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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 
2. pololetí 2019 

ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové 

 

září 
2019 

  
9. 9.  
!!! 

 13.00 Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

 

14.00 
!!! 

NAVRHOVÁNÍ OCHRANY 
POZEMNÍCH STAVEB 
PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ 
VODY 
PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 – 
2. ČÁST (POKROČILÁ) 
Ing. Jan Matička 
zástupce výkonného ředitele 
Ing. Antonín Žák, Ph.D. 
Odborníci z oboru hydroizolační 
techniky 
Česká hydroizolační společnost, 
odborná společnost ČSSI 
http://www.ckait.cz/content/navr
hovani-ochrany-pozemnich-
staveb-pred-nezadoucim-
pusobeni-vody-podle-smernice-
chis-01-2-0 

10. – 11. 
9. 

9.00 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ 
K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM 
Ing. Rusek, JUDr. Šakarov 
http://www.cssi-cr.cz/hradec-
kralove/op-hradec-
kralove/skoleni-k-priprave-k-
legislativni-casti-autorizacnich-
zkousek-26.html 

 
12. - 15. 

9. 
 

JESENÍKY 
Obsazeno 

 

 18. 9.  

STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 
2019 
Účast na základě předchozího 
přihlášení na adrese 
http://www.cssi-cr.cz/hradec-
kralove/op-hradec-kralove/for-
arch-4.html 

Praha 

říjen 
2019 

7. 10. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

 14.30 

SOUČASNOST A BUDOUCNOST 
ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE 
KRÁLOVÉ 
Ing. Bc. Jiří Bláha 
náměstek primátora 
oblast rozvoje města, územního 
plánování a investičních akcí 
města 
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http://www.ckait.cz/content/souc
asnost-budoucnost-uzemniho-
planu-hradce-kralove 

listopad 
2019 

4. 11. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka  14.30 

ŠKODY V PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACI NEBO NA 
STAVBÁCH A POUČENÍ Z NICH. 
ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH 
PŘÍPADŮ 
Ing. Petra Bartoníčková 
Mgr. Jakub Doležel 
makléřská společnost GrECo 
JLT Czech Republic s.r.o. 
http://www.ckait.cz/content/skod
y-v-projektove-dokumentaci-
nebo-na-stavbach-pouceni-z-
nich-reseni-konkretnich-pripadu-
0 

 21. 11.  
ODBORNÁ EXKURZE 
KOSTELEC A ČASTOLOVICE 
Bude upřesněno 

 

prosinec 
2019 

 
2. 12. 

13.00  Schůze výborů 

HSC 
zasedačka 

14.30  

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
Ing. Jana Košťálová 
NIPI ČR, o. s. 
Technická univerzita v Liberci - 
Fakulta umění a architektury 
Petr Lněnička 
Bezbariérové poradenství pro IC 
ČKAIT                                                          
Poradenství a konzultace pro 
Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých ČR 
http://www.ckait.cz/content/bezb
arierove-uzivani-pozemnich-
komunikaci-verejneho-
prostranstvi-0 
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OCENĚNÍ V SOUTĚŽI DŮM ROKU 2019 

Do soutěže byly zařazeny novostavby realizované v České republice a na Slovensku. 
Byly rozděleny podle velikosti do tří kategorií: Domy do 150 m2 zastavěné a Domy se 
zastavěnou plochou nad 150 m2. Třetí kategorii tvořily Katalogové domy a projekční 
kanceláře. V této kategorii získal 1. místo dům Kája, projekt Thermo Plus - projektový ateliér 
Ing. Karla Peterky, který je členem naší oblasti. Gratulujeme. 
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OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ PŘIVÍTALA DVOUTISÍCÍHO ČLENA OBLASTI 

Dne 30. 5. 2019 se konal v Betlémské kapli v Praze slavnostní slib nově 
autorizovaných osob. Tento den byl významný především pro Ing. Oldřicha Barvíře, který se 
stal dvoutisící autorizovanou osobou oblasti Hradec Králové. K vykonání zkoušky a získané 
autorizaci mu blahopřejeme. 

