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tu, že celý Petřín bude pokryt wifinou. To jsem rád, stejně tak jsem
unešený z instalovaných smart laviček. Za mého mládí se chodilo
na Petřín se slečnou randit, s ohledem na současný tah MeToo
ale chápu, že je potřeba vytvořit bariéry, aby již k sahání na kolínka
nedocházelo. Při setkání maturantů po pětapadesáti letech jsem spolužačkám řekl: „Žádná na mne nechoďte s tím, že jsem vás obtěžoval. Nic ze mne
nevyrazíte, jsem chudý důchodce.“
Asi se nám svět zbláznil. Nedávno jsem šel na své obligatorní procházce ze
Strahova dolů do Kinských sadů a skutečně – dva mladí sedí na lavičce, každý
má svůj aparát, asi si dopisují. Pozorný čtenář by řekl, že o něčem podobném
jsem psal již v čísle 2/2016, jenže tehdy byl ten příběh z pražské kavárny.
Sice nebudeme mít v Praze mosty, nahradí je přívozy, ale budeme městem, kde se dá i v centru ležet
na dece v parku. Mám ale dojem, že tam budou ležet turisté, neb v centru již pomalu žádných Pražanů není.
Zamýšlená ministerská čtvrť v Letňanech se přesouvá do Bubenče. Navíc opět místo toho, aby vznikla residenční čtvrť, navrhuje se mrtvá zóna. Jsem klidný, nápadů před komunálními volbami bude tolik, že z toho
půjde hlava kolem. Lavička pana Vaňka za osm set tisíc před Národní technickou knihovnou v Dejvicích je
zajímavá, ale za ty peníze se mohla opravit opadávající skleněná fasáda.
Máme to za sebou, my autorizovaní, ale i občané. Ptáte se co? Přece volby. Na valných hromadách
oblastí (VH), které byly letos volebními, bylo poměrně klidno. Volby proběhly, řekl bych, v normálu, jednou
bylo druhé kolo. Na jedné VH, kde mi to připadalo jak ve filmu Hoří, má panenko, dotáhli volby až na potřetí.
Žádné zvláštní nápady se neobjevily, na dvou VH přišli s návrhem úpravy řádů. Jednalo se konkrétně o dobu
funkčního období, nemá být delší než třikrát za sebou. Jedna oblast si úpravu dala do usnesení, ve druhé
nápad propadl. Otázka je, proč nezvolit variantu jako u architektů, kde se volí každou valnou hromadu třetina
nových kandidátů. To by byla rotace. Jeden z předsedů oblasti chce, aby stávající orgán nesměl navrhovat
kandidátku, považuje to dokonce za nemravné. Před zahájením jeho VH jsem se jej ptal, jak budou ze sálu,
kde byla více než stovka členů, sestavovat kandidátku s povinnou třetinou navíc. Koukal na mne a pak řekl,
ale to je myšleno jenom pro představenstvo. Budiž. Také jsem viděl jak jeden, který nebyl zvolen, z toho byl
na zhroucení. Relevantní nápady jsem neslyšel. V Brně se zlobil mladší kolega nad věkovým průměrem.
I mně vadí, že se do jednotlivých institucí Komory nehlásí více mladších. Občas se objeví a pak si velmi
vážím toho, když zůstanou a pracují. Více jsem však zažil těch, které nazývám „mělo by se“. Přijde s úžasným
nápadem, ale ten mu vydrží jenom do doby, než jej má sám rozběhnout, pak rychle téma opouští. Zdá se
mi, že u mnohých je zkreslená představa o tom, jakých finančních příjmů se může dosáhnout. Pak zjistí, že
mnoho hodin této práci dá zadarmo a náhrady času jsou zanedbatelné.
Novela stavebního zákona je v platnosti již měsíc. Je velká poptávka po školeních, kvalifikovaní lektoři
jsou přetížení a nedostupní. Lektoři, kteří si přečtou zákon a jsou připraveni jej číst i na školení, asi mnoho
nepomohou.
Mluvím na valných hromadách s mnoha kolegy a získávám spoustu informací. Když přišla řeč na stavbu
D1, rozhovor jsme ukončili s vědomím, že za pomalým tempem jsou nadále nízké nabídkové ceny. Mnohdy
jsou vybíráni zhotovitelé, kteří nemají zkušenosti a nejsou schopni si přizvat kvalifikované subdodavatele,
protože by je nemohli zaplatit. K tomu se sem hrnou zahraniční zhotovitelé, rovněž bez zkušeností. Pamatujete, jak polští kolegové vyhnali levné čínské firmy? Dali si, stejně jako Slovinci, pět a pět dohromady
a rozjeli stavbu dálnic takovým tempem, že se nám o něčem takovém ani nezdálo. Musel jsem si nechat
udělat změnu v občanském průkazu, zařadil jsem se mezi skupinu vdovci a představte si, že mi platí až do
roku 2053. NKÚ oznámil, že ani v roce 2050 nebude dálniční sít dokončena. Mám šanci dočkat se dokončení?
Mám trochu obavy, jak budeme na Shromáždění delegátů ČKAIT odsouhlasovat změny řádů. Bylo
by příjemné se tomu vyhnout, ale nelze. Dostaneme všichni v tištěné podobě změny a musíme si připravit konkrétní návrhy, jinak dokumenty nedáme dohromady. Apeluji na nás všechny, buďme připraveni ke
konstruktivnímu jednání. Shromáždění delegátů bude také rozhodovat, zda se má upravit komorový dům
v Sokolské. Za více než dvacet let se rozrostla agenda, koná se více odborných a společenských setkání
a máme našetřené určité prostředky. Návrhy nám budou předloženy ke schválení. Zase trochu odlehčím:
musíme mít veřejnou desku směrem do Sokolské a práce zahájíme úpravou vjezdu.
Spolu s ČSSI bychom chtěli na podzim připravit konferenci s názvem Sucho. Konference by měla sdělit
veřejnosti, že není jedno řešení, ale vždy se jedná o soubor opatření. Pochopitelně od těch lokálních drobných,
které praktikovali naši předkové. Nelze ale zatratit ani inženýrské řešení nádržemi a suchými poldry. Vím,
v současné době si kdekdo něco umane a připravovaný záměr zdrží nebo zcela překazí. Kolikrát si říkám,
co bychom v Praze pili, kdybychom v současnosti měli řešit nádrž Švihov, pro mnohé známější jako Želivka.

Profesní
informační
systém ČKAIT
Novinky
• Energetická náročnost budov
2017 (Studijní materiály)
• Efektivní větrání pro zdravé
obytné prostředí (Studijní
materiály)
• Výtah z odborných článků
ze zahraničních časopisů
(12/2017)

Aktualizace
• Rozpočtování staveb (TP 3.1)
• Standardy služeb inženýrů
a architektů (A 4.1)

Právní předpisy
Právní předpisy Sbírky zákonů
a Sbírky mezinárodních smluv,
uvedené v systému PROFESIS,
jsou aktualizovány ve 14denních
intervalech.

Přístup do systému
Systém PROFESIS.cz je pro členy
ČKAIT zdarma. UŽIVATELSKÉ
JMÉNO je členské číslo (všech
7 znaků), HESLO je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu
„Zaslat nové heslo“, které bude
zasláno na e-mailovou adresu
uloženou v databázi ČKAIT. O heslo lze také požádat e-mailem na
profesis@ckait.cz.

Program PROFESIS
Off-line verze systému nahrazuje
dříve vydávané DVD. Instalační
soubor k programu je uložen
v účtu uživatele v on-line verzi
systému (na www.profesis.cz)
spolu s licenčním klíčem uživatele
a návodem k instalaci a registraci.
Pomůcky a právní předpisy v Programu PROFESIS lze v průběhu
roku aktualizovat.
Ing. Dominika Hejduková
Středisko vzdělávání a informací
ČKAIT
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Naštěstí žijeme na kontinentu, který by neměl mít neřešitelné problémy v oboru hospodaření s vodou.
Nesmíme se ale nechat zavléci extremisty do hurá řešení. Je nutné vzít v potaz selský rozum, který naši
předkové, když ještě byli sedláky a ne agronomy, praktikovali.
V tomto čísle najdete pozvánku na konferenci Statika staveb Plzeň 2018. Na brněnském výstavišti se
bude konat Inženýrský den se zahraniční účastí, věnovaný vysokorychlostním tratím. V červnu nás čeká již
třiadvacátá mezinárodní konference městského inženýrství, tentokráte v Chebu, Svatopluk Zídek zase dělá
až nemožné. V Havlíčkově Brodě Libor Honzárek bude moderovat konferenci Památkář, projektant a investor
ve vzájemném dialogu.
Ještě jsem zapomněl na probíhající přípravu soutěže Stavba roku a podzimní veletrh ForArch. Na všech
těchto akcích participujeme. Někdy se divím, že se dá všechno stihnout s tak malým kolektivem zaměstnanců.
Ano, právě tady se projeví dobrovolné zapojení našich členů. A všem děkuji.
Mám na stole návrh společného memoranda se Svazem měst a obcí o spolupráci, týká se vzájemné informovanosti. Pokračuje spolupráce se středními odbornými školami a stejně tak s technickými univerzitami.
Chtěli jsme se dozvědět definici pojmu veřejný rozpočet, ona je zde konsekvence na technický dozor
stavebníka. Zeptali jsme se na MMR, odpověděli nám, že se máme zeptat směrem přes řeku, na Ministerstvu
financí. Udělali jsme to a dostal jsem tři stránky odpovědi, z níž vyjímám: Jelikož zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje definici
pojmu veřejný rozpočet, je nutné vzít v úvahu obecný pojem „veřejný rozpočet“, což je v gesci Ministerstva
financí, popř. Českého statistického úřadu. Bohužel definice není jedna, lze jich nabídnout více. Nebudu je tady
uvádět, nevešly by se na jednu stránku. Závěr? Zeptejte se na MMR. Ach jo, proč se vůbec ptáme.
Frekventovaným tématem se stává digitalizace. Chodí k nám jedna soukromá společnost a přesvědčuje
nás, že není nic jednoduššího než konverze otisku autorizačního razítka. Namítáme, že se jedná o soukromý
názor a požadujeme oficiální odpověď, jak bude změněn příslušný paragraf v autorizačním zákonu. Již
nedáme pouze na ústně sdělený názor, chceme jej oficiálně podložený.
Představitele profesních komor přijal premiér v demisi Andrej Babiš. Chceme navázat na předchozí
léta, kdy jsme se potkávali s premiérem a ministry ve Strakově akademii. Musím říci, že premiér byl vstřícný, reagoval na mnoho našich poznámek. Především na to, že nejsme spolky, ale institucemi zřízenými ze
zákona. Hájíme veřejný zájem, jsme připomínkovými místy. Byla debata o EET, tzv. vinklaření, kdy výkony
dělají osoby bez oprávnění, o ochraně osobních dat a také o daňových zákonech. Zapomněl jsem říci, že byla
přítomna ministryně Schillerová. Probírala se ochrana osobních údajů – nařízení GDPR, které má vstoupit od
25. května v účinnost. Kolegové advokáti upozorňovali na odlišnost sankcí pro státní správu a firmy včetně
nás. Lékaři správně poukázali na špatný zákon o znalcích a především na to, že jsou soudy jmenováni znalci,
kteří na to nemají. Doporučili jsme aktivní účast profesních komor při jmenování znalců. Já osobně jsem
informoval o účasti našich odborníků v týmu na zapojení do přípravy vysokorychlostních tratí a také o konání
Inženýrského dne. Stejně tak jsem zmínil, že bychom chtěli nabídnout součinnost při vyhlášení akce Sucho
Ministerstvem životního prostředí. Andrej Babiš si vše psal a všichni doufáme, že poznámky nezahodil. Také
jsme se dohodli na vytvoření kolegia, které se sejde v březnu u advokátů a budeme řešit aktuální zákony.
Každá komora má kontakty na poslance, senátory, ale pokud se budeme radit, můžeme dosáhnout lepšího
výstupu při schválování zákonů.
Ještě ke znalcům. Nevím, kolik jich je autorizovaných, myslím, že dost. Proč by se nemohli sdružit pod
Komorou? Vím, že jejich činnost nepatří mezi vybrané, ale myslím, že by mohli svou příslušnost využít pro
připomínkové řízení a podobné činnosti.
Byl jsem na vernisáži komorní výstavy EXPO v Národním technickém muzeu. V roce 2020 bude náš
pavilon v Dubaji, myslím, že bude tak zajímavý jako ten v Miláně, či mnoho předchozích.
Závěrem vás chci vyzvat k účasti na hlasování o přihlášených stavbách do soutěže o Cenu inženýrské
komory, vítězové budou vyhlášeni na Shromáždění delegátů.

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT
P. S. Jak dopadly velké volby? Třetina volila jednoho, nebo druhého, třetina nevolila. Jak je to tedy s prezidentem
dolních deseti milionů?
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Trojská lávka přes Vltavu z roku 1984 se zřítila 2. prosince 2017. V letech 2007–2009 provedla Technická správa komunikací diagnostický průzkum mostu, ve kterém
nalezla řadu trhlin a poškození lanového systému. Od roku 2014 byla prováděna další měření. V roce 2016 byl technický stav mostu vyhodnocen jako špatný a konstrukce
neopravitelná. (foto: Roman Půta, HZS Praha)

Zamyšlení aktivu statika nad stavem
a problematikami oboru
Poruchy a havárie stavebních konstrukcí, ke kterým došlo v posledních letech, znovu ukazují, jak je mechanická
odolnost a spolehlivost nosných konstrukcí staveb důležitá pro celou naši společnost. Příčin současného, bohužel
setrvale se zhoršujícího stavu je nepochybně celá řada. Řada příčin spolu úzce souvisí a jejich působení se tak násobí.
Na závažnost tohoto problému ukazuje i fakt, že pro jeho řešení
vznikl první a zatím jediný ucelený systém jednotných evropských
norem pro navrhování stavebních konstrukcí (tzv. Eurokódy).
Přitom základní požadavek na všechny stavby, tj. odolnost
a spolehlivost (bezpečnost) konstrukce, je ovlivněn nejen jejich
odbornou přípravou (návrhem), procesem povolování a provádění,
ale jak se dlouhodobě ukazuje i správnou údržbou po celou dobu
životnosti. Všechny tyto činnosti musí být navíc doplněny odborně
a včas prováděnými kontrolami staveb a to ve všech stupních
provádění a užívání.
Zejména havárie infrastrukturních a veřejných staveb pak ukazují, jaká je skutečná míra odpovědnosti (veřejnoprávní, občanskoprávní i trestněprávní) všech zainteresovaných osob, podílejících se
na procesu výstavby, kontroly a údržby nosných konstrukcí staveb.
Jakékoliv zanedbání ze strany investora, projektanta, dotčených úřa-

dů, zhotovitele, následného vlastníka nebo správce, výrazně zvyšuje
riziko poruchy konstrukce nebo dokonce její havárie. Závažnost těchto
událostí dále podtrhuje fakt, že jsou při nich téměř vždy ohroženy na
zdraví nebo životě osoby užívající stavbu, v případě veřejných staveb
dokonce široká veřejnost. Dlouhodobé zkušeností navíc ukazují,
že zatímco škody na majetku většinou dalece přesahují stavební
i udržovací náklady, tak škody na zdraví osob a škody společenské
(nedůvěra veřejnosti, omezení provozu infrastruktury apod.) zpravidla
nelze vyčíslit.

Nejvýznamnější příčiny současného špatného stavu
• kritický nedostatek odborně vzdělaných a zkušených pracovníků podílejících se na všech fázích „životního cyklu staveb“,
tedy na přípravě, provádění, kontrole a údržbě staveb, a to
v celém spektru od dělníků až po stavební inženýry ve všech

3

STATIKA

Z+i ČKAIT

1/2018

Libeňský most v Praze, který byl od 19. ledna 2018 pro automobily i tramvaje do odvolání uzavřen, je dlouhodobě v kritickém až havarijním stavu. Už dlouho na něj
nesmí vjíždět auta těžší než 7,5 tuny. Tramvaje mohly projíždět jen pomalu a od roku 2009 se na třech úsecích na předmostích nesměly potkávat. Most byl dokončen
v roce 1928 a za 90 let své existence neprošel dosud žádnou zásadnější opravou! (foto: Michal Šula/MAFRA)

•

•
V lednu 2017 se v České Třebové krátce po kolaudaci zřítila střecha tělocvičny s hrací plochou
23 × 42 m. Nová střešní nosná konstrukce haly je tvořena sedlovými vazníky z lepeného lamelového dřeva s rovnou spodní pásnicí, staticky působící jako prosté nosníky. Rozpětí vazníků
je 25,2 m, rozteč 3 m. Tvar vazníku je sedlový se sklonem 3°. Vazník je uložen na obvodovém
železobetonovém průvlaku. Prostorové ztužení konstrukce zajišťují podélná ztužidla po 2,5 m
a zavětrování z ocelových táhel ve čtyřech polích. Skladba střešního pláště je řešena stejně
jako u původní střechy. (zdroj: Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje)

Budeme brát statiku vážně?
Tisková konference ČKAIT na téma Statika staveb aneb
proč dochází ke kolapsům a haváriím se koná 7. března 2018.
Přednášející: Ing. Špalek, Ing. Drahorád, prof. Vítek, ČVUT,
Ing. Hrdina, Metrostav
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•

•

profesích, včetně státní správy. Z pohledu na obsazenost klíčových oborů na středních i vysokých školách je přitom patrné, že
tato situace se v nejbližší době bez změny stávajícího přístupu
nezmění;
dlouhodobá a plošná aplikace „kritéria nejnižší ceny“, které je
sice výhodné a transparentní z hlediska hodnocení při výběrových řízeních, ale zcela nevhodné z hlediska zajištění kvalitního
návrhu, provádění a následné údržby staveb, i s ohledem na tlak
na udržování a zvyšování odborné úrovně ve všech segmentech
stavebnictví;
nevyváženost požadavků investorů na stavby při jejich přípravě,
realizaci a údržbě. Požadavky na kvalitu konstrukčního řešení,
spolehlivou funkci stavební konstrukce, kvalitu materiálů a provádění
jsou často zatlačovány do pozadí na úkor požadavků jiných, např.
estetických a ekonomických;
mediální obraz stavebnictví, který je vytvářen na základě neúplných a často zcela neodborných až bulvárních informací, bezprecedentní kriminalizace veřejných činitelů, odborných pracovníků
a stavebních firem;
nepřehlednost a časté změny stavebního práva, které se tak
z pohledu běžného stavebníka (laika), ale čím dál častěji i z pohledu odborné veřejnosti, stává neuchopitelné až nepochopitelné.
I u stálých investorů, např. státních organizací zajišťujících výstavbu
a údržbu infrastrukturních staveb, přináší tato situace závažné
dlouhodobé obtíže nejen při přípravě, povolování a realizaci staveb
ale i při jejich údržbě.
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Řešení jsou nejen okamžitá
Současnou situaci je třeba začít neprodleně řešit. Jednotlivé kroky
s různými časovými horizonty musí směřovat k trvale udržitelnému
a transparentnímu stavu celého stavebnictví, nikoliv pouze k okamžité
nápravě jednoho dílčího problému. V co nejkratší době doporučujeme
provést tato opatření:
• důsledné uplatňování stávajících požadavků stavebního práva, např.
kontrola úplnosti projektové dokumentace při povolování staveb, kontrola souladu ověřené projektové dokumentace s provedeným stavem,
splnění požadavků a podmínek stavebního povolení při kolaudaci apod.;
• zavedení a dodržování uceleného systému kontroly a údržby staveb
po celou dobu jejich životního cyklu. Události poslední doby ukazují,
že je nezbytné důsledně provádět kontroly spojené nejen s návrhem
a výstavbou konstrukce, ale v neposlední řadě i během jejich užívání.
Výchozí požadavky na kontrolu navrhování a provádění jsou uvedeny
například v ČSN EN 1990, příloze B. Tyto požadavky doporučujeme
dodržovat a dále rozvíjet. Požadavky (předpisy) na kontrolu staveb
během užívání a jejich údržbu jsou bohužel v současnosti k dispozici
pouze pro mostní konstrukce (ČSN 73 6221) a ocelové konstrukce
pozemních staveb (ČSN 73 2604). I přes to lze z těchto materiálů
vycházet i pro další typy konstrukcí. Za základní krok lze z tohoto
pohledu považovat důslednou archivaci celé technické dokumentace
stavby jejím vlastníkem/správcem;
• veřejná podpora jiných výběrových kritérií než kritéria nejnižší
ceny v souladu s aktuální právní úpravou, včetně podpory při
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jejich identifikaci a zavádění do výběrových řízení. Je zřejmé, že
zejména pro výběr projektanta je toto kritérium zcela neadekvátní.
Z dlouhodobého hlediska je potom třeba se zaměřit na následující oblasti:
• zjednodušení a úpravy stavebního práva, včetně zákona o zadávání
veřejných zakázek, tak, aby se zjednodušila příprava staveb a byl
akcentován nejen kvalitní návrh a provádění staveb, ale i jejich údržba
během celé doby užívání;
• dlouhodobá podpora vzdělávání v oblasti stavebnictví, a to ve všech
profesích a oblastech.
Uvedená témata jsou diskutována i s vedením ČKAIT, které připravuje
k dané problematice v nejbližší době tiskovou konferenci. Pevně věříme,
že nynější tíživá situace v segmentu stavebnictví je pouze dočasná
a její systémové a systematické řešení bude zahájeno v co nejkratší
době a současně jsme připraveni poskytnout v rámci našich možností
a schopností pomoc při řešení této situace.
Ing. Daniel Lemák, Ph.D.
člen aktivu statika
Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
vedoucí aktivu statika, člen Představenstva ČKAIT
Ing. Václav Mach
čestný předseda ČKAIT
a další členové aktivu statika

Vyjádření ke stavu údržby
dopravních staveb
Obecně platí, že běžná údržba u dopravních staveb je zanedbávána
a neprovádí se v potřebném rozsahu. Je známo, že nejlevnější je ta
údržba, která se udělá včas. V opačném případě např. porušená izolace způsobí rozsáhlé poškození (korozi) nosné výztuže či lan. To by
mohla být jedna z příčin havárie lávky v Praze Troji. Rozsah a termín
provedení potřebné údržby má být stanoven na základě výsledků pravidelných prohlídek a měření. Není-li ohrožené místo dobře přístupné
je třeba po dohodě s projektantem objednat vhodnou diagnostiku.
V krajním případě lze udělat i sondu k nosné výztuži. Chování celé
konstrukce lze také prověřit kontrolní zatěžovací zkouškou. Jinak
na potřebu provádění prohlídek a revizí je nutno pamatovat již při
zpracování projektové dokumentace. To znamená zajistit možnost
přístupu k exponovaným detailům a umožnění jejich udržování. Pro
sledování neobvyklých nosných konstrukcí lze rovněž již ve stádiu
realizace osadit do míst maximálního namáhání senzory umožňující
kontrolu změn napětí např. v nosných lanech. To vše ovšem předpokládá, že správce příslušného mostního objektu má potřebné
odborné pracovníky.
Ing. Pavel Stoulil
místopředseda Zkušební komise ČKAIT pro dopravní stavby
a člen aktivu pro dopravní stavby ČKAIT

Detail konstrukce neudržovaného Libeňského mostu
(foto: Michal Šula/MAFRA)
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Nejlevnější projekty a krátké termíny
= problém při realizaci staveb
S rozvojem výroby a spotřeby se objevuje více stavebních zakázek. A to nejprve v přípravě a projektování. Bohužel
příprava zakázek a zejména časové představy ze strany investorů často neodpovídají reálným možnostem
zpracování zakázky. To se pak projevuje v nedostatečné kvalitě staveb.
Stále se ale projevuje celkový tlak na snížení ceny staveb a výběr podle
nejnižší ceny. Týká se to realizačních i projekčních prací. K tomu ještě
přistupuje požadavek na kratší dobu zpracování projektů, a prodlužující se povolovací a složitější stavební řízení.

