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Vážený čtenáři, dostává se ti do 
rukou časopis, který vydala Střední 
průmyslová škola stavební, Opava, 
příspěvková organizace.

Chceme tě seznámit nejen se 
studiem na naší škole, ale zejména 
s následným uplatněním. Studium 
na střední škole je v celém životě jen 
malým zlomkem času, ale rozhoduje 
o tvé budoucnosti. O penězích, které 
budeš vydělávat, a o radosti, kterou 
budeš z práce mít. A věř tomu, že 
dělat něco smysluplného ti přinese 
obojí. A ty máš možnost být u toho.
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Máme specializaci

geodet / referent 
státní správy / technický 
dozor / stavbyvedoucí / 

mistr / přípravář / rozpočtář 
/ kreslič / prodejce stavebních 

materiálů / technik / správce budov
/ investorský dozor / projektant TZB / osoba 

zajišťující inženýrskou činnost / realitní 
makléř / developer / samostatný živnostník 
na stavební činnost nebo majitel stavební 

firmy nebo stavebnin / administrativní 
pracovník v geodetické nebo 

stavební firmě /
…
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geoinformatik / architekt 
/ stavební projektant / 

statik / projektant specialista 
(osvětlení, akustika, klimatizace, 

vzduchotechnika, …) / energetický 
specialista, zpracovatel PENB / vývojář 

stavebních materiálů / koordinátor BOZP / 
koordinátor PO / vedoucí odborů státní správy 

/ šéf investic / soudní znalec / expert ve 
stavební laboratoři / odborný pedagog / 

zpracovatel požárně bezpečnostního 
řešení stavby / hlavní stavbyvedoucí 

nebo vedoucí střediska /…

Po vysoké škole se navíc uplatníš jako…

… více uvnitř časopisu
www.spsopava.cz
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GEODET
Nenechte se zastrašit termínem geodet, 

je to vlastně zeměměřič. Absolventi oboru 
Geodézie a katastr nemovitostí dostanou 
nejlepší základ pro vykonávání právě této 
profese. Prima je, že se jedná o kombinaci 
práce v terénu a v kanceláři u počítače.

A co vlastně takový geodet může dělat?
Zaměřovat cokoli v terénu – budovy, 

cesty, mosty, tunely, trubky v zemi i nad zemí, 
kopce, rybníky, … Z měření pak zpracovává 
mapy a plány. Ty potřebují zase stavaři, 
lesníci, energetici, územní plánovači, turisté, 
řidiči, no prostě všichni.

Při stavbě zodpovídá za správné umístění 
stavby v terénu. Víte, že se mnohokrát jedná 
o milimetry? A to jde např. o stavbu mostu 
s patnáctimetrovými pilíři. A když je stavba 
hotová, kontroluje, jestli si moc nesedá 
nebo nesjíždí z kopce dolů. To byste se divili, 
o kolik cm to může být.

Dokáže změřit jakékoliv vzdálenosti, 
úhly a výšky, které někdo potřebuje. Třeba 
na atletických závodech, kde se měří hody do 
dálky nebo skoky, se bez geodetických metod 
neobejdou.



Očima absolventa
Ing. Rastislav Hujo – geodet (28 let praxe)

Jak vzpomínáte na svou práci geodeta 
za období své praxe? Šel byste do toho 
znovu?

Rád vzpomínám na období údržby trigo-
nometrických sítí, bodů státní hranice i na 
období fotogrammetrického snímkování. 
Dalo by se říct, že to je ještě taková klasická 
„zeměměřičina“. Jako mladší jsem rád využí-
val možnosti působit krátkou dobu v různých 
regionech naší vlasti a poznávat lidi, města 
i krajinu. Určitě nezapomenu na chvíli, když 
jsem se poprvé dostal do fotogrammetrické-
ho letadla a mohl vidět krajinu úplně jinak 
než běžný cestující. A moc rád vzpomínám 
taky na tu spoustu dobrosrdečných a pohos-
tinných lidí v různých odlehlých koutech naší 
země. Takže tato etapa mě obohatila neje-
nom odborně. Rozhodně nemůžu nevzpo-
menout na své působení v oblasti 
inženýrské geodézie, na stavby 
dálnic a mostů, například 
v okolí Ostravy, revitali-
zaci v oblasti předná-
draží Ostrava-Svinov 
a Svinovských mostů, 
výstavbu nákupního 
c e n t r a  K a r o l í n a , 
ražení železničního 
tunelu v Jablunkově 
apod. A ten pocit, když 
člověk kráčí každý den po 
stavbě a vidí, jak to všechno roste, 

je povznášející. A vůbec nebudu lhát, když 
řeknu, že pocit vědomí, že na té obrovské 

stavbě nepoloží jedinou dlaždici, 
nevylijí jediný kubík betonu 

nebo jediné kolečko asfaltu 
bez vašeho svolení, je, 

řekl bych, silně lichotivý. 
A taky je moc fajn, když 
pak například jedete 
autem po dokončeném 

mostě a víte, že stojí i díky 
vám a vaše úloha při jeho 

stavbě rozhodně nebyla malá. 
A jeden z opravdu silných zážitků 

pro mě znamenala třeba účast na 3D 

skenování národní kulturní památky Dolní 
oblast Vítkovice, které sloužilo k dokumen-
taci původního stavu a vytvoření věrného 
a přesného 3D modelu ještě před revitali-
zací této památky. Bylo opravdu úžasné mít 
možnost projít každé zákoutí těchto starých 
továren a vidět místa, kam se snad kromě 
ostrahy neměl nikdo jiný možnost podívat. 
Myslím, že opravdu jenom pár lidí, a já jako 
geodet k nim patřím, má dnes možnost 
porovnat, jaké to tam bylo předtím a jaké to 
tam je dnes. Té možnosti si opravdu vážím. 
Silných zážitků bych „vylovil“ z paměti 
daleko víc, ale tyto jsou asi zásadní. A z toho 
vyplývá – jasně, že bych do toho zase šel.

„Pocit 
vědomí, že na 

té obrovské stavbě 
nepoloží jedinou 

dlaždici, nevylijí jediný 
kubík betonu bez 
vašeho svolení, je 
silně lichotivý.“



Baví vás informatika a hledáte pro ni 
praktické a konkrétní využití? Chtěli byste se 
stát odborníky v poměrně mladém, perspek-
tivním a rychle se rozvíjejícím oboru? Pak by 
pro vás geoinformatika mohla být správnou 
volbou. Již samotný název napovídá, že jde 
o vědu kombinující geografii a informatiku. 
Zabývá se hlavně vytvářením digitálních 
map v počítači a analýzou prostorových dat. 
Spadá zde například vytváření navigačních 

GEOINFORMATIK
systémů GPS, dálkový průzkum Země, 
geografické informační systémy, trojroz-
měrná vizualizace a virtuální realita, ale také 
modely pro prognózy a podporu rozhodo-
vání. Geoinformatik je například schopen 
vypočítat, kde bude vhodné postavit nový 
obchodní dům vzhledem k rozložení hustoty 
obyvatel a vzhledem k umístění existujících 
nákupních center.

Znáte drony? Viděli jste je v akci? I drony 

mají v tomto oboru praktické využití. Jsou 
vybaveny fotoaparáty (digitálními kompakty 
a zrcadlovkami), videokamerami, termi-
nálními či infra kamerami, nebo případně 
složitějšími systémy. Jsou využívány na 
velkých i malých územích, především k tvor-
bě ortofoto snímků, 3D modelů, fotoplánů, 
šikmých snímků a fotomozaik. Obecně se 
využívají v kartografii a geografii pro vytvá-
ření mapových podkladů, plánů modelů 
terénu a k územnímu plánování pro podklad 
katastrální mapy. Ve stavebnictví a architek-
tuře se využívají pro měření sedání terénu, 
deformaci staveb, průběh výstavby a vizua-
lizaci. Například nasnímkování historické 
fasády nám pomůže perfektně do detailu 
vytvořit „nový kabátek“ každé budovy.



Očima absolventa
Ing. Jaroslava Kraftová – firma GIS – 
STAVINVEX a.s. (praxe 40 let)

Můžete říci v kostce našim čtenářům, čím 
se vaše firma zabývá?

Máme čtyři oddělení: a) geodetické 
a zeměměřické činnosti, b) inženýrsko 
investorské činnosti, které se zabý-
vá předprojektovou přípravou 
a majetkoprávními vztahy 
k technické a dopravní infra-
struktuře, c)lasser scaning, 
které se zaměřuje na skeno-
vání technologických celků, 
fasád, historických budov 
a d) sběr dat mobilním mapo-
vacím systémem, jehož výsled-
ky se využívají pro vizualizace 
společnosti Seznam.cz - PANORAMA 
v Mapách.cz a pro geodetické účely, např. 

pro pasportizaci komunikací.
Jaká zařízení nebo přístroje geoinforma-
tik při své práci využívá?