 

 

 
Ing. Oldřich Barvíř 

 při slavnostním slibu 
 v Betlémské kapli 

Foto Jana Kaňková 

 

 

 

 

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 
SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ PROBLEMATIKU 

Vážené kolegyně, kolegové, 

členům našich organizací (OK ČKAIT HK a OP ČSSI HK) nabízíme kurz anglického 
jazyka se zaměřením na stavební problematiku. Kurzy probíhají od září do ledna 1. pololetí 
(18 lekcí x 1,5 hod) a od února do června 2. pololetí (18 lekcí x 1,5 hod). Cena jedné lekce 
pro účastníka činí 50,- Kč. 
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Kurzy probíhají ve středu a ve čtvrtek v budově Hradeckého stavebního centra, Jižní 
870, 500 03 Hradec Králové, a to 

Mírně pokročilí středa 15.00 - 16,30 hod. 

Středně pokročilí čtvrtek 15.30 - 17.00 hod. 

Pokročilí středa 16.30 - 18.00 hod. 

http://www.firmy.cz/detail/1945995-hradecke-stavebni-centrum-hradec-kralove-slezske-
predmesti.html 

Rekapitulace plateb 

září až leden 18 x 50,- = 900,- Kč Faktura bude vystavena se splatností 31. 8. 

únor až červen 18 x 50,- = 900,- Kč Faktura bude vystavena se splatností 31. 1. 

Noví zájemci předají přihlášku do kanceláře ČKAIT (v budově HSC) nebo elektronicky 
na emailovou adresu hradeckralove@ckait.cz do 25. 8. 2019. 

Stávající účastníci kurzu sdělí paní Tereze Luňákové, zda budou v kurzu anglického 
jazyka pokračovat. 

Podrobné informace Vám podá lektorka paní Tereza Luňáková – 604258883, 
lunakovi@email.cz. 

Při přihlášení více nových studentů budou otevřeny další kurzy (pro začátečníky, mírně 
pokročilé, pokročilé) – min. 8 zájemců/1 kurz. Při menším počtu přihlášených budou zájemci 
mírně pokročilí a pokročilí zařazeni do kurzů stávajících a kurz pro začátečníky otevřen 
nebude. 

Ing. Jiří Hájek 
předseda OP ČSSI  

Hradec Králové 
 
 
 

PŘIPOMENUTÍ UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK 
 SOUTĚŽE 

 STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019 

Uzávěrka přihlášek je 26. 6. 2019 ve 12.00 hod. Podrobnosti o soutěži jsou uvedeny 
ve Zpravodaji 2/19 a na stránkách ČKAIT – viz odkaz. 

http://www.ckait.cz/content/vyhlaseni-souteze-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-
2019 

 

 NOVÝ KRAJSKÝ MANAŽER 
 SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR (SPS) 

HRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE 
http://www.sps.cz/sps/kraje/07_khk/kontakty.asp?kraj=khk&akce=kontaktyn 

Od 1. 3. 2019 se stal novým krajským manažerem Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
Hradeckého a Pardubického kraje v ČR Ing. Vladimír Mazura, který nahradil ve funkci pana 
Jaroslava Svobodu. Výbor OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové, se kterým SPS úzce 
spolupracuje, děkuje panu Svobodovi za spolupráci a nastupujícímu krajskému manažerovi 
Ing. Vladimíru Mazurovi přeje hodně úspěchů v nadcházející činnosti. 

 

http://www.firmy.cz/detail/1945995-hradecke-stavebni-centrum-hradec-kralove-slezske-predmesti.html
http://www.firmy.cz/detail/1945995-hradecke-stavebni-centrum-hradec-kralove-slezske-predmesti.html
mailto:hradeckralove@ckait.cz
mailto:lunakovi@email.cz
http://www.ckait.cz/content/vyhlaseni-souteze-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-2019
http://www.ckait.cz/content/vyhlaseni-souteze-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-2019
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SETKÁNÍ S PREZIDENTEM SVAZU PODNIKATELŮ 
 VE STAVEBNICTVÍ S PŘEDSTAVITELI 

 KRAJSKÝCH A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ  

Dne 11. dubna proběhlo v Hradci Králové setkání členů Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví (SPS) a dalších hostů z řad státních a místních orgánů s prezidentem svazu 
podnikatelů ve stavebnictví. Setkání bylo určeno pro členy SPS z královéhradeckého a 
pardubického regionu a proběhlo v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra. 
Jednání se zúčastnili kromě prezidenta SPS Ing. Jiřího Nouzy také náměstek hejtmana 
královéhradeckého kraje pro oblast rozvoje investic pan Řehoř, náměstek primátora pro 
rozvoj investic Ing. Bláha, za náměstka hejtmana pardubického kraje ing Němec, ředitel 
správy a údržby silnic pardubického kraje, ředitel krajské hospodářské komory, předsedové 
obou komor ČKAIT a další hosté. 

