné budovy, která se stavěla zároveň s výstavbou horské
silnice, byla dokončena za neuvěřitelný jeden rok. Luxusní výtah s koženými
sedačkami pak vyveze pasažéry na vrchol díky motoru z ponorky za 41 sekund
rychlostí 3 m/sec. Celá stavba byla uvedena do užívání na podzim r. 1938.
Budova Orlího hnízda neboli Kehlsteinhaus, která jako jediná přežila v celém
okolí Berchtesgadenu druhou světovou válku bez zásahu po náletech Američanů, slouží dnes jako restaurace. Silnice se později zařadila mezi německé
alpské silnice a dostala název Deutsche Alpenstrasse. Bohužel naše výhledy
z výšky byly dívání do mlhy a mraků, pouze občas vítr odvál hustý chuchvalec
bílé mouky a umožnil na krátký okamžik několika šťastlivcům výhled do větší
dálky. Jen tabule s nakreslenými panoramaty dávaly tušit, že pohled na okolní
krajinu za slunečného počasí je hlubokým zážitkem. A majestátním tichem hor
se neslo jemné cinkání zvonečků pasoucích se ovcí nebo krav.
Naše cesta z Orlího hnízda vedla k jezeru Königsee, v překladu Královské
jezero. Je 8 km dlouhé, až 2 km široké a 188 m hluboké, leží mezi mohutnými
horskými štíty a se svým okolím tvoří velké chráněné území. K nejpůsobivějším místům na jezeře patří vodopád potoka Königsbach na východním břehu – 800 m vysoká skalní stěna a kostelík sv. Bartoloměje dostupný z obce
i pěší stezkou. Nad kostelíkem se zvedá východní stěna Watzmannu, nejvyšší hory Berchtesgadenských Alp. Tady ovšem citujeme k naší lítosti pouze
z turistického průvodce, protože čas byl neúprosný a my jsme přijeli k jezeru
v době, kdy už poslední vyhlídková loď odplula. Pohled na temné jezero sevřené z obou stran vysokými stěnami hor při postupujícím západu slunce byl
mnohým inspirací pro nějakou příští návštěvu těchto míst.
Druhý den směřujeme k jezeru Chiemsee – největšímu jezeru v Bavorsku. Je
ledovcového původu s krásně čistou vodou – říká se mu Bavorské moře. Má
18,5 km na délku, 11 km na šířku a hloubku až 80 m. V jeho východní části
vystupují skoro 20 m nad hladinu 2 nejznámější ostrovy – Herreninsel a Fraueninsel. Bavorské moře leží pár km od Mnichova. Za rozbřesku na břehu jezera
pochopíte, proč právě tady, na ostrově Herreninsel, vybudoval slavný Ludvík II.

Účastníci odborné exkurze před návštěvou Orlího hnízda, foto:
Ing. Tomáš Lujka
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Orlí hnízdo Adolfa Hitlera na vrcholu Kehlsteinhaus v oblasti Berchtesgaden, foto: Ing. Tomáš Lujka
Bavorský jedno se svých sídel snů. Někdy v 70. letech 19. stol. se sem nejspíš v nějakém poklidném dni dostal král Ludvík a rozhodl se zde postavit
své nové sídlo. Daleko od lidí, uprostřed vod a na dohled hor. Je to zvláštní
stavba. Zámek byl budován v letech 1878–1885 jako přesná kopie Versailles,
ale záměr se povedl jen částečně. Objekt nebyl totiž nikdy dokončen, protože
jeho stavbou a stavbou dalších 2 zámků zruinoval Ludvík bavorskou státní
pokladnu. Přesto se zámek stavěl skoro 7 let a dal práci lidem z okolí. Na
ostrov se dovážel veškerý materiál, hlavně cihly, kterých bylo použito přes
1 milion. Dvě křídla budovy nebyla nikdy postavena. Vstupní schodiště z mramoru bezpočtu barev s bělostnými sochami bere dech. Nekonečný sál zrcadel
je dokonce delší než ten ve Versailles, ač se tu slavnosti nikdy konat neměly.
Proti oknům jsou umístěna zrcadla a nejen mezi okny svícny a lustry. Bylo tu
2 000 svíček, rozsvěcelo je 25 lidí přes půl hodiny. V jednom sále je největší
křišťálový lustr na zámku, váží ½ tuny a na jeho vrcholu sedí anděl. Vedle
je jídelna s porcelánovým lustrem, navazuje porcelánová komnata, kde bylo
veškeré vybavení, jak název napovídá, z porcelánu, včetně rámů zrcadel. Honosnější přijímací místnosti je těžké si představit, nikdo v nich však nikdy
neměl být přijímán. Ludvík postavil honosné sídlo, ale postavil ho jen a jen pro
sebe, kvůli své soukromé pýše a také jako hold absolutistickým francouzským
vládcům, které bezmezně obdivoval. Měl tu dokonce i státní ložnici, neboť
jeho milovaní francouzští králové konali svoji první a poslední audienci ze
svého lože. Nikdy na té pozlacené posteli nespal, zemřel krátce po dostavění
zámku za podezřelých okolností – našli ho utopeného na mělčině jednoho
z bavorských jezer. I když tehdy svým jednáním Ludvík zruinoval bavorskou
státní pokladnu, jeho zámky se staly cílem mnoha turistů a peníze za stavby
se tak již Bavorsku několikanásobně vrátily.
Na ostrově Fraueninsel založila v 9. století klášter pravnučka Karla Velikého –
blahoslavená Irmengarda. Je v provozu dodnes a jeho věže vystupující zpoza
zeleně patří k dominantě ostrova. Poutníci z celého Bavorska se jezdí poklonit
schránce s Irmengardinými ostatky v místním chrámu. Zdi poblíž jsou oblepeny děkovnými vzkazy a fotografiemi dětí, za jejichž narození se zde rodiče
modlili. Je to magické místo svým tichem a klidem vzdálené davům turistů.
Nástupkyně abatyše Irmengardy dodnes žijí v obnoveném klášteře, odděleném od okolního světa mříží s uctivým vzkazem: „Návštěvy nejsou možné.“
Po projížďce po jezeře Chiemsee je čas podívat se na nějaký kopec. 1 838 m n. m.
vysoký Wendelsteingipfel je v případě slunečného počasí krásným vyhlídkovým bodem Bavorska. Pro svou exponovanou polohu prý otevírá návštěvníkům
fantastický pohled na bavorské centrální Alpy.
Pro milovníky železnic byla alespoň zážitkem jízda zubačkou až těsně pod vrchol.
Od roku 1890 stojí v nadmořské výšce 1 730 m romantický kostelík nazvaný
Schwangerwald, který je nejvýše položeným vysvěceným kostelem Německa.
Následující den je naším cílem další zámek Ludvíka II. – Linderhof. Ludvík II.
začal zámek budovat po návštěvě Francie po vzoru Versailles v roce 1867.
Roku 1869 bylo území Linderhofu považováno za královskou honitbu a zámek byl nejprve navržen jako lovecká chata. V letech 1870–1878 za pomoci
architekta Georga Dollmana přebudoval královskou vilu na monument království, nejen jako reprezentační budovu, ale především jako soukromé sídlo
k regeneraci. Před zámkem stojí park s jezírkem se zlacenými sochami a za
ním schodiště ukončené altánkem. Je to jediný zámek, který Ludvík Bavorský
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dokončil. Celý interiér zámku je upraven ve stylu Ludvíka XIV. Zámek byl postaven v barokně-rokokovém stylu a i zde byly vzorem Versailles. Místnosti
nejsou příliš velké, ale o to více jsou zdobeny řezbami, zlacením, porcelánem
a nádhernými zrcadly a lustry. Ve vitrínách i na policích je plno váz, které
Ludvík II. sbíral. Jeden obrovský křišťálový lustr je z Čech. Někde jsou na
zdech vyšívané tapiserie, všechno originály. Na obrazech v pracovnách, saloncích a ložnicích byly výjevy ze dvora Ludvíka XIV. a z Francie obecně. Není
tu jediný portrét Němce. Zámek byl budován moderně, podle nejnovějších
trendů. Byl vytápěn stejně jako Herrenchiemsee a Neuschwanstein pomocí
důmyslného rozvodu horkého vzduchu od kamen v přízemí. Měli tu i tekoucí
vodu. Za zámkem je z 30 mramorových schodů kaskáda vodopádů, ukončená
malou kašnou se sochami zvanými Neptunova skupina. Jako hlavní obrazec
zahradního koberce je zvolena bourbonská lilie. Schodiště vede na pahorek,
jehož jižní stranu zdobí Venušina jeskyně. Terasové zahrady jsou v renesačním
stylu, doplněné barokovými stavbami, 80 ha zahrad navrhl v anglickém stylu
Carl von Effner. Loubí působící jako tunel je tvořeno z ohnutých lip, které mají
být staré 300 let, byly sem věnovány klášterem z Ettalu a vlastně daly zámku
jméno. V parku nedaleko zámku je Venušina jeskyně. Uvnitř jsou krápníky
a vodopád s jezírkem. Je to největší uměle vytvořená jeskyně na světě. Svého
času byla vyhřívána na 23 stupňů včetně jezírka, které sloužilo jako bazén. Už
v době vzniku byla elektricky osvětlena firmou Siemens. Světla byla zelená
a červená, aby dotvářela tu správnou atmosféru ke kulisám Wagnerových
oper. Ostatně všechny artefakty v jeskyni se vztahovaly k dílu skladatele Richarda Wagnera – obrazy i loďka na jezeře. Je to vlastně dekorace k Wagnerově opeře Tannhäuser.
Abychom se přece jenom pokochali dalekými výhledy, vyjeli jsme lanovkou
z roku 1951 pod horu Wallberg do výše 1 565 m n. m.
Elektrárnu lze navštívit za slunce i za deště, za světla i za tmy, v zimě i v létě.
My jsme navštívili elektrárnu Walchensee-Kraftwerk, která vyrábí elektrickou
energii již od roku 1924, a je tudíž ve svém věku a se svým původním výrobním zařízením technickou památkou. Walchensee-Kraftwerk patří k nejvýše
položeným vysokotlakým hydroenergetickým soustavám Německa. Především proto, že dole i nahoře se nachází přírodní nádrže Walchensee a Kochelsee, mezi nimi vede potrubí a na jeho dolní úrovni je elektrárna u nádrže
Kochelsee. Voda z Walchensee je jímána 10 m pod hladinou stálého nadržení
a proudí 1 200 m dlouhou štolou do vodního zámku – uzávěru, kde se dělí
do šesti potrubí vedoucích v délce 400 m k osmi turbínám. Když voda vykoná svoji práci, odteče do Kochelsee. Každoročně vyrábí 8 turbín asi
320 milionů kilowatthodin ekologicky přijatelné energie. Uspořádání trubních
přivaděčů, turbin a generátorů umožňuje vysokou variabilitu provozu se čtyřmi
Francisovými a dvěma Peltonovými turbinami. Aby elektrárna mohla trvale
přinášet užitek jako zásobník energie, musí být průběžně zajišťován přítok
vody do jezera. To zajišťují přítoky Isaru a Rissbachu. Při ústí do Walchensee
byla zřízena průtoková elektrárna. V r. 1951 byla dána do provozu elektrárna Niedernach, která zužitkuje energii z přepadu Riesbachu do Walchensee.
V r. 1955 byla uvedena do provozu další elektrárna – Obernach, která funguje
jako přívod vody z Isaru. Zařízení doplňuje elektrárna Kasselbach a vyrovnávací elektrárna Krün.
Na závěr bych se chtěl vrátit k názvu tohoto článku, proč vlastně vzpomínka
na Vláďu. Ze všech druhů tekutin měl nejraději pivo a v Mnichově byl za svůj
život mnohokrát. Poznat atmosféru svátků piva – Oktoberfest – je snem mnoha milovníků pěnivého moku. A tak hlavně díky němu jsme seděli 3 hodiny ve
stanu pivovaru Löwenbräu, pili své dva mázy, jedli svou ½ grilovaného kuřete
a vzpomínali. Vzpomínali na zájezdy, které pro nás zorganizoval, na jeho pracovní i soukromý život, na jeho neuvěřitelnou schopnost vše pochopit a předat
dál. Tolik práce, co stihl za necelých 62 let, nestihne obyčejný smrtelník snad
ani za dobu dvakrát delší. Tam ve stanu, namačkáni u úzkého stolu, uprostřed
bujarého veselí a za zvuků typické německé dechovky, jsme si řekli, že v pořádání našich zájezdů budeme dále pokračovat, pokud nám naše síly budou
stačit a pokud budou zájemci, kteří budou s námi jezdit. Proto jste všichni na
příští rok srdečně zváni k účasti.
Cestovní agentura GABI
Ing. Milan Havlišta
přednosta oblasti ČKAIT Hradec Králové
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Profesní informační systém
ČKAIT – PROFESIS 2008
1. Úvodem
Také letos, v roce 2008 před Vánocemi, obdrží členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zásilku obsahující „Profesní informační systém ČKAIT – PROFESIS 2008“. Obsahuje množství metodických, odborných a informačních pomůcek určených k podpoře činnosti
autorizovaných osob. Autorizované osoby tak rok co rok dostávají aktuální
podklady, potřebné pro optimální výkon své činnosti. Umožňují jim orientaci
ve stále rozsáhlejším propletenci právních a dalších předpisů, které upravují
procesy ve stavebnictví.
Obsah PROFESIS 2008 připravila „Rada pro podporu rozvoje profese“ ve spolupráci s IC ČKAIT a dalšími spolupracovníky a autory jednotlivých pomůcek.
Koordinátorem informačního systému a jeho hnacím motorem byl od počátku
činnosti rady (od roku 2003) Ing. Vladimír Blažek, CSc. Jemu nejvíce vděčí systém PROFESIS za svůj název, úspěšný rozvoj i za obsahovou a vnější podobu.
Ing. Vladimír Blažek však nečekaně zemřel uprostřed práce pro Komoru
i uprostřed práce nad PROFESIS 2008. Po kratší diskusi v radě, jak pokračovat dál, byla pověřena touto nesnadnou koordinační činností Ing. R. Karasová
z IC ČKAIT, která se výrazným způsobem spolu s ředitelkou IC ČKAIT Marií Báčovou zasloužila o PROFESIS 2008. Složení Rady pro podporu rozvoje profese
je uvedeno níže.
2. Technické řešení PROFESIS 2008
Vzhledem k narůstajícímu objemu dat integrovaného informačního systému,
které se již nepodaří umístit na jedno CD, byl roce 2008 poprvé vydán PROFESIS 2008 na DVD. Tato změna byla učiněna po zralé úvaze a přinese nám do
budoucna řadu výhod a zlepšení oproti formátu CD.
Nejlépe řeší problém kapacity informačního systému do budoucna a umožňuje bezproblémové další užití hypertextu.
Na DVD bude možno do budoucna umístit i rozsáhlejší videosoubory, informace o stavbách, výukové programy a další pomůcky.
3. Obsah PROFESIS 2008
V roce 2008 byla struktura Profesis dopracována tak, aby odpovídala a reagovala na zvětšující se rozsah dat a zapojení dalších autorů.
Co tedy autorizovaná osoba nalezne na DVD Profesis 2008.
A – Řády, předpisy, zákony
Vnitřní řády ČKAIT
Vnitřní předpisy ČKAIT
	Obecně závazné právní předpisy, zákony
B – Metodické pomůcky
Jádrem systému Profesis je metodická část, obsahující pomůcky zajišťované
autorským kolektivem Rady pro podporu rozvoje profese. Ten realizuje dlouhodobý projekt, jehož cílem je vybudovat komplexní popis činnosti autorizovaných osob v jednotlivých oborech a specializacích autorizace tak, jak je určuje
autorizační zákon.
Metodické pomůcky popisují běžné činnosti autorizovaných osob. Popisují
zejména dva základní obory činnosti autorizovaných osob:
MP1		
Projektová činnost
MP2		
Vedení provádění staveb
Základní pomůckou popisující výkony autorizovaných osob v oblasti projektové činnosti je MP1. Projektová činnost je charakterizována smluvní volbou
postupů zakázkové činnosti, které je možno volně řetězit a vzájemně zaměnit.
Pomůcka obsahuje základní definice a zkratky, které jsou používány ve všech
dalších pomůckách na ni navazujících. Popisuje postupy autorizovaných osob
ve vybraných činnostech, ale i v ostatních zakázkových případech, které sice
nepožadují přímou účast autorizovaných osob, ale mohou tvořit podstatnou
část jejich pracovní náplně.
Pod názvem MP2 Vedení provádění staveb je druhá základní pomůcka popisující činnost autorizovaných osob. Pomůcka reaguje na změny uvedené ve
stavebním zákonu, mj. zvýraznění úlohy pojmu autorizované osoby pověřené
řízením provádění stavby v § 153 jednoznačným označením „stavbyvedoucí“.
Pomůcka je úvodním popisem postupů autorizovaných osob ve vedení pro-
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vádění staveb a na ni navazuje výrazně rozšířená edice dalších metodických
pomůcek.
C – Technické pomůcky
Rozhodnutí o rozdělení některých pomůcek na část metodickou – určenou
pro popis postupů autorizovaných osob a část technickou, která částečně nahrazuje popisy technického řešení v dané problematice, bylo sice již dlouho
zvažováno, ale bylo realizováno až v závěru roku 2007. Rozdělení se osvědčilo,
a tak je tam nalezneme i letos.
D – Podnikatelský servis
Činnost ČKAIT není ze zákona pouze dohledem nad výkonem profese. Stejně
důležité je hájit i oprávněné zájmy autorizovaných osob. Do této oblasti patří
i podpora podnikatelských aktivit. V Komoře ji má na starosti rada pro podporu
malého a středního podnikání, která je nedílnou součástí rady pro rozvoj profese.
Proto bylo rozhodnuto o vzniku skupiny pomůcek tzv. podnikatelského servisu.
Jde o rozsáhlou oblast podpory podnikatelských aktivit. Patří sem informace
o softwarových a hardwarových produktech využitelných v práci autorizovaných osob, o všeobecných obchodních podmínkách pro podnikání v projektování, inženýrské činnosti i provádění staveb. Další skupina se bude zabývat
otázkou vybavení pracovišť, nábytkem, výpočetní technikou, ale i mechanizací, informacemi z oblasti povinností podnikatelů vůči zaměstnancům, nebo
v silniční dopravě. Jistě zajímavé budou informace o podmínkách podnikání
v zahraničí.
E – Informační výstupy IC ČKAIT s.r.o.
CD je dále doplněno veškerými informačními výstupy zajišťovanými IC ČKAIT
s.r.o. Autorizované osoby tak dostávají znovu svůj rozsáhlý zdroj informací.
4. Zamyšlení nad dalším rozvojem profesního informačního systému
V integrovaném profesním informačním systému se počítá se všemi dostupnými zdroji informací.
Tištěné publikace (příručky, časopisy, skripta i elektronické pomůcky škol atd.).
Web stránky komory (zde se může velmi pružně reagovat na novinky a změny,
a kde není dán striktní konečný termín uzávěrky).
Také je nutné brát v úvahu možnosti elektronické korespondence a zasílání
některých materiálů touto cestou.
Proud informací je možné postupně diverzifikovat podle obsahu, aktuálnosti a velikosti skupiny autorizovaných osob (specializace), které je informace
určena.
Profesní informační systém PROFESIS však zůstane i v nejbližším období nejdůležitější součástí integrovaného profesního informačního systému.
Z diskuse o podobě PROFESIS 2009:
Všeobecná shoda v oblasti zvýšené péče o kvalitu, přehlednost a možnosti
využití PROFESIS.
Z toho plynou hlavní úkoly rady a autorů pomůcek pro následující rok. Jsou
to zejména:
•	důsledná koordinace všech zveřejňovaných pomůcek
•	důsledné terminologické sjednocování
•	řešit otázky překrývání informací v jednotlivých pomůckách
•	věnovat pozornost celkovému zkvalitňování systému
•	vyloučit popisné odstavce a kapitoly, směřovat k racionálním stručným textům
•	rozšířit co nejvíce možnost přímého použití textů a programů z PROFESIS
pro konkrétní činnost autorizované osoby
•	celý systém potom bude lépe a účinněji sloužit standardizaci postupů autorizovaných osob a zvýšení kvality jejich práce
•	profesionalizace organizace tvorby PROFESIS, výrobních postupů PROFESIS
Další oblast diskuse se týká vlastního obsahu a náplně PROFESIS.
Určitá diskuse je v otázce, zda se má zaměřovat převážně nebo výhradně
na „vybrané činnosti ve výstavbě“ podle stavebního zákona. Je známo, že
většina autorizovaných osob vykonává také činnosti, ke kterým autorizace
není zapotřebí. Diskutuje i rozsah pomůcek, které jsou vydávány na CD PROFESIS v kapitole „Podnikatelský servis“. Podobný problém se týká i kapitoly
„Technické pomůcky“. Při posuzování náplně pomůcek byly brány v úvahu poznatky zkušebních komisí, které nejlépe znají míru znalostí uchazečů
o autorizaci.
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5. Závěr
Metodické pomůcky (označované MP) činnosti autorizovaných osob vydávané
komorou jsou hlavní náplní systému PROFESIS. Kladou si za úkol popsat obvyklé výkony všech autorizovaných osob při zpracování projektové dokumentace a vedení realizace staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Nekladou si za cíl postihnout celou problematiku stavebnictví. Účelem je především popis běžné úrovně výkonu činnosti autorizovaných osob, přenesení
zkušeností pro ty, kteří do profese teprve vstupují, a upozornění na etické či
zákonné limity výkonů. Je skutečností, že ČKAIT nemůže vydat všechny potřebné postupy najednou a jde o kontinuální proces vzájemného ovlivňování
a přenášení zkušeností do praxe.
Materiály doporučených postupů jsou materiálem živým, neustále doplňovaným, popisujícím aktuální stav představy o výkonu činnosti autorizovaných
osob. Nejsou a nedávají si však za cíl být jedinou a předepsanou možností
výkonu činnosti autorizovaných osob.
Podle vesměs kladných ohlasů na systém práce Rady pro podporu rozvoje profese a na její produkt PROFESIS (který je zajišťován ve spolupráci s IC ČKAIT)
se dá říct, že profesní rada postupně naplňuje představy autorizovaných osob
i vedení komory, se kterými byla zřízena.
Současné zastoupení v Radě pro podporu rozvoje profese
Předseda Rady				
Místopředseda ČKAIT pro odbornou činnost