Jednoznačně počítače. Budou pracovat 
také s dálkoměry, GPS stanicemi, ale také 
s novými technologiemi, jako jsou mobilní 
mapovací systémy, skenery, drony, a pak 
budou v počítačích zpracovávat mračna 

bodů.
Má vlastně geoinformatika 

a geodézie v budoucnu 
uplatnění? Bude ještě 

potřeba další absolventy 
nebo je jich již dostatek 
a trh je naplněn?

Geodézie jako zdroj 
garantovaných dat je zcela 

určitě nenahraditelná. Geodet 
je ale také odborníkem pro 

posouzení starších dat a k určení jejich 
platnosti. Odborníci, jak vysokoškoláci, 

tak středoškoláci, budou potřební, proto-
že prostorová data existují v dnešní době 
v podobě datových sad v počítačích, a proto 
je nutná znalost nejen grafických informač-
ních systémů, ale důležité jsou také geodetic-
ké znalosti. Jen pak je možné posoudit přebí-
raná data nebo převádět dříve pořízená data 
z analogových podkladů do digitální podoby.

V současné době je na Ministerstvu 
vnitra projednáván a postupně realizován 
projekt GeoInfoStrategie, který by měl sjed-
notit pořizování, údržbu a užívání dat přede-
vším pro rozhodovací procesy státní správy, 
ale také pro open data určená pro širokou 
moderní společnost.

Projekt Moravskoslezského kraje také 
hovoří o prostorových datech jako o open 
datech pro občany. Ve všech těchto oblastech 
se budou moci absolventi středoškolského 
studia uplatnit.

„Geodézie 
jako zdroj 

garantovaných 
dat je zcela určitě 
nenahraditelná.“

Do oblasti geodézie a geoiformatiky 
patří také 3D skenování. 3D skenery snímají 
jednotlivé body, ze kterých se pak vytvoří tzv. 
„mračno bodů“ (viz zelené body na spodních 
obrázcích). V počítači se pak vytvoří model 
nebo se jednotlivé části fotografují a aplikují 
na mračno bodů. Příklad najdete na mapy.
cz, když přepnete na 3D pohled.

3D skenování je velmi populární. Umož-
ňuje totiž poměrně rychle a hlavně velmi 
přesně přenést realitu do trojrozměrného 
modelu v počítači. S modelem pak pracují 
konstruktéři, kteří potřebují v továrně 
modernizovat a přistavovat technologie, 
památkáři, kteří potřebují zachytit původní 
stav, stavaři, kteří budou rekonstruovat 
budovu a musí ji mít zaměřenou…

3D skenování se bude používat více 
a více, proto bude zapotřebí více lidí, kteří ho 
zvládají na profesionální úrovni.



Architektura je mocná zbraň, která zasa-
huje do našich životů víc, než si sami myslí-
me nebo připouštíme. Architektura = život 
a prostor kolem nás. Ráno se probudíme ve 
svém bytě či domě, jdeme ulicí přes náměstí 
do školy nebo do práce ve své obci nebo 
městě, nebo zamíříme na nádraží a vlakem 
jedeme krajinou, kde se za okny míhají domy 
a města. Po škole jdeme někam sportovat, 
fandit na stadion, nakupovat, vyvenčit svého 
mazlíčka nebo se pobavit do restaurace, za 
kulturou, na koncert. To vše 
je architektura. Když se 
zamyslíme, určitě doká-
žeme v paměti vylo-
vit, kdy na nás něja-
ký prostor působil 
svěže, radostně 
a uvolněně a jiný 
naopak stísněně 
či depresivně. Je 
důležité si uvědomit, 
jak moc okolí ovlivňuje 
naše nálady a pocity.

Taky rádi cestujete a obdi-
vujete pyramidy, antické památky Říma nebo 
Řecka, pařížské bulváry, Eiffelovku, Barce-
lonu nebo krásy Česka jako Pražský hrad, 
Tančící dům, vilu Tugendhat nebo technické 

památky jako je oblast Dolních Vítkovic? 
Rádi pěkně bydlíte a užíváte si krásného 
a účelného zařízení interiéru od stolu až po 
porcelán? To vše by nebylo bez práce mnoha 
architektů. Vše nám slouží desítky a stovky 
let a ovlivňuje naše životy.

„I vy se 
můžete stát dalším 

Leonardem da Vincim, 
Gustavem Eiffelem, 

Antoni Gaudím, Josefem 
Gočárem, Janem 

Kaplickým nebo Evou 
Jiřičnou…“

ARCHITEKT



Očima absolventa
Ing. Arch. Jan „Zelí“ Zelinka – architekt 
(22 let praxe)

Autorizovaný architekt. Narozen 1971 
v Opavě, absolvent SPŠ stavební Opava a FA 
VUT Brno, v r. 1996 spoluzakládá volné 
sdružení ATELIÉR 38, kde po transformaci 
v r. 2000 na architektonicko-projekční firmu 
pod stejným názvem stále pracuje na pozici 
architekta.

Kdy Tě napadlo, že se staneš architektem?
Dávno, asi za to může jakási „rodinná 

tradice“. Dědeček měl stavební firmu a navr-
hoval domy, které potom i stavěl, takže jsem 
v tom takříkajíc žil odmalička. Babička 
vyprávěla, že už v předškolním věku jsem 
všem na potkání vykládal, že budu „alchi-
tektem“ - neuměl jsem ještě vyslovit „r“. 
Maminka se za mě prý trochu styděla, každé 
normální dítě toho věku totiž chtělo být spíše 
popelářem, kosmonautem nebo hasičem. 
No, a nakonec mi to zůstalo – vystudoval 
jsem stavebku v Opavě a pak i architek-
turu na vysoké škole v Brně. Absolvování 
stavebky bylo ohromnou výhodou už při 
studiu architektury na vysoké škole – na 

rozdíl od spolužáků, kteří přišli z gymnázií 
a museli se všechno učit „od píky“, jsme 
my už uměli projektovat a měli představu 
o řešení konstrukce, mohli jsme se tedy více 
soustředit na architekturu a samotné navr-
hování. No, a v architektonické praxi se tyto 
znalosti dále zúročily.

Máš na školu nějaké pěkné vzpomínky?
Já mám na školu jen hezké vzpomín-

ky. Byli jsme mladí, hodně jsme toho 
spolu zažili a hodně se toho kupodivu 
i naučili:) Na většinu učitelů dodnes na 
srazech spolužáků rádi vzpomínáme 
a je pravda, že jsme se díky jejich nárokům 
naučili na sobě pracovat, což se ukázalo jako 
skvělý vklad do budoucna.
Když navrhuješ stavbu, co všechno má vliv 
na výslednou podobu návrhu?

Těch vlivů je mnoho. V první řadě je to 
záměr a přání investora, pak prostorové 
možnosti, limity pozemku, na kterém se 
má stavět, „genius loci“ – duch místa, 
návaznost na okolní zástavbu a určitě 
také momentální psychické rozpolo-
žení moje i investora – hodně spolu 
o projektu diskutujeme a řešíme 

případné možnosti a varianty. Vliv má 
určitě i to, jestli je to práce rutinní nebo 
spíše netradiční, vyžadující nějaké neob-
vyklé řešení. A samozřejmě také rozpočet 
a legislativa:)
V současnosti jsi jedním z architektů 
úspěšné opavské projekční kanceláře 
ATELIÉR 38, kterou jsi v devadesátých 
letech zakládal. Jak vypadá spolupráce 
více architektů v jedné firmě? Pracujete 
společně, nebo každý řeší spíše vlastní 
projekty? A nelezete si navzájem „do 
Zelí“?

Do zelí si určitě nelezeme, naše vztahy jsou 
založeny na spolupráci, na diskuzích a společ-
ných názorech na architekturu. Přestože 
většinou pracuje každý na vlastním projektu, 
práci může kdykoli průběžně konzultovat 
s ostatními; v případě, že se „zasekne“, 
mu ostatní můžou pomoci získat nadhled 
a odstup a případně ho postrčí správ-
ným směrem. Naše návrhy a výstupy 
jsou prezentovány pod společnou 
značkou a někdy klient ani neví, kdo 
všechno se na návrhu pro něj podílel. 
V našem portfoliu máme stavby občanské 
i sportovní, průmyslové i obytné; navrhuje-
me rodinné domy a zabýváme se také návrhy 
interiérů a rekonstrukcemi.
Jaká je podle tebe nejdůležitější vlastnost 
nebo schopnost dobrého architekta?

