
Zápis z jednání výboru ČAOK dne 20. dubna 2022 
(kancelář ČAOK, Revoluční 8, Praha) 

 
Přítomni:  
Ing. Jitka Kochtová, Ing. Zdeněk Vít, Ing. Lukáš Churavý, Ing. Tomáš Měřínský, Ing. Antonín Pačes, 
Ing. Jiří Vích, Ing. Marek Janda (tajemník)    
 
Omluveni: 
Ing. Petr Velda, Ing. Jiří Schulmeister, Ing. Gabriela Šoukalová  
 
Hosté: 
Jiří Nouza (SPS), Ing. Dalibor Gregor 
 
Program jednání: 

1. Svaz podnikatelů ve stavebnictví - host Jiří Nouza 
2. Nový člen ČAOK - Mostárna Lískovec Czech s.r.o. 
3. Technická komise ČAOK 
4. Soutěž Vynikající diplomová práce v oboru OK - výběr celkového vítěze 
5. Zasedání ECSS, symposium Steel Bridges 2022 a European Steel Bridge Awards v 

Istanbulu (21. - 22. 9. 2022) 
6. Různé:  

 Cena Pavla Juchelky 2022 

 nový web www.caok.cz 

 
Ad 1) 

V úvodu jednání vystoupil Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS). 
Informoval o situaci ve stavebnictví v souvislosti s válkou na Ukrajině, zejména energetickou situaci 
(dodávky plynu) nebo odkládání účinnosti některých částí nového stavebního zákona. SPS řeší 
s Ministerstvem dopravy situaci ohledně možného navýšení ceny již vysoutěžených i budoucích 
státních zakázek v rámci pracovní skupiny, ministerstvo nebude řešit věci plošně, ale každou zakázku 
zvlášť (je potřeba dokázat důvod navýšení ceny). SPS bude jednat o této problematice také s hejtmany 
a Svazem měst a obcí. 

           
Ad 2) 
 Byl přijat nový řádný člen se statusem výrobce ocelových konstrukcí – Mostárna Lískovec 
Czech s.r.o. 
 
Ad 3) 
 Ing. Gregor informoval výbor, že schůzky technických komisí probíhají online, řešení nových 
Eurokódů se posunuje o půl roku.  
Plánovaný překlad připravované normy prEN 17662 nemá momentálně smysl, norma je v patové 
situaci. 
Je napjatá situace mezi Evropskou komisí a CEN v rámci technických norem. Norma na kontrolu a 
údržbu ostatních materiálů mimo ocel na ÚNMZ nijak nepostoupila. 
Lukáš Churavý navrhl více přiblížit členům ČAOK problematiku BIM, například formou školení nebo 
konferencí.  
  
Ad 4) 

Vítězem celostátního kola soutěže Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce byl 
vybrán Ing. Jakub Štěpán z ČVUT v Praze za práci na téma „Přepočet a návrh zesílení železničního 
mostu v Lokti.“ Oficiální ocenění obdrží během konference Konstrukce 2022 ve Špindlerově Mlýně.  
 
Ad 5) 
 Účast na akci ECCS v září v Istanbulu se rozhodne až podle případného ocenění českých 
projektů v soutěži The European Steel Bridge Awards 2022. 
 
 

http://www.caok.cz/
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Ad 6) 

 Na Cenu Pavla Juchelky byl již v loňském roce navržen pan František Pospíšil, vzhledem ke 
covidové situaci se nemohl zúčastnit. Cenu obdrží tento rok. 

 

 Rozhodnutí o případném novém webu ČAOK bylo odloženo na další jednání, jednotliví členové 
výboru situaci promyslí.  
Nové stránky by byly modernější s uživatelsky komfortnějším designem, responzivní (správné 
zobrazení i na mobilech a tabletech), podporovaly by je všechny prohlížeče, byly by 
optimalizovány pro vyhledavače (SEO). Cena by byla 55 – 65 tis. + DPH. 
 
 

Další jednání výboru ČAOK bylo naplánováno na středu 8. 6. 2022 od 14 hodin v pražské 
kanceláři na ulici Revoluční 8. 
 
 
 
 
Zapsal dne 20. 04. 2022  
Ing. Marek Janda, tajemník 
 