Doc. Ing. Pokorný
Ing. Pater

Koordinátor projektu PROFESIS			
Správce systému PROFESIS			

Ing. Karasová, IC ČKAIT
M. Báčová, IC ČKAIT

Kancelář ČKAIT				
IC ČKAIT s. r. o.				
ČSSI					
Právník					
MPO					
Rada CŽV					
Rada pro podporu podnikání			
Ediční rada 				
Oponentace 				
IP01	Obor: Pozemní stavby projekt		
ID00	Obor: Dopravní stavby		
IV00	Obor: Stavby vodního hospodářství
IT00	Obor: Technologická zařízení		
IE01+IE02	Obor: Tech. prostředí staveb		
IS00	Obor: Statika a dynamika		
II00	Obor: Městské inženýrství		
IM02	Obor: Mosty			
IP02	Obor: Provádění staveb		

Ing. Zimová
M. Báčová, R. Karasová
Ing. Zídek
JUDr. Vaňous
Ing. Serafín
Doc. Ing. Materna
Ing. Mitrenga
Doc. Ing. Papež
Ing. Horák
Ing. Chromý
Ing. Mandík
Ing. Loutocký
Ing. Sláčal
Ing. Frýba
Ing. Rusek
Ing. Křeček
Ing. Mach
Ing. Mitrenga

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

celý rok starala Rada pro podporu rozvoje profese. Rada a PROFESIS spadají
do kompetence místopředsedy ČKAIT Ing. Jindřicha Patera, předsedou Rady
je doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., v Radě je najmenováno představenstvem
ČKAIT celkem 21 odborníků z oblasti stavebnictví.
Jednotlivá zasedání Rady v Praze a v Ledči nad Sázavou v průběhu r. 2008
postupně stanovila zadání pro stávající i nové pracovní týmy, připravující jednotlivé Metodické a Technické pomůcky, tvořící „páteř“ PROFESIS 2008.
Závěrečné zasedání Rady proběhlo tradičně v OK ČKAIT Ostrava ve dnech
16.–17. září 2008. Ve zúženém složení, ale s o to větší aktivitou, za spolupráce
s IC ČKAIT Praha a IC OK ČKAIT Ostrava, byly 13 členy Rady prodiskutovány,
upraveny, ev. doplněny především poprvé zařazené pomůcky, které jistě najdou odpovídající odezvu v členské základně Komory.
Mezi zcela nové tituly patří:
Inženýrská činnost u technologických staveb
Stavební fyzika. Energetika budov
Stavby zdravotně-technické
Stavby hydrotechnické – příprava
Stavby meliorační a sanační – příprava
Obecná metodika posudků na zařízení silnoproudé elektrotechniky
Vedení provádění technologických staveb
Příručka pro analýzu hodnocení a ochranu konstrukcí proti účinkům výbuchu
Podmínky pro provozování autodopravy
Provozování a udržování budov
Vnitřní rozvody elektrotechnických komunikací v bytových domech
Ostatní MP a TP z minulých let prošly rozsáhlou novelizací, ve které byly
podchyceny změny vycházející z nově vydaných právních předpisů v oblasti
investiční výstavby.
Jak bylo již dříve několikrát avizováno, v letošním roce bude PROFESIS 2008
poprvé umístěn na nosiči DVD a nikoliv CD, jak tomu bylo doposud. Tuto změnu si vyžádal narůstající rozsah obsahu PROFESIS.
Přejme si, aby DVD bylo přehledné, lehce se v něm orientovalo, přesuny z jednotlivých hypertextů byly rychlejší a aby nám celý profesní informační systém
ještě více v reálu vypomáhal.
V rámci zasedání v Ostravě současně Rada vytyčila první hrubý plán edičních
záměrů v rámci PROFESIS 2009.
Namátkově se jedná o tyto tituly:
Autorizovaná osoba v obchodních společnostech
Projektové řízení
Stavební akustika
Osvětlení a oslunění budov
Obecné zásady činnosti AO při navrhování PK
Stavební poddodávky
Vyjednávání s investory a úřady činnými ve stavebním řízení
Průvodce podnikání zahraničních osob postavených na úroveň AO v ČR
Hlavním cílem pro r. 2009 je celý PROFESIS zpřehlednit, odstranit dublování
informací, vyloučit „popisné odstavce a kapitoly“, soustředit se ještě více na
fakta ze zákonů a prováděcích vyhlášek, metodických pokynů ministerstev či

V Ostravě pracovala v září rada pro podporu
rozvoje profese na systému PROFESIS
Profesní informační systém PROFESIS 2007 mnozí z nás ještě pořádně nevstřebali, a přesto se, po jednom roce, členská základna ČKAIT s tímto dokumentem opět setkává. Již šestým rokem bude Informační centrum ČKAIT
v prosinci 2008 rozesílat všem AO tuto, dnes již neodmyslitelnou pomůcku
projektantů a stavbyvedoucích, provádějících „vybranou činnost ve výstavbě“. Jako každý rok netrpělivě očekávají vydání PROFESIS 2008 i odborníci
mimo ČKAIT, ať již z řad ČKA, ČSPS, ČSSI či pracovníků státní správy, stavebních úřadů, odborných útvarů ministerstev apod.
Jak a čím zkvalitnit PROFESIS 2008, čím překvapit jeho odběratele a jak podchytit připomínky a náměty z praktické aplikace minulých vydání – o to se
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Rada projednávala v Ostravě oponentury titulů PROFESIS 2008
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oficiálních stanovisek ČKAIT k aplikaci právních předpisů v praxi při výkonu
„vybraných činností“ z pohledu potřeb AO.
Všem organizátorům, vedoucím profesních týmů, členům pracovních kolektivů, Radě pro rozvoj podpory profese a IC ČKAIT Praha i Ostrava je nutno
v tuto chvíli za poctivě odvedenou práci, na jejíž výsledek každý rok netrpělivě
čekáme, poděkovat.
Ing. Jindřich Pater
místopředseda ČKAIT

Představenstvo regionální sekce ČKAIT
Brno projednávalo spolupráci
moravských oblastí Komory
Tradiční spolupráce oblastí Komory regionu Morava přináší výhody našim členům v informovanosti o podmínkách výkonu povolání, tématech celoživotního
vzdělávání, exkurzích a organizačních záležitostech. Diskutovaná témata na
zasedáních představenstva regionální sekce Brno jsou předmětem spolupráce mezi oblastmi a umožňují polarizaci názorů na činnost Komory.
Náměty srpnového zasedání představenstva směřovaly do práce oblastí
v 2. pololetí 2008 a příprav pro volební valné hromady v lednu 2009.
Nová organizace účetnictví centralizovaného v Praze byla akceptována s příslibem, že oblasti obdrží čtvrtletně stav na účetních střediscích tak, jak tomu bylo
v době před změnou. Představenstvo ČKAIT jmenovalo na svém zasedání v Praze dne 12. 6. 2008 ekonomickou komisi, která bude připravovat návrhy rozpočtu
a posuzovat hospodaření Komory. Z regionální sekce Brno-Morava jsou členy
komise doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, Ing. František Mráz a Ing. Josef
Mitrenga. Dalšími členy jsou Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ing. Robert
Špalek, Ing. Lenka Zimová, Ing. Pavel Štěpán a Ing. Svatopluk Zídek.
Při projednávání záměrů oblastí na zahraniční exkurze v letech 2009 až 2010
byly diskutovány cíle přesahující možnosti jedné oblasti, vyžadující spolupráci
více oblastí:
– Izrael – příprava záměru na rok 2009,
– Nizozemsko – Delta projekt 2009–2010,
– Francie, Španělsko – mosty, stavby ve městech 2009–2010,
– Jihoafrická republika – příprava záměru 2010,
– Itálie – Řím 2009,
– Finsko – Helsinky 2009.
Účinnost exkurzí, zájem členů o jejich náplň a o témata CŽV obecně signalizuje tendence směřující k tématům novým, která se odvíjejí od aktuálních
předpisů a vyhlášek, od technických inovací, nových poznatků a technologií.
Oblasti předpokládají, že některá z nových témat obsadí odborníky a nabídnou je oblastem dalším. Pro přiblížení diskuse na zasedání uvádíme některá
z nových témat:
– spolupráce autorizovaných osob,
– obchodní a právní vztahy,
– honorování inženýrských a technických prací a služeb,
– správa, údržba a prodlužování životnosti staveb,
– informace o působení ČKAIT (zaměřeno na studenty),
– taktika (psychologie) jednání projektanta s klientem a úřady,
– nakládání s dešťovými vodami – nové postupy a řešení,
– požární bezpečnost staveb,
– hlukové problémy,
– hospodaření s energiemi,
– bezpečnost práce na stavbách.
Představitelé oblastí kritizovali propagaci firemních výrobků na některých seminářích s obecně technickou problematikou.
V září 2008 byl dán termín na připomínky k Politice územního rozvoje ČR 2008.
Materiál je velmi obsáhlý a pro toho, kdo na něm soustavně nepracoval, nepřehledný. V připomínkovém řízení se prosazuje řada občanských a ekologických subjektů. Je obtížné pojmout připomínky ryze technicky a ekonomicky.
Stejně tomu bylo i na veřejném projednávání v Brně dne 17. 9. 2008, kterého
se naši zástupci zúčastnili bez valného efektu.
Pro úspěšné zajištění Dnů stavitelství a architektury byly diskutovány nejúčin-
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nější postupy: spolupráce se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a spolupráce na propagaci Dne otevřených dveří s lokálním tiskem cestou osobních
kontaktů a tiskových konferencí.
Udělení čestného členství ČKAIT je považováno za vrcholnou poctu, oceňující
kariéru zasloužilé osobnosti ve stavebnictví a v Komoře. Nemusí být navrhováno
každoročně a bylo dohodnuto, že návrhy náleží zcela do pravomoci oblastí.
Při projednávání výběru kandidátů do oblastních orgánů ČKAIT ve volbách
v roce 2009 převládl názor na nominaci představitelů z praxe s širokým rozhledem a zkušenostmi, představitelů, kteří budou po uplynutí tříletého volebního
období kandidovat do vrcholových orgánů ČKAIT. Komoru bude nutno formovat profesionálně a společensky s patřičnou silou k obhájení oprávněných
zájmů členů a k tomu je nutno slyšet hlasy z oblastí.
Závěr jednání náležel programu adventního večera, který pořádají oblasti
Brno a Olomouc 3. prosince 2008 v Brně v chrámu sv. Petra a Pavla na Petrově
a budovách biskupství. Pozvání platí pro všechny moravské oblasti a rádi přivítáme kolegyně a kolegy z regionu Čechy.
Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
předseda představenstva RS ČKAIT Brno