V úvodu Ing. Nouza seznámil přítomné s postavením SPS v rámci spolupráce se 
státními orgány, kde SPS vystupuje jako poradní a spolupracující orgán i jako člen různých 
prováděcích komisí. Dále se věnoval otázce přípravy, projednání a schválení nového 
stavebního zákona z pera ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. To, že je potřeba 
nový stavební zákon, není třeba zdůrazňovat, protože platnost současného stavebního 
zákona za jeho trvání od roku 2008 doznala již 24 změn (oproti např. zákonu platnému na 
Slovensku, kde proběhlo za stejné období pouze 8 změn). Ne však všechny úpravy a změny 
mají všeobecný konsenzus a musí se o nich nadále jednat v příslušných komisích. Výsledný 
zákon by měl být kompromisní a přijatelný širokým spektrem, ale hlavně by měl zjednodušit 
a urychlit stavební řízení na všech stupních realizace projektu. 

Dále se Ing. Nouza zaměřil na informace z oblasti stavební statistiky z počátku roku 
2019 v porovnání s rokem 2018. Určitý propad objemů stavební produkce v r. 2019 je 
především důsledkem horšího počasí a tím i zhoršených podmínek pro stavební práce 
v roce 2019. V březnu se již objemy vyrovnaly. 

Dalším tématem vystoupení presidenta svazu byla kolektivní smlouva, která byla 
podepsána 8. 4. 2019. Většina požadavků odborů nebyla akceptována, protože byla 
v rozporu se zákony ČR. 

V diskuzi vystoupili hosté - zejména diskuzní příspěvky náměstků primátora a hejtmana 
byly velice zajímavé a týkaly se stavební problematiky kraje: problémy se stavebním řízením 
např. u křižovatky Mileta, rekonstrukce Velkého náměstí a logistického centra v Hradci 
Králové. Náměstek primátor se zmínil i o přestavbě fotbalového stadionu a důvodů, proč byl 
předchozí projekt zrušen a vyhlášen nový.  

Velmi zajímavý byl příspěvek náměstka hejtmana královéhradeckého kraje p. Řehoře, 
který vysvětloval problematiku podjatosti a všeobecně postavení stavebních úřadů 
v hierarchii městských a krajských orgánů. Podjatost není v žádném zákoně definována a 
není ani v nich obsažena. Pojem podjatosti je výsledkem jednání judikatury v rámci 
projednávaných stavebních sporů. 

Na pořad přišla i otázka znovuzahájení stavby dálnice z Hradce Králové do Smiřic. 
Náměstek hejtmana vysvětlil, proč se nestavělo, a poukázal i na chyby ministerstva dopravy.  

V diskuzi zazněla i otázka problematiky personálního zabezpečení stavebnictví, 
spolupráce s odbornými školami, a co obě strany z hlediska spolupráce mohou nabídnout. 
Shoda byla v tom, že nedostatek pracovních sil počíná již u rodičů, kteří své děti nemotivují 
k práci ve stavebnictví. Je třeba z naší strany zintenzivnit presentaci a zdůraznit možnosti, 
které práce ve stavebnictví nabízí.  
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Byla hodnocena i spolupráce svazu s místními a krajskými orgány, z které vyplynulo, 
že spolupráce v pardubickém regionu je na vyšší úrovni než v královéhradeckém.  

Poslední z význačných oblastí, která byla diskutována, byla stavba roku jak 
v královéhradeckém, tak pardubickém kraji. Obě soutěže byly již vyhlášeny a obě jsou 
podporovány hejtmanstvími krajů. Závěr a vyhodnocení bude uskutečněn komisí, složenou 
jak z členů SPS, komory ČKAIT a hejtmanství a výsledky budou vyhlášeny na slavnostním 
setkání v závěru roku 2019. Propozice a přihlášky lze najít jak na webových stránkách SPS i 
ČKAIT a týkají se staveb zkolaudovaných v letech 2016-18. Soutěž se koná pod záštitou 
hejtmanů, kteří bývají slavnostnímu zasedání přítomni. 

