
Zápis 

zasedání technické komise ČKAIT č 8/2016 

dne 21. 10. 06 2016 od 9:00 hod v budově ČKAIT 
 

Přítomni: Ing. L. Bukovský, Ing. V. Mach, Ing. Š. Janoušková 

Hosté: Ing. Jaroslav Synek 

Předem se omluvili: Ing. J. Klečka, Ing. L. Keim, CSc, , Ing. Z. Žabička, Ing. arch. Umlášková, Ing. M. 
Drahorád, PhD Ing. R. Špalek, M. Báčová, 

Projednáno: 

1. výšky schodišťových stupňů 

• Ing. Synek informoval o problému rozměrových odchylek při realizaci staveb (a  
odpovědnosti AO za nedodržení) 

• připravit TS 

o metodika měření výšek schodišť (dle ČSN není smysluplné – jen na výstupní čáře) 

o mezní odchylky realizovaných schodišť z hlediska bezpečného užívání 

• PD velmi často neobsahuje dostatek informací k zadání stavby 

• doporučujeme navrhnout v DPS, resp. DZS vhodné řešení výšek 

• Ing. S pošle podklad zpracované podklady z Metrostavu 

• vytvořit autorskou -pracovní skupinu (Ing. Pater?, Ing. Košťálová?, Ing. Veselá?) a 
rozšířenou skupinu pro projednání návrhu 

 
2. Námět Ing. Synka – kontrola kvality projektových dokumentací – řízení kvality 

• zajištění kvality PD – projednat s aktivem statika, kde je nevíce připraven materiál 

• postupně řešit s dalšími aktivy 

 
3. Technické standardy ČKAIT (TS) 

• geometrická přesnost – provádění schodišť 

• minimální návrhová výška místností pro plnění požadavků předpisů 

• přizvat k řešení i Ing. Korbela 

 



4. Spolupráce s UNMZ 

• projednat možnost umožnění textu některých norem pro tvorbu komentovaných znění ČSN 
(počínaje 731901) jako TS 

• významnější než snižování ceny za přístup k normám je zvýšení kvality služeb – zajištění 
„úplných znění“, tj. aktuálních znění s historií  

• pracovní návrh koncepce normalizace do konce roku 

o 1. kolo uživatelé norem – svazy, komory 

o 2 kolo státní správa         

o vláda projedná během roku 2017 

• za TK základní chybějící normy – hodnocení staveb, požadavky na stavby a jejich části 

• nepřeložené normy nesmí být platné, nepřejímat ISO normy jako platné ČSN, pouze pro 
informaci, pokud nejsou obecně významné a konsenzuálně schválené 

 

5. Zákon o stav výrobcích 

• bude se připravovat § znění, asi stejné složení komise na MPO 

• pracovní skupina ČKAIT v rámci TK 

 

6. Návrh do rozpočtu 

• pro rok 2017 asi 200000 Kč – příprava TS 

 
7. BIM 

• pracovní skupina (?Klečka, ?Špalek, ?Báčová) 

• vedoucí skupiny jako zástupce ČKAIT v TNK pro BIM 

• fáze PD pro BIM 

• požadavky na vstupy a výstupy 

• jak navazuje BIM na Standard PS? 

• Knihovna výrobků musí být garantované deklarované hodnoty, certifikovaná společnost 

• knihovna výrobků nebude zajišťovaná ČKAIT 

 
8. WEB ČKAIT 

• již dlouho nemáme informace o řešení nezbytných změn 

• doporučujeme zástupce TK do prac. skupiny WEB 



• řešit obsah webu dle požadavků oblastí a orgánů  

 

9. Rozsah projektové dokumentace 

• rozsahy projektové dokumentace často nedostatečné, přispívají k tomu i „Standardy profesní 
výkonů a souvisejících činností“, nedostatečný rozsah PD ohrožuje AO v realizaci staveb, 
Standard nemají řešit výkony nesouvisející se Stavebním zákonem (část 3 interiérová 
tvorba..!) 

• pozvat Ing. Blažku za APS 

• návrh na úpravy: 

o doplnit do části A Průvodní zpráva rozhodné datum platnosti legislativy, ČSN a 
dalších předpisů  

o DSP byměla obsahovat informace související s řešením, resp. splnění požadavků 
platných předpisů ??? 

 

10. Koncept větrání 

• Nesouhlasíme s jakýmkoliv finančním příspěvkem ČKAIT na tuto akci, kterou považujeme za 
zbytečnou 

 

11. ČSN radon 

• dostali jsme žádost o stanovisko k návrhu 

• požádáme o zdůvodnění příčin změny - ŠJ 

 

Příští schůzka 2.12.2016 

 

V Praze 27.10.2016 

Zpracoval L. Bukovský  

mbacova@ckait.cz; sjanouskova@ckait.cz; keim@vups.cz; mach.vac@email.cz; 
r.spalek@torion-plzen.cz; umlaskova.z@seznam.cz; littlefrog@volny.cz; 
jan.klecka@metrostav.cz; michal.drahorad@fsv.cvut.cz,  

pao.krecek@seznam.cz; Jindrich.Pater@seznam.cz; rhnizdil@ckait, zanet.hadzic@mmr.cz, 
Jaroslav.synek@metrostav.cz 

k publikaci: jjendruscak@ckait.cz 
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