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roběhlo fotbalové mistrovství Evropy ve Francii. Měsíc bylo
v Evropě pozdvižení – doufal jsem v obdobnou situaci, jaká
byla v Bělehradě v roce 1976. Přál jsem to našim, ale v době,
kdy čtete úvodník, již je známo, že mé přání nebylo otcem
myšlenky. V televizi ukázali všechny stadiony, na kterých se bude hrát,
a zejména to, jak probíhala jejich přestavba. Škoda, že Česká televize
nevytváří podobné programy, aby ukázala, jak se staví.
V poslední době jsem měl štěstí na setkání. V polovině května
jsme se sešli v Žižkovské televizní věži s čestnými členy ČKAIT. Byl
pozván architekt Václav Aulický, autor projektu. Jeho přednáška
nás všechny zaujala, zejména technické řešení. Myslím, že jsme se vrátili do tvůrčích let a vzpomněli si, jak jsme žili s projektem, se stavbou. To nám již nikdo nevezme.
Kolegové ocenili i promítnuté pětiminutové šoty staveb, které získaly Cenu ČKAIT. Zatím
máme dva, jeden je o konstrukci sportovní haly ve Vysočanech a druhý o oddělovači dešťových
vod v Praze – Bubenči. Ten první si víceméně může návštěvník sportovního utkání, koncertu
prohlédnout in natura. Druhý ne. Na povrchu bude vidět pouze vstupní poklopy, ale celá kreativní, řemeslná stránka stavby je v podzemí. Většina staveb, kterých jsem se účastnil, má stejný
osud jako všechny podzemní stavby. O to více si cením propagace inženýrské práce. Budeme
v natáčení pokračovat. Jak se říká: Nikdo nás nepochválí, musíme to udělat sami. Všimli jste si,
mimochodem, jak opačně přistoupili k oslavám Švýcaři při otevření Gotthardského tunelu na
rozdíl od naší země při otevření tunelu Blanka?
V souvislosti s tunelem Blanka byly vybudovány podzemní garáže u Sparty a u Prašného
mostu. Připadalo by mi normální, kdyby sloužily jako nájemní pro obyvatele Prahy a část byla
vyhrazena pro P+R (Park + Ride, tj. Zaparkuj a jeď), tedy mimopražské. Chyba mého uvažování – budou v nich parkovat úředníci z hradu a z jiných ministerstev.
V nabitém červnovém bytí mi zbylo trochu času, vypravil jsem se proto do Galerie Lucerna na odbornou konferenci, pořádanou Dagmar a Ivanem Havlovými. Vyslechl jsem si mnoho
zajímavého o paláci, ve kterém snad každý Pražan musel strávit určitý čas. Již jako kluci jsme
měli „zmáknuté“ různé pražské atrakce a k nim patřil i pater noster – výtah, ve kterém jsme se
strašili, že pojedeme hlavou dolů. Abychom se svezli, museli jsme „vyčíhnout“ okamžik, kdy
vrátný na chvíli odešel. V juniorském věku to byl čas plesů, odpoledních čajů, s nadsazeným
furiantstvím pak pozváním slečny na silně ředěný gin fizz. Pak přišly koncerty – Praha ostatně
dodnes vzpomíná na vystoupení Satchma – Louise Armstronga.
Velmi mne zaujala přednáška o díle Vácslava Havla, dědečka prezidenta, který, ač nedokončil pražskou techniku, byl úžasně nadaným stavitelem. Měl ovšem problémy s autorizací
projektů, jeho podpis je často přeškrtnutý a doplněný podpisem oprávněné osoby. Na mnoho
projektů pravděpodobně najímal významné architekty, například Antonína Balšínka na ztvárnění fasády činžovních domů. Tím jsem se zase přenesl do současnosti, kdy je důležitá funkce
a dokonalé technické řešení, doplněné však vzhledem. Že by se u jednoho z předsedů ČKA
uplatnila myšlenka Vácslava Havla? Chce-li investor výtvarně zdařilé dílo, objedná si je u architekta, chce-li mít technicky a uživatelsky zdařilé dílo, objedná si je u inženýra.
Další přednášky byly rovněž zajímavé a dokonce jsem ocenil velmi erudovaný podnikatelský záměr pro využití paláce Lucerna – cca 28 % bytů, kanceláře, obchody, pasáže a zábava, restaurace. Vše promyšlené. Při tom se myslelo na klienta. V biografu muselo být vidět ze všech
míst (plátno bylo nahoře). Dnes jdete do bývalého kina předělaného na divadlo a klidně vám
prodají lístky na balkon, z kterého více než polovinu jeviště nevidíte. Dotyčné to ale nezajímá,
hlavně, že byla naplněna kasa. Lucerna má ještě jednu osobnost, jíž byl akademik Bechyně – už
jako mladého inženýra, propagátora betonových konstrukcí, jej oslovil stavitel Havel. Inženýr
nepříznivé základové poměry přeměnil ve prospěch stavby, do betonových konstrukcí využil
štěrkopísků. O tom si přečteme, doufám, v jednom z čísel Stavebnictví. Třetím setkáním bylo
jednání s premiérem Sobotkou za účasti zástupců profesních komor.
Taky se vám zdálo, že Karla už bylo dost? Přesto jsem našel ještě pár informací, které by se
daly aplikovat do současnosti. Karel IV. vypracoval zákoník, ukázalo se však, že českým stavům
není jeho návrh po vůli. Nic nového – kolik zákonů dnes není mnohým po vůli. Jedním z nich se
mi jeví novela stavebního zákona. Novela nic nepřinese, naopak si myslím, že „rejpalové“ už jsou
1

úvodník

zakleknuti ve startovních blocích, aby našli paragrafy, které jim pomohou zabránit výstavbě. Motto urychlit výstavbu se již ani neprezentuje, zmizelo někde v dáli. Co s tím? Zahodit? To ješitnost nedovolí...
Až potkám paní ministryni hodnou jména Karla, tak jí poradím, co
před více než šesti sty léty udělal velký císař. Nemohl se shodit tím, že
by mu neprošel zákoník, řekl tedy, že zákoník shořel. Nepovedená novela bude uložena na mnoha elektronických nosičích, bude to muset být
sofistikovanější prohlášení, ale asi bude prospěšné. Kolik zákonů bylo
koneckonců odloženo. Sám ministr Ťok zahodil zákon o dopravních
stavbách vypracovaný advokátní kanceláří. Ani se neptám, kolik stál.
V tomto čísle je uveřejněn můj dopis premiérovi Sobotkovi, který
jsem mu předal při setkání s profesními komorami. Jediné řešení situace ve stavebnictví je zcela změnit povolování staveb – s tím, že bude
nutné změnit spoustu zákonů včetně kompetenčního a možná i ústavního, jinak se z toho „nevyhrabeme“. Nepomůže jenom kosmetická
úprava. Myslím ale, že můj názor se již začíná pomalu prosazovat – alespoň když jsem s ním vystoupil na setkání leaderů ve stavebnictví, tak
se jej chytil ministr Ťok a již podobně mluví do novin s tím, že myšlenku
si vezme Ano-fert do volebního programu. Uvidíme.
Novela stavebního zákona ukazuje, že pomalé změny jsou k ničemu. Je potřeba změny radikální. Když srovnáme americkou a evropskou ekonomiku, v roce 2008 Amerika pochopila, že nesmí dopustit depresi jako ve třicátých letech 20. století a udělala radikální řez.
Evropa šla pomalou cestou a růst její ekonomiky dodnes není srovnatelný s americkým. Čína je nekorektní, komunistická a drží velké
podniky dotacemi. S tou nelze srovnávat.
Blíží se mi vymezený počet znaků a zase se mi do úvodníku nevešla řada sdělení. Ještě však jeden poznatek z poslední doby. Došly
olovnice, všude jsou šikmé sloupy. Na stavbě ČVUT v Praze 6 si všiml bdělý občan většího množství šikmých sloupů a zavolal policii, že
stavba padá. Stavbyvedoucí policii vysvětlil, že se jedná pouze o zásah silnějšího větru. A že se to stává. Konečně máme v architektuře
nový styl – dekonstruktivismus.
V současné době se staví jednoduše, ale především s ohledem
na velký zisk. Udělají se betonové sloupy, deska, komunikační a instalační jádro, zavěsí se skleněné závěsné panely – a je hotovo. Prostor
typu open space se předá nájemci. Aby bylo něco kreativního, zamotá
architekt v rámci dekonstruktivismu trochu hlavu statikům – tam, kde
by to nikdo neočekával, se ocitne šikmý sloup. Proč, to nikdo neví.
Četl jsem, jak se budova Florentina prodala se ziskem několika miliard. Obchod je obchod. A my se divíme, že jsou neustále protežovány
Pražské stavební předpisy.
Našel jsem čas na sledování přednášky architekta Romana
Kouckého o připravovaném Metropolitním plánu. A zase jsem si uvědomil, že dochází k zásadní změně. Já byl vychován technicistně –
tak, aby parametry byly srozumitelně definovány. Nový směr hledá
synergii něčeho, co nikdo neumí dát jasně na papír.
Mluví se o duchu plánu, o zlaté vedutě. Funkční pojetí plánu není definováním lokality, ale charakterem lokality. Autoři se snaží o strukturální
pojetí, zcela opomíjena je doprava a infrastruktura. Jak mi jeden z autorů
Pražských stavebních předpisů totiž vysvětlil, jsou to oblasti méně podstatné, proto jsou v submisivní poloze (význam slova je ostatně z francouzského slova infrastructure doslova znamená: co je pod stavbami).
Když jsem si pak vyslechl, že město plánovat nelze, že přemíra řádu vede
ke smrti a že je nutno vyloučit řád a ponechat chaos, bylo mi jasné, že Pra2
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hu již nic nezachrání. Kdo by pokračoval v přípravě Břevnovské radiály na
západní části nebo na východní části Prahy s napojením a proč? Možná
bude vysoutěženo několika drahých mostů přes Vltavu, bez vazeb. Něco
podobného mají v Ústí nad Labem a my v Praze – Troji.
Pražská oblast ČKAIT připravuje v červnu tiskovou konferenci
k Pražským stavebním předpisům. Humbuk okolo reklam má jednoznačně odvést pozornost od výhodnosti pro developery. Nevím, jaký
člověk pořád podsouvá ostatním myšlenku, že Praha je řídce osídlena
56 obyvateli na hektar a že se vejde do hlavního města ještě půl milionů lidí. Odkud? Možná se Ostravaci rozhodnou přestěhovat do Prahy...
Dne 7. června jsem byl v Poslanecké sněmovně PČR na zasedání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Projednával se
náš autorizační zákon. Chceme společně s ČKA legalizovat honoráře,
vyhláška vypracovaná MMR asi neprojde, zkusíme ještě hledat u někoho oporu v druhém čtení. Opět se objevil pokus ustanovit komoru
geodetů a zeměměřičů. To odmítáme a zejména odmítáme snahu
nedovolit autorizovaným osobám vytyčovat stavby. Ve druhém čtení
hrozí, že bude tato komora vsunuta do zákona č. 360/1992 Sb. Výbor
ji nedoporučil.
Půl roku uplynulo, což mi připomíná, že se bude konat 21. Mezinárodní konference městského inženýrství Karlovy Vary 2016, ale
o ní napíší zprávu jiní. Událo se toho však mnohem více. Neustále
se snažíme o větší informovanost autorizovaných osob a chystáme
anketu ohledně připojištění. Odpověď zatím máme od cca 1800 osob,
tj. od 6 %, což je málo, ale nenecháme se odradit.
Naději mám u mladších kolegů, které vidím u slibu. Neočekávám
od nich intenzivní zapojení, ale zlepšení elektronického echa. Když se
ohlédnu do dob začátků obnovy Komory, vidím ještě rýsovací pera,
minimum programů a T602. A teď? Na druhou stranu jsou to pořád
jenom podpůrné elementy, nápad musí být v každém z nás – podle
toho se pozná, jak jsme kvalitní. Půjdu vyslechnout do Strakovky, jak
projektanti špatně navrhují bezbariérové užívání stavby.
O prázdninách odpočívejte, užijte si dovolené a mějte se jenom dobře.

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT
Staří si myslí, že s nimi odchází lepší svět, mladí si myslí, že pro ně přichází ten lepší.
.

Vyšla stavební kniha 2016 na
téma vodohospodářské stavby
Publikaci Vodohospodářské stavby
si mohou všechny osoby autorizované v oboru Vodohospodářské stavby
a krajinné inženýrství odebrat bezplatně ve všech oblastních kancelářích
ČKAIT.
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Ouvertura Stavebních veletrhů Brno 2016
„Právě jsem se vrátil z hradu….“, zaznělo z úst Ing. Zídka na úvod slavnostní Ouvertury 2016, když posluchačům
sdělil, že historickým městem roku 2015 bylo vyhlášeno ve Španělském sále Pražského hradu město Příbor.
Z tohoto začátku bylo jisté, že slavnostní večer bude Svatoplukem Zídkem vedený v lehké a vtipné nadsázce. Do příjemně uvolněné
atmosféry tak mohly zaznít připravené příspěvky odborné části, zaměřené na vodohospodářské stavby.
Během večera věnovaného vodě, na jehož konci byla v život uvedena tradiční Stavební kniha 2016 a který sloužil zároveň jako pozvánka
k Inženýrskému dni a k pořádané odborné konferenci, byly předneseny
dva příspěvky. V prvním, tzv. „velkovodařském“, nás profesor Broža provedl historií výstavby přehrad. Během zhruba 40 minut jsme v doprovodu
pana profesora obrazně řečeno navštívili všechny významné přehrady ČR
Zanedbaná drobná vodní díla je třeba udržovat
a vyslechli přednášku o bohaté historii výstavby přehrad na našem území, jejich rozmachu i pomyslnou dnešní „bídě“. Přes stavbu nejstarší z kamenného zdiva, nejvyšší nebo např. konstrukčně a technicky výjimečnou,
vodu účelně, hospodárně a šetrně využívat. Organizátory nemile překvapila skutečnost, že se akce nezúčastnili téměř žádní studenti a vůbec
betonovou, nejseverněji položenou, vodárenskou nebo energetickou jsme
žádní pedagogové z ústavů vodního hospodářství obcí, vodních staveb
se dostali až k nejvíce mediálně známé přehradě Velké Heřminovy. Z této
ani vodního hospodářství krajiny ze Stavební fakulty VUT v Brně, ačkoli
stavebně pestré exkurze, kterou jsme v pohodlí auly Stavební fakulty VUT
místo pro konání bylo zvoleno přímo na této fakultě.
v Brně absolvovali, lze udělat jednoznačný závěr: co stavba, to technický unikát s jasnou funkcí a účelem. Chceme-li i v budoucnu hospodařit
Ing. Adam Vokurka
s vodou a mít jí i v našich podmínkách dostatek, jedním z jasných řešení
autorizovaný inženýr v oboru vodního
je výstavba přehradních nádrží, významných rezervoárů vody, účelných
hospodářství a krajinného inženýrství
pomocníků ve zvládání povodňových hrozeb.
Ing. Šárka Janoušková
I ve vodě však platí, že nejen velké přehrady umí být zajímavé.
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
Neméně krásné a stejně kontroverzní mohou být, jak jsme se mohli přesvědčit z následujícího příspěvku o „malé“ vodě,
i stavby stavěné na drobných vodních tocích. Na pozadí
vyjmenovávaných vlastností vody, jako je např. hravost,
pracovitost, rozporuplnost či místy až kontroverze, byly
prezentovány principy úpravy drobných potoků, řek
a říček. V průběhu příspěvku bylo možné na dobových
fotografiích obdivovat stavby hrazení bystřin, účelné
a řemeslně zdatně provedené úpravy potoků,nebo účelné navádění vody pomocí náhonů na vodní mlýny, katry
a hamry. V porovnání k historickým a časem prověřeným
stavbám byly pak představeny nově budované stavby
revitalizační, které se koncepčně snaží o navrácení vodních toků do přírodě blízkého stavu. Jak však v příspěvku
zaznělo, i u dnes objevovaných staveb a např. stále víc
prosazovaných rybích přechodů lze podle skutečností
uvedených v dobových článcích najít první stavební konstrukce již na konci 19. století.
Z obou přednesených příspěvků bylo patrné, že vodařský obor je tradiční technickou a inženýrskou disciplínou. Vodohospodářské stavby jsou pro dnešní dobu stejně
podstatné a důležité jako v dobách minulých, kdy voda
byla prakticky jediným zdrojem energie. I přes různé názory, mnohdy i protichůdné, na jednotlivé stavby na potocích
nebo řekách bude i bez lidského přičinění platit, že voda je
životodárná a chceme-li i my na Zemi žít, musíme se naučit Přehrážka na bystřině, účelem bylo zastavení splavenin a snížení podélného sklonu, 1927
3

Z+i ČKAIT 3/16

Inženýrské dny jsou prezentací nových myšlenek v tradici evropských inženýrských komor. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s Českým svazem
stavebních inženýrů pokračují v tradici a představují témata, která vyžadují naléhavé řešení. Na fotografii je Pňovanský most na Vodní nádrži Hracholusky (foto: Wikimedia, CC BY_SA 3.0).

Inženýrský den 2016 ve znamení vody
Stěžejní obsah prací představených v úvodu Stavebních veletrhů Brno 2016 byl souborem teoretických a praktických
sdělení, hledajících příčiny nepříznivých hydrologických jevů a doporučujících opatření, která mají zmírnit vlivy
nerovnováhy na přírodu a člověka.
Bilance vody v krajině je nepříznivě
ovlivňována narůstajícími faktory podporujícími odtok vody. Zadržování vody a podpora
vsakování vody ustupuje ekonomickým zájmům. Akumulovaná voda v současných nádržích slouží na hranici možností a nestačí
kompenzovat nepříznivou bilanci. Účastníci
Inženýrského dne 2016 obdrželi zasvěcené
informace odborníků z oborů vodního hospodářství, jež byly tříděné do dvou po sobě
následujících programových bloků.

Klimatické změny jsou
fenoménem současnosti
V prvé části byly zastoupeny přednášky
reagující na klimatické změny a jejich důsledky pro vodní bilanci. V části druhé byla obsažena témata představující technická opatření
proti účinkům hydrologických extrémů.
Klimatické změny se staly fenoménem
současného života. Riziko sucha a vysokých
teplot, přinášející nejistoty v odhadu důsledků
na tradiční hospodářská odvětví, je v politické
sféře nedostatečně vnímáno jako problém pro
výrobu potravin a život lidí. Přitom adaptační
4

opatření jsou nákladná a vyžadují dlouhý čas
k realizaci. Pro zadržování vody v krajině jsou
podmínkou dobré právní předpisy, vzájemně
provázané investiční stavby a provozní opatření podporované vědecky fundovanými výstupy. K podobným principům náleží i řešení
k omezování povodňových škod.

Legislativa proti vodním dílům
Na rozpor mezi skutečností stávajícího legislativního rámce pro stavbu vodních
nádrží a vývojem sociálně-ekonomických
potřeb života v českém prostoru poukázal
zejména obsah vystoupení RNDr. Pavla
Punčocháře, CSc., ze Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství České
republiky.
Zužování lokalit hájených pro stavbu
vodních nádrží je varující. Francouzští kolegové nás před lety upozorňovali na nutnost
solidarity při řešení opatření proti povodním.
V devadesátých letech minulého století se
nám princip solidarity nejevil jako podstatný. V době současné poskytují právní předpisy odpůrcům vodohospodářských staveb

takový prostor, že stavba nádrží je prakticky
neuskutečnitelná.
Tím více je nutno oceňovat prezentaci úspěšných realizací na zadržování vody
v krajině, které jsme mohli v přednesených
vystoupeních vidět na obrazech Ing. Kristýny Nevšímalové z Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR.
Pro rozhodovací procesy je velmi žádoucí zdokonalování matematického modelování současných hydrologických jevů. Posluchače zaujaly přednášky prof. Mgr. Ing.
Miroslava Trnky, Ph.D., z Ústavu výzkumu
globální změny Akademie věd ČR a Ústavu
agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy
univerzity v Brně a Ing. Evy Soukalové, CSc.,
z Českého hydrometeorologického ústavu
v Brně.

Sucha a povodně stále častější
Přednášky a obrazy dokumentovaly
extrémy, narůstající v uplynulých rocích v řadách měření, které na některých stanicích
překračují období sta roků. Nevýhodou je,
že extrémy porušily dlouholeté statistické
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rezultáty natolik, že se ocitáme v oblasti
extrapolace a používáme metod stochastických. Dosud nepracujeme dostatečně
s parametrem času, který může nutnost rozhodování akcelerovat. Společnost stojí před
úkolem nalézt východiska dříve, než bude
dosaženo zenitu, za kterým budou nápravná řešení obtížná. Za nápravná řešení jsou
považovány zejména pěstební technologie
v zemědělství a lesnictví a vodohospodářské
investiční stavby, které jsou pro nejbližší budoucnost rozhodujícími činiteli pro zadržování vody v krajině a hospodaření s vodami
podzemními.
Zadržet vodu v krajině je postulátem,
na kterém se shodují odborníci všech zúčastněných oborů. Pohled na nástroje, kterými může být sledovaných cílů dosaženo,
je rozdílný. Do úvah vstupují souvislosti
hospodářské, sociální a politické. U všech
protagonistů Inženýrského dne 2016 byla
patrná snaha o co nejlepší syntézu poznatků jak v oblasti příčin povodní a sucha, tak
v oblasti postupů a opatření omezujících
riziko z nepříznivého vývoje.
Výběr přednášejících, kteří zastupovali kompetentní instituce oboru, umožnil
účastníkům Inženýrského dne 2016 získat
aktuální informace o současném stavu
řešení problematiky povodní a sucha na
našem území.

Nové vodní nádrže budou
nezbytné
V druhé části přednášek byla prezentována technická opatření k ochraně před
povodněmi a k zmírnění nedostatku vody
v době sucha. Pozornost vzbudilo téma
doc. Ing. Ladislava Satrapy, CSc., z Českého
vysokého učení technického v Praze, ve kterém prokázal, jak víceúčelové vodní nádrže
mohou z hlediska investovaných prostředků
efektivně pomáhat k retenci vody v povodí
a současně přispívat k snížení povodňového
rizika a nalepšení průtoků v období sucha.
Česká hydrotechnika je připravena na stavby
tohoto typu, což prokázal ve svém vystoupení
Ing. Petr Březina z Povodí Odry, s.p., na příkladu přípravy vodního díla na horní Opavě
a rekonstrukci vodního díla Šance.
Schopnost vodohospodářských staveb
regulovat hospodaření vodou v jednotlivých
povodích významně navyšuje propracovaný
monitoring povodní a sucha v informačním
systému Odboru státní správy ve vodním

hospodářství Ministerstva zemědělství ČR,
jak velmi zasvěceně informovali Ing. Daniel
Pokorný a B.Sc. Zdeněk Hošek.

