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Český svaz stavebních inženýrů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Brno pořádají společně akce:

„Mikulášská zábava“
která se bude konat 3. prosince 2012 v hotelu Kozák v době od 18.00 – 23.00 hodin.
Od 19.00 hodin do 22.00 hodin bude hrát trio pod vedením Mistra Jaromíra Hniličky
(Oldřich Svoboda, Ladislav Káňa - všichni z orchestru Gustava Broma) .
Vstupné je 300,- Kč (vstupní drink, hudba, bufet).
Občerstvení bude probíhat formou teplého a studeného bufetu.
Nápoje si hradí každý sám.
Garant akce: Ing. Antonín Pechal, CSc.
Prosím, přihlaste se nejpozději do 26. listopadu na sekretariátě ČSSI a zároveň
uhraďte vstupné !
*************************************************************************************************
Předvánoční vycházka osvětleným Brnem.
V předvánoční večer ve čtvrtek 13. prosince v 16.00 hodin na Zelném trhu u
vstupu do podzemí. Zavedu vás za snížené vstupné cca 72 Kč.(Když nás bude víc
než dvacet) na zajímavou prohlídku Brněnského podzemí a potom, dle počasí a
našich financí na prohlídku dalších zajímavostí nebo do nějakého novějšího lokálu,
kde bych dohodl slevu. Přihlaste se na sekretariátě co nejdřív, ať víme máme li
připravit vstup pro více skupin.
Vstupné 72,-Kč, částku uhraďte nejpozději do 4. prosince na sekretariátě , tel.
545214801, 732614187, e-mail: cssi@volny.cz
Garant akce : Ing.Hawerland
*************************************************************************************************
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XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES ČSSI, ČKAIT a JmSS při SPS ČR
se bude konat
v Besedním domě dne 23. února 2013.
Zahájení plesu bude v 19.30 hodin.
K tanci a poslechu budou hrát hudební skupiny STOPPER a DOMUS BAND.
Rezervaci vstupenek si můžete zajistit již v prosinci a prodej bude zahájen
koncem ledna 2013.

Odborná konference „Zajímavé stavby“ a „Zajímavosti z cest“,
která proběhla v hotelu SLOVAN 25.10.2012, byla velice zajímavá a poučná
Účastníci vyslechli tyto přednášky:
téma: Mosty na silnici R 47
přednášející: Prof.Ing.Jiří Stráský,DSc.
téma: Stav přípravy Železničního uzlu Brno – aktuální stav
přednášející: Ing.Karel Pukl
téma: Zápisky z cest - Kolumbie
přednášející: Prof.Ing.Leonard Hobst,CSc.

