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CENOU ČKAIT v rámci soutěže STAVBA ROKU 2017 je Vzducholoď GULLIVER 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě letos slaví 25. výročí. 
 

 
25. ročník soutěže STAVBA ROKU byl vyhlášen 4. 10. 2017 v historické Betlémské kapli v  Praze. Ing. 
Robert Špalek, místopředseda ČKAIT, předal Cenu ČKAIT 2017, kterou získala Vzducholoď 
GULLIVER. Stavba je umístěna nad industriální budovou Centra DOX v Praze 7. 
 

  
 

  

 

CENY ČKAIT, které jsou udělovány v rámci jednotlivých soutěží v České republice, (STAVBA ROKU  - 
http://www.ckait.cz/content/cena-ckait-2016-v-ramci-souteze-stavba-roku-2016 , nebo Český 
energetický a ekologický projekt | stavba | inovace - http://www.ckait.cz/content/ceny-ckait-2016-
cena-casopisu-tepelna-ochrana-budov-dale-tob-v-ramci-14-rocniku-ceskeho-ener ), jsou drobným 
příspěvkem Inženýrské komory k podpoře technického rozvoje a inovací v českém stavebnictví. 
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Nejdůležitější soutěží z hlediska odborného a profesního je pro autorizované inženýry a techniky činné 
ve výstavbě Cena Inženýrské komory. Poprvé byla vyhlášena v roce 2004 a do roku 2016 bylo podáno 
198 přihlášek. Z nich bylo vybráno a vyhlášeno padesát cen - http://www.ckait.cz/cena-komory. 
Hlavním posláním soutěže o Cenu Inženýrské komory je prezentace a zviditelnění kvalitních 
stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech oborů a specializací autorizace ČKAIT, 
které se mohou uplatnit ve stavební praxi, publicita těchto návrhů a představení jejich autorů širší 
odborné i laické veřejnosti. Termín odevzdání přihlášek do XIV. ročníku soutěže Cena Inženýrské 
komory je 31. říjen 2017 pro inženýrské návrhy připravené nebo realizačně dokončené v letech 2015 – 
2017. Cena Inženýrské komory za XIV. ročník bude vyhlášena na Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 
2018.  

 
CENU ČKAIT v rámci soutěže STAVBA ROKU 2017 udělenou návrhu a realizaci Vzducholodi GULLIVER 
předal Ing. Robert Špalek zástupcům oceněné stavby. Architektonický návrh stavby je z dílny prof. 
arch. Martina Rajniše (Huť architektury), byl inspirován ředitelem DOX Leošem Válkou. Leoš Válka 
svůj sen – vzducholoď - dva roky s architektem Rajnišem připravoval. Ing. Zbyněk Šrůtek z firmy 
TIMBER DESIGN, s. r. o., navrhl konstrukční řešení dřevo-ocelové konstrukční části vzducholodě (je 42 
metrů dlouhá a 10 metrů široká) včetně zastřešení ETFE folií. Generálním dodavatelem konstrukce 
byla firma STYLBAU, s.r.o. Stavba byla v roce 2016 otevřena pro širokou veřejnost.  Jsou zde pořádány 
kulturní akce nejrůznějšího charakteru; i ze zahraničí, přednášky, inspirativní setkání s 
literárními autory, hudební večery. Přihlašovatelem do soutěže STAVBA ROKU 2017 je firma 
STYLBAU, s. r. o.  

ČKAIT tento rok slaví 25. výročí svého založení, stejně jako celostátní soutěž STAVBA ROKU.  Proto se 
ČKAIT rozhodla, že k tomuto slavnostnímu datu vydá publikaci s názvem Česká komora 
autorizovaných inženýrů a techniků 1992–2017 (https://www.ice-
ckait.cz/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=5&product_
id=394&Itemid=1038).  Kniha mapuje historii vzniku Komory, jejích orgánů, představuje složení 
členské základny, činnost oblastních kanceláří ČKAIT ad. Knihu obdrželi při předávání Ceny ČKAIT 
2017 oceněné osoby.  

Záznam z předávání cen ze soutěže STAVBA ROKU 2017 včetně videomedailónků nominovaných 
staveb https://www.youtube.com/channel/UCyHJ6QPAUnrewDTDctoH5GA/featured  

Foto Mgr. Soňa Rafajová a Petra Bednářová 

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz  
 
 

 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a 

autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné 
databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího 
vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s  vypisovateli soutěží a výběrových řízení, 
vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v  ČR a 
s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami 
v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový 
magazín Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisů Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Prostřednictvím Informačního centra 
ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu. 
ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku. 

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní 

organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž 
byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické 
osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety 
(1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém. 
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