Výsledkem je pak projekt nebo stavba v sice vyhovujícím, ale méně
kvalitním zpracování, odpovídajícím dané ceně, rozsahu podrobnosti
projektu nebo použitých materiálů. Stav není stejný pro jednotlivé obory
a odbornosti, ale zásadně se negativně projevuje u pozemních objektů.
Pro stavby nejsou zpracovávány prováděcí projekty, technické dořešení
a detaily jsou ponechávány na dodavatelích. Často chybí celková návaznost a plná koordinace v projektu i v přípravě stavby. Celkově toto přináší
problémy mezi investory, dodavateli a projektanty. Je třeba si uvědomit, že
organizaci přípravy stavby má pozitivně ovlivňovat a usměrňovat investor.

které nejsou řešeny stavebním povolením nebo ohlášením, a o výrobní
výkresy konstrukčních částí stavby. V prvém případě jde o úpravy, které
provádějí firmy bez povolení, ale zasahuje se do zdí a stropů otvory nebo
drážkami, nebo je instalováno zařízení, které stavbu výrazně lokálně přitěžuje. Z pohledu stavebního zákona by se mělo jednat o stavební řízení,
ale toto není bohužel řešeno z důvodů času, zdržení prací, nákladů nebo
špatného výkladu zákona. Jsou známé případy, kdy například nesprávně
osazené zařízení způsobilo poškození stropní konstrukce. Druhým příkladem je, že v některých případech neautorizované osoby anebo odborně
a profesně jinak zaměřené osoby zpracovávají podrobnou výrobní dokumentaci nebo opět dílčí malé stavby, které nejsou řešeny stavebním
povolením. Klasickým případem jsou výkresy výztuže pro železobeton
a zámečnické výrobky s nosnou funkcí, jako plošiny, schodiště, různé
podpory a podrobně. I zde by byl nutný dohled odborně způsobilé osoby
s autorizací. Uvědomme si, že jde o spolehlivost a životnost konstrukcí.

Problémy statiky by řešila kontrola

Cesta ke zlepšení stavu stavebnictví je ve vzdělávání se

Další problém je v oblasti statiky, zejména pozemních staveb. U některých zakázek se projevuje tlak na rychlost a cenu za zpracování na
jedné straně a špatná koordinace konstrukční části a ostatních částí
stavby na straně druhé. Tyto skutečnosti vyvstávají na povrch zejména
při změnách stavby, které často představují náhradu materiálů nosných
konstrukcí nebo stropů. Změny stavby jsou řešeny se stavebními úřady
opožděně nebo až k závěrečnému zprovoznění stavby.
Vhodným řešením by už v době přípravy projektu mohla být
kontrola konstrukční části čili statiky v úrovni projektu nezávislým
orgánem tak, jak fungují například v německým zemích tzv. prufstatici.
Došli bychom tak ke kontrole projektu jako u požární, hygienické nebo
enviromentální části stavby. K čemu je, když kontrolujeme protipožární
opatření nebo odpady ze stavby a nosná konstrukce je neúplně navržena co do rozsahu, nebo dochází k její změně. A formu kontroly návrhu
a své práce by jistě přivítali i statici. Tento postup by mohl na správnou
úroveň sjednotit rozsah a obsah statických prací, které dnes mohou
například pro pozemní stavbu dělat jak statici s autorizací Statika a dynamika staveb, tak i naši členové s autorizací v oboru Pozemní stavby,
pokud pracují na svých celkových pozemních projektech. Prostě řečeno,
aby byl dostatečný rozsah a obsah návrhu konstrukce vždy požadován.
Nepřenesli bychom tuto specifickou odbornou činnost o kontrole
statiky na stavební úřady, ale bylo by nutné, aby kontrolu prováděli
instituce nebo osoby v odborné péči a na návrh naší Komory, třeba se
jmenováním patřičným ministrem. Stavebním úřadům by zbyla pouze
kontrola doložení vyjádření statického kontrolního orgánu.
V závislosti na statice je ještě třeba zmínit dvě skutečnosti, které
s předchozím mohou souviset. Jedná se o statické řešení úprav staveb,

Co lze udělat pro lepší stav ve stavebnictví? Komora sice nemůže přímo
zajistit každému svému členovi dobrou práci nebo zakázky a nemůže
zasáhnout do činnosti státních orgánů nebo průběhu jednotlivých
stavebních akcí, ale stále hledá cesty, jak zlepšit podmínky pro práci
našich členů návrhy, technickou podporou, literaturou, proškolením
nebo bezplatnými semináři.
Základním úkolem Komory je odborná příprava členů a přípravy
k zajištění činnosti ve smyslu autorizačního zákona. Ideálem by bylo,
aby konečně státní orgány přistoupily ke koncentraci pravomocí ve
stavebnictví pod jedním ministerstvem, a pochopily, že koncepční
a legislativní činnost ve výstavbě je základem pro to, jak budou naše
prostředí a stavby vypadat v dalším období. Jde o pokud možno řízení
z jednoho místa a nejen v režimu pro státní zakázky, ale i s ovlivněním
organizace a přípravy staveb u nestátních akcí. Jde o opravdový jeden
jednotný řád pro přípravu a výstavbu. Víme, že dílčí zlepšení probíhají,
a to zásluhou práce vedení naší Komory.
Práci našich členů by jistě pomohlo, kdyby u investorů bylo více
informací o přípravě staveb, terminologii výstavby a procesu výstavby.
A co je důležité, aby byl již ustálen jednotný výklad stavebního zákona
a vyhlášky na něj navazující. Komora je jednou z mála organizací,
zajišťující prací svých členů odbornou kvalitu stavebního díla bez
dalších společenských vlivů. Naším hlavním úkolem je dobrá odborná
profesní činnost, využívající platné evropské a české předpisy vedoucí
k technicky i ekonomicky vhodnému způsobu výstavby.

Levným projektům chybí koordinace a detaily
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Z+i ČKAIT

1/2018

STATIKA STAVEB 2018 Plzeň
Termín: čtvrtek 12. dubna 2018 od 9.00 do 17.00 hod.
Místo: Parkhotel Congress Center Plzeň,
U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň
Odborná konference bude zaměřena na problematiku navrhování
a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy
pro rok 2018 budou eurokódy a praktické příklady řešení konstrukcí
z jednotlivých oborů statiky staveb.

Program
Dopolední část bude věnována eurokódům, jejich současnému stavu
a dalšímu vývoji. Pět přednášek se bude zabývat zatížením staveb,
zásadami navrhování, ocelovými a betonovými konstrukcemi, zdivem
a zakládáním.
Odpolední část konference bude směřovaná na příklady
a zkušenosti s jednotlivými stavebními konstrukcemi. Témata
konference budou zahrnovat poznatky z praxe při navrhování nosných konstrukcí z hlavních používaných materiálů, otázky tvorby
a kombinace zatížení, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí, modelování a interakce konstrukcí, posuzování stávajících konstrukcí
a životnosti pozemních staveb a zkušenosti a chyby v návrhu
a provedení nosných konstrukcí.
9.15	
Eurokódy a zatížení staveb – výhled do b udoucna
– doc. Ing. Jana Marková, CSc.
10.00	
Navrhování betonových konstrukcí podle EC2 – připravované změny – Ing. Jiří Šmejkal, CSc.
11.00	
Navrhování ocelových konstrukcí podle EC3
– doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
11.45	
Navrhování zděných konstrukcí podle EC6
– doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.
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12.30	
Navrhování základů staveb podle EC7
– doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
14.05	
Zkušenosti s navrhováním zděných
konstrukcí podle EC6
– doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.
Zkušenosti se založením podzemních garáží E urovia
v Bratislavě – Ing. Anton Vyskoč (SK)
Nejvyšší komín v Evropě
– Ing. Martin Krejcar, CSc., INSET s.r.o., Praha
Problematika úprav panelových objektů
– Ing. Václav Honzík, Plzeň
Zkušenosti s navrhováním ocelových k onstrukcí
– Ing. Vladimír Janata, CSc.
Zkušenosti s navrhováním založení
– doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Nedostatky v návrhu a provedení zděných staveb
– Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Plzeň
16.30
Diskuse, náměty

Organizační údaje
• Organizátorem konference je Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň
ve spolupráci s IC ČKAIT.
• Vstupní poplatek pro autorizované osoby ČKAIT činí 300 Kč,
ostatní účastníci platí 600 Kč + DPH.
• Na konferenci je možno se přihlásit prostřednictvím
termínové listiny na webových stranách ČKAIT:
http://www.ckait.cz/content/konference-statika-staveb-2018-plzen,
případně na e-mailu: plzen@ckait.cz (osoby bez autorizace ČKAIT).
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti ČKAIT Plzeň
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Náklady na rekonstrukci klasicistní budovy radnice a knihovny Kardašova Řečice, která byla realizována podle projektu Ing. arch. Jakuba Žišky a Ing. arch. Pavla Šmelhause, činily
celkem 30 mil. Kč a odpovídaly těm rozpočtovaným podle dokumentace pro provedení stavby. V mnoha ohledech příkladná stavba získala titul Stavba roku 2017 a také Cenu
Státního fondu životního prostředí ČR a Centra pasivního domu za energeticky efektivní řešení a Cenu veřejnosti s absolutně nejvyšším počtem hlasů. (foto: Stavba roku 2017)

Jaký má být rozsah zadávací
dokumentace pro stavby
Dne 17. října 2017 bylo uveřejněno Stanovisko MMR s výkladem některých ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále
jen vyhláška), která stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací
u veřejné zakázky na zhotovení stavby. Vyhláška č. 169/2016 Sb. byla mírně novelizována vyhláškou č. 405/2017 Sb.
Stavební práce mohou být zadány i pouhým stanovením požadavků na
funkci nebo výkon. Běžnější je však postup, kdy zadávací dokumentace
obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění staveb a podrobný
soupis stavebních prací, výkonů a služeb.

Pro zadání stavebních prací je nutná dokumentace
pro provádění staveb
Obecné požadavky na podrobnost dokumentace pro zadání stavebních
prací (dále jen dokumentace) vymezují ustanovení § 2 vyhlášky, přičemž odstavec 1 stanovuje, že takovou dokumentací je dokumentace
pro provádění stavby (popř. dokumentace bouracích prací). Taková
podrobnost dokumentace je závazná bez ohledu na to, zda stavební
práce, které jsou předmětem veřejné zakázky, vyžadují či nevyžadují
stavební povolení nebo ohlášení.
Podmínky vyhlášky stanoví podrobnost dokumentace umožňující sestavení položkového soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb. Současně platí ustanovení prováděcích vyhlášek o dokumentaci staveb, že rozsah jednotlivých částí dokumentace musí
odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění a době trvání
stavby.
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Dokumentací v souladu s požadavky této vyhlášky může být,
zejména u menších zakázek, i jiná technická dokumentace zpracovaná
v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, tedy dokumentace
umožňující zpracování soupisu prací. Podmínky vyhlášky nejsou splněny názvem dokumentace, ale obsahem odpovídajícím podrobnosti
jednotlivých dokumentací podle § 2 vyhlášky.

Klasifikace stavebních objektů
Povinnost klasifikace stavebních objektů (§ 4 odst. 2) se vztahuje
na všechny stavební a inženýrské objekty definované dokumentací.
Zpracovatel dokumentace stanoví členění stavby na jednotlivé stavební
a inženýrské objekty a zpravidla určuje jejich zatřídění dle klasifikace
stavebních objektů.
Zatřídění se provede podle třídníku „Klasifikace stavebních a inženýrských objektů“. Správcem tohoto třídníku je na základě pověření MMR
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. (Odborná stavební veřejnost tento
třídník dlouhodobě používá pod zkratkou JKSO). Aktuální stav třídníku je
v plném rozsahu neomezeně dostupný na internetových stránkách MMR:
http://www.portal-vz.cz/getmedia/82903338-56e6-4f7d-91a0-f226ba200ae0/Klasifikace-stavebnich-a-inzenyrskych-objektu
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Třídník obsahuje druhy a obory stavebnictví, skupiny, konstrukční
charakteristiky a charakter stavebních prací. Klasifikace je sedmimístná
a pro naplnění účelu použití je třeba klasifikovat stavební a inženýrské
objekty na všech sedm míst. Třídník tedy zahrnuje třídění z hlediska
účelu i konstrukčního systému objektů, které je dlouhodobě používáno
zejména při vymezení obdobných stavebních prací v rámci technických
kvalifikačních požadavků, případně při propočtech cen staveb v přípravné fázi stavební investice a také pro porovnatelnost předpokládané
hodnoty z pohledu ceny v místě a čase obvyklé.

Cenová soustava vymezuje jednotlivé položky
Definice uvedená v § 11 odst. 1 vyhlášky obecně vymezuje pojem cenová
soustava, a to s ohledem na stávající stav v oceňování stavebních prací.
Cenová soustava tedy musí zajistit vymezení technických, kvalitativních a obsahových podmínek jednotlivých položek stavebních
prací tak, aby při použití stručného popisu v položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bylo možné podle údajů a informací
v dokumentaci cenové soustavy jednoznačně identifikovat její úplný
obsah a umožnit zpracování obsahově úplné nabídkové ceny. Rozsah,
obsah a pravidla konkrétní cenové soustavy stanoví její zpracovatel.
Položka soupisu stavebních prací dodávek a služeb, která je použita z cenové soustavy, obsahuje pouze popis základních technických
parametrů a musí tedy obsahovat identifikaci cenové soustavy. Cenové
soustavy ve své volně přístupné dokumentaci mají uvedeny nezbytné
technické a cenové podmínky pro stavební práce a materiály. Odkaz
na cenovou soustavu je tedy nezbytný proto, aby informace potřebné
pro ocenění položky byly úplné.
Pokud není u položky uveden odkaz na cenovou soustavu, nevztahují se na ni cenové a technické podmínky cenové soustavy. Popis
takové položky, ale musí obsahovat všechny informace v podrobnosti
nezbytné pro ocenění položky.
V praxi se používají rovněž systémy ocenění (zejména v případě
specializovaných stavebních a montážních prací), které neobsahují
mimo základního popisu žádné další informace k obsahu dané položky.
Takové systémy ocenění proto nelze považovat za cenové soustavy
ve smyslu vyhlášky. Pokud zpracovatel soupisu prací použije položky
z takových systémů ocenění, jde o obdobu individuálního popisu položky a je tedy nutné doplnění jednoznačného popisu těchto položek.

Dokumentace cenové soustavy zajistí
podrobnost popisu položky
Dokumentací cenové soustavy se rozumí soubor dokumentů a informací, které vymezují podmínky, za kterých se příslušná položka stavební
práce používá a zároveň stanoví její podrobný obsah z hlediska cenových a technických podmínek včetně způsobu měření.
Podle § 11 odst. 2 vyhlášky musí být dokumentace neomezeně
přístupná, popřípadě musí být zařazena do zadávací dokumentace.
Použití cenové soustavy umožní splnit požadavky vyhlášky na
podrobnost popisu položky stavební práce, přičemž popis uvedený
u položky soupisu prací je doplněn navazujícími informacemi příslušné
části dokumentace cenové soustavy.
Výhodnost použití cenové soustavy spočívá v tom, že popis
jednotlivých položek soupisu nemusí obsahovat obecné informace
společné např. pro celý ceník (sborník, katalog). Je ale nezbytné, aby
tyto informace byly dostupné pro zpracovatele soupisu stavebních
prací a zároveň i zpracovatele cenové nabídky.

LEGISLATIVA
Údaji, které mají být neomezeně dostupné nebo do zadávací
dokumentace vloženy, se tedy rozumí ty části dokumentace cenové
soustavy, které jsou nezbytné pro jednoznačnost popisu obsahu použité
položky v soupisu prací. Např. úvodní ustanovení sborníků cenové soustavy, které obsahují podmínky použití jednotlivých položek, způsoby
měření, cenové a technické podmínky provádění.

Soupis prací a cenová soustava zpravidla
nesmí obsahovat obchodní značky
Obsah položky soupisu stanoví vyhláška požadavkem na podrobnost
popisu práce, dodávky nebo služby. Záleží na rozhodnutí zpracovatele
soupisu prací, zda popíše položku individuálně či zda v soupisu použije
položku z některé cenové soustavy.
Podmínka použití jedné cenové soustavy v rámci jednoho dílčího
soupisu je stanovena z toho důvodu, že obsah položek a pravidla jejich
použití se v různých cenových soustavách liší a jejich kombinace by
tedy mohla vést k rozdílnému výkladu obsahu.
Vzhledem k současným zvyklostem při sestavování soupisů
stavebních prací, kdy různé specializované profese vytváří samostatné
dílčí soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, lze připustit stav, kdy
se podmínka použití jedné cenové soustavy bude vztahovat k jednomu
dílčímu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb i v případě, kdy by
tyto dílčí soupisy náležely k jednomu stavebnímu objektu.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby, jejímž předmětem
je zpracování projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb, by měla obsahovat obchodní podmínky, které zajistí, že dokumentace pro zadání stavebních prací i soupis stavebních prací, dodávek a služeb
bude v souladu s touto vyhláškou. Zejména by obchodní podmínky měly
zpracovatele dokumentace a soupisu prací zavázat k používání obchodních
názvů konkrétních výrobků či výrobců pouze ve výjimečných případech.
Z § 89 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) vyplývá,
že technické podmínky zpravidla nesmí mj. obsahovat odkaz na obchodní
názvy. Zákaz použití obchodních názvů platí pro celou zadávací dokumentaci, tedy i pro dokumentaci a soupis prací. Cenová soustava musí
obsahovat popis položek formou technických parametrů. Pokud takové

Výjimky z vyhlášky č. 169/2016 Sb.
V případě veřejných zakázek na stavební práce se doporučuje, aby
dokumentace pro zadání stavebních prací (§ 2 odst. 2 vyhlášky), rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb i podmínky elektronické
podoby odpovídaly požadavkům vyhlášky. Existují však i výjimky, kdy
je možný jiný postup.
Podle § 92 odst. 2 ZZVZ mohou být technické podmínky při zadání veřejné zakázky na stavební práce včetně zpracování projektové
dokumentace zcela nebo částečně stanoveny jinými požadavky na
výkon nebo funkci. Na tyto případy se vyhláška nevztahuje.
Na veřejné zakázky malého rozsahu dopadá generální výjimka
ustanovení § 31 ZZVZ. Zadavatel proto nemusí tyto zakázky zadávat
v zadávacím řízení (zadavatel je povinen dodržovat základní zásady
podle § 6 ZZVZ a uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku v případě,
že předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesáhne 500 000 Kč bez
DPH) a nevztahuje se tak na ně ani vyhláška č. 169/2016 Sb. Zadavatel
tedy nemusí pořizovat dokumentaci, která je vymezena v § 2 vyhlášky.
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popisy zvolená cenová soustava neobsahuje, musí zpracovatel například
použít jinou cenovou soustavu, která tyto podmínky plní, nebo popisy
položek v soupisu prací opravit tak, aby obchodní názvy neobsahovaly.

Obchodní značka může být použita
výjimečně v odůvodněných případech
Ustanovení § 89 odst. 6 ZZVZ připouští výjimku použití odkazu na obchodní název pouze v případě, že jiný popis nemůže být dostatečně přesný
nebo srozumitelný. Zadavatel je ale vždy povinen výslovně umožnit pro
plnění veřejné zakázky i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení. Z tohoto důvodu doporučujeme položky obsahující obchodní
názvy nepoužívat a popis položek uvádět formou technických parametrů. Použití konkrétního výrobku v dokumentaci může být oprávněným
požadavkem architekta (projektanta), ale v takovém případě je nezbytné
v rámci PD uvést důvody (např. navazující doplnění stávající dlažby apod.).
Zadavatel při zadávání veřejné zakázky na zpracování dokumentace nemůže pro zpracování soupisu prací omezit dodavatele v použití
cenových soustav nad rámec podmínek stanovených vyhláškou.
Obchodní podmínky pro zpracovatele dokumentace a soupisu
prací by měly mimo jiné stanovit také požadavky na elektronickou
podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Pokud zadavatel požaduje formát xml, jehož dokumentace byla
uveřejněna na stránkách MMR ČR, postačí, když v zadávací dokumentaci uvede odkaz na tuto uveřejněnou dokumentaci. Pokud zadavatel
požaduje jiný formát elektronické podoby soupisu prací (např. xls nebo
xml neodpovídající uveřejněné dokumentaci, popř. jiný formát), pak by
měl stanovit i podmínky pro jeho strukturu.

Výkaz výměr není soupis stavebních prací
V dosavadní praxi se soupis stavebních prací, dodávek a služeb poměrně často označuje jako výkaz výměr a má se tím na mysli soupis
prací (jinak řečeno – „slepý“ položkový rozpočet). Vyhláška však pojmy
soupis stavebních prací a výkaz výměr důsledně rozlišuje.
Výkazem výměr vyhláška rozumí popis postupu výpočtu celkového
množství stavebních prací, dodávek nebo služeb, případně s uvedením
odkazu na výkresovou nebo textovou část dokumentace tak, aby byla
umožněna kontrola postupu výpočtu, a tím i celkové výměry položky.
Výkaz výměr není povinným údajem každé položky soupisu. Podle
znění § 6 písm. g) vyhlášky nemusí položka soupisu obsahovat výkaz
výměr, pokud není pro výpočet množství potřebný. Potřebnost je dána
složitostí výpočtu celkového množství položky. Výkaz výměr není tedy
potřebný v případech, kdy se jedná např. o 1 kus výrobku, který je uveden
ve výkresové dokumentaci, případně v tabulce výrobků.
Potřebný je výkaz výměr vždy, pokud je celkové množství vypočteno formou matematických výrazů.
Důvodem je tedy zejména možnost kontroly výpočtu celkového
množství na straně zpracovatele soupisu, zpracovatele nabídky i pro
kontrolu objemů provedených prací v rámci provádění.
Nezbytnost uvedení výkazu výměr, tedy postupu výpočtu celkového množství u položky soupisu, je v praxi zpravidla ponechána na
úvaze zpracovatele soupisu. U položek se stejnou výměrou se výkaz
výměr neopakuje a je uveden odkazem.
Pokud je výkaz výměr z praktických nebo jiných důvodů zpracován samostatně a není tedy součástí soupisu prací, je nezbytné u položky soupisu
uvést odkaz na místo v zadávací dokumentaci, kde je příslušný výkaz výměr
uveden. Jedná se zejména o odkazy na tabulky výrobků nebo prvků v PD.
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Při zpracování soupisu prací v návaznosti na výpočty výměr
a výpisy prvků zpracované CAD produkty pro projektování je nutné,
aby zpracovatel příslušné dokumentace předal zpracovateli soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb dokumentaci výpočtu v listinné,
případně i elektronické podobě. Výkaz výměr u položky soupisu se
v takovém případě může odkazovat na příslušné místo přiloženého
postupu výpočtu v zadávací dokumentaci.
Pokud účastník zadávacího řízení při zpracování nabídky bude mít
za to, že u některé položky soupisu výkaz výměr chybí a on nemůže
zkontrolovat správnost výměry, je oprávněn v souladu s § 98 ZZVZ
požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Vedlejší a ostatní náklady, které souvisí se zhotovením stavby
Vedlejšími a ostatními náklady se rozumí takové náklady dodavatele,
které nejsou zahrnuty v položkách soupisů stavebních prací jednotlivých stavebních či inženýrských objektů, ale se zhotovením stavby
souvisí a jsou pro její realizaci a splnění podmínek zadavatele nezbytné.
Členění na vedlejší a ostatní náklady stavby je použito z důvodu
přehlednosti, vedlejší náklady souvisí s umístěním stavby, ostatní
náklady vyplývají z obchodních nebo jiných podmínek zadavatele.
Podmínka vyhlášky na uvedení vedlejších a ostatních nákladů
stavby položkově v samostatném soupisu vylučuje zahrnutí těchto
nákladů do jednotkových cen stavebních prací a tím brání zvyšování jednotkových cen pro ocenění případných dodatečných stavebních prací.
Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny ve dvou samostatných soupisech nebo v jednom společném.
Pro podrobnost popisu položek vedlejších a ostatních nákladů
platí stejné podmínky jako u položek stavebních prací.

Elektronická podoba soupisu
Ustanovení § 12 vyhlášky stanoví podmínky pro elektronickou podobu
soupisu tak, že musí jít o otevřený formát, který umožňuje transfer dat
a zpracování pomocí různých SW produktů. Vyhláška dále stanoví, že
všechny dílčí soupisy k jedné zakázce musí být v jednotném formátu.
Formát xml je obecně určen k transferům dat a je tedy vhodným
formátem pro přenos soupisů prací mezi jednotlivými SW produkty a je
současně vhodný k distribuci od zadavatelů k dodavatelům a naopak.
Obsah údajů a struktura formátu je aktualizovanou verzí dokumentu již dříve projednaného s hlavními producenty rozpočtových SW
produktů, pro zajištění nezávislosti všech účastníků zadávacího řízení
na jednom SW produktu.
Obsah formátu odpovídá podmínkám této vyhlášky a jeho úplná
dokumentace je neomezeně dostupná na webových stránkách MMR
ČR (http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/
Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa/Aktualni-
provadeci-predpisy-k-zakonu-o-verejnych-z)
Na této adrese je dále možné stáhnout speciální SW modul, který
umožní prohlížení soupisu v xml formátu, jeho kontrolu, doplnění nabídkové
ceny, případně upřesnění popisu položky a vytvoření nabídky. Tento modul je
určen pro dodavatele, který nemá žádný SW produkt pro zpracování nabídky.
Z jiných formátů se v praxi používá formát xls, který je možné
považovat za elektronickou podobu ve smyslu § 12 vyhlášky, neboť
lze oprávněně předpokládat, že dodavatelé jej mají běžně k dispozici
a mohou jej pro tento účel použít.
Vybráno ze stanoviska MMR
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Mobiliář pro volnočasové aktivity
Pro ujasnění vztahu mezi mobiliářem a stavbou nebo výrobkem plnícím funkci stavby byla v listopadu 2016 vydána
Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Turistický mobiliář je pojem MMR, pod kterým se rozumí především exteriérové vybavení pro volnočasové aktivity – tedy turistické informační
tabule, lavičky, stolky a podobně. Mobiliář je totiž pojem, který není
definován ve stavebním zákoně ani jeho prováděcími předpisy. Pouze
vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující
bezbariérové užívání staveb, ve svém § 4 odst. 5 stanoví požadavky
na umístění a zabezpečení městského mobiliáře. V praxi se přesto
může objevit otázka, zda je možné mobiliář podřadit pojmu stavba
nebo výrobek plnící účel stavby. Stavbou se rozumí veškerá stavební
díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií. Za stavbu se
považuje také výrobek plnící funkci stavby.