Meliorace půdy i pro
zavlažování
Rozsáhlé drenážní systémy na zemědělsky obdělávaných plochách v ČR mohou sloužit
nejen k odvádění vody ze zamokřených půd,
ale naopak také k zadržování vody v systému
a okolní půdě. Rozšíření funkce drenážních systémů je možné po dostavbě hradicích a regulačních nástrojů do stávajících hydromelioračních
staveb. Tento velmi efektivní a v podmínkách
České republiky využitelný nástroj na hospodaření s vodou v půdě představil ve své přednášce
doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., z Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půdy.
Inženýrský den 2016 České komory
autorizovaných inženýrů a techniků přinesl
souhrn aktuálního stavu možností přispět
k omezování následků povodní a sucha.
Schopnost českých vodohospodářských orgánů, tj. české hydrotechniky, čelit
těmto negativním jevům je v zarážejícím
rozporu s nedostatečnou kvalifikací příčin
a složitostí legislativních postupů nutných
k realizaci potřebných inženýrských staveb,
které budou pro zmírnění následků sucha
nevyhnutelné. Racionální snahy o nápravu,
každý jejich krok, je nutno oceňovat, vážit
si ho a autorům poděkovat. Pro Českou
komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bylo ctí, že mohla
představit odbornému publiku přednášky

osobností prezentujících vysoký stupeň poznání v jejich specializacích. Přednášejícím
za jejich přístup ke způsobu sdělení výstupů
svých prací náleží velký dík.

Vhodná technická řešení
potřebují podporu
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě se hlásí jak ke
konstruktivním návrhům, tak ke kritickým postřehům při hledání východisek zmírňujících
následky povodní a sucha na území ČR. Myšlenky, argumenty a návrhy Inženýrského dne
2016 oceňují jeho protagonisté i účastníci.
Poděkování si zaslouží zejména pořadatelé Stavebních veletrhů Brno 2016 a záštita
Ministerstva zemědělství s ministrem Ing.
Marianem Jurečkou, Jihomoravského kraje
s hejtmanem JUDr. Michalem Haškem, Moravskoslezského kraje s hejtmanem Miroslavem Novákem, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v osobě Ing. Michala
Kučery, předsedy podvýboru pro ochranu
přírody a krajiny, a Povodí Moravy, s.p., generálním ředitelem RNDr. Janem Hodovským.
Velkým úkolem nejbližší budoucnosti
pro vodní hospodářství a inženýrské stavitelství je stanovení objektivních priorit k řešení problémů, které Inženýrský den 2016
otevřel, a korektní nastavení politického
a legislativního rámce k realizaci účinných
opatření a investic.
Ing. Miroslav Loutocký
předseda redakční rady

Inženýrský den 2016 se konal v konferenčním sále Morava pavilonu A brněnského výstaviště (foto: Petr Gabzdyl)
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Kolik poslaneckých iniciativ nás ještě čeká?
Kolik neočekávaných změn, které neprošly meziresortním připomínkovým řízením, urychlí stavební činnosti, jak je
proklamováno v cílech dotčených ministerstev? Kolik jich působí právě naopak?
Poslanecké iniciativy mají často opačné důsledky, než jejich
autoři očekávají. V minulém vydání (Z+i 2/2016 str. 14) jsme popsali
poslaneckou iniciativu, která přinesla obtěžující novelu § 77 zákona
o ochraně veřejného zdraví. Ta s platností od 1. prosince 2015 nejen
velmi problematicky řeší ochranu před hlukem, ale i významně zpomaluje a prodražuje stavební řízení.
Nyní přinášíme další pokračování tohoto nového seriálu. Na
ČKAIT se od počátku roku obracejí projektanti, investoři i obce s problémem, který vznikl poslední novelou zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména změnou
§ 36 tohoto zákona.

Původní znění § 36 zákona o pozemních
komunikacích č. 13/1997 Sb.
(2) Energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, ... (dále jen vedení), ... pokud nejsou zřizována pro potřeby
dálnice, silnice nebo místní komunikace, nesmějí být podélně
umísťována v jejich tělese a na silničních pomocných pozemcích,
pokud v dalších ustanoveních není stanoveno jinak.
(3) Není-li možno umístit bez neúměrných nákladů vedení mimo silniční pozemek, lze povolit ... podélné umístění tohoto vedení do
silničního pomocného pozemku, do středního dělicího pásu nebo
na mosty a mostní objekty dotčené pozemní komunikace.
(4) V zastavěném území obce mohou být podélně umísťována vedení, kromě případů uvedených v odstavci 3 a za podmínek uvedených v tomto odstavci, i v chodnících a v přilehlých zelených
pásech průjezdního úseku silnice nebo v místní komunikaci při
nejvyšším možném ohledu vůči vegetaci. V případech, kdy je vyloučena možnost jiného technického řešení, mohou být vedení
dále umístěna i ve vozovkách těchto pozemních komunikací.
§ 11
(5) Silniční pomocný pozemek je pruh pozemku přilehlého po obou
stranách k tělesu dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo
souvisle zastavěné území obcí, který slouží účelům ochrany
a údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace...

Novela odst. 4 § 36 zákona o pozemních
komunikacích č. 268/2015 Sb.
Původní text byl nahrazen tímto:
(4) V zastavěném a zastavitelném území obce mohou být v místních komunikacích podélně umísťována vedení technické infrastruktury.

6

Díky tentokráte senátorské iniciativě se od 31. prosince 2015
autorizovaní projektanti a inženýři potýkají s tím, že podélné ukládání
inženýrských sítí do tělesa průjezdní silnice v zastavěném anebo zastavitelném území obce je zakázáno.

Proč jednoznačný zákaz umísťování sítí pro
průjezdní úseky silnic?
V průběhu schvalování novely zákona o pozemních komunikacích, iniciativou senátorů, dochází ke změně § 36 odst. 4 předmětného zákona. V původním znění byly v odst. 4 stanoveny podmínky pro podélné umístění inženýrských sítí v silnicích, včetně jejich
průjezdních úseků obcemi. Zde bylo stanoveno, že při nemožnosti
jiného technického řešení mohou být vedení dále umístěna ve vozovkách, tedy včetně průjezdních úseků.
Novela zákona přesunula obsahově tento odstavec pod odst. 2,
kde stanovuje striktní zákaz umísťovat podélně inženýrské sítě do tělesa silnic, dálnic a místních komunikací. Výjimka je v odst. 4 tohoto
novelizovaného paragrafu a týká se výhradně zastavěného či zastavitelného území obcí a jen místních komunikací. Z nám dostupných
podkladů není zřejmý žádný předpis umožňující výjimku pro průjezdní
úseky silnic obcemi.

Nesouhlas správců silnic i projektantů
Od začátku roku se tato nová skutečnost setkává s jednoznačným nesouhlasem správců těchto silnic. Vznikají problémy jak projektantům, tak i obcím, neboť často není možné vést inženýrské sítě
jinudy, neboť je průjezdní úsek oboustranně zastavěn.
V praktickém vyjádření nejmenované Krajské správy a údržby silnic vyznívá novela následovně: Pokud na uvedenou stavbu inženýrské
sítě nebylo zahájeno územní řízení do 31. prosince 2015, není možné
vydat souhlas s podélným uložením sítě do silnic a silničních pozemků
v našem majetku. Situaci v současné době řešíme s Ministerstvem dopravy ČR s cílem zjednání nápravy, nicméně do té doby je Krajská správa
a údržba silnic povinna dodržovat zákon.

Ministerstvo dopravy odpovídá ČKAIT
S cílem objasnit situaci předseda ČKAIT dopisem z 10. května
2016 požádal odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR
o stanovisko ke vzniklé situaci a o informaci, jak bude tento problém
v praxi řešen a v jakém období.
ČKAIT na odpověď tentokrát nečekala dlouho. Již 19. května
2016 se k žádosti vyjádřil Ing. Václav Krumphanzl, zástupce ředitele
odboru pozemních komunikací MD, a to následovně:
Novelou zákona o pozemních komunikacích (dále jen zákon
č. 268/2015 Sb.) došlo ke změně § 36 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, přičemž tato změna byla navržena teprve v průběhu projednávání návrhu zákona o pozemních komunikacích v Senátu Parlamentu České republiky. Dovolím si nesouhlasit
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s vaším náhledem na změnyy
v § 36 zákona o pozemních komunikacích.
Zákonem č. 268/2015 Sb.
nebyly podmínky § 36 odst.
4 přesunuty pod § 36 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích, ustanovení § 36 obsahovalo i před novelou podmínkyy
pro ukládání energetických, telekomunikačních, vodovodních,
kanalizačních a jiných vedení,
zařízení pro rozvod tepla a topných plynů (dále jen vedení),
s výjimkou vedení tramvajových a trolejbusových drah,
pokud nejsou zřizována pro
potřeby dálnice, silnice nebo
místní komunikace. Odstavec 2
stanovil a stanovuje obecnýý
zákaz jejich ukládání v tělese Novela zákona o pozemních komunikacích trochu připomíná rozhodování města
pozemních komunikací a na sil- Kocourkova. Podélné ukládání sítí do průjezdního úseku silnice je zakázáno. Asi
ničních pomocných pozemcích abychom je nerozkopali. Budeme tedy sítě ukládat napříč těchto komunikací?
a navazující odstavce upravujíí Ilustrace: Oldřich Horák
výjimky z tohoto pravidla.
vané změně § 36 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, podporuji
V důsledku přijetí zákona č. 268/2015 Sb. tak došlo ke zrušení
změnu do jeho podoby ke dni 31. prosince 2015.
výjimky pro podélné umísťování vedení v zastavěném a zastavitelném území obce, je-li dotčenou pozemní komunikací silnice. Nadále
O takovouto změnu usiluje Svaz měst a obcí České republiky
však mohou být vedení umísťována mimo těleso silnice, tj. podle
a v tomto okamžiku má podporu Ministerstva dopravy. Bohužel s ohle§ 25 odst. 6 písm. d) a podle § 36 odst. 3 zákona o pozemních kodem na rozličné aspekty legislativního procesu Vám nemohu sdělit, kdy
munikacích. Pro úplnost dodávám, že § 36 odst. 4 ve znění účinném
se podaří změnu prosadit. Ujišťuji vás, že Ministerstvo dopravy se této
od 31. prosince 2015 se netýká vedení umístěných v tělesech silnic
záležitosti nadále věnuje.
do 31. 12. 2015.
Vzhledem k tomu, že jsem doposud nebyl informován o relevantIng. Hedviga Klepáčková
Legislativní komise ČKAIT
ních důvodech pro přijetí pozměňovacího návrhu, který vedl k diskuto-

Kam s nimi? (inženýrskými sítěmi)
Stejně jako v klasickém fejetonu si Jan Neruda lámal hlavu, kam se starým slamníkem, láme si dnes hlavu nejeden
projektant inženýrských sítí, kam situovat v zastavěném území plně obsazeném sítěmi technické infrastruktury další sítě.
V menších obcích to zpravidla bývá stoková síť, která se buduje jako
poslední a bohužel však z hlediska umístění bývá nejnáročnější. Tuto
skutečnost zohledňoval do 31. prosince 2015 i zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., který nevylučoval pokládku inženýrských sítí
do silnic. Jeho znění se novelou významně změnilo a poměrně zásadně
se dotýká zpracování projektové dokumentace při trasování inženýrských
sítí (IS) umísťovaných do silnice (ne tak do místních komunikací).
V § 36 byl totiž zásadně přepsán odstavec 4, který umožňoval
pokládku inženýrských sítí do silnic v případech, kdy jiné technické řešení nebylo možné. Původní odstavec 4 nahradil nový, který umožňuje
podélnou pokládku inženýrských sítí pouze do místních komunikací.

Dešťová ano, splašková ne
Jistý manévrovací prostor dává možnost pokládat IS do silničního pozemku v případě, že IS slouží pro potřeby silnice, dálnice nebo
místní komunikace. Jedná se tedy určitě o dešťovou kanalizaci sloužící
k odvodnění komunikace. Mohlo by se jednat i o jednotnou kanalizaci,
která slouží jak pro odvedení splaškových odpadních vod z nemovitostí,
tak pro odvedení dešťových srážkových vod. Tento výklad se ovšem nemusí shodovat s názorem silničního správního úřadu nebo stavebního
úřadu a uložení takto navržené jednotné kanalizace do silničního tělesa zamítne. V případě splaškové kanalizace není pochyb o jejím účelu
a tuto není možno podélně do silničního pozemku/tělesa umístit.
7
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Pokud se podíváme na odst. 5 § 11 zákona č. 13/1997 Sb., pak
je zřejmé, že toto ustanovení zákona není aplikovatelné v případě zastavěného území, neboť silniční pomocný pozemek je definován jen
mimo zastavěné území. Silniční pomocný pozemek se nachází až za
příkopem a je definován jako pruh pozemku přilehlého po obou stranách k tělesu dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo souvisle
zastavěné území obcí.

Rekonstrukce podélně umístěných sítí v silnici
zakázána
Novela zákona č. 13/1997 Sb. platná od 1. ledna 2016, zákon
o pozemních komunikacích, velmi ztížila situaci pro umístění IS v zastavěných územích obce do silnic všech tříd mimo místních komunikací. V praxi jsme se o tom přesvědčili na aktuálně řešeném projektu
rekonstrukce stávající jednotné kanalizace. Podélné umístění rekonstruované jednotné kanalizace do silnice II/438 silniční správní úřad
posoudil záporně s odvoláním na v současnosti platné znění zákona
č. 13/1997 Sb., které neumožňuje vydat povolení.
S příslušnou pracovnicí, která toto stanovisko vydala, jsme se
snažili komunikovat, nicméně bez úspěchu. I když se jedná pouze
o rekonstrukci již stávající jednotné kanalizace, její názor na věc zůstal neměnný, přestože jsme argumentovali rekonstrukcí a rovněž tím,
že kanalizace primárně slouží k odvodnění silnice a rekonstrukci kanalizace požaduje správce komunikace.
Doporučila nám, ať přes starostu obce vyvoláme jednání na krajském úřadu, který je jejím nadřízeným orgánem. Pokud jí KU přikáže,
své stanovisko zreviduje. Očekáváme, že v období do změny zákona
nebo do vydání nějaké formy závazného pokynu např. Ministerstvem
dopravy nebo krajských úřadem, jak v těchto případech postupovat,
budou všechny předkládané projekty posuzovány striktně dle platné-
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ho znění zákona. Projekty, které budou uvažovat umístění IS do silnic,
budou posouzeny negativně a zamítnuty pro rozpor s legislativou. Ať již
silničním správním úřadem nebo v rámci koordinovaného stanoviska.

Co když to jinak nejde?
Umísťování jakýchkoliv inženýrských sítí do silnic nikdy nebylo
kvalifikovanými projektanty považováno za optimální řešení a bylo
vždy navrhováno jako krajní technické řešení, když jiné již nebylo
z mnoha důvodů k dispozici. Vždyť investiční náklady jsou při umístění např. stoky do silnice o cca 50 % vyšší než při umístění stoky do
nezpevněné plochy.
Dalšími nevýhodami jsou komplikovanější vlastní výstavba, údržba
a opravy IS, údržba a náročnější opravy silnice. Moderní způsoby výstavby
IS, které jsou šetrnější k dotčení silnic, jako např. řízené protláčení, by jistě
část nevýhod eliminovaly. Nicméně tato možnost není v novele zmíněna.
Projektanty deklarované návrhy, jak „obelstít“ novelu zákona,
jsou zpravidla technicky nesmyslné, stejně jako je novela zákona
v § 36 nedomyšlená.
Nechtěným důsledkem novely může být v lepším případě výrazné zkomplikování přípravy investiční výstavby IS. V horším případě
dojde k omezení realizace některých projektů zejména v menších
obcích se soustředěnou výstavbou kolem silnic II. a III. třídy. Jedná
se o projekty financované z Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP), v němž právě pro realizaci odkanalizování a čištění odpadních vod byly v květnu 2016 jen v rámci 21. výzvy schváleny projekty
v celkové výši 6,3 mld. Kč.
Ing. Jaroslav Valkovič
autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb a stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Stavby často nesplňují požadavek
na bezbariérovost
Až 50 % projektů dopravních staveb nesplní požadavky na bezbariérové užívání. Stavební úřady je přesto často
povolí. Zástupci ČKAIT se pravidelně účastní zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.
Do programu zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO), který se uskutečnil na Úřadu vlády 22. března
2016, byl zařazen z podnětu řídicího výboru Národního rozvojového
programu mobility pro všechny bod č. 5 Nedostatky podávaných záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu
mobility pro všechny.

Opakované nedodržování vyhlášky
Závěry hodnotitelů a administrátorů tohoto programu poukazují na to, že předkládané záměry vykazují opakovaně se vyskytující
chyby a nedostatky vyplývající z podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
8

užívání staveb. Z tohoto důvodu byly na zasedání VVZPO přizvány obě
komory – ČKAIT spolu s ČKA, které před jednáním obdržely předkládací zprávu spolu s návrhem usnesení:
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany doporučuje ČKA
a ČKAIT:
• analyzovat stávající stav celoživotního vzdělávání, znalostí a ochrany veřejných zájmů v oblasti bezbariérového užívání staveb (počet
autorizovaných osob, počet proškolených osob, počet nutných školení dle krajů);
• ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR
zpracovat návrh na rozsah a obsah školení pro jednotlivé specializace ve výše uvedené oblasti.
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Příklad nevhodně řešeného přechodu pro chodce nerespektující ČSN 73 6110 a ustanovení v čl. 10.1.3.1.10. Přechod pro chodce se nesmí zřizovat tam, kde je v přidruženém prostoru
dovolen provoz cyklistů a není možno zřídit vyčkávací prostor pro chodce.

Kritický komentář k tomuto bodu, vycházející z předkládací zprávy, na samotném jednání podala předsedkyně Hodnotitelské komise
Národního rozvojového programu mobility pro všechny Ing. Dagmar
Lanzová.
V návaznosti na téma vystoupil také ředitel odboru techniky realizace zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Ing. Karel
Havlíček, který konstatoval, že zpracování dokumentací, které se týkají bezbariérových staveb, není na dobré úrovni. Zhruba u 50 % žádostí
je třeba zamítnout jejich financování zejména z důvodu, že projektová
dokumentace není v souladu s právními předpisy. Výtku vyslovil také
směrem ke speciálním stavebním úřadům, které často povolují stavby
nesplňující podmínky bezbariérového užívání.

Seminář na téma bezbariérového užívání staveb
Vzhledem k tomu, že diskuse nebyla zcela konstruktivní, bylo
dohodnuto, že se k tomuto tématu uskuteční samostatná schůzka
zástupců ČKAIT, ČKA, VVZPO, MMR, MD a NRZP ČR. Cílem schůzky
se měla stát dohoda mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, jak
situaci řešit, aby na dalším zasedání VVZPO byla podána zpráva
o dohodnutých závěrech. Pracovní jednání bylo následně svoláno na
17. května 2016 a výsledkem diskuse byla vzájemná dohoda, že se
pod patronací všech zúčastněných stran uskuteční pilotní seminář
s tématem bezbariérového užívání staveb.
Před dalším zasedáním VVZPO, jež bylo naplánováno na
14. června 2016, byla rozeslána nová předkládací zpráva, která
nebyla zcela v duchu dohody proběhlé pracovní schůzky, a tímto
rozporem byl opět bod Nedostatky podávaných záměrů bezbariérových tras na jednání přerušen s doporučením dalšího samostatného
jednání, na které bude přizván také Národní institut pro integraci

osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky,
o.s. (NIPI ČR).

A jsme opět na začátku…
Komora na základě již proběhlých jednání a diskusí zpracovala
materiál věnující se problematice vzdělávání autorizovaných osob
ČKAIT v oblasti bezbariérového užívání staveb, jenž na zasedání
předala jednotlivým členům VVZPO, a tímto v podstatě naplnila navrhované usnesení VVZPO. Nutno zdůraznit, že bezbariérové užívání
staveb nelze odtrhnout od navazujících právních a obecně závazných
předpisů. Bez znalostí základní předpisové úrovně a dalších souvisejících požadavků nelze vzdělávání monotematicky stavět nad jakoukoliv specifickou problematiku.
A závěrem k celé problematice – pro bezbariérové užívání staveb
není stavebním zákonem ani žádným zvláštním právním předpisem
stanoven konkrétní dotčený orgán. Ochranu tohoto veřejného zájmu
tedy zajišťují příslušné stavební či speciální stavební úřady. Podle § 174
odst. 1 stavebního zákona může stavební úřad v souvislosti se stavebním řízením zabezpečit součinnost autorizovaného inspektora, znalce
a vědeckého nebo jiného specializovaného odborného pracoviště.
Z výše uvedeného vyplývá, že posudky k bezbariérovému užívání
nejsou závazné, resp. požadavek na jejich dokládání k žádosti o stavební
povolení není oprávněný (viz § 110 stavebního zákona) a mohou mít pouze povahu pracovní pomůcky v případě specifických aspektů přístupnosti
staveb (např. při posuzování u změn dokončených staveb a změn v užívání, odstraňování stávajících bariér ve veřejném prostoru apod.).
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
poradkyně předsedy ČKAIT
9
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Firmitas, utilitas, venustas – stavba musí být trvanlivá, užitečná a krásná– to požadoval už římský architekt a stavební inženýr Marcus Vitruvius Pollio 1. v století př. n. l.

Přináší prokazování shody ve
stavebnictví slibovanou kvalitu?
Zatímco Vitruviovi stačila k popisu vlastností stavebních materiálů jedna kniha, jež zaručí trvanlivost, užitečnost
a krásu stavby, dnešní inženýři musí zohlednit desítky nařízení a předpisů, které se navíc neustále mění. Nově
navrhovaný věcný záměr zákona o stavebních výrobcích ČKAIT silně kritizuje.
Podle odst. 1 § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. mohou
být pro stavbu navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený
účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového
užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou
kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou podle odst. 2 téhož paragrafu stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů. Tímto předpisem je především zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Prováděcí
nařízení vlády k tomuto zákonu pak blíže specifikují požadavky na tzv.
stanovené výrobky, které podléhají speciálním postupům při prokazování shody zakončeným vydáním Prohlášení o shodě k takovému
výrobku ze strany jeho výrobce, popř. distributora nebo dovozce.
Mezi více než třiceti NV je řada nařízení týkajících se technických požadavků na výrobky navrhované pro stavby: NV č. 163/2002 Sb. (stavební výrobky), NV č. 176/2008 Sb. (strojní zařízení) atd. Od 1. července 2013 nabylo
10

účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011, které zavedlo mj. pro stavební výrobky označované CE (dříve NV č. 190/2002 Sb.)
místo Prohlášení o shodě nově Prohlášení o vlastnostech.
Podle odst. 2 § 134 SZ může stavební úřad vyzvat stavebníka,
vlastníka stavby, stavbyvedoucího nebo osobu vykonávající stavební dozor, aby byly předloženy potřebné doklady, například certifikáty
o vhodnosti použitých stavebních výrobků.
Podle odst. 4 § 153 SZ osoba vykonávající stavební dozor sleduje mj.
vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.

Nově na úseku prokazování shody a naplňování
požadavků na stavby v roce 2016
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
Byl novelizován zákonem č. 91/2016 Sb.; kromě několika drobných úprav
je nejzajímavější specifikace pojmu soustava českých technických norem.
Soustavu českých technických norem tvoří:
• původní české technické normy;
• evropské či mezinárodní normy přejaté překladem;
• evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání.
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Účinnosti nabyl již i nový zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU pro uvádění výrobků na
trh a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které
by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný
veřejný zájem. K tomuto zákonu byly již zveřejněny i prováděcí předpisy,
kterými se předepisuje posuzování shody u následujících komponent:
• NV č. 116/2016 Sb. – zařízení a ochranných systémů v prostředí
s nebezpečím výbuchu;
• NV č. 117/2016 Sb. – z hlediska elektromagnetické kompatibility;
• NV č. 118/2016 Sb. – elektrozařízení;
• NV č. 119/2016 Sb. – jednoduchých tlakových nádob;
• NV č. 120/2016 Sb. – měřidel;
• NV č. 121/2016 Sb. – vah;
• NV č. 122/2016 Sb. – výtahů.