Informace: „Časopis STAVEBNICTVÍ“
Zájemce, kteří se nestačili přihlásit k odběru informujeme, že časopisy
lze zapůjčit na sekretariátě ČSSI.
Klub seniorů
se pravidelně schází vždy první čtvrtek v měsíci v restauraci „KOMETA PUB“,
Kounicova 20, Brno v 16.30 hodin.
1.11.2012
6.12.2012
3.1.2013
Všechny Vás srdečně zveme
Ing.Jan Mikuláštík
Pozvánka na 40. ročník Zlaté hole ČSSI
termín: 25. až 27.ledna 2013 „Tři studně“
Prof.Ing.Leonard Hobst,CSc.
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Moderna v Orlí ulici
Uvnitř historického centra Brna, hned vedle poslední zachovalé středověké
Měnínské brány a v těsném sousedství Minoritského kláštera, založeného na tomto
místě před 750 lety a jeho kostela sv.Janů, přestavěného v době ranného baroka, se
v Orlí ulici, v úzké proluce mezi secesními domy, dokončuje moderní budova s
hladkou a pestře barevnou fasádou.
Je zcela výjimečná. Už její název: Hudebně dramatická laboratoř Janáčkovy
akademie muzických umění - divadlo na Orlí, vzbuzuje u mnohých kolemjdoucích
občanů zvědavost. Proč je tam laboratoř? Myslím, že je to příznak dnešní
marketingové doby přitahovat zájem spotřebitelů (místo kadeřnictví "vlasové studio"),
sportovců (místo tělocviku "pohybová aktivita") a prostě dělat vědu tam, kde žádná
není.
Také vlastní stavba objektu je supermoderní. Z původního středověkého domu
zbyly jen dvouposchoďové sklepy s cihelnými, případně kamennými stěnami a
sloupy, částečně zpevněné pilotami a v původní, nepodsklepené dvorní části,
železobetonovou deskou. Prostory budou využity ke stylovému zázemí. Objekt má tři
hlavní sály: nahrávací studio s dřevěnými a architektonicky ztvárněnými plastickými
stěnami, hlavní divadelní sál zcela uzavřený a s černými stěnami bez oken, který má
i malé stupňovité hlediště pro hudební i baletní představení a třetí menší, s denním
osvětlením a možnými závěsy v různých tvarech na celou výšku sálu. Všechny tyto
sály mají stěny, podlahy i stropy obloženy barevnými keramickými dílci, za nimiž jsou
umístěny protihlukové izolační obklady.
Není třeba konstatovat, že i veškeré potřebné zázemí, jako jsou kancelářské,
sociální i technická vybavení všech prostorů, jsou na nejvyšší dosažitelné úrovni,
takže posluchači i vyučující budou mít dokonalý komfort. Budova má i dva výtahy a
dvoje schodiště a možnost uplatnit prostory i pro komerční využití.
O výstavbě jsme dostali podrobné informace nejen od garanta exkurze kolegy
Hawerlanda, ale i od zástupců dodavatelů a uživatelů. Naše město, které sice nemá
tolik historických památek jako třeba Praha, Olomouc, Telč, Český Krumlov atd., je
však evropským unikátem svými funkcionalistickými stavbami, tak dostane další
architektonickou perlu do své výbavy. Jen ta laboratoř ve svém názvu se mně vedle
Janáčkova jména moc nelíbí.
Miroslav Jandásek
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V centru Brna se otevře nové Divadlo na Orlí
Brno - V centru Brna slavnostně zahájí činnost nová divadelní scéna. Moderně
vybavené Divadlo na Orlí vybudovala za 343 milionů korun Janáčkova
akademie múzických umění (JAMU). Budova poslouží především adeptům
opery a muzikálu, kteří se vzdělávají na brněnské akademii. "Přejeme si, aby
divadlo plnilo úlohu naší hudebně-dramatické laboratoře," řekl dnes novinářům
děkan Divadelní fakulty JAMU Zbyněk Srba.
První premiérou v novém divadle bude 24. října muzikál Footloose/Tanec není
zločin, známý ze dvou filmových zpracování. Příběh o střetu maloměstské morálky
s energií mládí se v Česku dosud nikdy nehrál. Na listopad studenti chystají operní
aktovky Kráska a zvíře od Miloslava Ištvana a Evropská turistika od Josefa Berga.
Příští rok se zaměří třeba na Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany.
Mladí činoherci z JAMU hrávají svá školní představení ve Studiu Marta v Bayerově
ulici. Studentům opery a muzikálu však přiměřená scéna dlouho chyběla. Využívali
pronajaté prostory, například královopolskou Barku. Nyní se všechny aktivity
studentů hudebního divadla, tedy opery a muzikálu, přesunou na novou scénu.
Budova vyrostla ve 20 metrů široké proluce v Orlí ulici, která vznikla při
bombardování za druhé světové války a ještě donedávna ji zaplňovala provizorní
stavba restaurátorských dílen. Nejdůležitější část novostavby je ve vnitrobloku.
Ukrývá sál pro 150 lidí s jevištěm, orchestřištěm, provazištěm a kabinou režie.
V suterénu
je
nahrávací
studio
a
zkušebny
pro
studenty.
V divadle se budou potkávat studenti hudební i divadelní fakulty. "Ať už jsou to
režiséři, dramaturgové, skladatelé, scénografové, jevištní technologové, ale i ti, kteří
vystupují přímo na scéně nebo pod ní - zpěváci, dirigenti a instrumentalisté," uvedl
rektor Ivo Medek.
Divadlo na Orlí představuje největší rozvojový projekt JAMU v posledních letech.
Jeho význam podle představitelů školy spočívá hlavně v kvalitním vybavení. Divadlo
umožní studentům pracovat s nejmodernějšími divadelními, zvukovými a světelnými
technologiemi. Škola pro divadlo nakoupila také nové hudební nástroje za 24 milionů
korun, například dvě harfy špičkové koncertní úrovně.
Zdroj: Jan Tomandl
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Divadla na Orlí – exkurze 4. října 2012
Janáčková akademie muzických umění dne 24.10. 2012 na ulici Orlí otevřela
novou uměleckou scénu, kde budou své projekty lidem představovat její studenti.
Podle informací z tisku dosáhly náklady na tuto výjimečnou stavbu hodnotu 343
milionů.
Zajímavější je ale předpoklad provozních nákladů dosahujících zhruba devět
milionů Kč/ročně včetně uměleckých realizací. Tuto sumu je podle vedení JAMU
škola schopná zabezpečit.
Stavbu navrhli architekti Milan Rak, Pavel Rada, Alena Režná, ale spolu s asi
třiceti jednotlivých projektantů profesantů specialistů, takže to nebyla žádná legrace.
Moderně pojatý prostor vybavený špičkovou technikou pro rozsáhlou oblast
hudebního divadla a multimediálních aktivit, by měl studentům umožnit, aby se
naučili pracovat s nejnovějšími divadelními, zvukovými a světelnými technologiemi a
byli tak dobře připraveni na vstup do praxe.
Nejdůležitějším prostorem budovy je divadelní sál pro cca 150 diváků,
s technicky maximálně vybaveným jevištěm, orchestřištěm, provazištěm a kabinou
režie.
Samozřejmostí jsou video- a audio-vizuální systémy. V dalších podlažích je umístěno
několik zkušebních sálů pro studenty, šatny a sociální prostory. Zajímavostí je
nahrávací studio nejvyšší technologické kvality, které zabírá dvě podlaží suterénu.
Ze stavebního hlediska se jedná vlastně o budovu v budově, tak aby bylo
zabezpečeno dokonalé odclonění od jakýchkoliv vnějších hluků. Dokonce jsme se
dozvěděli,že namísto původně uvažovaných ocelových zpružin pod podlahou je tato
„budova“ uložena na gumových terčích, které drží celou váhu.
Uliční fasádu tvoří bílé panely ze speciálního graficky upraveného betonu.Na
nejvyšší podlaží byli použity panely s černým podbarvením, které dle projektu mají
zarůst popínavou zelení. Prostorný vestibul přístupný z ulice slouží zároveň i jako
vstup do dvoupodlažní historické kavárny. Tyto barokní prostory se podařilo
zachránit, i když, dle vyjádření stavbařů se muselo přistoupit k pracné rekonstrukci
stropů, stěn a dokonce i všech podlah.
Je neuvěřitelné, že se v Brně po osmi letech, kdy se otevírala hudební scéna
Městského divadla na Lidické, podařilo v 20metrů široké proluce realizovat
budovu,která - doufejme - přispěje k výchově mnoha významných umělců z regionu,
který má hluboké historické a umělecké tradice.
Držme budově i studentům palce, aby se jejich sny splnili i po umělecké stránce.
Hlavně, aby škola dokázala v dnešní době, kdy se do kultury dostává méně financí,
zabezpečit předpokládané výdaje a k pokračování kulturní tradice na kterou budeme
v Brně pyšní.
V Brně říjen 2012
Ing. Leo Hawerland
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Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Brno, spolu s CK Tušla si Vás dovoluje
pozvat na lyžařský zájezd do oblasti