Co říci závěrem? Akce pořádaná výbory SPS královéhradeckého a pardubického kraje 
se vydařila. Zaznělo mnoho podnětných nápadů a prohloubila se spolupráce SPS s ostatními 
orgány. Z následné neformální diskuze vyplynula nutnost v těchto diskuzích a setkáních 
pokračovat. 

 

Zleva: Radek Zelenka, ředitel KHK, Ing.  Bc. Jiří Bláha, náměstek primátora, 
Ing. Jiří Nouza, prezident SPS, Mgr. Václav Řehoř, náměstek hejtmana KHK 

    

Účastníci setkání 
 

Napsal: Ing. Vladimír Mazura, krajský manažer SPS 
 

VYHLÁŠENÍ 16. ROČNÍKU CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2019 

Přihláška do soutěže a její přílohy 
➢ Vyplněná přihláška do soutěže ČKAIT 
➢ Údaje přihlašovateli 
➢ Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu 
➢ Přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení 
➢ Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT 
➢ Prezentace přihlášeného návrhu na formát A2 
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Výše uvedené podklady v písemné formě a stručná anotace a fotodokumentace na 
CD. 

Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na příslušnou kancelář ČKAIT, kde je 
přihlašovatel registrován. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. soutěžního roku (odevzdání 
podkladů na kancelář ČKAIT). 

Převzetí přihlášek od jednotlivých kanceláří ČKAIT, příprava podkladů pro 
hodnotitelskou porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje kancelář Komory 
ČKAIT v Praze do 15. 11. soutěžního roku. 

Hodnotitelská porota je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany 
přihlašovatele. 

Kritéria soutěže 
Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených 

dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména 

původnost řešení 
přínos životnímu prostředí 
funkčnost řešení 
technickou úroveň řešení 
použití nové technologie 
schopnost aplikace a realizace 
splnění případného tematického zaměření 

Vyhodnocení soutěže 
Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými 

podmínkami a vyhodnocení soutěže provede sedmičlenná hodnotitelská porota složená ze 
členů ČKAIT a zástupců stavebních fakult vysokých škol (dále porota). Porotu jmenuje 
představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty změnit. 

Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním 
zasedání. 

Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před 
SD ČKAIT představenstvu ČKAIT na určení pořadí, nebo bez určení pořadí. Současně 
předloží představenstvu ČKAIT návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených návrhů v 
příslušném soutěžním ročníku soutěže ČKAIT. 

Přihlašovatelé vyhodnocených inženýrských návrhů a v přihlášce doložení spoluautoři, 
obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na SD ČKAIT diplom, plaketu ČKAIT a finanční 
ocenění podle rozhodnutí představenstva ČKAIT. Finanční ocenění bude řídit vnitřními 
předpisy ČKAIT a bude zdaněno podle platných právních předpisů. 

Porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet 
vyhodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní ohodnocení. 
Rozhodnutí poroty a představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta 
řešení případných sporů je vyloučena. 

Vyhodnocení souběžně probíhající Ceny veřejnosti neprovádí hodnotitelská porota, 
neboť se jedná o statistické vyhodnocení největšího počtu hlasů z internetového hlasování 
členů i nečlenů ČKAIT, které je zajišťováno kanceláři Komory ČKAIT. Vítězný inženýrský 
návrh bude oceněn v rámci postupů uvedených v bodech 3 a 4. 

Vyhlašovatel Ceny Inženýrské komory 
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) 

Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2 



 

10 

  

Organizační zajištění 
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kancelář Komory ČKAIT v 
Praze, Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2, tel.: 227 090 111, e-mail: ckait@ckait.cz 

http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-16-rocniku-ceny-inzenyrske-komory-2019 
prihlaska_do_souteze_cena_ik_2019.doc 

 

V OK NOVĚ K PRODEJI 

100 STALETÝCH MOSTŮ NA STŘEDOVĚKÝCH 
KUPECKÝCH CESTÁCH 

Autor: Petr Vlček 
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2019 
Formát, počet stran: 148 x 210 mm, brožovaná, 220 
stran 

Cena 
390,-- Kč pro odbornou veřejnost 

340,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT 

Faktografická dokumentární monografie přibližuje čtenáři výsledky inženýrské činnosti 
našich předků v 10 státech Evropy a zahrnuje jak mosty monumentální, ikonické, tak mosty 
malé, překlenující často nepatrný tok či terénní nerovnost. A jak patří most k civilizaci, tak 
civilizace patří k mostu. Proto se autor pokusil konkrétní historický most zarámovat do jeho 
příběhu, do historie místa, která jej po staletí provázela. Řada ze sta uvedených mostů 
nebyla dosud publikována a většinu historických archivních fotografií či pohlednic autor 
získal od místních samospráv, vlastníků objektů nebo oblastních archivů. Prezentované 
fotografie pořídil autor v letech 2000 - 2016, a proto se může stát, že některé z objektů dnes 
vypadají jinak, mohou být po rekonstrukci nebo ještě více zchátraly. 