MPO ČR navrhlo věcný záměr zákona o stavebních výrobcích
a jejich použití do staveb
Předpokládá se úprava zákona č. 22/1997 Sb., zrušení NV
č. 163/2002 Sb., úprava stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a dále
úprava vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Předpokládá se rovněž úprava zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní
inspekci, tak, aby měla ČOI oprávnění ke vstupu na stavbu/staveniště jako oprávněná osoba, a to i bez předchozího ohlášení. Zákon
by měl být doplněn dvěma prováděcími předpisy. V současnosti se
k tomuto věcnému záměru vyjadřuje velmi kriticky řada orgánů a organizací včetně ČKAIT.
Ing. Jindřich Pater
místopředseda ČKAIT

Bezpečnost ve stavebnictví – proč to
nezkusit jinak?
Od 1. května 2016 nabyla účinnosti již sedmá novela zákona o bezpečnosti práce. Jedním z nezanedbatelných
důvodů zavedení zmiňované právní normy je i neutěšený nárůst smrtelných úrazů, které ve stavebnictví eviduje
Státní úřad inspekce práce.
Novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ZBOZP), která byla
provedena zákonem č. 88/2016 Sb., by měla přispět ke snížení počtu smrtelných úrazů ve stavebnictví.
Ke zlepšení praktické situace ve stavebnictví v oblasti BOZP
jistě přispěje i fakt, že s účinností od 1. května 2016 byly novelizovány i rozhodující prováděcí předpisy, tj. NV č. 591/2016 Sb. a NV
č. 592/2016 Sb., a to publikováním NV č. 136/2016 Sb.
Těmito novelami byly důsledněji popsány pojmy vyskytující se
při výstavbě: koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi
a oznámení o zahájení prací na OIP.

Jak to bylo doposud
V návaznosti na stavební zákon č. 183/2006 Sb. (dále jen SZ) nabyl ke stejnému dni 1. ledna 2007 účinnosti zákoník práce č. 262/2006
Sb. (dále jen ZP) a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ZBOZP).
ZBOZP zpracovával příslušné předpisy Evropské unie (především
směrnice Rady 89/391/EHS a 92/57/EHS) a ve vazbě na stávající právní předpisy ČR požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a mimo
pracovněprávní vztahy. Dále ZBOZP specifikoval úkoly zadavatele stavby (stavebníka), jejího zhotovitele, popř. fyzické osoby, která se podílí na
zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. Prosazováno bylo
komplexní pojetí BOZP, zahrnující jak bezpečnost práce a bezpečnost
technických zařízení, tak ochranu pracovních a sociálních podmínek na
pracovištích. ZP řešil problematiku BOZP v § 101 až 108 zejména z pohledu povinností zaměstnavatele a zaměstnance. SZ pozici koordinátora

Počet smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví
v letech 2013–2015
2013

9

pád z výšky nebo do hloubky

1

pád břemena, úraz řeznými nástroji, působením
motorových vozidel, jeřábů a zdvihadel

8

2014

16

pád z výšky nebo do hloubky

14

zemní práce a práce ve výkopech

1

pád břemena

1

2015
z toho pád z výšky

22
8

z toho podle profesí
stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci

5

zedníci, kameníci, omítkáři

4

ostatní stavební dělníci hlavní stavební výroby

4

kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce

3

stavební pokrývači

2

stavební a provozní elektrikáři

3

malíři, lakýrníci, tapetáři, čističi, kominíci

1

zmiňoval pouze ve třech paragrafech, a to v § 133 Kontrolní prohlídka
stavby, v § 153 Stavbyvedoucí a stavební dozor a v § 157 Stavební deník.
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Změny v BOZP
Novela ZBOZP reaguje na již desetileté zkušenosti a potřeby praxe při aplikaci tohoto právního předpisu. Stanovuje demonstrativní
výčet povinností zaměstnavatele v prevenci rizik stanovených pro oblast BOZP v zákoníku práce. Upraveny jsou zákonné předpoklady kvalifikace (vzdělání, praxe, zkouška, osvědčení, evidence na MPSV ČR)
odborně způsobilých osob (OZO) v prevenci rizik a ve výkonu činnosti
koordinátora. Zdůraznily se povinnosti OZO, zvýšila zodpovědnost za
špatný výkon činnosti zejména u koordinátorů BOZP na staveništi,
což má dopad na postihy vyvozované oblastními inspektoráty práce
za přestupky fyzických osob, popř. delikty právnických osob podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
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Nabídka vzdělávání v BOZP
ČKAIT zareagovala na novou situaci v oblasti předpisů k BOZP
zařazením seminářů do celoživotního vzdělávání v jednotlivých kancelářích Komory. Postupně budou ve třetím čtvrtletí 2016 aktualizovány Radou pro podporu rozvoje profese (RPRP) i metodické pomůcky obsažené v profesním informačním systému PROFESIS on-line
(MP 1.1.2, MP 2.6.1, MP 2.6.2).
Ing. Jindřich Pater
místopředseda ČKAIT

Nový zákon o zadávání veřejných
zakázek de minimis
Veřejné zakázky budou od podzimu jednodušší. Nejnižší nabídková cena jako jediné hodnoticí kritérium již nebude
přípustná pro architektonické, stavební, technické a inspekční služby. Druhou revoluční novinku představuje
možnost odečíst tzv. méněpráce při výpočtu povolených 30 % víceprací u stavebních zakázek. A do třetice přináší
větší volnost při posuzování kvalifikace dodavatele. Zásadních změn však přichází mnohem více.
Dne 29. dubna 2016 byl ve Sbírce zákonů ČR pod č. 134/2016 Sb.
publikován nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který nabude
účinnosti k 1. říjnu 2016. Přinášíme proto o něm některé základní informace se zaměřením na oblast stavebnictví.
Nový zákon je částečně odlišně strukturován od stávající právní úpravy. Jak uvádí MMR, jde o postup od obecnějších věcí ke speciálním.
Novinkou je zařazení části druhé, která obsahuje některá základní ustanovení společná všem postupům dle zákona (jde tedy o jakési
vytknutí před závorku). Tato ustanovení se musí aplikovat současně

Pozvánka na seminář
Název semináře: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na stavebnictví
Datum konání: 8. září 2016, 14.00–18.00 hod., ČKAIT, Sokolská 15,
Praha 2 (další seminář se plánuje na 7. listopadu 2016)
Přednášející: Mgr. David Dvořák
Anotace: 1. října 2016 nabývá účinnost zcela nový zákon
č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nahradí po deseti letech stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Cílem semináře je poskytnout základní informace o nové právní
úpravě se zaměřením na veřejné zakázky na projektovou činnost,
přípravu zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce, stavební zakázky a související otázky.
Organizační garant: Ivana Peřková, tel. 227 090 213,
e-mail: iperkova@ckait.cz, OK Praha, praha@ckait.cz
Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi www.ckait/StavEduk.
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s příslušnou další částí či částmi zákona dle druhu veřejné zakázky či
zadavatele (podlimitní režim, nadlimitní režim, zjednodušený režim,
zvláštní postupy vč. soutěže o návrh, sektorové veřejné zakázky, koncese a zakázky v obraně a bezpečnosti).
Druhou koncepční změnou je výrazné snížení administrativní náročnosti a formálních požadavků. Nový zákon tak např. již nestanoví
povinnost jmenovat hodnoticí komisi s přesným složením a procesními pravidly fungování (přičemž se samozřejmě předpokládá jejich
využívání i nadále, pravidla si však stanoví sám zadavatel).
Zásadní změnu přináší možnost přehodit fáze postupu v zadávacím řízení, tedy nejprve nabídky hodnotit a následně posuzovat
kvalifikaci i nabídku pouze potenciálního vítěze a nezabývat se vůbec
nabídkami těch dodavatelů, jejichž nabídka nebude vybrána. (a nezabývat se nabídkami neúspěšných dodavatelů).

Konec úpravám tzv. transparenční novely
z roku 2012
Nový zákon také až na výjimky nepřebírá úpravy, které zavedla
tzv. transparenční novela v roce 2012 (zejména povinné předběžné
oznámení, odůvodnění veřejné zakázky, kategorii významných veřejných zakázek či zrušení ekonomické kvalifikace a předkládání certifikátů ISO).
Z pohledu dodavatelů dochází zejména k dalšímu zjednodušení
prokazování kvalifikace. V principu se bude prokazovat nejprve jen
pomocí čestných prohlášení, resp. tzv. jednotného evropského osvědčení, a teprve potenciální vítěz bude vyzván k předložení originálů či
úředně ověřených kopií.
Zachovány zůstaly finanční limity mezi veřejnými zakázkami
malého rozsahu, které zadavatel není povinen dle zákona zadávat,

právo

Z+i ČKAIT 3/16

a podlimitními veřejnými zakázkami ve výši 2 mil. Kč pro dodávky
a služby a 6 mil. Kč pro stavební práce.

Zjednodušené podlimitní řízení na stavby do 50 mil. Kč
V podlimitním režimu se stane základním druhem zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení, jehož aplikovatelnost se
rozšíří u stavebních prací až do 50 mil. Kč bez DPH. Oproti dnešní
úpravě rovněž postačí jen jeho uveřejnění na profilu zadavatele,
adresné vyzývání alespoň pěti dodavatelů bude fakultativní.
Obecně bude toto řízení více flexibilní, méně přísné a zadavateli umožní větší volnost při stanovení kvalifikace i hodnoticích
kritérií (včetně jinak nepřípustné možnosti hodnotit kvalifikaci dodavatelů, např. jejich referenční zakázky).
K dispozici bude mít zadavatel i ostatní druhy zadávacích řízení, mimo jiné jednací řízení s uveřejněním bez nutnosti splnění
dalších podmínek, tedy zadávací řízení s možností jednání o nabídkách, které přichází v úvahu k využití mj. při zadávání projektových prací (jak doporučuje např. metodika Bavorské inženýrské
komory).

Pro nadlimitní zakázky kratší lhůty
V nadlimitním režimu přibude nově tzv. řízení o inovačním partnerství, které ovšem bude využíváno zřejmě jen výjimečně. I zde jsou
novinkou podstatně méně přísné podmínky pro využití jednacího řízení s uveřejněním. To bude možné mimo jiné vždy, pokud součástí
nabídky je určitý návrh nebo inovativní řešení anebo zakázku nelze
zadat bez předchozího jednání z důvodu její zvláštní povahy, složitosti
nebo specifických právních či finančních podmínek. Obecně dochází
ke zkrácení minimálních lhůt v zadávacích řízeních (např. z 52 na 35
dnů v otevřeném nadlimitním řízení), lhůty však musí být vždy přiměřené předmětu veřejné zakázky.

Technická kvalifikace čestným prohlášením
Ve vztahu ke kvalifikaci je třeba kromě některých terminologických změn zmínit skutečnost, že zákon vylučuje použití ekonomické
kvalifikace – požadavku na prokázání výše obratu u služeb, které jsou
zatříděny do oddílu 71 kódů CPV Architektonické, stavební, technické
a inspekční služby. Významnou změnou u technické kvalifikace je, že
u služeb a dodávek již nebudou dodavatelé povinni předkládat osvědčení a reference se budou prokazovat pouhým čestným prohlášením.
Zákon také nově stanoví, že reference získané ve sdružení si
bude moci každý účastník uplatnit jen v rozsahu svého plnění.
Zachována zůstává možnost zadavatele vyzvat účastníky k doplnění dokladů a informací o kvalifikaci, přičemž doplněny mohou být
i doklady nové. Stále se však jedná jen o možnost, nikoliv povinnost
zadavatele a nelze na ni proto spoléhat.

Možnost vyloučit nekvalitní veřejné dodavatele
Nově může zadavatel vyloučit dodavatele, který se v posledních
třech letech vůči němu nebo jinému veřejnému zadavateli dopustil
závažných pochybení při plnění smlouvy, které vedly k odstoupení od
smlouvy, náhradě škody či uplatnění smluvních pokut. Tato možnost
platí přitom i vůči subdodavatelům.
Terminologické změny nastaly rovněž ve vztahu k zadávacím
podkladům. Zadávací dokumentací se nově rozumí souhrn všech

dokumentů obsahujících zadávací podmínky (tedy nejen zadávací
dokumentace v dnešním smyslu, tj. dokument uveřejněný na profilu
zadavatele, ale i např. oznámení o zakázce či dodatečné informace).
Pojem zadávací podmínky pak označuje obsahovou stránku zadání
(např. podmínky účasti, průběhu zadávacího řízení, kritéria hodnocení
apod.). Zadávací dokumentace se bude nově uveřejňovat na profilu
zadavatele celá, včetně výkresových částí.

Specifikace parametrů stavby je rovnocenným
způsobem zadávací dokumentace
Zákon zachovává v § 92 také specifickou úpravu technických
podmínek pro veřejné zakázky na stavební práce, přičemž nově zcela
zrovnoprávňuje dvě možnosti:
• detailní specifikaci stavby pomocí dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou MMR;
• specifikaci pomocí funkčních a výkonových parametrů.
Tyto dvě možnosti bude přitom možno volně kombinovat i v rámci jednoho zadání. Prováděcí vyhláška bude připravena v obdobném
rozsahu jako stávající vyhláška č. 230/2012 Sb. Na podzim 2015 však
k ní proběhla předběžná konzultace MMR s vybranými subjekty, mj. se
zástupci Komory, během které vyvstala řada připomínek, z nichž většina byla akceptována. Další doladění pak proběhlo v lednu a únoru
2016 v rámci meziresortního připomínkového řízení. Nový text vyhlášky proto reaguje na řadu aplikačních problémů. Kromě několika dalších drobností se nepodařilo prosadit v zásadě jen možnost zahrnutí
rozpočtové rezervy.

Požadavek BIM nebude diskriminační
Nový zákon výslovně umožňuje vyžadovat při veřejných zakázkách na stavební práce, projektové činnosti a při soutěži o návrh
použití nástrojů informačního modelování staveb (BIM – Building Information Modeling); proto již nebude hrozit, že by takový požadavek
mohl být shledán jako diskriminační.
Nový zákon je podstatně liberálnější, co se týká vysvětlování
a doplňování nabídek. Prolamuje totiž letitou zásadu, že nabídky je
možné jen vysvětlovat, nikoliv měnit. Nově budou účastníci na výzvu
zadavatele oprávněni nabídky rovněž doplňovat o chybějící doklady,
informace či vzorky za předpokladu, že nemají vliv na hodnoticí kritéria. Nebude však možné ani teď nabídky měnit, pokud budou obsahovat nesprávné informace a doklady. Výjimkou z tohoto zákazu
nicméně je výslovně umožněná oprava chyb v položkovém rozpočtu,
která však nesmí změnit celkovou nabídkovou cenu.

Rozporuplná úprava mimořádně nízké nabídkové ceny
Poněkud rozporuplnou se může zdát úprava mimořádně nízké
nabídkové ceny. Zákon sice výslovně umožňuje zadavatelům stanovit hodnotu, která již bude považována za mimořádně nízkou,
nebo vzorec, pomocí něhož bude hranice mimořádně nízké nabídkové ceny vypočítána, avšak konkrétní hodnoty neřeší, ani toto
stanovení nečiní povinným, jak požadovala Komora v rámci svých
zásadních připomínek k zákonu. Stanovení této hranice nepovede k vyloučení nabídky, ale pouze k nutnosti jejího vysvětlení. To
stejné platí i pro podlimitní veřejné zakázky, kde by taková úprava
13
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nebyla v rozporu s právem EU, což rovněž navrhovala ve svých
připomínkách Komora. Novinkou je také skutečnost, že zadavatel
nebude povinen nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou
vyřadit, i když účastníka vyzval k jejímu vysvětlení. Bude tak vždy
na zadavateli, jak s cenou, resp. nabídkou naloží.

Projektanti nesoutěží jen o nejnižší cenu
V rámci hodnocení nabídek využila ČR možnost zakázat u některých služeb hodnocení jen podle kritéria nejnižší nabídkové
ceny. Návrh Komory, aby se zákaz vztahoval na všechny intelektuální služby, neprošel a omezil se (stejně jako zákaz požadovat
ekonomickou kvalifikaci) na služby z oddílu 71 kódů CPV Architektonické, stavební, technické a inspekční služby.
Zde je však nutno upozornit, že tento oddíl obsahuje nejen
projektové služby, ale například také technický a autorský dohled
či nejrůznější zkušební a inspekční činnosti. U těchto služeb tedy
musí zadavatel využít hodnocení nejméně podle ještě jednoho
kvalitativního kritéria. Nabízí se možnost využít kritérium organizace, kvalifikace nebo zkušeností osob, které se mají přímo podílet
na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob,

Změny smlouvy
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Nárůst ceny stavebních prací a služeb až o 30 %
Výraznou změnou je však rozšíření změn povolených ze zákona,
u nichž nově zákon umožňuje zadání jednak dodatečných stavebních
prací, dodávek či služeb nezbytných k dokončení zakázky (bez zkoumání nepředvídanosti) a jednak nezbytných změn z nepředvídaných
důvodů.
Nárůst ceny podle obou těchto důvodů nesmí přesáhnout
30 %. Nově lze odečíst při výpočtu tohoto omezení související
neprovedená plnění. Do procentuálního omezení se pak navíc za
určitých podmínek (obdobnost, stejná či nižší cena a stejná či vyšší kvalita) nepočítají záměny v položkovém rozpočtu stavebních
prací.
Ještě výraznější průlom do neměnnosti vysoutěžených smluv
představuje možnost změny tzv. de minimis, která připouští změnu
do 10 % u dodávek a služeb a do 15 % u stavebních prací bez zkoumání dalších podmínek. Změna pouze nesmí změnit celkovou povahu
veřejné zakázky a její hodnota nesmí přesáhnout limit pro nadlimitní
veřejnou zakázku.
Omezený prostor článku neumožňuje věnovat se všem novinkám
a rozebrat je do větších podrobností. Uvedené informace představují
jen základní a subjektivní výběr zajímavých novinek a změn. Pro další
informace je nutno odkázat na text zákona a podrobnější články či
komentáře, které k problematice budou postupně publikovány.

V neposlední řadě je nutno zmínit výrazně širší možnosti změn
uzavřených smluv. Zákon nově zakotvuje možnost výhrady změny
v zadávacích podmínkách za předpokladu, že budou dostatečně
přesně a podrobně stanoveny podmínky i obsah takové změny. Do
této kategorie lze zařadit např. inflační doložku, tzv. měřené smlouvy
(zejména Červenou knihu FIDIC) či výhradu posunu termínu plnění
při definovaných podmínkách (např. zvláště nepříznivých klimatických podmínkách). Zachováno zůstává i tzv. opční právo.

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
člen Legislativní komise ČKAIT
člen Komise ČKAIT pro ZVZ

Revitalizace stavebního práva
Připravovaná novela stavebního zákona bohužel nesplní očekávání. Dopis s podkladem pro úvahu, jak revitalizovat
stavební právo, proto zaslala ČKAIT 25. května 2016 Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi vlády České republiky.
V článku přinášíme znění dopisu: Domníváme se, že současně
připravovaná novela stavebního zákona nepřinese očekávané zrychlení povolovacího řízení staveb. V průběhu prací na novele stavebního
zákona se narazilo na „resortismus“ – neochotu vybraných resortů,
zodpovědných za své zákony, podřídit se zájmu urychlení přípravy
staveb z titulu údajné nedostatečné ochrany zájmů, které tyto resorty
mají v kompetenci.

Opatření musí být komplexní
Stavební zákon je zákonem procesním. Ať bude provedena
jakákoliv změna jednotlivých procesních kroků, nic to nezmění na
povinnostech, vyplývajících pro investory z jiných zákonů. Změnit
se především musí hmotné právo. Celý proces obecně komplikuje
především vstup velkého množství dotčených orgánů (právní úprava je obsažena v cca 45 zvláštních zákonech, v nichž je upraveno
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postavení a činnost dotčených orgánů), které v daném území hájí
své veřejné zájmy.
Při úvahách o nové právní úpravě územního plánování a stavebním řádu je třeba mít na zřeteli, že pro dosažení zásadní a razantní
změny musí jít o komplexní soubor legislativních, organizačních, personálních a rozpočtových opatření. Při absenci některého z nich nebude dosaženo zamýšleného cíle podstatného zjednodušení a zkrácení přípravy staveb jako předpokladu konkurenceschopnosti ČR při
zachování ochrany veřejných zájmů a práv dotčených osob.

Směr k jednostupňovému povolování staveb
Návrh nové právní úpravy musí vycházet:
• z analýzy problémů nejen při aplikaci stavebního zákona, ale též
souvisejících zvláštních právních předpisů;
• z přehodnocení dosavadního vymezení pravomocí a věcných
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a místních příslušností všech správních orgánů, které uplatňují veřejné zájmy při přípravě a povolování staveb;
• z revize nejen procesního stavebního práva, ale podstatného a koncepčního přepracování stavebního práva hmotného, tj. obecných
požadavků na výstavbu.

Pro právní úpravu nových povolovacích režimů je nezbytné provést
novou a systematickou kategorizaci staveb podle intenzity dotčení veřejných zájmů a zájmů dotčených osob z hlediska potenciálních rizik, které
si vyžadují preventivní kontrolu stavebním úřadem v součinnosti s dotčenými orgány v celém rozsahu (EIA, IPPC, veřejné budovy apod.). U některých postačí kontrola provádění staveb ze strany autorizovaných osob na
základě ohlášení stavby (u náročnějších kategorií staveb s využitím certifikátů autorizovaných inspektorů) až po tzv. volný režim, za předpokladu
dodržování nově formulovaného hmotného stavebního práva. Stavební
úřady by se pak u druhých kategorií staveb soustředily na následnou kontrolu a kontrolu dodržování hmotného stavebního práva.
Právní úprava nového hmotného stavebního práva musí vycházet z veřejného zájmu na jednotlivých urbanistických, architektonických a technických požadavcích na stavby a na stavební pozemky.
Základní principy musí být vyjádřeny přímo ve stavebním zákoně a od
něj se musí odvinout nová soustava požadavků stanovených přímo
a konkrétně v prováděcím předpise (s opuštěním dosavadních odkazů na normové hodnoty).

Vytvořit podmínky pro předkládání elektronické formy dokumentace
(s předpokladem zavedení BIM) a jejího dalšího operativního projednávání s využitím výpočetní techniky.
K dosažení požadovaného stupně integrace rozhodování
o stavbách musí být na základě přehodnocení pravomocí dotčených orgánů z hlediska veřejného zájmu a jejich věcné a místní
příslušnosti soustředěno rozhodování o stavbách na co nejmenší
počet správních orgánů, popřípadě vytvoření pružného systému
delegace a atrakce příslušnosti na jednotlivých úsecích státní
správy (např. u staveb EIA a IPPC na úroveň krajských úřadů nebo
u ostatních staveb na úroveň obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností).
Současně se předpokládá přehodnocení struktury a věcné
i místní příslušnosti stavebních úřadů, ať již obecných, tak speciálních. U obecných stavebních úřadů obcí prvního a druhého
stupně pak je možné ponechat povolování a ohlašování jen jednoduchých staveb (v rozsahu přehodnoceného § 104 stavebního
zákona), některé speciální stavby pak svěřit do působnosti obecných stavebních úřadů (napojení na místní komunikace, vodovody
a kanalizace).
Pro realizaci nové právní úpravy je třeba vyhodnotit potřeby personálního zajištění na příslušné odborné úrovni a požadavky na technické vybavení stavebních úřadů a z toho vyplývající nároky na statní rozpočet. Rovněž je třeba přehodnotit způsoby stanovení a výše
správních poplatků za povolování staveb.
Jsem si vědom, že příprava tak radikální změny je zásahem do
mnoha zákonů od kompetenčního až pravděpodobně po ústavní,
a není možné zmiňovaný proces stihnout za této vlády. Je ale nutné
zadat přípravu věcného záměru zákona.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků je připravena aktivně působit při přípravě této radikální novely. Nebylo by dobré,
kdyby se toho chopila developerská lobby.
Vážený pane premiére, jsem připraven s vámi celou problematiku osobně projednat.