SALZBURGER SPORTWELT
od 2. února do 6. února 20013.
Popis oblasti: Bezmála 100 lanovek a vleků s jedním skipasem - tolik lyžařské
zábavy nabízí 8 míst salcburského sportovního regionu Salzburger Sportwelt.
Spojením tří údolí - lyžařských regionů Flachau - Wagrain - St. Johann - Alpendorf
s lyžařským rájem Zauchensee - Flachauwinkl - Kleinarl a s dalšími lyžařskými
oblastmi Radstadt - Altenmarkt a Filzmoos - Neuberg i s oblastí Ebenu vznikl
unikátní lyžařský ráj, ve kterém je k dispozici 350 km sjezdovek!
Vzdálenost z Brna: cca 490 km.
Ubytování: Mládežnický a rodinný hotel Hutter se nachází pouhých 70 km pod
Salzburgem, v obci Hüttau (oblast Solné komory). a je ideálním výchozím místem
zejména pro milovníky zimních sportů. Hotel s kapacitou až 170 osob má k dispozici
44 komfortních a útulných pokojů (dvoulůžkové, 3-4 lůžkové pokoje vybavené
sprchou/WC/TV/připojení k internetu. Lyžařské střediska Salcburského sportovního
světa jsou vzdálena od 10 do 20 minut jízdy autobusem. Zastávka skibusu (Hüttau Eben
Flachau)
se
nachází
přímo
před
hotelem.
V hotelu bude vyhrazena místnost na převlečení před odjezdem do Česka.
Strava: bohatá polopenze v samoobslužné jídelně. Snídaně formou bufetu,
večeře o třech chodech (polévka, hlavní jídlo, dezert) + salátový bufet. Nápoje
k večeři se hradí zvlášť.