Schopnost vnímat, mít otevřené oči, 
neustále „nasávat“ nové podněty. Zvídavost. 
Touha se pořád učit. Být schopen dialogu 
s investorem. A pak samozřejmě také píle 
a spolehlivost.



Úkolem architekta je – 
mimo jiné – plánovaný 

projekt dostat ze své hlavy 
do podoby, která bude 

srozumitelná budoucím 
majitelům stavby.

Tak za kolik? Ano, ať chceme, nebo 
nechceme, peníze hrají roli. Můžete mít 
skvělé plány a chuť postavit druhou operu 
v Sydney, ale pokud na váš sen nesežene-
te peníze, zůstane jen snem. Říká se, že 
peníze jsou až na prvním místě, a to platí 
ve stavebnictví dvojnásob. Rozpočtáři jsou 
jedni z odborníků, kteří vnášejí do stavební 
činnosti řád a pořádek, a právě oni vám 
dají jasnou představu o ceně kompletního 
díla. Rozpočty se sestavují podle projektu 
pomocí soustavy ceníků a výkazů výměr. 

ROZPOČTÁŘ
Pokud chcete opravdu přesný rozpočet, 
ideální je vycházet z prováděcí dokumen-
tace stavby. Důležité jsou druhy materiálů, 
prací i technologií. Bez počítače se už 
dnes rozpočtář neobejde. U novostaveb 
se dá rozpočet sestavit celkem snadno, 
ale taková rekonstrukce může stavebníka 
pěkně potrápit. Tam už musí mít rozpočtář 
o stavbě jako celku dobrý přehled, musí si 
uvědomovat veškeré souvislosti, které mají 
na cenu stavby vliv. Rozpočtář musí být  
pečlivý a přesný a zároveň kreativní a flexi-
bilní. A protože bez celkové představy o stav-
bě jako takové nikdy nesestavíte rozpočet 
dobře, je stavební vzdělání žádaným před-
pokladem. Navíc stejně jako práce geodeta, 
geoinformatika, architekta, projektanta 

nebo třeba úředníka ve státní správě je i tato 
práce vhodná pro muže i pro ženy.



Očima absolventa
Milan Kristýnek – rozpočtář, geodet  
(30 let praxe)

Je pravdou, že jste se během svého profes-
ního života věnoval oběma oborům, 
které na naší škole vyučujeme – geodézii 
i stavebnictví?

Ano, jsem absolventem SPŠ stavební 
v Opavě, absolvoval jsem v roce 1987 SAG 
obor geodézie. Obory Geodézie a Staveb-
nictví jsou značně provázány. Během třiceti 
let praxe jsem dělal jak geodeta, tak i stavaře 
v různých pozicích.
V současnosti se tedy věnujete hlavně 
rozpočtování, což je oblast, bez které 
se neobejde žádná stavba. Liší se cena 
předem vypočítaná od ceny reálné? 
A pokud ano, čím je to nejčastěji 
způsobeno?

Pravdou je, že se mi to rozpočtování 
nějak rozjelo. Mám vlastní nezávislou 
kancelář a práce je skutečně hodně. Dobře 
udělaný rozpočet je předpokladem úspěšné 
stavby. Čím je podrobnější, tím lépe. Pro 
určení cen používáme rozpočtové 
programy, ceníky, internet, 
u speciálních věcí nabídky 
zhotovitelů. Je žádoucí 
stavbu navštívit a provést 
obhlídku terénu a případná 
zjištění v rozpočtu zohled-
nit. To je například dopravní 
dostupnost, nutnost ochrany 
stromů nebo různých konstrukcí 
a mnoho dalších detailů. Stavba je živý 
organismus, kde mají na cenu vliv tisíce 
faktorů. V posledních letech naceňuji často 
rekonstrukce památek, a to je teprve něco! 
A navíc mám šanci podívat se i tam, kam se 

návštěvníci nedostanou, a dozvím se i to, co 
se návštěvníkům neříká.

Jak vypadá Váš běžný pracovní den?
Moje práce je tak pestrá, že 
naštěstí nemám běžný pracovní 

den. Neumím si představit, 
že bych stál někde u stroje 
8 hodin denně a dělal stále 
totéž, to prostě není pro mě. 

Převážnou část času strávím 
u počítače a nad plány. Dále 

jsou dny, kdy mám jednání 
s investory, dodavatelskými firma-

mi a úřady. Potom jsou dny, kdy jezdím do 
terénu. Prohlídky staveb, focení, zaměřová-
ní. Každý den je jiný.
Jaké vidíte výhody v tom, když člověk 
vystuduje „stavebku“? A je k vykonávání 

této práce potřeba, aby žáci vystudovali 
vysokou školu, nebo pro praxi stačí staveb-
ní průmyslovka?

Největší výhodou je fakt, že se vždyc-
ky uživíte poctivou a zajímavou prací. 
A máte obrovskou škálu různých možností 
zaměstnání, což se o všech školách říci 
nedá. Pro lidi, kteří za sebou chtějí vidět 
práci a být na ni hrdí, je to správná volba. 
Stavební průmyslovka je dobrá i bez dalšího 
vzdělání. Ne každý chce dál studovat nebo 
vysokou školu nedokončí, ale máte-li staveb-
ní průmyslovku, máte vždy o uplatnění 
postaráno. Ve stavebnictví je nejdůležitější 
praxe a schopnost jejího využití. Rozpočtář 
s vysokou školou je v určité výhodě, má lepší 
předpoklady pro kariéru. Ale ruku na srdce, 
každý nechce být za každou cenu šéfem.

Víte, že… 
máme ve 

škole klub 
s kulečníkem 
a fotbálkem?

„Moje 
práce je tak 

pestrá, že naštěstí 
nemám běžný 

pracovní den. “



Rádi sledujete, jak vám stavba roste pod 
rukama? Jste typ člověka, který je schopen 
řešit flexibilně problémy, dokáže všechno 
zajistit, vyřídit, zorganizovat, mít nadhled 
nad prkotinami a soustředit se na podstat-
né? Slovo NEJDE je pro vás neznámým 
pojmem, protože v případě potíží dokážete 
všechno třeba „vydupat ze země“? Umíte 
dobře komunikovat? Rádi šéfujete a jednáte 

s lidmi? Pak je pro vás práce na realizaci 
staveb tou správnou volbou. Během prová-
dění stavby je potřeba mnoha technických 
profesí: mistr, stavbyvedoucí, stavební 
či technický dozor, koordinátor BOZ a ti 
nejpodnikavější si mohou založit vlastní 
živnost nebo vlastní stavební firmu. Práce 
na realizaci staveb je náročná na znalosti 
z oboru, ale také na psychiku. Tito lidé bývají 

při vedení díla tvrdí a nekompromisní, ale 
v soukromí bývají milí, vtipní a rádi se baví.

Stará známá bajka praví: Tři kameníci 
při stavbě chrámu otesávali kameny. Šel 
kolem zvědavý cizinec a ptal se jich, co to 
dělají. První kameník odpověděl: „Otesávám 
kámen.“ Druhý kameník se zamyslel a řekl: 
„Vydělávám sobě a své rodině na chleba.“ 
A třetí kameník dal tuto odpověď: „Já stavím 
katedrálu!“ Pokud tedy patříte do kategorie 
třetího kameníka, vidíte cíl a smysl celé 
práce, jste ten pravý člověk do nepohody 
a s chutí se můžete vrhnout na provádění 
staveb a vidět hmatatelné výsledky své práce, 
které budou lidi kolem vás ovlivňovat mnoho 
let.

REALIZACE STAVEB

Očima absolventa
Ing. Daniel Kozel – majitel firmy DK1

Sešli jsme se v sídle Vaší firmy DK 1 
v Kravařích. Je to jediné místo, kde Vaše 
firma vyvíjí činnost nebo máte pobočku 
ještě někde jinde? Kolik máte v současnos-
ti zaměstnanců?

Ne, tady v Kravařích je naše jediné 
sídlo. Kdysi jsme měli také kancelář 
v Opavě a stavebniny v Bolaticích, ale 
od roku 2013 jsme na jednom místě, kde 
máme veškeré zázemí pro svoji stavební 



činnost, což je výhoda. Teď máme přibližně 
70 zaměstnanců.
Vystačíte si na stavbě rodinného domu 
s vlastními kapacitami zaměstnanců nebo 
si najímáte subdodavatele?