Přehodnotit požadavky na rozsah a obsah projektové
dokumentace

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Na základě závěrů této analýzy pak musí být všeobecně (nadresortně) přijaty cíle nového legislativního řešení směřující k vydávání
jednostupňového povolení stavby a k integraci rozhodování o stavbách.
Na úseku územního plánování je nutno přehodnotit formu vydávání
a závaznost územně plánovací dokumentace na jedné straně a stanovení regulačních prvků a podmínek pro napojení na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu nových zastavitelných ploch a ploch přestavby v územních plánech tak, aby bylo možno vydat jedno povolení stavby.

Kategorizace staveb podle dotčení veřejného zájmu

V návaznosti na nové povolovací režimy a nové hmotné stavební
právo musí být přehodnoceny požadavky na rozsah a obsah dokumentací (projektů), předkládaných k povolovaní či ohlašování staveb.

Polsko • odborná exkurze • 22. až 25. září 2016
Pořádá: Informační centrum ČKAIT
Kontakt: Mgr. Eva Stropková, e-mail: estropkova@ckait.cz,
tel.: 227 090 211
22. září
Wroclaw – prohlídka Metropole evropské kultury 2016, katedrála
svatého Jana, Sky Tower – nejvyšší mrakodrap Polska s vyhlídkou, prohlídka Haly století (dříve Hala Ludowa), unikátu z roku
1913 pod patronací UNESCO
23. září
Opole, Katowice, Krakow

zdroj: wikimedia.org

24. září
Wieliczka – solné doly, návštěva ukázky socialistické architektury – Stalinova veledíla Nowa Huta, výstup na Kopiec Kosciuszki s výhledem na město,
návrat do centra – Sukienica, kostel
Mariacki, Universita Jagellonska
25. září
Krakow – židovské města Kaziměř, Wawel – královská rezidence,
katedrála s kryptou, možnost navštívit Czartoryjskou pinakotéku,
obchodní dům Galleria Krakowska, kostely
15
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Nedostatky Pražských stavebních předpisů
Nový předpis, který začíná platit od 1. srpna 2016, zvýhodňuje developery před individuálními stavebníky i uživateli
staveb. Bezdůvodně snižuje požadavky na kvalitu staveb a vytváří bariéry pro handicapované.
Hlavní město Praha nově vydaným nařízením č. 10/2016 hl. m.
Prahy, tzv. Pražskými stavebními předpisy (dále PSP), vytvořilo zcela bezdůvodně naprosto odlišné podmínky pro přípravu, umísťování
a následnou realizaci staveb oproti stavbám umísťovaným a povolovaným mimo území hlavního města Prahy.
Oproti vyhlášce č. 268/2009 Sb., která stanoví obecné technické
požadavky v České republice, byly dále bez důvodu zrušeny či významně pozměněny definice staveb pro obchod, výrobu a skladování atd.
Schválené PSP vytvářejí bariéry v podnikání, přinesou značné
komplikace projektantům a stavbyvedoucím v důsledku nekompatibility se stavebními a dalšími právními předpisy, zejména vzhledem
k jejich odpovědnosti za stavby.
Mnohá ustanovení, omezující zejména bezpečnostní a kvalitativní standardy, mohou přinést velké úspory developerům, poškodí však
občany jako spotřebitele a uživatele staveb, a to zejména osoby handicapované. Bezdůvodně se snížily některé požadavky na bezpečnost
a minimální kvalitativní standard staveb.

§ 45 – proslunění sníženo i na periferii
• Odst. 1: Při navrhování bytů musí být prosluněno minimálně
80 % navrhovaných bytů, a to jak v centru, kde by to bylo v některých případech ještě pochopitelné, ale i na periferii. K tomuto omezení není jakýkoliv důvod (kromě ekonomiky developerských projektů). Nově PSP požadují proslunění pobytových
místností. V ČR však neexistuje metodika na hodnocení takového požadavku.
• Odst. 7: Požadavek na součet ploch okenních otvorů, který vychází
ze skladebných rozměrů oken, je bezdůvodný a zbytečný. Samotná
velikost okna osvětlení nezaručuje a ani k tomu není nezbytnou podmínkou.

§ 44 – výšky a objem místností sníženy
• Odst. 1: Snížení světlé výšky druhé a dalších obytných místností až
na 2,4 m v kombinaci s omezeným požadavkem na větrání vytváří
riziko rozvoje plísní a významně zhoršuje kvalitu staveb a hygienické
podmínky staveb.

§ 46 – nedostatečné větrání
• Odst. 1: Požadavek na větrání obytných a pobytových místností je
snížen na požadovaný průtok vzduchu 15 m3/h/osoba. V odst. 5
§ 11 vyhlášky č. 268/2009 Sb. je požadavek: Pro větrání pobytových
místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo
minimální intenzita větrání 0,5 místnosti za hodinu.

§ 47 – komíny v domech nemusí být plynotěsné
• Odst. 2: Umožňuje odvádět spaliny venkovní stěnou pouze s podmínkou respektovat zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., a to
i pro spotřebiče, pro které to není podle ČSN 734201 přípustné, a bez
ohledu na místo vyústění odvodu spalin v návaznosti na okna a sousední stavby. PSP neobsahují konstrukční požadavky ani odvolání
na normové hodnoty vnitřních komínů.
• Odst. 6: Volně stojící komíny musí z hlediska plynotěsnosti splňovat
požadavky podle normy uvedené v § 84. Vnitřní komíny v domech
tedy být plynotěsné nemusí?

§ 56 a čl. 6 přílohy 1 – schodiště strmá a úzká
• Sklon schodiště v budovách s více než třemi byty je určen na maximálně 35°, což je v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., která stanoví sklon max. 28°.
• Ve stavbách individuálního bydlení a pro rekreaci se připouští snížit šířku schodišťového stupně v odůvodněných případech až na
0,18 m, z čehož vyplývá přípustná výška stupně až 23,5 cm. V těchto
stavbách a bytech může být schodiště široké 0,75 m – a to ještě
omezené madlem či zábradlím o 0,1 m. Čistá průchozí šířka je tedy
pouze 0,65 m.
• Průchodná šířka rampy musí být nejméně 0,9 m, což je opět v rozporu
s vyhláškou č. 398/2009 Sb., která požaduje 1,5 m. Užší rampa nemusí být bezpečně použitelná pro osoby s omezením pohybu a orientace.

§ 64 – ochrana před bleskem všude, ale bez zemniče
Požadavek je definován natolik obecně, že ochranu bude nutno
zřídit ve všech domech, i tam, kde to není nezbytné. Zároveň chybějí

Historie nových Pražských stavebních předpisů
• Duben 2012: počátek přípravy pod hlavičkou URM.
• Dne 15. července 2014: schváleno nařízení č. 11/2014 hl. m. Prahy s účinností od 1. října 2014.
• Dne 16. ledna 2015: MMR č. j. 830/2015 – Pozastavení účinnosti nařízení č. 11/2014 hl. m. Prahy s výjimku § 85 a stanoven termín patnáct měsíců
pro stanovení nápravy.
• Dne 9. června 2015: technická novela PSP, připomínkovaná, nebyla přijata.
• Dne 15. září 2015: nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (PSP)
po vypořádání připomínek, nařízení neprošlo připomínkovým řízením, je téměř identické s nařízením č. 11/2014.
• Dne 27. května 2016 Rada hl. m. Prahy schválila nařízení č. 10/2016 s účinností od 1. srpna 2016, nařízení neprošlo připomínkovým řízením.
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požadavky na výpočet řízení rizika a na zřízení základového zemniče.

§ 84 – odkazy na
Věstník ÚNMZ
Vybrané požadavky
se považují za splněné,
pokud jsou ve shodě
s normami uveřejněnými
ve Věstníku ÚNMZ, tyto
normy však nebyly dosud
vydány. O uveřejnění částí či celých norem žádá
magistrát hl. m. Prahy
a ÚNMZ pouze zveřejňuje
požadované znění normy
ve věstníku. Pro zjištění,
které normy jsou zveřejněné, je nutno pročíst ČKAIT uspořádala 22. června 2016 již třetí tiskovou konferenci na téma Pražské stavební předpisy. Tentokrát byl pro novináře i odborné hosty
připraven model schodů postavených podle nového nařízení. Silnější a handicapovaní občané mají smůlu. Jak se stěhuje nábytek do horního
všechny věstníky zpětně patra, je také záhadou.
k datu účinnosti předpisu.
zařízení, servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice poZmatečné požadavky na byt
honných hmot.
• § 2: Pojmy – d) byt je soubor místností, popřípadě jedna obytná
PSP překračují zmocnění dané stavebním zákonem
místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybaHl. m. Praha na základě zmocnění uvedeného v § 169 a odst. e)
vením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu
§ 194 zákona č. 183/2006 Sb. může stanovit nařízením vydaným
užívání určen.
v přenesené působnosti obecné požadavky na využívání území
• § 2: Pojmy – m) 1. obytnou místností se rozumí místnost bytu
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze. Nové PSP
splňující podmínky stanovené tímto nařízením, která je určena
však překračují toto zmocnění dané stavebním zákonem.
k trvalému bydlení, má plochu alespoň 8 m2, má zajištěno přímé
denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace
Jsou v rozporu se závazným obsahem jednotlivých druhů územteploty; kuchyň se za obytnou místnost považuje, pokud má ploně plánovací dokumentace ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. tím, že stanochu alespoň 12 m2.
vují podmínky pro uspořádání území, ačkoliv to náleží právě územně
• § 44 – Výšky a plochy místností – odst. (5) Pokud tvoří byt jedna
plánovací dokumentaci. Lze konstatovat, že nenaplňuje zmocněním
obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2.
vymezený obsah předpisu na „obecné požadavky na využívání území“
tedy požadavky, které by měly obsahovat pravidla pro využívání úzeDomy bez výtahů a požadovaných vlastností
mí. V části se přibližuje spíše metodice tvorby územního plánu než
konstrukcí
požadovanému právnímu předpisu – technickému dokumentu.
Domy nemusí být vybaveny výtahem, což je opět v neshodě s poNěkteré požadavky nařízení jsou dokonce ve vlastním nařízení upražadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. § 28 odst. 2 pro bytové domy od
veny rozdílným způsobem. Jedná se například o úpravu kapacit parková5.NP a § 44 odst. 3 v ubytovacích zařízeních od třetího NP.
ní pro jednotlivé zóny vymezené v mapové příloze nařízení s konkretizací
jednotlivých částí území hlavního města Prahy ve srovnání s úpravou obByly významně omezeny požadavky na vlastnosti stavebních
dobných režimů, např. výškové regulace, kde se předpokládá jejich další
konstrukcí, s výjimkou těch, které byly výslovně dodatečně požadovymezení v územně plánovací dokumentaci (územním plánu).
vány Ministerstvem pro místní rozvoj. Chybí zejména požadavky na
Předpis užívá názvy ulice a cesty, není kompatibilní v termínech
okna a lehké obvodové pláště.
se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a je v rozpoByly zrušeny požadavky pro vybrané druhy staveb – na stavby
ru se stávajícím platným územním plánem.
pro obchod, výrobu a skladování, ubytování, školská a tělovýchovná

Doporučení členům ČKAIT, jak nakládat s Pražskými stavebními předpisy
I v Praze je nutno respektovat základní technické požadavky na
stavby platné v celé ČR, jako požadavky ochrany veřejného zájmu
s ohledem na odpovědnost profesionálů podle občanského zákoníku. Nezbytné úlevy přípustné podle nařízení č. 10/2016 se doporu-

čuje užívat jen při umístění stavby v památkové zóně. Na sídlišti či
periferii Prahy je vhodné vycházet z obecně platných technických
předpisů. Vždy je však třeba dodržet minimální standard požadavků
na bezpečnost a zdravé životní podmínky ve stavbách.
17

právo

Z+i ČKAIT 3/16

Stavby developerů se umísťují s bonusem
Nařízení stanoví rozdílné povinnosti pro různé okruhy lidí. Například povinnost zachovávat odstupy staveb a pravidla pro výstavbu
při hranici pozemku (viz § 29 odst. 2 písm. c) nařízení PSP) musí dodržet individuální stavebník a budoucí uživatel jedné stavby. Naopak
vlastník pozemku, který staví soubor staveb, což je typické pro developerskou výstavbu s následným prodejem, tuto povinnost nemá, a to
i když by se jednalo o typově shodný případ.

Nahrazují část územně plánovací dokumentace
Nařízení má částečně povahu územně plánovací dokumentace
(v daném případě územního plánu či regulačního plánu), která představuje jeden z nejdůležitějších instrumentů k usměrnění hospodářského rozvoje územních celků rozličné velikosti a zajištění jeho souladu s jinými důležitými veřejnými zájmy, mezi které nepochybně patří
zachování kulturních hodnot či péče o ochranu životního prostředí.
Proces schvalování územně plánovací dokumentace (územního
plánu) se řídí odlišnými právními předpisy (proces schvalování územně plánovací dokumentace – územního plánu – je upraven ve stavebním zákoně, územní plán schvaluje zastupitelstvo obce) a musí mít
rovněž jinou právní formu (jedná se o opatření obecné povahy podle
ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů). Nařízení překračuje rámec zmocnění v § 194 písm. e) stavebního zákona.

„Stavební čáru“ nelze aplikovat
Nařízení v určitých ustanoveních má charakter regulačního plánu, kdy pojmy „stavební čára“ a „výšková regulace“ nejsou stanoveny
ani zakresleny v podkladech platného územního plánu, který je platný
do roku 2020.
PSP tímto překračují rámec kompetencí ve vztahu k platnému
územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, který byl schválen
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 z 9. září 1999.
Závazná část územního plánu je stanovena obecně závaznou
vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 hl. m. Prahy, o závazné části
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schválenou usnesením
č. 1156 Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy z 26. října 1999, s účinností
od 1. ledna 2000, aktualizovanou následnými vyhláškami hl. m. Prahy
a opatřeními obecné povahy.
Příslušné obecné stavební úřady MČ Praha 1–22 v souladu
s § 13 odst. 1 stavebního zákona nemohou tyto pojmy aplikovat na
stávající územní plán v rámci umísťování stavby a tím se dostávají

do rozporu s § 90 písm. a) stavebního zákona a s vydanou územně plánovací dokumentací. Stavební čára a výšková regulace nejsou
stavebním zákonem ani jeho prováděcími předpisy definovány. V současném platném územním plánu lze hladinu výšky pouze měnit, nikoliv přesáhnout! Jedná se o prvky regulace, které přísluší regulačnímu
plánu. Jedině vydáním regulačního plánu se stávají závaznými pro
rozhodování v území.

Zpravidla, přiměřeně a obvykle ...
Nařízení pracuje velmi často zejména v hlavě I a II s naprosto nekonkrétními pojmy, jako např.: zpravidla, přiměřený, obvykle, zejména
apod. Uvedené užití těchto zcela neurčitých právních pojmů vede k neurčitosti tohoto právního předpisu, právní nejistotě a možnosti zcela
různého posouzení, výkladu a užití této právní normy stavebními úřady.
Aplikace této normy tak ve svém důsledku může vést k porušování základních zásad správního řízení, konkrétně k porušení § 2 odst. 1 a 4
správního řádu.
Chybí definice zásadního pojmu charakter území, který by neměl
být uplatňován pouze v § 5, ale měl by se týkat celého předpisu jako
klíčové kritérium pro posuzování stavebních záměrů a pro rozhodování úřadů územního plánování a stavebních úřadů.

Schvalování staveb podle pozastaveného předpisu
V přechodném ustanovení § 85 odst. 2 „obživlo“ nařízení
č. 11/2014 hl. m. Prahy, které je rozhodnutím MMR z 15. ledna
2015 stále pozastaveno pro jeho nezákonnost. Nařízení č. 10/2016
„ruší“ pozastavení této účinnosti a umožňuje podle tohoto potenciálně nezákonného předpisu rozhodovat. Ustanovení § 169 písm.
e) stavebního zákona však hl. m. Prahu k ničemu takovému nezmocňuje.
Vzhledem ke skutečnosti, že byl podán návrh k Ústavnímu soudu
na zrušení nařízení č. 11/2014 hl. m. Prahy, není jasné, co nastane,
pokud Ústavní soud nařízení zruší. Na závěr si neodpustím připomenout, že většinu z výše uvedených nedostatků ČKAIT opakovaně připomínkuje již dva roky, přesto se je nepodařilo do nařízení zapracovat.
Proč asi?
Ing. Ladislav Bukovský
předseda oblasti Praha
Poznámka: Další podrobnosti k projednávání PSP naleznete
v elektronickém časopise ESB 2/2016.

Podle jakého nařízení se v Praze projednává stavební dokumentace?
Klíčové je datum zpracování projektové dokumentace!

18

Datum zpracování projektové dokumentace (PD)

Datum předložení PD k projednání na stavebním úřadě

Příslušný právní předpis

do 30. 9. 2014

do 30. 9. 2016

Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy

od 1. 10. 2014 do 15. 1. 2015

do 15. 1. 2017

Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy

od 16. 1. 2015 do 1. 8. 2016

do 1. 8. 2017

Vyhláška č. 501/2006 Sb.
Vyhláška č. 268/2009 Sb.

od 1. 8. 2016

po 1. 8. 2016

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy
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konference

21. mezinárodní konference
Městské inženýrství Karlovy Vary
Dne 10. června 2016 se v kongresovém sále hotelu Thermal konala již 21. mezinárodní konference Městské
inženýrství Karlovy Vary. Letošním nosným tématem bylo Město a konverze industriálních areálů.
O úspěšné výsledky konference se zasloužili nejen její pořadatelé s podporou Karlovarského kraje a statutárního města Karlovy Vary, ale i autoři přednesených vysoce
odborných referátů. Přednášející i účastníci
byli z různých evropských zemí, ze Spolkové
republiky Německo – konkrétně Durynska, Severního Porýní-Vestfálska, Bavorska a Saska,
Slovenska, Maďarska, Polska – a samozřejmě
i z České republiky. Mezi účastníky konference
byli také Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra
průmyslu a obchodu, a Ing. Petr Serafín, ředitel
sekce stavebnictví téhož ministerstva.
Poprvé se konference zúčastnila i zástupkyně Rakouska – Dipl.-Ing. Catrin Haider,
jež seznámila účastníky s projektem Smart
Cities, který koordinuje v oblastech zásobo- Zcela zaplněný Kongresový sál hotelu Thermal svědčil o velkém zájmu posluchačů o projednávanou tematiku (foto: Jan Borecký)
vání měst energiemi, městských energeticÚspěšné příklady
kých sítí, energeticky efektivních budov a obnovitelných zdrojů využíZa zmínku jistě stojí příspěvek PhDr. Benjamina Fragnera Evropvaných v městských aglomeracích pracoviště AIT.
ské příklady měst v souvislosti s konverzí, ve kterém autor poukazuje
Strategie Evropa 2000
na skutečnost, že v posledních několika letech bylo provedeno mnoho
Příspěvky na konferenci se zabývaly případy již úspěšně vyřešekonverzí industriálních areálů, jež ve většině případů navazovaly na
nými. Bylo poukázáno i na existenci velkého množství takových proúspěšné, především zahraniční vzory a ambiciózní návrhy významjektů a případů konkrétních opatření, které dosud nebyly realizovány,
ných architektů a investorů.
popřípadě se ubírají nesprávným směrem.
Bohužel technický stav, nedostatečná údržba a dlouhodobá
Téma konference zahrnovalo problematiku integrovaného příopuštěnost tohoto průmyslového dědictví omezuje možnosti jejich
stupu k rozvoji měst a obcí z hlediska urbanistické koncepce. Každé
znovuoživení. Návrhy konverzí by měly respektovat historii místa
řešení industriálních areálů má mimořádný význam pro celkový urbaa neměly by opomíjet potřeby okolí včetně jeho obyvatel. Je nutné mít
nistický koncept města nebo širšího prostoru a tato skutečnost nesmí
na paměti, že mnohé areály jsou historicky významné, ne-li památbýt opomíjená.
kově chráněné, a tudíž by se s nimi mělo v tomto ohledu i zacházet.
Industriální areály všech typů, ale především jejich počet, mají
Velkou překážkou mnohých konverzí je jejich ekonomická stránka.
velký vliv na udržitelný rozvoj v evropských zemích – jak podrobněji
Pro zájemce o problematiku konverzí můžeme s potěšením sděpopisuje strategie Evropa 2020.
lit, že všechny přednášky z konference jsou k dispozici ve formě sborníku na www.profesis.cz.
Závisí tedy na vyváženém vztahu mezi ekonomickým rozvojem,
sociálně kulturními vazbami všeobecně. Při uplatňování principů udržiTéma pro 22. ročník konference
telného rozvoje samozřejmě nesmíme zapomínat na mladou generaci.
Zájemce o obor městské inženýrství určitě zaujme informace o tom,
Podstatné je posílit, respektive umocnit její vztah k místu a spojení s dože Vědecká rada konference stanovila již zadání pro příští ročník. Téma
movem, tedy podpořit aplikaci zákonitosti tzv. sociální ekologie.
se bude týkat problematiky spolupráce městského inženýra s architekty.
Konverze opuštěných industriálních areálů může vést k mnoha pozitivním výsledkům. Mnohé stávající industriální areály se
potýkají s nevyhovujícím stavebně technickým stavem a chovádoc. Ing. František Kuda, CSc.
ním obyvatel, které vyžaduje okamžitá stavebně technická opatpředseda Vědecké rady konference
Ing. Svatopluk Zídek
ření. Nedostatečná dokumentace je často překážkou kvalitního
hlavní organizátor konference
návrhu obnovy.
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Potíže s uznáváním českých stavebních
inženýrů v Evropské unii
Situace ohledně uznávání odborné kvalifikace členů naší Komory v EU, Kanadě či USA je vážná. Autorizované osoby
ČKAIT, což je třicet tisíc odborníků, mohou být zahrnuty do automatického uznávání, jenom pokud získají autorizaci
od České komory architektů, která má čtyři tisíce členů!
Ilustrace: Oldřich Horák

Hlavní problém vidí ČKAIT v nevyjasnění obsahu pojmu architekt versus inženýr pozemních staveb/projektant. České
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zastává názor, že podle čl. 46 směrnice
2013/55/EU, který pojednává o odborné
přípravě pro profesi architekta a jejího
obsahu, člen naší Komory, který chce být
automaticky uznán v EU, by se měl obrátit
k autorizaci na Českou komoru architektů.
Je nutné připomenout, že částečný přístup,
tj. uznávání odborné kvalifikace na základě
dokladů požadovaných směrnicí, zůstává
nadále v platnosti.
Pomíjí se tím skutečnost, že jak český
stavební zákon1, tak i autorizační zákon2 popisuje vybrané činnosti ve výstavbě – pro-

1
2
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jektování. Tuto činnost vykonávají vesměs
projektanti, tedy členové obou komor, ČKAIT
i ČKA. Ostatně právo registrovat zahraniční
uchazeče v ČR je ze zákona svěřeno oběma
komorám, tedy ČKAIT a ČKA.
Evropská komise má v procesu jednání
dohodu o vzájemném uznávání kvalifikací
architektů s Kanadou a USA. Týká se opět
jenom profese architekta. Podle informací
českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci jednání skupiny národních koordinátorů ohledně podmínek těchto
smluv neexistuje prostor pro rozšíření jejich
platnosti na další profese – tj. na stavební
inženýry.
Čeští projektanti by tedy opět mohli
být zahrnuti do automatického uznávání

v Kanadě či USA jenom tehdy, pokud získají
autorizaci od ČKA. Ministerstvo poznamenává, že ze strany národních koordinátorů
členských zemí EU doposud nebyl vznesen
požadavek, aby do předmětné smlouvy byli
zahrnuti i členové inženýrských komor.
Od 1. května 2016 platí novela zákona
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Na následujících stránkách proto
popisujeme současnou situaci a problémy
spojené s možností přístupu autorizovaných
osob ČKAIT k výkonu vybraných činností
v členských státech EU i Kanadě a USA.
Ing. Hedviga Klepáčková
vedoucí Legislativně právního střediska ČKAIT

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon). Poslední změna podle zákona č. 126/2016 Sb., s účinností od 1. května 2016.
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Jak probíhá uznávání odborné kvalifikace v ČR?
Od 1. května 2016 sice platí aktualizované zákony k uznávání odborné kvalifikace, řešení problému stavebních
inženýrů však nepřináší.
Integrační tendence poválečné Evropy zaznamenaly v průběhu uplynulého
půlstoletí řadu smluvních aktů motivovaných bezpečnostními, politickými a ekonomickými zájmy. Zpočátku úzce účelová
uskupení postupně přecházela do univerzálnějších forem spolupráce se zvyšujícím se počtem zúčastněných států, zaváděla se společná pravidla a postupně se
tvořily řídicí struktury. Současná Evropská
unie má řadu znaků zatím velmi volné federace, mezi jejíž významné atributy patří
volný pohyb osob a s tím související volný
pohyb služeb.