Cena zájezdu: 9.700,0 Kč (2 lůžkový pokoj)
9.200,0 Kč (3-4 lůžkový pokoj)
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, včetně dopravy k lanovkám a zpět; ubytování
s polopenzí na uvedený počet nocí; skipas na uvedený počet dnů; místní poplatky;
služby technického průvodce; nárok na věrnostní slevy v následující zimní sezóně;
pojištění pro případ úpadku CK.
Doprava k lanovkám a zpět: autobusem CK do Flachau. K dopravě do ostatních
částí střediska je nutné využít místní skibus (v ceně skipasu)!
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, možno sjednat samostatně v CK (29
Kč/os./den), pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty - storno, možnost
připojištění za jednorázovou cenu 75 Kč/os./pobyt. Nelze samostatně, ale pouze v
kombinaci s cestovním pojištěním. Celkem za zájezd 220,0 Kč/os.

Spolu s přihláškou je nutno uhradit zálohu ve výši 5.000,- Kč
Nejpozději do 25.11.2012.
Přihlášky spolu se složením zálohy je možno uskutečnit přímo na
sekretariátě pobočky ČSSI Brno, Vrchlického sad č.2, tel.č. 545214801
e-mail: cssi@volny.cz, nebo u garanta zájezdu Ing. Jana Mikuláštíka,
tel.: 549241692, mob.: 732753967, e-mail: jan.mikulastik@volny.cz
6.

Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Brno, spolu s CK SKY TOURS si Vás
dovoluje pozvat na lyžařský zájezd do

oblasti Ischgl - Samnaun
od 16. března do 22. března 2013.
Popis oblasti:
Jedná se o gigantickou lyžařskou arénu mezi Švýcarskem a Rakouskem v kdysi
Bohem zapomenutém kraji. Čeká Vás zde špičkové lyžování na více než 200 km
sjezdovek. Samnaun je historicky bezcelní zónou a nákupním rájem.

Vzdálenost Brno – Ischgl je 700 km.
Ubytování:
Ubytování bude zajištěno ve dvou apartmánových domech ve středisku See.
Zastávka skibusu v blízkosti ubytování. (do 200m) Vzdálenost k lanovce ve středisku
See je do 100m. Vzdálenost do Ischglu 7 km.
Apartmán se skládá z obývací místnosti s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, ložnice pro 2 osoby, koupelna a WC.

Program zájezdu:
1. den: 16.3. odjezd z Česka v ranních hodinách
2.-6. den:
individuální program – lyžování
7. den: 22.3. po předání apartmánů odjezd do Česka cca v 10,00 hod.
příjezd do Česka ve večerní hodině.

Cena zájezdu: 11.990,0 Kč
Sleva ze skipasu SENIOR (osoba od 60 let) – sleva
750 Kč
Cena zahrnuje:
Dopravu autobusem, ubytování, skipas na 5 dní pro celou oblast.

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (možno sjednat – 32, Kč/os./den) a nákladů
souvisejících se zrušením cesty – storno, možno připojistit za jednorázovou cenu 75
Kč/os. jen v kombinaci s cestovním pojištěním.
Pojistné na 7 dní se stornem 299,00 Kč