Při stavbách rodinných domů si vysta-
číme převážně s vlastními lidmi a subdoda-
vatele využíváme minimálně. Na počátku 
realizací rodinných domů před 20 – 25 lety 
byla pracnost na stavu běžného domu 5000 
hodin, z toho 4500 hodin byly řemeslné 
profese a 500 hodin technické profese jako 
přípravář, rozpočtář, mistři, stavbyvedou-
cí. Ale i tady se silně projevuje technický 
a technologický pokrok ve stavebnictví. 
V současnosti při stavbě obdobného domu je 
pracnost 3500 hodin, z toho 2000 hodin jsou 
řemeslné profese a 1500 hodin jsou technic-
ké profese.
Je tedy zřejmé, že vše je stále ve vývoji. Co 
považujete za největší změny ve staveb-
nictví od začátku vašeho podnikání až do 
dnešního dne?

Na začátku našeho podnikání byl 
problémem naprostý nedostatek a kvalita 
stavebního materiálu, ale na druhou stranu 

byl dostatek kvalitních řemeslníků. V dnešní 
době je situace přesně opačná. Nabídka 
materiálů na stavebním trhu je až nadmíru 
velká, ale ubývá nám kvalitních řemeslníků 
a především techniků, kteří dokáží tento 
materiál použít a zpracovat. Podle mého 
názoru některé materiály a technologie 
zbytečně prodražují stavbu a dají se nahradit 
materiály vhodnějšími, než navrhuje projekt.

Dnes se hodně klade důraz na energetic-
kou náročnost budov. Dokážete říci, jaká 
je spotřeba energií u objektů, které nejčas-
těji stavíte?

Díky tomu, že naše objekty stavíme jako 
nízkoenergetické, pohybují se náklady na 
elektrickou energii okolo 24 000 Kč ročně. 
Z toho náklady na vytápění jsou okolo 
7000 Kč ročně, ohřev vody okolo 7000 
Kč ročně a ostatní spotřeba v domácnosti 
okolo 10 000 ročně Kč. Cena je vždy závislá 
i na počtu členů rodiny a způsobu života 
v domácnosti. Náklady jsou tak nízké, že 
není nutno u těchto typů staveb investovat 
do tepelných čerpadel, která by mohla snížit 
náklady vynaložené na energie.
Vaší firmě se bezesporu daří, přijímáte 
také brigádníky?

Máme také nějaké brigádníky. Nejčastěji 
u nás pracují během prázdnin nebo školní 
praxe. Právě nedávno tady byli na praxi 
studenti vaší školy a vyzkoušeli si všechno, 
protože to považuji pro jejich další práci za 
velmi důležité. I děvčatům jsme dali vyzkou-
šet třeba sbíječku, aby věděly i ony, co to 
obnáší.

Očima absolventa
Lukáš Berek – přípravář výroby u firmy 
Imos Brno a.s. (20 let praxe)

Můžete nám stručně říci, čím se vaše firma 
zabývá?

Firma Imos Brno a.s. zajišťuje formou 
generálního dodavatele široké spektrum 
staveb v oborech pozemní stavby, vodohos-
podářské a dopravní stavby. Závod Ostrava 
se specializuje na průmyslovou 
výstavbu a bytovou výstavbu 
od počátku až do předání 
koncovému odběrateli. 
Firma Imos Brno a.s. 
zaměstnává přibližně 500 
zaměstnanců, z čehož asi 
100 spadá pod závod Ostra-
va. Vstupním požadavkem je 

minimálně středoškolské vzdělání stavební-
ho zaměření. Snažíme se o nábor čerstvých, 
praxí v jiných firmách „nezkažených“, sil. 
Stále hledáme absolventy SPŠ stavební 
se zaměřením na pozemní stavitelství 
a konstrukce na pozice mistr HSV, příprava 
výroby, rozpočtář, stavbyvedoucí.
Proč jste se rozhodl dělat právě tuto 
profesi?

Stavební profese se u nás dědí z generace 
na generaci a já jsem hrdý na to, že 

jsem stavař a že mohu pokračo-
vat v rodinné tradici. Někdo 

jiný zase může tuto tradici 
v rodině vytvořit.
Jak vypadá Váš běžný 
pracovní den?

Pod mé vedení spadají 
tři týmy, které mají na starost 

realizaci jednotlivých zakázek, ať 
už u nás v republice, nebo na Sloven-

sku, v Německu. Mojí povinností je dohled 
na plnění předepsaných cílů stanovených 
vedením společnosti a zajištění bezproblé-
mové výstavby. Komunikace s investorem 
a subdodavateli na jednotlivých kontrolních 
dnech stavby a samozřejmě také řešení 
problémů v průběhu výstavby. Zakázek je 
hodně.

Vzpomínáte na nějakou zakázku, která 
byla něčím obzvláště zajímavá?

Každá zakázka je svým způsobem zají-
mavá, vždyť jde přece o stavařinu, kdy je 
potřeba vše na stavbě domyslet a reagovat 
na danou situaci na stavbě (počasí, okolnosti 
při výstavbě, koordinace prací atd). Byť jsou 
projekty sebelepší, každá stavba má svá 
specifika, která na papír v kanceláři neza-
chytíte, a na to je nutný dobrý stavbyvedoucí 
nebo mistr.
Co Vás na Vaší práci baví? A je něco, co 
Vás naopak „štve“?

Hlavní věcí, která mě baví a nabíjí, je, 
že to není stereotyp. Hlavní klad je v různo-
rodosti práce. Nikdy se nenudíte, pořád je 
nad čím přemýšlet. A co mě štve? Štve mě 
zejména státní správa a obstrukce spojené 
s výstavbou, to už ale zavání politikou, a to 
tady tahat nechci.

„Hlavní 
věcí, která 

mě baví a nabíjí, 
je, že to není 

stereotyp. Nikdy 
se nenudíte.“



Očima absolventa
Bc. Zbyněk Kudlička – stavbyvedoucí 
u firmy Sanace a vysoušení zdiva s.r.o.  
(7 let praxe)

Můžeš říci v kostce našim čtenářům, čím 
se vaše firma zabývá?

Naše firma se zabývá sanací staveb proti 
vlhkosti. Provádíme průzkumy objektů, 
návrhy sanace a především se zabýváme 
realizací dodatečných hydroizolací, podře-
záváním zdiva, zarážením nerezavějících 
plechů, různými formami injektáží, sanač-
ních omítek, atd. Prostě se snažíme, aby 
lidem do domů neteklo.

Vy se tedy zaměřujete především na histo-
rické stavby?

Řešíme všechny stavby. Od historických 
staveb až po nezkolaudované novostavby, 
kde byla chybně provedena izolace proti 
vodě. Často se stane, že i u novostavby 
za nemalé peníze chce stavebník 
ušetřit právě na hydroizo-
laci nebo podcení vodní 
podmínky v okolí stavby, 
a pak je nucen přistoupit 
k dodatečnému řešení 
hydroizolace stavby.
Jak vypadá tvůj běžný 
pracovní den?

Pracovní dny se velice liší. 
Nelze říct, že by každý den byl stej-
ný. Někdy je to více o práci na projektech 
v kanceláři, jindy o provádění průzkumů, 
nebo zajišťování samotné realizace. Práce je 
prostě různorodá, a to je prima.
Vzpomínáš na nějakou zakázku, která tě 
zvláště zaujala? Buď svým zadáním, nebo 
zážitkem s ní spojeným?

Mám radost z každé zakázky, u které jsme 
byli od počátečního průzkumu, následného 
návrhu sanace až po realizaci. Díky tomu 
vím, že je vše navrženo a provedeno tak, jak 

má být, a bude to správně fungovat a sloužit 
lidem mnoho dalších let. Jsem prostě rád, 
když mohu být na svoji práci hrdý.
Vím o tobě, že jsi vystudoval naši stavební 
průmyslovku, hodili se ti aspoň nějaké 

znalosti, které jsi zde získal?
Určitě. Přehled o stavařině 
mi dala víc než dostatečný, 

pokračování na vysoké 
škole byla už sranda.

Navíc jsme měli ve 
třídě skvělý kolektiv. 
Exkurze a výlety vždycky 

stály za to. S pár kamarády 
spolupracuji dodnes.

Jsi ve své práci spokojený?
Ano, nemohl bych dělat práci, 

která mě nebaví.

Když 
budete vidět, 

jak se pod vašima 
rukama něco škaredé 

mění na pěkné, 
budete na sebe 

hrdí.

Víte, že… 
máme ve 

škole posilovnu? 
A nejen pro 

hodiny 
tělocviku!