Kdy umístění mobiliáře vyžaduje územní posouzení
Soubor mobiliářů může v určitém případě vytvořit například dětské hřiště nebo venkovní posilovnu. V takových případech jde o komplexnější
záměr než jen instalace jednoho samostatného mobiliáře a je potřeba
územní rozhodnutí o změně využití území. Forma územního posouzení
závisí na výměře pozemku:
• Do 300 m2 není vyžadováno ani rozhodnutí o změně využití území, ani
územní souhlas ve smyslu § 80 odst. 3 písm. c) stavebního zákona.
• U pozemků o výměře do 1000 m2 postačuje územní souhlas ve smyslu
§ 96 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.

• U pozemků o výměře nad 1000 m2
je vyžadováno územní rozhodnutí
podle § 80 odst. 2 písm. e) stavebního zákona.
Náležitosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území stanovuje vyhláška č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb. Stavební
úřad poté postupuje podle § 80 stavebního zákona.
Provedenou změnu způsobu využití pozemku je poté třeba
zapsat do katastru nemovitostí.
Druhy pozemků vymezuje katastrální zákon v ustanovení § 3 odst. 2.
Jejich seznam a způsoby jejich využití obsahuje příloha vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Nejčastěji se bude jednat
o hřiště, tábořiště apod., které jsou vedeny jako „Sportoviště a rekreační plocha“ pod kódem 14. Podkladem pro zápis je výše zmíněné
rozhodnutí stavebního úřadu.
Vybráno ze stanoviska MMR
viz www.mmr.cz – Turistický mobiliář

NEKROLOG

Jan Horník, autorizovaný stavitel 1927–2017
Osudovým místem pro jeho práci se
stalo Karlovarsko. Jako stavbyvedoucí
Jáchymovských dolů realizoval mnoho
„soreláckých“ staveb v Ostrově nad Ohří,
mimo jiné i dodnes úspěšně fungující
nemocnici. V karlovarských Pozemních
stavbách realizoval mnoho významných
staveb jako například Keramzitku a panelárnu ve Vintířově, která se po roce 1989 stala základem úspěšné
firmy Lias k.s. Vintířov. Velice náročným úkolem byla výstavba „socialistické vesnice“ Rovná ve složitých podmínkách Slavkovského lesa,
v nadmořské výšce 730–750 metrů. Stavbou jeho života se ale stal
mezinárodní hotel a festivalový palác Thermal v Karlových Varech. Byla
to první poválečná výšková a významná společenská stavba v době,
kdy ocel pro stavby přiděloval ústřední výbor KSČ, kdy čerpadla na
beton byla pro stavbu Thermalu dlouho nedostupnou novinkou, kdy
vrcholem betonářské techniky byl autodomíchávač z blízké továrny
STASIS v Horním Slavkově. O tom, že Thermal projektovali architekti
manželé Machoninovi, se dočtete v každém průvodci. Na to, že takovouto náročnou stavbu řídil stavitel Jan Horník, si za čas vzpomenou

jen pamětníci. Pan Horník, jak jsme ho všichni v době jedině povoleného
oslovení soudruhu oslovovali, se nebál postavit si partu pro stavbu
z cca o patnáct let mladších lidí. Měl jsem to štěstí, že jsem k němu
i já nastoupil „do učení“ ihned po škole. Úroveň prvního šéfa je pro
mladého inženýra stejně důležitá jako kvalita vysoké školy. Absolvent,
který opustí komfort vysoké školy a pokud neprojektuje a nastoupí na
stavbu, jde rovnou do zimy a do bahna mezi dělníky, kteří by v „panu inženýrovi“ měli vidět autoritu. My jsme to štěstí měli. Nikdo z „Horníkovy
školy“ se neztratil. Mezi řediteli významných stavebních firem bylo a je
mnoho jeho chovanců. Stavbyvedoucí Nové scény Národního divadla
byl rovněž z jeho školy. Po dokončení Thermalu nastoupil pan Horník
do funkce hlavního inženýra územního závodu PS Karlovy Vary, což byla
v té době nejvyšší nenomenklaturní funkce. Ihned po založení ČKAIT
absolvoval autorizační zkoušku a stal se, jako autorizovaný stavitel,
jedním z prvních členů OK ČKAIT Karlovy Vary. Byl v oboru pozemního
stavitelství jednou z nejvyhledávanějších osob „samostatně výdělečně
činných“ (OSVČ) na Karlovarsku. Čest jeho památce.
Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary
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ČKAIT v roce 2017 připomínkovala
zákony se 70% úspěšností
Již třetím rokem byla ČKAIT připomínkovým místem Legislativní rady vlády ČR. V roce 2017 se zabývala zejména
rozborem, připomínkami a přípravou podkladů k novele stavebního zákona a dalším předpisům týkajících se výkonu
činnosti autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví. Celkovou úspěšnost akceptace 69 připomínek ČKAIT
k devíti zákonům můžeme hodnotit na 70 %.
Změnou legislativních pravidel vlády se profesní komory zřízené zákonem staly od 1. 1. 2015 připomínkovým místem v rámci meziresortního
připomínkového řízení a to v případě, že se návrh právního předpisu
týká právní regulace nebo oblasti jejich působnosti. Legislativní komise
ČKAIT se proto vyjadřovala zejména k těmto níže uvedeným předpisům.

Metodické pokyny k zákonu o zadávání
veřejných zakázek
Pracovní skupina ČKAIT, jmenovitě Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.,
Ing. Libor Kubát, Ing. Pavel Štěpán pod vedením Ing. Roberta Špalka,
vypracovala v roce 2017 návrhy dvou metodických pokynů, které byly
Představenstvem ČKAIT v listopadu odsouhlaseny a odeslány k posouzení odboru práva veřejných zakázek MMR ČR. Konkrétně se jednalo
o Metodické stanovisko k výkladu § 77 zákona č. 134/2016 Sb.
a Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou
zakázku malého rozsahu zadávanou mimo zadávací řízení (tj. mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Prováděcí vyhlášky k novele stavebního zákona
K návrhu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bylo do
meziresortního řízení odesláno 24 zásadních a šest doporučujících připomínek. Byly zaměřeny zejména na vzájemný nesoulad příloh týkající
se pojmosloví (stavba, objekty, zařízení), na požadavek Komory, aby
v „Dokladové části“ nebyly vyžadovány doklady o splnění požadavků
podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány
nebo příslušnými osobami a na dokumentaci zpracovanou osobami
oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále na vyjmutí požadavku „posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci podle jiných právních předpisů“, na doplnění protokolu o určení
vnějších vlivů, u „Zásad organizace výstavby“ na doplnění zásad zařízení
staveniště včetně využití nových a stávajících objektů.
K návrhu vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně-analytických podkladech, územně-plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně-
plánovací činnosti byly do meziresortního řízení odeslány 3 zásadní
připomínky. Požadavek na vytvoření dalšího funkčního vymezení podzemí
zastavěného území vycházel ze skutečnosti, že územně-analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci či stavební úřady. Tato vrstva by napomohla k přehledu volných
kapacit pro další využití. Ministerstvo tento požadavek přímo neodmítlo,
konstatuje však, že v současné době neexistuje poskytovatel tohoto jevu,
vrstva by tak nebyla naplněna. Shodlo se s ČKAIT, že je nezbytné zahájit
diskuse o možnosti sledovat tento jev a to na bázi širší meziresortní
skupiny. Iniciátorem této diskuse by měla být přímo ČKAIT.

12

Zásadní připomínku jsme měli k příloze č. 7 odst. 2 písm. f) této
vyhlášky. Zastáváme stanovisko, že smyslem ani cílem územního
plánování není stanovit, kdo jedině smí vypracovávat projektovou
dokumentaci v řešeném území. Podařilo se nám ze zmiňované textace vypustit část „pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt“.
K návrhu vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, bylo do
meziresortního řízení odesláno osm zásadních připomínek týkajících
se včlenění technického dozoru stavebníka do formulářů vyhlášky.

Stanoviska k novelám dalších dotčených zákonů
Kromě připomínek zaslaných k novelám prováděcích vyhlášek stavebního zákona jsme se vyjádřili ještě zejména:
• Ke Koncepci zavádění metody BIM v České republice (červen 2017),
kterou předkládalo MPO ČR, ČKAIT zaslala 45 zásadních a 18 doporučujících připomínek.

Legislativní komise ČKAIT
Hlavním úkolem Legislativní komise ČKAIT (LK) byla i v roce 2017 příprava
podkladů pro rozhodování Představenstva ČKAIT v legislativní oblasti.
Její činnost obohatila i iniciativa členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti,
připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové.
Legislativní komise ČKAIT je komorový orgán, který je zodpovědný
za legislativní činnost. Byla ustanovena rozhodnutím představenstva
ČKAIT č. R0805-8 z 18. 9. 2008.
Rozhodnutím představenstva R1703-1 z 20. 4. 2017 byl její předseda
Ing. František Hladík jmenován místopředsedou Představenstva
za legislativu.
Složení komise bylo znovu potvrzeno rozhodnutím představenstva
R1704-9 z 2. 6. 2017:
Ing. Karel Blecha, Ing. Ladislav Brett, Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.,
Ing. arch. Martina Hovořáková, Ing. Václav Jandáček, JUDr. V
 áclava
Koukalová, Ing. Danka Makalová, Ing. Martin Mandík, prof. Ing. Alois
Materna, CSc., MBA, Ing. Petr Serafín, Ing. Ladislav Schwarz,
Ing. Jaromír Šišma, Ing. Robert Špalek (místopředseda LK),
Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Jitka Víchová
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• K Návrhu řešení systémové podjatosti ve vztahu k činnosti obecných stavebních úřadů a úřadů územního plánování (červenec 2017)
jsme zaslali jednu zásadní připomínku.
• K Východiskům pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 (říjen 2017) jsme
zaslali jednu zásadní připomínku.
Níže uvádíme dva legislativní předpisy, které jsme připomínkovali
i přesto, že jsme nebyli původci (Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR a Ministerstvo zemědělství ČR) oficiálně vyzváni. Tyto legislativní
normy se ovšem přímo dotýkají činnosti autorizovaných osob.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů jsme připomínkovali
čtyřmi zásadními připomínkami.
Návrh vyhlášky o technických požadavcích pro stavby
pro plnění funkcí lesa jsme připomínkovali devíti doporučenými
připomínkami.
Jednotlivá ministerstva nás obeslala navíc 21 návrhy zákonných
předpisů, kterými se LK nezabývala jednak z titulu nepříslušnosti,
jednak proto, že neměla k zákonům připomínky. Snad pro zajímavost
např. návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou
se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu
o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání;
návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu
a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence;
návrh vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí; návrh
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení
emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných
skleníkových plynů.

Ostatní činnost
V souvislosti s novelou autorizačního zákona, s účinností od 1. 1. 2017,
LK již v lednu iniciovala návrh na novelu Společného stanoviska MMR ČR
a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizovaného technika. Představenstvu
byl předložen v dubnu 2017, MMR ČR novelu schválilo 23. 5. 2017.
K problematice vedení stavebního deníku v elektronické
verzi LK vyjádřila názor, že podle přílohy č. 9 části C. 3 vyhlášky
č. 499/2006 Sb. je možný (V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést
elektronickou formou), ale zatím jenom v teoretické rovině. V jiném
ustanovení k náležitostem stavebního deníku totiž zákonodárce uvádí
„Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle §158 stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem
svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně
těchto osob v průběhu výstavby.“ Elektronická forma razítka v české
legislativě neexistuje.
V zájmu řešení připomínek k překrývaní oborů autorizovaných
inženýrů LK ve spolupráci s tajemníkem Dozorčí rady ČKAIT vyhodnotila statistický přehled důvodů profesních kauz AI za poslední tři
roky. Výsledek nepotvrdil systematické porušování oprávnění AI při
zpracování dílčích částí projektové dokumentace.
Na základě podnětů autorizovaných osob LK připravila definice
trvalých a dočasných záborů, které se měly promítnout do připravované novely příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve vnitřním komorovém
vypořádání připomínek účastníci tento návrh nepovažovali za opodstatněný – do meziresortního řízení nebyl zaslán.

ČINNOST KOMORY
LK byla iniciátorem dopisu Komory na adresu MMR ČR ohledně
oprávnění autorizovaného architekta zpracovávat dílčí části projektové dokumentace týkající se statických výpočtů. Po obdržení odpovědi
ze strany MMR ČR, které potvrzuje oprávnění autorizovaných architektů
zpracovávat projektovou dokumentaci jako celek, byl na MMR ČR zaslán
odmítavý názor, kde hlavním argumentem je skutečnost, že součástí
oprávnění autorizovaného architekta podle § 4 a § 17 autorizačního
zákona není specifikace autorizace v oboru statika a dynamika staveb,
tzn. autorizovaný architekt není způsobilý tuto část projektové dokumentace zpracovat, a proto je podle § 159 odst. 2 SZ povinen k jejímu
zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor.
Neméně důležitým úkolem pro LK bylo i vydání stanoviska
k oprávnění autorizovaných osob vykonávat činnost technického
dozoru stavebníka u staveb financovaných z veřejného rozpočtu
a doporučuje držet se výkladu náplně činnosti TDS podle metodického
pokynu zveřejněného na Profesis.
Kromě výše uvedených legislativních okruhů řešila LK ČKAIT v roce
2017 i konkrétní dotazy svých členů. Za uplynulý rok jich obdržela 30.
Dotazy se většinou týkají rozsahu oprávnění AO, jejich odpovědnosti za
vady způsobené vybranými činnostmi, problematiky vedení realizace
stavby a smluvních vztahů ve výstavbě. Stanoviska LK k jednotlivým
dotazům byla AO zaslána poštou anebo e-mailem.
Ing. František Hladík
předseda Legislativní komise ČKAIT
místopředseda Představenstva ČKAIT pro legislativu

Stanoviska ČKAIT k novelám
právních předpisů
Způsob připomínkovacího Počet zákonů
procesu
a připomínek
ČKAIT byla k připomínkám
vyzvána – nepřipomínkovala

21 zákonů

ČKAIT nebyla k připomínkám
vyzvána – připomínkovala

2 zákony z toho připomínek:
zásadních 4
doporučených 9

ČKAIT byla k připomínkám
vyzvána – připomínkovala

7 zákonů z toho připomínek:
zásadních 65
doporučených 24

Celkem

9 zákonů z toho připomínek:
zásadních 69
doporučených 33
21 zákonů ČKAIT nepřipomínkovala

Konkrétní připomínky ČKAIT k jednotlivým předkládaným
legislativním návrhům je možné členům ČKAIT poskytnout
na základě e-mailového požadavku autorizované osoby
na adrese ckait@ckait.cz.
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Ze zápisu č. 6/2017 ze zasedání
představenstva 23. listopadu 2017
Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018
Celkové příjmy v roce 2018 předpokládáme v limitované části rozpočtu
ve výši cca 93 mil. Kč a výdaje v této části rozpočtu 90 mil. Kč. Při
započtení ztrát z hospodářských činností bude výsledek vyrovnaný,
představenstvo s návrhem souhlasí.

Návrh rozpočtu IC ČKAIT, s.r.o., na rok 2018
Na Dozorčí radě Informačního centra ČKAIT, s.r.o., byl také projednán
plán hospodaření na rok 2018. Předpokládá se obrat cca 22 mil. Kč
a zisk cca 0,2 mil. Kč.

Výsledky jednání Pojišťovací komise ČKAIT
ze dne 22. 11. 2017
Pojištění je jedna z kapitol, kde by bylo vhodné zřídit fond, z něhož
by bylo možné financovat vyšší cenu v případě zvýšeného škodního
průběhu nad 75 %, poté by se cena zvyšovala o 15 %, což je 1,5 mil. Kč.
Distribuce certifikátů o pojištění pro rok 2019 bude zajištěna prostřednictvím nových webových stránek Komory. Pojišťovací komise
doporučuje doplnit do řádů povinnost vrátit razítko autorizovaným
osobám starším 70 let, kteří požádají o prominutí členského poplatku
a prohlásí, že ukončili činnost, ale zůstávají členy ČKAIT.

Řády ČKAIT
Budou doplněny a upraveny řády, aby byly v souladu se správním
řádem. S analýzou stavu pomůže advokátní kancelář. Skupina pro
řešení – Ing. Křeček, Ing. Špalek, Ing. Korbel, Ing. Pater, JUDr. Vaňous.

Návrh dodatku směrnice ČKAIT
o uznávání odborné kvalifikace
Byl odsouhlasen návrh úpravy směrnice o uznávání odborné kvalifikace § 6a, který řeší částečný přístup a má znění: „Při uznávání nebo
ověřování odborné kvalifikace a jiné odborné způsobilosti Komora
posoudí, zda doklady o odborné kvalifikaci nebo jiné odborné způsobilosti přiložené k Žádosti nebo Oznámení umožňují zapsat u uchazeče
do seznamu registrovaných osob požadované obory a specializace
podle § 5 odst. 3 a § 6 autorizačního zákona v plném rozsahu nebo zda
uplatní postup podle § 24h zákona o uznávání odborné kvalifikace.“

Zpráva o přípravě akreditace
studijních programů VŠ
Prof. Materna se 24. října zúčastnil jednání organizovaného ČKA s předsedou Národního akreditačního úřadu, na kterém byly diskutovány se
zástupci ČKA, ČKAIT a fakult zásady akreditace studijních programů
podle novely zákona o vysokých školách.

Informace z jednání ECEC
ČKAIT podala přihlášku do ECEC, která byla akceptována. Prof. Materna
informoval o jednání valné hromady ECEC ve FYR Makedonie. ECEC má
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nyní rozšířený název o AISBL, což je zkratka názvu ECEC ve francouzštině. Nově vzniklá organizace je zaregistrována v Bruselu a sdružuje
inženýrské komory vzniklé ze zákona v členských a přidružených
zemích EU.

Metodika k ZZVZ
Ing. Špalek předložil dvě metodiky: Jedna k § 77 odst. 1 zákona k zadávání veřejných zakázek. Druhá k zadávání zakázek malého rozsahu.
U těchto zakázek bohužel neplatí pravidlo, že se nesmí soutěžit jen
na cenu, proto se tak děje. Metodika navrhuje jak hodnotit uchazeče.
Je zveřejněno v PROFESIS.

Certifikace LEED a BREEAM
Ing. Špalek předložil informaci o certifikaci LEED a BREEAM. Má to přímý dopad na ceny, projektant musí přímo komunikovat s certifikátorem.
Představenstvo to považuje za nadstandardní výkon.

Zadání studie – Sokolská 15
Ing. Štěpán předložil finální podobu soutěžních podmínek a termíny
dalších jednání a zasedání poroty. Soutěžní podmínky rozešle projektovým kancelářím. Jednání k soutěžnímu dialogu mezi soutěžícími,
zástupci vyhlašovatele soutěže a poroty zorganizuje sekretář soutěže
ve dnech 15. prosince 2017 a 19. ledna 2018.

Inženýrský den 2018
Inženýrský den se uskuteční 25. dubna v sále Morava na brněnském
výstavišti. Téma je Rychlá železniční spojení v ČR. V předvečer veletrhu
se koná v Novobarokní aule rektorátu VUT v Brně tradiční OUVERTURA
Stavebních veletrhů Brno, na které bude představena Stavební
kniha 2018 – Parkování ve městech.

Stavba století
Ing. Zídek informoval o akci Stavba století České a Slovenské republiky, která se bude skládat z elektronického hlasování veřejnosti,
vydání publikace a putovní výstavy. Na základě tipování partnerů akce
byl sestaven seznam 66 staveb na území ČR a 34 staveb na území
SR, ze kterých bude veřejnost vybírat stavbu století a které budou
představeny v připravované publikaci a na panelech putovní výstavy.

Podpora nadací a záštity
Byla schválena žádost nadací o podporu: Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla, Nadace Františka Faltuse ČVUT, Zvoníčkova nadace –
Fakulta strojní ČVUT, Nadační fond Fakulty stavební VUT v Brně.
Ing. Křeček za nepřítomného Ing. Mandíka předložil žádosti o záštity: WIENERBERGER fórum, konference Izolace 2018, konference Tepelná čerpadla 2018, FOR Pasiv 2018 a Cesty dřeva 2018, Young Architect
Award 2018, 100 let československé architektury.
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Cena inženýrské komory

O konferenci Památkář

takto velký web. Celkem bylo osloveno 6 společností. Nabídky jsme však
obdrželi pouze dvě a navíc neporovnatelné jak redakčním systémem,
tak cenou. Středisko IT proto vyhledá a osloví další společnosti.
Ing. Loukota informoval o prvním rozeslaném newsletteru k číslu
4/2017 časopisu Zprávy a informace. Reakce členů byla poměrně velká,
proto se s rozesíláním bude pokračovat.

Ing. Vaverka informoval o konferenci Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu a má kladné ohlasy z krajského úřadu.
Představenstvo vyslovuje poděkování panu Bc. Liboru Honzárkovi,
místopředsedovi oblasti Jihlava za přípravu konference.

Následující zasedání se uskuteční 15. února 2018, 26. dubna 2018
(Brno), 15.–16. června 2018 (výjezdní zasedání OK Plzeň), 13. září 2018
a 22. listopadu 2018.

Ing. Pejchal informoval o přihláškách do soutěže Cena inženýrské
komory 2017. Je podáno 19 přihlášek, což je dostatek, aby mohla být
soutěž vyhodnocena. Svolá porotu, která přihlášky posoudí.