Při ostravské oblastní kanceláři byla
v roce 2007 zřízena „Informační kancelář“
Ostravská oblastní kancelář ČKAIT postupně rozšiřuje a zkvalitňuje služby
autorizovaným osobám. Vzhledem k velikosti oblasti – 3. největší po Praze
a Brnu – jsme se dostávali do problémů organizováním odborných akcí a exkurzí, o které je v naší oblasti tradičně velký zájem. Po projednání s vedením
Komory jsme se rozhodli zpracovat projekt na zřízení „informační kanceláře“,
která by byla navázána na IC ČKAIT, s. r. o., a převzala a odlehčila tajemnici
oblasti v přípravě a rozvoji odborné činnosti.
Projekt proběhl oponenturou předsedy Komory, ředitelky IC ČKAIT, s. r. o.,
ředitelky kanceláře ČKAIT Praha a děkana Stavební fakulty VŠB – TU v Ostravě. Na konci roku 2006 představenstvo Komory schválilo náš projekt se
zahájením činnosti od 1. 1. 2007, což jsme zrealizovali.
Podle projektu došlo i k dispozičním úpravám v kanceláři. Pronajali jsme další
místnost a přesunuli kanceláře tak, aby vznikl jeden průchozí prostor. Kanceláře jsme doplnili o nový nábytek, nezbytnou techniku a po dohodě s pronajímatelem máme v kanceláři kuchyňku včetně napojení na vodu a odpad.
V zasedací místnosti vybavené potřebnou technikou jsme schopni zajišťovat
přednášky a semináře s omezeným počtem účastníků, autorizovaným osobám
poskytujeme zasedací místnost zdarma.
V roce 2007 se nová pracovnice seznamovala s chodem kanceláře, IC, spolupracovala s tajemnicí při zajišťování agendy a činnosti v rámci poradenství
oprav panelových domů. Její hlavní náplní však bylo zajišťování odborné činnosti oblasti včetně zajištění exkurze do Německa.
Činnost informační kanceláře je tedy zaměřena zejména na zajišťování odborné činnosti:
– Školení, semináře a exkurze organizovány bez spolupráce s agenturami
a ostatními partnery
– Spolupořádání školení, seminářů a konferencí ve spolupráci s agenturami,
Domem techniky Ostrava, VŠB – TU Ostrava, FAST
– Spolupráce s vysokými a středními školami v oblasti – VŠB Fakulta stavební, Fakulta strojní, střední průmyslové školy
– Spolupráce se samosprávou a stavebními úřady
– Spolupráce se Státním úřadem inspekce práce se sídlem v Opavě a Okresním inspektorátem v Ostravě
– Mezinárodní spolupráce – s Polskou komorou, konkrétně s Slaska Okregowa Izba Inžynierow Budownictwa odzzial v Katowicach a v Krakowie
(O vzájemné spolupráci uveřejňujeme samostatné články.)
– Spolupráce při zajišťování akce Stavba MsK 2. ročník
– Spolupráce při zajišťování akce Inženýrská cena ČKAIT (kompletace přihlášek za rok 2007)
– Organizační zajištění „zázemí“ pro přípravu a realizaci MP do PROFESIS
včetně závěrečného čtení (samostatný článek)
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V letošním roce 2008 bylo připraveno celkem 40 odborných akcí pro AO
i ostatní odbornou veřejnost (kde vybíráme vložné). Plán odborných akcí pro
rok 2009 postupně naplňujeme. Největší akcí příštího roku bude odborná
exkurze do Francie a Španělska, kterou Informační kancelář připravuje na
2. polovinu května 2009. Počítáme s účastí zájemců i z jiných oblastí.
V Informační kanceláři jsou k dispozici odborné časopisy a literatura.
Doufám, že i v dalších letech dokáže Informační kancelář svou činností a zájmem AO, že do naší oblasti patří a je pro AO prospěšná.
Ing. Svatopluk Bijok
přednosta oblasti ČKAIT Ostrava

V oblastní a regionální kanceláři Komory
v Brně působí vodohospodářské informační
centrum pro obor „Stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství“
Profesionální oblastní informační centrum bylo brněnské kanceláři svěřeno
v roce 2007. Kancelář a oblast má tradici ve vodohospodářské profesní problematice, která sahá hluboko do časů zakládání Komory a činnosti Českého
svazu stavebních inženýrů. Vzdělávací programy se odvíjely proporcionálně ve
všech třech specializacích oboru. K vědomostním přínosům přispěla spolupráce s geotechniky v zakládání staveb, spolupráce s kolegy rakouskými při stavbě přehrad, tunelů, modernizaci čistíren odpadních vod, nakládání s odpady
a spalování odpadů. Postupně došlo na trhu služeb k útlumu v hydrotechnice
a vysoké poptávce ve stavbách zdravotnětechnických. Útlum v hydrotechnice
byl dramaticky narušen opakovanými povodněmi na území České republiky
v letech 1997, 2002 a 2006. Byl to začátek stavu, kdy byl pociťován nedostatek praktikujících hydrotechniků, ke slovu se dostávali technici s nedostatečnou erudicí a mohlo docházet k chybám.
Vodohospodářské oblastní centrum bylo v roce 2007 ustaveno zejména
k podpoře inženýrů a techniků činných v oboru a zejména specializaci stavby
zdravotnětechnické. Byly zahájeny práce v rámci systému PROFESIS 2007,
2008 v tématu Spolupráce autorizovaných osob. Pracovní tým tvoří odborníci
praktikující v oboru na odpovědných pozicích ve vodohospodářských firmách
a jejich spolupracovníci. Postupně se vytváří databáze právních předpisů,
vyhlášek a norem. Jsou nastolována nová témata, která nemusí být v praxi
dobře ošetřena a jsou citlivá k životnímu prostředí
–M
 alé čistírny odpadních vod, jejich spolehlivost a garance autorizovaného
projektanta.
–N
 akládání s dešťovými vodami, nové přístupy a směrnice.
– T echnologie stavby vodovodů a kanalizací šetrné k životnímu prostředí.
– P řiměřenost a spolehlivost vybavení čistíren odpadních vod.
– Ochrana vodních zdrojů, neuspokojivý stav kvality vody podzemní a povrchové.
– Energetická náročnost úpravy vody a čištění odpadních vod.
– Hydrotechnické stavby, nedostatek praxe vede k úbytku hydrotechniků.
Jaká můžeme činit opatření?
– Ochrana před povodněmi je otázkou technickou a otázkou solidarity v povodí. Máme dostatečné legislativní nástroje?
– Moderní metody zakládání staveb a stavby tunelů ve vodohospodářském
inženýrském stavitelství.
Výše uvedené náměty vyplynuly z odborných diskusí a dotazů na oblastní kancelář z řad odborníků, stavebních úřadů a klientů. Náměty nepokrývají současné zastoupení problémů zasluhujících si řešení. Jedná se o problematiku
náročnou, řešitelnou metodou priorit a postupných kroků.
Práce na těchto úkolech je nutné koordinovat s představami našich členů,
ČKAIT – Radou pro podporu rozvoje profese a možnostmi vytváření odpovídajících řešitelských týmů. V současné době bude nutno učinit výběr z frekventovaných témat a rozhodnout o způsobu jejich zpracování v roce 2009 a v letech dalších. Pojetí a obsah oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství odpovídá budoucí strategii Komory, podle které má být restituován
obor inženýrské stavitelství. Z hlediska současné praxe jsou ze tří specializací oboru nejvíce frekventované stavby zdravotnětechnické, za nimi následují
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stavby hydrotechnické a některé specializace staveb melioračních, sanačních
a nakládání s odpady. Poslední specializace obsahuje zejména v oblasti sanační a nakládání s odpady velmi speciální problematiku, vyžadující týmovou
spolupráci s odborníky dalších oborů a specializací.
Zastoupení oboru ve statistice ČKAIT z října 2008 je následující:
Celkový počet autorizovaných osob
26 286
Počet osob autorizovaných v oboru inženýrské stavitelství
(DS, VS, M, S, I, G, L)
6 588
Počet osob autorizovaných v oboru VS
2 434
Z hlediska oprávnění k výkonu vybraných činností je zastoupení autorizovaných osob ve vodohospodářském oboru 37 % ve skupině širšího oboru inženýrské stavitelství a 9 % v množině celé členské základy ČKAIT.
Informační servis čkait pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, založený v roce 2007, je věnován předpisům, inovacím a aktuální
problematice k podpoře výkonu povolání autorizovaných vodohospodářů.
Ing. Miroslav Loutocký
tajemník oblastní a regionální kanceláře ČKAIT Brno

Předvolební setkání zástupců resortu
stavebnictví s kandidáty na hejtmana
Pardubického kraje
Dne 15. září 2008 uspořádala OK ČKAIT Pardubice v Kongresovém sále hotelu
Labe v Pardubicích již tradiční předvolební setkání zástupců resortu stavebnictví s kandidáty na hejtmana Pardubického kraje. Toto předvolební setkání
pořádáme vždy před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a před
krajskými volbami. Předmětem těchto setkání jsou nejpalčivější problémy resortu a názory lídrů politických stran a uskupení na tyto problémy.
Letos se zúčastnili zmíněného setkání Ing. Roman Línek – 1. místohejtman
Pardubického kraje a 1. místopředseda KDU-ČSL, Mgr. Radko Martínek – poslanec a exministr pro místní rozvoj (ČSSD) a Ing. Ivo Toman – hejtman Pardubického kraje (ODS). Jako zástupci resortu stavebnictví se zúčastnili setkání
představitelé ČKAIT, ČKA, SPS, vedení DFJP Pardubice, ředitelé středních
škol a učilišť stavebního zaměření, někteří starostové měst 3. stupně a někteří
majitelé a ředitelé stavebních firem v Pardubickém kraji.
Resort stavební se průběžně potýká s řadou problémů. Vedení OK ČKAIT Pardubice z nich vybralo dva, které podle našeho názoru jsou stěžejní pro další
vývoj resortu stavebnictví.
Jsou to:
1. Vzdělávání – lidské zdroje
– Kvalita vzdělávání pro potřeby resortu stavebnictví obecně,
– vysoké školství (DFJP Pardubice), střední a vyšší odborné školství,
– učňovské školství (v kompetenci krajů).
2. Stavebnictví a jeho role v rámci národního hospodářství
– Směřování resortu stavebnictví v dalším období – vliv globální ekonomické
krize,
– priority v investičních aktivitách Pardubického kraje,
– získávání finančních prostředků z EU a jejich použití v Pardubickém kraji,
kofinancování.
Každému bloku byla věnována cca 1,0 hod. s tím, že každý kandidát na hejtmana měl ke svému vystoupení cca 10 minut a další ½ hodiny bylo věnováno na
diskusi a odpovídání otázek.
1. blok nevyvolal mezi jednotlivými lídry žádné zásadní rozdíly v názorech,
všichni kandidáti na hejtmana se shodli na krocích, které budou podporovat
odborné vzdělávání a učňovské školství. Přítomná radní Pardubického kraje
pro lidské zdroje Mgr. Bc. Jana Smetanová informovala shromáždění o dílčích
úspěších – např. v letošním roce se podařilo v Pardubickém kraji cca o 6 %
zvýšit počet studentů a učňů v technických oborech.
2. blok znamenal ze strany R. Línka a I. Tomana zejména rekapitulaci investic
Pk – např. do dopravní infrastruktury, R. Martínek ale kritizoval finanční politiku Rady Pardubického kraje a stupeň zadlužení Pardubického kraje.
Všichni kandidáti na hejtmana měli nebo mají velmi úzké vazby na resort
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stavebnictví (I. Toman i R. Línek jsou stavební inženýři PS), R. Martínek byl
ministrem pro místní rozvoj, v jehož kompetenci je územní plánování a stavební řád, bytová politika atd. Proto vystoupení všech lídrů bylo zasvěcené
a odborně erudované. Na základě dobrých zkušeností z těchto předvolebních
setkání v nich budeme i nadále pokračovat.
Ing. Vlastimil Moucha
přednosta oblasti ČKAIT Pardubice

Stretnutie slovenských a českých
stavebných inžinierov
6. stretnutie na hranici – stretnutie českých a slovenských stavebných inžinierov sa tento rok uskutočnilo v dňoch 26.–27. septembra 2008 v Horskom
hoteli Podjavorník, ktorý sa nachádza na úpätí pohoria Javorníky v okrese
Považská Bystrica, v krásnom horskom prostredí katastra obce Papradno, na
moravsko-slovenskom pomedzí.
Na tomto stretnutí, ktoré sa koná každé dva roky, sa stretlo približne 40 účastníkov – predstaviteľov Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), Slovenského zväzu stavebných inžinierov (SZSI), České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT), Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI).
Oficiálnu delegáciu ČKAIT tvorili predseda Ing. Pavel Křeček, 1. miestopredseda doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, miestopredseda Ing. Jindřich Pater,
predseda Autorizačnej rady Ing. Miroslav Najdekr, CSc., predseda Dozornej
rady Ing. Josef Sláčal, M. Báčová a Ing. Karasová za Informačné centrum
ČKAIT. ČSSI reprezentoval prezident Ing. Svatopluk Zídek. Oficiálnu delegáciu
SKSI tvorili predseda prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., 1. podpredseda doc.
Ing. Vladimír Benko, PhD., a členovia Predstavenstva SKSI Ing. Edita Cmarková a Ing. Anton Vyskoč. SZSI zastupovali predsedovia regionálnych pobočiek
Košice a Bratislava – Ing. Alexandra Vaškovičová, CSc., a Ing. Juraj Nagy.
Prítomní boli tiež niektorí členovia Predstavenstva SKSI, Regionálnych združení
SKSI z Bratislavy, Trnavy, Žiliny, B. Bystrice a Košíc.
Oficiálny program bol zahájený slávnostným obedom a pokračoval pracovným
rokovaním, na ktorom boli prerokované nasledujúce témy:
– V Českej republike kolegovia počas uplynulých dvoch rokov riešili hlavne
právny stav po vydaní nového stavebného zákona č. 183/2006 Sb., ktorý teraz
spoločne pripomienkujú spolu s ČKA a jeho dopad na výkon autorizácie a na
prax vo výstavbe a stavebníctve. Ustanoví sa funkcia „autorizovaného inšpektora“ s cieľom skrátiť stavebné konanie v prípadoch stanovených zákonom.
Autorizovaný inšpektor môže osvedčiť, že daná stavba môže byť postavená,
spracovať odborný posudok (certifikát) pre vydanie kolaudačného súhlasu
alebo na iné účely podľa zákona a môže dozerať na uskutočňovanie stavby.
Autorizovaný inšpektor je tiež povinný na výzvu Stavebného úradu a na jeho
náklady poskytnúť expertnú súčinnosť.
– Schválenie zákona o vyvlastnení č. 184/2006 Sb. umožňuje nútené odňatie
pozemku za účelom výstavby a vyššie uvedené zákony podmienili schválenie zákona č. 186/2006 Sb. o zmene zákonov v súvislosti s prijatím nového
stavebného zákona. Na vykonanie zákonov boli vydané vyhlášky upravujúce
najmä pôsobenie autorizovaného inšpektora, obsah dokumentácie stavieb
vrátane dokumentácie pre uskutočnenie stavby a ďalšie. Novinkou je i trestná
zodpovednosť stavbyvedúceho ako fyzickej osoby.
– ČKAIT už šiesty rok vydáva CD nosič s názvom Profesis, ktorý obsahuje
metodické, informačné a technické pomôcky k činnosti autorizovaných osôb
a pomôcky podnikateľského servisu.
– Celoživotné vzdelávanie členov ČKAIT je povinné, z čoho plynie aj znížená
finančná spoluúčasť pri plnení v prípade poistnej udalosti.
– V Slovenskej republike SKSI, spolu so SZSI a SKA pripomienkovali návrh
novely stavebného zákona, avšak nie je jasné, ktoré pripomienky boli akceptované. Návrh zákona si dáva za ciel zjednodušenie, urýchlenie a zefek-
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tívnenie procesov výstavby. Zákon tiež má stanoviť zjednodušené konanie
o umiestnení stavby, predkladanie územného zámeru, vydávanie územného
súhlasu alebo územného rozhodnutia. Stavebník môže zmluvne zabezpečiť „generálneho zhotoviteľa stavby, aj „generálneho projektanta stavby“.
Pravdepodobne sa zavedie funkcia „audítora stavby“, ktorý vykonáva odborné
činnosti a administratívno-technické úkony povoľovacích konaní zákonom určených druhov stavieb na základe zmluvy so stavebníkom alebo so Stavebným
úradom a na ich náklady. V oblasti povoľovania stavieb sa ustanovuje zásadná
zmena, pretože stavby sa členia na tie, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie
ani ohlásenie, alebo vyžadujú ohlásenie, prípadne vyžadujú stavebné povolenie a v prípade osobitne náročných stavieb vyžadujú stavebné povolenie so
sprísneným režimom. Ohlásenú stavbu môže stavebník uskutočňovať na základe písomného „stavebného súhlasu“ daného Stavebným úradom. Stavebné povolenie v zjednodušenom stavebnom konaní vydáva Stavebný úrad na
základe „osvedčenia audítora stavby“. Na niektoré druhy osobitne určených
stavieb môže Stavebný úrad vydať na žiadosť stavebníka „predbežné stavebné povolenie“, ktoré stráca platnosť vydaním stavebného povolenia. Nové je
tiež ustanovenie o vykonávaní kontrolných prehliadok stavby, ktoré vykonáva
štátny stavebný dohľad. Stavbu uskutočnenú na základe „stavebného súhlasu“ alebo stavebného povolenia vydaného v „zjednodušenom stavebnom konaní“ možno užívať na základe „kolaudačného osvedčenia“, na stavby povolené v stavebnom konaní alebo v stavebnom konaní so sprísneným režimom sa
vyžaduje kolaudačné rozhodnutie. Z hľadiska užívateľov zákona je nevhodné,
že ustanovenia o „vybraných činnostiach vo výstavbe“ sú až v šiestej časti zákona, čo vedie k domnienkam, že zákon ich neustanovuje. Na vykonanie zákona má byť vydaná sústava vyhlášok, pričom má byť ustanovený nielen obsah
a rozsah projektovej dokumentácie, ale aj obsah projektovej dokumentácie
pre uskutočnenie stavby. SKSI podala návrh na ustanovenie „autorizovaného
stavbyvedúceho“, ktorý by odborne zastrešil celú stavbu, lebo „developer“
alebo „manažér“ na strane stavebníka často nebýva odborník na výstavbu.
Tento návrh však neprešiel.
– K 1. septembru 2008 vstúpila do platnosti novela zákona č. 138/1992 Zb.,
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, pod
č. 298/2008 Zb., ktorá ustanovila postavenie „hosťujúcich“ architektov a inžinierov a priniesla SKSI povinnosť zapísať hosťujúcich inžinierov a viesť ich
register. Novela tiež upravuje spôsob doručovania písomností v niektorých
konkrétnych prípadoch.
– V slovenskej praxi sa vyskytuje požiadavka od investorov na vyšpecifikovanie „kvalitnejších“ stavbyvedúcich zo zoznamu všetkých odborne spôsobilých
osôb, ktorý je zverejnený na webovej stránke SKSI.
– SZSI zorganizoval významnú konferenciu „Auto v meste“, spracoval novelu
normy STN k cestnej doprave a prispel článkami do III. dielu publikácie Technické pamiatky krajín V4.
– Nasledujúcou témou bol zámer organizácie FEANI vydávať „Karty inžiniera
ENGCard“, kde by sa na kartu elektronicky zaznamenalo vzdelanie, prax za
účelom preukazovania kvalifikácie (nielen stavebných) inžinierov v štátoch
EÚ.
– V oboch krajinách vznikla nová povinnosť určiť „koordinátora dokumentá-
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cie“ a „koordinátora bezpečnosti práce na stavbe“, v prípade, ak sú na stavbe
zamestnanci viac ako 1 zhotoviteľa.
– Obojstranne dôležitou je snaha o vysokú odbornú úroveň projektovej dokumentácie, pričom povinným zrušením cenníka, ktorý SKSI v minulosti pravidelne vydávala, nie je možné stanoviť konkrétnu hodinovú sadzbu za výkony.
V súčasnosti sa vychádza v oboch krajinách z cenníka Unika, kde je honorárové rozpätie viazané na konkrétne výkony v prílohe. Medzi prioritné snahy
ČR patrí príprava dokumentu s názvom „Standardy a výkony“ na uľahčenie
riešenia danej problematiky.
V závere Stretnutia sa predstavitelia slovenských a českých inžinierov dohodli
na ďalších spoločných rokovaniach ohľadom riešenia problematiky oceňovania služieb tak, aby sa mohol prerokovať na blížiacom sa stretnutí krajín V4.
Taktiež budú iniciované rokovania o možnostiach prispievania slovenských
odborníkov do časopisu Stavebnictví.
Bolo navrhnuté zorganizovať v blízkej dobe stretnutie o zabezpečení podobných poistných podmienok pre slovenských stavebných inžinierov, týkajúcich
sa nižšej finančnej spoluúčasti pri poistných udalostiach v prípade pravidelného vzdelávania.
Organizácie si navzájom vymenia skúsenosti s uplatnením novely stavebného zákona v praxi a vo vzťahu k úpravám zákonov o získavaní autorizačných
osvedčení a ich uznávaní medzi ČR a SR.
Podujatie bolo ukončené v sobotu vyhliadkovým letom z letiska Slávnica
a výstupom na hrebeň Javorníkov – Tri kríže. Stretnutie prinieslo vzájomné
posunutie poznatkov z legislatívy i praxe a pokračuje v dobrej obojstrannej
spolupráci.
Janka Vojtechová
Ing. Miloš Nevický, PhD.