Pečlivost, svědomitost, komunikativnost, 
příjemné vystupování, pevné nervy a zdravý 
nadhled. To jsou vlastnosti, které byste měli 
mít, pokud se rozhodnete pracovat ve státní 
správě. V oblasti stavebnictví a geodézie je 
mnoho příležitostí uplatnit se právě v této 
oblasti: katastrální úřad, stavební odbor, 
odbor územního plánování a rozvoje, odbor 
hlavního architekta, odbor památkové péče, 
odbor správy majetku, investiční odbor 
a mnohé další. Právě na odboru investic se 
(jako ostatně v každé firmě) hodí schopný 
projektový manažer, který mimo jiné získá-
vá i dotace z EU. Každá obec se stará o to, 
jak bude vypadat, do čeho bude investovat 

STÁTNÍ SPRÁVA
a jak spravovat řádně majetek, který už 
má. Podle velikosti obce se pak mění počet 
nutných odborů, které musí vše zajistit. 
V každé obci se budují stavby nejen soukro-
mých investorů, ale také stavby veřejného 
zájmu – parkoviště, náměstí, parky, nádraží, 
tělocvičny, koupaliště, kulturní domy, bytové 
domy, školy a školky, čističky… Aby vše slou-
žilo obyvatelům k jejich spokojenosti, musí 
panovat řád. A to by měl být hlavní úkol stát-
ní správy – dělat ve věcech systém a přehled 
k dosažení vyšších cílů v zájmu obcí a také 
pomáhat svým občanům v realizaci jejich 
vlastních záměrů.

Očima absolventa
Marie Langerová – referentka stavebního 
úřadu (praxe 17 let)

Nyní pracujete na stavebním úřadě. Je to 
Vaše první zaměstnání hned po stavební 
průmyslovce?

Ne, není. Po maturitě na stavební průmy-
slovce jsem nastoupila jako stavební technik 
na tehdejší Okresní správu silnic, kde jsem 
pracovala asi 3 roky. Pak jsem se vdala 
a přestěhovala, dočasně pracovala mimo 
obor, takže práce na stavebním úřadě je mým 
třetím zaměstnáním. Práce na správě silnic 
obnášela hlavně investiční činnost při výstav-
bě silnic, ale také jsme se z pozice správce 
vyjadřovali k územním a stavebním řízením 
ostatních staveb, takže v současné době jako 
pracovník stavebního úřadu to vidím zase 
jaksi "z druhé strany", kdy v rámci územ-
ních či stavebních řízení přicházím do styku 
s pracovníky správy silnic a jejich stanovisky 
a požadavky, které je nutno v rámci řízení 
respektovat.
Většina lidí si představuje úřednici státní 
správy jako nepříjemnou paní s velkým 
razítkem v ruce, ale jak se tak na Vás 
dívám, tato představa je od pravdy skuteč-
ně hodně daleko. Jaká je tedy vlastně práce 
s lidmi, asi to úplně jednoduché nebude?

Tato představa úředníka je asi zažitá hlav-
ně z dob minulých. Práce úředníka ve státní 
správě je opravdu především o práci s lidmi. 
Určitě se mezi námi úředníky najdou jak ti 
nepříjemní, tak i lidé, kteří, přestože se musí 

při práci držet zákonů a vyhlášek, si dokáží 
zachovat zdravý selský rozum a trochu 
nadhledu a snaží se lidem pomoci. Ale 
přiznejme, že představě úředníka, o jakém 
jste mluvila, nahrává dnešní nadměrná 
byrokracie a současná legislativa, která 
vyžaduje od stavebníků stále větší množství 
dokladů, které si musí vyřídit, a úředník je 
povinen je vyžadovat. V očích veřejnosti je 
pak on tím nepříjemným a stává se jakýmsi 
"hromosvodem".

Ale na druhou stranu i mezi klienty, kteří 
se na úřad obrací, se kromě slušných lidí, 
kterých je naštěstí většina, vyskytuje také 

spousta hulvátů, chronických stěžovatelů, 
podvodníků a podobně. Všichni jsme prostě 
jenom lidé a vzájemná tolerance je nesmírně 
důležitá.
V čem může stavební úřad (popř. jiné 
odbory) lidem pomoci?

Pomoci konkrétním lidem můžeme tak, 
že stavebníkovi dáme předem informaci 
o tom, zda je plánovaná stavba v dané loka-
litě přípustná, a co je třeba vyřídit. Můžeme 
poradit kde a jak zajistit vše potřebné. 
A samozřejmě musíme pracovat co nejrych-
leji, abychom lidem zkrátili čekání na vydání 
povolení. Také můžeme dohlédnout na to, 



Kdo je vlastně technik bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) a technik 
požární ochrany (PO) a co dělá? Stručně 
řečeno, jde o člověka, který se stará o to, aby 
se ani v průběhu výstavby ani během užívání 
stavby nikomu nic nestalo.

Technik BOZP je tedy mezi lidmi obecně 
znám jako specialista na bezpečnost práce, 
přičemž se mu velmi často v hovorové 
češtině říká prostě “bezpečák”. Zjednodu-
šeně řečeno se bezpečnostní technik stará 
nejprve o bezpečný průběh prací na stavbě, 
vytváří povinnou dokumentaci pro zařízení 
staveniště i stavbu, plán BOZP na staveništi, 
minimalizuje rizika na stavbě, spolupracuje 
s inspektorátem bezpečnosti práce, a prová-
dí mnohé další činnosti v průběhu výstavby.

Technik PO, čili požární technik plní 
úkoly z oblasti požární prevence. Nejenže 
zabezpečuje objekty požární technikou 
(např. hasicími přístroji), ale dělá také pravi-
delné revize, dokumentaci, posuzuje stav 
zabezpečení požární ochrany v organizaci 
apod.

Když je objekt hotov, každý uživatel 
musí splňovat také všechny požadavky na 
bezpečný provoz užívání budovy. To v praxi 

znamená, že velké organizace (výrobní firmy, 
úřady státní správy, nemocnice, kulturní či 
sportovní zařízení apod.) zaměstnávají vlast-
ního koordinátora BOZ a PO, menší firmy si 
ho pak najímají jako externího pracovníka. 
Ten kromě zpracování komplexní dokumen-
tace BOZ a PO dbá také na hygienu práce, 
kategorizaci práce, posuzuje stav zabezpe-
čení, periodicky kontroluje a provádí školení 
zaměstnanců.

Očima absolventa
Ing. Jakub Poláš – technik BOZP a PO, 
koordinátor BOZP (praxe 5 let)

Proč sis, Jakube, zvolil právě tuto profesi?
Viděl jsem v ní smysl i perspektivu, navíc 

nejsem lhostejný člověk, a tudíž mi není 
jedno, jestli se někomu stane pracovní úraz 
nebo někde uhoří, takže jsem chtěl dělat 
něco užitečného. Předcházení nehodám 
mi užitečné přišlo. Věřím, že pro zajištění 

TECHNIK
BOZP
A PO

aby nová stavba či rekonstrukce negativně 
neovlivnila stávající obyvatele. I ty je potřeba 
chránit.

Co se týká ostatních odborů, například 
odbor investic, odbor životního prostředí, 
odbor dopravy apod., ty pak pracují zejména 
na tom, aby lidé žili v pěkném a fungujícím 
prostředí, aby měli k dispozici veškerou 
infrastrukturu, občanskou vybavenost, a aby 
obec nebo město bylo místem, kde se lidem 
příjemně žije.
Je něco, co Vás na Vaší práci opravdu těší?

Na mé práci mě těší hlavně to, že je pestrá 
a není jednotvárná. Neznamená jen sezení 
v kanceláři a papírování, ale i práci v terénu, 
vykonávání stavebního dohledu, kolaudo-
vání staveb atd., kdy člověk vidí spoustu 
zajímavých staveb či interiérů, setká se i se 
zajímavými lidmi. Je zajímavé sledovat, 
jak se někdy i provedením několika malých 
stavebních úprav dá změnit vzhled stavby 
k lepšímu, nebo jak stavba, která, přestože 
se jevila "na papíře" jako nepříliš zajímavá, 
pak ve skutečnosti překvapí (nebo naopak).

rodinné pohody je důležité, aby se lidé ze 
zaměstnání vraceli živí a zdraví. Po bitvě je 
každý generál, ale zajistit předem, aby bitva 
byla úspěšná, to už je úplně jiné kafe.
Vím, že tvůj tatínek se věnuje stejné profe-
si, hrálo to při výběru roli?

Samozřejmě. Práce tatínka mi přišla 
vždycky zajímavá, navíc jsem měl možnost 
nahlédnout do této profese, což bylo nespor-
nou výhodou, protože jsem mohl vidět, jak se 
obor rozvíjí a jakou má budoucnost. Navíc 



Pro vytvoření kvalitní budovy je zcela jistě 
třeba, aby stavby dostály určitým estetickým 
a uměleckým standardům. Stavba má být 
samozřejmě v první řadě funkční, ale to 
jak vypadá zvenku i jak je zařízená zevnitř, 
hraje v jejím vnímání důležitou roli. Je archi-
tektura a design umění? Například malíř 
nebo sochař se může zavřít do svého ateli-
éru a tvořit sám, aniž by svoji práci musel 
s kýmkoli probírat. Pokud jeho dílo nebude 
kvalitní, naší společnosti se to v podstatě 
nijak nedotkne, pokud se nejedná o zakáz-
ku do veřejného prostoru. Prostě si takové 
dílo nikdo nekoupí. Pokud ovšem architekt 
nebo bytový designér postaví nekvalitní 
prostor, má to vždy široký negativní dopad 
pro všechny, co s ním přijdou do kontaktu. 