Webové stránky ČKAIT

Ing. Radek Hnízdil, PhD.
ředitel Kanceláře ČKAIT
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota,
Schválil: Ing. Křeček

Ing. Hnízdil informoval o stavu nových webových stránek. Komise
stanovila novou strukturu webu. S touto strukturou a zadávacími
podmínkami středisko IT oslovilo návrháře, kteří jsou schopni realizovat

Od 25. května 2018 nabývá účinnost nové
nařízení Evropského parlamentu a Rady tzv.
GPDR (General Data Protection Regulation),
které zpřísňuje odpovědnost za dodržování
ochrany osobních údajů. Toto nařízení u nás
nahradí dosud platnou směrnici 95/46/ES
a navazující zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Na GPDR se musí připravit každá firma
i jednotlivec, která zachází s osobními údaji
svých zaměstnanců, dodavatelů, odběratelů
či jiných obchodních partnerů.
V souvislosti s předmětem vyšetřování
narušení soukromí hrozí udělení vysokých
sankcí ze strany regulatorních orgánů.
Vzhledem ke stále většímu důrazu na
automatizaci, digitalizaci a provázanost
systémů ve většině odvětví ekonomiky se
zvyšují kybernetická rizika. Společnost může
být jak přímou obětí kybernetického rizika, tak
současně viníkem, který nese odpovědnost
za sekundární škody vůči svým klientům.
Cestou, jak eliminovat nepříznivé finanční dopady kybernetických útoků a rizik, je
vhodně se pojistit. Makléřská společnost OK
GROUP a.s. ve spolupráci s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě pro vás připravila pojištění kybernetických rizik.
Ing. Dana Pluchová
ředitelka úseku metodiky a produktového řízení
OK GROUP a.s.
CKAIT@okgroup.cz, 734 264 439

Ilustrace: Eliška Čermáková

Nabídka pojištění
kybernetických rizik

Nově jsou za osobní údaje považovány také e-mail či IP adresa.
Více: http://www.ckait.cz/content/pojisteni-kybernetickych-rizik

Pojištění kybernetických rizik je
kombinací:
1. Majetkového pojištění, tzn. je
poskytováno pojistné plnění za škody,
újmy způsobené pojištěnému: náklady
spojené s narušením, kybernetické přerušení
provozu – výpadek sítě, hackerský útok,
kybernetické vydírání.
2. Pojištění odpovědnosti za škody,
újmy vzniklé třetím osobám: ochrana soukromí, mediální odpovědnost

Co pojištění v „celém rozsahu“
kryje?
• škody na počítačovém systému, softwaru
a datech způsobené hackerským útokem;
• ztráta či narušení dat a náklady

•

•
•

•
•
•

•

na obnovu dat spojené
s hackerským útokem;
přerušení provozu v důsledku narušení
počítačového systému nebo zásahu
hackera, lidské chyby…;
kybernetické vydírání včetně úhrady
výkupného;
nároky související s ochranou
osobních údajů, odpovědnost vyplývající
z porušení povinností při uchování
důvěrných dat;
odpovědnost v souvislosti s médii;
náklady na šetření dozorového orgánu;
postihy, sankce udělené regulatorním
orgánem v souvislosti s předmětem
vyšetřování narušení soukromí;
náklady na právní zastoupení pojištěného.
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Hospodaření ČKAIT v předchozích
letech a návrh rozpočtu na rok 2018
Kapitola
A

Hospodaření ČKAIT – název kapitoly

2016

2017

2018

plán

skutečnost

plán

skutečnost

návrh

Limitovaná část rozpočtu (v tis. Kč)
Příjmy

A.1.1

Členské příspěvky

82 034

82 781

84 000

83 101

85 426

A.1.2

Autorizace

6 000

5 505

6 000

5 671

4 515

A.1.3

Ostatní příjmy

2 908

4 230

2 943

3 788

3 499

Celkem limitované příjmy

90 942

92 516

92 943

92 560

93 440

Výdaje
A.2

Režijní náklady

A.2.1

Funkcionáři

11 631

11 745

11 736

12 532

11 936

A.2.2

Kancelář ČKAIT

4 630

4 727

4 013

3 939

4 858

A.2.3

Ekonomika ČKAIT

2 066

2 075

2 086

2 189

2 101

A.2.4

Oblastní kanceláře

9 659

9 535

9 777

10 057

10 006

A.2.5

Středisko autorizací ČKAIT

6 850

6 157

6 750

7 021

6 956

Celkem režijní činnost (mezis.)

34 836

34 239

34 362

35 738

35 857

9 403

9 406

9 493

9 631

9 650

A.3

Pojištění autorizovaných osob

A.4

Odborná činnost

A.4.1

Střediska ČKAIT

19 249

18 448

20 472

18 465

19 845

A.4.2

Periodika

9 050

10 471

9 987

9 664

10 450

A.4.3

Odborná činnost vč. oblastí

14 912

11 956

14 812

12 417

13 861

Celkem odborná činnost (mezis.)

43 211

40 875

45 271

40 545

44 156

Celkem limitované výdaje

87 450

84 520

89 126

85 913

89 663

Výsledek limitované části rozpočtu

3 492

7 996

3 817

6 646

3 777

150

182

150

180

150

1 594

1 804

1 551

1 615

1 551

382

264

382

255

291

2 126

2 250

2 083

2 050

1 992

2

0

2

0

2

5 439

5 362

5 516

5 467

5 510

382

163

382

150

257

Celkem výdaje ekon. činnosti

5 823

5 524

5 900

5 616

5 769

Celkem ekonomické činnosti

–3 697

–3 274

–3 817

–3 566

–3 777

–205

4 723

0

3 081

0

B

Ekonomické činnosti (v tis. Kč)

B.1

Příjmy

B.1.1

Ekonomické činnosti

B.1.2

Správa majetku

B.1.3

Činnost AI
Celkem příjmy ekon. činnosti

B.2

Výdaje

B.2.1

Ekonomické činnosti

B.2.2

Správa majetku

B.2.3

Činnost AI

AaB
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Představenstvo ČKAIT na svém listopadovém zasedání
projednalo mimo jiné návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018
včetně limitů pro jednotlivé oblasti
Příjmová část rozpočtu, tvořená především členskými příspěvky, se
zvýší vlivem nárůstu členské základny cca o 0,5 mil. Kč. Zvýšení nebude tak výrazné proti předchozím rokům vlivem postupného placení
prvního členského příspěvku, který navíc bude snížen dle čtvrtletí, ve
kterém se nový uchazeč stane členem. Tento mechanismus placení
prvních členských příspěvků byl schválen Shromážděním delegátů
ČKAIT 25. března 2017 a spočívá v tom, že první členský příspěvek
se platí dle čtvrtletí v kalendářním roce, ve kterém se stávají členy
noví autorizovaní inženýři a technici a postupně se o čtvrtinu snižuje.
Naopak v režijních činnostech dojde ke zvýšení výdajů s ohledem na

nutnou valorizaci platů stálých zaměstnanců ČKAIT. V jednotlivých
kapitolách a položkách výdajů ČKAIT dochází k úpravám zařazením
dalších odborných činností a také optimalizací výše výdajů některých
položek s ohledem na zkušenosti z minulých let. Celkové hospodaření
ČKAIT v roce 2018 je opět plánováno vyrovnané. Příjmy by měly
být ve výši cca 93 mil. Kč a výdaje rovněž, včetně ekonomických
činností. Do těch spadá především hospodaření s budovami ČKAIT
v Praze a Brně. Z návrhu rozpočtu na rok 2018 lze odvozovat, že
i pro rok 2019 je možné navrhnout vyrovnaný rozpočet bez zvýšení
členských poplatků.
Ing. František Mráz
místopředseda ČKAIT

Slavnostní setkání zakládajících členů
Dne 6. prosince pozval předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček zakládající a zasloužilé členy ČKAIT ke slavnostnímu
setkání u příležitosti 25 let trvání ČKAIT.
Zakládající člen ČKAIT se pozná tak, že se jeho členské číslo skládá ze
samých nul a na samotném konci je jedno nebo dvojčíslí. U prvních
členů představenstva jsou to čísla od 1 do 34. Zasloužilý člen se také
pozná tak, že byl jmenován čestným členem ČKAIT, přičemž nutno
podotknout, že čestnými členy nemohou být jmenováni kolegové
pracující v orgánech ČKAIT.
V úvodu setkání Ing. Pavel Křeček (č. autorizace 0000019)
krátce zhodnotil práci zakládajících a zasloužilých členů nejen
co se týče založení, ale zejména rozvoje Komory a poděkoval
jim za jejich práci. Na vyzvání pak promluvil i „otec zakladatel“
Ing. Václav Mach (01).
Bylo velice příjemné, že se na setkání dostavilo plných 33 kolegů
z 38 pozvaných. Z účastníků bych rád připomněl, kromě již zmíněného
předsedy Ing. Václava Macha, i prvního místopředsedu Ing. Miroslava
Čermáka, CSc. (2), Ing. Bořivoje Málka (3), Ing. Miroslava Najdekra (4),
Ing. Bohumila Ruska (5), Ing. Pavla Čížka (9), Ing. Jana Fujáčka (11),
Ing. Jiřího Kokošku (16), Ing. Vlastimila Mouchu (25), Ing. Antonína
Postřihače, CSc. (29), Ing. Jiřího Schandla (30), Ing. Jana Zdeňka (33),
doc. Ing. Antonína Pokorného, CSc. (83), Ing. Jaromíra Šišmu
(98), Ing. Tomáše Chromého (4), i představitele akademické sféry
prof. Ing. Miloslava Pavlíka, CSc. (6), prof. Ing. Františka Hrdličku
(14), prof. Ing. Jaroslava Paška (27), prof. Ing. Jiřího Witzanyho, DrSc.
(32) a prof. Ing. Františka Drkala, CSc. (10). Ze zasloužilých členů,
kteří se setkání zúčastnili, jsem zaregistroval Ing. Martina Mandíka,
Ing. Jaroslava Mikše, Ing. Jaroslava Karáska, prof. Ing. Viléma Studničku, Ing. Jiřího Náprstka, DrSc., prof. Ing. Miroše Pirnera, DrSc.,
a dlouholetou ředitelku kanceláře Ing. Lenku Zimovou.
Co jméno, to legenda. A to se ještě musím omluvit těm, kdo mé
pozornosti unikli. Bylo to opravdu milé setkání, při kterém se nehovořilo
jen o historii, ale zejména o budoucnosti Komory.
Ing. Svatopluk Zídek (34)
člen Představenstva ČKAIT

Zleva Ing. Miroslav Čermák, dlouholetý první místopředseda ČKAIT a Ing. Jiří Schandl,
dlouholetý předseda výboru ČKAIT České Budějovice v rozhovoru s Ing. Lenkou Zimovou,
dlouholetou ředitelkou kanceláře ČKAIT (foto: Ing. Radek Hnízdil)

Zleva předseda zakladatel Ing. Václav Mach, Ing. Miroslav Čermák a Ing. Jiří Schandl. Stojící Ing. Bohumil Rusek, dlouholetý člen Představenstva ČKAIT (foto: Ing. Radek Hnízdil)
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Standardy pracnosti určují časovou
náročnost projektových prací
Ve spolupráci aktivu Pozemních staveb a aktivu Technologických staveb vznikly Standardy pracnosti, zásadně
inovovaný pohled na způsob stanovení ceny projektových prací.
Novinkou je, že Standardy pracnosti jsou pomůckou, která stanovuje
počet hodin potřebných k vykonání standardních projektových činností.
Na přímý výpočet ceny projektových prací, který byl uveden ve Výkonovém a honorářovém řádu, zapomeňte. Komora ho již dávno nemůže
uvádět jako její doporučený pracovní podklad.

Návod jak ocenit službu
Z úvodní kapitoly Standardů pracnosti, které budou od března 2018
k nalezení v PROFESISu, nebo například na www.cenyzaprojekty.cz,
uvádím: Projektové práce jsou především službou. Jedná se o službu,
jejíž úroveň a kvalita nezáleží jen na splnění daných požadavků a na
rozsahu dokumentace, ale především na vložené duševní činnosti
konkrétních osob, jejich znalostech a schopnostech. Tato skutečnost
neplatí jen pro samotného autora (hlavního inženýra, architekta), ale i pro
většinu osob, podílejících se na všech částech návrhu stavby. Konečná
hmotná podstata návrhu – dokumentace nebo projektová dokumentace,
je pouze formou, kterou se předchozí duševní činnost předá a převede do
prakticky použitelného zadání pro projednání, povolení a realizaci stavby.

Metodika určení pracnosti pomocí normohodin
Metodika určení pracnosti je pomůckou pro účastníky investičního
procesu, která uvádí doporučený způsob, jak dospět ke smluvní ceně.
Je založena na principu stanovení doporučujícího počtu normohodin
pro standardní projektové činnosti pro různé druhy a náklady staveb
a různá kritéria jejich náročnosti.
Autorský kolektiv se snažil zpracovat pomůcku tak, aby sloužila
k základní a rychlé orientaci jejích uživatelů a aby stanovená pracnost
a nezbytné ostatní náklady spojené s projektovou činností byly dostatečně průkazným podkladem ke stanovení celkového honoráře, jehož
skutečná výše je vždy věcí smluvního vztahu.
Metodika stanovení pracnosti zahrnuje všechny profesní výkony,
které činí architekti, inženýři a technici při výkonu svého povoláni,
přičemž přímá vazba zpracovatele dokumentace na klienta (investora, objednatele, stavebníka) dává klientovi řadu možností pro výběr
důvěryhodného partnera a zpracovateli dokumentace (architektovi,
inženýrovi, technikovi) odpovídající zázemí k řádnému a nezávislému
plnění zakázky.
Pracnost a další náklady se stanovují odděleně pro standardní
projektové činnosti, nadstandardní činnosti a ostatní náklady v souladu
s metodikou Standardů služeb architektů a inženýrů.

Normohodiny zahrnují duševní činnost, provozní náklady
i pojištění odpovědnosti projektanta
Pracnost výkonů zahrnuje časovou náročnost nezbytnou pro zpracování všech standardních činností příslušné fáze služeb uvedených
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Struktura celkových životních
nákladů dle metodiky hodnocení
veřejných zakázek MMR
z března 2012

■
■
■

3 % projekt
17 % výstavba
80 % provoz, údržba,
opravy, demolice …

v kapitolách 1.1 až 1.9 těchto Standardů. Nejedná se jen o pracnost
potřebnou ke zhotovení příslušné podoby dokumentace, zahrnuje
také duševní činnost potřebnou k vytvoření návrhu stavby a všech
jejich součástí.
K pracnostem výkonů vypočteným v hodinách si každý zpracovatel
dokumentace může přiřadit odpovídající hodinovou sazbu. Součástí
hodinové sazby by měly být veškeré náklady na projektové práce,
tzn. náklady na pracovní sílu, na celoživotní odborné vzdělávání této
pracovní síly, na materiální a softwarové vybavení potřebné pro práci
a provoz a i náklady spojené s odpovědností za projektovou činnost
především v rozsahu §159 SZ.

Kvalitní projekt je nutnou podmínkou vzniku funkční,
estetické a ekonomické stavby
Uplatněná hodinová sazba pak odráží náročnost všech prováděných
činností, které jsou nezbytnou součástí projektových prací. Předpokládá se, že výsledný produkt (realizovaná stavba) bude svou kvalitou
odpovídat kvalitě vložené duševní práce a kvalitě (kvalifikovanosti,
zkušenostem) konkrétní osoby, která projektovou činnost vykonává.
Samotný fakt, že dokumentace nebo projektová dokumentace jsou
zpracovány podle příslušné vyhlášky a nevykazují vady, neznamená, že
stavba je navržena správně. Definice optimálního návrhu není nikdy jednoznačná. Návrh kombinuje požadavky estetické, funkční a technické
a ekonomické. Váha těchto požadavků je pro každou stavbu i klienta
jiná a součástí kvalitní práce projektanta je zjistit a správně aplikovat
tyto požadavky klienta. Plnění požadavků legislativy je pokládáno za
samozřejmé.
Ing. Pavel Štěpán
vedoucí profesního aktivu pozemních staveb ČKAIT
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Pohled do dvora sídla ČKAIT v Sokolské ulici (foto: Deltaplan)

ČKAIT potřebuje více prostoru
Představenstvo ČKAIT předloží shromáždění delegátů návrh na dostavbu sídla ČKAIT v Sokolské ulici. Vnitroblok
sídla ČKAIT nabízí prostorovou rezervu, ve které by bylo možné zrealizovat nový víceúčelový sál s foyerem pro
výstavy, nové kancelářské plochy a případně nabídnout parkovací stání pro zaměstnance či návštěvníky odborných
seminářů.
Budova v Sokolské ulici v Praze je sídlem nejen ČKAIT, ale i dalších
organizací, jako např. Českého svazu stavebních inženýrů, redakce
časopisu Stavebnictví, Informačního centra ČKAIT a knihovny
ČKAIT. Částečnou úpravou prošla naposledy v roce 2000, kdy byla
ve dvorní části zasklena část pavlačových ochozů a zbudován
exteriérový výtah.

Současný stav je nevyhovující
Hlavní vstup vede přes prodejnu odborné literatury v přízemí, která
slouží zároveň jako vrátnice. V zadní části objektu v přízemí se
nachází veřejně přístupná knihovna a studovna odborné literatury,
provozovaná Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT. V prostorách
po levé straně průjezdu směrem do dvora je archiv Komory, který
v brzké době čeká digitalizace. Ve dvoře se nachází dvě stavby,
které je možné zbourat. V současné době je k dispozici pouze jeden
přednáškový sál s kapacitou okolo 70 míst, který není pro pořádání
odborných přednášek a programu celoživotního vzdělávání dostačující. Chybí i kanceláře.

Co se očekává od dostavby budovy a úpravy dvora?
Přestavba by měla přinést možnost dispozičně upravit přízemí stávající
budovy a udělat nový reprezentativní bezbariérový vstup do celého objektu, jehož součástí by měla být prodejna odborné literatury. Hlavním
přínosem by však měl být nový víceúčelový sál pro cca 130 až 200 posluchačů. Bude napojen na stávající budovu ČKAIT, ale měl by umožnit
oddělený provoz pro případný pronájem. Do prostoru vnitrobloku by
mohlo být navrženo jedno podlaží pro parkování. Předpokládá se, že
suterén by mohl jít do hloubky max. 1,5 metrů pod stávající výškovou
úroveň dvora. Dalším nezanedbatelným přínosem by mělo být rozšíření
plochy kanceláří. Střecha nově navrženého objektu by měla být řešena
jako pobytová, což by zvýšilo její potenciál v uzavřeném prostoru dvora.

Výběr zpracovatele probíhá formou soutěžního dialogu
Pro ověření možnosti dostavby Představenstvo ČKAIT nejprve v roce
2015 vypsalo ideovou studentskou soutěž, které se zúčastnilo 16 týmů.
V roce 2016 byla zpracována objemová studie, která vycházela z této
studentské soutěže i z limitů územního plánu i Pražských stavebních
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předpisů. Představenstvo se v listopadu 2016 seznámilo s možnostmi
dostavby a doporučilo dále zpřesnit zadání a požadavky na vybudování
nového průjezdu, recepce a dostavby uvnitř dvora. V únoru 2017 představenstvo projednalo další postup. V září 2017 byly představenstvem
schváleny soutěžní podmínky, podklady a harmonogram pro vyzvanou
soutěž o návrh. Bylo také rozhodnuto, že soutěžní návrhy budou
posuzovány formou soutěžního dialogu, který umožňuje společně se
soutěžícími zpřesnit zadání ještě v průběhu výběrového řízení.
Zpracováním soutěžních podmínek, soutěžních podkladů
a určením podmínek soutěžního dialogu byl v říjnu 2017 pověřen
projektový atelier Deltaplan. Zároveň byla jmenována odborná porota,
která posoudí soutěžní návrhy: Ing. František Mráz – předseda poroty,
Ing. Jan Korbel – místopředseda poroty, Ing. Michal Drahorád, Ph.D.,
Ing. Radek Hnízdil, prof. Ing. Karel Kabele, Ing. Aleš Poděbrad,
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Mojžíš a dva náhradníci Ing. Karel Vaverka
a Ing. Vladimíra Špačková.
Představenstvo schválilo, že na základě referencí budou vyzvány tyto
architektonické a projekční kanceláře:
• FAM ARCHITEKTI s.r.o., Praha;
• EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o, Praha;
• THER Architektonický ateliér, Chrudim.
Během zpracování soutěžních návrhů se porota dvakrát sešla s jednotlivými uchazeči a projednala s nimi jejich návrh řešení. Termín odevzdání
soutěžních návrhů byl 31. ledna 2018.

Rozhodovat o dostavbě bude Shromáždění delegátů

Z+i ČKAIT

9. února 2018 a včetně jejich nezávislého expertního posouzení by mělo
být dokončeno do konce února 2018, aby vyhlášení výsledků a výstava
soutěžních návrhů mohly proběhnout v březnu 2018. Zvažuje se konzultování vybraného návrhu s rozhodujícími DOSS a sousedy a zapracování
případných dodatečných požadavků do čistopisu vítězného návrhu.
O případném zadání projektu rozhodne Shromáždění delegátů ČKAIT.
Ing. Pavel Štěpán
sekretář soutěže
Architektonický a projektový ateliér Deltaplan spol. s r.o.

Stavební program
pro dostavbu Sokolské:
hlavní vstup do objektu s recepcí;
hrubá podlažní plocha nových kanceláří více než 600 m2;
víceúčelový sál pro více než 130 osob;
technické zázemí víceúčelového sálu;
foyer;
šatna a WC pro návštěvníky;
prostor pro přípravu občerstvení / prostor pro catering
včetně hygienického zázemí;
• parkování (počet a způsob navržených stání je na autorovi);
• prostor pro technické vybavení.
•
•
•
•
•
•
•

Vyhodnocení soutěžních návrhů soutěžní porotou bylo zahájeno

Návrh THER Architektonický ateliér, Chrudim
Nově navržený obestavěný prostor celkem
(bez úprav stávající budovy):
10048 m3
Nově navržená celková hrubá podlažní plocha: 
2826 m2
Z toho:
• víceúčelový sál bez zázemí:
158 míst, 152 m2, 927 m3
• nově navržená celková hrubá podlažní plocha kanceláří: 1027 m2
• počet parkovacích míst: 
alternativně 6, se zakladačem 22
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jednací m.

Návrh FAM ARCHITEKTI s.r.o., Praha

kanceláře
ubytování

Nově navržený obestavěný prostor celkem
(bez úprav stávající budovy): 
5834 m3
Nově navržená celková hrubá podlažní plocha:
1467 m2
Z toho:
• víceúčelový sál bez zázemí:
150 míst, 147 m2, 906 m3
• nově navržená celková hrubá podlažní plocha kanceláří: 644 m2
• počet parkovacích míst:
se zakladačem 9

6NP

kanceláře

SITUACE

ZAKLADAČEM

7NP

strojovna
&
technické
zázemí

+14,000

+10,500

+7,000

+4,200

+0,000

Návrh EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., Praha
Nově navržený obestavěný prostor celkem
(bez úprav stávající budovy):
5311 m3
Nově navržená celková hrubá podlažní plocha:
1529 m2
Z toho:
• víceúčelový sál bez zázemí:
150 míst, 193 m2, 1177 m3
• nově navržená celková hrubá podlažní plocha kanceláří: 668 m2
• počet parkovacích míst:
se zakladačem 4

sklady
&
dílna

archiv
server

sklad

zakladač

sklad

SUTERÉN

+20,600

+20,600

+17,100

+17,100

+13,800

+14,000

+10,500

+10,500

+7,000

+7,000

+13,800

+10,500

+7,000

+3,500

+0,000

+3,500

+0,000

+0,000

-2,800

-3,230

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
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Volby v oblasti Liberec probíhali klidně. (foto: Jana Urbanová)

Valné hromady oblastí ČKAIT
zvolily nové členy výborů
Oblastní valné hromady letos volily nejen své zástupce na Shromáždění delegátů ČKAIT, ale i do Dozorčí rady
a zejména pak nové představitele oblastních výborů. Ve většině případů se jednalo o staronové členy. Ve dvou
případech se změnil předseda výboru oblasti. Personální obměna nastala v Olomouci a ve Zlíně.
Všechny oblastní valné hromady proběhly řádně v termínech od 4. do
30. ledna 2018. Celkem se jich účastnilo 1783, což je méně než 6 % všech
autorizovaných osob. Častým tématem diskuse autorizovaných osob byl
problém statiky a otázka odpovídajícího honoráře za projekční práce.
Oblastních valných hromad se pravidelně účastnili představitelé orgánů
ČKAIT, aby informovali členy o aktuálním dění a službách, které jsou jim
nabízeny. Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, autorizované osoby informoval
o činnostech Komory i změnách v legislativě. Ředitel kanceláře ČKAIT Praha
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., informoval o činnosti kanceláře a připomněl služby
Komory pro členy: PROFESIS, právní poradnu, vydávání publikací a časopisů
atd. Mgr. Doležel a Ing. Petra Bartoníčková, zástupci pojišťovacího makléře,
firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o., informovali o pojištění autorizovaných
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osob, novinkách v připojištění a spoluúčasti a připomněli postup vypořádání
pojistné události. Otázka pojištění a připojištění je velmi důležitá, neboť autorizovaným osobám končí odpovědnost za škody způsobené jejich činností až smrtí.
Na všech oblastních valných hromadách nabízelo Informační
centrum ČKAIT nově vydané i starší odborné publikace.
Shromáždění delegátů ČKAIT se uskuteční 24. března 2018 v kongresovém centru Hotelu Pyramida v Praze 6, kde budou vyhlášeny
i výsledky letošní Ceny ČKAIT. Letos se přihlásilo devatenáct soutěžících,
takže bude z čeho vybírat.
Ing. Markéta Kohoutová
šéfredaktorka Z+i ČKAIT
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Brno diskutovalo o hospodaření a vzdělávání
Brněnská oblast ČKAIT pořádala valnou hromadu svých členů
25. ledna 2018 v Kongresovém centru BVV za účasti 157 členů
z celkového počtu 4416 autorizovaných osob (3,5 %).
Předseda výboru oblasti prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA,
ve svém vystoupení doplnil zprávu o činnosti oblasti, kterou všichni
účastníci obdrželi v tištěné podobě. Předseda ČKAIT Ing. Pavel
Křeček promluvil k aktuálním otázkám, které zajímají většinu
členů (novela stavebního zákona, hostování inženýrů ze zahraničí,
BIM, dění uvnitř ČKAIT atd.). Ředitel kanceláře ČKAIT Ing. Radek
Hnízdil, Ph.D., podal interní informaci o novém způsobu placení
členských příspěvků, soutěži ČKAIT, PROFESIS. Prof. Ing. Miloslav
Novotný, CSc., místopředseda Dozorčí rady ČKAIT, přednesl a komentoval zprávu dozorčí rady. Podal také zprávu o výsledku voleb
děkana Fakulty stavební VUT v Brně, tuto funkci bude od 1. února
2018 vykonávat prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
Dále byli na valné hromadě přítomni Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT, předsedové oblastních kanceláří ČKAIT Ing. Radim Loukota (Pardubice),
Ing. Ladislav Bukovský (Praha) a Ing. Karel Vaverka (Jihlava). Krajské
orgány reprezentoval náměstek hejtmana pro oblast územního plánování JMK Mgr. Martin Maleček.