Pracovní setkání zástupců MOIIB
z Krakova a ČKAIT, oblasti Ostrava
Pracovní setkání zástupců Malopolské oblastní komory inženýrů ve stavebnictví z Krakova se zástupci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblastní kanceláře Ostrava, se uskutečnilo ve dnech
11. až 13. července 2008.
Setkání proběhlo ve vazbě na Dohodu o příhraniční spolupráci s Malopolskou
oblastní komorou inženýrů ve stavebnictví v Krakově, podepsanou 25. 11.
2002 a prodlouženou dodatkem, právě 30. 11. 2007, kdy proběhlo poslední
společné jednání u příležitosti slavnostního otevření provozu nového sídla
polských kolegů.
V čele osmičlenné polské delegace, která nás v červenci navštívila, byl
Dr., inž. Zygmunt Rawicky, prezident MOIIB a člen širšího vedení Polské komory inženýrů ve stavebnictví ve Varšavě. Českou, rovněž osmičlennou delegaci vedl přednosta oblastní kanceláře ČKAIT Ostrava Ing. Svatopluk Bijok
a ústřední orgán Komory zastupoval Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT.
Krakovské kolegy jsme v úvodu seznámili se zajímavými stavbami v Moravskoslezském kraji. Sraz účastníků setkání byl v Ostravě-Zábřehu u kostela
sv. Ducha, který získal prestižní titul Stavba Moravskoslezského kraje 2007.
Exkurzi vedl Ing. Milan Mičaník, AI, technický dozor této stavby, a s jeho odborným výkladem jsme si prohlédli celý objekt, včetně podzemního podlaží,
kde jsou situovány společenské místnosti pro setkávání věřících, zejména
mládeže a dětí. Pokračovali jsme do Mošnova na letiště Leoše Janáčka, do
Servisního opravárenského centra, které je největší ve střední Evropě. Jeho
ocelová konstrukce zastřešení a celé prostorové řešení objektu velmi zaujalo účastníky setkání. Další zastávkou při cestě Moravskoslezským krajem
byla výstavba v obci Čeladná, areál léčebného domu Lara, golfové hřiště
a jezdecký klub v areálu Čeladná. Ostravská oblastní kancelář ČKAIT zde pro
své členy uskutečnila opakovaně exkurze, které se setkaly s velmi příznivým

Účastnici setkání Malopolské oblastní komory z Krakova se zástupci Komory z Ostravy
ohlasem účastníků, a proto jsme i naše polské kolegy seznámili s výstavbou
v Beskydech, kterou obdivovali.
Při večerním neformálním posezení nám polští kolegové podali informace
o dění v centru ve Varšavě i o činnosti oblasti Krakov. Předali do oblastní
kanceláře ČKAIT Ostrava „Projekt Budovlany“, což je vlastně polský stavební
zákon.
Zástupci ostravské oblastní kanceláře předali informace z ČKAIT, především
nové obsazení orgánů Komory po SD v 04/2008, a to vč. kontaktních údajů
potřebných pro případné spojení odborných komisí obou Komor. Dále byly předány výstupy: PROFESIS 2007, novelizovaný stavební zákon č. 183/2006 Sb.
a informace zejména o nových pojmech – autorizovaný inspektor, koordinátor
BOZP apod.
Prodiskutován a předán byl rozpracovaný materiál „Průvodce podnikání AO ze
zahraničí v ČR“. Od polské strany (Krakov, Katovice) se očekává zpracování recipročního materiálu pro podnikání našich AO v Polsku a následná výměna přeložených dokumentů pro aktuální potřebu členských příhraničních základen.
Místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater z pověření představenstva Komory
prodiskutoval s Dr. Rawickym účast centra polské Komory na Inženýrském dni,
který se konal v Praze dne 13. 11. 2008. Bylo dohodnuto, že kolega z Krakova
přednese v Praze referát na téma: „Uznávání profesních kvalifikací cizinců
v Polsku“, neboť podmínky činnosti AO v zemích EU budou nosným tématem
tohoto slavnostního setkání.
Dále byly navzájem prodiskutovány otázky související s blížícím se jednáním
Visegrádské čtyřky, tj. Komor z ČR, PR, SR a MR, které se již uskutečnilo v říjnu 2008 v maďarském Segedi.
Pracovní jednání probíhalo v českém i polském jazyce, překladatele jsme nepotřebovali, jazyková bariéra neexistovala.
Příští setkání je dohodnuto na polské straně v Krakově v prosinci 2008.
Zároveň lze konstatovat, že takováto vzájemná setkávání, výměna informací
a odborných materiálů jsou žádoucí a potřebné.
Ing. Jindřich Pater – místopředseda ČKAIT
Ing. Milena Ondrušová – člen výboru oblasti ČKAIT