STAVEBNÍ KNIHA 2019 – HOSPODAŘENÍ VODOU  

Autor: Kolektiv autorů  
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha, 
2019  
Formát, počet stran: A4, vazba V2, 128 stran, 88 obrázků, 9 
tabulek  
ISBN: 978-80-88265-15-3  

Cena 
460,-- Kč pro odbornou veřejnost 
380,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT 

 
Anotace 

Ne nadarmo se o ČR tvrdí, že je střechou Evropy, a právě 
proto již řadu let platí fakt, že každá zadržená a využitá voda 
nebo kapka deště na našem území se s trochou nadsázky 
řečeno „počítá“. 

Stavební kniha 2019 pod názvem Hospodaření vodou se svými příspěvky zaměřuje na 
toto v dnešní době velmi potřebné téma. Jednotlivé příspěvky, sepsané erudovanými 
odborníky a praktiky v oboru, uvádějí principy nakládání a hospodaření vodou ve volné 
krajině a následně i ve městech, podrobněji pak v samotných domech. Společným 

mailto:ckait@ckait.cz
http://www.ckait.cz/sites/default/files/prihlaska_do_souteze_cena_ik_2019.doc
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jmenovatelem všech uveřejněných článků je retence vody v krajině a možnost jejího 
ovlivnění. 

V příspěvcích se pak podrobněji autoři definují povrchový odtok a jeho využitelnost, 
stranou nezůstává ani kvalita těchto vod. Další příspěvky vyzdvihují význam a účel velkých 
vodních nádrží jako zásobáren vody, a proti tomu pak popisují tzv. měkká opatření v krajině 
(revitalizace a renaturace vodních toků), jako možnou variantu těchto ekology negativně 
vnímaných staveb. Vědomi si faktu, že krajina je nejen zdrojem povrchového odtoku, jsou do 
Stavební knihy 2019 zařazeny příspěvky zabývající se tématikou srážkových vod v 
intravilánech jako celku i možnostmi využití srážkových a šedých vod v budovách. 

Stejně jako v minulých letech je součástí 22. vydání Stavební knihy 2019 kapitola se 
statistickými údaji z oblasti výstavby za rok 2018. 

 

NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ, 2. 
VYDÁNÍ 
Cena 
450,-- Kč pro odbornou veřejnost 
390,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT 

Autor: Jan Masopust  
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2018, 2. 
vydání  
Formát, počet stran: B5, vazba V2, 368 stran  
ISBN: 978-80-88265-12-2  

Publikace "Navrhování základových a pažících konstrukcí" rozšiřuje v 
roce 2012 vydanou a již rozebranou publikaci stejného názvu. Ta reagovala na vydání normy 
ČSN EN 1997-1, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecné 
zásady, jenž se od roku 2010 stala v České republice jedinou platnou normou pro 
navrhování geotechnických konstrukcí. 

Nové vydání publikace se skládá ze tří část. První část, týkající se základových konstrukcí, je 
dále rozdělena do čtyř podkapitol: geotechnický průzkum, navrhování základových 
konstrukcí, plošné základy a hlubinné základy. Druhá část zabývající se pažícími 
konstrukcemi stavebních jam a je rozdělena do šesti podkapitol, kterými jsou stavební jámy, 
kotvení stavební konstrukce, navrhování pažených stavebních jam, opěrné zdi, zásady 
odvodňování stavebních jam a monitoring pažících konstrukcí. Třetí, poslední, část 
pojednává o významnějších metodách zlepšování vlastností základové půdy. Pro každou z 
geotechnických konstrukcí jsou vždy uvedeny zásady jejího provádění, popř. 
technologického postupu výroby, neboť ty jsou zcela zásadní a jsou nedílnou součástí 
návrhu. Dále je uvedena metoda výpočtu v případě 1.mezního stavu a vesměs i 2.mezního 
stavu, jež je v ČR obvyklá tím, že jsou v ní striktně aplikovány zásady Eurokódu 7-1. 
Nakonec je návrh doplněn početním příkladem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Autorizované osoby v oboru Geotechnika, Statika a dynamika staveb a Mosty a 
inženýrské konstrukce mohou odebrat tuto publikaci zdarma. Kniha je k vyzvednutí na 
jednotlivých oblastních kancelářích. Nabídka platí do vyčerpání zásob. 