Stravování: vlastní (možnost objednání pečiva)
Spolu s přihláškou je nutno uhradit zálohu ve výši 5.000,- Kč
Nejpozději do 30.11.2012.
Přihlášky spolu se složením zálohy je možno uskutečnit přímo na sekretariátě
pobočky ČSSI Brno, Vrchlického sad č.2, telefon č. 545214801,
e-mail: cssi@volny.cz, nebo u garanta zájezdu Ing. Jana Mikuláštíka,
tel.: 549241692, mob. 732753967
e-mail:
jan.mikulastik@volny.cz
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Hrubý Jeseník jako na dlani
jsme měli v pátek 14. září (v den 75.výročí úmrtí TGM) odpoledne, když jsme
pohlédli z hráze horní nádrže Dlouhé Stráně dolů. Od Keprníku přes Švýcárnu,
Praděd, Petrovy kameny až po poslední kopec Skřítek nad Rýmařovem. A v dáli
masiv Kralického Sněžníku, lázně Lipová a hory až v Polsku.
Byl to skutečný i symbolický vrchol naší exkurze na toto vodní dílo, které dvěma
reverzními Francisovými turbinami o průměru 4,5 m přečerpává stále tutéž vodu z
horní nádrže do dolní, nasypané v údolí Divoké Desné 547 m pod ní. Při spotřební
špičce dává 2 x 325 kV elektrické energie do sítě a při přebytku zase toto množství
spotřebovává. Byla postavena v letech 1985 - 96, tj. plných 11 let tu pracovalo
mnoho našich podniků stavebních, strojních i energetických. Proč tak dlouho? Kromě
nádrží a malých provozních budov je celá ukryta v podzemí tohoto třetihorního
masivu. Důvodem je její umístění v CHKO, tedy v Chráněné krajinné oblasti, a její
správci si to vymínili, aby stavba a provoz nenarušovaly život zdejší zvířeny.
A to se hluboce mýlí. Bylo to vidět už při stavbě. Na jejím začátku, při hluku
stavebních strojů, nebylo po lesní zvěři ani vidu, ale za krátkou dobu se na prudkých
stráních nad stavbou začali objevovat kamzíci a zvědavě pozorovali, co se to v jejich
údolíčku děje. Pak dokonce hledali v okolí ubytoven zbytky jídel v odpadcích. Totéž
potvrzují i vojáci, kteří ve svých výcvikových prostorech, veřejnosti nepřístupných,
vidí, že se tamnější zvěř klidně usídluje, rodí a vychovává mláďata hned vedle
cest, na nichž hřmotí tanky a za jízdy střílí na své terče. Vědí, že vojáci jim neublíží,
ale když uvidí myslivce s puškou, prchají.
Stejné to bylo i se stavbou příjezdné silnice k horní nádrži, hluboko zaříznuté do
příkrých svahů. Ochránci přírody nařídili, aby se odtěžený materiál neházel přímo
dolů, ale odvážel do údolí a tam ukládal na skládky. Donutil investora, aby zvýšené
náklady uhradil. To však neznal n.p.Ingstav, který stavbu prováděl. Jako všechny
podniky za totality měl monopol a byl hodnocen ne za práci, ale finanční plnění, a
proto si klidně příplatky bral a při tom zeminu házel přímo dolů. Sám jsem takto
hnědé svahy až do údolí pod budovanou silnicí viděl. Ale asi za tři roky, když jsem na
stavbu přijel, už se stráně začaly zelenat a letos už nikdo stráně znetvořené
Ingstavem od těch ostatních nepoznal. Inu, příroda je mocnější než její ochránci.
Také jsme zjistili, že exkurze na celou stavbu měla svého průvodce, který nás po
ní nejen provázel, ale fundovaně i s jejím technickým řešením seznámil (žel chyběla
jména autorů jako se to děje u staveb pozemních s architekty) a promítl filmy. Tyto
exkurze jsou totiž částí propagace zdejšího území, které jakoby se chtělo stát
moravským Špindlerovým mlýnem. Svědčí o tom mnoho nově budovaných sjezdovek
i s vleky, čtyřmístnou lanovkou, dokonalá síť cyklostezek, nově budované ubytovny a
restaurace (v jedné jsme si pochutnali na řízku - díky ČSSI a ČKAIT), rozšiřovaná
silnice do Jeseníku i propagační brožurky a reklamy u silnic.
Je to také kraj Žerotínů. Nejvýznamnější z nich, Jan mladší ze Žerotína, byl
mužem vitálním, který se stihl čtyřikrát oženit (jako Karel IV.) a postavit ve svém sídle
Velkých Losinách do roku 1589 dvoupatrový zámek s arkádovými ochozy a v roce
1608 započal s výstavbou renesančního čtyřkřídlového zámku s rozsáhlým parkem
na kraji vesnice Loučná n/Desnou (do roku 1948 Vízmberk), který dostavěl jeho syn
Přemek. Zámek sám je postaven v nejjednodušší formě, protože ekonomická síla v
horském prostředí ani více nedovolovala. Panství Žerotínů sahalo od Šumperku (se
zámkem, přestavěném na přelomu 15. a 16. století Petrem ze Žerotína) až do
horských oblastí. Zřejmě i s údolím Divoké Desné s vodní elektrárnou. Co by asi řekli
jejich potomci, kdyby jim údolí patřilo dodnes?
Miroslav Jandásek
8.