Z činnosti oblasti v roce 2017
Činnost oblastní a regionální kanceláře ČKAIT Brno je zaměřena
jak na podporu a administrativu pro členy oblasti, tak na regionální spolupráci s moravskými oblastmi ČKAIT a podporu orgánů
Komory (Dozorčí rada, Dozorčí komise, Senát stavovského soudu).
Regionální kancelář v Brně pořádá třikrát ročně slavnostní slib
autorizovaných osob a je zde umístěno pracoviště Informačního
centra ČKAIT.
Přípravu a náplň programů celoživotního vzdělávání (CŽV) řídí
výbor oblasti ČKAIT Brno. Dva zástupci oblasti Brno pracují v řídicí
komisi CŽV na úrovni celé Komory.
Ve spolupráci s Veletrhy Brno byl 26. dubna 2017 uskutečněn
Inženýrský den na téma Návrat života do historických center měst
a následující den Konference o využití BIM při projektování staveb.
Ve spolupráci s ČSSI pořádá řadu odborných a společenských
akcí, například odborné konference na téma Zajímavé stavby, odborné
exkurze, např. Vědecké centrum AdMaS, Čapí hnízdo, Vila Stiassni,
LIKO-S ve Slavkově, stavba koncertního sálu v Brně, parkovacího domu
na ulici Husova v Brně či do předvánoční Bratislavy a společenské akce
s dlouholetou tradicí – adventní koncert a ples.
Spolupráce s FAST VUT v Brně a s Lesnickou a dřevařskou
fakultou Mendelovy univerzity v Brně se realizuje na odborných
konferencích, akcích CŽV ČKAIT, podpoře doktorandů na konferenci
JUNIORSTAV, oceňováním nejlepších diplomových prací, podporou
Studentské vědecké odborné činnosti a šířením informací o činnosti
ČKAIT u studentů.
Oblastní kancelář Brno poskytuje na základě smlouvy s HZS
JmK pomoc odborníků z řad autorizovaných osob při řešení akutních
situací při požárech, živelných pohromách a komplikovaných zásazích. Program valné hromady letos obohatil o zajímavou přednášku
s promítáním plk. Ing. Vladimír Stehlík, vedoucí oddělení IZS a řízení
JPO HZS JmK.

Volby

Dominantou programu letošní valné hromady byly bezesporu volby
do výboru oblasti Brno. V jednokolové volbě zvolilo 143 přítomných
členů dvanáctičlenný výbor oblasti. Ihned po volbách zasedl nový výbor
a zvolil předsedu. Aklamací pak byli zvoleni delegáti a náhradníci na
Shromáždění delegátů ČKAIT v březnu 2018 a tři kandidáti do Dozorčí
komise Brno.

Diskuse o hospodaření
Hlavním předmětem diskuse byly otázky vyplývající ze zprávy o činnosti
a hospodaření oblasti Brno, přednesené prof. Maternou:
• vysvětlení a upřesnění podílu nákladů na mzdy zaměstnanců a náhrady za činnosti funkcionářů Komory;
• vysvětlení vysokého podílu účastníků postproduktivního věku na
odborných exkurzích pořádaných Komorou;
• požadavek na zajištění školitelů z řad pracovníků OVÚP Krajského
úřadu v Brně na plánovaných školeních k novele stavebního zákona;
• problematika dostupnosti norem a jejich předražení.
Výše uvedené otázky a problémy byly v diskusi objasněny a vysvětleny prof. Maternou, Ing. Mrázem a Ing. Křečkem ke všeobecné
spokojenosti všech účastníků valné hromady.
Pro všechny účastníky pak bylo připraveno pohoštění v přísálí.
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
předseda oblasti ČKAIT Brno, 1. místopředseda ČKAIT

Valnou hromadu oblasti Brno moderoval Ing. arch. Vladimír Klajmon.
(foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Složení výboru oblasti Brno 2018–2021
Předseda: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Místopředseda: Ing. František Mráz
Členové: Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Svatava Henková, CSc.,
Ing. Josef Janíček, Ing. Milan Jokl, Ing. Miroslav Klos,
Ing. Josef Luňáček, Ing. Pavel Pejchal, CSc., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.,
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
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České Budějovice se tradičně zaměřují na vzdělávání
Valná hromada oblasti České Budějovice se konala 17. ledna 2018
v Clarion Congress Hotelu České Budějovice s obsahem schváleným
účastníky dle pozvánky za účasti 157 členů, to je 9 % ze 1740 evidovaných osob v oblasti.
Předseda v úvodu uvedl, že oblast se v uplynulém roce zaměřila
zejména na vzdělávání a poděkoval všem spolupracujícím organizacím
i účastníkům. V této souvislosti vyzval všechny autorizované osoby
v oblasti k aktivní spolupráci s výborem OK a aktivy ČKAIT.
Plán činnosti na rok 2018 bude zaměřen opět na celoživotní
vzdělávání v podobě seminářů, odborných exkurzí, adventních setkání
a na vydávání zpravodaje. Na 1. pololetí 2018 jsou plánovány tyto akce:
15. 2.
Novela stavebního zákona, včetně navazujících vyhlášek
8. 3.
Vodohospodářské stavby
28. a 29. 3. Dřevostavby Volyně
19. 4.
Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí
17. 5.	Nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích
systémů ETICS

Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček vyzdvihl činnosti ČKAIT směřující
k vylepšení a zjednodušení práce našich členů zejména v oblasti
legislativně právní a propagace naší práce. Vzpomenul přetrvávající
problémy novel autorizačního a stavebního zákona stejně jako zákona
o zadávání veřejných zakázek. Vyzdvihl účast našich členů v odborných komisích při jednotlivých ministerstvech. Stálou pozornost
věnuje Představenstvo ČKAIT ohodnocení práce AO. Připravují se
standardy a pracnosti jednotlivých činností jako náhrada honorářového řádu, který Komora z rozhodnutí ÚHOS nesmí vydat. Komora je
též připomínkovým místem MMR a legislativní rady vlády pro zákony
týkající se působnosti Komory.
Ze zprávy dozorčí rady vyplynulo, že v práci oblasti nebyly shledány
žádné nedostatky.
Z vystoupení hostů i diskuse vyplynulo, že vzájemná spolupráce
s ČKAIT je nutná a prospěšná. V předsálí měli naši členové jako vždy
možnost seznámit se s propagačními materiály firem Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s. – divize Weber, ČSSI, GrECo JLT a odborných škol. Informační centrum ČKAIT prodávalo za zvýhodněné
ceny odborné publikace.
České Budějovice v rámci celoživotního vzdělávání v roce 2017
zorganizovaly 17 akcí, kterých se zúčastnilo 382 osob.

Volby
Bylo zvoleno 11 delegátů a 3 náhradníci oblasti na shromáždění delegátů, 1 kandidátka dozorčí komise a 9 členů výboru.
Valná hromada uložila výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti
na rok 2018, rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
s odbornými školami v regionu a vyhodnotit závěry z diskuse a vystoupení hostů. Delegátům oblasti uložila, aby na shromáždění delegátů
podpořili hlavní úkoly činnosti ČKAIT. Usnesení VH je zveřejněno na
webové stránce ČKAIT.
Nově zvolený výbor oblasti České Budějovice bude pracovat ve složení Ing. František
Hladík – předseda, Ing. Milan Borovka, Ing. Vladimír Dufek, Ing. Jaroslav Hodina,
Ing. František Konečný, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jana Máchová, Ing. Pavel Otruba,
Ing. Martina Stráská. (foto: archiv ČKAIT)

Ing. František Hladík
předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

Hradec Králové navrhuje editovatelné vzory pro psaní zpráv
Celkem 6,6 % členů oblasti Hradec Králové vybralo členy výboru
oblasti a rozhodlo o jejím směřování na následující tři roky!
Dne 3. ledna 2018 se v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové ve 14.00 hodin sešlo celkem 129 členů královéhradecké oblasti
na své dvacáté páté valné hromadě, aby rozhodli o bodech na pozvánce
k jednání. Přišli ale především proto, aby se setkali se svými známými, aby
si popovídali o tom, co se stalo za celý rok, co se neviděli a aby si vyslechli
hodnocení předsedy oblasti o práci výboru oblasti za minulý rok a získali
informace o činnosti Komory z úst jejich představitelů – předsedy Ing.
Pavla Křečka a ředitele kanceláře Ing. Radka Hnízdila, Ph.D.
Co chtěli, se pravděpodobně dozvěděli – o stavebním zákonu,
o architektech, kteří razítkují statiku, o BIM, o soutěžích typu Stavba
roku, o rozpočtu Komory, o ochraně osobních údajů, o PROFESISU,
o změnách řádů Komory, o zahraniční činnosti atd.
V diskusi se mluvilo o současném stavu zadávání veřejných
zakázek – stanovení velmi nízké předpokládané ceny ze strany za-

24

davatele, neakceptovatelné zadávací podmínky, mnohdy stále ještě
podbízivá nabídková cena. Toť ze strany autorizovaných osob vše.
Trochu málo na 25 let činnosti.
Mezi řádky však zazněly i některé další věci, na které je třeba
upozornit a které by mohly napomoci autorizovaným osobám
i činnosti Komory. Při vystoupení předsedy oblasti mohli účastníci
jednání slyšet řadu podnětů a úvah.

Změny vyhlášek ztěžují psaní technických zpráv
Změny zákona se samozřejmě promítly i do prováděcích vyhlášek, se
kterými se budeme díky dlouhým přechodným ustanovením následně
seznamovat. Sotva si autorizované osoby jakž takž zvykly na stávající
systém obsahu a výkladu průvodních, souhrnných a technických zpráv,
již je tu nová změna. Inženýři a technici nejsou většinou žádní psavci
a spisovatelé, nedělá jim problém načrtnout technicky složitý detail, ale
něco napsat do zprávy, to je většinou kámen úrazu. Tady by mohl být
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prostor pro Komoru, jak pomoci svým členům. Komora se zúčastnila
přípravy prováděcích předpisů a v rámci svých pomůcek by mohla
vytvořit nějaký prefabrikát zpráv, kde by se zpracovatel navedl, co
má psát nebo co tímto bodem zákonodárce myslel. Domnívám se, že
taková předloha v editovatelné formě, ještě navíc s nabídkami různých
možností, by velice usnadnila orientaci autorizovaných osob v nových
prováděcích předpisech.

Chybí profesní aktiv pro BIM
V Komoře se problematikou BIM zabývá pracovní skupina pro energetickou náročnost budov v rámci svého profesního aktivu. Každého asi
napadne, proč zrovna tento aktiv? Odpověď je jednoduchá – největším
tahounem a bojovníkem za BIM v rámci ČKAIT je poradkyně pana
předsedy komory paní Marie Báčová, která je zároveň i členkou zmíněného aktivu. Na to, jaká budoucnost s BIM nás čeká, se domnívám,
že řešit problémy s ním spojené jako přívažek v aktivu energetické
náročnosti budov není dobrá vizitka. V případě komplexního projektu
je skoro vždy koordinátorem profese pozemní stavby, v případech
inženýrských staveb příslušná profese. V oboru pozemní stavby je
autorizováno víc jak 50 % členů Komory. Volám tímto po vytvoření
odborné skupiny pro BIM v rámci aktivu pozemních staveb, jejímiž
členy budou především ti, kteří již úskalí BIM na vlastních projektech
poznali, mají svoji vizi a vědí, co projektant pro svoji práci potřebuje.
Že je tyto osoby třeba hledat v našich mladších řadách, vím z vlastní
zkušenosti. Pokud bych měl takového člověka jmenovat do odborné
skupiny BIM z naší oblasti, musím smutně konstatovat, že zatím takového neznám, ale doufám, že se mi někdo po dnešním volání ozve.

Co s nízkou účastí na VH?
Otázek k řešení by se našlo hodně, řešitelů ale málo nebo dokonce
nikdo. O něčem svědčí i účast na dnešní valné hromadě, kdy se voleb
nových členů výboru oblasti zúčastnilo pouze 124 členů z celkového
počtu 1956. Nabízí se otázka, jak počet volitelů navýšit. V dnešní době
elektronických komunikací by při úpravě řádů Komory určitě bylo možno, aby členy výboru oblasti určilo elektronické hlasování všech členů
oblasti. Takto zvolený výbor oblasti by cítil daleko větší podporu než
při současné praxi, kdy byl vybrán 124 hlasy v prvním kole a dovolen
83 hlasy v kole druhém. Nicméně přeji novému výboru hodně nápadů
při jeho činnosti a při plnění úkolů dané mu valnou hromadou, autorizačním zákonem a řády Komory.
Ing. Milan Havlišta
předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové

Účastníci jednání oblastní valné hromady ČKAIT v Hradci Králové dali najevo svůj
vztah ke komunitě stavebních inženýrů a techniků oblečením jednotného dresu –
bezpečnostní vesty s logem ČKAIT. (foto: Ing. arch. Karel Novotný)

Složení výboru oblasti Hradec Králové 2018–2021
Předseda: Ing. Milan Havlišta
Místopředseda: Ing. Eva Cincibusová
Členové: Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Vladimír Janda,
Ing. Václav Kikinčuk, Ing. Jindra Novotná, Ing. Bohumil Rusek,
Ing. Vladimír Mazura, Ing. Jiří Hájek

Jihlava se věnuje památkové péči a vzdělávání
Valná hromada oblasti Jihlava proběhla 10. ledna 2018 v Rytířském
sále Radnice města Jihlava. Přítomno bylo 104 členů oblasti z celkového počtu 974. Je to 10,7 % členské základny oblasti.
Z cca padesáti pozvaných hostů se jich dostavilo dvanáct.
Byli to zejména zástupci orgánů ČKAIT, stavebních úřadů
a středních stavebních škol. Bohužel termín jihlavské valné
hromady kolidoval s hlasováním Poslanecké sněmovny o důvěře vládě, což mělo za následek absenci pravidelně přítomných
poslanců.

Schválený plán činnosti na rok 2018

Oblast bude i nadále účinně prohlubovat spolupráci s krajským
úřadem, středními školami stavebními Kraje Vysočina a stavebními
úřady působícími na území našeho kraje, pokračovat ve spolupráci se
Svazem podnikatelů ve stavebnictví, zejména při organizování soutěže Stavba Vysočiny. V soutěži Stavba Vysočiny předá Cenu ČKAIT.
Důležitým úkolem je i rozvoj spolupráce s profesními aktivy
ČKAIT a dalšími odbornými skupinami ČKAIT a aktivně se podílet
na jejich činnosti.
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Oblast zajistí semináře a konference, které se i v tomto roce budou
konat na Krajském úřadě Vysočina:
7. 2.
Dopravní stavby z pohledu projektanta, stavbyvedoucího a dozoru
7. 3.
Stavební zákon po další novele tohoto zákona
11. 4.
Městský inženýr v projektování a ve státní správě
a samosprávě
23. 5.
Vodohospodářské stavby a legislativa
29. 5.–3. 6. Exkurze Alsasko (autobus)
5. 9.
Veřejné prostory a zahrady, městský parter
28.–30. 9. Exkurze severní Čechy (autobus)
10. 10.
Povolování staveb v praxi
21. 11.
Vady a poruchy staveb
IV. Celostátní konference – projektant, památkář a občan (Libor Honzárek
a spol.) – termín dosud neurčen

Výsledky voleb

Hlasování členů do výboru oblasti Jihlava (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Složení výboru oblasti Jihlava 2018–2021
Předseda: Ing. Karel Vaverka
Místopředseda: Bc. Libor Honzárek
Členové: Ing. Jaroslava Lorencová, Ing. Monika Vavřínková,
Ing. Pavel Hořejší, Ing. Leoš Pohanka, Ing. Slavomír Langmajer

V průběhu valné hromady proběhly volby výboru oblasti. Delegáty
a náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT 2018 byli zvoleni:
Ing. František Kavina, Ing. Karel Vaverka, Bc. Libor Honzárek,
Ing. Monika Vavřínková, Ing. Jaroslava Lorencová. Náhradníky byli
zvoleni: Ing. Slavomír Langmajer, Ing. Leoš Pohanka, Ing. Pavel Hořejší.
Náhradníkem dozorčí komise byl zvolen Ing. Josef Kadlec.
Valná hromada proběhla v příjemné pracovní atmosféře. Zahájení bylo tradičně provázeno hudebním vystoupením žáků Základní
umělecké školy Jihlava, závěr valné hromady byl ukončen pozváním
na raut Radniční restaurace.
Ing. Karel Vaverka
předseda oblasti ČKAIT Jihlava

Karlovy Vary – nejmenší oblast aktivně podporuje městské inženýrství
Jednání valné hromady oblasti Karlovy Vary se uskutečnilo
29. ledna 2018 opět ve společenském sále krajské knihovny.
Vedle účasti celkem 66 členů ČKAIT (tj. 7,45 % členské základny
oblasti) bylo dále přítomno 16 hostů a 1 novinář, celkem tedy
bylo v sále 83 účastníků.
Mezi hosty byli představitelé správních orgánů, odborných škol
a partnerských institucí. Z významných hostů VH jmenujeme senátora
Miroslava Nenutila, předsedu Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova,
ředitele SPŠS a OA Kadaň PaedDr. Zdeňka Hrdinu, zástupce ředitele
SOŠ stavební Ing. Jana Kümmela a Ing. Josefa Krále, ředitele závodu
Eurovia CZ Karlovy Vary. Partnerské a spolupracující organizace reprezentovali Ing. Anna Vlášková, oblastní manažerka SPS ČR, Ing. Petr
Kuneš, CSc., místopředseda oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary. Za
republikové orgány Komory byli hosty valné hromady předseda ČKAIT
Ing. Pavel Křeček, ředitel kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., paní
Marie Báčová, poradkyně předsedy, Ing. Šárka Janoušková, ředitelka
IC ČKAIT a další.
K osvědčenému osvěžení přednesu zprávy o činnosti oblasti
v roce 2017 patřilo promítání snímků tentokrát z 24. adventního setkání,
pořádaného na zámku ve Štědré, z průběhu 22. mezinárodní konference
Městské inženýrství Karlovy Vary a jejích doprovodných programů a rovněž informace Informačního centra ČKAIT a Informace o PROFESISU.
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Podstatné z přednesené zprávy o činnosti bylo konstatování, že veškeré
úkoly uložené valnou hromadou pro rok 2017 byly splněny.

Z významných vystoupení hostů
Ing. Anna Vlášková při příležitosti konání valné hromady ČKAIT
oficiálně vyhlásila 18. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje
a dále informovala, že v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje se také uskuteční ve dnech 7.–9. června 23. mezinárodní konference Městské inženýrství tentokrát na téma Doprava
ve městě. Dále proběhne již 22. ročník Soutěže studentů 3. ročníků
SPŠS. Vyvrcholením Dnů stavitelství a architektury Karlovarského
kraje bude společenský večer v Karlovarském městském divadle,
kde budou vyhodnoceny jednotlivé akce a zároveň budou vyhlášeni
vítězové soutěže Stavby Karlovarského kraje a předána ocenění.
I letos bude udělena cena ČKAIT pro stavbyvedoucího a projektanta
a cena Osobnost stavitelství Karlovarského kraje. Svoji cenu předá
rovněž časopis Stavebnictví.
Ing. Petr Kuneš, CSc., informoval o praktických příkladech spolupráce
ČSSI a ČKAIT v organizování studentských soutěží středních stavebních
škol českého severozápadu – regionu od Plzně po Děčín, v organizování
odborných přednášek a exkurzí pro členy obou organizací i o aktivitách
OP ČSSI při řešení problematiky týkající se stavebního dění v Karlových
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Varech, jako je například otázka Vřídelní kolonády, Integrovaného dopravního terminálu, nebo návrhu alternativní trasy dálnice D6 – jižním
obchvatu Karlových Varů.
Miroslav Nenutil, senátor za region Chebsko a části Tachovska, kladně
hodnotil plánované akce Komory v regionu Chebsko, kterými jsou mezinárodní konference Městské inženýrství 2018, Setkání Malé V4 v Chebu
i přípravu jubilejního 25. adventního setkání 2018, které bychom rádi
uskutečnili v Konstantinových Lázních. Pro přípravu těchto akcí přislíbil
pomoc i osobní účast na nich. Pozval účastníky na veřejné jednání
do Senátu PČR o problematice výstavby D6, nabídl pomoc při rozvoji
spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, informoval i o přípravě novely
zákona směřující k urychlení povolování směrových staveb.
Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a ředitel kanceláře Ing. Radek
Hnízdil, Ph.D., informovali o činnosti ČKAIT v roce 2017 a plánech pro
rok 2018. Poradkyně předsedy ČKAIT Marie Báčová popsala rozpory
v právních předpisech týkajících se energeticky úsporných staveb
a Ing. Šárka Janoušková o činnosti IC ČKAIT.

Usnesení a volby
Valná hromada schválila všechny předepsané dokumenty a výsledek
volby výboru oblasti na další volební období, kde došlo k jedné personální změně dosavadního složení výboru, účastníků Shromáždění
delegátů ČKAIT i jejich případných náhradníků. Zvolen byl náhradník
Dozorčí komise ČKAIT.
Valná hromada uložila delegátům oblasti, zvoleným valnou hromadou k účasti na shromáždění delegátů, aby podpořili hlavní úkoly
činnosti ČKAIT, se kterými delegáty seznámil ve svém vystoupení
předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a samostatným vystoupením doplnil
informace ředitel kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. Výboru
oblasti uložila valná hromada zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2018.
Ing. Svatopluk Zídek
předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

Ing. Svatopluk Zídek komentoval zprávu o činnosti oblasti za rok 2017, která byla
účastníkům VH předána v tištěné formě. (foto: Jan Borecký)

Složení výboru oblasti Karlovy Vary 2018–2021
Předseda: Ing. Svatopluk Zídek
Místopředseda: Ing. Stanislav Potůček
Členové: Ing. Martin Hovorka, Ing. Pavel Pospíšil,
Ing. Martin Flek

Liberec usiluje o regulativy stavění v horách
Valná hromady oblasti Liberec se konala 30. ledna 2018 v multimediálním sálu budovy Libereckého kraje. Valné hromady se zúčastnilo
67 z 1023 autorizovaných osob ČKAIT oblasti, což je 6,6 % členů,
kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni.
Schůzi řídil Ing. Zdeněk Koch, který přivítal čestné hosty:
Ing. Dagmar Vojtíškovou (ČSSI), Ing. Jaroslava Urbana (Stavební úřad
Liberec), Ing. Pavla Křečka, Ing. Radka Hnízdila, Ing. Marii Báčovou,
Martina Šafaříka, zástupce pojišťovny GrECo Ing. Petru Bartoníčkovou
a Mgr. Jakuba Doležela.

Zpráva předsedy oblasti
Předseda oblastní kanceláře Ing. Urban informoval o činnosti oblasti
za rok 2017. Výboru oblasti jsou předkládány požadavky na připomínkování legislativních dokumentů, bylo by proto dobré, aby se do připomínkování zapojilo co nejvíce členů. Ke kontrole deníků bylo přizváno
135 osob, dostavilo se jich 81. Při kontrolách deníků skončilo období
tolerance deníků „bez záznamu“. Přerušení na dobu delší než pět let
vede k pozastavení autorizace. Při vyhýbání se kontrole deníku, se
případem může zabývat stavovský soud. Nebyla podána žádná stížnost

na autorizovanou osobu v liberecké oblasti. Díky úsilí vedení ČKAIT se
oblastní kancelář vypořádala se zavedením EET. Proběhlo jedenáct akcí
CŽV, z toho dvě exkurze s celkovou účastí 276 osob. Oblast spolupracuje
s ČSSI, SPS i se stavebním úřadem v Liberci. Významným partnerem
je HZS Liberec, stavebně-právní odbor kraje.