Očima absolventa
Bc. Petra Málková – designérka 
(11 let praxe)

Když přijdete na návštěvu ke svým 
známým, máte tendenci hodnotit jejich 
bydlení?

Bohužel určitá profesní deformace, 
která se těžko odbourává, tam je, ale to je asi 
normální pro všechny profese. Samozřejmě 
se ji v sobě snažím krotit, protože by se 
mohlo stát, že už mě nikdo nikam nepozve. 
Při hodnocení se snažím držet zpátky, proto-
že jsem si vědoma toho, že ne pro každého 
je kultura bydlení důležitá. Každý má prostě 
priority jinde.
Pro jaké klienty děláte nejraději a kteří 
jsou pro vás naopak noční můrou?

Nerada pracuji pro klienty, kteří 
neví, co vlastně chtějí. To pak končí sérií 

pokračovat v rodinné tradici byla výzva. 
Bratr se také věnuje stavařině, ale trošku 
z jiného soudku, je to architekt. Což samo-
zřejmě nikomu nebrání, aby naopak takovou 
„stavařskou tradici“ v rodině zahájil, práce 
je nad hlavu.
Co ti na tvé práci vyhovuje?

Protože jsem na volné noze tak bezesporu 
to, že jsem pánem svého času a že propojit 
tuto práci s rodinným životem jde velmi 
dobře. Odhaduji, že tak 20 % času tvoří 
pevné body jako pracovní schůzky, kontrolní 
dny apod., kde je čas dán. Zbylých 80 % času 
si mohu zorganizovat podle svých potřeb. Ta 
volnost je prostě super, pracuji, kdy to vyho-
vuje mně, a je jedno, jestli to je ráno nebo 
večer.

Můžeš jmenovat nějakou typickou chybu 
lidí při požáru nebo nedodržení BOZP?

Asi by to byla klasická hořící pánev. Olej 
se na pánvičce rozpálí až příliš a začne hořet. 
Kuchtík zpanikaří a udělá typickou 
chybu – hasí vodou, čímž se mu 
podaří podpálit celý byt.
Jaké myslíš, že by měl mít 
schopnosti člověk, který chce 
tuto práci vykonávat?

Určitě musí být iniciativní, 
schopný pracovat nejen samo-
statně, ale i v týmu, být komuni-
kativní, protože jde o stálý kontakt 
s lidmi. Dále by měl mít technické vzdělání, 
aby uměl předvídat různé situace a rizika, 
představit si způsob používání zvolených 

technologií, umět je ostatním vysvětlit 
a navrhnout případná opatření.
Využíváš při své práci něco z toho, co ses 
na stavební průmyslovce naučil?

Samozřejmě, dala mi znalosti 
v oblasti stavebnictví, které využí-

vám denně nejen já, ale pro radu 
si přijdou i mí kolegové. Velkou 
výhodou je, že jsem si sám 
osahal stavařinu na praxích 
a brigádách. Jednak mám 

přehled o celé stavbě, o materi-
álech, technologiích, způsobech 

výstavby a jednak umím nejen číst 
stavební výkresy, ale také vyznačit riziko-
vá místa a situace výstavby a dále zajistit 
bezpečné užívání staveb.

„Protože 
jsem na volné 

noze, jsem 
pánem svého 

času.“

DESIGNÉR
Protože design je hmatatelná věc a předmět 
denní potřeby, musí fungovat. Stavba je vždy 
limitována požadavky uživatelů, finančními 
nebo technologickými možnostmi. Úkolem 
architekta a designéra není navrhovat tak, 
aby si splnil svůj sen a seberealizoval se, ale 
tak, aby splnil sny všech uživatelů budovy. 
Nezbytnou výbavou každého skvělého archi-
tekta i designéra je proto pokora. Architek-
tura není nic jiného než druh užitného desig-
nu. Nejraději používáme prostory, které jsou 
funkční a krásné zároveň. Dobří architekti 

a designéři jako součást komplexního řešení 
budovy dodávají i estetickou kvalitu. Špatní 
buď na estetickou kvalitu rezignují, nebo 
se naopak začnou považovat za umělce 
a začnou stavět dům jako vlastní umělecké 
vyjádření, nikoli jako místo pro život lidí. Je 
těžké rozhodnout, co je horší.

Interiéroví designéři nemají práci jen 
ve stavbách občanské vybavenosti, naštěstí 
někteří investoři mají soudnost a ví, že 
i navržení zařízení vlastního bytu profesio-
nálem se vyplatí.



nekončících změn, často pro mne s neuspo-
kojivým výsledkem. Naopak snem jsou osví-
cení zákazníci, kteří vám dají plnou důvěru 
a volnou ruku. Pro mne je důležité věnovat 
několik hodin i dnů rozhovorům s klienty, 
a pokud mám zařizovat byt, pak i poznávání 
jejich životního stylu, zájmů a aktivit. Dialog 
je základ, protože naladit se na stejnou vlnu 
je pro oboustrannou spokojenost velmi 
důležité.
Pracujete také na návrhu typových věcí, 
které se pak vyrábějí sériově?

Není to můj denní chleba, i když někteří 
kolegové navrhují třeba sedací soupravy 
nebo skříně pro nábytkářské firmy často. 
Zajímavou zakázkou pro mne bylo navr-
hování typových kuchyní, které by našly 
uplatnění v malých bytech nebo třeba 
v denních místnostech administrativních 
budov. Byla to výzva, protože vymyslet 

zajímavý netradiční a přitom funkční design 
nebylo v široké nabídce stávajících kuchyní 
jednoduché. Oříškem také bylo dostat na tak 
malou plochu, kterou jsem měla k dispozici, 
spotřebiče, pracovní desku a ještě dostatek 

úložného prostoru. Nakonec jsem z výsledku 
měla radost. Myslím, že se záměr vydařil 
a zadání bylo splněno.
Pokud tedy navrhujete něco přímo na 
míru, jak se takový výrobek vlastně 
„rodí“?

Nejprve si skicuji návrhy, pak si vymode-
luji návrh na počítači ve 3D, který pak před-
ložím ke schválení zákazníkovi, a to většinou 
ve více variantách. Často pak ještě pokračuji 
výrobou modelu třeba z kartonu, a pokud je 
klient spokojen, připravím výrobní doku-
mentaci, a pak se už těším, jak to dopadne. 
Mimochodem právě dovednost pracovat 
s výkresy a modelovat grafiku v počítači jsem 
se naučila na škole, což teď denně oceňuji.
Kdy jste s výslednou prací spokojena?

Jednoznačně když je spokojen i zadavatel 
a když cítím, že jsem navrhla design, který 
lahodí oku, a není to na úkor funkčnosti.

Víte, že… 
se u nás žáci 
naučí tolik, 

že v odborných 
soutěžích jsou 

jedničky?



Aby byla stavba povolena stavebním 
úřadem a aby mohla být realizována, je 
nutné, aby projektant nakreslil příslušné 
výkresy a napsal potřebné zprávy. Stupeň 
projektové dokumentace se liší podle účelu, 
ke kterému slouží. Rozptyl je velký – od 
studie po prováděcí dokumentaci. Nestačí 
udělat pouze klasické stavební výkresy, 
jako výkres základů, půdorysy budovy, řez, 
výkres stropní konstrukce, střechy atd. 
Kromě stavebního projektanta musí své 
síly zapojit spousta projektantů specialistů. 

