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Společnost 

 

Ceny ČKAIT získaly návrhy revitalizace statku, lávky a kolektoru 

mostu 

 

V 15. ročníku Ceny Inženýrské komory zvítězily návrhy revitalizace statku v Horoměřicích, lávky přes 

Horní nádraží v Karlových Varech a kolektoru Hlávkův most v Praze. Slavnostní ceremoniál byl 

součástí Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě (ČKAIT). 

Cena Inženýrské komory za rok 2018 byla udělena těmto inženýrským návrhům: 

 Ing. Karel Sehyl, Ing. Jan Haspra, ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl 

Revitalizace statku v Horoměřicích č.p. 1 

 Ing. Jan Procházka, Ing. Luděk Oberhofner, Ing. Marcel Zoufálek, Ing. Jakub Rudolský, 

PONTIKA s.r.o., Ing. Juraj Nosko, BÖGL a KRÝSL, k.s. 

Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech 

 Ing. Jaromír Zlámal, Ing. Václav Ráček, Ph.D., Ing. Jiří Kolda, Ing. Ondřej Horák, Ing. Daniel 

Švec, INGUTIS, spol. s r.o. 

Stavba č. 8615 „Kolektor Hlávkův most“ 

 Zvláštní ocenění poroty za rok 2018 a zároveň i Cenu veřejnosti Inženýrské komory 2018, při 

které laická veřejnost dává svůj hlas jednomu z přihlášených inženýrských návrhů, získali: 

Ing. Adolf Herman, René Růžička, Ing. Josef Janíček, Tomáš Kirschner, ULAS s.r.o. 

Přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v Ivančicích–Letkovicích 
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V čele hodnotící komise byl Ing. Pavel Pejchal, CSc. Dalšími členy komise byli Ing. Michal Drahorád, 

Ph.D., Ing. Petr Chytil, Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Karel 

Vaverka.  Přesun kaple sv. Jana Nepomucké a Panny Marie byl rovněž oceněn laickou veřejností a 

dostal Cenu veřejnosti 2018. 

Za stavbu „Kolektor Hlávkův most“ uvedl Ing. Jaromír Zlámal: „V současné době je absence 

tunelových projektů a nově vybudovaný kolektor představoval jednu z mála realizovaných podzemních 

staveb v ČR. Od provedení první studie až po kolaudaci stavby uplynulo 14 let. S ohledem na 

legislativní změny a nové normy bylo nutné projektovou dokumentaci postupně výrazně upravovat. 

Společně se zhotovitelem stavby se podařilo aplikovat neobvyklé technologie doposud na kolektorech 

nepoužité. Jedná se například o kontinuální betonáž šachet či nasazení rakouské automatické bednicí 

formy pro definitivní ostění hlavní kolektorové trasy.“ 

Současně s vyhodnocením XV. ročníku soutěže byl na Shromáždění delegátů ČKAIT vyhlášen XVI. 

ročník Ceny Inženýrské komory 2019. 

 

 

 

Časopis Skypaper se zařadil mezi významné dárce Nadačního 

fondu Rafael Dětem 

 

Časopis Skypaper se zařadil mezi významné 

dárce Nadačního fondu Rafael Dětem, který 

pomáhá zajišťovat finanční prostředky na 

léčbu dětí s těžkými chorobami, jakou jsou 

například vývojové vady mozku či autismus. 

Prostředky pomohou sedmileté Valerii, která 

trpí dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. 

Nadační příspěvek bude použit na rehabilitaci 

v lázních Klimkovicích. 

„Poté, co časopis Skypaper před několika lety 

věnoval významné prostředky v přímém přenosu České televize nadaci Pomozte dětem, jsme se 

rozhodli opět přispět postiženým dětem na jejich nutnou léčbu. Myslíme, že v naší společnosti velmi 

chybí ochota podat pomocnou ruku tam, kde je to skutečně zapotřebí,“ říká šéfredaktor Skypaperu 

Petr Bayer. 

Časopis Skypaper také připravil v dubnu speciální charitativní akci pro své klienty, kdy jim „odepíše“ 

finanční dar při inzerci. „Věříme, že tento motivační krok může dále pomoci zvýšit zájem o podporu 

těchto společensky odpovědných aktivit,“ dodává. 

https://www.skypaper.cz/image/6585-rafael-detem.jpg