Podpora stavařské historie oblasti
Oblast organizovala Den stavbařů Libereckého kraje ve spolupráci s Regionálním stavebním společenstvím, oblastní pobočkou ČSSI a Libereckým
krajem. Tato akce bude pokračovat i v tomto roce. S aktivní pomocí od
Ing. Václava Ropka se daří rozvíjet zájem o stavařskou historii v oblasti.
Stavba roku Libereckého kraje 2017 se konala ve spolupráci s krajským
úřadem, TU, SPS a ČSSI. Oblas se začlenila do Sdružení zaměstnanosti
Libereckého kraje. Oblastní kanceláře ČKAIT se snaží zajistit regulativy
stavění v oblasti Lužických, Jizerských hor a Krkonoš, a to ve vazbě na
projekty záchrany kulturního dědictví o nové technologie umožňující
revitalizaci stávajících objektů a staveb. Podporuje povědomost o významných stavbách v oblasti u příležitosti 100 let republiky. Ve všech
těchto činnostech bude oblast pokračovat i v roce 2018.
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Volby
Ing. Ulrych přednesl zprávu mandátové komise s tím, že k 30. lednu 2018 se počet členů snížil na 1017. U prezentace se registrovalo
67 účastníků, je to 6,58 % členské základny. Hlasovací kvórum je
34 hlasů. Byli zvoleni členové výboru oblasti. Výbor oblasti navrhl jako
delegáty pro Shromáždění delegátů ČKAIT 24. března 2018 v Praze
pana Faltuse, Ing. Chvala, Ing. Sobotku, Ing. Ulrycha, Ing. Urbana, Ing.
Vitouše, Bohuslava Šíru. Náhradníky byli zvoleni: Ing. Sedlický a Ing.
Bukvic.

Diskuse

Karel Urban předává ocenění Ing. Miroslavu Brůnovi (93 let), který zdůraznil
nutnost stavebního dozoru. Ing. Stanislav Dvořák, který byl oceněn k životnímu
jubileu 90 let, uvedl, že je nejstarší maturant stavební průmyslové školy v Liberci.
(foto: Jana Urbanová)

Vystoupení hostů
Ing. Pavel Křeček promluvil o vydání almanachu o železnicích v Libereckém kraji ve spolupráci s panem Kellerem, o plánovaném setkání
s čestnými členy ČKAIT v květnu 2018, o přátelském vztahu ČKAIT
a ČSSI, o spolupráci s kraji – s předsedkyní Asociace krajů ČR Janou
Vidumetzovou bylo uzavřeno memorandum. Připomněl platnost
nového stavebního zákona od 1. ledna 2018 a nové vyhlášky 500
o územním plánování od 29. ledna 2018. Informoval o snaze iniciovat
vznik Ústředního stavebního úřadu, který by byl nezávislý na státní
správě. Technický dozor investora se stal vybranou činností. O Cenu
inženýrské komory se letos bude ucházet devatenáct soutěžících, ale
z Libereckého kraje se nikdo nepřihlásil. Na shromáždění delegátů
bude předložen návrh na úpravu domu v Sokolské ul. v Praze a úprava
vnitřních řádů.
Ing. Jaroslav Urban (zastupoval Bc. Miroslava Šimka) upozornil, že
nově může technický dozor investora vykonávat autorizovaná osoba dle
zákona č. 360/1992 Sb. Informoval také o tom, že teze vypracované stavebním úřadem ve spolupráci s ČKAIT, se začaly dostávat do projektů.

Ing. Jaroslav Urban hovořil o kvalitě projekčních prací předkládaných stavebnímu úřadu. Informoval o vyhlášce města Liberce o digitální technické
mapě Liberce, která vyšla v prosinci 2017. Hovořil o metodice MMR, že
nová stavba musí odpovídat sousední zástavbě, odbor územního plánování
vydává závazné stanovisko. Stavební úřad Liberec rozešle přes e-mailové
adresy ČKAIT členům požadavky na rozsah projektové dokumentace.
Ing. Radek Hnízdil hovořil o vydání Almanachu ČKAIT k 25 letům činnosti. Informoval o tom, že ČKAIT nebude zavádět EET i o požadavku
GDPR, což je obecné nařízení o ochraně údajů, které vyžaduje upravit
systém ukládání dat. Informoval o možnosti pojistné smlouvy na
krytí kybernetických rizik, o vytváření nových webových stránek ČKAIT
i o novém řešení systému PROFESIS.

Usnesení
Valná hromada uložila výboru oblasti, aby zajistil plnění schváleného
plánu činnosti pro rok 2018 a aby projednal témata diskusních příspěvků.
Předseda poděkoval účastníkům a pozval je k občerstvení v přísálí.
Ing. Anna Jeníčková
členka výboru oblasti ČKAIT Liberec

Složení výboru oblasti Liberec 2018–2021
Předseda: Ing. Karel Urban
Místopředseda: Ing. Petr Chval
Členové: Ing. Anna Jeníčková, Ing. Zdeněk Koch,
Ing. Miroslav Kračmar, Zdeněk Kracík, Ing. Jiří Ulrych,
Ing. Jaromír Sedlický, Ing. Zdeněk Sobotka

Olomouc aktivně spolupracuje s krajem i státní správou
Valná hromada oblasti Olomouc se konala 23. ledna 2018 na
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Oblast
má 1498 členů, z nichž se jednání účastnilo 122 osob, což
odpovídá 8,14 %.
Dovolím si zhodnotit valnou hromadu jako zajímavou a každý
přítomný člen ji může ozvláštnit svým názorem, zkušeností a podnětem. Proto je dobré se jí zúčastnit.

Hosté

Čestnými hosty byli JUDr. Eva Hyravá, vedoucí stavebního úřadu
Magistrátu města Olomouc, Ing. Hana Mazurová, vedoucí oddělení územního plánování a stavebního řádu kraje, Ing. arch. Luděk
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Vrba, zástupce ČKA, Ing. Milan Válek, předseda krajské rady SPS
v Olomouckém kraji, Ing. Vilém Zeiner, ředitel Střední průmyslové
školy stavební v Lipníku nad Bečvou, PhDr. Radim Kašpar, ředitel
Hospodářské komory v Olomouci a Ing. Jan Drábek, předseda
oblastní pobočky ČSSI.
Z Představenstva ČKAIT se jednání zúčastnili Ing. Pavel Křeček,
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, Ing. Jindřich Pater, Ing. František
Mráz, dále Ing. Radek Hnízdil, PhD., ředitel kanceláře, Ing. Vlastimil
Šmířák, člen Dozorčí rady ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková, vedoucí
Informačního centra ČKAIT, Ing. Dominika Hejduková, vedoucí střediska
vzdělávání a informací, Ing. Petra Bartončíková a Mgr. Jakub Doležel –
pojišťovací makléři GrECo.
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Zpráva o činnosti
Výsledky plnění usnesení z valné hromady roku 2017 byly zhodnoceny ve zprávě o činnosti a hospodaření OK. Oblast v rámci
celoživotního vzdělávání zajistila deset odborných akcí a dvě
odborné exkurze. Spolupracovala se stavebními úřady i s Olomouckým krajem. Podílela se na vyhlášení soutěže Stavba roku 2016
Olomouckého kraje. Po tříleté práci oblastní kanceláře a kanceláře
Praha byl z územního plánu Olomouce odstraněn text, kdy může
projektovou dokumentaci vypracovávat jenom autorizovaný
architekt.

Návrh činnosti pro rok 2018
• Zajistit CŽV z programu I. pololetí a připravit program na II. pololetí.
• Spolupracovat s krajským úřadem a partnerskými organizacemi při
přípravě soutěže Stavba Olomouckého kraje 2018.
• Naplňovat smlouvu o spolupráci s krajským úřadem a Magistrátem
města Olomouce.
• Spolupracovat s odbornými školami v kraji při zajišťování Dne
otevřených dveří.
• Spolupracovat s poslanci a senátory a informovat je o legislativních
návrzích změn.
• Získávat členy z oblasti pro práci v aktivech Komory.
• Zajistit odbornou činnost ve spolupráci s oblastní pobočkou ČSSI.
• Sledovat investiční akce v kraji a zajistit exkurzi na technicky zajímavé
stavby v aktuálním čase.

Stříbrná medaile ČKAIT byla jako poděkování předána Ing. Anežce Najdekrové,
dlouholeté předsedkyni výboru oblasti Olomouc, která se rozhodla ukončit aktivní
činnost pro Komoru a již nekandidovala do výboru oblasti. (foto: Ing. Michal Majer)

Výsledky voleb na VH 2018 oblasti Olomouc
Byli zvoleni delegáti na Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze, členové
výboru oblasti a kandidáti do Dozorčí komise ČKAIT. Delegáty na
Shromáždění delegátů ČKAIT 24. března 2018 v Praze byli zvoleni:
• Ing. Jan Drábek, Ing. Jiří Kožušníček, Ing. Michal Majer, Ing. Radovan
Mikula, Ing. Anežka Najdekrová, Ing. Zdeněk Rozsypal, Ing. Jiří Švub,
Ing. Zdeněk Tomek, Ing. Jana Černá, Ing. Josef Popelka. Náhradníky
byli zvoleni: Ing. Petr Staněk, Ing. Jan Tomek, Ing. Jiří Dan.
• Do Dozorčí komise ČKAIT Brno byli zvoleni: Ing. Radovan Mikula,
Ing. Vladimír Puda.
• Čestné členství ČKAIT bylo uděleno Ing. Jiřímu Danovi.

Z diskusních vystoupení
Ing. Radek Hnízdil připomněl služby Komory pro členy, připomínky
ČKAIT k návrhům zákonů, upozornil na výrazné zpřísnění ochrany
osobních údajů, doporučil členům doplnit si údaje do databáze expert.
Informoval o PROFESISU, který přechází z datového nosiče DVD na
modernější aktualizovatelnou off-line verzi programu.
Ing. Milan Stejskal vyjmenoval problémové okruhy technicky neřešených témat v ČR.
Ing. Jiří Trnka pozitivně hodnotil odbornou exkurzi na opravu
střechy a krovu radnice v Olomouci. Má negativní zkušenost
s uplatňováním stavebního zákona po novele v praxi a jmenoval
konkrétní situaci.
Ing. Libor Blaťák, člen ČKAIT a místostarosta obce, by uvítal upřesnění
vykonávání autorského dozoru pro akce z veřejného rozpočtu. Předseda
Komory Ing. Křeček na to reagoval tím, že ČKAIT zpracuje manuál pro
technický dozor investora.
Prof. Materna informoval o velkém úbytku studentů technických
vysokých škol a o systému BIM.

Předseda Ing. Křeček poděkoval za práci všem členům ČKAIT. ČKAIT
je stabilní ekonomicky i organizačně. Komorový dům v Praze projde
větší proměnou. Na SD bude tato investice představena k rozhodnutí.
Doporučil poradenství v regionech aktivu statiků. Od 1. ledna 2018
je povinnost autorizace pro technický dozor u zakázek z veřejného
rozpočtu. Uznávání autorizace pro zahraniční osoby. Změna vnitřních
komorových řádů proběhne na SD 24. března 2018 v Praze. Devatenáct
staveb přihlášených do soutěže ČKAIT je málo. Apeloval na AO, aby
stavby přihlašovali. Na webových stránkách Komory může AO umístit
nabídku práce a představit, co nabízí. Inženýrský den v Brně bude
na téma Vysokorychlostní tratě. IC ČKAIT uspořádala anketu Stavba
století ke stému výročí vzniku Československa, kde jsou stavby z ČR
i ze Slovenska.
Pro možnost operativní komunikace se členy oblasti, prosím
všechny členy, kteří nám doposud neoznámili e-mailovou adresu, nebo
adresu změnili, aby tak učinili. Děkuji všem členům oblasti, kteří poslali
náměty na CŽV a účastnili se valné hromady.
Ing. Anežka Najdekrová
předsedkyně oblasti ČKAIT Olomouc

Složení výboru oblasti Olomouc 2018–2021
Předseda: Ing. Jiří Kožušníček
Místopředseda: Ing. Michal Majer
Členové: Ing. Pavel Hošek, Ing. Josef Popelka, Ing. Jiří Švub,
Ing. Jan Tomek, Ing. Jiří Zatloukal
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Ostrava se věnuje vzdělávání a spolupráci se školami
Oblastní valné hromady ČKAIT v Ostravě, která se konala
22. ledna 2018 ve společenském sále Domu kultury města Ostravy, se
účastnilo 188 autorizovaných osob (tj. 6,78 % z 2774 řádných členů).
Kromě členské základny bylo přítomno také 25 hostů, jenž zastupovali spolupracující komory, svazy, školy a instituce. Zvláště potěšením
nám bylo přivítat kolegu z polské komory Mgr. Inž. Gregorza Gowarzewskiego z SIIOB Katowice, děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Radima Čajku, CSc., prorektora VŠB-TU Ostrava a zároveň
viceprezidenta ČSSI doc. Ing. Františka Kudu, CSc., náměstka primátora
Statutárního města Ostravy Ing. Břetislava Rigera nebo viceprezidenta
Svazu podnikatelů ve Stavebnictví Ing. Pavla Ševčíka.

Nejžádanější seminář o stavebním zákoně
Jednání valné hromady zahájil a zároveň řídil místopředseda OK ČKAIT
Ostrava Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Po zahájení a přivítaní hostů a členů
představenstva v čele s předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem, přednesl předseda OK Ing. Svatopluk Bijok zprávu o činnosti oblasti Ostrava
za rok 2017 a zároveň seznámil účastníky VH s plánem odborných akcí
na 1. pololetí roku 2018 zahrnující semináře či odbornou exkurzi do
Švýcarska. Zejména žádaným seminářem ze stran autorizovaných osob
je novela stavebního zákona s přednášející JUDr. Miluškou Jarošovou,
který oblastní kancelář připravila ve dvou březnových termínech.
V následujícím bodě jednání vystoupil předseda Komory Ing. Pavel
Křeček, který podal informace o situaci v Komoře, jednáních představitelů
ČKAIT se zástupci ministerstev a legislativních orgánů, nutnosti úprav
vnitřních řádů Komory, jež budou projednávány na blížícím se Shromáždění
delegátů ČKAIT. Ve svém vystoupení pan předseda také zmínil problematiku
architektů, kteří mohou svým autorizačním razítkem překrývat v projektové
dokumentaci část statika. Na závěr svého vystoupení popřál předsedovi OK
Ing. Svatopluku Bijokovi k jeho významnému životnímu jubileu.

Z vystoupení hostů
Ing. Pavel Ševčík, viceprezident a technický ředitel Svazu podnikatelů
ve stavebnictví, již tradičně přítomné informoval o stavu českého
stavebnictví za rok 2017 s meziročním růstem stavební produkce ve
výši 2,3 % s tím, že oblast inženýrského stavitelství je dlouhodobě

v červených číslech. Pozemní stavitelství zaznamenalo od počátku
roku 2017 mírný nárůst a v podstatě táhne stavební výrobu. Varujícím
signálem pro odvětví stavebnictví v tomto roce je meziroční pokles
hodnoty vypsané zakázky, která za období leden–listopad 2017 meziročně klesla na pouhých 53 %. V závěru svého vystoupení připomněl
nadcházející 11. výročí soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje
a vyzval přítomné k přihlášení svých staveb.
Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., děkan fakulty stavební, ve svém vystoupení zmínil úbytek studentů na technických školách a na druhé
straně příliv zahraničních studentů, v současné době ze Singapuru.
Přítomné seznámil také se současnou přípravou nových akreditací
vyvolaných změnou vysokoškolského zákona, kdy dochází k postupnému rušení stávajících studijních oborů, jenž budou nahrazeny
studijními programy.
Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora Statutárního města Ostravy,
který má ve své správě odbor investiční a Útvar hlavního architekta
a stavebního řádu, ocenil iniciativu OK ČKAIT Ostrava ve věci vzájemné spolupráce a přípravy memoranda, zejména ve vztahu zadávání
veřejných zakázek a přípravě podkladových materiálů a systému vyhodnocování.
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, první místopředseda Komory,
informoval přítomné o koncepci zavádění metody BIM v České republice
a navazující aktivity ČKAIT.
Závěrečné vystoupení v bloku hostů měl první místopředseda Komory
Ing. Jindřich Pater s bohatými informacemi týkajícími se novely stavebního
zákona a jeho prováděcích vyhlášek a Standardů služeb architektů, inženýrů a techniků ve vztahu standardů pracnosti projektových služeb, které
pomáhají při stanovení hodinové náročnosti projektových prací.
V samotném závěru valné hromady vystoupil předseda návrhové
komise Ing. Vít Hudeček, který přečetl návrh usnesení z VH, jenž byl
jednohlasně přijat všemi přítomnými členy oblasti Ostrava. Po ukončení
setkání se většina přítomných členů ČKAIT a hostů zúčastnila rautu
v přilehlých prostorách hlavního sálu a pokračovali v neformálních
diskusích.

Výsledky voleb
Již v prvním kole voleb členů výboru oblasti byly splněny podmínky
platnosti voleb a z celkového počtu 14 kandidátů bylo voleno 9 staronových členů výboru oblasti.
Do dozorčí komise v Brně byli zvoleni doc. Ing. Karel Kubečka,
Ph.D. a Ing. Jan Sedláček, náhradníky pak Ing. Vítězslav Dvorský
a Ing. Jaromír Ferdian.
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
OK ČKAIT Ostrava

Složení výboru oblasti Ostrava 2018–2021
Předseda: Ing. Svatopluk Bijok
Místopředseda: Ing. Petr Dospiva

Registrace účastníků valné hromady oblasti Ostrava (foto: Ing. Martin Ferko, Ph.D.)
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Členové: Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura, Ing. Ladislav Čech,
Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný,
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
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Pardubice s nejvyšším podílem aktivních členů diskutovaly o statice
Valná hromada oblasti Pardubice proběhla jako třetí v pořadí
11. ledna 2018 v Domě techniky v Pardubicích. Zúčastnilo se jí
130 autorizovaných osob, to je 12,87 % z celkového počtu 1010 členů
oblasti a několik hostů.
Předseda výboru Ing. Loukota považuje za těžiště současné
činnosti oblastní kanceláře zajištění celoživotního vzdělávání členů
oblasti. Ve své zprávě o činnosti za rok 2017 uvedl, že naše oblast
uskutečnila v roce 2017 pro své členy dvanáct akcí. Semináře Ochrana
proti hluku a vibracím (seminář + webinář); Dokumentace staveb; Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ;
Novela stavebního zákona; Dopravní konference; Nové zeměměřické
podklady a geografické databáze pro projektování; Pojištění profesní
odpovědnosti; Dozory ve výstavbě a obecné požadavky na výstavbu;
exkurze na přednádraží, dvakrát na letištní terminál Pardubice a do firmy
ERA Pardubice. Spolupodílela se na silničním veletrhu v Doubravicích.
Seminářů a exkurzí se zúčastnilo 731 osob, 62 osob se zúčastnilo webináře a na 500 osob veletrhu. Na 1. pololetí 2018 máme připravených
pět seminářů a dvě exkurze.

Z vystoupení hostů
Ing. Roman Línek, MBA, první náměstek hejtmana Pardubického
kraje, informoval o práci Stavebního úřadu Pardubického kraje jako
odvolacího orgánu obecních stavebních úřadů a o problematické kvalitě
dokumentací a projektových dokumentací, které objednává krajský
úřad u jednotlivých projektantů. V závěru nás informoval o investiční
aktivitě Pardubického kraje včetně podpor z fondů EU.
Ing. Helena Dvořáčková, náměstkyně pardubického primátora představila město Pardubice jako největšího investora ve městě. Jmenovala
dokončené akce (terminál Jana Kašpara – letiště Pardubice, stavební
úpravy třídy Míru, přednádraží, Tyršových sadů…) a také akce, u nichž se
započalo s přípravou realizace (oprava letního stadionu, nové parkovací
domy u hokejové arény a na Vápence…).
Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
Univerzity Pardubice, poukázal na 25. výročí založení této fakulty.
Poděkoval nám za účast při státních závěrečných zkouškách bakalářského i magisterského studia a za pomoc při zpracování podkladů pro
reakreditace studijních oborů.
Kpt. Ing. Romana Škrabálková z Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje informovala o činnosti v oblasti prevence, čili
posuzování dokumentace a projektové dokumentace v rámci požární
bezpečnosti staveb. Apelovala na nás jako autorizované osoby na
zlepšení kvality naší práce. Uvedla mimo jiné, že za rok 2017 zpracovali
4703 vyjádření a účastnili se 1762 kolaudací staveb.

Diskuze o statice
V rámci diskuse vystoupil pouze Ing. Vlastimil Moucha, který zavzpomínal na záplavy v roce 2002, kdy organizoval pomoc 20 statiků
našeho kraje postiženému Karlínu v Praze. Dále poukázal na problematickou kvalitu statických výpočtů. Upozornil na to, že statický výpočet
v současné době může autorizovat také architekt, s čímž on osobně
nesouhlasí. Navrhl apelovat na jednotlivé vzdělávací instituce středního
a vysokého školství ke zlepšení výuky v oblasti statiky a dynamiky konstrukcí. Dále Ing. Moucha navrhl zvětšit potřebnou délku praxe pro obor
statika a dynamika staveb na 6 let a zároveň více prověřovat uchazeče

Ing. Radim Loukota a Pavel Čížek moderují oblastní valnou hromadu v Pardubicích.
(foto: Luděk Vojtěchovský)

o autorizaci v rámci autorizačních zkoušek. Domnívá se, že je nutné
pravidelně zařazovat v rámci celoživotního vzdělávání více seminářů
ohledně vad, poruch a havárií staveb a kontrolovat dodržování získání
potřebného počtu kreditů v rámci celoživotního vzdělávání. Nakonec
se Ing. Moucha ztotožnil s vyjádřením České asociace konzultačních
inženýrů – CACE k nedávným haváriím staveb, ale nesouhlasil s nezávislou kontrolou statiků, neboť v současnosti nemá žádnou oporu
v našem právním řádu, který je koncipován na osobní odpovědnosti
autorizovaných osob.

Volby
Ze 130 přítomných odevzdalo svůj hlasovací lístek 118 osob. Jeden
lístek byl neplatný. Na základě hlasování zůstal výbor oblasti v původním složení.

Složení výboru oblasti Pardubice 2018–2021
Předseda: Ing. Radim Loukota
Místopředseda: Ing. Drahomír Ježek
Členové: Pavel Čížek, Ing. Jiří Musil, Ing. Miroslav Němec
a Ing. Pavel Vacek

Usnesení
Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru a hospodaření za rok
2017 oblasti Pardubice a plán činnosti pro rok 2018, kterou přednesl
předseda výboru Ing. Radim Loukota.
Valná hromada vzala na vědomí informaci předsedy ČKAIT
Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2017, zprávu Dozorčí rady
ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT.
Valná hromada uložila výboru oblasti Pardubice hájit práva
autorizovaných osob, zajistit pořádání akcí v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob dle předloženého programu na I. pololetí
2018, do 30. dubna 2018 naplánovat a uskutečnit v rámci CŽV semi-
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náře a exkurze na II. pololetí 2018. Oblast Pardubice bude i nadále
udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy
a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi
v oboru stavebnictví. Bude pomáhat školám se stavebním zaměřením
v oblasti Pardubice a podporovat a průběžně vyhodnocovat program
celoživotního vzdělávání autorizovaných osob. Zvýšenou pozornost
bude věnovat změnám ve stavební legislativě a projedná návrhy
Ing. Mouchy z diskuse s příslušnými dotčenými orgány.
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Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi účastníky valné hromady,
nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Podle zprávy mandátové
komise na valné hromadě hlasovalo 130 autorizovaných osob ČKAIT
z oblasti Pardubice.
Ing. Radim Loukota
předseda oblasti ČKAIT Pardubice
člen Představenstva ČKAIT

Plzeň se zaměří na vzdělávání statiků a mostařů
Valná hromada oblasti Plzeň se konala 18. ledna 2018 v sále kulturního domu Měšťanská beseda. Na valné hromadě bylo přítomno
146 oprávněných voličů z 1609 pozvaných členů oblasti (9,1 % členů).
Na jednání byli pozváni zástupci veřejných orgánů kraje a města
Plzně včetně primátora města a vedoucích pracovníků úřadů magistrátu dotčených stavební činností. Jednání se účastnili zástupci Obce
architektů, Střední průmyslové školy stavební a Západočeské univerzity.
Byli pozváni i další hosté z řad odborné stavební veřejnosti.

Zpráva o činnosti v roce 2017
Jednání výboru oblasti probíhala jedenkrát měsíčně v zasedací místnosti kanceláře oblasti. Výbor se zabýval aktuálními úkoly, zabezpečením celoživotního vzdělávání a novými žádostmi o autorizaci.