 

SAZEBNÍK UNIKA PRO NAVRHOVÁNÍ ORIENTAČNÍCH NABÍDKOVÝCH CEN 
PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ 
Cena 
230,-- Kč pro odbornou veřejnost 
200,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT 
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Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
byl aktualizován v souladu s vývojem cen a nákladů na úroveň 2019 a 1. čtvrtletí 2020. 
Sazebník zjednodušuje a urychluje obchodní jednání a splňuje požadavky § 2 odst. 1 zákona 
č. 526/90 Sb., o cenách na vymezení kvalitativních a dodacích podmínek. V přílohách 
obsahuje základní soubor výkonů inženýrsko-projektových prací v jednotlivých výkonových 
fázích podle ustanovení vyhlášky č 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., a dalších fází, které jsou běžně v praxi používány; doporučený rozsah 
AUTORSKÉHO DOHLEDU a TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA; rozsah PROJEKTU 
STAVBY obsaženého v ceně v návaznosti na stavební zákon č. 183/2006 Sb., a 
prováděcích vyhlášek; plán BOZP ve fázi zpracování projektové dokumentace, činnosti 
správce (inženýra) stavby, informace o BIM modelu staveb atd. 

 

SETKÁNÍ ČESTNÝCH ČLENŮ ČKAIT V PRAZE  

Na středu 22. května 2019 byli vedením komory ČKAIT pozváni zasloužilí členové 
z naší republiky na společné setkání v Praze. 

V letošním roce byla pro nás připravena projížďka historickou tramvají ze 
Střešovické vozovny Prahou. Od nás z Hradce Králové jsme měli pozvání všichni 4 zasloužilí 
členové – Ing. Otčenášek, Ing. Rusek, Ing. Málek a já. Kolega Otčenášek se však ze 
zdravotních důvodů musel omluvit a s námi nejel. Vyhlídková trasa vedla centrem našeho 
hlavního města. Z vozovny jsme jeli přes Letenskou pláň, Strossmayerovo náměstí, po 
nábřeží k Letenskému tunelu a přes most k náměstí Republiky, dále na Poříčí, kolem nádraží 
ČD Střed, Senovážné náměstí, Jindřišskou branou, kolmo přes Václavské náměstí, 
Vodičkovou a Spálenou ulicí na Národní třídu, dále po pravém nábřeží Vltavy kolem 
Karlových Lázní na Palachovo náměstí, přes řeku na Klárov a dál stoupáním Chotkovou 
kolem hradu až na Pohořelec, kde byla pro nás konečná. Po celou dobu projížďky jsme měli 
možnost poslouchat velice zajímavé vyprávění naší průvodkyně z pražské cestovní 
kanceláře, vážící se k místům, kudy jsme tramvají právě projížděli. I přesto, že jsme téměř 
všichni v Praze studovali a Prahu mnohokrát navštívili, byli jsme velice mile překvapeni kolik 
zajímavostí jsme cestou vyslechli… 

Venku mírně poprchalo, ale to nám nijak nevadilo a nebylo překážkou našemu pěšímu 
pochodu na Hradčanské náměstí. Tady u Arcibiskupského paláce na nás čekal průvodce – 
pracovník památkář z biskupství. Omluvil pana kardinála, mons. Duku, který nás nemohl pro 
zaneprázdnění přivítat a vyprávěl nám historické mezníky, kterými pražské arcibiskupství od 
10. století n. l. prošlo. Vyprávěl o letech, kdy první biskupství sídlilo na Malé Straně, bylo 
vypáleno a zničeno Švédy, jak vůbec bylo složité ustanovení Českého primase (část našich 
zemí patřila pod maďarskou diecézi v Ostřihomi, část pod Bavorskou v Regensburgu) 
o dobách husitských a následně po nich, období po Bílé Hoře, c.k. Rakousku - Uhersku, 
první ČSR republice, protektorátu a Německé okupaci i problémy v dobách nedávno 
Sametovou revolucí ukončených…. 