Je čas zrušit certifikáty?
Co je systém managementu kvality?
Populárně řečeno, je to soubor vzájemně působících činností - pravidel, požadavků,
postupů, zdrojů a dokumentů, které běžně respektuje každý dodavatel stavebních
zakázek při realizaci díla a to od prvního kontaktu se zákazníkem, až po úspěšné
předání díla a ukončení záruční doby.
Norma „ČSN EN ISO 9001:2010 (edice 2) Systém managementu kvality –
Požadavky“ slouží k efektivnímu a úplnému uspořádání těchto obvyklých činností při
přípravě, realizaci, kontrole, dokumentování, předání a tím splnění požadavků
zákazníka.
Po nabytí účinnosti novely č. 55/2012 k zákonu č.: 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1. dubna 2012 nemine den,
kdy by někdo z vedení stavebních firem nevznesl otázku nebo polemiku, co dál s
certifikáty systému managementu kvality, životního prostředí a BOZP?
Začala totiž platit novela zákona o veřejných zakázkách, ve které došlo k úpravám
v dokládání kvalifikace. Dovolte mi uvést několik faktů k této problematice.
Byla zrušena ustanovení, která umožňovala zadavateli požadovat akreditované
certifikáty
systému managementu kvality dle ISO 9001 a systému environmentálního
managementu dle ISO 14001 ( příp. předložení dokladu o registraci v systému řízení
a auditu z hlediska ochrany životního prostředí dle Programu EMAS)
V žádném případě to ale neznamená, že by ze zákona vypadly požadavky na
zajištění kvality a ochranu životního prostředí úplně. Ty tam byly a zůstávají v
následující podobě :
"K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro
plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel požadovat.:
 .popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění
výzkumu,
 opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude
dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky".
Nechávám plně na úvaze čtenářů, co vlastně mají zadavatelé požadovat, jaké
dokumenty budou uchazeči předkládat a podle čeho mají zadavatelé vyhodnocovat
jejich dostatečnost Je třeba také upozornit na fakt, že části zákona týkající se
sektorových zadavatelů byly požadavky na akreditované certifikáty ISO 9001 a ISO
14001 zachovány.
Častý požadavek soukromých investorů na
managementu není ani třeba více komentovat.
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doložení