Veřejné a soukromé stavební právo
Recenze publikace K. Marka a P. Průchy „Nové stavební právo“
V roce 2007 vydala Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno v edici učebnic knihu „Nové stavební právo“. Jejími autory jsou renomovaní právníci
a vysokoškolští pedagogové Karel Marek a Petr Průcha.
Kniha obsahově pokrývá obě oblasti, na které je obvykle stavební právo členěno:
• veřejné stavební právo, reprezentované v prvé řadě právní úpravou obsaženou ve stavebním zákoně a v navazujících či souvisejících právních
předpisech, a
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•	soukromé stavební právo, zahrnující především obchodně závazkové
vztahy, které jsou upraveny zejména v obchodním a občanském zákoníku
(ale i dalších právních předpisech, zabývajících se např. vlastnickými vztahy apod.).
Veřejné a soukromé stavební právo spolu bezprostředně souvisí, a je proto
přínosné, že autoři obě tyto oblasti zahrnuli – jako samostatné části – do
jedné knihy.
První část, zabývající se veřejným stavebním právem, je věnována především nové úpravě obsažené v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon). S ohledem na rok vydání (2007) nemohla kniha postihnout novely stavebního zákona, provedené zákonem č. 68/2007 Sb.,
a zákonem č. 191/2008 Sb., což však (s ohledem na nepříliš velký rozsah změn
zaváděných těmito novelami) aktuálnost textu nijak výrazně nesnižuje.
První část knihy je strukturována s přihlédnutím k členění stavebního zákona.
Po úvodní kapitole, týkající se předmětu organizace a pravidel výkonu veřejné
správy ve výstavbě, je rozdělena do tří kapitol, zabývajících se územním plánováním, stavebním řádem a dalšími souvisejícími otázkami (zejména správními delikty). Sled textu je kontinuálně uzpůsoben členění stavebního zákona
a je určitým „průvodcem“ jeho příslušnými ustanoveními tak, jak v zákoně za
sebou následují. Jednotlivé pasáže jsou psány přehledně a pro čtenáře srozumitelně. Vhodně je kombinován vlastní text zákona s podrobnější úpravou
obsaženou v prováděcích vyhláškách (někdy však není odlišeno, co je obsaženo v zákoně a co v prováděcí vyhlášce, resp. není uveden odkaz na konkrétní
ustanovení). V případech zásadnějších změn oproti dřívějším postupům (upraveným zrušeným stavebním zákonem č. 50/1976 Sb.) je provedeno porovnání
nové a původní úpravy. Zvýšená pozornost je věnována novým institutům veřejného stavební práva, jakými jsou např. územně plánovací informace, politika územního rozvoje, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, zkrácené
stavební řízení, oznámení užívání stavby, kolaudační souhlas apod. Podrobně
je rozvedeno jejich použití.
V kapitole věnované stavebnímu řádu jsou zařazeny rovněž vazby na úpravy
územního plánování (např. u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, u účastníků stavebního řízení a účastníků územního řízení aj.). Přínosné
je rovněž detailní rozvedení rozsahu stavebních úprav pozemních komunikací
a udržovacích prací na nich podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to z hlediska požadavků na jejich ohlášení stavebnímu úřadu (resp. které nevyžadují
stavební povolení ani ohlášení).
Za jednu z největších předností textu knihy, s praktickým významem pro čtenáře, lze považovat skutečnost, že v příslušných postupech (tam, kde je to relevantní) je prováděn odkaz na správní řád, často včetně potřebného vysvětlení.
Relativně do velkých podrobností je rozvedena kapitola věnovaná správním
deliktům (23 stran textu) včetně průběhu řízení, vydávání rozhodnutí, možností
soudního přezkoumání, vazby na zákon o přestupcích apod.
Při výkladu stavebního zákona je používán spíše popisný způsob, u některých
postupů poměrně značně podrobný. Autoři se většinou vyhýbají sporným místům, která jsou v současné době předmětem návrhů na novelizaci (s výjimkou
některých otázek v případě zkráceného stavebního řízení).
V některých případech jsou použita určitá zjednodušení (resp. neúplné formulace), které pro potřeby vysokoškolské učebnice nejsou na závadu, avšak pro
konkrétní využívání stavebníky, projektanty či zhotoviteli staveb by mohly být
v konkrétních případech zavádějící, např.:
• V případě výjimky, kdy u některých jednoduchých staveb (uvedených v § 104
odst. 2 SZ) stačí ohlášení stavby bez předchozího územního souhlasu, považuji
text na str. 103, podle něhož při splnění zákonných podmínek je postačující
územně plánovací informace, za značně zjednodušený (návrh musí být v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, stavba musí být umisťována v zastavěném území nebo v zastavěné ploše, nevyžaduje nové nároky na dopravní
a technickou infrastrukturu a poměry v území se umístěním stavby v podstatně nemění). Ve skutečnosti se jedná o zásadní stanovení podmínek,
které budou upřesněny v poskytnuté územně plánovací informaci podle
§ 21 odst. 1 písm. d) SZ, a bylo by vhodné, aby s nimi byl budoucí stavebník
v rámci výkladu zákona předem seznámen.
• U výčtu okolností, za kterých stavební úřad zakáže ohlašovanou stavbu
(str. 105), není zmíněn případ, kdy by byla stavba podle § 104 odst. 1 SZ
umisťována v nezastavěném území (viz § 107 odst. 1 SZ).
• U přezkoumání žádosti o stavební povolení (na str. 109) je vynecháno
hledisko „zda projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpraco-
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vána oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu“ – viz § 111 odst. 1 písm. b) SZ. Toto hledisko lze
označit v rámci přezkoumání stavebním úřadem za jedno z nejzásadnějších
(a pro činnost autorizovaných osob rozhodující); o projektové dokumentaci
se v celém textu první části prakticky vůbec (kromě údaje, v jakém počtu
vyhotovení musí být přikládána) nehovoří (ani např. s odkazem na vyhlášku
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby).
• Text věty uvádějící právní fikci, podle níž se považuje souhlas s provedením
ohlášené stavby za udělený, je nepřesný; usnesení o odložení podání musí
být stavebníkovi zasláno, resp. rozhodnutí o zákazu ohlášené stavby vydáno ve lhůtách stanovených v § 105 odst. 4 a § 107 odst. 2 SZ; tedy nikoliv
doručeno „současně“, jak je uvedeno na str. 106 (samozřejmě, že musí
být doručeny, avšak platné jsou pouze při dodržení zákonem stanovených
lhůt).
• Obdobnost či shoda rysů územního a stavebního řízení se neprojevuje
v tom, že příslušnost správních orgánů ke stavebnímu řízení je svěřena
obecným stavebním úřadům, popř. speciálním, vojenským či jiným stavebním úřadům (jak je uvedeno na str. 106). Speciální stavební úřady a jiné
stavební úřady ve věcech územního rozhodování potřebné pravomoci nemají (což by bylo jistě vhodné v textu zdůraznit, resp. zopakovat, i když je to
uvedeno na str. 20).
• Určité zjednodušení, resp. neúplnost informací lze nalézt také např. v případě kolaudačního souhlasu vydávaného u stavby vyžadující zkušební
provoz (stanovení podmínek a doložení vyhodnocení výsledků zkušebního
provozu), u zmínky o vydání časově omezeného povolení k předčasnému
užívání stavby (nutná dohoda se zhotovitelem stavby, který je též účastníkem řízení). Tyto otázky nepochybně zajímají jak stavebníka, tak především
zhotovitele stavby.
Kvalitu díla nepatrně snižují některé chybné „přepisy“, kterým se autoři bohužel nevyhnuli (a korektura je nezachytila), např.
•	za pojmem „rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení“ je na str. 75 uvedena v závorce legislativní zkratka „rozhodnutí o změně stavby“ (stavební
zákon ji však používá až pro rozhodnutí podle § 81);
•	je zaměňován výraz „stavební řízení“ za „územní řízení“ (na str. 110
a 111).
Podle současné právní úpravy se domnívám, že lze s úspěchem polemizovat
s některými dovozeními, názory a informacemi, uvedenými v odst. 4.1.4 ke
zkrácenému stavebnímu řízení, a to zejména:
•	stavební zákon neukládá stavebnímu úřadu povinnost vydávat sdělení ve
věci akceptace oznámení stavby, u které vydal autorizovaný inspektor certifikát;
•	u doby „přípustnosti“ stavby oznámené stavebnímu úřadu s použitím
§ 117 SZ autoři analogií dovozují stejnou platnost, jako pro dobu platnosti
stavebního povolení; lze namítat, že tuto dobu stanovuje stavební zákon
v § 115 odst. 4 pouze v případě stavebního povolení (nikoli např. ohlášení
stavby); u stavby oznámené podle § 117 SZ nepřichází v úvahu např. nabytí právní moci (tedy není vymezen počátek případné dvouleté lhůty), není
dána možnost na důvodnou žádost tuto dobu prodloužit apod.;
•	pokud se týká štítku, obsahujícího identifikační údaje o povolené stavbě, je
tento upraven pouze pro povolované stavby (nikoli např. pro stavby ohlašované nebo stavby oznamované).
Tyto otázky jsou řešeny jednak „Koordinační radou pro autorizované inspektory“, jednak v návrzích na novelizaci stavebního zákona, která je v současné
době připravována.
Rovněž dovozování (na str. 108), že ve stavebním řízení mají „územně dotčené
obce“ postavení dotčených orgánů (v souvislosti s výkonem ochrany dotčených práv a zájmů), může být předmětem diskuse (nutno rozlišovat „obec“
a „obecní úřad“ a specifikovat, co to je „územně dotčená obec“; obec může
být z titulu vlastnických práv účastníkem řízení).
Zásadní otázkou pro posouzení využití publikace je však skutečnost, že je sice
dobrou školní učebnicí a v mnohém obsažnou pomůckou pro stavebníky, méně
ovšem (mnohdy téměř vůbec) pro autorizované osoby (projektanty, stavebníky). Zabývá se totiž velmi podrobně procedurálními otázkami, administrativně
správními postupy a formálně právními záležitostmi, velmi malou pozornost
však věnuje věcné stránce stavebního práva, otázkám upraveným stavebním
zákonem v rámci ochrany veřejného zájmu a záležitostem, které jsou v popředí zájmu členů ČKAIT (jako by autor již neměl prostor tyto věci do publikace
zahrnout). Konkrétně:
•	není zde zmínka o tom, co se rozumí veřejným zájmem z pohledu stavební-
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ho zákona (§ 132 odst. 2 SZ) – od toho se odvíjí řada povinností účastníků
výstavby;
•	kontrolním prohlídkám, od nichž se odvíjí kontrolní činnost během provádění stavby, je věnován pouze jeden stručný odstavec (na str. 126);
•	pomíjí příslušná ustanovení stavebního zákona (§ 143–151), týkající se autorizovaných inspektorů;
•	povinnosti stavbyvedoucího, osoby vykonávající stavební dozor, stavebníka
a vlastníka stavby jsou zmíněny jednou větou v odst. 4.6 (naproti tomu je
velká pozornost věnována správním deliktům);
•	požadavky na stavby (§ 156) jsou uvedeny neúplně – chybí povinnost
posuzovat výrobky pro stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
•	stavební deník je zmíněn jedním bodem (na str. 126);
•	podle mého názoru zcela nedostatečně je přistoupeno k otázce vybraných
činností ve výstavbě, projektové činnosti ve výstavbě, provádění staveb
(vč. působení stavbyvedoucího) – pouze 2 věty na str. 127;
•	nezabývá se projektovou dokumentací staveb (vč. prováděcích předpisů);
•	u obecných požadavků na výstavbu není vůbec zmíněn frekventovaný postup při povolování výjimek (§ 169 odst. 2–6);
•	u ochrany veřejných zájmů nejsou podchycena důležitá ustanovení
§ 176 SZ (archeologické nálezy a jiné kulturně cenné předměty a části
přírody).
K první části publikace lze proto na základě výše uvedeného konstatovat,
že je zpracována s potřebným obecně platným nadhledem, má dobrou obsahovou úroveň z hlediska správních postupů podle stavebního zákona
a návazných právních předpisů s poměrně vysokou vypovídací schopností a informačním potenciálem jako úvod do stavebního práva, při porovnání s původním zákonem, vysvětlení některých vazeb a v konkrétních postupech pro sféru stavebníků. Využití pro autorizované osoby je poněkud
omezené. Lze ji doporučit jako základní seznámení se stavebním
zákonem s tím, že speciální záležitosti ve vztahu k činnosti autorizovaných osob (např. vybrané činnosti ve výstavbě, činnosti a odpovědnost projektanta, povinnosti zhotovitele stavby a stavbyvedoucího, požadavky na stavby a obecné požadavky na výstavbu, dokumentace staveb,
kontrolní prohlídky a další) nejsou předmětem podrobného výkladu
a čtenář se s nimi musí seznámit samostatně např. v příslušných
dokumentech vydaných IC ČKAIT v systému PROFESIS (MP, publikace
řady DOS M aj.).
Druhá část knihy, obsahující obchodně právní úpravu soukromého
práva stavebního, je psána svěžím, pro praktické využití zajímavým a účelným
způsobem a má vysokou teoretickou i praktickou úroveň. Po úvodním právním
výkladu k uzavírání smluv (včetně rozdílu v užití obchodního a občanského zákoníku), k používání příslušných smluvních typů, formě smlouvy a základním náležitostem a kapitole věnované splnění závazku (mj. způsobu, místu a době plnění)
jsou další samostatné kapitoly věnovány kupní smlouvě a smlouvě o dílo.
U kupní smlouvy je na 40 stranách proveden podrobný výklad jednotlivých
ustanovení zákona, mj. vč. vymezení rozdílu mezi kupní smlouvou a smlouvou
o dílo, podrobností ve vztahu k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží, povinností prodávajícího zejm. z hlediska dodání (s popisem doložek
INCOTERMS), množství, jakosti, doby plnění a odpovědnosti za vady, dále povinností kupujícího a další.
Smlouvě o dílo, která patří v investiční výstavbě k nejfrekventovanějším, je
věnován obdobný rozsah (cca 45 stran). Jednotlivé subkapitoly se zabývají
praktickými otázkami a možnými riziky zejména při provádění staveb, na které
je žádoucí při uzavírání smluv pamatovat, s cílem tato rizika, resp. budoucí
sporné záležitosti pokud možno omezit. Tato kapitola obsahuje cenné praktické rady a doporučení, kterým by měli kontraktoři věnovat při sjednávání
obchodně závazkových vztahů pozornost. Jedná se např. o uvedení významu
a účelu smlouvy (ve vztahu k příslušným právním důsledkům), doporučení
k uvedení definic pojmů ve smlouvě, přesné a výstižné vymezení předmětu
plnění, podmínky smluv se subdodavateli (ve vazbě na podmínky smlouvy s investorem), věci určené k provedení díla a protiplnění objednatele (na němž
je závislé včasné plnění zhotovitele), vlastnické právo a přechod nebezpečí
škody, otázky sjednání ceny, resp. její změny, zkoušky, dokončení a předání
(k tomu se např. doporučuje sjednat, co strany považují za řádné předání díla –
přičemž se autor vyhnul otázce přejímání díla s drobnými vadami či nedodělky –
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k tomu viz konstatování na str. 166) apod.
V subkapitolách 9.1.1 až 9.1.4 jsou uváděny obecné pojmy, členění stavby,
účastníci výstavby, dokumentace stavby a zkoušky. K tomu nutno uvést, že:
•	některé pojmy by bylo vhodné aktualizovat, např. ve vztahu k novému stavebnímu zákonu (např. definice „stavby“ – uvedeno podle § 139 b) odst.
starého stavebního zákona č. 50/1978 Sb., „generální projektant“ – platný
stavební zákon používá termín „hlavní projektant“, „orgány státního stavebního dohledu“ – tento pojem už nový stavební zákon nepoužívá, nejsou
rozlišeny pojmy „dokumentace“ a „projektová dokumentace“ – jak to činí
nový stavební zákon);
•	definice např. „provozního celku“, „provozního souboru“, „dílčího provozního souboru“, „provozní jednotky“, „základní provozní jednotky“ a „individuálního vyzkoušení“ jsou převzaty ze „Slovníku pojmů ve výstavbě“ –
DOS M 01.01 (IC ČKAIT 2000) – jsou též předmětem zpracované MP 2.5.1;
pojmy „komplexní vyzkoušení“, „zkušební provoz“ a „garanční zkoušky“
jsou definovány poněkud odlišně od uvedených dokumentů ČKAIT (i když
v zásadě obsahově obdobně). V textu jsou užity (a někdy i definovány)
pojmy „investor“ (není však dán do souvislosti se stavebníkem), „dodavatelé“ (nikoli „zhotovitelé“), „finální poddodavatelé“ – užívání těchto pojmů
je v MP ČKAIT určitým způsobem modifikováno.
V případném příštím vydání takovéto publikace by v zájmu její širší aplikovatelnosti stálo za úvahu provést větší provázanost problematiky veřejného
a soukromého stavebního práva (části I a II), např. povinnosti stavbyvedoucího, stavebníka či projektanta dát do souvislostí s povinnostmi smluvních
stran, v případě zakrývaných prací zmínit provedení kontrolní prohlídky podle
stavebního zákona apod.
V této části knihy se jedná o dobrou praktickou pomůcku, kterou mohou autorizované osoby i pracovníci obchodních, zakázkových či zásobovacích útvarů
použít při uzavírání obchodně závazkových vztahů.
Ing. Petr Serafín
člen Rady pro podporu rozvoje profese
člen České společnosti pro stavební právo

Často kladené dotazy členů ČKAIT
1. Porovnání majetkoprávní a trestněprávní odpovědnosti za škodu
živnostníka/OSVČ a osoby jednající v pozici člena statutárního orgánu obchodní společnosti
K porovnání trestněprávní a majetkoprávní odpovědnosti osob jednajících
jako živnostník, nebo chcete-li, osoba samostatně výdělečně činná (dále jen
„OSVČ“), a osob jednajících v pozici člena statutárního orgánu právnické osoby, tzn. jako jednatel společnosti s ručením omezeným, popř. předseda představenstva akciové společnosti (dále jen člen statutárního orgánu):
České trestní právo důsledně ctí zásadu individuální trestní odpovědnosti fyzických osob. Trestní odpovědnost právnických osob do pojetí trestního práva
budovaného na individuálním zavinění nezapadá a český trestní zákon ji vůbec nepřipouští. Platná koncepce trestního zákona je taková, že za trestné
činy spáchané v rámci právnické osoby může odpovídat pouze jednotlivec,
tj. fyzická osoba, lhostejno zda člen statutárního orgánu či zaměstnanec společnosti.
Trestněprávní odpovědnost např. za jeden z trestných činů, které jsme uváděli
v předešlém stanovisku uveřejněném v Z+i 3/2008, OSVČ a člena statutárního
orgánu je tedy totožná – neboť za trestný čin odpovídá vždy jednotlivec.
Rozdílná je odpovědnost majetkoprávní. Bude-li členem statutárního orgánu
spáchán trestný čin, může trestní soud poškozenému v tzv. adhezním řízení
přiznat náhradu přímé škody, kterou bude povinen poškozenému uhradit přímo odsouzený – tedy člen statutárního orgánu. Pokud ovšem bude poškozený
požadovat víc, než na kolik má podle názoru soudu nárok, nebo bude-li prokazování výše vzniklé škody příliš obtížné, odkáže trestní soud poškozeného na
občanskoprávní řízení.
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V občanskoprávním řízení pak je možné zažalovat na náhradu škody společnost, protože v případě, že bude jednáním člena statutárního orgánu způsobena třetí osobě škoda (nemusí jít o trestný čin, ale jen o porušení smlouvy),
odpovídá za tuto škodu společnost, neboť jednání člena statutárního orgánu
je jednáním společnosti. Společnost bude odpovídat třetí osobě za škodu –
a v tomto případě se ve smyslu ust. § 379 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, hradí nejen skutečná škoda, ale též ušlý zisk.
Zde je ovšem na místě poznamenat, že ručení společnosti je limitováno: např.
u společnosti s ručením omezeným společnost odpovídá za porušení svých
závazků celým svým majetkem, ale celým svým majetkem neodpovídají její
společníci, ti odpovídají pouze do výše své účasti na společnosti.
Společnost pak může – pokud nahradí škodu třetí osobě – za určitých podmínek
požadovat regresní plnění od člena statutárního orgánu, který svým jednáním
škodu způsobil. Pro tyto účely se doporučuje upravovat vztahy mezi společností
a členy statutárního orgánu podrobnou smlouvou o výkonu funkce.
Majetková odpovědnost OSVČ za závazky vzniklé např. porušením právní povinnosti (spáchaným trestným činem) je naopak úplná – OSVČ odpovídá za
své závazky celým svým majetkem.
Závěrem bychom rádi poznamenali, že problematika odpovědnosti za škodu
způsobenou protiprávním úkonem či jiným porušením povinnosti, problematika náhrady škody a ušlého zisku atd., ať už v tzv. adhezním řízení či v civilním
procesu, je velmi obsáhlá a obtížná a je nezbytně nutné posuzovat případ od
případu podle konkrétních okolností.
Dotaz byl kanceláří Komory zpracován na základě konzultace s Advokátní kanceláří Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1.

15. setkání představitelů inženýrských
organizací zemí Visegrádské čtyřky
ve dnech 9. až 11. října 2008 konané
v maďarském Szegedu
Ve čtvrtek 9. 10. 2008 bylo v zasedací místnosti radnice v Szegedu slavnostně
zahájeno 15. setkání představitelů Visegrádské skupiny komor, kterému předcházela odborná konference na téma „Město a jeho řeka“. Všechny účastníky
konference, jakož i členy setkání představitelů inženýrských organizací zemí
V4 přivítali Nagy Sándor – náměstek primátora Szegedu a Dr. Kováts Gábor –
prezident Maďarské inženýrské komory (MMK).
Úvodní přednášky byly pro všechny účastníky předneseny na radnici města
Szeged.
„Vývoj města Szeged“ přednesl kolega Nagy Sándor,
„Tisa – hlavní ulice Szegedu“ pan Dr. Dobi László,
„Železniční most v Szegedu“ kolegové Vörös Jószef a Rege Béla. Tato
přednáška byla věnovaná 150. výročí vybudování mostu.
Po slavnostním zahájení na radnici byla v hotelu NOVOTEL otevřena výstava k tématu konference a zahájeny přednášky. Konference se zúčastnilo cca
150 místních maďarských i zahraničních inženýrů a techniků včetně účastníků
z Polska, Slovenska a České republiky. Konference probíhala s ohledem na
rozsah zájmů účastníků i přednášejících ve třech sekcích. V sekci dopravy,
sekci vodního stavitelství a sekci infrastruktury a životního prostředí.
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příspěvek na téma Český Krumlov a Vltava. Tento příspěvek byl formou DVD
spolu s hudbou Bedřicha Smetany zaměřen na mimořádnou krásu města Českého Krumlova v souvislosti s kouzelnou polohou v meandrech Vltavy, přínos
vybudování čistírny odpadních vod pro město i celý další tok Vltavy a informace o dalších historických památkách na toku řeky Vltavy (Zlatá Koruna, České
Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Zvíkov, Orlík apod.).
Sekce infrastruktury a životního prostředí
Ve 14 příspěvcích byla projednávána problematika týkající se vzájemných
vztahů měst a řek, rozložení měst na březích řek, rybářství, experimentální
čistírenské technologie SBR-ICEAS. Také byla podána informace o historicky
významné velké povodni v Szegedu v roce 1879, která svým dlouhodobým působením (přes 6 měsíců), zničila přes 6 000 domů ve městě a způsobila ztráty
přes 160 lidských životů. Tato povodňová katastrofa vyvolala potřebu obnovy
nového Szegedu. Byl nově vybudován za pomoci c. a k. rakousko-uherské vlády a za podpory významných evropských měst (Budapešť, Moskva, Londýn,
Paříž, Berlín, Brusel, Řím). Jako projev díků jsou pojmenovány části hlavního
městského dopravního okruhu po těchto městech.
Odborné exkurze
Součástí konference i setkání představitelů Visegrádské skupiny komor a asociace inženýrů byla návštěva jednoho ze 4 věžových vodojemů města, městské čistírny odpadních vod a Národního historického památkového parku se
skanzenem.
Věžový vodojem z roku 1904 o objemu 1 000 m3 vody a výšce 38 m je uváděn
jako první železobetonová konstrukce tohoto typu v Maďarsku. Je to příklad
technické historické památky, která dodnes slouží svému účelu a navíc má
i kulturně-historický význam. Slouží též jako vyhlídková věž a vnitřní přízemní
prostory jsou využívány pro hudební produkce, vyšší patra pro výstavy. Okolí
vodojemu je upraveno jako náměstí, s fontánou, květinovými záhony a bustami významných maďarských osobností – stavebních inženýrů a architektů,
kteří mají zásluhy o město Szeged.
Čistírna odpadních vod. Do ČOV přitéká splašková voda z jednotné kanalizační
sítě Szegedu. Nadbytečná dešťová voda je odváděná odlehčovacím kanalizačním potrubím do řeky Tisy. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu
s třetím stupněm dočištění, a to dezinfekcí vyčištěné vody UV zářením. Kapacita ČOV je 1,4 m3/s. Částečně odvodněný kal je dodáván pro zemědělské
účely, kde je kompostován a dále využíván. Stavba byla dokončena v r. 2006.
Prostranství mezi komunikacemi je maximálně ozeleněné, osázené keři a stromy. Přítok splaškové vody a usazováky písku jsou kryté a v celém areálu nejsou významné pachové závady. Kovové potrubí je z nerez materiálu a ostatní
kovové konstrukce jsou pozinkované. Bioplyn je využíván na temperování vody
v procesu čištění, vytápění budov a na výrobu elektrického proudu. Provozní
náklady jsou okolo 600 forintů/m3 vyčištěné vody. Zajímavé jsou prémiové
podmínky pro technický personál:
1. dostupnost personálu max. po 3 tel. zvonění,
2. stále pokosená tráva,
3. na celé ČOV nesmí být pachové závady.
Národní historický památkový park ÓPUSZTASZER. Nejvýznamnější je
zde Rotunda – panoráma, kde po obvodě na 120 m dlouhé a několik metrů