Prohlídka reprezentačních místností v paláci byla našim průvodcem komentována a 
my jsme všichni s velikým zájmem pozorovali a poslouchali. V sále, kde byly obrazy všech 
Českých primasů, arcibiskupů, kromě posledního mons. Duky, jsme si uvědomovali naši 
mnohdy složitou historii. Prohlídka sbírky úchvatných gobelínů z dílen holandských mistrů ze 
14. století, jediné svého druhu na světě, stavební památky v jednotlivých reprezentačních 
místnostech, interiérové drobnůstky, to vše jen dokreslovalo naše povznesení a hrdost. 

Posledním dílem našeho setkání bylo připravené pohoštění v restauraci U Labutí, na 
Hradčanském náměstí, kde jsme si vzájemně vyměňovali dojmy z celého dne, který jsme 
společně prožili. Dne, který jsme tady se svými kolegy měli možnost komentovat, ale i 
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probírat vše co se kolem nás událo za poslední rok od doby kdy jsme se naposledy viděli 
v Technickém muzeu a také zavzpomínat, jak jsme kdo a kdy a kde společně pracovali… 

Děkujeme vedení naší komory ČKAIT, děkujeme všem našim kolegům, kteří byli 
v Praze s námi a měli možnost se s námi vidět a setkání se účastnit. Byl to hezký den a 
těšíme se na příští setkání. 

Ing. Vítězslav Bezpalec a Vaši hradečtí zasloužilí členové ČKAIT. 

 

   

Další foto viz 
https://cssi.rajce.idnes.cz/SETKANI_CESTNYCH_CLENU_CKAIT_V_PRAZE_Foto_Ing.

_Vitezslav_Bezpalec/ 
 
 

ODBORNÁ EXKURZE 
PRAHA 

ČSOB A NEGRELLIHO VIADUKT 6. 3. 2019 
 Foto Ing. arch. Karel Novotný 

 

  
 

https://cssi.rajce.idnes.cz/SETKANI_CESTNYCH_CLENU_CKAIT_V_PRAZE_Foto_Ing._Vitezslav_Bezpalec/
https://cssi.rajce.idnes.cz/SETKANI_CESTNYCH_CLENU_CKAIT_V_PRAZE_Foto_Ing._Vitezslav_Bezpalec/
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Další foto viz 

https://cssi.rajce.idnes.cz/ODBORNA_EXKURZE_PRAHA_CSOB_A_NEGRELLIHO_VIA
DUKT_6._3._2019_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/ 

 

ODBORNÁ EXKURZE 
HORSKÁ VÝSTAVBA ZÁPADNÍHO RAKOUSKA 

 Foto Ing. arch. Karel Novotný 

 

   

   

https://cssi.rajce.idnes.cz/ODBORNA_EXKURZE_PRAHA_CSOB_A_NEGRELLIHO_VIADUKT_6._3._2019_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/
https://cssi.rajce.idnes.cz/ODBORNA_EXKURZE_PRAHA_CSOB_A_NEGRELLIHO_VIADUKT_6._3._2019_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/
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Další foto viz 

https://cssi.rajce.idnes.cz/HORSKA_VYSTAVBA_ZAPADNIHO_RAKOUSKA_Foto_Ing._
arch._Karel_Novotny/#DSC_7634.jpg 

 

 

 

POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI 
 POŘÁDANOU 

OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové 

STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2019 

která se koná 

ve středu 18. září 2019  

Odjezd z Hradce Králové 
 ve středu 18. 9. 2019 v 8.30 hod. z Terminálu HD HK, stanoviště F3, 

odjezd z Prahy 18. 9. 2019 v 15.30 hod. 

Účast na základě předchozího přihlášení   

na adrese 

http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/for-arch-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cssi.rajce.idnes.cz/HORSKA_VYSTAVBA_ZAPADNIHO_RAKOUSKA_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/#DSC_7634.jpg
https://cssi.rajce.idnes.cz/HORSKA_VYSTAVBA_ZAPADNIHO_RAKOUSKA_Foto_Ing._arch._Karel_Novotny/#DSC_7634.jpg
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/for-arch-4.html
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