PROJEKTANT
Podle náročnosti objektu se spolupodílejí 
na výsledné práci třeba projektant technic-
kého zařízení budov (vodovody, kanalizace, 
plynovody, vytápění, vzduchotechnika, 
klimatizace, elektro), zpracovatel průkazu 
energetické náročnosti stavby (PENB) nebo 
energetického auditu, statik, projektant 
denního a umělého osvětlení, akustiky nebo 
zpracovatel požárně bezpečnostního řešení 
stavby. Všechny závěry, které vyplynou 
z práce specialistů, musí hlavní projektant, 
což je většinou projektant stavební části, 

zapracovat do výsledného návrhu. Velmi 
často je nutná také spolupráce s geodetem, 
který poskytne jako podklad geometrický 
plán nebo výškopis stavební parcely. Nejen 
práci specialistů je nutné zahrnout do 
projektu, nemalou část práce projektanta je 
také inženýrská činnost. Co to vlastně obná-
ší? Jde o jednání s úřady, od kterých je nutné 
před povolením stavby získat kladná stano-
viska. A věřte, že jich není málo. Namátkou 
můžeme jmenovat stanovisko životního 
prostředí včetně vyjmutí ze zemědělského 
půdního fondu, stanovisko hygieny, hasičů, 
správců sítí (např. elektráren, plynáren, 
vodáren, telekomunikací a správce jiných 
síťových kabelů…), odboru dopravy, inspek-
torátu bezpečnosti práce, odboru památkové 
péče, odboru hlavního architekta, územního 
plánování, správce povodí nebo správy 
silnic. Častým partnerem je také obec, ve 
které chce stavebník objekt postavit. Každá 
obec (ostatně jako každá velká firma) má 
své techniky (z valné části také absolventy 
stavební průmyslovky), kteří se starají nejen 
o správu obce, ale vydávají také stanoviska 
ke stavbám. Je to prostě tak, že i projektant 
si někdy připadá jako don Quijote de la 
Mancha, protože i on někdy bojuje s větrný-
mi mlýny, když se snaží všechny požadavky 
sladit a ještě uspokojit stavebníka. Ale ten 
pocit, když se dílo podaří a zákazník je 
spokojený a navíc se podaří vytvořit místo, 
kam se i ostatní lidé rádi vrací, stojí za to.

Očima absolventa
Ing. Alena Němcová – stavební projek-
tantka a zpracovatelka PENB 
(22 let praxe)

Jak se stalo, že pracuješ v Brně? Opava Ti 
byla malá?

To určitě ne, na Opavu nejen pořád vzpo-
mínám, ale také se tam často vracím. Vždyť 
jsem tam prožila to nejkrásnější životní 
období – dětství a středoškolská studia, tedy 
období, která člověka formují. Ale pak jsem 
studovala VUT v Brně, zaláskovala se, vdala 
a už jsem se tady zahnízdila.
Vraťme se tedy k tomu, čemu se pracovně 
věnuješ. Myslíš, že když někdo chce začít 
stavět, měl by se obrátit na projektanta 
nebo architekta?

Samozřejmě záleží na tom, zda chce 
stavět hotel nebo kozí chlívek, ale já vždy 
doporučuji, aby první návštěva směřovala 



k architektovi, který zpracuje studii. Málo 
platné, architekt dá stavbě ten správný náboj. 
My projektanti býváme většinou spíše tech-
nicky založení a dokážeme zase mnohem 
lépe zpracovat technickou dokumentaci tak, 
aby se podle ní mohla stavba pokud možno 
bez problémů realizovat.

Jaké stavby projektuješ?
Já osobně se věnuji projektování pozem-

ních staveb. Za ty roky, kdy se této profesi 
věnuji, toho bylo hodně a výběr je pestrý. 
Pracovala jsem na dokumentaci pro stavbu 
restaurací, obchodů, skladů, administra-
tivních budov i výrobních hal a samozřejmě 
rodinných domů. Aktuálně mám na stole 
rozpracovanou cukrárnu.
Jak práce na projektu probíhá?

Pokud jde o rodinný dům, pak jde o práci 

šitou na míru. Pokud jde o stavbu, která má 
sloužit širokému okruhu občanů, pak je 
samozřejmě nutné držet se o dost důrazněji 
norem, přizpůsobovat vše danému provozu 
a v mnoha případech také myslet třeba na 
imobilní uživatele. V každém případě však 
řešíme materiály, ze kterých stavba bude 
prováděna, protože to je jeden z faktorů, 
které jsou velmi důležité pro výsledný 
komfort a třeba i následné provozní náklady. 
Dalším důležitým úkolem je zajistit, aby byla 
stavba bezpečná a nespadla. No a pak přibý-
vají další kritéria, která jsou závislá na účelu 
stavby – napojení na sítě, osvětlení, akusti-
ka. To samozřejmě všechno sama nezvládnu, 
proto spolupracuji se specialisty.
Začala jsi také zpracovávat průkazy ener-
getické náročnosti budov (PENB), proč?

Obecně mě zajímá šetrnost stavby vůči 
životnímu prostředí a jsem ráda, že mladá 
generace je již mnohem erudovanější 
a chápe, že je dobré se k přírodě chovat ohle-
duplně, protože se jim to většinou vrátí, a to 
často i finančně. No a na peníze slyší každý 
investor, to je jasné. Teplo je jedno z důle-
žitých médií, které potřebujeme. Na jednu 
stranu chceme, aby nám v zimě neunikalo, 
na druhou stranu nijak netoužíme po tom, 
aby se nám v létě objekt přehříval. Pokud 

navrhneme použití správných materiálů na 
stavbu, můžeme se k tomuto ideálu přiblížit 
a navíc značně ušetříme provozní náklady. 
Také využívání dešťové vody tak, aby se buď 
využila, nebo vrátila do přirozeného kolo-
běhu, je logický požadavek, který by se měl 
stát standardem. Navíc PENB je povinnou 
součástí dokumentace ke stavebnímu povo-
lení, takže je nutné si ho pořídit.

A máš nějakou obecnou radu pro staveb-
níka závěrem?

Při návrhu stavby vycházejte také z okol-
ní zástavby, krajiny, tvaru a rozlohy pozem-
ku a z orientace ke světovým stranám. To, co 
se vám líbí u kamaráda, může být pro vaši 
lokalitu zcela nevhodné a je nutné se zamys-
let nad konkrétní situací a vašimi finančními 
možnostmi, pak teprve budete jako uživatelé 
spokojení a šťastní.

STATIK

Už samotné slovo statik pocházející 
z řeckého statikós, což znamená stojící, 
vystihuje práci statika nejvěrněji. Statik se 
opravdu stará o to, aby stavba stála a nedo-
šlo k žádnému neštěstí, ať už v průběhu 
výstavby nebo během užívání stavby. Jde 
o významnou specializaci stavební projekce. 
Jeho hlavní náplní je navrhování a posu-
zování nosných konstrukcí stavby tak, aby 
odpovídaly požadavkům na bezpečnost, 

hospodárnost, funkčnost a životnost. Stano-
vuje zatížení konstrukcí, jejich deformace 
a napětí. Nosné konstrukce stavby, které 
bývají zděné, ze dřeva, oceli, betonu nebo 
jejich kombinací, musí přenášet nejen vlastní 
tíhu a tíhu všech částí stavby, kterou nesou, 
ale také vybavení budovy, hmotnost lidí, zatí-
žení sněhem i větrem. V úvahu je třeba brát 
také mimořádné události, což je v našem 
kraji často poddolované území. Je také volán 

k poruchám staveb, kdy musí nalézt příčinu 
a navrhnout řešení ke statickému zajištění 
stavby. Nejčastějším výstupem práce statika 
je statický výpočet, který je povinnou součás-
tí projektové dokumentace. Statik je také 
důležitý spolupracovník architekta, který 
jeho vizím dává konkrétní proveditelnou 
podobu. Statiku není moudré podceňovat. 
Konstrukce by měly vydržet to, co mají, 
a mnohdy něco navíc, přitom během své 
životnosti jsou vystaveny různým druhům 
namáhání.



Očima absolventa
Ing. Jan Janota – statik (32 let praxe)

Já si ještě pamatuji statické výpočty pěkně 
ručně zpracované na papíře, ale nyní se 
již ke mně dostávají spíš výstupy z počí-
tačů. Dá se tedy říci, že i statika prochází 
vývojem?

No jéje. Je to živá disciplína už vzhledem 
k tomu, že se vyvíjejí stále nové materiály, 
a i na to musí statik reagovat. V historii se 
konstrukce navrhovaly především metodou 
pokus – omyl. A když se nějaké řešení osvěd-
čilo, používalo se i nadále. Z těchto nesmírně 
cenných zkušeností se pak samozřejmě 
vycházelo, když se sestavovaly všechny ty 
vzorce a vstupní podmínky, podle kterých 
se řídíme dnes. Dnes je bezpečnost staveb 
určována podle mezních stavů, které vyja-
dřují nejhorší možnou kombinaci pevnosti 
a zatížení. I já jsem začínal pěkně s tužkou 
v ruce, ale dnes již používám statický soft-
ware. Princip práce je ale stále stejný.
Takže stále pokus – omyl?

Tak doslova zase ne, protože přece jen 
hodnota lidského života je dnes hodně jinde, 
než když se stavěly třeba pyramidy a na něja-
kém tom otrokovi nesešlo. Ale když se vyvíjí 

nový konstrukční systém nebo nový prvek či 
materiál, dělají se simulace, aby se na mode-
lu chování konstrukce poznalo. A pak taky 
existují velmi kvalitní stavební laboratoře, 
kde se vlastnosti materiálů zkoušejí, a to buď 
předem, nebo také při poruchách staveb.