Evropská směrnice a české
zákony
Přístup odborníků – „migrantů“ k vybraným povoláním ve všech státech EU se
začal řídit systémem vzájemného uznávání
odborné kvalifikace – zpočátku to bylo patnáct směrnic, které byly v roce 2005 sjednoceny do jednotné směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání
odborných kvalifikací.
Již v průběhu přístupových pohovorů v rámci přípravy ke vstupu České republiky do EU se zahájily práce na odpovídající
tuzemské právní normě a výsledkem byl
zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a některých
příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, zjednodušeně nazývaný zákon
o uznávání odborné kvalifikace.
Současně s ním se v té době měnily
i navazující autorizační zákon, živnostenský
zákon, zákon o volném pohybu služeb a další (zdravotnictví, památková péče, geologie
či archeologie).
Za dobu životnosti směrnice o uznávání odborných kvalifikací přistupovaly do EU
další státy, rostla evropská administrativa,
prosazovaly se další sjednocovací tendence
a směrnice nestačila reflektovat probíhající
překotný vývoj. Důsledkem byla rozsáhlá
aktualizace, která vyšla 20. listopadu 2013
jako směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/55/EU.

Zahraniční uchazeče může v ČR
uznat ČKA i ČKAIT
Na tuto směrnici pak probíhaly v letech
2014 a 2015 navazující aktualizace souvisejících právních norem v členských státech.
V ČR to samozřejmě zasáhlo předně zákon
o uznávání odborné kvalifikace a všechny
další navazující zákony, tedy i tuzemský autorizační zákon. Všechny tyto aktualizované
zákony jsou platné od 1. května 2016.
Zákon vymezuje a zavádí nové pojmy a prvky uznávacího procesu, mezi nimi
kupříkladu elektronický Evropský profesní
průkaz (EPC), který dokládá, že uchazeč
splnil podmínky přístupu k vybrané činnosti. Dosud je platný jen pro některá povolání
(vybrané činnosti ve výstavbě mezi ně zatím
nepatří).
Pro vzájemnou výměnu informací
(o vnitřním trhu) mezi uznávacími orgány
slouží v EU elektronický systém IMI. K doložení odborného vzdělání legalizuje kreditní systém (ECTS). Pro vybrané skupiny
povolání, tzv. sektorová povolání, umožňuje
automatické uznávání profese (především
zdravotnické, ale také architektonické), pro
trvalé působení v hostitelském státě zavádí
statut usazené osoby a pro působení dočasné a příležitostné pak statut osoby hostující.
Registrace zahraničního uchazeče, které předchází ověření jeho odborné kvalifikace
z předložených dokladů, je ze zákona svěřena
ČKAIT a ČKA. Příslušná ustanovení k procesu uznávání jsou obsažena v části šesté autorizačního zákona – a právě tato část byla
rovněž k 1. květnu 2016 částečně upravena.

Automatické uznávání ČKA
versus požadavky ČKAIT
Konkrétní postupy v uznávacím procesu zahraničních uchazečů určuje v ČKAIT
směrnice pro uznávání odborné kvalifikace
osoby usazené, respektive pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující. (Je uveřejněna na www.ckait.cz v sekci Autorizace
ČKAIT – Uznávání v rámci EU.) Směrnice
čerpá z obou výše aktualizovaných zákonů
a převádí jejich obecná ustanovení do praktických procesních kroků.

Obecný systém uznávání v inženýrských oborech – na rozdíl od automatického uznávání architektů – staví na zásadě
připustit na český stavební trh jen takové
odborníky, kteří splňují požadavky autorizačního zákona pro české občany.
Prověřují se proto doklady o vzdělání
a odborné praxi, vyžaduje se trestní bezúhonnost, pojištění odpovědnosti za škodu. Pokud je v domovském státě vybraná
činnost ve stavebnictví regulovaná, je třeba, aby kompetentní orgán potvrdil kvalitu
uchazeče.

Stejné požadavky na zahraniční
i české inženýry
V případě, že se vyskytnou pochybnosti o odborné zdatnosti, dostává
uchazeč možnost prokázat své schopnosti v jednom ze dvou kompenzačních
opatření. Je na něm, zda zvolí rozdílovou
zkoušku v českém či slovenském jazyce,
ve které se ověří především jeho orientace
v českém stavebním právu a technických
předpisech ke zvolenému oboru, nebo
zvolí dvouleté adaptační období, kdy pracuje pod dohledem české autorizované
osoby.
Usazená osoba je členem Komory se
všemi právy a povinnostmi. Uchazeči ze
států, kde není vybraná činnost ve stavebnictví regulovaná, musí dokladovat především odbornou praxi potvrzením od zaměstnavatele a důvěryhodnost vybraných
dokladů, jakož i uvedení dalších požadovaných informací. Vše musí stvrdit čestným
prohlášením.
Uchazeč o registraci jako osoba hostující podléhá stejné dokladové povinnosti
jako uchazeč o usazení, místo žádosti podává Komoře tzv. oznámení a nestává se jejím
členem. Jeho mise je omezena na jednu
adresnou stavbu a trvá maximálně osmnáct
měsíců. I v jeho případě mu může být navrženo kompenzační opatření.
Ing. Josef Velíšek
předseda Komise ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace občanů členských států EU
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Jak probíhá uznávání inženýrů z ostatních zemí EU?
Aby vyjasnila problematiku uznávání kvalifikace autorizovaných inženýrů, oslovila ČKAIT paralelně s dopisem na
MŠMT 7. března 2016 také předsedy evropských inženýrských komor v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, Německu,
Velké Británii, Maďarsku, Polsku a Slovinsku.
Vážnost situace ohledně uznávání odborné kvalifikace stavebních inženýrů v EU
v kontextu nové směrnice 2013/55/EU vedla k tomu, že ČKAIT vyzvala ostatní inženýrské komory, aby si vyměnily některé poznatky a zkušenosti, se kterými se setkáváme
v České republice. Prozatím ČKAIT obdržela
pouze dvě odpovědi. Z obou však vyplývá,
že by bylo možné vznést na Evropskou komisi společný požadavek na automatické
uznávání našich členů, stavebních inženýrů,
v EU.

Slovinští stavební inženýři
potvrzují zkušenosti ČKAIT
Dne 11. dubna 2016 reagoval na dopis
prezident Slovinské komory inženýrů Mag.
Črtomir Remec, univ. dipl. inž. grad. (současně prezident ECEC – European Council
of Engineers Chambers, tj. Evropské komise
inženýrských komor):
Rádi bychom vás informovali, že podle našeho pochopení směrnice se automatické uznávání odborných kvalifikací v zemích EU vztahuje
pouze na architekty. Stavební inženýři, kteří
chtějí pracovat v jiné zemi EU, jsou povinni předložit dokumenty, prokazující, že jsou oprávněni
poskytovat služby ve vlastní zemi. Stavební inženýři z jiných zemí EU mohou požádat o uznání

odborné kvalifikace pouze podle obecného systému uznávání odborné kvalifikace.
Směrnice 2013/55/EU nabízí možnost
rozšířit mechanismus automatického uznávání o nová povolání na základě dohodnutých
společných zásad odborné přípravy. Na základě této skutečnosti zaslala Evropská komise
ECEC výzvu k účasti v nabídkovém řízení Společné zásady odborné přípravy pro inženýry.
V březnu ECEC obdržela dopis z Evropské komise se sdělením, že nabídka ECEC
na společné zásady odborné přípravy je
z ekonomického hlediska nejvýhodnější.
V současnosti probíhá postup uzavírání
smlouvy. Cílem smlouvy je stanovit společný soubor kvalifikací oprávněných inženýrů
jako základ pro automatické uznávání podle
směrnice EU v příštích letech.
Domníváme se, že Evropská komise je ve
stadiu vyjednávání dohody o vzájemném uznávání s Kanadou a USA, ale pouze pro kvalifikace
týkající se architektů, protože v EU je automatické uznávání možné pouze u architektů.

Slovenští stavební inženýři
podpoří stanovisko ČKAIT
Dopis prof. dipl.-Ing. Dr. Vladimíra
Benka, Ph.D., předsedy SKSI, jsme obdrželi
15. dubna 2016.

V prvom rade vám chcem poďakovať za
iniciatívu a snahu riešiť tak závažnú problematiku, akou je nesúlad vo vnímaní pojmov
architekt a stavebný inžinier, najmä v obsahu
ich odbornej prípravy v nadväznosti na uznávanie odbornej kvalifikácie podľa smernice
2013/55/EÚ pre členské štáty EÚ.
Tento problém sa bezprostredne dotýka aj značnej časti našej členskej základne,
preto vyjadrujem za Slovenskú komoru stavebných inžinierov plnú podporu a ochotu zúčastniť sa rokovaní s ďalšími predstaviteľmi
vami oslovených profesijných a stavovských
organizácií.
Viaceré pochybnosti vyvoláva aj rozbehnutý proces možnosti automatického
uznávania odbornej kvalifikácie žiadateľov
z USA a Kanady nasmerovaný len na komoru
architektov.
Veríme, že výmena skúseností a poznatkov pri riešení týchto záležitostí v jednotlivých
krajinách povedie k spoločným záverom podporujúcim výkon povolania autorizovaných
stavebných inžinierov a ich nadobudnutých
kompetencií, vrátane vypracovania jednotných požiadaviek predostretých Európskej
komisii ECEC.

Vyjednat pozici stavebních inženýrů bylo možné jen před dvanácti lety při vstupu ČR do EU. Na fotografii Evropský parlament (foto: wikipedia.org).
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Může MŠMT vyřešit nevyvážené postavení inženýra a architekta?
ČKAIT opakovaně upozorňuje MŠMT na problémy v uznávání kvalifikace. Požaduje rovnoprávné postavení
stavebních inženýrů a architektů.
Předseda ČKAIT zaslal 2. března 2016
dopis ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřině Valachové, Ph.D. (v kopii Ing. Karle Šlechtové z MMR ČR) a upozornil ji na několik okruhů problémů, které jsou
v možnostech řešení jejího ministerstva.
Citujeme dopis Ing. Křečka.

Autorizaci pro pozemní stavby
ČKAIT je nutné zařadit do
seznamu uznaných profesí EU
V letech 2006 až 2009, za platnosti evropské směrnice 2005/36/ES, jsme dvakrát
Evropskou komisi (dále jenom EK) požádali (za
součinnosti vašeho Centra pro uznávání odborných kvalifikací MŠMT ČR a MMR ČR) o doplnění přílohy VI, bodu 6.1, o osvědčení o autorizaci
udělené ČKAIT pro obor pozemní stavby.
Naposled nám bylo podporou i sdělení
č. 71 MMR ČR z 9. března 2009, které doplnilo sdělení č. 287/2004 Sb. V seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální
kvalifikaci architekta udělovaných na území
EU a institucí a orgánů je podle nového sdělení č. 71 MMR mezi uznanými doklady také
osvědčení o autorizaci udělené ČKAIT pro
obor pozemní stavby.
Přesto jsme zatím nedosáhli na pozitivní
výsledek v uznávání v rámci EU. V zamítavé
odpovědi Evropské komise z roku 2013 není ani
zmínka o tom, jak se vypořádalo se sdělením
MMR ČR. Několik postřehů nás vede i k tomu, že
podpora ze strany MŠMT ČR nebyla adekvátní.
Pochybnosti jsme vyjádřili v našem dopise
i s přílohami adresovaném panu náměstkovi
Mgr. Jiřímu Nantlovi, L.M., z 20. prosince 2012,
č. j. 1163/2012. Ve stejném dopise jsme požádali, aby nám byla poskytnuta kopie stanoviska
MŠMT k odeslané žádosti na EK. Do dnešního
dne jsme předmětné vyjádření neobdrželi.
ČKAIT proto požádala o opětovné podání naší žádosti do EK a o doplnění přílohy
VI. i v návaznosti na nově schválenou směrnici 2013/55/EU.

Evropský pojem architekt
zahrnuje i profesi inženýrů
Druhou problematikou je vysvětlení
rozdílu obsahového pojmu architekt a poj-

mu projektant – inženýr pozemních staveb.
Podle Centra pro uznávání odborných kvalifikací MŠMT ČR, v aplikaci na čl. 46 směrnice
2013/55/EU, která pojednává o odborné přípravě pro profesi architekta a jejího obsahu, by
se měl obrátit člen naší Komory, který chce být
automaticky uznán v EU, s žádostí o autorizaci
na Českou komoru architektů (dále jen ČKA).
Pomíjí se tím skutečnost, že jak český
stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, tak i autorizační zákon
č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je o vybraných činnostech ve výstavbě – projektování. Na tuto činnost mají tedy
zákonné oprávnění vesměs všichni projektanti – členové obou komor, České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě i České komory architektů.
Náš názor potvrzujeme i skutečností, že
do 30. června 2008 Česká komora architektů měla pro autorizační obor v současnosti
nazývaný architektura pojmenování pozemní
stavby (stejně jak jej má dodnes nazývaný
ČKAIT). Pro vaši informaci: změna názvu
autorizačního oboru ČKA z pozemních staveb na architekturu byla do novely zákona
č. 189/2008 Sb. načtena pozměňovacím
návrhem výboru pro zdravotnictví PSP ČR.
Abychom předešli sporům o obsahových pojmech v rámci České republiky, chceme požádat o vysvětlení rovněž Evropskou
komisi ohledně toho, jaký je rozdíl mezi autorizačním oborem architektura ČKA a autorizačním oborem pozemní stavby ČKAIT.
Je nutné poukázat i na preambuli
směrnice 2005/36/ES, konkrétně čl. 28.
I když z nové směrnice byl tento článek vyňat, pojetí architekta by mělo zůstat:
Vnitrostátní právní předpisy v oboru architektury a o přístupu k odborným činnostem
architekta a jejich výkonu se co do rozsahu velmi liší. Ve většině členských států jsou činnosti
v oboru architektury ze zákona nebo fakticky
vykonávány osobami, které jsou držiteli titulu
architekt, samostatně nebo společně s jiným
profesním označením, aniž by tyto osoby měly
na výkon těchto činností výhradní právo, nestanoví-li zákon jinak. Zmíněné činnosti nebo
některé z nich mohou být rovněž vykonávány

jinými odborníky, zejména inženýry, kteří absolvovali speciální odbornou přípravu v oblasti
stavebnictví a stavebního inženýrství. S cílem
zjednodušit směrnici by se měl použít pojem
architekt, aby se vymezila oblast působnosti
ustanovení týkajících se automatického uznávání kvalifikací v oboru architektury, aniž jsou
dotčeny zvláštnosti vnitrostátních právních
předpisů upravujících tyto činnosti.

Uznávání kvalifikací v Kanadě
a USA
Evropská komise má v procesu jednání
dohodu o vzájemném uznávání kvalifikací
architektů s Kanadou a USA. Týká se opět
jenom profese architekta. Podle informací
Centra pro uznávání odborných kvalifikací
MŠMT ČR, v rámci jednání skupiny národních koordinátorů ohledně podmínek těchto
smluv, neexistuje prostor pro rozšíření jejich
platnosti na další profese – tj. na stavební
inženýry.
Naši projektanti by mohli být zahrnuti
do automatického uznávání v Kanadě či USA
jenom tehdy, pokud získají autorizaci od České komory architektů. Centrum pro uznávání
odborných kvalifikací MŠMT ČR poznamenává, že ze strany národních koordinátorů
členských zemí EU doposud nebyl vznesen
požadavek, aby do předmětné smlouvy byli
zahrnuti i členové inženýrských komor.

Žádost o nominaci zástupce
ČKAIT do podskupiny pro
architekturu v EK
Zdá se, že zástupci MŠMT v Evropské
komisi nebudou ti, kteří by aktivně, objektivně a rovnocenně prosazovali zájmy členů
ČKAIT. Z tohoto důvodu požadujeme, aby do
podskupiny pro architekturu v EK byl nominován nejenom zástupce ČKA, ale i člen ČKAIT.
Je třeba, aby zde prosazoval zájmy Komory,
která je rovnocenně s ČKA garantem profesní
kvality a zodpovědnosti odborníků podílejících se na přípravě a realizaci investiční činnosti ve výstavbě v České republice.
Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT
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Reakce MŠMT na dopis předsedy ČKAIT
MŠMT podpoří snahu ČKAIT o to, aby volnému pohybu stavebních inženýrů nebyly kladeny žádné neodůvodněné
překážky. Tak odpovědělo MŠMT předsedovi ČKAIT v závěru dopisu z 20. dubna 2016. Argumentaci ČKAIT však MŠMT
neuznalo. Vyjednat pozici stavebních inženýrů bylo možné jen před dvanácti lety při vstupu ČR do EU. Podle MŠMT jsou
profese architekta a inženýra rozdílné. Jejich vymezení spočívá ve vnitrostátním právu.
Dopis MŠMT Ing. Křečkovi: Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) si
uvědomuje závažnost celé situace pro Českou
komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a zejména pro velké
množství autorizovaných inženýrů pro obor
pozemní stavby, kterých se problém přímo
dotýká. MŠMT si vyžádalo k celé situaci nové
stanovisko Evropské komise.
Níže uvedené stanovisko k jednotlivým
bodům vašeho podání bylo zpracováno na základě důkladného posouzení vašich podnětů
z hlediska evropského i vnitrostátního práva.

Osvědčení o autorizaci udělené
ČKAIT nelze doplnit do přílohy
směrnice
V bodě 1 upozorňujete na skutečnost,
že osvědčení o autorizaci udělené Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor pozemní
stavby není součástí přílohy VI směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/36/
ES, o uznávání odborných kvalifikací. MŠMT
opakovaně prosazovalo doplnění tohoto
osvědčení do přílohy VI, a to v letech 2007,
2009, 2012 a 2013. Ve všech případech dospěla Evropská komise ke stanovisku, že
osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor pozemní stavby nelze do přílohy VI zařadit.
Evropská komise má na charakter a smysl přílohy velmi konzistentní názor, a sice že
jakékoliv změny přílohy VI požadované ze strany ČR byly možné pouze při vstupu ČR do EU,
protože příloha VI se vztahuje ke specifickým
nabytým právům sektorových profesí.
To, že je uvedený doklad obsažen v příloze VI, nehovoří nic o tom, že má jeho držitel architektonickou kvalifikaci v souladu
s čl. 46 směrnice 2005/36/ES, ale že se
členský stát v době přistoupení k EU rozhodl, že jeho držitel má v jistých referenčních
letech nárok na uznání své kvalifikace bez
zkoumání obsahu studia.
Proto je Evropská komise ochotna modifikovat tuto přílohu jenom v případě při24

stoupení nového státu k EU. Příloha VI navíc
nepodléhá komitologické proceduře. Na
základě výše uvedených skutečností se domnívám, že prostor pro vyjednávání o této
věci je více než omezený a případné další
úsilí o modifikaci přílohy VI bude s vysokou
pravděpodobností neúspěšné.

Definice profese architekta
nebyla na celoevropské úrovni
ustanovena
Smyslem směrnice 2005/36/ES,
o uznávání odborných kvalifikací, a evropského zákonodárce nebylo ustanovit definici profese architekta na celoevropské úrovni. V případě vysvětlení pojmu architekt je
proto nutné věnovat pozornost vnitrostátní
právní úpravě.
Smyslem bodu 28, na který poukazujete, a který nebyl nijak zásadním způsobem
měněn novelou směrnice 2013/55/EU, nebylo vymezit věcně pojem architekt či stavební inženýr. Ve svém bodě upozorňuje na
národní legislativní specifika v oblasti architektury.
Tento názor při interpretaci bodu 28
také zastává Soudní dvůr EU (SDEU), když
v případě Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia (C-111/12, EU:C:2013:100,
bod 42) konstatoval: právní předpisy hostitelského členského státu mají vymezit činnosti v oboru architektury vzhledem k tomu,
že výše uvedená směrnice neusiluje o právní
úpravu podmínek přístupu k povolání architekta ani o definici činností, které mají tyto
osoby vykonávat.
Také s ohledem na další judikaturu
SDEU je nutné vycházet z vnitrostátní právní
úpravy, protože cílem směrnice 2005/36/ES
a institutu vzájemného uznávání je umožnit
tomu, kdo má odbornou kvalifikaci, jež mu
umožňuje přístup k regulovanému povolání v jeho domovském členském státě, přístup ke stejnému povolání, pro které získal
kvalifikaci v domovském členském státě,
a vykonávat je v hostitelském členském

státě za stejných podmínek jako jeho státní
příslušníci (rozsudek Ordre des architectes,
C-365/13, EU:C:2014:280, bod 19).

Inženýr a architekt jsou dvě
různá povolání
Otázkou tedy je, zda jsou profese autorizovaného architekta a profese autorizovaného
inženýra okruhem činností zákonem jim svěřených natolik shodné, že se v podstatě jedná
o jedno a totéž povolání. Tomu, že se jedná
o dvě různá povolání, nasvědčuje skutečnost,
že v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, v platném znění, je v § 17 a § 18
vyjmenován okruh činností svěřený autorizovaným architektům a okruh činností svěřený
autorizovaným inženýrům. Již na první pohled
tyto dva seznamy činností nejsou zcela shodné.
Dále poukazujete na fakt, že jak autorizovaným architektům, tak autorizovaným inženýrům je svěřena odborná činnost projektování. V zásadě se rozeznávají dva druhy regulace
profesí. Jedním z nich jsou vyhrazené činnosti
(profesní aktivity jsou vyhrazené jenom držitelům určité profesní kvalifikace) a druhým jsou
chráněná profesní označení.
Chráněné profesní označení je název pro
činnost, která je vykonávaná za odměnu, a tento název představuje určitou specifickou kvalifikaci v daném oboru. Název činnosti může být
chráněným profesním označením pouze v případě, že orgány veřejné moci definují podmínky pro získání chráněného profesního označení – buďto přímo anebo tím, že tuto pravomoc
přenesou na jiné subjekty (například profesní
komory). Samozřejmě je také možná kombinace obou typů, tj. chráněné profesní označení
s vyhrazenými činnostmi.

