VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 2 PRO PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVU
STAVEB ZA ROK 2010
Vedoucí týmu: Ing. Radovan Hrnčíř
Tajemník týmu: Ing. Jiří Hušák
1. Poslání a charakteristika týmu
Historie týmu č. 2 pro projektování a přípravu staveb je poměrně krátká. Na základě usnesení správní
rady Sdružení ze dne 9. 12. 2009 se uskutečnil mezi členy Sdružení průzkum zájmu o účast zástupců
firem a společností v tomto týmu. Vyhodnocení průzkumu bylo projednáno na jednání předsednictva
Sdružení, které založení týmu doporučilo. Jako vedoucí týmu pro projektování byl navržen
Ing. Radomír Hrnčíř ze společnosti HBH Projekt, spol. s r.o., na funkci tajemníka týmu byl navržen Ing.
Jiří Hušák z oddělení SVS PRAGOPROJEKT, a.s.
Tým pro projektování by se mohl stát ideální platformou pro výměnu informací mezi projektanty a
dodavateli stavebních prací o technologických novinkách, nových materiálech, nových zákonných
úpravách a jejich dopadech do projektové přípravy staveb, platformou pro výměnu zkušeností
z dozorování staveb, které inženýrské kanceláře vykonávají pro ŘSD ČR na stavbách členů Sdružení
a v neposlední řadě zpracování a připomínkování předpisů v oblastech, kde se projekční a
zhotovitelná činnost prolíná, jako je navrhování a diagnostika vozovek atp. Závěry z jednání týmu
mohou být rovněž podkladem pro jednání mezi předsednictvem Sdružení, investory a MD ČR.
Členskou základnu týmu tvoří delegovaní zástupci členů Sdružení, tj. stavebních společností,
projektových organizací a dále zástupci Stavebních fakult ČVUT Praha a VUT v Brně.
2. Dosavadní činnost týmu
Ustavující zasedání se uskutečnilo 30. 6. 2010 v sídle společnosti HBH Projekt spol. s r.o. v Brně.
Zasedání týmu v roce 2010 – viz tabulka.
Datum porady
30. 6. 2010
13. 10. 2010
30. 11. 2010

Místo konání / u firmy
Brno / HBH Projekt spol. s r.o. Brno
Ostrava – Hrušov / Technická dozorčí
správa ŘSD ČR
Praha 5 / Divize dopravní stavby firmy
HOCHTIEF CZ, a.s.

Počet účastníků
14+1 host
10+4 hosté
10+2 hosté

3. Členská základna týmu (stav k 31. 12. 2010)
K 31. 12. 2010 je v týmu č. 2 zastoupeno 17 členů Sdružení (během roku 2 stavební společnosti
vystoupily ze Sdružení), z toho je 9 stavebních firem, 6 projektových organizací a 2 vysoké školy.
Účast na zasedání je více než 50%, ale je zde několik členů, kteří nebyli na žádném zasedání týmu.
Pravidelným hostem zasedání je Ing. Petr Svoboda (jednatel Sdružení) a Ing. Jan Zajíček z firmy APT
Servis, spolupracující s firmou JACKO, projekty a vozovky s.r.o., která ho do týmu jmenovala. Na
jednání týmu 13. 10. byl hostem Ing. Ivo Kolář, zástupce Technické dozorčí správy ŘSD ČR Závod
Brno – Ostrava Hrušov, který provázel účastníky jednání na exkurzi po staveništi rozestavěného
úseku dálnice D 4709.2 Bohumín – st. hranice ČR/PR.
Na jednání týmu dne 30. 11. přišel účastníky pozdravit obchodní ředitel hostitelské společnosti
HOCHTIEF CZ a.s. Ing. Vladimír Neuman.
4. Výsledky činnosti týmu v roce 2010 včetně zhodnocení činnosti a plnění úkolů
Vzhledem ke krátké době činnosti nebylo reálné předpokládat konkrétní výsledky působení týmu.
Hlavní náplní jednání týmu je konkretizování činnosti týmu a jeho zaměření na konkrétní problematiku
ve výstavbě pozemních komunikací. Vzhledem ke známé skutečnosti představované krácením
finančních prostředků na výstavbu a překvapivě i na přípravu staveb pozemních komunikací, stala se
jednou z hlavních priorit činnosti týmu propagace a zdůrazňování významu projektové a inženýrské
přípravy staveb na všech úrovních. V této souvislosti k nesporným úspěchům činnosti týmu bezesporu
patří nasměrování pozornosti předsednictva SVS k podpoře problematiky projektové přípravy,
prosazení tohoto tématu i do oficiálních materiálů a vystoupení prezidenta SPS Ing. Matyáše a
v neposlední řadě nepřímo i text usnesení HV PČR k rozpočtu SFDI (tisk 137, usnesení číslo 50
z 9. 12. 2010 k návrhu rozpočtu SFDI na rok 2011 a střednědobého výhledu na roky 2012 a 2013, kde
v bodech:
II. 2) HV PČR doporučuje rozepsat položky na přípravu staveb a sledovat čerpání prostředků na
přípravu jednotlivých akcí samostatně
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II. 3) HV PČR ukládá SFDI posílení položek týkajících se přípravy staveb a výši alokace na jednotlivé
akce projednat předem s HV
II. 5) HV PČR žádá SFDI, aby prioritně pokračoval v přípravě staveb dálnic a rychlostních silnic
a k naplnění těchto bodů pak HV PČR požaduje v bodě:
III. 3) na MD ČR, aby předložilo čtvrtletně písemnou zprávu o stavu čerpání položek rozpočtu 2011
III. 4) na MD ČR a SFDI předložení pravidelných pololetních písemných informací o stavu přípravy
staveb dálnic a rychlostních silnic.
Tímto usnesením potvrdili poslanci HV PČR obavy i stanovisko týmu a předsednictva SVS o
mimořádně vážné situaci v přípravě staveb pozemních komunikací.
Dalším prioritním úkolem týmu je zaměření na důslednější využívání diagnostiky vozovek pro návrh
oprav a doporučovat revize předpisů, které přestávají vyhovovat pro praktické využití.
V nadcházejícím období se členové týmu pokusí přispět k posunu problematiky oceňování
projektových prací souvisejících s diagnostikou vozovek.
5. Související pracovní jednání
Kromě plánovaných zasedání týmu (viz bod 2) byla problematika přípravy staveb projednávána na
zasedáních předsednictva SVS, na zasedání poslanců podvýboru pro dopravu a HV PČR, na jednání
Rady pro výstavbu SIA a na jednání mimořádného předsednictva SVS.
6. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
a) Informační zdroje – CACE, Nadace ABF,Rada pro výstavbu, ČKAIT, nečlenské organizace SVS
(SUDOP Praha, SUDOP Group, DP Brno, DP Ostrava)
b) Spolupráce s jinými institucemi – VUT FAST Brno, ČVUT Praha.
7. Plán činnosti na rok 2011
Předpokládané termíny jednání – čtvrtletně (březen, červen, září, prosinec 2011)
Nepravidelné operativní porady – dle potřeby.
První zasedání týmu v roce 2011 bude v Brně dne 24. 3. v zasedací místnosti firmy HBH Projekt spol.
s r.o.

Zpracovali:

Ing. Radovan Hrnčíř, vedoucí týmu
Ing. Jiří Hušák, tajemník

V Brně dne 2. 2. 2011
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