
ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014 

 Výbor oblast Praha ČKAIT pracoval v roce 2014 ve složení Ing. Jan Bořek, Ing. Ladislav 
Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Matějka, Ing. Marek Novotný, PhD., Ing. Eva 
Patáková, Ing. Vladimír Smrž, Ing. Vladimíra Špačková a Ing. Michael Trnka, CSc. Výbor, který 
pracoval v končícím volebním období, byl jedinečný v tom, že byl odborně různorodý, takže 
problémy bylo možno řešit z pohledu různých profesí a i kontakt na další specialisty z členů 
ČKAIT byl bezprostřední. Mohu říci, že tato sestava byla nejlepší za několik posledních 
volebních období.  
 Výbor se sešel na deseti řádných zasedáních a dvou výjezdních zasedáních. Zápisy ze 
zasedání výboru jsou dostupné na webových stránkách Komory.  
 V rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT se v Praze a ve Středočeském kraji v 
roce 2014 uskutečnilo 66 akcí, které navštívilo 2787 členů ČKAIT. O všech akcích jsou členové 
adresně informováni pozvánkami zasílanými na jejich e-mailové adresy a kromě toho je plán 
akcí vyvěšován na webových stránkách ČKAIT. 
  
 Třicet šest přednášek a seminářů přímo zajišťovali členové výboru oblasti Praha ČKAIT 
Z tohoto počtu bylo 15 seminářů nabídnuto autorizovaným osobám v celé ČR přes webináře 
(794 účastníků). Ve spolupráci se střediskem vzdělávání a informací ČKAIT bylo uskutečněno 
21 seminářů, s pražskou oblastí ČSSI bylo pořádáno 9 přednášek. Z uskutečněných přednášek 
namátkou ty, které vzbudily největší zájem a případně byly opakovány:  
 U akcí pořádaných oblastí Praha:  
Nový Občanský zákoník (2x), Stavební zákon (2x), Optické sítě, Pražské stavební předpisy, 
Izolace (6x), Historické omítky, Předpisy požární bezpečnosti staveb (2x), Projektování garáží, 
Statické posouzení konstrukcí,  
 U akcí pořádaných Střediskem vzdělávání a informací:  
Energetická náročnost budov (4x), Katastr nemovitostí (2x), Co hrozí panelovým domům, 
Nová zelená úsporám (2x) 
 U akcí pořádaných ČSSI vzbudily největší zájem přednášky: 
40 let Nuselského mostu, Vývoj tramvajové dopravy v Praze, Metropolitní plán Prahy 
 Z uskutečněných a navštívených veletrhů a konferencí namátkou uvádíme:  
Střechy Praha 2014, Dřevostavby 2014, Křižovatky architektury, For Arch 2014 

 
Přímý kontakt s členy výboru, kteří žijí ve Středočeském kraji, řešíme již řadu let 

otevřenými výjezdními zasedáními výboru do okresních měst Středočeského kraje. Tato 
výjezdní zasedání jsou de-facto přednáškami na aktuální témata spojených s diskusí. Pozváni 
jsou členové ČKAIT bydlící a pracující v příslušném okrese. V roce 2014 se uskutečnilo jarní 
zasedání 22. května v Berouně a podzimní 7. října v Kolíně. Na programu obou setkání byla 
informace Ing. Bořka o problémech spojených s rekonstrukcemi panelových domů, 
vystoupení paní doktorky Koukalová, ve kterém poukázala na problémy spojené s vedením 
stavebních deníků a přítomnosti autorizovaného stavbyvedoucího na stavbě. Na závěr 
přednáškového bloku Ing. Bukovský poukázal na některé závažné chyby, kterých se 
dopouštějí zpracovatelé projektové dokumentace. Po přednáškách se na obou setkáních 
rozvinula zajímavá diskuse směřující nejen k přednesené problematice, ale i obecně k práci 
Komory. Součástí výjezdního zasedání v Kolíně byla i exkurze do kolínské vodní elektrárny. 
 V roce 2014 členové pražské oblasti navázali na oponentaci připravovaných Pražských 
stavebních předpisů z roku 2013 a zaslali zpracovatelům 189 připomínek k jednotlivým 