Oblastní kancelář
Kancelář oblasti Plzeň je umístěna od roku 2017 v přízemí budovy
ŘSD v Hřímalého ulici č. 2464/37 v Plzni. Zahrnuje kancelář předsedy
oblasti, kancelář tajemnice a místnost pro zasedání a administrativní
a odbornou činnost se členy.
V kanceláři Komory jsou pořádány výborové schůze oblasti, setkání členů, kontroly deníků a menší odborné akce. Je zde také knihovna
se základní literaturou vydávanou Komorou a odborné časopisy. Tuto
místnost mohou využívat i členové naší pobočky pro svoje jednání
a setkání.
Administrativu oblastní kanceláře výborně zajišťovala tajemnice
paní Hana Hričinová.
V minulých letech pracovali v orgánech ČKAIT: Ing. Robert Špalek
jako místopředseda představenstva, Ing. Petr Bureš jako předseda Dozorčí komise a místopředseda Dozorčí rady, Ing. Miroslav Voldřich jako
člen Dozorčí komise oblasti Plzeň, Ing. Miroslav Brada ve Stavovském
soudu do března 2017.
Jako příspěvek k celoživotnímu vzdělávání členů ČKAIT připravil
výbor oblasti pravidelná školení. Celkem se uskutečnilo 16 akcí. Tématem těchto školení byly informace o nových a zajímavých stavbách
a technologiích, technických řešeních nebo novelizovaných zákonech,
normách a předpisech. Školení se konala v kinosále Střední průmyslové
školy stavební v Plzni zpravidla každé třetí úterý v měsíci. Jednalo se
o přednášky o energetické náročnosti budov organizované pomocí
centra ČKAIT, seminář o zděných výrobcích firmy Heluz a především
mostařské sympozium spojené s exkurzí na výstavbu železničních
mostů na hlavním nádraží v Plzni. Zde bych chtěl poděkovat Dr. Rybárovi
za přípravu a organizaci sympozia.
Oblastní kancelář ČKAIT je každoročně zastoupena v sedmičlenné
porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. V minulém ročníku soutěže
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byl členem poroty předseda výboru ČKAIT. K soutěži byl v minulém roce
přičleněn VII. ročník Ceny ČKAIT Plzeňského kraje. V tomto roce vyhlásíme osmý ročník soutěže s předpokládanou uzávěrkou v 14. května 2018.
Vyzývám proto naše členy k účasti s projekty a realizacemi staveb z roku
2016 a 2017, které by vhodně doplnily a předvedly naši práci společně
se stavbami v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje.
Dlouhodobě Komora spolupracuje s vedením Střední průmyslové
školy stavební v Plzni. Stavební průmyslovka v Plzni je renomovanou střední stavební školou s dlouhou historií a tradicí. Ve škole
probíhají již zmíněné semináře zaměřené na celoživotní vzdělávaní
členů oblasti.
Členové naší pobočky působí i na Západočeské univerzitě v Plzni,
kde na Katedře mechaniky již dvanáctým rokem probíhá výuka čtyřletého bakalářského oboru Stavební inženýrství a výuka navazujícího
magisterského jedenapůlročního studia s titulem Inženýr.

Plán činnosti na rok 2018
• Realizovat práci výboru ČKAIT ve shodě s úkoly Představenstva ČKAIT
a Shromáždění delegátů ČKAIT tak, aby byla posilována prestiž Komory u veřejnosti a zvyšována odborná úroveň členů ČKAIT a ochrana
jejich postavení v profesi.
• Zajistit na SPŠ stavební v Plzni minimálně 8 seminářů zaměřených
na odborné a stavebně právní témata, doplněné podle možností
odbornou exkurzí pro naše členy v program CŽV s bezplatnou účastí
členů ČKAIT.
• Spolupracovat s orgány kraje a města Plzně a jinými institucemi při
rozvoji stavebnictví a v přípravě investic v oblasti. Připravit seminář
k aktuálním otázkám stavební legislativy, norem a výstavby. Umožnit
bezplatnou účast na seminářích ČKAIT pracovníkům stavebních
úřadů.
• Zabezpečit zastoupení v porotě soutěže o nejlepší Stavbu roku
Plzeňského kraje 2017.
• Spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni a zejména
Fakultou aplikovaných věd na rozvoji a zviditelnění vysokoškolské
stavební výuky v našem kraji. Spolupracovat se SPŠ stavební v Plzni
a ostatními školami k podpoře a posílení stavební profese.

Složení výboru oblasti Plzeň 2018–2021
Předseda: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Místopředseda: Ing. Aleš Štrunc, CSc.
Členové: Ing. Petr Budín, Ing. Jan Sýkora, Ing. Jaromíra Škublová,
Ing. Robert Špalek, Ing. Zdeněk Zrno
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• Každý měsíc budou probíhat pravidelné semináře pro naše členy
většinou v kinosále SPŠ stavební v Plzni. Chceme podporovat rozvoj
informovanosti v oblasti nového stavebního zákona, nových podmínek
k nízkoenergetické výstavbě a výstavbě domů v pasivním standardu
k roku 2020 a na seznamování, přípravě a zavádění vhodné formy
BIM u stavebních objektů.
• V tomto roce naše oblast připravuje na 12. duben konferenci s názvem STATIKA STAVEB 2018 PLZEŇ. Chtěli bychom také pokračovat
v tradici speciálního sympozia pro mostaře. Akce připravujeme na
březen letošního roku.
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Volby
Volba delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT a jejich náhradníků proběhla aklamací. Z pléna nebyly žádné návrhy na změnu
jmen či pořadí. Byla provedena tajná volba členů výboru oblasti.
Celkem bylo odevzdáno 132 hlasovacích lístků, z toho 129 platných
a 3 neplatné. Do Dozorčí komise Praha za oblast Plzeň byl zvolen
Ing. Zdeněk Hanzelín.
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda oblasti ČKAIT Plzeň

Praha chce omezit funkční období volených představitelů
Valná hromada se konala 16. ledna 2018 již podruhé v Kongresovém
centru Praha v Praze-Nuslích. Zúčastnilo se jí 297 členů z celkového
počtu 9891 členů (3,00 %) oblasti.
Schůzi zahájil Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti, přivítal
čestné hosty, zejména děkana Strojní fakulty ČVUT prof. Ing. Michaela
Valáška, DrSc., a děkana Fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladislava
Lábuse, Hon. FAIA, a dále představitele ČKAIT. Schůzi vedl již tradičně
Ing. Jan Matějka, který seznámil přítomné s organizačními záležitostmi,
nechal schválit úpravu scénáře a organizoval volby komisí.
Ve zprávě o činnosti Ing. L. Bukovský vyhodnotil činnost oblasti
v roce 2017 a plnění úkolů z minulé valné hromady a poděkoval všem
aktivním členům. Ing. Milan Komínek seznámil valnou hromadu s plánem činnosti oblasti na rok 2018. Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT,
přednesl informaci o činnosti ČKAIT a související informace. Zprávu
o činnosti dozorčí rady přednesl prof. Ing. František Hrdlička, CSc.,
zprávu mandátové komise Ing. Jan Bořek.
Aklamací proběhla volba delegátů a náhradníků na shromáždění
delegátů 2018 a schválení rozšíření výboru na jedenáct členů. Po
rychlém představení všech kandidátů do výboru oblasti předseda
volební komise Ing. Karel Blecha zorganizoval volby do výboru oblasti.
Během sčítání hlasů vystoupili čestní hosté a zástupci firmy GrECo
JLT Czech Republic s.r.o. a president ČSSI Ing. Adam Vokurka, Ph.D.,
a pastpresident Ing. Pavel Štěpán. Dále následovala rozsáhlá diskuse.

O přístupu k normám

Komory. Ing. P. Štěpán informoval o probíhající architektonické soutěži,
o které bude sděleno více na Shromáždění delegátů ČKAIT.

Archivace typových podkladů
Ing. J. Bořek navrhl, aby se ČKAIT zabývala archivací typových podkladů
zejména k panelové výstavbě, na to reagovala Ing. Šárka Janoušková,
která sdělila, že již některé podklady byly digitalizovány a jsou k dispozici v knihovně. Doporučila členům, aby se obraceli na knihovnu, pokud
získají další podklady. K tomu Ing. P. Křeček sdělil, že projednával již
dříve tuto skutečnost se Státním fondem bydlení, ale tito neměli zájem
na archivaci dokumentace.

Další diskuse
Ing. Bořek žádal, aby se Komora přičinila o koordinaci eurokódů s tím,
že stavební jsou výrazně odlišné od obdobných strojních, a že pro běžné
použití by měly být výsledky kompatibilní.
Ing. Peter Bado upozornil na nedostatečné vzdělávání osob v oboru dopravní stavby, s tím, že tyto jsou celé jaro, léto a podzim v terénu
a čas mají pouze v zimě, a proto nejsou schopni zajistit požadovaných
dvanáct bodů za běh CŽV.
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, vystoupil s informací k CŽV.
Ing. Radek Hnízdil seznámil přítomné s přípravou nových webových
stránek Komory.
Ing. Richard Motyčka zmínil, že chybí ministerstvo stavebnictví,
zdůraznil požadavky na vzdělávání, hovořil o požadavcích na osoby

Ing. V. Mach informoval, že studenti FA ČVUT mají zdarma omezený
přístup k ČSN; prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, doplnil, že se
jedná o pilotní projekt.
Ing. Lubomír Keim, CSc., zastupující ČKAIT v dozorčí radě České
agentury pro standardizaci (ČAS), která od 1. ledna 2018 zajišťuje
tvorbu a distribuci ČSN, uvedl, že pilotní projekt má zpřístupnit ČSN
studentům FA v jejich tabletech nebo NB a tímto způsobem je učit
aktivnímu využívání norem. Ze strany studentů se to může jevit jako
poskytování „norem zadarmo“, ale ve skutečnosti tomu tak není, ani
tomu tak být nesmí. Přístup k ČSN zdarma nelze řešit a není to konstruktivní téma k diskusi s ČAS. Obdobný model, jak se testuje na FA,
by mohl být základem diskuse s ČAS, s definovanou spoluúčastí ČKAIT
jako službu svým členům.

K dostavbě Sokolská
Z pléna byly žádány informace o přípravě stavebních úprav budovy
ČKAIT v Sokolské, která zatím probíhá s minimem zpráv vůči členům

Ing. Michael Trnka ml., CSc., v rozhovoru s Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D., prezidentem ČSSI, na valné hromadě oblasti Praha a Středočeský kraj (foto: Soňa Rafajová)
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vykonávající technických dozor, navrhl program obnovy stavebnictví
a vyzval k vymezení, co je špatně a čemu se následně věnovat. Navrhl
aktivity při řešení sporů ve stavebnictví zejména propojením ČKAIT–
KSZ–AZO nejlépe v koordinaci např. s HK ČR tak, aby bylo dosaženo
zkvalitnění znaleckých posudků (zejména v oboru stavebnictví).
Ing. A. Vokurka, Ph.D., informoval o odborných společnostech ČSSI.

Volby
Volební komise informovala, že v prvním kole voleb bylo zvoleno jedenáct členů výboru a dva náhradníci. Dále provedla volbu 2 náhradníků
do dozorčí komise.
Ing. L. Bukovský přednesl návrh na změnu Organizačního
řádu ČKAIT, který byl všem členům oblasti předem avizován. Do
Organizačního řádu § 3 čl. 8 vložit za první větu „Funkční období
člena představenstva je omezeno na tři bezprostředně po sobě
jdoucí volební období.“ Jedná se o příspěvek k diskusi o možných
změnách v ČKAIT.
Předseda návrhové komise Ing. Michael Trnka ml., CSc.,
přednesl návrh usnesení, řídil projednání a schválení usnesení
valné hromady.

Usnesení – úkoly pro výbor oblasti
Valná hromada uložila výboru oblasti:
Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2018. Podílet
se na jednání o možnosti vedení deníku AO i v elektronické formě
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jako jednu z variant (buď elektronická nebo písemná). Vytvořit
organizační opatření pro sledování ekonomiky oblasti Praha.
Účastnit se připomínkování Územního plánu hl. m. Prahy, pro toto
vytvořit pracovní skupinu specialistů. Pomoci v iniciaci změny
obsahu webových stránek ČKAIT (udržovat web aktuální, upravit
vyhledávání, řadit informace dle data vzniku, zajistit neveřejnou
oblast webu). Předložit návrh změny organizačního řádu orgánům
ČKAIT k dalšímu projednání na Shromáždění delegátů ČKAIT 2018.
Iniciovat vznik databáze podzemních vedení s povinností jejich
zápisu do katastru nemovitostí. Zvýšit rozmanitost přednášek
celoživotního vzdělávání, aby zahrnuly všechny oblasti činnosti
AO včetně stavbyvedoucích.
Ing. Ladislav Bukovský
předseda oblasti ČKAIT Praha

Složení výboru oblasti Praha 2018–2021
Předseda: Ing. Ladislav Bukovský
Místopředseda: Ing. Milan Komínek, Ing. Michael Trnka ml., CSc.
Členové: Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek,
Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jan Matějka, Ing. Tomáš Nosek,
Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek,
Ing. Vladimíra Špačková

Ústí nad Labem podporuje vodní dopravu
Valná hromada oblasti se konala 15. ledna 2018 v Národním domě
v Ústí nad Labem. Bylo rozesláno 1785 pozvánek autorizovaným
osobám, přítomno bylo 126 členů, což je 7,06 %.
Valnou hromadu zahájil, řídil a hosty uvítal předseda Ing. Martin
Mandík. Jednalo se o tyto hosty: Jaroslav Doubrava – senátor,
Mgr. Karel Krejza a Mgr. Mikuláš Peksa – poslanci, ředitel SPŠS a OA
v Kadani PaedDr. Zdeněk Hrdina, předseda OP ČSSI Ing. Jiří Zima,
paní Ing. Zdeňka Švehlová, vedoucí odboru ÚP a SŘ KÚ (Územní plán
a stavební řád), Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí OÚP města
Litoměřice, Ing. Lenka Mirgová, vedoucí OÚP a SŘ Magistrátu města
Teplice, Ing. Bartoníčková a Mgr. Doležal, zástupci pojišťovacího makléře GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Dále byli z představitelů ČKAIT
přítomni: předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, ředitel kanceláře Praha
Ing. Radek Hnízdil, Ing. Lenka Zimová, vedoucí střediska pro autorizace,
Ing. Dominika Hejduková, vedoucí Střediska vzdělávání a informatiky
ČKAIT, Marie Báčová, poradce předsedy, Ing. Martin Šafařík, člen DR
ČKAIT a manželé Dolanovi z IC ČKAIT Hradec Králové.
Před dalšími body jednání informoval o předání stříbrné medaile
ČKAIT k 25. výročí vzniku ČKAIT Ing. Vladimíru Provazníkovi, CSc.,
bývalému šéfovi ÚHA města Ústí nad Labem za aktivní činnost při
iniciaci autorizačního zákona a činnost pro ČKAIT. Ing. Provazník byl
v Ústí spoluiniciátorem vzniku/obnovení činnosti OP ČSSI a členem
přípravného výboru ČKAIT.

Druhý nejvyšší počet vzdělávacích akcí
Oblast Ústí nad Labem uspořádala ve srovnání s ostatními oblastmi
druhý nejvyšší počet vzdělávacích programů. V rámci CŽV se usku-
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tečnilo celkem 27 akcí, z toho 21 přednášek a seminářů, čtyři odborné
prezentace a dvě exkurze. Zúčastnilo se jich 869 osob a obecně se
zvýšil zájem o vzdělávání.
Úplně nejvýznamnější akcí byla Konference Labská vodní cesta,
která se konala 26. května 2017 jako oslava 25 let existence ČKAIT
na parníku během plavby z Ústí do Drážďan. Další významnou akcí
byl tradiční mezinárodní seminář Železniční dopravní cesta, pořádaný
pod naší záštitou VOŠ a SPŠ Děčín. Loňský ročník byl na téma Opravy
a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách. Letošní ročník se bude
věnovat Labské vodní cestě. Problematiky BIM ve stavebnictví se týkala
exkurze na stavbu D4 u Skalky, kde se realizovala právě s využitím této
metody. Velmi zajímavý byl seminář Energetická náročnost budov,
který byl přednášejícími (Ing. Frolík, Ing. Kabrhel a Ing. arch. Smola)
pojat netradičně – ne výpočty ztrát a návrhy zateplování, ale snahou
přijmout nový pohled na urbanismus, výstavbu, městské inženýrství
a navrhování staveb tak, aby splňovaly potřebné požadavky, ale byly
i příjemné a zdravé pro bydlení a navíc i souzněly s okolím.

Stavba roku 2017 má pouze 5 staveb
Vloni byl vyhlášen další ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje, kterou
oblast pořádá společně s OHK Litoměřice. Nad soutěží převzal záštitu
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Do soutěže bylo sice přihlášeno pouze pět, zato velmi zajímavých, akcí. Dne 4. prosince 2017
zasedala porota, tradičně pod předsednictvím pana profesora Miloše
Pavlíka, prorektora ČVUT pro výstavbu. Členy poroty byl dále i zástupci
výboru oblasti – Ing. Mandík, Ing. Vrba a Ing. Zima za OP ČSSI. Slavnostní vyhlášení se uskuteční pravděpodobně začátkem března 2018.
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Z vystoupení hostů
Ing. Pavel Křeček ve svém vystoupení poděkoval předsedovi OK za
činnost v oblasti, v Představenstvu ČKAIT a další činnosti pro Komoru.
Ing. Zimovi a jeho týmu poděkoval za aktivitu při zajištění Konference
Labská vodní cesta během jízdy na parníku z Ústí do Drážďan, pořádanou jako slavnostní akci k 25. výročí ČKAIT. Informoval o problémech
kolem legislativy a o další činnosti ČKAIT.
Senátor Jaroslav Doubrava se vyjádřil, že se hodlá i nadále angažovat
v problematice splavnění Labe.
Ing. Jiří Zima, předseda OP ČSSI v oblasti, se také vrátil k významu
Labské vodní cesty.
Diskuse byla minimální, týkala se nedostatečného finančního
ocenění AO, potřeby lepší prezentace Komory vůči veřejnosti, kritiky
„nejnižší ceny“ jako příčiny nekvalit ve stavebnictví apod. Ozvala se
i kritika Ing. Jedináka za rozeslání svého předvolebního videa před
volbami poslanců na privátní adresy členů ČKAIT. Na diskusi reagoval
vesměs předseda ČKAIT Ing. Křeček.

VALNÉ HROMADY OBLASTÍ ČKAIT
Náhradníkem pro DK ČKAIT za oblast byl zvolen Ing. Libor Chochol.
Do výboru oblasti byli zvoleni zástupci ve třech volebních kolech.

Usnesení
Valná hromada uložila výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro
rok 2018, zejména v oblasti CŽV a vyhodnotit závěry valné hromady a náměty z ní se trvale zabývat. Delegátům za oblast UL na SD 2018 uložila
podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými byli na VHO seznámeni.
Během jednání byly promítány fotografie z akcí oblasti v roce 2017,
materiály IC ČKAIT a SVI ČKAIT. Na závěr poděkoval předseda OK Ing.
Mandík přítomným za účast a pozval je do přísálí na malé občerstvení
a další neformální diskusi.
Ing. Martin Mandík
předseda oblasti ČKAIT Ústí nad Labem

Složení výboru oblasti Ústí nad Labem 2018–2021

Volby

Předseda: Ing. Martin Mandík

Na shromáždění delegátů bylo zvoleno podle směrného čísla jedenáct
delegátů: Ing. Venuše Brunclíková, MBA, Ing. Tomáš Bursík, Ing. Martin David, Ing. Josef Filip, PhD., Václav Fůs, Mgr. Ing. David Jedinák,
Ing. Martin Mandík, Ing. Petr Plichta, Ing. Luděk Sahulka, Ing. Jaroslav
Vrba a Ing. Jiří Zima. Náhradníky bez určení pořadí jsou Bc. Jan Jaša,
Ing. Zbyněk Vodák, Ing. František Zurek a Ing. Josef Dvorský.

Místopředseda: Ing. Jaroslav Vrba
Členové: Ing. Venuše Brunclíková, MBA, Ing. Josef Filip, PhD.,
Václav Fůs, Ing. Petr Hajdina, Mgr. Ing. David Jedinák,
Ing. Radek Pešout, Ing. Luděk Sahulka, Ing. Jiří Zima

Zlín zvolil změnu ve vedení oblasti
Valná hromada ČKAIT Zlín se konala 24. ledna 2018. Účastnilo se
94 členů z 1435 řádných členů oblasti Zlín, což odpovídá 6,6 %.
Dominantami programu valné hromady byla zpráva o činnosti
výboru oblasti Zlín, vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Křečka a především
volby do výboru oblasti.

Diskuse o nedočerpaných finančních prostředcích
Hlavním předmětem diskuse byla otázka čerpání finančních prostředků na odbornou činnost tak, aby oblast opakovaně nemusela
vracet nevyužité prostředky. Dále v diskusi zazněly návrhy na rozsah
konzultačních hodin kanceláře oblasti Zlín, zejména zavedení těchto
hodin v odpoledním čase tak, aby si zájemci nemuseli brát volno ze
zaměstnání a s ohledem na problematiku parkování v lokalitě, kde je
sídlo oblastní kanceláře. Dále zazněl návrh na zavedení poradenské
odborné výpomoci mladým projektantům.
Usnesení a úkoly na rok 2018 zaznamenané v usnesení
z valné hromady ukládá delegátům oblasti Zlín schválených
valnou hromadou podpořit na shromáždění delegátů v Praze 24.
března 2018 podpořit schválení hlavních úkolů činnosti Komory
pro rok 2018 a dále podpořit schválení rozpočtu Komory na rok
2018. Dále ukládá členům výboru oblasti Zlín, aby zajistila plnění
plánu činnosti pro rok 2018 a vyhodnotila závěry z diskuse z valné
hromady, ze kterých vyplynuly již výše uvedené úkoly, zejména
řešit odbornou činnost oblastní pobočky tak, aby bylo naplněno
čerpání vyčleněných finančních prostředků, řešit rozsah konzultačních hodin kanceláře oblasti Zlín a řešit poradenskou činnost
pro mladé členy.

Nové vedení výboru oblasti

O práci v sedmičlenném výboru oblasti se ucházelo devět kandidátů. Dle
zjištění mandátní komise se na valnou hromadu prezentovalo podpisem
94 řádných členů oblasti ČKAIT, hlasovací kvórum pro zvolení kandidátů
tedy činí 48 hlasů. Počet odevzdaných hlasovacích lístků byl 87 (tedy
92,55 % účastníků valné hromady), z toho 83 lístků (tedy 88,30 %) bylo
platných. Z výše uvedených kandidátů byli zvoleni: Ing. Petr Chytil
(77 hlasů), Ing. Ladislav Alster (76 hlasů), Ing. Marta Banotová (76 hlasů), Ing. Stanislav Sigmund (65 hlasů), Ing. Ladislav Smola (64 hlasy),
Ing. Věra Řehůřková (62 hlasy) a Ing. Rostislav Bajza (56 hlasů).
Ing. Jiří Matúš (53 hlasy) a Ing. Igor Balák (51 hlas) zvoleni nebyli,
splnili však hlasovací kvórum 48 hlasů.
Na prvním zasedání nově zvoleného výboru oblasti potom zvolení
členové zvolili nového předsedu výboru oblasti Zlín Ing. Ladislava
Alstera a místopředsedu oblasti Ing. Petra Chytila.

Oblast se zaměří více na vzdělávání
Program celoživotního vzdělávání ČKAIT je jednou z priorit činností
Komory. V roce 2016 začal nový cyklus celoživotního vzdělávání. Na
konci nového cyklu CŽV bude všem autorizovaným osobám, které
se aktivně do tohoto programu zapojili a doloží čestné prohlášení
vystaven Certifikát odbornosti. Na základě tohoto certifikátu je při
případném řešení pojistné události snížena spoluúčast autorizované
osoby z 10.000 Kč na 5.000 Kč.
V průběhu roku 2017 zajistila oblastní kancelář šest akcí –
přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 145 členů. Mimo přednášky
zorganizovala oblastní kancelář ve spolupráci s ČSSI úspěšnou exkurzi
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na dokončenou stavbu nového vzdělávacího komplexu univerzity UTB.
V příštím roce bychom chtěli navázat na úspěšné zahraniční exkurze
a ve spolupráci s ČSSI nabídnout členům podobné akce jako v předchozích obdobích. Další aktivitu bychom chtěli soustředit na prohlídky
významných staveb postavených ve Zlínském kraji.
Akreditované akce oblasti Zlín zařazené do programu CŽV naleznete na webových stránkách ČKAIT pod záložkou – termínová listina
oblasti Zlín. Pokud bude vhodné téma, které nebylo možné z časových
důvodů zařadit do akreditovaného programu, zařadíme ho do CŽV
mimo akreditaci.