certifikátů

systémů

Vrátíme se trochu do historie.
Při začátcích zavádění systému managementu jakosti (kvality) podle norem ISO řady
9000, zejména u nových stavebních firem, jsme při analýzách jejich způsobu řízení
v mnoha případech zjišťovali, že:
 existence základních ČSN jim vůbec nic neříkala ( v mnoha případech je
považovaly za neplatné nebo i zrušené),
 vedení stavebního deníku bylo jen občasné nebo vůbec žádné,
 provádění vstupní, mezioperační a případně i výstupní kontrolu bylo jen když
si někdo vzpomněl a to bez jakéhokoliv dokumentování,
 předávací protokoly byly kusé, neúplné, neobsahovaly základní údaje
(záruční dobu, soupis nedodělků, předávanou dokumentaci apod.),
 kontrola, dodržování předpisů BOZ a PO a vedení jejich evidence bylo
v mnoha případech formální nebo vůbec nebyla,
 o hospodaření s odpady nebyla vůbec řeč,
 a tak dále…
Z toho vyplývalo, že plnění základních požadavků „Stavebního zákona“ a dalších
legislativních požadavků bylo nedostatečné.
Při přípravě a zavádění systému managementu kvality, které bylo v mnoha
případech velmi náročné se podařilo zjištěné nedostatky odstranit.
Zavedené, udržované a funkční systémy managementu kvality, případně integrované
systémy managementu ( tj. QMS + EMS + SM BOZP), které jsou nedílnou součástí
řízení
společností,
tak
dávají
společnostem
záruku
úspěšnosti
a
konkurenceschopnosti na stavebním trhu.
Zavedení systémů managementu je firmám velkým pomocníkem i v plnění množství
legislativních a jiných (např. místních a oborových ) požadavků a zákonů. Jsou
velmi vhodné a pro firmu výhodné, protože sankce za neplnění těchto zákonů a
předpisů stále stoupají.
Certifikáty zavedených a fungujících systémů u společnosti nejsou tedy jen „papírem“
prokazujícím nebo dokladující něco ve veřejných zakázkách.
Je bohužel smutnou zkušeností, že mnohá vedení společností odsouvá do pozadí
činnosti, které aktuálně, a z jejich pohledu, přímo neovlivňují realizaci zakázek. To se
týká i zavedených systémů managementu.
Zavedené systémy je však nutné udržovat a to jak z výše uvedených důvodů, tak i
z důvodu organizačních změn, z důvodu aktualizace navazujících dokumentů
(revidovaných ČSN, změn v legislativních požadavcích, aktualizací technologických
postupů apod.).
Je třeba si také uvědomit, že systémy managementu mohou být i dobrým nástrojem
při hledání možností, k dnes tolik potřebnému snižování nákladů, samozřejmě při
zachování potřebných požadavků nejen kvalitu.
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Cenová válka při výběrových řízeních, která se následně odrazila
v nedodržování požadavků na kvalitu, byla jedním z důvodů, proč Ředitelství
silnic a dálnic nově buduje úsek kontroly kvality, který na znovu převezme
funkci stavebního dozoru u dopravních staveb. Předávání staveb se tak jistě
zpřísní, v tomto oboru, ale i příbuzných oborech
a udržovaný systém
managementu kvality, který bude součástí integrovaného systému
managementu se tak stane znovu nutností.
Stavební společnosti, které myslí na budoucnost, z výše uvedených důvodů,
nebudou jistě dělat žádná unáhlená rozhodnutí, vedoucí k rušení zavedených
a funkčních systémů managementu, ale budou nuceny zaměřit se na jejich
další zlepšování z důvodu současné a následující podnikatelské úspěšnosti na
trhu.
Bc. Jan Kovařík, Ing. Tomáš Lujka
ČSN EN ISO
 ČSN EN ISO 9000:2006 - Systémy managementu kvality. Základy, základní
principy a slovník
 ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu kvality. Požadavky, (včetně
opravy 1 z 5/2010) nebo ekvivalent ČSN EN ISO 9001:2010 ( edice 2)
 ČSN EN ISO 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu –
Požadavky s návodem pro použití
 ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci – Požadavky
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Kalendář akcí na listopad, prosinec 2012 a částečně leden 2013
KDY

KDO

1.11.2012

KDE

CO

Klub
seniorů
OP ČSSI

Kometa PUB

OP ČSSI

Hotel KOZÁK

Klub
seniorů

Kometa PUB

11.12.2012
16.30
13.12.2012
16 hodin

OP ČSSI

Vrchlického sad 2

OP ČSSI

3.1.2013

Klub
seniorů
OP ČSSI

Zelný trh
Brněnské
podzemí
Kometa PUB

20.11.2012
16.30
3.12.2012
18.00
6.12.2012
16.30

25.-27.1.2013

Vrchlického sad 2

Hotel Horník
„Tři Studně“

GARANT

Pravidelná
Schůzka
Zasedání
výboru
Mikulášská
zábava
Pravidelná
Schůzka

Ing.Mikuláštík

Zasedání
výboru
Exkurze
předvánočním
Brnem
Pravidelná
Schůzka
„XXXX.ročník
Zlatá hůl

Ing.J.Skyva

Ing.J.Skyva
Ing.A.Pechal
Ing.Mikuláštík

Ing.L.Hawerland
Ing.Mikuláštík
Prof.Ing.L.Hobst

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Od října 2012 funguje sekretariát ČSSI Brno ve zkrácených hodinách
pro styk s členskou základnou.
Paní Radmila Valtrová bude docházet na pracoviště
od 8.30 do 12.30
v termínech zasedání Výboru ČSSI
od 14 do 16 hodin
/dle telefonické dohody je možné si domluvit jiný termín/.

Tel. 545214801, mobil 732 614 187 nebo e-mail: cssi@volny.cz

************************************************************************
Prosím, nejpozději do konce listopadu, uhraďte členské příspěvky
složenkou,, převodním příkazem nebo osobně na sekretariátě ČSSI.
Členské příspěvky činí 500,-Kč/rok, důchodci 300,-Kč/rok, přidružený člen 150,Kč/rok (je členem jiné společnosti při ČSSI a tam hradí příspěvek v plné výši).
Účet u České spořitelny a.s. číslo 1349534309/0800, VS členské číslo nebo rodné
číslo.

www.cssi-cr.cz (otevřít příslušnou stránku pobočky Brno- akce)
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