Dopravní sekce
Převážná část přednášek byla věnovaná městu Szeged, jeho dopravní struktuře v návaznosti na řeku Tisu. Dosavadní dva mosty pro město s 163 tisíci
obyvateli jsou nedostačující, přičemž jeden z těchto mostů je železniční. Ze 13
přednesených příspěvků se pouze 3 týkaly řeky Dunaje.
Sekce vodního stavitelství
Bylo předneseno 12 příspěvků týkajících se hlavně ochrany proti povodním
a také významu řeky a města. Kromě maďarských měst a řek byly přednášky na téma Košice a Hornád, Krakov a Visla a z české strany byl přednesen

Část české delegace v průběhu jednání, foto: Ing. Bohumil Kujal
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vysoké stěně je zobrazen příchod Maďarů v 9. století do vlasti. Návštěvník
pozoruje z plošiny uprostřed Rotundy naturalistickou sugestivní podobu příchodu Maďarů, podbarvenou zvukovými efekty. Kromě Rotundy je v historickém parku (44 ha) na volné ploše etnografické muzeum s množstvím obytných
a účelových staveb z předminulého století (skanzen), domek s modelovou simulací povodně v r. 1879, dále jsou tu základy starých vykopávek z počátku
prvního tisíciletí, památník Arpáda apod. Doprovodným programem v areálu
parku jsou různé výstavy, konference, možnosti provozování sportu, chytání
ryb, apod.
Pracovní jednání představitelů inženýrských organizací zemí V4
se konalo návazně ve dnech 10.–11. října v prostorách hotelu Novotel
v Szegedu. Delegaci ČKAIT vedl předseda Ing. Pavel Křeček a dále ji tvořili 1. místopředseda doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, a místopředseda
Ing. Jiří Plíčka, CSc. Delegaci ČSSI vedl prezident Ing. Svatopluk Zídek a tvořili ji
Ing. Bohumil Rusek, Ing. František Hladík a Ing. Bohumil Kujal. Maďarskou inženýrskou komoru (MMK) vedl prezident Dr. Gábor Kováts, Slovenskou komoru
stavebních inženýrů (SKSI) předseda prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., Slovenský
svaz stavebních inženýrů (SZSI) člen prezidia doc. Ing. Štefan Kolcun, Polskou
komoru stavebních inženýrů (PZITB) viceprezident Mgr. Inž. Leszek Ganowicz
a Polský svaz stavebních inženýrů (PIIB) viceprezident Inž. Zbyslav Kalkowski.
Se základními myšlenkami a záměry rozvoje Szegedu pro léta 2007 až
2013 (plánovací období podle EU) seznámil účastníky setkání Sándor Nagy –
náměstek primátora města. Jsou rozděleny do 3 koncepčních směrů:
a) koncepce dlouhodobého vývoje města,
b) strategie integrovaného vývoje města,
c) program vývoje Biopolis.
Obsahují následující klíčové projekty:
Rozvoj hospodaření, vytváření image města a podpora investic
Průmysl vyžadující intenzifikaci vzdělání – křemíkové výrobky pro elektroniku, výzkumná činnost na univerzitách, výstavba nových výukových budov
a rekonstrukce stávajících objektů, vytváření Biopolis-parků v místě bývalého
nákladového nádraží, nové vědecké instituce, technologické parky, atd.
Rozvoj turismu, kulturně-vědecké aktivity, ubytovací kapacity, rekonstrukce
náměstí „Dóm“ pro tradiční letní festivaly, lepší využívání lázeňsko-termálních kapacit, vodní turismus, atd.
Rozvoj obchodních služeb vysoké kvality – výstavba nových obchodních a kancelářských objektů v centru města atd.
Zlepšování komunikační sítě, rozšiřování služeb logistiky – výstavba rychlostní komunikace M 43, příprava výstavby dálnice M 9, posílení autobusové sítě
ve vnitřním městě, obnova železničního mostu přes Tisu, vytvoření železniční
osy Fiume–Konstance, vyhlášení Tisy za mezinárodní vodní cestu, zahájení
osobní vodní dopravy, vylepšení podmínek vodní nákladní dopravy, rozšíření
logistického centra k západní části města, vybudování nové haly letiště a příprava jeho rozšíření, atd.
Rozvoj tradičních odvětví průmyslu, marketingová podpora zemědělské produkce v regionu – lepší využití průmyslových parků, vylepšování infrastruktury, rekonstrukce tržnic, podpora celoživotního vzdělávání, atd.
Zlepšování podmínek života v městském prostředí
Efektivnost vodního hospodářství – význam řeky pro život města, připravenost
na krizovém situace, ochranné stavby proti povodním, revitalizace mrtvých
ramen, odvádění dešťových vod, atd.
Ochrana vybudovaného prostředí – jednotný styl města vybudovaný po povodni v r. 1879, obnova památek a náměstí, zákaz budování velkokapacitních
obchodních objektů ve vnitřním městě, zvyšování počtu chráněných budov
zejména ve vnitřním městě, zajišťování programu obnovy sídlištních částí
města, rekonstrukce tramvajové sítě včetně úprav hlavních tříd, atd.
Efektivní a čisté hospodaření s energií – využívání sluneční energie pro vytápění např. v nemocnicích, podpora využívání geotermální energie, atd.
Vylepšení stavu dopravy v rámci města – tichá MHD, odstraňování provozu
aut z vnitřních částí města, podpora cyklistů, omezování rychlosti dopravních
prostředků, atd.
Ochrana přírodního prostředí – hlavně řeky Tisy a jejího okolí, využívání mrtvých
ramen, vypracování a realizace projektů na sportovně-rekreační činnost, atd.
Vytváření příznivé atmosféry ve společnosti
Zlepšování zdravotních parametrů obyvatel – integrovaná zdravotní péče,
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zahájení výstavby nového integrovaného zdravotního centra, větší podpora
sportovní činnosti, výběrové řízení na nový plavecký areál, atd.
Zlepšování sociálních jistot – vysoká lékařská péče, neustálá podpora sociálně slabších skupin, atd.
Rozvoj vzdělávacího systému – rekonstrukce škol všech úrovní, obnova infrastruktury, rozšiřování výukových kapacit, atd.
Rozvoj společensko-kulturních služeb, podpora společensko-kulturních aktivit
obyvatel, projekt AGORA – komplexní služby podporující formální i neformální
způsoby výuky v novém areálu vybudovaném z průmyslového komplexu budov,
zachování a rozvoj kulturního dědictví města a jeho budov – např. obnova
secesního paláce REÖK v multifunkční kulturní centrum, atd.
Zástupci představitelů inženýrských organizací zemí Visegrádské čtyřky jednali o aktuálních otázkách v oblasti stavebnictví a došli ke společným závěrům, které jsou vyjádřeny ve „Společné deklaraci“ podepsané všemi zástupci
jednajících stran dne 11. října 2008. S ohledem na význam společné deklarace nejen pro členy ČKAIT, ale i pro členy ČSSI a SPS v ČR je deklarace v plném
znění publikována v listopadovém čísle časopisu Stavebnictví. Představitele
Evropské rady inženýrských komor (ECEC) reprezentoval na setkání viceprezident ECEC Ing. Jiří Plíčka, CSc.
Ing. Bohumil Kujal
předseda Vodohospodářské společnosti ČSSI

5. výroční plenární zasedání Evropské
rady inženýrských komor (ECEC – European
Council of Engineering Chambers)
Uskutečnilo se 3.–4. října v Hamburku v Německu. Den předtím, 2. 10. dopoledne, se konalo závěrečné zasedání pracovní komise pro Code of Conduct, řízené Dr. Thomasem Noebelem. Odpoledne následovalo 19. zasedání exekutivy
upřesňující podklady pro vlastní plenární zasedání.
Prezident ECEC Mirko Oreškovič se nemohl z důvodu nemoci zúčastnit, a proto byly exekutiva i plenární zasedání řízeny vice-prezidentem Jiřím Plíčkou,
podle vyjádření účastníků dobře a s nadhledem, vtipem, jasnými a krátkými
vstupy, ale i s dostatečnou diplomaticky formulovanou razancí. Prostě, chválím se sám, nikdo to za mne neudělá, řekli by cimrmanologové.
Plenární zasedání zahájil za pořádající Německou spolkovou komoru vice-prezident ECEC Dr. Ing. Karl Heinrich Schwinn.
Poté Plíčka omluvil Oreškoviče i Prezidenta ECCE Richarda Coackleye, jehož
zastoupil vice-prezident Vassilis Economopoulos (od 19. 10. nově zvolený Prezident ECCE). Dále vystoupili pozvaní hosté: pan Megias za španělské Colegio
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, John Power za Engineers Ireland a Efstathios Tsegkos z Technical Chamber of Greece.
Dalším bodem bylo jednomyslné schválení programu zasedání.
Následovaly zprávy o činnosti – za Mirko Oreškoviče přednesl Plíčka, poté
Dipl. Ing. Josef Robl zprávu generálního sekretáře, Crtomir Remec zprávu pokladníka, ředitele Joachima Jobiho o činnosti společné kanceláře v Bruselu.
O činnosti pracovních skupin referoval generální sekretář Robl.
ECEC Code of Conduct – po krátké diskusi byl schválen definitivní návrh,
který bude umístěn na webových stránkách.
Plán ECEC na příští rok byl projednán, schválen a obsahuje:
– pokračování a prohloubení spolupráce s ECCE, CEPLIS, FEANI, EFCA,
– získání a přijetí nových členů,
– vydání Code of Conduct ECEC,
– věnovat se problematice veřejné zakázky, implementovat EU směrnici,
– věnovat větší pozornost pracovní skupině „kvalita/cena“ inženýrských služeb,
– zlepšit webové stránky,
– informovat častěji o práci kanceláře v Bruselu.
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Wojciech Radomski přečetl zprávu auditorů, která byla schválena jednomyslně.
Dále byl schválen rozpočet a stanovené členské příspěvky jednotlivých členů
na rok 2009.
Gabor Szollossy informoval o současném stavu v záležitosti ENGCARD Project. Před několika dny rozeslal generální sekretář informaci o odmítnutí této
akce Bruselem.
Novým členem se stala řecká Technical Chamber of Greece po předložení
všech potřebných materiálů a prezentaci na velmi vysoké úrovni.
Příští výroční plenární zasedání se bude konat na pozvání Bulharské komory
v Sofii na podzim příštího roku.
Ing. Jiří Plíčka, CSc.
místopředseda ČKAIT

48. plenární zasedání Evropské rady staveb
ních inženýrů (ECCE – European Council
of Civil Engineers) 17.–18. října 2008
se konalo v Larnace a Famagustě na Kypru. Exekutiva zasedala 16. října odpoledne po nočním letu z Prahy – výrazně opožděném o několik hodin pro
nemožnost rychlé opravy letadla, jímž jsme měli letět – a tedy nutnost použití
jiného stroje z jiné stojánky na letišti.
Exekutiva doladila program plenárního zasedání, vzala na vědomí připravený
plán činnosti na další období, zprávu prezidenta Coackleyho, zprávu pokladníka Ekonomopoulose, projednala postup voleb v souladu s volebním řádem.
Vlastní plenární zasedání začalo ranním přesunem z Larnaky přes Zelenou linii
do Famagusty v turecké části ostrova, kde hostitelem byla Eastern Mediterranean University.
Po úvodních uvítacích proslovech místních politických představitelů a vedení
univerzity zahájil vlastní ECCE program jeho prezident R. Coackley. Ve své
řeči shrnul ve stručnosti aktivity uskutečněné za jeho funkční období. Oznámil
též strategický plán na další období a uvedl nominované kandidáty do nové
exekutivy.
Poté se konala jednání jednotlivých pracovních skupin, k nimž uvádím následující poznámky.
Komise u uznávání odborného vzdělávání pokračuje ve své činnosti, neboť
Směrnice ES se po 5 letech od jejich schválení vyhodnocují a v případě potřeby novelizují. Zde je působnost profesních organizací nezastupitelná. Právě
tak je velmi užitečná spolupráce prestižních profesních organizací – ECCE,
ECEC, FEANI, SEFI a EFCA.
Komise pro vydání publikace o historických památkách by chtěla docílit vydání do května příštího roku. Představenstvo ČKAIT rozhodlo nepodílet se na
této knize před dokončením vydávání obdobných publikací V4.
Code of Conduct bude ponechán beze změn, neboť splňuje požadavky EU.
Večer se autobus s účastníky vrátil do Larnaky, kde zasedání pokračovalo druhým dnem.
Od 8.30 do 9.30 proběhla krátká konference na téma Voda – požadavky
a dodávka.
Následovaly zprávy vedoucích jednotlivých pracovních skupin, pronesené na
plenárním fóru.
Dále byla přednesena informace o Kongresu o zemětřesení a tsunami
v Istanbulu 2009.
Kandidáti nové exekutivy se krátce prezentovali.
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Posledním bodem programu byla v 1. kole volba nové exekutivy ECCE, ve
2. kole pak volba prezidenta a dalších funkcionářů ze zvolených členů nové
exekutivy.
Exekutiva bude tedy pracovat v následujícím složení:
– Vassillis Economopoulos (Řecko)
President
– Robert Coackley (Spojené království) Past-President
– Gorazd Humar (Slovinsko) 		
Vice-President / President Elect
– Helena Soimakallio (Finsko) 		
Honorary Treasurer / Vice-President
– Fernando Branco (Portugalsko) 	Executive Board Member
– Murt Coleman (Irsko) 		Executive Board Member
– Jiří Plíčka (Česká republika)
	Executive Board Member
Příští plenární zasedání bude v Ljublani v květnu 2009.
Ing. Jiří Plíčka, CSc.
místopředseda ČKAIT