Rada pro podporu rozvoje profese – Informační činnost
I když se základní součástí integrovaného profesního informačního
systému stal systém PROFESIS, který byl přesunut z tradičního DVD na
webové stránky s doménou www.profesis.cz, zastávají stále důležitou
roli i další dostupné zdroje informací, včetně tištěných publikací. Oblastní kancelář je pravidelně informována Informačním centrem ČKAIT
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o nově vydaných odborných publikacích a tyto informace předává dále
svým členům. Tyto publikace jsou k dispozici v oblastní kanceláři Zlín,
v roce 2017 byly v oblasti Zlín prodány publikace v celkové hodnotě
16 875 Kč. Největší zájem byl o publikaci Rozsah požadavků pro ověření
znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.
V letošním roce je vydáno 15. vydání této publikace.
Ing. Ladislav Alster
předseda oblasti ČKAIT Zlín

Složení výboru oblasti Zlín 2018–2021
Předseda: Ing. Ladislav Alster
Místopředseda: Ing. Petr Chytil
Členové: Ing. Marta Banotová, Ing. Stanislav Sigmund,
Ing. Ladislav Smola, Ing, Věra Řehůřková, Ing. Rostislav Bajza

Studenti SPŠ stavební Havířov v Andalusii
V rámci odborných aktivit spolupracuje OK ČKAIT
Ostrava také se stavebními průmyslovkami na území
Moravskoslezského kraje. Jednou z nich je SPŠ
stavební Havířov, jejíž studenti se snaží získávat také
zahraniční zkušenosti. V minulém roce, resp. v lednu
a v září 2017, vycestovaly dvě skupiny studentů této
školy do španělské Sevilly. Jednalo se o odborné stáže
pro celkem 32 studentů z 2., 3. a 4. ročníků, jenž byly
realizovány v rámci operačního programu Erasmus+
jako součást projektu Ekologický dům se zaměřením
na mobilitu žáků v odborném vzdělávání a přípravě.
Partnerem na španělské straně byla odborná škola
SAFA Nuestra Senora de los Reyes v Seville.
Hlavními cíli projektu byly vedle teoretické přípravy zejména praktické činnosti. Studenti pod vedením školitele Manuela Franca
Tovara, externího pracovníka vyučujícího na univerzitě v Seville,
pracovali s grafickým programem AutoCAD a učili se principy
návrhu bioklimatického domu s využitím slunečního záření. Výuka
byla prováděna v angličtině, ale studenti se rovněž seznámili se
základy běžné španělštiny a se španělskou odbornou terminologií
související s tématem projektu.
Ve volných chvílích studenti poznávali skvosty španělské architektury, krásy přírody i zajímavosti každodenního života slunné Andalusie.
Účast SPŠ stavební Havířov v tomto projektu byla velkým
přínosem a cennou zkušeností jak pro žáky, tak zároveň i pedagogy
školy a vydařeným příkladem obohacení a zatraktivnění školního
vzdělávacího programu studijního oboru Stavebnictví.
Studenti a školitel Manuel Franco Tovar při prohlídce Sevilly. (foto: Francisco Javier
Hoyo de la Torre)
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Ing. Renata Zdařilová
členka Představenstva ČKAIT
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Rekonstrukce koleje Ostrov nad Oslavou (zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Brno, zdroj: Stavba Vysočiny)

Představujeme oblast Jihlava
ČKAIT je sice nepolitická instituce, ale jedním z jejích hlavních úkolů je tvorba a koordinace legislativního prostředí ve
stavebnictví. Spolupráce s politiky, se státní správou a samosprávou je pro ni nezbytná. V Jihlavě toto umí výborně.
Na podzim skončily parlamentní volby, legitimní vládu však stále nemáme. Ta předchozí prosadila novelu stavebního zákona, která však
zdaleka neplní potřeby společnosti ve stavební oblasti. Nápravu je
možno očekávat pouze novelou kompetenčního zákona a navržením
a schválením zcela nového stavebního zákona. Pokud k tomu nedojde,
nezmění se stávající stav, který se negativně promítá do navrhování
a povolování staveb. Prosadit toto bude možné pouze neustálým
tlakem na Poslaneckou sněmovnu, Senát, ministerstva a vládu. Ale
abychom mohli s touto nekonečnou prací začít, potřebujeme k jednání
plnohodnotné a seriózní partnery právě na ministerstvech, ve vládě
a v Parlamentu. Zatím je tam nemáme. Snad se dočkáme.
Nový stavební zákon nemohou psát právníci, je to doména stavbařů. Právníci nám mohou pouze pomáhat při formulaci jednotlivých
vět a odstavců, nemohou však udávat směr a navrhovat teze a cíle
legislativních procesů.

Součinnost s krajem při posuzování kvality projektů
Již několik roků jsme vázáni smlouvou o spolupráci mezi ČKAIT a KÚ
Vysočina. Dlouholetá úspěšná spolupráce se samosprávou a správou

našeho kraje tak má právní podklad. Smlouva je uzavřena na dobu
neurčitou, předpokládáme, že postupem času najdeme další nové
formy a oblasti spolupráce. Velmi aktuálním prostorem spolupráce je
například problematika veřejných zakázek nebo součinnost v posuzování kvality projektových prací, které Kraj Vysočina zadává.

Spolupracujeme s hasiči
Na smlouvu o spolupráci s Krajem Vysočina navázala smlouva s HZS
Kraje Vysočina o spolupráci v krizových a havarijních situacích. Dohodli
jsme s vedením HZS kraje parametry spolupráce a s vybranými kolegy –
statiky, dopraváky, vodohospodáři a dalšími jsme vytvořili havarijní tým,
který spolupracuje s HZS v krizových situacích. Jistě máme na paměti
sněhové kalamity nebo povodně, mohou však nastat krizové situace,
které zaviní pouze chybující člověk. Na všechny tyto alternativy jsme
připraveni a pomoc našich kolegů je v tomto smyslu nezastupitelná.
V loňském roce jsme se pokusili uspořádat celostátní konferenci,
na kterou jsme svolali experty ČKAIT, působící v rámci součinnosti s HZS
v jednotlivých krajích. Společně s HZS Kraje Vysočina a Záchranným
útvarem HZS ČR v Hlučíně a jeho Jihlavskou rotou jsme připravili
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jednodenní program. Bohužel pro minimální zájem našich členů jsme
tuto konferenci zrušili. Je nyní na zváženou, zda nebude namístě učinit
druhý pokus a skupinu expertů ČKAIT rozšířit o naše požární specialisty
a pracovníky HZS ostatních krajů. Určitě máte někteří zkušenosti s tím, že
v jednotlivých krajích se uplatňují různé výklady vyhlášek a norem. Tato
konference by vytvořila mj. platformu pro sjednocení různých výkladů.

Pomáháme školám
Podepsáním smlouvy o spolupráci se středními školami na předchozí
valné hromadě jsme završili přípravnou fázi spolupráce. Cílem naší spolupráce je přiblížit školy současné praxi, propojit zkušenosti a znalosti
našich členů s potřebami středních stavebních škol. Vždyť tam roste generace našich následníků a tato spolupráce je jednou z forem předávání
zkušeností mladým. Účastníme se práce ve školských radách, profesoři
škol jsou pravidelnými účastníky našich seminářů, účastníme se projektů
škol. ČKAIT se v loňském roce pokusila vytvořit pod patronací MPO ČR
celostátní soutěž středních škol. Tento návrh byl díky neskutečné energii
kolegy Svatopluka Zídka prosazen a studentská soutěž se letos uskuteční.

Stavba Vysočiny – přihlaste nové stavby do 11. 5. 2018
Oblastní výbor ČKAIT Jihlava je spoluzakladatelem a spolupořadatelem
soutěže Stavba Vysočiny. Před několika léty jsme se rozhodli udělovat
Cenu ČKAIT. Určení vítěze této ceny je na členech výboru oblastní kanceláře. Členové výboru obdrží seznam soutěžních návrhů a každý určí pořadí
třech nejlepších. Součet těchto umístění určil vítěze Ceny ČKAIT. Udělení
cen Stavba Vysočiny proběhlo loni ve Velkém Meziříčí, v Kulturním domě
Jupiter. Cenu ČKAIT Stavby Vysočiny za rok 2016 získala Pěší trasa podél
barokního mostu, vybudovaná ve Žďáru nad Sázavou.

Podporujeme vzdělávání
Všechny odborné semináře proběhly v prostorách krajského úřadu,
které jsou pro tento účel velmi dobře vybavené a poskytují vysoký standard prostředí. Na všechny semináře jsme zvali pracovníky krajského
úřadu, pracovníky stavebních úřadů a zástupce středních stavebních
škol. Konáme tak proto, abychom propojili prostor povolování staveb
s prostorem projektování, chceme, aby se úředníci stavebního úřadu
a projektanti vzájemně pochopili a porozuměli svým procedurám.
Dalším důvodem bylo poskytnout odborné vzdělávání stavebním
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úřadům. Neposledním důvodem bylo to, že jsme se k této službě
přihlásili podepsáním smlouvy o spolupráci s Krajem Vysočina. Účast
na jednotlivých seminářích se pohybovala od 40 do 100 posluchačů.

Dvakrát BIM
Hlavním tématem loňského roku byla v naší Komoře problematika BIM,
které jsme věnovali dva semináře. Jeden byl organizován celostátně
a na druhý jsme pozvali projekční společnost PROJECT CONSULT s.r.o.,
působící na Vysočině, která již několik roků BIM používá. Poznatky
a zkušenosti přednesené na semináři byly velmi inspirující. Očekáváme,
že toto téma bude nosné pro několik dalších období.

Setkání projektantů se zástupci státní správy
Závěrečným seminářem v loňském roce bylo již druhé setkání dotčených orgánů státní správy a správců sítí s projektanty a zástupci
stavebních úřadů. Již podruhé jsme si ověřili, že takováto setkání
mají hluboký význam a smysl. Kultivují prostředí navrhování staveb,
ve kterém se všichni, kdo se scházejí na semináři, pohybují a mají
svoji nezastupitelnou roli. Proto je nutné, aby se setkávali, poznávali
a dokázali se vzájemně poznat a pochopit. Jenom z takového dialogu
vznikne realizovatelný kompromis, a přiznejme si, schválená projektová
dokumentace je kompromis, společný průsečík možného a chtěného.
V těchto setkáních budeme určitě pokračovat, považuji je za velmi potřebné a užitečné. Jenom malá poznámka, na poslední poradě předsedů
oblastí padla otázka: Jak dokážete, že vám na seminář přijdou zástupci
dotčených orgánů a správců sítí? Nám by se to nepodařilo. Nemám
na to jinou odpověď než tu, že je požádáme, navštívíme a oni přijdou.

O konferenci památkářů
Třetí celostátní konferenci Památkář, projektant a investor ve vzájemném
dialogu jsme uskutečnili ve dnech 25.–26. října 2017. Proběhla v historickém sále radnice v Havlíčkově Brodě. Součástí byla také exkurze na hrad
Lipnice, spojená s odbornou prohlídkou hradu. Hlavní organizátor konference, kolega Bc. Libor Honzárek, připravil zajímavý program. Jednotlivá
vystoupení se zabývala vizuálním smogem, veřejným památkovým
prostorem v detailech, fasádami památkových objektů v našich městech
a výjimečnými památkovými stavbami a přestavbami. Hlavním hostem
konference byl Ing. arch. David Vávra. Velmi si ceníme vystoupení našeho
pravidelného hosta, kolegy Ing. Svatopluka Zídka. Předpokládáme, že třetí
konání konference vytvořilo předpoklady pro její další existenci. Toto je
také patrné z plánu práce na letošní rok, plánujeme již čtvrté pokračování.

O územním plánu Klimkovic

Zimní stadion Telč (zhotovitel: H + H TECHNIKA, spol. s r.o., Brno, zdroj: Stavba Vysočiny)
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Exkurzi na severní Moravu jsem plánoval několik roků. Důvod je velmi
jednoduchý. Počátkem devadesátých let jsem na severní Moravě strávil
tři velmi intenzivní roky při projektování a následné realizaci jodobrómových Sanatorií Klimkovice. A nyní jsem se chtěl podívat, jak „naše“ lázně
po 23 letech provozování vypadají a fungují a také se trochu pochlubit
kolegyním a kolegům svým největším projektovým dílem. Exkurze
začala návštěvou klimkovické radnice a přijetím u starosty města Ing.
Zdeňka Hušťáka. Přednáška nad územním plánem města Klimkovice,
který naprosto zásadně změnila výstavba lázní, byla velmi inspirující
a dokazovala, jak je možno krajinu i život v ní rychle měnit. Doufám, že
v případě lázní měnit k lepšímu. Potom následovala prohlídka lázní, další
den prohlídka hornického muzea Landek a zejména Dolních Vítkovic,
které se mění z industriální zóny v zónu historickou a volnočasovou.
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Západní Čechy jsou výkladní skříní našeho stavitelství
Dokonalý pohled do historie stavitelství podává Centrum stavitelského
dědictví v Plasích. Proto to byla naše první zastávka, kde jsme kromě
centra navštívili plaský klášter. Naše cesta dále vedla do kláštera Teplá.
Renovovaná část kláštera, která byla předmětem naší prohlídky je dobrou ukázkou, jak kvalitně opravit zpustlé historické památky. Pro kolegy
z Vysočiny bylo obzvlášť zajímavé, že stavební práce v klášteře prováděla vysočinská společnost Starkon a.s. Další den jsme věnovali městu
Cheb. Procházka po městě s fundovanou průvodkyní nám dokázala, že
základní oprava města Cheb proběhla velmi úspěšně. Pěší zóna s Bránou
času od sochaře Mariana Karla nabízí exkluzivní procházku a stejně tak
chebský hrad je ukázkou, že o památky se lze starat příkladně. Poslední
den exkurze jsme věnovali krátké procházce Karlovými Vary a návštěvě
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Žatce. Královské město Žatec se vyznačuje chmelařskou tradicí. Město
na tomto fenoménu vystavělo svůj současný charakter. Chrám chmele
a piva a rozhledna Chmelový maják jsou představiteli tohoto trendu.
V centrálních orgánech ČKAIT působí tito zástupci oblasti Jihlava:
v Představenstvu Ing. Karel Vaverka, v Dozorčí radě Ing. František
Kavina, ve Stavovském soudu Ing. Pavel Hořejší.
Závěr zprávy patří oprávněně poděkování. Děkuji kolegyním
a kolegům z výboru oblasti, naší tajemnici Lence Zemanové, našim
smluvním partnerům a v první řadě vám, aktivním členům naší oblasti.
Bez vás by naše Komora neexistovala.
Ing. Karel Vaverka
předseda oblasti ČKAIT Jihlava

Setkání zástupců inženýrských komor
Heslo Inženýři jako tvůrci společnosti bylo hlavním tématem 26. bavorského inženýrského dne, který se konal
26. ledna 2018 ve staré kongresové hale v Mnichově.
26. bavorský inženýrský den byl neformálně zahájen již v předvečer přátelským setkáním domácích i zahraničních hostů s představiteli Bavorské
inženýrské komory (BayIK) v kanceláři Bavorské inženýrské komory
v Mnichově. Hosty uvítal prezident BayIK prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken.
Přítomny byly nejen delegace německých zemských inženýrských komor,
ale i Slovenské inženýrské komory, Britské inženýrské komory, Polské
inženýrské komory a Rakouské komory inženýrů a architektů.

Společná témata bez rozdílu hranic: honoráře
a komplikovaná legislativa
Důležitou součástí mezinárodních setkání profesních kolegů jsou
kuloárové diskuse. S představiteli BayIK a také Slovenské inženýrské
komory jsme jednali o současných problémech v našem resortu.
Soustředili jsme se zejména na problematiku komunikace jednotlivých
komor v Evropě. Mezinárodní setkání se zahraničními kolegy jsou velmi
důležitá. Je mnoho společných témat, která se promítají do naší práce
bez rozdílu hranic. Ať už se jedná o honoráře, komplikovanou legislativu a v poslední době i o projektování v systému BIM. Jestliže máme
celoevropskou inženýrskou organizaci – ECCE, je nutné ji využít na to,
aby se stala společnou hlásnou troubou k řešení společných problémů.
Akreditováno bylo mnoho účastníků, mezi nimiž byla řada hostů ze
společenské a politické sféry. Zdravici za všechny tyto hosty přednesla
paní Ulrike Scharf, bavorská ministryně životního prostředí a ochrany
spotřebitelů.

Jsou inženýři tvůrci společnosti?
Velmi zajímavé byly obě hlavní přednášky Inženýrského dne. Jako
první vystoupil prof. Dr. Gunter Dueck s přednáškou na téma Inženýři – tvůrci společnosti? Přednášející je úspěšným spisovatelem,
matematikem a filozofem. Jeho příspěvek odlehčenou formou ukázal,
jak inženýři utvářejí ekonomický a stavebně kulturní vývoj dnešní společnosti. Vzhledem k sílicí digitalizaci pracovních a komunikačních
procesů je nutné, aby se inženýři aktivně stavěli k politicko-společenskému dění. V dnešní době je podle profesora Duecka nutné, aby

Českou stranu na Bavorském inženýrském dni v Mnichově zastupoval Ing. Robert
Špalek, místopředseda ČKAIT, Ing. Svatopluk Zídek, člen Představenstva
ČKAIT, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI a Ing. Pavel Budka, vyslanec ČKAIT
u BayIK. (foto: archiv BayIK)

odbornost inženýra byla zohledněna v politické argumentaci a aby
inženýři jako tvůrci pokroku nebyli pasivní.

Bez srozumitelné komunikace to nejde
Dalším přednášejícím byl prof. Sigmund Gottlieb. Ten byl mezi léty 1995
a 2017 šéfredaktorem Bavorské televize a moderoval úspěšný pořad Mnichovské kolo. V současnosti je členem univerzitní rady Univerzity Pasov.
Ve své přednášce se zabýval úlohou inženýrů v zorném poli médií a společnosti. Poukázal na důležitost občansky srozumitelné komunikace inženýrů
směrem ke společnosti. K tomu patří rovněž aktivní účast na politické
tvorbě priorit a sebevědomá prezentace inženýrských činností v médiích.
Po ukončení oficiálního programu inženýrského dne pokračovali
organizátoři i ostatní účastníci v dialogu v přilehlých prostorách přednáškového sálu.
Ing. Robert Špalek
místopředseda ČKAIT
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Konference Památkář, projektant
a investor ve vzájemném dialogu
Na podzim 2017 se v historické budově Staré radnice na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě uskutečnil již třetí
ročník konference o vzájemném vztahu a spolupráci pracovníků památkové péče, projektantů a investorů. Záštitu
této akci poskytlo Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav.
Diskutovalo se o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru
nebo o navrhování městských mobiliářů. Pozornost byla zaměřena rovněž
na vhodnost používaných materiálů při opravách fasád historických
budov, uplatnění zeleně v centrech měst a také na industriální památky.
Součástí programu byla i návštěva hradu Lipnice nad Sázavou, kde
proběhla komentovaná prohlídka postupně upravovaného gotického
hradu, kde byly v minulosti uplatněny železobetonové stropní konstrukce.
Průvodcem byl spoluautor návrhu oprav arch. Miloslav Hanzl a kastelán
Marek Hanzlík. Hrad Lipnice se stal názorným příkladem dřívějšího a současného přístupu ke konzervaci a restaurování památkově chráněných
staveb. Střetává se tu bývalé pojetí úpravy a doplňování historických
staveb, uplatňující např. železobetonové stropní konstrukce, se současným šetrnějším přístupem k hmotné podstatě památky.
Konference se snaží zaujmout nejen úzce specializované odborníky, ale také studenty, běžné projektanty, drobné stavebníky, zástupce
veřejné správy, starosty malých obcí, tedy všechny, kteří svou činností
mnohdy zásadním způsobem formují tvář našeho veřejného prostoru.
Přednášejícími byli např. náměstek ministra kultury Ing. Vlastimil
Ouroda, Ph.D., (který ve svém příspěvku uvedl: Pracovník památkové
péče, který neumí číst stavební výkresy, nemá v památkové péči co
dělat), známý architekt David Vávra, historik urbanismu a znalec lidové
a krajinné architektury Ing. arch. Karel Kuča, pracovník památkové péče

Ing. arch. Jan Pešta, předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT
a ČSSI Ing. Svatopluk Zídek, arch. Aleš Burian (Architektonická kancelář
Burian – Křivinka, Havlíčkův Brod), vedoucí technologické laboratoře Národního památkového ústavu Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., specialista
na akustiku interiérů Ing. arch. Vít Domkář.
Velký zájem účastníků vyvolala přednáška D. Michoinové na téma
výzkumu, teorie a rehabilitace použití vápenných omítek jak v památkové
péči, tak u dalších staveb. Přednášející věnovala pozornost také stavebně technologickým souvislostem a doporučením. Informační centrum
ČKAIT vydalo na toto téma v roce 2015 knihu Václava Girsy a Dagmar
Michoinové Tradiční vápenné omítky – Poznání a praktické postupy.
Generálním partnerem konference byla tradičně Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Organizačním
garantem a skvělým moderátorem konference byl, rovněž tradičně, místopředseda oblastního výboru ČKAIT v Kraji Vysočina, předseda Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska a místostarosta Havlíčkova
Brodu Libor Honzárek.
Ing. Svatopluk Zídek
Kolegium pro technické památky ČKAIT a ČSSI
Marie Báčová
poradkyně předsedy ČKAIT

XXII. konference Železnice 2017
Správa železniční dopravní cesty, s.o., spolu se SUDOP Praha, a.s., uspořádala na podzim 2017 tradiční konferenci
věnovanou železničním stavbám.
Příspěvky, zaměřené na investice, BIM (Buildieng Information Modelling)
a hlavně rychlá železniční spojení na území České republiky přednesli
náměstci ministra dopravy Mgr. Kamil Rudolecký a Ing. Tomáš Čoček.
Návrhu konkrétních staveb vysokorychlostních tratí na našem
území se věnoval ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Ing.
Luděk Sosna. V současné době se zpracovává studie proveditelnosti
úseku Praha – Drážďany a byla vypsána soutěž na zpracování studie
proveditelnosti úseku Praha – Brno – Břeclav.
O přípravách staveb železniční infrastruktury v příštích letech hovořil
náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, s.o.,
Ing. Mojmír Nejezchleb. O plánovaných investičních prostředcích na stavby
silniční a železniční dopravní infrastruktury v příštích letech hovořil ředitel
Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica. Z jeho příspěvku
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vyplynulo, že se bohužel budou snižovat. O zkušenosti z přípravy staveb vysokorychlostních tratí ve Velké Británii se podělil poradce Ministerstva dopravy
ČR prof. Andrew McNaughton z Velké Británie, který je členem poradního
sboru ministra dopravy pro přípravu a projednání rychlých spojení. Uvedl
některé příklady řešení vedení tras vysokorychlostních železničních tratí do
Londýna, také představil řešení nového osobního nádraží v Birminghamu aj.
V rámci konference byl vyhlášen osobností roku železničního
stavebnictví Ing. Jiří Mlynář, bývalý dlouholetý ředitel Stavební správy
Olomouc (SŽDC, s.o.), který se výrazně zasloužil o přípravu a realizaci
staveb modernizace železničních koridorů na našem území.
Ing. František Mráz
místopředseda ČKAIT

Zdroj: https://commons.wikimedia.org
Autor fotografie: Sergey Korovkin

Rychlá železniční spojení v ČR
Zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno

25. 4. 2018, 10.00 hod.
pavilon A, sál Morava, Výstaviště Brno

Pořadatelé
ČKAIT, ČSSI, Veletrhy Brno, a.s.
Přednášející
• Ing. Michal Kliský, MD ČR
• Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., SŽDC
• doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.,
Ústav železničních konstrukcí a staveb,
Fakulta stavební VUT v Brně
• Ing. Mojmír Nejezchleb, SŽDC
• zahraniční odborníci z Německa a Rakouska
Anotace
Pokud má železniční doprava převzít
roli efektivního a k životnímu prostředí
šetrného módu dopravy a splnit požadavky
definované v Bílé knize o dopravě

do roku 2050, vydané Evropskou komisí
v březnu 2011, bude muset ve všech svých
odvětvích používat pokročilá technologická
řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy
se má v nadcházejícím období stát klíčovým
z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy.
Předpokládá se transformace celého odvětví
železniční dopravy tak, aby se železniční
doprava stala atraktivnější a aby se do
roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit
její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy
na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba
v osobní dopravě zajistit modernizaci
stávajících železničních tratí a výstavbu
nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez
nichž nebude železniční doprava schopna
konkurovat automobilové dopravě.

Pěší trasy podél barokního mostu,
Žďár nad Sázavou (Gremis, s.r.o.)

Stavba Vysočiny
Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou
(Dodavatel: PKS stavby, a.s.) ↔