Vymezení profesních činností je
otázkou vnitrostátního práva
Jak v případě autorizovaného architekta, tak v případě autorizovaného inženýra se jedná o chráněné profesní označení
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s vyhrazenými činnostmi (viz § 13, § 17
a § 18 zákona č. 360/1992 Sb.). Samotná
definice regulovaného povolání podle směrnice 2005/36/ES také stanovuje, že regulované povolání je odborná činnost nebo
soubor činností.
Regulovanou profesi autorizovaného
architekta nelze podle zákona omezit pouze na jedinou činnost. Projektant je fyzická
osoba oprávněná k projektové činnosti ve
výstavbě. Nejedná se o název regulované
profese, ale o činnost vyhrazenou všem autorizovaným inženýrům, architektům i technikům, jak správně uvádíte. Ovšem je to
právě soubor všech profesních činností pod
jedním profesním označením, které ve svém
souhrnu tvoří obsah profese autorizovaného
architekta, respektive autorizovaného inženýra. Z toho vyplývá, že na základě shodného oprávnění k výkonu jedné z profesních
činností (projektové činnosti ve výstavbě)
nelze dovodit obsahovou shodu mezi oběma profesemi.
Ve vašem dopise také požadujete od
Evropské komise vysvětlení rozdílu mezi
autorizačním oborem architektura udělovaným ČKA a autorizačním oborem pozemní
stavby udělovaným ČKAIT.
Opět se nelze vyhnout vnitrostátnímu
vymezení obou autorizací, a to s ohledem na
výše uvedené skutečnosti. Smyslem evropské právní úpravy není poskytovat definice
jednotlivých regulovaných profesí, to je ve svrchované pravomoci členských států. Definice
a okruh činností, které mohou profesionálové
vykonávat, je obsažen ve vnitrostátní právní
úpravě, tedy v zákoně č. 360/1992 Sb. Okruh
činností autorizovaného architekta – držitele autorizace ČKA v oboru architektura – je
zákonem explicitně stanoven a nezahrnuje
pouze písm. c) § 17 zákona č. 360/1992 Sb.
Oproti tomu rozsah autorizace pozemní stavby udělované ČKAIT není výslovně
v zákoně vyjádřen. Nicméně i v případě, pokud by této autorizaci ČKAIT byly svěřeny
veškeré činnosti uvedené v § 18, nemůžeme dojít k závěru, že rozsah a druh činností
obou autorizací je shodný. Je sice pravda,
že některé profesní aktivity mohou vykonávat obě profese (jako vámi uvedenou
projektovou činnost ve výstavbě), ovšem
s ohledem na výše uvedené skutečnosti
je při posuzování míry shody obou autorizovaných profesí nutné hodnotit veškeré
činnosti v jejich souhrnu.

Brusel považuje profesi architekta za chráněné profesní označení. Stavební inženýr je vnímán jako jiná profese. Na
fotografii dominanta Bruselu Atomium (foto: wikipedia.org).

Inženýr není architektem
a naopak
Jak již bylo uvedeno, otázka vymezení
profesních činností je otázkou vnitrostátního
práva. Autorizovaný inženýr získáním autorizace od ČKAIT nezískává automaticky právo
vykonávat profesi autorizovaného architekta,
stejně tak jako autorizovaný architekt obdržením autorizace od ČKA nezískává automatický přístup k profesi autorizovaného inženýra.
S přihlédnutím k základnímu účelu směrnice,
kterým je zajištění přístupu ke shodnému
povolání, k jakému má žadatel přístup podle vnitrostátního práva svého domovského
členského státu, nelze autorizované inženýry
s autorizací od ČKAIT automaticky uznávat
jako architekty v jiných členských státech,
protože ani podle právního řádu ČR nemají
autorizovaní inženýři přístup k profesi autorizovaného architekta s autorizací ČKA.
Evropská komise navíc dovozuje nemožnost uznávání stavebních inženýrů podle automatického uznávání či nabytých práv již ze
samotného textu směrnice 2005/36/ES (z čl.
46.1), a to z minimálních požadavků na odbornou přípravu. Odborná příprava architekta totiž
zahrnuje vysokoškolské studium, jehož hlavním
komponentem je architektura, s důrazem na
umění, historické, designové a estetické aspekty
architektury ve spojení s technickou přípravou.

Proto je, podle názoru Evropské komise,
nepravděpodobné, aby akademické programy s hlavním zaměřením na stavebnictví splňovaly tato kritéria. Navíc, což je podstatnější, článek 48 směrnice 2005/36/ES umožňuje
přístup k automatickému uznávání těm, kteří
vykonávají svoje povolání pod profesním
označením architekt, což vyplývá z toho, že
profese architekta je regulována jako chráněné profesní označení. Z tohoto důvodu není
možné zařadit osvědčení o autorizaci stavebního inženýra vydávaného ČKAIT ani do
přílohy V směrnice 2005/36/ES o uznávání
odborných kvalifikací.

Evropská komise vnímá
architekty a stavební inženýry
jako dvě odlišné profese
Na setkání národních koordinátorů, které se uskutečnilo v Bruselu 28. ledna 2016,
byl vznesen dotaz, zda do připravovaného
návrhu mezinárodních smluv budou zahrnuti
i stavební inženýři. Zástupci Evropské komise sdělili, že jednání o těchto mezinárodních
smlouvách se týká pouze profese architekta. Nicméně jde o pilotní smlouvu týkající
se vzájemného uznávání se třetími státy,
Evropská komise se tedy nebrání otevření
jednání o dalších smlouvách pro jiné profese.
Evropská komise také zdůrazňuje, že pro
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vyjednávání mezinárodních smluv se třetími státy o uznávání profesní kvalifikace je
nutný zájem a součinnost ze strany profesionálů, které ve většině případů reprezentuje
jejich evropská profesní organizace.

K dalšímu vyjednávání byla
přizvána ČKAIT
V případě zájmu ČKAIT o vyjednávání další smlouvy o vzájemném uznávání,
tentokráte pro profesi stavebního inženýra,
MŠMT ochotně poskytne veškerou možnou
a potřebnou asistenci ČKAIT, aby bylo zahájeno jednání o dalších mezinárodních
smlouvách.
Ať nahlížíme na problematiku optikou
SDEU či Evropské komise, vždy dojdeme
k závěru, že architekt a stavební inženýr
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jsou dvě různá povolání, i když sdílejí některé profesní aktivity. Zároveň bych ráda
zdůraznila, že autorizovaní inženýři mohou
bez překážek využívat výhod plynoucích ze
základní svobody EU, volného pohybu osob.
Jejich profesní kvalifikace je uznávána podle obecného systému.
Přestože není možné uznávat stavební inženýry v režimu automatického uznávání jako
architekty, dovoluji si vás upozornit na možnost částečného přístupu, nově zaváděnou
novelou směrnice 2005/36/ES. To znamená,
že pokud by některé činnosti stavebních inženýrů byly v hostitelském členském státě
svěřeny architektům, čeští stavební inženýři
mohou požádat o přístup k těmto profesním
činnostem za předpokladu, že jsou oddělitelné
od ostatních aktivit, které v hostitelském člen-

ském státě spadají pod regulovanou profesi
architekta.
S vědomím velkého významu profesní mobility pro Evropskou unii vyvíjí MŠMT
veškerou možnou snahu o to, aby volnému
pohybu stavebních inženýrů nebyly kladeny
žádné neodůvodněné překážky. V zájmu
koordinace našeho společného úsilí si vám
dovoluji navrhnout schůzku k možnostem
další spolupráce. Jednáním za MŠMT pověřuji Petra Černikovského, ředitele odboru
strategie a evropských záležitostí, kontaktní
osobou je Mgr. Marta Ptáčková.
Dana Prudíková
náměstkyně pro řízení sekce legislativy
a strategie MŠMT

ČKAIT využilo nabídky MŠMT na společné jednání
ČKAIT nabídku na další jednání o problematice uznávání kvalifikací přijala a 12. května 2016 se na půdě MŠMT
uskutečnilo jednání za účasti zástupců MŠMT (Mgr. Petr Černikovský, Mgr. Markéta Holečková, Mgr. Marta Ptáčková)
a ČKAIT (prof. Ing. Alois Materna, Ing. Josef Velíšek, Ing. Hedviga Klepáčková).
Po úvodním přivítání prof. Materna připomněl anabázi vzniku samostatné směrnice pro architekty a v roce 2005 její transformaci do jednotné evropské směrnice
o uznávání odborné kvalifikace. Komora poznamenává, že v tomto období došlo k fatální diskriminaci autorizovaných osob v oboru
pozemní stavby, kdy se tento obor nestává
součástí přílohy VI evropské směrnice.
MŠMT, i přes veškerou vynaloženou
snahu ČKAIT, konstatuje, že postoj Evropské
komise je kontinuálně zamítavý. Vyvíjet další
úsilí na rozšíření přílohy VI je podle ní marné,
nedoporučuje se tedy v této cestě pokračovat.

ČKAIT podá podnět k prošetření
postupu EK k Evropskému
soudnímu dvoru
Zástupci ČKAIT svému představenstvu
předloží návrh na podání podnětu k prošetření správného postupu Evropské komise
Evropskému soudnímu dvoru. Mezi doklady,
které Komora v tomto procesu využije, patří i stanovisko MŠMT k několika podáním
ČKAIT k Evropské komisi (přes opakované
písemné výzvy ČKAIT zatím stanovisko
MŠMT neobdržela) a stanovisko jak MŠMT,
tak Evropské komise ke sdělení č. 71/2009
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ministra pro místní rozvoj ČR z 9. března
2009 o doplnění osvědčení o autorizaci udělené ČKAIT pro obor pozemní stavby. Tímto
sdělením ministr české vlády vyhlašuje toto
osvědčení za doklad o formální kvalifikaci
architekta (příloha VI evropské směrnice).
Je k zamyšlení, proč MŠMT ani Evropská
komise nepovažovaly za nutné se k tomuto
sdělení vyjádřit.

Je možná akreditace
architektury na stavebních VŠ?
MŠMT dále vysvětlilo, kde se v novelizované evropské směrnici nachází bod 28 a zopakovalo, že pro potřeby uznávání odborné
kvalifikace v EU neexistuje možnost vnímat
autorizovaného architekta stejně jako autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby.
Jedinou možností, jak by autorizovaní
inženýři ČKAIT mohli dosáhnout na automatické uznávání v členských státech EU, je
akreditovat VŠ stavebních zaměření tak, aby
splnily podmínky zapsání do přílohy V Evropské komise (viz rámeček Uznávání profese
architekta v EU – požadavky na vzdělání, příloha V. Evropské komise 7 Architekti – 5.7.1
Doklady o dosažené kvalifikaci architekta
uznávané podle článku 46).

Zástupce stavebních inženýrů
nemůže být členem podskupiny
pro architekturu
Na závěr jednání zástupci MŠMT potvrdili, že v podskupině pro architekturu v Evropské komisi není zástupce stavebních inženýrů ani z jedné z členských zemí EU, tudíž
našemu požadavku vyhovět nemohou.
Připomněli, že naší snahou by mělo být,
aby evropská profesní organizace ECEC vyvíjela pro své členy větší úsilí pro získání statutu automatického uznávání. MŠMT bude
ČKAIT nápomocno ve veškerých krocích, které z pohledu domovského státu a národního
koordinátora budou v její kompetenci.
Na dotaz ČKAIT, jakým způsobem národní koordinátor vyřešil problém autorizovaného inženýra ČKAIT v Rumunsku, kde
mu na podzim roku 2015 autorizace (nabytá
práva) nebyla uznána, zástupci ČKAIT obdrželi odpověď, kde se konstatuje, že domluva
s rumunskou stranou je těžká a zatím se nedospělo k požadovanému výsledku (po osmi
měsících snažení a pomoci).
Ing. Hedviga Klepáčková
vedoucí Legislativně právního střediska ČKAIT

z činnosti ČKAIT
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Uznávání profese architekta v EU – požadavky na vzdělání
Rozsah akreditace studijních programů uvedený v čl. 46 odst. 2 evropské směrnice 2005/36/ES: Architektura musí být hlavní složkou studia uvedeného v odstavci 1. Studium musí být vyvážené, pokud jde o teoretickou a praktickou stránku přípravy v architektuře, a musí zaručit získání nejméně
těchto znalostí, dovedností a schopností:
• schopnost vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky;
• odpovídající znalost historie a teorie architektury a souvisejících umění, technologií a humanitních věd;
• znalost výtvarného umění jako jednoho z vlivů na kvalitu architektonického díla;
• odpovídající znalosti týkající se urbanistiky, územního plánování a dovedností spojených s procesem plánování;
• schopnost porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická
díla a prostory mezi nimi lidskými potřebami a měřítky;
• schopnost chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory;
• znalost metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu;
• schopnost pochopit projektování stavby a konstrukční a stavebně technické problémy spojené s projektováním stavby;
• odpovídající znalost fyzikálních otázek i technologií a funkce staveb tak, aby poskytovaly vnitřní podmínky pro pohodlí a ochranu před vlivy počasí
v rámci udržitelného rozvoje;
• nezbytné dovednosti pro projektování, uspokojení požadavků uživatelů stavby v rámci omezení daných nákladovými faktory a stavebními předpisy;
• odpovídající znalost průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí s převáděním projektů do staveb a s integrací plánů do
celkového plánování.

Den památek techniky
a industriálního dědictví 2016
Na sobotu 10. září 2016 připravuje již popáté platforma Industriální stopy ve spolupráci se Sdružením historických sídel
Čech, Moravy a Slezska Den památek techniky a průmyslového dědictví. Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví.
Pomozte poznávat unikátní, opomíjenou
součást našeho kulturního bohatství, oživte
opuštěné stavby a průmyslová zákoutí.

Přihlašování akcí
Své akce můžete přihlásit přes Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
www.historickasidla.cz; Opletalova 29, Praha 1,
tel.: 224 213 166, e-mail: info@shscms.cz.
Pokud pořádáte akci v industriálním
prostředí i mimo stanovený termín v průběhu roku, můžete ji propagovat prostřednictvím stránek platformy Industriální stopy
www.industrialnistopy.cz.
K dispozici je rovněž on-line katalog
EHD – elektronická podoba seznamu všech
obcí, ve kterých je alespoň jedna památka či
akce přihlášena k EHD v aktuálním roce.

Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí,
která slouží k posílení historického povědo-

mí v nejširších souvislostech se zvláštním
důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.
EHD se konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. K jejich myšlenkám se
dnes hlásí 48 zemí Evropské kulturní konvence. Evropská kulturní úmluva (The European Cultural Convention) vytváří základy
pro mezivládní spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, památek a kulturního dědictví,
sportu a mládeže.
Každá smluvní strana bude považovat
předměty evropské kulturní hodnoty nacházející se pod její kontrolou za součást
společného evropského kulturního dědictví, podnikne odpovídající opatření k jejich
ochraně a zajistí k nim přiměřený přístup
(článek 5).
Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice. Od roku 1998 je jejich
národním garantem a zároveň národním koordinačním sekretariátem SHS ČMS, které
vždy ve spolupráci s jedním z členských měst

pořádá jejich národní zahájení. Partnery národního garanta jsou Ministerstvo kultury
a Ministerstvo pro místní rozvoj. Od roku
2001 se součástí Národního zahájení EHD
stalo předávání titulu Nositel tradice lidových
řemesel, který uděluje ministr kultury ČR.

Téma – Památky a komunity
Termín konání EHD vyhlásil národní garant
EHD v souladu s celoevropským kontextem na
dny 3.–11. září 2016. Každý lokální garant rozhodne o termínu akce v tomto časovém rozmezí a o tématu. Národním tématem se v České
republice staly Památky a komunity.
Hostitelem národního zahájení Dnů evropského dědictví bude 3. září 2016 město
Slavonice. Slavonice a SHS ČMS připravují
na tento víkend zajímavý program. Všichni
členové ČKAIT jsou srdečně zváni.
Ing. Svatopluk Zídek
Kolegium pro technické památky
ČKAIT & ČSSI
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Výjezdní zasedání Představenstva ČKAIT
Blíží se prázdniny, letní období a to je neklamné znamení konání výjezdního dvoudenního zasedání představenstva
ČKAIT. Tentokrát jsem poprvé organizoval toto zasedání v Pardubickém kraji. Tip padl na Kongres hotel Jezerka
u Sečské přehrady. Hotel umožňuje intenzivní práci i aktivní odpočinek.

ČKAIT vyhlásila studentskou soutěž s cílem najít návrh řešení variabilního konferenčního sálu ve dvoře ČKAIT v Sokolské 15 v Praze. Konferenční sál má mít kapacitu minimálně 250 posluchačů. Sál by měl být využíván pro celoživotní vzdělávání a odborné přednášky, shromáždění
delegátů atd. Součástí návrhu mělo být i řešení parkování. ČKAIT obdržela sedmnáct návrhů. Do druhého kola soutěže postoupilo sedm návrhů, z nichž porota vybrala vítěze. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 21. června 2016. Výherci obdrželi za své návrhy finanční odměnu.

V pátek 27. května 2016 začínáme
v 15.30 hod. pod vedením místopředsedy Ing.
Mráze, neboť předseda Komory Ing. Křeček
skončil v koloně u Čáslavi při opravě komunikace.

Dostavba sídla ČKAIT
Začínáme informací o soutěži na zástavbu dvora našeho sídla v Praze na Sokolské ulici. Máme za úkol pomoci porotcům
soutěže vybrat v prvním kole nejlepší návrhy. Hlavní požadavky jsou na počet parkovacích míst a komfortnost vstupu pro dvě
stě lidí, na který je dimenzován víceúčelový
sál. Program pokračuje diskusí o složení

poroty pro cenu ČKAIT. Jsou předloženy dva
návrhy. Stávající složení poroty doplněné
o náhradníky a zcela nové složení poroty.
Po projednání je schválen návrh na stávající
složení poroty.
Dále proběhla kontrola úkolů a schválení zápisu z minulého jednání představenstva
a informace o stavu autorizací a žádostí
o autorizace.

Změny ve vedení IC ČKAIT
Na toto zasedání představenstva byl
pozván Mgr. Táborský, ředitel a jednatel IC
ČKAIT s.r.o., který k 30. září 2016 ukončuje
svoji činnost. Představenstvo mu
poděkovalo za práci pro ČKAIT
zejména při vedení časopisu
Stavebnictví. Poté byl projednán
stav při distribuci časopisu Z+i.
Česká pošta při kontrole distribuční společnosti SEND zakázala společnou rozesílku časopisů
Stavebnictví a Zprávy + informace ČKAIT. Bylo proto rozhodnuto
o samostatné rozesílce i za cenu
zvýšených nákladů.

Ekonomický blok

Návrh na dostavbu ČKAIT – půdorys 1.NP

28

Plnění rozpočtu 2016 za první
čtyři měsíce je v plánovaných mezích jak v příjmové, tak výdajové
části. Průběžné výsledky hospo-

daření IC ČKAIT vykazují zisk 300 000 Kč.
Rozbíhá se i příprava rozpočtu na rok 2017.
Počítá se s valorizací mezd zaměstnanců
o 2 % zvýšením platby pojistného vzhledem
k nárůstu členské základny a zvýšením částky za rozesílku časopisu Z+i. Cena za skupinové pojištění zůstává pro rok 2017 stejná
jako letos.

Pojištění
V rámci rozpočtu bylo též diskutováno
o nákladech za administrativu a pojištění
osob, které mají pozastavenou autorizaci
a tudíž neplatí žádné členské příspěvky. Proběhla informace o dotazníkové akci na skupinové připojištění AO. K 15. červnu 2016
bylo doručeno 1700 dotazníků, z nichž 70 %
respondentů by chtělo přistoupit do tohoto
připojištění.
Prof. Materna informoval o změnách
při uznávání kvalifikace a byly schváleny
směrnice a formuláře pro nové žádosti.
Komise pro celoživotní vzdělávání navrhla
kontrolovat semináře v oblasti A, abychom
zjistili kvalitu těchto akcí. Pro oblast B
navrhla vypracovat databázi prověřených
školitelů pro použití v rámci jednotlivých
oblastí.

Úprava www.ckait.cz
Další informace se týkala úprav webových stránek Komory. Všechny webové

z činnosti ČKAIT
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informační zdroje budou převedeny pod
naší hlavní doménu ckait.cz. Byla provedena analýza přístupů do jednotlivých částí
našich webových informačních zdrojů a na
základě tohoto budou navrženy úpravy
a změny stávajících webových stránek.
Zvažovat se bude i zapojení moderních
sociálních sítí jako je Facebook, Twitter,
LinkedIn apod.
Na závěr bylo schváleno doplnění pravidel pro používání autorizačního razítka,
dohodnuty termíny představenstva pro rok
2017 a v bloku Různé podali informace
všichni přítomní o svých aktivitách v rámci
své působnosti.
Zasedání skončilo v sobotu 28. května
2016 ve 13.00 hod. společným obědem. Po
něm část účastníků odjela domů, část zůstala do neděle a volný čas využila k aktivnímu odpočinku a relaxaci.
Ing. Radim Loukota
člen Představenstva ČKAIT

Návrh na dostavbu ČKAIT – řez

1. místo: Peter Greguška (Fakulta stavební VUT v Brně)
Návrh optimálně, vtipně a velkoryse řeší reprezentativní vstup do budovy včetně vzhledu uliční
fasády. Na vstup do domu navazuje dostatečně dimenzovaný prostor foyeru sálu. Vjezd do podzemních garáží autovýtahem je však obtížně realizovatelný. Navržená zelená pobytová střecha
dvorní vestavby umožňuje její dobré využití pro zaměstnance a návštěvy budovy ČKAIT.

Oblast Praha spolupracuje se
stavebními průmyslovkami
Na podzim loňského roku se oblast Praha rozhodla navázat spolupráci se středními stavebními školami v regionu.
A podařilo se. ČKAIT se setkala s nadšením studentů.
Jako Kladeňačka jsem po domluvě
s kolegy z oblasti rovnou oslovila Střední
průmyslovou školu stavební v Kladně. První
setkání s představiteli školy proběhlo ještě
na podzim téhož roku.
Po počátečních opatrných dotazech:
„Proč to vlastně děláme a co za to budeme
chtít?“ se rozběhla živá diskuse o historii
a problémech školy. Nejprve pouze s vedením školy, potom s odbornými pedagogy.
Měla jsem možnost si prohlédnout třídy,
pochlubili se mně nově vybavenou učebnou
a zkušebnou stavebních hmot. Na dotaz, co
by potřebovali pro odbornou výuku nejvíce,
odpovídali jednoznačně: exkurze a odborné
přednášky.
Dále jsem se dozvěděla, že stavební průmyslovka má v podstatě jenom jednu paralelku,
je součástí obchodní akademie. Zájemců
o studium ve stavebním oboru středních

škol bohužel ubývá a samostatná průmyslová škola stavební by se v současné době
v dané lokalitě neudržela. Potom už jsem
nabídla škole konkrétní program a na jaře
letošního roku se vše rozjelo.