10. výročí spolupráce inženýrských
regionálních organizací
zemí Visegrádské čtyřky
Organizátory a hostiteli setkání a jednání regionálních delegací v jubilejním
roce spolupráce regionálních inženýrských organizací, které proběhlo ve
dnech 28.–30. srpna 2008, byli maďarští kolegové z Miskolce, kteří nás pozvali do Sárospataku v Zemplenském regionu.
Spolupracujícími regionálními organizacemi jsou regionální organizace inženýrských svazů Polska (Krakov), Slovenska (Košice) a České republiky (Karlovy
Vary) a inženýrské komory ze všech zemí V4 – k již jmenovaným regionům
patří pochopitelně i hostitelský maďarský Miskolc.
Sárospatak, kam jsme dorazili v pozdním odpoledni 28. 8., je město s cca
14 tis. obyvateli v oblasti proslavené pěstováním tokajského vína. Po ubytování byly všechny delegace přijaty v budově historické radnice města primátorem města Dr. Richardem Horczikem, který nás informoval o současném životě i historii města, která je skutečně bohatá. K bohaté historii města přispěl
svým čtyřletým působením i „učitel národů“ J. A. Komenský.
Druhého dne jednání pokračovalo v městě Sátoraljaújhely (město cca 20 tis.
obyvatel – jeho jméno umí plynně vyslovit pouze Maďaři a Ing. Zídek), kde po
přijetí primátorem Péterem Szamosvolgyi v budově historické radnice bylo zahájeno ve stejných prostorách pracovní jednání konference. Maďarští přednášející informovali o problematice příhraniční dopravy na severu regionu, kde
první dopravní problémy vznikly již vytyčením maďarsko-slovenské hranice ve
Trianonské smlouvě, kdy měli více vlivu prokazatelně inženýři vodohospodářští než inženýři dopravní. Mnoho komunikací i železnic vede z jednoho města
do jiného města v témže státě i několikrát přes hranice. Tento nedobrý stav
prohloubilo i období první republiky, kdy vztahy Československa a Maďarska
nepatřily k nejlepším, a pokračoval i v období, kdy oba státy patřily do tak
zvané rodiny socialistických států. O tom, že náprava nebude jednoduchá,
svědčí například i současný stav ve spojení dvou částí kdysi jednoho města – na slovenské straně Slovenského Nového Města a na maďarské města
Sátoraljaújhely. Most, v kdysi historickém středu města v sousedství nádraží,
ve Slovenském Novém Městě, „zdobí“ na slovenské straně těžké betonové
květináče umístěné na vozovce a brání tak občanům Slovenska i Maďarska
i v průjezdu osobních automobilů. Z přednesených přednášek vyplývá, že maďarští kolegové usilují zejména o obnovení železničního spojení a o vyřešení
návazných technických problémů. Velkou pozornost věnuje maďarská strana
rovněž otázkám vodního hospodářství – a to nejen jímání pitné vody, ale zejména společné příhraniční spolupráci při ochraně vodních toků a preventivním
technickým opatřením proti záplavám. V těchto otázkách, charakterem společných pro všechny regiony, došlo při přijímání usnesení ke všeobecné shodě.
Mírné rozpaky způsobila naopak informace o práci maďarských kolegů na několikajazyčném technickém slovníku s definicemi pojmů z oboru betonového
stavitelství. Řešení otázky, zda se bude v práci pokračovat, zatím bylo odloženo na setkání představitelů organizací, které bylo svoláno na dny 6.–10. října
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ptávky zastupovalo bezmála sto tisíc odborných návštěvníků z 54 zemí. Čilý
obchodní ruch na výstavišti kulminoval ve středu a ve čtvrtek; za tyto dva dny
branami prošlo téměř šedesát tisíc návštěvníků.

Přijetí u primátora města Sátoraljaújhely
do maďarského Szegedu. Ve hře je nejenom otázka nemalých financí spojených s jeho případným vydáním, ale jak upozornili slovenští kolegové, i skutečnost, že v krátké době budou platné Eurokódy, které tuto tematiku budou
obsahovat. V usnesení byl potom vysloven souhlas s pokračováním prací na
přípravě materiálu pro slovník a po zvážení všech okolností bude rozhodnuto
o způsobu jeho případného vydání.
Odpoledne bylo věnováno odborným exkurzím – prohlídce zařízení na jímání
vody v Sátoraljaújhely, architektonicky zajímavé novostavby Domu maďarského jazyka v Széphalomu a návštěvě továrny na výrobu porcelánu v Holloházu, včetně prohlídky továrního muzea. K prohlídce rekonstrukce hradu Fuzér
jsme se nedostali, přišla bouřka s přívalovým lijákem, a tak jsme chvíli zůstali
v podhradí a prohlédli si zajímavý, původně románský, v současné době zbarokizovaný kostel. Den ukončila společná večeře v renesančním stylu na hradě
v Sárospataku.
Dopoledne dalšího dne bylo věnováno prohlídce Sárospataku za doprovodu
a s výkladem hlavního architekta města. Překvapilo nás množství historických i moderních objektů v tomto poměrně malém, ale velice kulturním městě
a také jsme ocenili velké množství udržované zeleně. V areálu gymnázia je
historická budova školy (dnes školní muzeum), kde právě, ony již zmíněné čtyři
roky, působil J. A. Komenský. Cenná je i knihovna, obsahující 250 tis. svazků – v sále je vystaveno 24 tisíc knih. Impozantní je renesanční hrad – sídlo
Rákocziů, panovníků Sedmihradska.
Odpoledne byl program oficiálně uzavřen konečnou redakcí a podpisem společného prohlášení. Potom už vítaná chvíle osobního volna a další ráno balení
a nástup na 920 km cesty směrem západním. V závěru krátké informace pokládám za nutné připomenout, že návštěva Sárospataku proběhla bez nároků
na financování cesty z prostředků ČSSI a ČKAIT.
Ing. Vratislav Baum
člen výboru OP ČSSI Karlovy Vary

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
představil minulost i budoucnost
českého strojírenství
Jubilejní ročník přivítal dva tisíce
vystavovatelů a téměř sto tisíc
návštěvníků. 50. mezinárodní strojírenský veletrh a 6. mezinárodní
veletrh obráběcích a tvářecích
8 strojů IMT potvrdily klíčovou roli
strojírenství a elektrotechniky v ekonomickém rozvoji. Brněnské výstaviště se
již po padesáté stalo křižovatkou evropského obchodu.
Své technologie, produkty a služby přijeli nabídnout zástupci firem z 29 zemí
a celkový podíl zahraničních vystavovatelů se zvýšil na 36,5 %. Stranu po-

Oslavy jubilejního 50. ročníku proběhly v důstojné atmosféře. Mezi gratulanty
nechyběl ani prezident České republiky Václav Klaus, který veletrh označil
za přehlídku obrovského technického pokroku a nepochybně nejvýznamnější
setkání domácích a zahraničních vystavovatelů v naší zemi. „Jsem velmi rád,
že veletrh žije a že se naše strojírenství opět stalo dynamickou částí našeho
hospodářství. MSV jasně dokazuje, že se naše strojírenství po určitém zakolísání na počátku devadesátých let opět chytlo a dokáže se ve světě prosadit,“
zdůraznil český prezident.
Veletrh navštívil také premiér Mirek Topolánek, eurokomisař Vladimír Špidla,
předseda PSP ČR Miloslav Vlček a řada dalších prominentních hostů z tuzemska i zahraničí. V rámci oslav bylo oceněno čtrnáct firem, které vystavovaly na
všech dosavadních ročnících (Arcelor Mittal, Böhler Uddeholm, ČKD Export,
ČKD Group, Hauke, Metalimex, Pfeiffer Vacuum, Siemens, Swisstool ExportGruppe, Šmeral Brno, Třinecké železárny, Vítkovice, ŽĎAS a ŽDB Group).
Dominantním oborem ročníku byly obráběcí a tvářecí stroje. 6. mezinárodní
veletrh IMT obsadil zatím největší výstavní plochu 20 000 m2, zúčastnilo se
rekordních 560 vystavovatelů z 21 zemí. Podíl zahraničních firem byl poprvé
nadpoloviční a dosáhl 52,7 %. „IMT je jeden z naprosto nejlepších veletrhů
obráběcích a tvářecích strojů v Evropě. Enormní zájem o letošní ročník nás
velmi těší,“ prohlásil Filip Geerts, výkonný ředitel Evropského výboru pro spolupráci v průmyslu obráběcích strojů CECIMO.
Hlavním tématem ročníku byl 5. specializovaný projekt Automatizace.
Do bienále zviditelňujícího v rámci MSV prezentace měřicí, řídicí, automatizační
a regulační techniky se přihlásilo 450 vystavovatelů ze 16 zemí, mezi nimi sto
zahraničních.
Partnerskou zemí 50. ročníku MSV bylo Německo a nosným doprovodným
programem GERMAN DAYS 2008. Čtyřdenního setkání zástupců českých
a německých firem, ale také obchodních a hospodářských organizací, politiků
a vědeckých pracovníků se zúčastnilo 40 přednášejících a několik set posluchačů.
V rámci doprovodného programu veletrhů MSV a IMT se uskutečnilo více než
padesát odborných setkání. K nejprestižnějším patřily sněm Svazu průmyslu
a dopravy ČR, Fórum Hospodářských novin o dopadech finanční krize a příliš
silné koruně, diskusní panel „Uživí nás hlava?“ o podpoře inovací, Business
den Ruské federace, Národní den Slovenské republiky, mezinárodní kooperační setkání firem b2fair Kontakt-Kontrakt 2008, konference Vize v automatizaci
V a MATAR 2008. Problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků již potřetí
pomáhal řešit personalistický veletrh Kariéra 2008 – nabídka pracovních příležitostí ve strojírenství, elektrotechnice a automobilovém průmyslu.
Jiří Erlebach
manažer PR a reklamy MSV

Dny evropského dědictví
v Českých Budějovicích
Oblastní kancelář ČKAIT se přihlásila jako spolupořadatel k akci Dny
evropského dědictví, kde celostátní zahájení proběhlo ve dnech 12. a 13. 9. 2008
v Českých Budějovicích. Pořadatelem bylo Sdružení historických sídel spolu
s Magistrátem města České Budějovice. Oficiálními hosty pozvanými Sdružením historických sídel byl prezident ČSSI Ing. Svatopluk Zídek s manželkou
a hosty pozvanými primátorem města byl předseda Komory Ing. Pavel Křeček,
přednosta oblasti ČKAIT Ing. Jiří Schandl, předseda OP ČSSI Ing. Jan Jelínek
a Ing. Ladislav Vonášek, který spolu s Ing. Benešovou zajišťoval exkurzi na
koněspřežce.
Se statutárním městem České Budějovice byla uzavřena Dohoda o partnerství, na základě které jsme zajistili odborné činnosti k tématu Kulturní a historický odkaz koněspřežné dráhy a dále pak v rámci pořádaných výstav jsme
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představili další technické památky na území Jihočeského kraje. Byly to publikace vydané Komorou a ČSSI: Technické památky V4 a Mapa technických
památek, otisky z publikovaných tiskovin ČKAIT: Třeboňská rybniční soustava,
Buškův hamr, Schwarzenberský kanál, dále převzaté prospekty Písek – procházka městem, Písek – historická pokladnice, Mlýn Hoslovice, Stádlecký
most, Elektrárna Písek a námi vydaný prospekt František Křižík.
Oficiální hosté absolvovali dne 12. 9. 2008 prohlídku historické části Českých
Budějovic, vernisáž výstavy a večerní koncert duchovní hudby. Výbor oblasti
využil této příležitosti a uspořádal setkání členů výboru s pozvanými hosty
k přátelské besedě, kde byly probrány zejména veřejné aktivity Komory a Českého svazu stavebních inženýrů.
Sobota dne 13. 9. 2008 byla určena plně pro veřejnost. Na 9. hodinu dopolední jsme zajistili představení projektové studie na výstavbu Koncertního
a konferenčního centra Antonína Dvořáka v Českých Budějovicích od architekta Kaplického. Zde byla zajištěna prezentace modelu (nazývaného pro
organické tvary rejnok), výkresové dokumentace včetně akustických výpočtů
a zejména odborný výklad zástupce investora Dr. Vladimíra Kostky. Této veřejně přístupné akce se účastnilo cca 40 osob.
Po oficiálním zahájení Dnů evropského dědictví, které proběhlo v 10 hodin na
Piaristickém náměstí za účasti ministra kultury Václava Jehličky a zástupců
dalších ministerstev, krajského hejtmana a dalších významných osobností, se
zájemci o program Kulturní a historický odkaz koněspřežné dráhy přesunuli
k Muzeu koněspřežky v Mánesově ulici. Cestou v České ulici zhlédli nainstalovaný úsek dráhy s drezínou na pohon šlapáním určenou pro kontrolu tratě
a model vozu pro přepravu soli ve skutečné velikosti. V objektu bývalého
skladu soli proběhl křest publikace Historií a krajem koněspřežky. V Muzeu koněspřežky poskytl úvodní informace o této národní kulturní památce
PhDr. Ivo Hain a účastníci se přesunuli do autobusu. K muzeu se dostavila též
námi pozvaná delegace zástupců Rakouské komory, vedená Ing. Joachymem
Kleinerem, vedoucím sekce inženýrů. První zastávkou byly budovy přepřahací
stanice v Holkově. Tento objekt, který je zmiňován již od 15. století, fungoval
jako zájezdní hostinec Veselka. Do koněspřežné dráhy byl zařazen jako hostinec a přepřahací stanice. V původní dispozici dále fungoval jako zemědělský
objekt až do 80. let 20. století, avšak postupně chátral. Ruiny se ujala skupina
nadšenců kolem Ing. Benešové, která objektu vrací původní tvář a plánuje
jeho následné využití jako muzeum formanské a koněspřežní dopravy a pro
provozování agroturistiky. Vlastníci objektu připravili pro účastníky zájezdu
odborný výklad o původním účelu a stavu objektu a jeho postupné rekonstrukci. V autentických prostorách, odpovídajících tehdejším podmínkám,
poskytli účastníkům stylové občerstvení v duchu 1. pol. 19. století. Dále poskytli dostupné publikace o koněspřežce a zejména prospekt o Vojtěchu Lannovi, provozovateli této tratě, který jsme speciálně k tomuto účelu zpracovali
a vydali. Na místě jsme se setkali s výpravou rakouského Sdružení přátel
koněspřežky, kteří absolvovali obdobný program s českým průvodcem obráceným směrem. O rozlehlosti objektu přepřahací stanice svědčí to, že přítomných 49 účastníků české trasy a 34 účastníků rakouské výpravy se v objektu
sešlo a absolvovalo část společného programu a vzájemně pohovořilo. Trasa
exkurze pokračovala do Bujanova, do míst, kde se nacházela tzv. koláčová
stanice a kde je dost pozůstatků z původní tratě. Starosta obce poskytl účastníkům vedle výkladu též odpovídající občerstvení – kávu a koláč. Konečným
cílem byla stanice Kerschbaum v Horním Rakousku, kde je též muzeum a zejména kde je v provozu úsek cca 800 m tratě, po kterém byli účastníci vezeni
v replice historického vozu se živým koňským pohonem.
Přestože o koněspřežné železnici existuje dost písemných informací, poskytly
úplně nové poznatky dvě publikace vydané jihočeským muzeem, a to Lexikon koněspřežních železnic a Zprávy se Spojených států severoamerických
o železnicích, parních jízdách a ostatním veřejném podnikání sepsané rytířem
Františkem Antonínem Gerstnerem během jeho pobytu v Severní Americe
v letech 1838 a 1839. Obsah těchto publikací je mimořádně zajímavý, a byly
proto poskytnuty knihovně IC Praha. Ze zprávy z 15. 4. 1839 cituji: „Každý projekt určité americké železnice byl vytvořen jedním nebo více inženýry. Několik
inženýrů k němu ve svých zprávách zaujalo stanovisko a byla provedena důkladná místní šetření u každé železniční tratě. Zpravidla trvá zpracování projektu 2–3 roky, takže déle než stavba dráhy samotné. Protože jsem navštívil
téměř všechny evropské železnice, mohu bohužel tvrdit, že předběžná šetření
a projekty nejsou nikde prováděny tak důkladným způsobem jako zde. Lidé
v Evropě se obávají předběžných nákladů a mají příliš málo trpělivosti 2 nebo
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Model vozu pro přepravu soli a replika drezíny pro kontrolu tratě
u skladu soli v Českých Budějovicích

Vedoucí rakouského spolku přátel koněspřežné železnice s Ing. Václavou Benešovou

Autentická jízda po trati v Kerschbaumu
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3 roky čekat na vyhotovení projektu a všech předběžných šetření. Se stavbou je vždy započato co možná nejdříve a provoz na trati je tak zahájen brzy,
při realizaci dalších staveb ale úsilí pozvolna polevuje… A obvykle na konci
stavby je vidět, že by se ušetřily statisíce, kdyby bylo investováno několik
tisíc navíc do přípravných prací.“ Zprávy obsahují mnoho dalších zajímavých
poznatků, dodnes platných, které ukazují na racionálnější způsoby výstavby
ve Spojených státech.
Naše partnerství při zajištění Dnů evropského dědictví bylo Magistrátem
města České Budějovice velice pozitivně hodnoceno. Na webových stránkách
informačního centra města jsou uveřejněny naše materiály k technickým památkám v kraji. Účastníkům se akce též líbila a splnila tak účel spočívající
v propagaci historického odkazu této dráhy – technické i lidské spojnice jižních Čech s Horním Rakouskem.
Ing. Jiří Schandl
přednosta oblasti ČKAIT České Budějovice

