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Zpráva o činnosti oblasti Olomouc za rok 2020 

 

Ve svém shrnutí se omezím jen na základní aktivity a údaje za naši oblast. Ve výboru 

oblasti pracovali zástupci okresů Olomouc, Jeseník, Přerov a Prostějov. 

Výbor oblasti pracoval ve složení: Ing Jiří Kožušníček - předseda,  

Ing. Michal Majer – místopředseda a členové Ing. Pavel Hošek, Ing. Josef Popelka, Ing. 

Jiří Švub, Ing. Jan Tomek a Ing. Jiří Zatloukal. 

Kontaktní osobou kanceláře je tajemnice Ing. Jana Černá. 

Činnost oblasti v roce 2020 byla zaměřena zejména na úkoly, uložené Valnou hromadou 

oblasti ČKAIT Olomouc 2020 a Shromážděním delegátů v Praze v roce 2020, které však 

tak jako mnoho dalších věcí byly dotčeny epidemickou situací.  

 

Na úvod si dovolím uvést jen pár strohých čísel, které stručně uvádí, co se odehrálo: 

- Celkový počet autorizovaných členů v naší oblasti k 31. 12. 2020 byl 1 563. 

- V roce 2020 bylo v naší oblasti přijato 44 žádostí o autorizaci a neúspěšnost 

žadatelů o autorizaci v naší oblasti činila za rok 2020 - 27 %.  

- Doklad odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU byl požadován od 5 členů. 

- Byly podány 3 stížnosti na člena z naší oblasti.  

- Za minulý rok bylo v kanceláři prodáno 38 publikací ČKAIT. 

- Požadované aktuální platné e-mailové adresy má 98 % členů.  

- V oblasti se konalo 11 odborných akcí a 2 exkurze na stavbách. 

 

Témata přednášek a seminářů byla navrhovaná a schvalovaná na pravidelných 

schůzkách výboru oblasti, kde jako podklad sloužili i náměty z návratek napsaných na 

VH a velkým zásobníkem námětů jsou pro nás stále i závěry z loňské dotazníkové akce. 

Odborných akcí bylo OK zorganizováno celkem 10+1 AZ PROMO, kterých se 

zúčastnilo celkem 813 členů a pouze dvě odborné exkurze. Zde si však dovolím 

poznamenat, že jsme počítali s dalšími 2 exkurzemi, ale z důvodu epidemické situace je 

nebylo možné uskutečnit.  

Podle termínu konání pak v tomto pořadí: 

1. Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha, 

2. Odborná diskuse se zástupci MMO1, HZS, KHS, 

3. Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikací, 

4. Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu?, 

5. Technické systémy větrání a praktické zkušenosti z realizace, 

6. Změny v legislativě pro elektrotechniku, 

7. Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů 

(ETICS), 

8. Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu.  

 

V  období před prázdninami, což bylo jediné období v roce bez větších 

protiepidemických opatření, jsme zorganizovali exkurzi na: 

1. „Výstavbu silnice I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“, což spočívalo v 

nadzemním křížení silnice a železnice. Kromě odborného výkladu se všichni 

účastníci exkurze mohli projít i po části výškově i směrově zakřiveného mostu a 

shlédnout provádění výztuží i betonáže. 
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2.  velkou akci „Morava Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. Etapa B“ – resp. její 

dopravní část. Obě akce byly zcela zaplněny, ale z důvodu BOZP nemohl být 

počet účastníků dále navyšován. Z Povodí Moravy máme příslib na druhou 

exkurzi v r. 2021, která by se již neměla soustředit na dopravní stavby, ale 

vodohospodářskou část tohoto velkého projektu. 

 

Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v naší oblasti je pokryta smlouvou o 

vzájemné spolupráci mezi OK ČKAIT Olomouc a Olomouckým krajem a dlouhodobou 

spoluprací zejména se stavebními úřady. V minulém roce byla opět obnovena spolupráce 

v rámci přípravy devátého ročníku soutěže Stavba roku 2020 Olomouckého kraje.  

O zajímavostech se vzájemně informujeme, OK zasílá na úřad i všechny pozvánky na 

přednášky a exkurze, které pořádáme a naopak jsme zváni na akce konané úřady, 

naposledy např. na setkání stavebních úřadů v kraji.  

 

Krizové a havarijní situace ve větším měřítku naší oblast naštěstí minuli, ale vybraní 

kolegové byli přesto několikrát žádáni o pomoc a spolupráci Hasičským záchranným 

sborem Olomouckého kraje, v rámci které nabízíme 14 našich členů pokrývajících 

požadované odbornosti. Poslední výjezd našeho kolegy statika byl k havárii štítové stěny 

objektu, jelikož jeho soused při zakládání nového objektu nedodržel základní zásady 

spojené s prováděním zemních prací a došlo k ujetí základové spáry sousedního objektu. 

I tento případ ukazuje na to, že vědomosti některých „místních specialistů a 

všeumělů“ jsou zcela nedostačující a osvěta např. přes naši organizaci je a bude stále 

potřebná. 

 

V roce 2020 jsme na oblasti poprvé zorganizovali odbornou debatu mezi některými 

subjekty státní správy a našimi členy a určitě v tom chceme pokračovat, neboť výměna 

názorů je stále potřebná a pochopit i pohled „té druhé strany“ je ku prospěchu celého 

stavebnictví. Z posledního příkladu havárie rodinného domu je však patrné, že zvýšení 

alespoň základní povědomosti - proč tu jsou odborné stavební firmy či nezávislí 

odborníci, je nutné neustále „dostávat“ i mezi laickou veřejnost. To je výzva i pro naši 

oblast a již nyní s Krajským úřadem připravujeme jeden takový projekt, který by mohl 

alespoň trochu napomoci. 

 

 

 

Vypracoval: 

      Ing. Jiří Kožušníček 

                                                           předseda oblasti ČKAIT Olomouc 

 