„Katastrofická“ přednáška
Dne 6. dubna proběhla přednáška člena
výboru oblasti Praha, soudního znalce a pedagoga ČVUT Praha Ing. Marka Novotného,
Ph.D., na téma Stavební izolace a poruchy.
Počáteční obavy profesorů z toho, že středoškoláci nevydrží poslouchat ani celou vyučovací hodinu, se nenaplnily. Přednášky v aule
školy se zúčastnilo téměř sto studentů.
Na úvod jsem seznámila studenty
s krátkou historií a posláním ČKAIT, potom
jsem již předala slovo přednášejícímu. Jako
zkušený vysokoškolský pedagog měl nyní
možnost zkusit si to se středoškoláky, což je

něco trochu jiného. Jeho přednáška nebyla
tedy výčtem suchých poznatků a informací,
naopak zde zabralo vhodně zvolené „katastrofické“ pojetí poruch stavebních konstrukcí,
proložené spoustou obrázků, odstrašujících
příkladů a chyb projektantů a realizátorů.
Studenti sledovali téměř bez dechu,
kladli dotazy, živě reagovali. Více než hodina
přednášky opravdu rychle uběhla, profesoři
i přednášející těžko skrývali nadšení. Posluchači ocenili vysoce kvalitní informace a zároveň velice poutavý způsob jejich podání,
přednášející si cenil zájmu studentů a jejich
reakcí na danou tematiku.

UCEEB pro středoškoláky
Dne 15. dubna následovala exkurze
do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu. Exkurzi
nám umožnil prof. Ing. Karel Kabele, CSc.,
29
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z katedry TZB Stavební fakulty ČVUT v Praze. Společně jsme vytipovali pracovníka
UCEEB, který studenty provedl. Byl jím Ing.
Daniel Adamovský, Ph.D., navíc bývalý student stavební průmyslovky v Kladně.
Exkurze se nad očekávání zúčastnilo
27 studentů za doprovodu dvou profesorek.
Oblastní kancelář Komory zajistila dopravu
autobusem z Kladna, já jsem navigovala řidiče a exkurzi koordinovala.
Byli jsme krátce seznámeni s historií
UCEEB, rozděleni do dvou skupin a poté nás
již odváděl Ing. Adamovský a jeho kolega
do hlubin centra. Studenti měli možnost
prohlédnout si nejen velice zajímavě řešené
budovy centra, ale vidět přímo v chodu unikátní zařízení, sledovat průběh experimentů,
seznámit se s vizí do budoucnosti. Ty všímavé zaujal i včelín na střeše. Přítomné profesorky a Ing. Adamovský si zavzpomínali
na společně strávená léta na průmyslovce
v Kladně, mimo jiné i přítomní studenti zaznamenali možnost profesního úspěchu absolventa střední průmyslové školy. Já jsem
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tímto měla možnost se do centra podívat už
podruhé, viděla jsem další nová zařízení, seznámila jsem se s novými programy, velice
mě to obohatilo.
Spolupráce se SPŠ bude pokračovat
v září po prázdninách přednáškou na téma
požární bezpečnost staveb, kterou připravuji.
Také si upřesníme další program spolupráce.

Informace, informace a zase
informace
Na závěr ještě slova Ing. Marka Novotného, Ph.D., po úspěšné přednášce: „Považuji za velmi důležité vzájemné spolupráce
a výměny názorů a informací mezi jednotlivými stupni vzdělání, tj. nejen mezi vysokým
a středním školstvím, ale i s ČKAIT, která
reprezentuje nesmírně nutné permanentní
vzdělávání inženýrů, respektive stavbařů
všeobecně.
Bez důkladné komunikace mezi sebou
nemůžeme najít optimální formu a rozsah
vzdělávání v oblasti stavebnictví. Jsem
vděčen za každou takovouto příležitost,

kdy je možné popularizovat stavebnictví
a předvést jeho pestrost a zajímavost.
Také je nutné ukázat důležitost ČKAIT, její
činnosti ve stavebnictví a konkrétně v podpoře vzdělávání. Doufám, že podobné akce,
podporující sdělování nových informací
a motivující ke zvídavosti se budou rozvíjet,
stejně tak jako spolupráce všech participujících subjektů.
Stejně jako tyto přednášky považuji
za důležité i psaní odborných článků, statí,
knih. Kromě vysoce vědeckých prací jsou
nezbytné i ty, které budou bazálně popularizovat stavebnictví, ukazovat pozitivní věci,
ale nevyhýbat se ani tomu negativnímu.
Žijeme v období informačních technologií,
tedy informujme a informujme.“
Co dodat na zhodnocení? Navázání kontaktu se SPŠ bylo cenné jak pro školu, tak pro
ČKAIT. Hodláme v této aktivitě pokračovat.
Ing.Vladimíra Špačková
členka oblasti Praha,
členka výboru ČKAIT

Zpráva z oblasti České Budějovice
Semináře se konaly v aule SPŠ stavební České Budějovice.
Právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
Seminář se uskutečnil 21. dubna 2016
a byl zaměřen na proces posuzování vlivů na životní prostředí v České republice.
Přednášející RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.,
a Mgr. Radomír Mužík porovnali procesy
podle zákona č. 244/1992 Sb. a zákona
č. 100/2001 Sb. s důrazem na změny, které
přinesla novela zákona č. 39/2015 Sb., jež
nabyla účinnosti 1. dubna 2015. Prezentace
semináře je k dispozici v oblastní kanceláři.
Akce se zúčastnilo 27 autorizovaných osob.
Nový občanský zákoník ve stavebnictví
Seminář se konal 19. května 2016. Již potřetí od
platnosti nového občanského zákoníku (NOZ),
tj. zákona č. 89/2012 Sb., který je platný od
1. ledna 2014, uskutečnila naše oblast seminář
k tomuto zákonu se zaměřením na stavebnictví.
Přednášející JUDr. Arnošt Urban spojil
výklad jednotlivých částí se svými praktickými zkušenostmi i příklady ze soudních roz30

hodnutí. Téma bylo rozděleno do těchto části:
• soukromé a veřejné právo;
• osoby jako účastníci řízení;
• zastoupení účastníka řízení;
• věci a jejich rozdělení, součást věci a příslušenství věci;
• právní jednání, forma, neplatnost;
• věcná práva – vlastnictví a držba;
• věcná práva k cizím věcem – právo stavby,
věcná břemena, zástavní právo;
• smlouvy – uzavření, obsah, forma, účinky;
• smlouva o dílo;
• smlouva o výstavbě.
Během semináře i v diskusi odpověděl řadu praktických otázek, týkajících se
smluvních vztahů, práv a povinností AO
z hlediska projektování, výstavby a vlastnických vztahů. Účastníci měli možnost
získat na vyžádání prezentaci v elektronické formě. Semináře se zúčastnilo 41 AO.

Podpora studentských soutěží
Oblast ČKAIT České Budějovice spolupracuje při výchově mladé stavbařské generace,
podporuje studentské soutěže a věnuje této čin-

nosti záslužnou pozornost. Soutěž Práce s grafickými programy na SPŠ stavební v Českých
Budějovicích vstoupila již do 15. ročníku a SVOČ
(studentská vědecká odborná soutěž) na VŠTE
v Českých Budějovicích již do 9. ročníku. Obě tyto
soutěže probíhají za podpory naší oblasti ČKAIT.

Celostátní soutěže žáků SPŠ
a SOŠ stavebních
Soutěž v projektování pozemní stavby
pomocí grafických programů, která se konala
17. března 2016, je soutěží otevřenou pro všechny grafické programy určené k projektování pozemních staveb, a to pro žáky 3. až 4. ročníků
denního studia. Zúčastnilo se jí 32 škol z České republiky a ze Slovenska a soutěžilo v ní
64 žáků. Předsedou poroty byl člen naší oblasti
ČKAIT Ing. Stanislav Hronek. Soutěžním úkolem
bylo zpracovat na základě zadání architektonickou studii obsahující půdorysy, řezy, pohledy
v M 1 : 100 a 3D zobrazení rodinného domu.
Ing. Hana Konečná
zástupkyně ředitele SPŠ stavební
v Českých Budějovicích

jubilea
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V aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích se posluchači zúčastnili semináře na téma nový občanský zákoník

Studentská vědecká a odborná
činnost
Dne 27. dubna 2016 proběhl na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích již 9. ročník SVOČ. Soutěž probíhala tradičně
ve dvou sekcích: technické a ekonomické. Byl
jsem členem hodnoticí komise v technické sekci.
Každá práce byla hodnocena z těchto hledisek:
• zaměření práce a aktuálnost;
• práce s odbornou literaturou – teoretické
zázemí;
• metodika zpracování;
• výsledky řešení;

• přednes a obhajoba;
• celková úroveň práce – formální zpracování;
• teoretický přínos práce, její praktické využití.
Z toho je patrno, že SVOČ je významnou formou přípravy studentů, při které se
učí prezentovat výsledky své práce a veřejně
je obhajovat. Soutěže se zúčastnilo dvanáct
soutěžících s pracemi zahrnujícími oblast
stavební i strojní. Oceněny byly tyto práce:
• Prostorová akustika učebny;
• Měření účinnosti spalovacího motoru při
využití směsi vodík – kyslíkový plyn;

• Návrh převodovky;
• Technická keramika a její využití v praxi;
• Vícekriteriální analýza služeb MHD v konkrétní rozhodovací situaci.

Připravujeme
• 16. září 2016: For Arch Praha, tunel Blanka
• 27.– 30. říjen 2016: exkurze na stavby Ostravska
• 20. říjen 2016: novela zákona o zadávání
veřejných zakázek.
Ing. František Hladík
předseda oblasti České Budějovice

Jubileum: Marie Báčová
K životnímu jubileu přejeme paní Báčové vše nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti i síly do dalších let. Připomeňme si její bohatou dosavadní činnost. Rodištěm paní Báčové je Jedlová na Jihlavsku. Již od
mládí se zaměřila na stavebnictví a v tomto oboru pracuje dodnes.
Pracovala v Ústavu stavebních informací, kde se vypracovala na pozici ředitelky, následně vedla Stavební informační agenturu SIA, základ
podnikatelské organizace ve stavebnictví.
V roce 1998 vstoupila do ČKAIT, kde se po krátké době
stala ředitelkou Informačního centra ČKAIT. Zaměření centra
se intenzivně věnovala deset let – pod jejím vedením firma za
deset let získala pevné základy, z nichž čerpá dodnes. Její činnost v IC ČKAIT vedla také k vytvoření a zpřístupnění Technické
knižnice veškeré odborné veřejnosti. Díky její činnosti je knižnice plná stavebních a stavebně technických informací a je trvale
prezentována na výstavách, konferencích a odborných seminářích. Marie Báčová pomáhá svou profesí a činností zveřejňovat
a vysvětlovat širokou problematiku stavebního oboru. Zároveň
má velký podíl na vzniku poradenských center. Pracuje rovněž
s ministerstvy a statistickým úřadem. Bohatá je rovněž její čin-

nost publikační – je součástí databáze národních autorit v Národní
technické knihovně.
V roce 2009 odešla z funkce ředitelky IC ČKAIT a díky svým znalostem
a kontaktům stala poradkyní předsedy
ČKAIT. Do Komory, pro kterou pracuje
velmi obětavě, vnáší světové novinky
ze stavebního oboru, a to i z oblasti
navrhování. Její rady a zkušenosti
také např. pomáhají zviditelňovat rozhodnutí ČKAIT u široké veřejnosti a některých ministerstev. Je rovněž
zapojena do různých energetických programů, kde přináší řadu vysvětlení a novinek.
Oslavenkyni k jejímu výročí gratulujeme.
doc. Ing. Karel Papež, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze
redakčně upraveno a kráceno
31
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Jubileum: Miroslav Čermák
Mirku, v Z+i ČKAIT bude Tvé jubileum.
Náš výbor to projednal a doporučil, aby
pledoyé napsal Miroslav Loutocký, tak ti
volám. Domluvme se na termínu schůzky: Co příští středu v 11.00 hod. u Sterna? Ano, platí. To je stále stejný Čermák – rozhodný, s přesným časovým
rozvrhem, dochvilný a připravený řešit
každý úkol. Sedíme ve stylové košer restauraci Stern blízko brněnského domu
Komory a volně se bavíme o životě.
Mirek Čermák se pro technický obor rozhodl již na gymnáziu,
když přestavovali rodinný dům a muselo se pracovat se stavebními plány, což ho začalo bavit. Jako hlavní technolog stavebních
konstrukcí a šéf technického útvaru ve velkém projektovém ústavu byl angažován jak na vývoji, tak na řešení sporů s dodavateli –
a to byla opravdu dobrá škola. Vědeckou kandidaturu obhajoval
na téma rekonstrukce panelových staveb, což byl potenciál, se
kterým startoval soukromou firmu. Pro paneláky bylo v té době
dost práce a firma měla z tohoto znalostního fondu značný náskok. Projektování řídil sám, realizace byla svěřena společníkům.
Prioritou se stal kapitál, kterého byl v té době velký nedostatek.
Obchodní záležitosti nové firmy stály v popředí všech činností. Rekonstrukcí a prodejem bytů v panelácích vznikl prvý kapitál, který
byl vkládán do firmy.
Firmu budoval Miroslav Čermák na základě kontaktů a informací z Rakouska a Německa. Neúnavně studoval spoustu
odborné literatury. Jeho vzorem byl Tomáš Baťa. Sledoval a budoval ekonomickou kostru firmy, výběr pracovníků, sortiment
produktů, racionální organizaci firmy, kvalitu práce a střediska, nesoucí odpovědnost za dílčí ekonomické výsledky. Objem
hospodářských činností z celkového nasazení pro řízení firmy

odhaduje na 20 %. Trvale investoval kapitál do růstu firmy. Své
zaměstnance si vybíral tak, aby vzděláním a praxí splynuli s firmou, cítili sounáležitost a dělali svou práci rádi. Prvá podoba
firmy byla společnost s ručením omezeným, ta byla později
organizována jako akciová společnost s německým modelem
řízení představenstvem.
Nesmírně si váží statutu autorizovaného inženýra, umožňujícího samostatné svobodné podnikání s plnou odpovědností za svou
činnost. Mnoho stejně smýšlejících přátel tuto úžasnou svobodu,
o které se nám před založením Komory ani nesnilo, potvrzuje. Mirek Čermák stál plnou vahou své osobnosti při zakládání České
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
S osvícenými kolegy z Prahy, Hradce Králové a funkcionáři Českého svazu stavebních inženýrů spolupracoval na základním zákonu
a organizačním řádu Komory. Pracoval vždy s plným nasazením
a z dobrých výsledků měl pocit uspokojení a radosti. S jeho jménem
je spojeno hospodářské zázemí Komory v Brně – koupě domu na
ulici Vrchlického sad 2 se uskutečnila z pozice majitele města Brna
a později restituentky žijící v New Yorku, což nebylo jednoduché, ale
výsledek je velmi dobrý.
V pořadí hodnot klade na prvá místa zdraví, rodinu, zejména děti.
K tomu dodržuje dobrou životosprávu s dostatkem pohybu, zdravého jídla a dbá na psychickou pohodu. Baví ho turistika, lyžování, čte
rád cestopisy a těší se na víkendy. Mirek Čermák má ve ČKAIT nesmazatelnou stopu, dobré jméno, váženost a mnoho přátel. Vzkazuje
všem členům, kolegyním a kolegům, aby měli životní cíle ve vážnosti
k oboru a seberealizaci, kterou Komora umožňuje, a přeje dobré zdraví a štěstí. Jubilantovi, oblíbenému kolegovi Mirku Čermákovi, všichni
přejeme dlouhá a šťastná aktivní léta doprovázená pevným zdravím.
Ing. Miroslav Loutocký
předseda redakční rady

Jubileum: Jiří Pražák oslaví 70 let
Jiří Pražák se narodil 27. října
1946 ve Volarech, v roce 1973 absolvoval SPŠ stavební s maturitou
v Českých Budějovicích. V letech
1973 až 1991 pracoval jako projektant
v Projektovém ústavu zemědělského
zásobování a nákupu Praha, atelier
České Budějovice. Hlavní náplní tohoto ústavu bylo projektování areálů
ZZN na úpravu a skladování obilnin
a agrochemických center v tehdejším
ČSSR a SSSR. Po zániku projektového ústavu pracoval dva roky jako
vedoucí investic obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, dále pak jako
vedoucí projektant pozemních staveb v soukromé sféře až do současnosti. Je spoluautorem průmyslových i občanských staveb, například
32

lisovny řepkového oleje, výrobny řepkového methylesteru v Mydlovarech, bytových a rodinných domů, stanic mobilních operátorů.
Osvědčení o autorizaci mu bylo uděleno 21. března 1995, stal se autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT
0100639. Členem Dozorčí komise DR ČKAIT Praha byl jmenován 9. února
2009. V této funkci pracuje dosud. Několikrát byl delegován na Shromáždění delegátů ČKAIT. Jeho profesní krédo jako člena Dozorčí komice DR
ČKAIT je: Činnost v dozorčích orgánech ČKAIT je především povinnost
zajišťovat řádnou funkci Komory jako instituce v rámci platné legislativy.
Dále pak posilovat nezastupitelnost a prestiž Komory ve společnosti.
Za dobrou spolupráci s výborem oblasti a s oblastní kanceláří
patří Jirkovi – kolegovi – poděkováni.
Ing. František Hladík
předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

vzpomínka
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Setkání čestných členů ČKAIT

Čestní členové ČKAIT před žižkovskou věží

Ve středu 18. května 2016 se uskutečnilo tradiční jarní setkání čestných členů
České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě na žižkovské televizní věži. Nejvyšší stavba v Praze
(216 m) byla postavena v letech 1985 až
1992 podle návrhu architekta Václava Aulic-

kého a statiků Jiřího Kozáka a Alexe Béma.
Ing. arch. Václav Aulický seznámil přítomné
s jejím technickým řešením a celou historií.
Komora pro účastníky připravila tři krátké
filmy jako propagační materiál: Hravý architekt a dva pořady o ceně ČKAIT. Po jejich
zhlédnutí vyjeli všichni do výšky 93 m, kde

se nacházejí vyhlídkové kabiny. Oběd se konal v panoramatické restauraci Oblaca ve
výšce 66 m. Setkání se všem moc líbilo a již
nyní se těší na jubilejní 25. setkání.
Ing. Lenka Zimová
vedoucí Střediska autorizací ČKAIT

In memoriam
Ing. Jiří Zavoral, CSc.

Ing. Jan Fiala

Dne 27. dubna 2016 opustil navždy naše řady Ing. Jiří Zavoral, CSc. Jiří byl jedním z osmi členů zakládajícího týmu ČKAIT v oblasti Ústí nad Labem, byl dlouholetým členem výboru oblasti a jeho
místopředsedou. Současně se angažoval v ČSSI, zejména v jeho geotechnické sekci. Měl dostatečný nadhled i velké znalosti, které vždy
ochotně předával kolegům.
Spoluzaložil společnost AZ Consult, která se rozrostla o sesterskou firmu AZ Sanace pro speciální zakládání, se kterou působil
téměř na celém území státu. Dlouhodobě se angažoval například při
sanaci pískovcových masivů v oblasti Hřenska, skalní masivy však
zajišťoval i v Českém Krumlově.
Jiří byl i zakladatelem a duší pravidelných mezinárodních konferencí Polní geotechnické metody, která se konala nejprve každoročně,
v poslední době jednou za dva roky v Ústí nad Labem. Její 33. ročník
v září letošního roku se musí obejít už bez něj.

Dne 27. května 2016 zemřel Ing. Jan Fiala, člen ČKAIT takřka od
samého začátku. Dlouhodobě se zapojil do práce v oblasti jako člen
Dozorčí komise ČKAIT, kde se velmi pečlivě věnoval každé předané
kauze. Činnost pro Komoru vykonával až do roku 2014, dokud mu to
jeho zdravotní stav umožňoval.
Byl celoživotním zaměstnancem ČD jako inženýr železniční dopravy, specialista v ústecké pobočce Dopravního rozvojového střediska Praha. Po roce 1990 byl přednostou Drahstavu (později pod jmény
SDC, SŽDC) na úseku Správy budov oblasti severozápad, a to až do
odchodu do důchodu v roce 2004.
Ing. Martin Mandík
předseda oblasti Ústí nad Labem
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Stavba roku Vysočina 2015: Městské lázně, Nové Město na Moravě

Oblast Jihlava se představuje
Výbor oblasti Jihlava, zvolený na valné hromadě 2015, a oblastní kancelář se zaměřují především na vzdělávání
autorizovaných osob evidovaných v oblasti, věnují se tématům bezprostředně spjatých s výkonem profese, včetně
její podpory a propagace.
Na Vysočině jsme zaznamenali drobné
zlepšení v poptávce po projektových pracích. Může to být způsobeno větší potřebou
stavebních prací nebo také tím, že neustále
se zmenšující kapacity projektantů narazily
na dno. Patrný je však další trend.
Mnozí investoři si čím dál tím více
stěžují na kvalitu projektových prací. Tato
skutečnost je varovná a z tohoto pohledu je
naše práce na standardech a pracnostech
projektových prací velmi potřebná.

Vybrané semináře
Oblastní kancelář zajistila v průběhu roku řadu seminářů a akcí. Na našem
prvním letošním semináři 10. února 2016
jsme se zabývali stále aktuálním tématem,
kterým zůstávají Honoráře a standardy
projektových prací. Smyslem semináře
bylo seznámit posluchače se stavem revize standardů projektových prací, náklady
na projektové práce a se zkušenostmi některých odborů krajského úřadu s projekty
a projektanty.
Nečekaně aktuálními tématy se zabýval
další seminář, který se uskutečnil 16. března
2016 a který se jmenoval Současné země34

dělské stavby. Ty jsou v současnosti často
na okraji našeho odborného zájmu. Přesto
jsou důležitým fenoménem naší země, spoluutvářejí krajinu a poskytují životní prostředí pro zvířata a pracovní prostředí pro
zaměstnance zemědělských farem. Bohužel
se během posledních 25 let tento stavební
obor zcela vytratil ze studijních programů
stavebních fakult. Vytratil se i z programů
zemědělských univerzit. Ani ČKAIT se v současné době této oblasti nevěnuje. Tento
stav je neudržitelný a musí dojít k nápravě.
Na jednání Rady profese se o situaci jednalo a bylo navrženo založení pracovní skupiny
pro zemědělské stavby, která by průběžně
sledovala stav oboru a v Profesisu vytvořila
část Zemědělské stavby. Pracovní skupina
již vznikla a zahájila svoji činnost.
Koncem června se konal seminář,
zabývající se dotační politikou nazvaný Integrovaný regionální operační program –
příležitosti a řešení. Smyslem semináře je
seznámit posluchače se stavem Integrovaného regionálního operačního programu
v roce 2016, možnostmi získání dotace, doporučenými postupy i radami, jakých chyb
se vyvarovat.

Konference – Památkář,
projektant a investor
ve vzájemném dialogu
24. až 25. května 2016 se již podruhé
uskutečnila v Havlíčkově Brodě pod záštitou
Ministerstva kultury a za podpory ČKAIT
a dalších partnerů konference o památkách,
památkářích, projektantech a investorech
pod názvem Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu. Cílem konference bylo poukázat na současný stav našich
památek a na přístup jejich vlastníků k péči
o ně samotné. Zabývali jsme se vzájemným
vztahem památkářů, architektů a zástupců
státní správy, místních samospráv a veřejnosti k památkovému urbanismu jako
takovému. Na dobrých i méně zdařilých
příkladech byla ukázána reálná skutečnost
dnešního stavu i současný trend vývoje
v oblasti památkové péče i architektury.
Diskutováno bylo téma potřeby vedení vzájemného dialogu mezi památkářem, architektem (projektantem) a investorem v procesu přípravy i následné realizace vlastních
rekonstrukcí památkových objektů a rekonstrukcí staveb a budování nových staveb
v památkových lokalitách, případně i samot-
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ných úprav veřejných prostranství, situovaných v oblastech památkového zájmu.
Památkáři, architekti a investoři jsou
třemi subjekty, které nesou značnou odpovědnost za uspořádání našeho veřejného
urbanizovaného historického prostoru i za
dotváření historicky definovaného krajinného rázu. Citovaní aktéři svým rozhodováním
a svými skutky ovlivňují do značné míry
kvalitu veřejného života, resp. kvalitu života
vázanou na historickou lokaci.
Dobré příklady imponují a inspirují, ze
špatných je nám smutno… Právě o mnoha
dobrých a špatných příkladech jsme hovořili
na první konferenci v roce 2014 a nejinak
tomu bylo i v roce letošním.