Medzinárodná konferencia
„ZAKLADANIE STAVIEB 2008“
V dňoch 16.–17. októbra 2008 sa uskutočnila 10. konferencia ZAKLADANIE
STAVIEB 2008.
Organizátorom konferencie bol Spolok statikov Slovenska v spolupráci
s Katedrou geotechniky SvF STU, Asociácie civilných inžinierov na Slovensku
a Regionálne združenie SKSI Bratislava, Košice, Trnava.
Na konferencii sa zúčastnilo 95 účastníkov, ktorí si vypočuli 18 prednášok, z toho
5 z Českej republiky, 1 z Poľska, 1 z Maďarska a 11 od domácich autorov.
Úvodné prednášky predniesli odborní garanti:
prof. Ing. Peter Turček, PhD., a prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., ktoré boli zamerané na poruchy základových konštrukcií spôsobené zmenou napätosti
a vplyvom vody.
V ďalších prednáškach boli prezentované konkrétne poruchy konštrukcií zakladaných na sprašiach, iniciovanie zosunov stavebnou činnosťou a poruchy
svahov na cestných komunikáciách.
S veľkým záujmom si vypočuli účastníci konferencie prednášky doc. Ing. Jana
Masopusta, CSc.: „Sanácie komínového prostredia v mieste závalu železničného tunela Březno pri Chomutove“, „Sanácie základov pilierov Karlového
mosta v Prahe“ a Ing. Svätopluka Zídka: „Ochrana karlovarských prameňov
a ich vplyv na zakladanie festivalového komplexu Thermal v Karlových Varoch“ a „Zaujímavosti z realizácie pri zakladaní niektorých významných stavieb v Karlových Varoch v 70. až 90. rokoch minulého storočia“.
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Na záver konferencie v bohatej diskusii účastníci ocenili prínos konferencie a predniesli tematické závery a návrhy pre 11. konferenciu ZAKLADANIE STAVIEB 2009.
Doc. Ing. Štefan Kolcun, PhD.
podpredseda SKSI

FESTIVAL TECHNÉ OSTRAVA 2008
Ve dnech 22.–24. 10. 2008 se uskutečnil v Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě již VII. ročník Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách se zaměřením na vědeckou spolupráci
a cestovní ruch TECHNÉ OSTRAVA 2008.
Mezinárodní festival filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových
památkách se během uplynulých šesti let své existence zařadil do povědomí domácích i zahraničních institucí a odborníků na tuto problematiku. Již
tradičně na přípravě festivalu spolupracují vedle domácích organizací (Dům
kultury Poklad, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravské kulturní sdružení, Nadace Landek Ostrava a další) také zahraniční instituce, zejména z Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Holandska a nově
také z Ukrajiny a Francie a dále pak i některé mezinárodní organizace, jako
např. CEBIRD, TICCIH (od roku 2004), zabývající se problematikou ochrany
a využití technických památek v celoevropském měřítku. Festival v sobě skrývá vedle výrazně technicistního prvku i silný náboj kulturní. V letošním roce
byl tematicky zaměřen na problematiku technického a industriálního dědictví
a možnosti jeho nového využití, přičemž hlavní tematické okruhy festivalu byly
následující:
– Nové využití průmyslových objektů a průmyslových areálů
– Přeměny brownfields a jejich revitalizace
– Staré průmyslové regiony hledají svou novou tvář
– Industriální kultura jako součást cestovního ruchu
– Historická průmyslová architektura a její nové možnosti
– Využití a význam památek kulturního dědictví pro cestovní ruch
– Historické stroje
– Doprava a dopravní stavby
– Historická řemesla a uchovávání jejich tradice
– Problematika výchovy nových odborníků v oblasti technických a průmyslových památek a cestovní ruch
Letošní festival se od předchozích lišil tím, že byly spojeny dvě akce dříve probíhající paralelně – promítání filmů s odbornou tematikou a prezentace vybraných přednášek, v blocích střídajících filmovou produkci. To umožnilo zájemcům
o obě formy prezentace zúčastnit se jak filmového, tak přednáškového bloku,
které se uskutečnily v hlavním promítacím sále Domu kultury Poklad.
Již tradičně jsou součástí hlavního programu festivalu doprovodné programy,
které umožňují bližší poznání zúčastněných zemí, výměnu zkušeností odborníků jak po stránce teoretické, tak praktické. Velmi zajímavá z tohoto pohledu
byla vernisáž výstavy fotografií polského fotografa Arka Goly, nazvaná „Lidé
zrození z uhlí“, která se uskutečnila v předvečer slavnostního zahájení festivalu v Ostravském muzeu.
Do programu exkurzí zahraničních a domácích účastníků festivalu, které jsou
pořádány v poslední den festivalu, byly v letošním roce zařazeny návštěvy
historické Radiostanice v Gliwicích, zdejšího Muzea historie rádia a umění
médií, Muzea uměleckého slévárenství a návštěva Muzea elektrárenství
v elektrárně „Łaziska“ v Łaziskach Górnych u Katowic v Polsku. Zájemci z řad
zahraničních návštěvníků měli možnost zúčastnit se exkurze v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí a ve sklárnách Bohemia Crystalex v Karolínce u Vsetína.

Konference se zúčastnili zástupci ČKAIT Ing. Trnka (první zprava)
a Ing. Zídek (druhý zprava)

V průběhu hlavního programu festivalu, který se uskutečnil ve čtvrtek 23. října, byly postupně prezentovány vybrané odborné filmy a přednášky významných našich i zahraničních odborníků, zabývajících se problematikou ochrany
technického a industriálního dědictví a možnostmi jeho nového využití. Poslu-
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I v letošním roce byla udělena Cena Ing. Stanislava Vopaska, zakladatele
Hornického muzea v Ostravě, prvního nositele ceny Ostravská Venuše, za
individuální přínos v oblasti ochrany a dalšího využití technických a průmyslových památek. Cenu z rukou pana Ing. Josefa Kimera, CSc., ředitele Nadace
Landek, převzal pan Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc., významný odborník, který
zasvětil celý svůj život ostravsko-karvinskému hornictví a po ukončení aktivní
činnosti v dolech OKD se i nadále aktivně věnuje záchraně hornických památek, zvyků a tradic.
Festival TECHNÉ OSTRAVA 2008 je již minulostí. Vybudoval si pevné místo
mezi festivaly podobného typu, které jsou u nás pořádány. Organizátoři festivalu se již dnes zamýšlejí nad tím, jak zvýšit zájem odborné i laické veřejnosti
o 8. ročník tohoto festivalu. První kroky již byly učiněny zařazením festivalu do
kalendáře akcí pořádaných v rámci bienále Industriální stopy v roce 2009.
Doc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
VŠB – TU Ostrava

Pozn.: Autor článku je členem organizačního výboru festivalu TECHNÉ
OSTRAVA 2008.

Slévárenský exponát historického litinového mostu v areálu fungující slévárny i Slévárenského muzea v polské Gliwici, foto: Ing. Vítek
chači si tak mohli vyslechnout např. příspěvky historika PhDr. Pavla Hamzy ze
Slezské univerzity v Opavě, prezidenta ČSSI Ing. Svatopluka Zídka, kronikářky
městského obvodu Vítkovic paní Lenky Kocierzové, pracovníků Hornického
muzea v Příbrami, ředitele PaedDr. Josefa Velfla a Ulricha Haaga, ze zahraničí
pak např. přednášky polských hostů – Mgr. Andrzeje Wilka z Kanceláře konzervátorských služeb a památkové dokumentace z Wroclawi, Mgr. Marcina
Lesiaka z Městského úřadu v Zabrze a další.
Na festival bylo v letošním roce přihlášeno celkem 52 filmů a televizních pořadů z České republiky, Polska, Slovenska, Německa a Rakouska, z nichž odborná porota vybrala do soutěže 24 snímků. Nejlepší z filmů byly oceněny soškou
Ostravské Venuše jako hlavní cenou a třemi čestnými uznáními.

PRAZDROJ PLZEŇ – téma pro
Zlatou minci ČNB
Česká národní banka představila veřejnosti v pořadí již šestou minci z cyklu
zlatých mincí Kulturní památky technického dědictví, kterým se snaží přiblížit
významné technické památky nacházející se na našem území. Tématem mince
se stal plzeňský pivovar, jehož Jubilejní brána a vodárenská věž byly počátkem
října zapsány do seznamu kulturních památek. Slavnostní prezentace mince
proběhla 8. října 2008 za přítomnosti zástupců Plzeňského Prazdroje, České

Hlavní festivalovou cenu Ostravská Venuše získal pan Ladislav Bardoň za
soubor vybraných filmových dokumentů, které vznikly v letech 2007–2008
k 20. výročí založení Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě a jež jsou věnovány tematice ostravsko-karvinského hornictví, čestná uznání přidělila odborná porota následujícím snímkům a autorům:
– redakce pořadů Toulavá kamera a Objektiv České televize za soubory televizních dokumentů věnovaných technickým památkám a řemeslům,
– televizní dokument Polské televize v Katowicích Poslední plavba Grafa
Zeppelina, režisérské trojice Ewa Kozik, Krzysztof Miller a Ewa Steniewicz,
vyprávějící o neuvěřitelné historii letadlové lodi, která měla být pýchou Třetí
říše a zvrátit výsledky 2. světové války,
– poetický dokument věnovaný historii Vítkovic a jejich proměnám a za popularizaci technických památek a industriální architektury této části Ostravy –
autorkou snímku je paní Lenka Kocierzová.
Do soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci studentů bylo přihlášeno celkem 32 prací. Cenu rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za 1. místo získala Ewa Grzegorzak – Loposko z Hornoslezské
vysoké školy obchodní Wojciecha Korfantego v Katowicích za diplomovou
práci Destynacje rozwoju turystyky przemysłowej v wojwodstwie slaskim.
Cenu rektora Hornoslezské vysoké školy obchodní Wojciecha Korfantego
v Katowicích za 1. místo získala Katsiarina Kovaljová z Běloruské národní
technické univerzity za bakalářskou práci Tradiční průmysl jako způsob průmyslového turismu – Rekonstrukce pivovaru v kulturním centru Řehlovice.
Porota dále ocenila cenami obou rektorů také práce, které se umístily na
2. a 3. místě. Zvláštní Cenou ředitele festivalu byly odměněny dvě práce
studentů.

Představení mince v prostorách pivovaru Prazdroj, zleva: Ing. arch.
Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu, autor mince
akademický sochař Zbyněk Fojtů, guvernér České národní banky
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., a generální ředitel Plzeňského Prazdroje Mike Short
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Revers – plzeňský pivovar

Avers mince – plzeňský pivovar

národní banky, Národního památkového ústavu, zástupce ČKAIT a představitelů místní samosprávy.

vání technických norem v ČR zabezpečovat Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

O úvod setkání se postaral generální ředitel Plzeňského Prazdroje pan Mike
Short, který ve svém projevu vyzvedl jedinečnost plzeňského piva a zároveň
ocenil, že Česká národní banka vybrala plzeňský pivovar jako jeden z deseti
objektů ztvárněných na zlatých mincích. Za Národní památkový ústav promluvila autorka cyklu Ing. arch. Eva Dvořáková, která představila zrod celého cyklu zlatých mincí věnovaných technickým památkám. PhDr. Jindřiška Eliášková
z Plzeňského Prazdroje přiblížila okolnosti vzniku plzeňského pivovaru v roce
1842 a stavby Jubilejní brány, k níž došlo o padesát let později a která se stala
jednou z dominant pivovaru. O samotném návrhu mince promluvil její autor,
akademický sochař Zbyněk Fojtů, který se pokusil na minci vystihnout všechny
typické znaky plzeňského pivovaru – Jubilejní bránu s průhledem do areálu
pivovaru s vodárenskou věží, pivní sudy i varné pánve.

Na základě četných a dlouhodobých stížností zejména malých a středních
podnikatelů, tlumočených mj. Hospodářskou komorou, ČKAIT, ČSSI a dalšími
nevládními organizacemi, Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo ÚNMZ
tři základní priority, kterých má být v rámci transformace dosaženo.
První prioritou je zlepšení dostupnosti ČSN, a to zejména využitím internetového přístupu k elektronické formě norem, druhou prioritou je výrazné
zlevnění ČSN, a to až na 50 % současného stavu, a třetí prioritou je zlepšení srozumitelnosti ČSN, což se týká obsahu, používané terminologie
a kvality překladů (většinou z angličtiny) do českého jazyka u evropských (EN)
a mezinárodních (ISO) norem. Součástí transformace je i vytváření podmínek
pro to, aby maximum ČSN bylo v českém jazyce.

Cyklus Kulturní památky technického dědictví započal v roce 2006 vydáním
mince věnované ruční papírně ve Velkých Losinách a pokračoval mincí znázorňující observatoř pražského Klementina. V loňském roce byly emitovány
mince znázorňující Ševčinský důl v Příbrami – Březových Horách a vodní mlýn
ve Slupi. První letošní mince měla za své téma řetězový most přes Lužnici
u Stádlce. K šesti již vydaným mincím se během příštích dvou let připojí ještě
čtyři další. Na jaře příštího roku vyjde mince věnovaná funkcionalistickému
zdymadlu na Labi pod Střekovem. Na podzim roku 2009 svoji minci získá
i větrný mlýn v Ruprechtově, který je vybaven jediným dochovaným exemplářem Halladayovy turbíny na našem území. Na jaře roku 2010 bude emitována
mince věnovaná největšímu manufakturnímu hamru na našem území, který se
nachází v Dobřívi nedaleko Rokycan. Celý cyklus bude uzavřen na podzim roku
2010 a tématem poslední mince bude důl Michal v Ostravě, jeden z prvních
plně elektrizovaných dolů na našem území.
Mgr. Petra Madarová
Oddělení mincovní tvorby České národní banky

Transformace technické normalizace ČR
Podle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu dochází ke dni 31. 12. 2008
ke zrušení příspěvkové organizace Český normalizační institut (ČNI) a tím také
ke zrušení pověření této právnické osoby k zabezpečení tvorby a vydávání
technických norem. Proto také ČNI jednostranně vypověděl uzavřené smlouvy
se zpracovateli českých technických norem. Od 1. 1. 2009 bude tvorbu a vydá-

V oblasti tvorby technických norem chce ÚNMZ, jako národní normalizační
orgán docílit stavu, kdy jeho přímými smluvními partnery budou sektorově
a oborově orientovaná Centra technické normalizace (CTN). Tato centra pak
budou ve smluvním vztahu s jednotlivými zpracovateli norem. Pokud se týče
stavebních norem, měla by síť CTN pokrýt celou oblast tvorby výrobkových,
návrhových a aplikačních norem, týkajících se stavebních výrobků, navrhování
a provádění staveb. Síť „stavebních“ CTN se v současné době připravuje; jednání o jejich přípravě se zúčastňuje mj. Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT
a ČSSI. Stavebními CTN by se měly stát výzkumné ústavy (Kloknerův ústav ČVUT
Praha), projektové organizace (Pragoprojekt Praha, Hydroprojekt Praha), zkušebny výrobků (nyní autorizované/notifikované osoby podle zákona č. 22/1997 Sb.)
a další právnické osoby, ve vztahu ke své specializaci.
ČKAIT a ČSSI se dohodly s předsedou ÚNMZ, ing. A. Šafaříkem-Pštroszem,
na přípravě a předání seznamu expertů za oblast stavebnictví, kteří by se
mohli podílet na tvorbě norem. V případě zájmu o aktivní účast v procesu
tvorby technických norem, tj. jejich zpracování, překladech, oponování, nám
podejte laskavě zprávu na adresu ckait@ckait.cz a kopii laskavě zašlete na
adresu ckait@iol.cz , včetně upřesnění profesního oboru, v němž byste měli
zájem spolupracovat.
Změny v přístupu k ČSN jsou v současné době v legislativním procesu. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; návrh navazující prováděcí vyhlášky MPO, obsahující mj. pevné
ceny přístupu k normám, byl předán k notifikaci Evropské komisi. Jakmile budou
všechny úpravy definitivně schváleny, budeme Vás neprodleně informovat.
Ing. Svatopluk Zídek
prezident Svazu stavebních inženýrů a člen představenstva ČKAIT

PF 2009
Úspûch v novém roce 2009, zdraví a ‰tûstí
Vám pﬁeje

Pﬁedseda a pﬁedstavenstvo âKAIT

XIV. REPREZENTAČNÍ PLES
V BESEDNÍM DOMĚ V BRNĚ
Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Brno
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblast Brno
Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

v sobotu 14. února 2009
Na tradiční ples v krásném prostředí zveme srdečně naše členy a přátele. 
Rezervujte si prosím místa na oblastní pobočce ČSSI u paní Věry Staré,
Vrchlického sad 2, Brno, tel.: 545 214 801, mobil: 732 614 187. 
Prodej vstupenek bude od 1. února 2009.

Regionální centrum, další dominanta krajského města