paragrafům lednové varianty PSP. Na základě těchto připomínek se uskutečnilo 
sedmihodinové jednání zpracovatelů připomínek s členy autorského kolektivu pana arch. 
Hniličky. Některé naše připomínky byly akceptovány, ale bohužel konečné znění předpisů je 
stále poznamenáno, podle našeho názoru chybnou filozofií pana architekta Hniličky, na 
funkci města a z toho vyplývajících některých naivních představ v oblasti dopravy a bohužel i 
zásahů, které snižují bezpečnost i uživatelský komfort zvláště bytových staveb.   
 V roce 2014 se bohužel neuskutečnil třetí ročník soutěže o nejlepší stavbu 
Středočeského kraje, protože Středočeský kraj neuvolnil potřebné prostředky na uspořádání 
soutěže.  
 Řada členů pražské oblasti se i v roce 2014 podílela na práci celokomorových komisí: 
v legislativní komisi, v komisi zabývající se rekonstrukcemi panelových domů (uskutečnila se 
řada přednášek a Informačním centrem byla vydána kniha kterou je možno zakoupit v 
předsálí, komisi zabývající se úpravou národních příloh Eurocodů - někteří členové komorové 
komise byli jmenováni členy Úřadu pro technickou normalizaci. Členové pražské oblasti 
intenzivně pracovali i v pracovní skupině řešící implementaci směrnice evropského 
parlamentu EPBD II a která připravila připomínky k novele zákona 406/2000 Sb. Na výzvu 
legislativní komise členové pražské oblasti pracovali na připomínkách k novele autorizačního 
a stavebního zákona, k předložené Politice územního rozvoje a k návrhu věcného záměru 
zákona o liniových dopravních stavbách 
 Samozřejmostí je pravidelná návštěva pražských středních odborných škol předsedou 
a členy výboru v den otevřených dveří – akce v rámci Dnů stavitelství a architektury. 
 Členové pražské oblasti zasedají každý rok ve státních zkušebních komisích pro 
závěrečné zkoušky bakalářského, magisterského i doktorandského studia na ČVUT. 
 Po celé volební období pokračovala spolupráce s Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje. Členové výboru a další vybraní statici z pražské oblasti byli několikrát 
vyzváni operačním důstojníkem HZS k posouzení momentálního stavu objektu, a to již 
během zásahu hasičského sboru. Bohužel tato spolupráce byla v poslední dny roku 2013 
poznamenána nepříjemnou událostí, kdy dva s oslovených statiků odmítli vyjet k požáru na 
Kladně a HZS muselo zajistit statika přes internet. Tyto akutní výjezdy jsou sice časově 
náročné, ale z odborného hlediska velice poučné a vice než potřebně, neboť stavební 
specialista má v okamžiku zásahu nezastupitelnou roli hodnotitele míry ohrožení zasahujících 
členů HZS při vstupu do objektu. V listopadu loňského roku projevil zájem o spolupráci i 
pražský HZS a i magistrát hm. Prahy. Praha totiž vloni zrušila, po více než stu letech, funkci 
hlavního pražského statika.  
  

Na závěr této zprávy Vám chci oznámit, že již nekandiduji, tak jak jsem před třemi léty 

slíbil, na člena výboru. Bude mi letos 78 let a myslím, že bych měl starost o pražskou oblast 

přenechat někomu mladšímu. Ke mně se připojil pan inženýr Vladimír Smrž, který se rozhodl, 

že dá přednost činnosti v autorizační zkušební komisi a z toho důvodu rovněž nebude znovu 

kandidovat na člena výboru. Do nového výboru, opět devítičlenného, znovu kandiduje sedm 

stávajících členů a sedm nových kandidátů, kteří z 8000 nepřímo oslovených a ze 65 přímo 

oslovených aktivních členů pražské oblasti projevili zájem o práci ve výboru. Tady bych 

zdůraznil, že s nabídkou kandidovat do výborů oblastí byly všechny autorizované osoby 

pražské oblasti osloveny přes webové stránky Komory. Z těchto nepřímo oslovených projevili 

zájem o práci ve výboru tři kandidáti, z přímo oslovených čtyři kandidáti. Prosím, abyste své 

hlasy dali těm, o kterých budete přesvědčeni, že budou platnými členy výboru.  



A protože se loučím, ale nejen proto, dovolte, abych poděkoval členům výboru za 

skvělou spolupráci v uplynulém období a dále všem, kteří se podíleli na aktivitách oblasti i 

těm, kteří sice stojí často v pozadí, ale bez kterých by činnost pražské oblasti v minulém 

období nebyla možná - paní doktorce Václavě Koukalové, paní doktorce Zdeňce Vobrátilové 

a paní Marii Báčové, které nás věrně doprovázely na naších výjezdních zasedáních a byly 

vždy ochotny nám poradit v přípravě našich připomínek k předpisům i k zákonům. Dále 

tajemnici oblasti paní Ing. Hedvize Klepáčkové, která nás zbavila povinnosti zvládat 

administrativu spojenou z činností oblasti a aktivně i kriticky pomáhala při tvorbě připomínek 

k zákonům, přičemž uplatňovala své hluboké znalosti všech předpisů a zákonů, které se týkají 

investiční výstavby. Paní Renátě Zouharové, která zajišťuje administrativu spojenou  s 

autorizacemi a celému sekretariátu ústředí, který jsme sobecky využívali. Zvláště bych rád 

poděkoval dnes již bývalé ředitelce Komory paní Ing. Lence Zimové, která řadu let suplovala 

práci tajemnice největší oblasti ČKAIT a i po té, co jsme si konečně vydobyli tajemníka, 

respektive tajemnici, nám paní ředitelka stále pomáhala, jezdila s námi na výjezdní zasedání 

a samozřejmě nejenže skvěle plnila povinnosti ředitelky ČKAIT, byla nám i velkou oporou. 

13. ledna 2015              Ing. Michael Trnka, CSc. 