Exkurze – Buštěhrad
17. března se uskutečnila exkurze
do buštěhradského Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT
v Praze, (UCEEB). Centrum se zabývá

Stavba roku Kraje Vysočina 2015: Alternátor – Ekotechnické centrum v Třebíči

energeticky úspornými budovami se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Návštěva byla velmi aktuální vzhledem k tomu,
že energeticky úsporné budovy budou

v nejbližší budoucnosti jedinou možnou
alternativou výstavby.
Ing. Karel Vaverka
předseda oblasti Jihlava

Stavba Vysočiny
Vyhlášení výsledků 14. ročníku Stavby Vysočiny, která zastřešuje soutěže Stavba roku Kraje Vysočina, Studentský
projekt a Učeň roku se uskutečnilo 13. června 2016 na zámku ve Valči. Do soutěže Stavba roku Kraje Vysočina se
přihlásilo celkem 24 staveb, z nichž pět získalo hlavní ocenění a dále bylo uděleno šest čestných uznání.
Záměrem soutěže Stavba roku Kraje
Vysočina je ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce v regionu a zároveň poděkovat
a podpořit investory, architekty, projektanty
a stavební firmy, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu Vysočiny. Snahou je také prezentovat architekturu a stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti
a zviditelnit, že estetická a řemeslná kvalita
se vyplácí.
14. ročník přehlídky stavebních realizací pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci s krajskou reprezentací Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě (ČKAIT) a Krajem Vysočina.
Slavnostní vyhlášení všech soutěží se konalo na Zámku ve Valči, jehož rekonstrukce
v minulém ročníku získala tři ocenění: titul
Prestižní Stavba Vysočiny, Cenu veřejnosti
a Cenu ČKAIT.
Odborná komise hodnotila 24 nominovaných staveb v pěti kategoriích: Novostavby občanské vybavenosti, Rekonstrukce

staveb občanské vybavenosti, Revitalizace
veřejných prostranství a prostoru, Dopravní
stavby a Průmyslové stavby.

Stavba roku Kraje Vysočina
Palackého náměstí, Počátky
Majitel: město Počátky
Hlavní architekt: Ing. arch. Miroslav Hájek,
H.Projekt, Jindřichův Hradec
Hlavní zhotovitel: SATES ČECHY,
s.r.o., Telč
Revitalizace počáteckého
Palackého náměstí byla vyznamenána za řešení, které přispělo
k sjednocení a celistvosti daného
prostoru při respektování historických souvislostí.
Tato stavba obdržela i Cenu
veřejnosti a Cenu hejtmana Jiřího
Běhounka, který měl nad soutěží
hlavní záštitu.
Přestupní terminál Třebíč
Majitel: město Třebíč

Hlavní projektant: Ing. Václav Starý, HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Praha
Hlavní zhotovitel: Společnost Terminál Třebíč – sdružení firem HABAU CZ s.r.o., České
Budějovice
Přestupní terminál Třebíč získal titul za
žádoucí a přínosné řešení provázanosti autobusové a vlakové dopravy se zřetelem na
budoucí dokončení daného prostoru nádraží.

Stavba roku Kraje Vysočina 2015: Přestupní terminál Třebíč
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Výrobní areál firmy ISOBAST Moravské
Budějovice
Majitel: ISOBAST s.r.o. Moravské Budějovice
Hlavní architekt: Ing. arch. Robert Ševčík,
Pam Arch s.r.o., Brno
Hlavní projektant: Ing. Kateřina Vaníčková,
Pam Arch s.r.o., Brno
Hlavní zhotovitel: HT Steel, a.s., Brno
U výrobního areálu firmy ISOBAST Moravské Budějovice porota ocenila výraznou
architekturu často opomíjenou u průmyslových staveb.
Alternátor – Ekotechnické centrum v Třebíči
Provozovatel: EKOBIOENERGO, o.s.
Hlavní architekt: Ing. arch. David Prudík,
Brno
Hlavní projektant: Ing. Pavel Vostál, Plán
projekt Kapucín, s.r.o., Třebíč
Hlavní zhotovitel: Outulný, a.s., Brno
Třebíčský Alternátor byl dekorován za
zhodnocení objektu brownfieldu za účelem
nabídky atraktivního edukativního programu pro nejširší veřejnost.
Městské lázně Nové Město na Moravě
Majitel: Město Nové Město na Moravě
Provozovatel: Městské lázně NMNM
Hlavní architekt: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Arch. Design, s.r.o., Brno
Hlavní projektant: Igor Sedlák, Arch.Design,
s.r.o., Brno

Čestné uznání: II/405 Příseka – obchvat
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Hlavní zhotovitel: Sdružení firem Bazén
Nové Město na Moravě
V Novém Městě na Moravě se líbil elegantní a střízlivý výraz navržené architektury u městských lázní.

Cena ČKAIT
Rodinný dům nad vodopádem, Telč
Hlavní architekt: Ing. arch. Jiří Ondráček,
ARCHOO s.r.o.
Statická část: Ing. Libor Kavalec
Energetická náročnost: Ing. Zdeněk Ročárek
Dům byl postaven svépomocí. ČKAIT
ocenila rodinný dům v pasivním standardu
v Telči umístěný nad vodopádem na opuštěném pozemku v těsné hranici s městskou památkovou rezervací pod ochranou UNESCO.

Čestná uznání
• Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad
Oslavou – Ostrov nad Oslavou
• II/405 Příseka – obchvat
• Montážní hala SPIDER, Pohled
• Rekonstrukce Masarykova náměstí, Velká Bíteš
• Rozhledna Fajtův kopec, Velké Meziříčí
• Zimní stadion Telč

Studentský projekt 2015
V doprovodném programu ocenila
Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro ob-

last školství, mládeže a sportu, vítěze Studentského projektu a Učně roku. Fiktivní
zadání na nový provozní blok TWR na letišti
Jihlava – Henčov dle odborné komise nejlépe vypracovali studenti havlíčkobrodské
stavební školy Ondřej Rejnek a Jan Špás,
který navíc obdržel Cenu ESTAV.cz. Druhé
i třetí místo patří žákům stejné školy Josefu
Ročeňovi a Lucii Ostatnické. Laické veřejnosti se nejvíce líbil návrh Matěje Ševely
z jihlavské stavební školy. Vyhlídkový let
věnovala oceněným firma Air Jihlava-service. Odborná komise rozdělovala i finanční
odměny, na nichž se podílel Kraj Vysočina
a akciová společnost Pragoprojekt.

Učeň roku 2015
Titul Učeň roku náleží Janu Dolákovi
(obor elektrikář – slaboproud, Střední průmyslová škola v Třebíči) a Jakubu Šťastnému (obor instalatér, Střední škola stavební
Jihlava). Oba získali během uplynulého roku
i řadu dalších ocenění v celorepublikových
soutěžích učňů. Profesionální nářadí jim věnovala značka Bosch.
Ing. Karel Vaverka
předseda oblasti Jihlava
Více informací www.stavbavysociny.cz

odborné zajímavosti
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Stavba Karlovarského kraje
V rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje, které se konaly 9.–10. června 2016, vyhlásilo Regionální
stavební sdružení Karlovy Vary výsledky již 16. ročníku soutěžní přehlídky Stavba Karlovarského kraje.
Slavnostní ceremoniál proběhl v Karlovarském městském divadle 10. června 2016.
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem
34 staveb a 8 projektů – nejvíce za celou
dobu konání soutěže. Za uplynulých šestnáct ročníků bylo prezentováno 445 staveb
a projektů.
Výstava všech oceněných staveb a projektů bude po dobu jednoho roku putovat po
všech úřadech v Karlovarském kraji.

Výběr staveb porotou i laickou
veřejností
Přihlášené stavby a projekty posuzovala odborná porota. Do hlasování se mohla
zapojit i laická veřejnost na internetu. Od
16. května do 10. června bylo získáno celkem 13 235 platných hlasů.
Samostatnou cenu v soutěži udělil
hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin
Havel a primátor města Karlovy Vary Ing.
Petr Kulhánek, pod jejichž záštitou se celá
akce koná. Cenu udělil také šéfredaktor celostátního časopisu Stavebnictví Mgr. Jan
Táborský.

Kategorie Realizace
1. místo: Vzorová obnova NKP Klášter
premonstrátů Teplá
Přihlašovatel: Kanonie premonstrátů Teplá
Investor: Kanonie premonstrátů Teplá
Architekt: AED project, a.s.
Projektant: AED project, a.s. – Ing. arch.
Aleš Marek
Zhotovitel: STARKON a.s.
2. místo: Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech
Přihlašovatel: Karlovarský kraj
Investor: Karlovarský kraj
Architekt: ATELIER PENTA v.o.s.
Projektant: ATELIER PENTA v.o.s.
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
3. místo: Silnice R6 – Lubenec – Bošov
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary

Architekt: SUDOP PRAHA a.s. – Jan Ostrý
Projektant: SUDOP PRAHA a.s. – Jan Ostrý
Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS, a.s., GEOSAN STAVEBNÍ a.s., AZ SANACE a.s.

Kategorie Projekty
1. místo: Lávka přes Horní nádraží
Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary.
Projektant: PONTIKA s.r.o. – Ing. Jan Procházka, Ing. Marcel Zoufálek
Investor: Statutární město Karlovy Vary
2. místo: KKN – dokončení revitalizace
areálu nemocnice v Chebu
Přihlašovatel: Karlovarský kraj
Architekt: ATELIER PENTA v.o.s.
Projektant: ATELIER PENTA v.o.s. –
Ing. arch. Jaromír Homolka
Investor: Karlovarský kraj

munikace a parkoviště a Silnice R6 Lubenec – Bošov. Cena se uděluje i za jeho
úspěšné řízení dopravních staveb v Karlovarském kraji.
• Osobnost stavitelství Karlovarského kraje: Josef Kopfstein
Cena byla udělena za vysokou profesionalitu, odbornost, kvalitu práce a přínos k rozvoji stavební kultury – s přihlédnutím k morálním a etickým hodnotám.
Ing. Anna Vlášková
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
Více informací www.stavbykarlovarska.cz

Další ocenění
• Veřejné hlasování na internetu:
• Kategorie Stavba: Centrum
zdraví a bezpečí Karlovy Vary
(984 hlasy)
• Kategorie Projekt: Kaple Maria
Sorg (1100 hlasů)
• Zachráněné památky Karlovarska: Zámek Štědrá (800 hlasů)
• Projektant roku Karlovarského
kraje: Ing. Jan Procházka
Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary, čestné uznání v kategorii Realizace
Autorizovaný inženýr: Podílel se
na projektech staveb Cyklostezka
Ohře III, Rekonstrukce mostu přes
řeku Svatavu v Kraslicích, Rekonstrukce mostu č. 21012-8 přes potok na Rolavě a na projektu Lávka
přes Horní nádraží. Cena se uděluje i za jeho dlouholetou kvalitní
a vysoce hodnocenou projekční
práci na úseku mostů, dopravních
staveb a inženýrských konstrukcí.
• Stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje: Michal Sakař
Autorizovaný technik, který se
podílel na stavbách Meandr Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá, 1. místo v kategorii
Ohře – víceúčelová lávka, ko- Realizace
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Stavba roku Plzeňského kraje
Výsledky 13. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2015 byly vyhlášeny 24. května 2016 na galavečeru
v Měšťanské besedě v Plzni. Do soutěže se přihlásilo celkem 28 staveb. Prestižní titul získaly stavby ve čtyřech ze
šesti soutěžních kategorií.
„Každý rok mě velmi mile překvapí, kolik zajímavých staveb v našem bezprostředním okolí vzniklo. Ani letos neměla porota
jednoduchou úlohu. Gratulujeme všem vítězům a děkujeme za účast i přihlašovatelům ostatních staveb. Doufám, že se podaří
takto vysokou laťku udržet i do dalších let,“
podotýká Miloslav Zeman, předseda Okresní
hospodářské komory Plzeňsko.
Do letošního 13. ročníku soutěže se
přihlásilo 28 staveb, z nichž dvanáct bylo
porotou nominováno na udělení hlavní ceny.

Poprvé měla zastoupení i nová kategorie
Stavby pro bydlení. Letos počtvrté hlasovala o nejsympatičtější stavbu i veřejnost. Lidé
udělili Cenu veřejnosti Environmentálnímu
centru Krsy, které získalo 515 hlasů. Jeden
z hlasujících navíc vyhrál od partnera soutěže – České spořitelny – pobyt na Klostermannově chatě na Modravě v hodnotě pět
tisíc korun.
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje
2015 uspořádaly Plzeňský kraj a Statutární
město Plzeň ve spolupráci s Okresní hos-

podářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů
ve stavebnictví ČR a Obcí architektů. Záštitu nad soutěží již tradičně převzali hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs a primátor
Plzně Martin Zrzavecký.

Kategorie Novostavby budov
Environmentální centrum Krsy
Investor: AKTIVITY PRO, o.s.
Projektant: projectstudio8 s. r. o.
Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o.; KC ELEKTRO, s.r.o.

Kategorie Rekonstrukce budov
Centrum stavitelského dědictví v Plasích –
památková obnova hospodářského dvora
Investor: Národní technické muzeum
Projektant: Sdružení Masák & Partner, s.r.o.,
Metroprojekt a.s.
Zhotovitel: Sdružení HOCHTIEF CZ - GEMA ART:
HOCHTIEF CZ, a.s., GEMA ART GROUP a.s.

Kategorie Stavby pro bydlení

Environmentální centrum Krsy

Bytová nástavba U Zvonu v Plzni
Investor: Straka 82 s.r.o.
Projektant: Len+k architekti s.r.o.
Zhotovitel: D-beton, s.r.o.

Kategorie Sportovní
a volnočasové stavby
Dům přírody Českého lesa
Investor: Městys Klenčí pod Čerchovem
Projektant: Atelier VAS – architektonický návrh: Ing. arch. Petr Sladký, Ing. arch. Martin
Kraus, Ing. arch. Jan Zákostelecký, Sladký &
partners s.r.o. – generální projektant
Zhotovitel: Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS
Stav
Více informací a zdroj: www.stavbarokupk.cz

Centrum stavitelského dědictví v Plasích – památková obnova hospodářského dvora
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Stavba Moravskoslezského kraje
V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly 15. června 2016 slavnostně vyhlášeny výsledky
X. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2015. Do soutěže se přihlásilo rekordních 51 staveb.
V
letošním
roce se v soutěži
utkal rekordní počet jednapadesáti
přihlášených staveb v pěti kategoriích. V kategorii
Stavby občanské
vybavenosti –
novostavby bylo
přihlášeno čtrnáct
staveb, z rekonstrukcí bylo přihlášeno čtrnáct staveb a z veřejných
prostranství byly
přihlášeny čtyři
stavby. V katego- Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích
rii bytové domy
Kategorie Bytové domy
se jednalo o tři stavby, rodinné domy měly
Hlavní cena – Polyfunkční dům Bystřice
přihlášeny čtyři stavby. V průmyslových
Investor: Bystřice - Centrum, a.s.
stavbách se utkalo šest staveb a v poslední
Zhotovitel: HAMPR, a.s.
kategorii dopravní, inženýrské a vodohosProjektant: FIALA ARCHITECTS, s.r.o.
podářské stavby bylo přihlášeno také šest
staveb.
Kategorie Stavby občanské
Vyhlašovateli soutěže, která se kažvybavenosti – rekonstrukce
doročně koná pod záštitou hejtmana kraje,
Hlavní cena – Rekonstrukce Městského
je Česká komora autorizovaných inženýrů
stadionu v Ostravě – Vítkovicích
a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Obec architektů
Investor: VÍTKOVICE ARÉNA a.s., statutární
a Moravskoslezský kraj. Komplexní zajišměsto Ostrava
tění a organizace této prestižní akce již
Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 1,
tradičně bylo v kompetenci společnosti
HOCHTIEF CZ a.s.
Pulary. V zaplněných prostorách KompreProjektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.,
sorovny mohli přítomní sledovat udílení
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
cen nejen v pěti základních kategoriích, ale
Stavby občanské vybavenosti –
také dalších speciálních cen, včetně Ceny
veřejná prostranství
děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňHlavní cena – Revitalizace zahrady Piarisské – Technické univerzity Ostrava za nejtického kláštera v Příboře
lepší diplomovou práci.
Investor: město Příbor
Grand Prix a Hlavní cena
Zhotovitel: NOSTA s.r.o.
v kategorii Stavby občanské
Projektant: Ing. Pavla Kociánová Kašubová

vybavenosti – novostavby

Bolt tower, Nástavba vysoké pece č. 1
Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.p.o.
Zhotovitel: INGSTEEL, spol. s r.o.
Projektant: Josef Pleskot, AP ATELIER

Rodinné domy
Hlavní cena – Rodinný dům U Pevnůstky
v Opavě – Jaktaři
Investor: manželé Přecechtělovi

Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o.
Projektant: ATELIER 38 s.r.o., Ing. arch. Jan
Zelinka

Průmyslové stavby
Hlavní cena – Hala s administrativní částí
firmy ROPER Engineering
Investor: Výstavní Property s.r.o.
Zhotovitel: HSF System a.s.
Projektant: ERNST+KINDL+LARSEN
ARKITEKTER APS

Dopravní, inženýrské
a vodohospodářské stavby
Hlavní cena – Rekonstrukce silnice
III/01148 Návsí včetně mostů
Investor: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava
spol. s r.o.

Osobnost ve stavebnictví 2015
Ing. Josef Urban, dlouholetý člen ČKAIT a ČSSI
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
člen výboru oblasti Ostrava
Více informací: www.stavbamsk.cz.
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Stavba roku Zlínského kraje
I v letošním roce se uskutečnila soutěž Stavba roku Zlínského kraje, do níž tentokrát bylo přihlášeno 41 staveb.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 26. května 2016 v Otrokovicích, v sále Kongresového a kulturního
centra Otrokovická beseda.
Ze 41 staveb bylo šest bylo realizováno
mimo území Zlínského kraje. Počet staveb
svědčí o velkém zájmu investorů a stavebních firem prezentovat se nejen mezi odborníky, ale také široké veřejnosti. Stavby byly tak
jako v předcházejících ročnících rozděleny do
sedmi kategorií. V každé kategorii pak byly
uděleny hlavní ceny a čestná uznání. Kromě
těchto cen je dále udělována Cena hejtmana
Zlínského kraje a Cena novinářů.
Vyhlašovatelem soutěže je Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a ČKAIT. Soutěž byla vyhlášena
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, jehož
náměstci se slavnostního vyhlášení zúčastnili,
stejně jako starostové měst a obcí. Večerem
provázela Marcela Augustová a předávání cen
zpestřilo vystoupení zpěvačky Lenky Filipové.

Stavby občanské vybavenosti
Hlavní cena – Stavební úpravy lázeňského
hotelu Morava, Luhačovice
Investor: Lázně Luhačovice, a.s.
Projektant: S-projekt plus, a.s.
Autor: Ing. arch. Mirka Chmelařová
Dodavatel: 3V&H, s.r.o.

Domy pro bydlení
Hlavní cena – Domov pro seniory, seniorpark Valašské Meziříčí
Investor: Zlínský kraj

Projektant: KB projekt, s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Ivo Švábenský, IS-ARCH, s.r.o.
Dodavatel: VW Wachal, a.s.

Dopravní, inženýrské
a ekologické stavby
Hlavní cena – Úprava křižovatky silnic I/57
I/49 na okružní křižovatku, Horní Lideč
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: Ing. Kamil Prokůpek
Autoři: Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A-S
Dodavatel: Alpine Bau CZ, a.s.

Realizace rozvojových projektů
měst a obcí
Hlavní cena – Rozhledna Kelčský Javorník
Investor: Podhostýnský mikroregion
Projektant: Ing. Ondrej Balážik
Autor: Ing. arch. Marta Balážiková
Dodavatel: Commodum, s.r.o.

Stavby realizované mimo území
Zlínského kraje
Hlavní cena – Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK, Vestec u Prahy
Investor: Sdružení zadavatelů – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzita
Karlova v Praze
Projektant: Centroprojekt Group, a.s.
Autor: Ing. arch. Milan Kužela

Úprava křižovatky silnic I/57 I/49 na okružní křižovatku, Horní Lideč
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Dodavatel: Sdružení Biocev – Z+P, vedoucí
účastník sdružení Zlínstav, a.s., účastník
sdružení Pozimos, a.s.

Nejlepší stavbyvedoucí
Cenu převzal z rukou hejtmana David Zvoníček, který byl stavbyvedoucím při realizaci
Vašákovy paseky.

Studentská práce roku 2015
Do soutěže se zapojily dvě školy – SPŠ
ve Zlíně a SPŠ ve Valašském Meziříčí. Komise hodnotila práce studentů, kteří měli za
úkol navrhnout bytový dům v lokalitě Boněcký rybník ve Zlíně. Zadání sestavila Dagmar
Nová, hlavní architektka města Zlína. Do
soutěže se přihlásilo čtrnáct studentů, oceněny byly tři práce – 1. místo: Adéla Mitášová (SPŠS ve Valašském Meziříčí), 2. místo:
Jakub Mikel (SPŠ ve Zlíně), 3. místo: Ondřej
Jurák (SPŠ ve Zlíně) a Jakub Šimurda (SPŠS
ve Valašském Meziříčí).
Ing. Jiří Matúš
předseda oblasti ČKAIT
Více informací www.stavbaroku.zlin.cz

Rozhledna Kelčský Javorník

Hrad Kost
1. mince edice Hrady – cyklus zlatých mincí České národní banky

Dne 31. května 2016 ČNB představila na hradě Kost první zlatou minci v nominální hodnotě 5000 Kč z nového cyklu Hrady.
V novém, tradičně pětiletém cyklu bude představen ještě letos hrad Bezděz a následně pak vždy dvě mince ročně v tomto
pořadí: hrady Bouzov a Pernštejn, Zvíkov a Rabí, Veveří a Švihov a nakonec Bečov nad Teplou a Buchlov.
Autorem mince hrad Kost je akademický sochař Zbyněk Fojtů, který je mimo jiné i autorem pamětní medaile ČKAIT.
Česká národní banka se svou emisní činností zlatých mincí nesmírně zasloužila o popularizaci stavitelství, architektury
a technických památek. ČNB emitovala v letech 2001 až 2005 Deset století architektury, v letech 2006 až 2010 Kulturní
památky technického dědictví a v letech 2011 až 2015 Mosty.

foto: ČNB

Oblast Jihlava se představuje

Palackého náměstí, Počátky; Stavba roku Kraje Vysočina 2015, Cena veřejnosti a Cena hejtmana Jiřího Běhounka byla udělena 13. června 2016

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou,
čestné uznání Stavba roku Kraje Vysočina 2015

Rozhledna Fajtův kopec, Velké Meziříčí, čestné uznání Stavba roku
Kraje Vysočina 2015

Zimní stadion Telč, čestné uznání Stavba roku Kraje Vysočina 2015