Čím jsou poruchy způsobeny? Podceňují 
stavebníci nebo stavební firmy statiku?

Také se to může stát. Například když 
si nenechají udělat geologický průzkum 
a podcení způsob zakládání, stavba může 
začít sedat a následně praskat, v nejhorším 
případě padat. Ale mohou působit i jiné vlivy, 
které se nedaly předem předpokládat. I tako-
vé kořeny stromů mohou být problémem. 
V blízkosti domu zasadíte malý stromeček, 
který se po letech promění na statný strom, 
a je to tady. Narušení stavby může být způso-
beno také přístavbou sousedního objektu, 
zvýšením hladiny podzemní vody nebo třeba 
tím, že kdysi kolem objektu projelo jedno 
auto za hodinu, a dnes je tam silnice I. třídy 
s nárůstem kamiónové dopravy. Faktorů je 
hodně.
Je něco, co vás i po letech na práci potěší?

Vždy, když se podaří sladit nároky na 
vzhled od architekta s tím, co vymyslím. 
Pokud jde o řešení bezpečné, které působí 
lehce a elegantně, je to radost. 

Víte, že…
můžete 

poznat, jak to 
u nás na stavební 

průmyslovce 
funguje? 

Můžete se kdykoli podívat, jak to u nás 
vypadá, co učíme a jaké máme výsledky.

Návštěvu si dopředu domluvte e-mailem 
na info@spsopava.cz nebo telefonicky na 
čísle 553 627 952.
Zažijte odlehčenou výuku na naší škole 
se svou třídou nebo partou kamarádů.

Stačí, když váš učitel(ka) napíše na 
ivo.rychtar@spsopava.cz, domluví termín 
a náplň vašeho programu.

Pro zájemce o studium pořádáme dny 
otevřených dveří.

Promluvíte si s učiteli, žáky, kteří nic 
nezamlčí, uvidíte školní práce a můžete se 
také naučit něco málo z toho, co naši stavaři 
a geodeti zvládají.

Novinky a další informace jsou na

www.spsopava.cz



Mnoho klientů nemá prostorovou před-
stavivost, proto je velmi praktické, když 
mu projekční kancelář dokáže nabídnout 
vizualizaci stavby, kde názorně vidí, jak vše 
bude v prostoru vypadat. Toho lze dosáh-
nout, pokud ovládáte práci s vizualizačními 
programy. Počítačové 3D vizualizace vám 
umožní podívat se na reálnou podobu inte-
riérů i exteriérů, vytvářet virtuální prohlídky 
objektem, videoanimace, osazovat budovy 
do fotografií reálného prostředí nebo do 
map. Pokud chcete přesvědčit zákazníka 
o svém návrhu, vizualizace vám jednoznačně 
pomůže. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak 
můžete svou práci prezentovat i laické veřej-
nosti. Ne každý se hned zorientuje ve složité 
projektové dokumentaci, proto se dá ve 
zkratce říci, že vizualizace prodává. Člověk, 
který dokáže vizualizace vytvořit, je žáda-
ným členem týmu architektonické, projekční 
nebo designérské kanceláře. Ale nejen to. 
Fotorealistické 3D vizualizace interiéru jsou 
výborným a zároveň velmi kvalitním nástro-
jem také pro tvorbu katalogů, exteriérové 
vizualizace slouží nejen architektům, ale 
také developerům k prezentaci budoucího 

stavu a virtuální prohlídka objektu je ideální 
pomůckou pro prodej nemovitostí. Před-
stavivost je bezesporu darem, který nám 
umožní v neomezeném měřítku pracovat 

s naší kreativitou. V reálném světě je ale 
nemožné předat svoji myšlenku vždy tak, 
aby to ostatní viděli stejně, proto nám profe-
sionální vizualizace umožní ztvárnit vize do 
podoby, kterou můžeme sdílet s ostatními. 
Můžete mít sebelepší myšlenku, ale když ji 
nedokážete správně prezentovat, nemusíte 
uspět. Vizualizace vám otevře dveře k rozvoji 
a lepšímu uplatnění na trhu.

VÝVOJ A PRODEJ
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Vzhledem k tomu, jak daleko sahá historie 
stavebnictví, je zřejmé, že také materiály, ze 
kterých se stavělo, prošly vývojem. Lidé vždy 
nejprve sahali po tom, co bylo po ruce – hlína, 
kámen, dřevo. Teprve pak začali přemýšlet, 
jak přírodní materiál vylepšit. Buď přírodní 
materiál docházel a nebyl již tak dostupný, 
nebo chtěli stavět stavby vyšší, s většími 
rozpony a větší životností nebo lepšími 
vlastnostmi. Vždyť taková nepálená cihla 
spatřila světlo světa někdy kolem 8000 let 
před naším letopočtem. Beton v trošku jiné 
formě než nyní najdete už ve starém Egyptě 
nebo Asýrii. Ani sklo není žádnou novinkou. 
Naopak relativně mladým materiálem je 

železobeton, ocel nebo plast. Každý materiál 
prochází nekončícím vývojem. Plná cihla se 
postupem času změnila na dutinovou nebo 
má dokonce zabudovanou tepelnou izolaci. 
Z klasického skla vznikly vitráže, drátosklo, 
luxfery nebo pěnové sklo, ze dřeva lepené 
a aglomerované dřevo, z betonu předpjatý 
beton, lehčený beton, drátkobeton a vlák-
nobeton, z oceli legovaná ocel a jiné kovy, 
z plastu máme PVC, polyuretan, polystyren 
a kdo ví co ještě. Navíc si uvědomme, že 
nepotřebujeme pouze materiály na nosné 
konstrukce, ale také na konstrukce nenos-
né, ochranné a doplňkové. Vždyť taková 
hydroizolace, jak ji známe dnes a bez které 

si stavbu již neumíme představit, je materiál, 
který se začal používat až v 19. století a rozší-
řil se až ve 20. století. Dříve se nahrazovala 
jíly, pemzou, včelím voskem apod. Všechny 
tyto materiály se jednak musí vymyslet, pak 
vyrobit a nakonec prodat. Protože pokud je 
výrobek neprodejný, zůstává pouze vědec-
kým pokusem. Stavební materiály nabízejí 
širokou oblast pro působnost absolventů 
stavební průmyslovky. Pokud chcete dělat 
nebo vymyslet něco nového, tak když všichni 
říkají, že to nejde, hledejte možnosti, jak by 
to šlo. A také myslete na to, že každá lidská 
činnost (a v obchodu to platí dvojnásob) se 
nakonec musí projevit v číslech.

VIZUALIZACE



Očima absolventa
Pavlína Světlíková – vedoucí stavebnin
(20 let praxe)

Co vlastně tvoje práce obnáší, co je její 
náplní?

Jako vedoucí pobočky stavebnin PRO-
DOMA střechy pracuji třetím rokem. 
Předtím jsem prošla různ ými stavebninami 
a různými pozicemi. Začínala jsem jako 
prodejce stavebních materiálů, pak jsem 
postupovala na pozice obchodního zástup-
ce, manažera nákupu a prodeje a nyní jsem 
vedoucí. Nabírala jsem postupně zkušenosti 
a to se mi při mé současné práci velmi hodí. 
Starám se o chod stavebnin, mám na starosti 
kolektiv lidí, nákup od výrobců a prodej 
střešních materiálů. Spolupracuji s ostatní-
mi kolegy ve firmě a naším společným cílem 
je dodat na konkrétní stavby veškerý materi-
ál na střechy.
Baví tě to?

Práce mě opravdu baví. Za těch 20 let 
praxe jsem poznala spoustu lidí, spolupodí-
lela se na výstavbě menších i větších staveb. 
A střechami jsem už tak trochu postižena. 
Kdekoliv se pohybuju, koukám po střechách. 
Mě naplňuje práce s lidmi, což je pro obchod 
nezbytný předpoklad, ale kdo chce pracovat 
se stavebním materiálem a je naopak spíš 
introvert, najde uplatnění v jeho vývoji nebo 
třeba ve zkušebnách stavebních materiálů.
Věděla jsi hned po škole, co chceš dělat, 
nebo se to tak nějak seběhlo?

Hned po škole jsem nevěděla, co budu 
dělat. Dokonce bych řekla, že ve věku, kdy 
jsem absolvovala stavební průmyslovku, 
jsem neměla ani ponětí, jak se uplatním. 
Nastoupila jsem do kanceláře stavební firmy 
a měla na starosti přípravu staveb. Když 
po návratu z mateřské nastal čas vrátit se 
do práce, naskytla se mi příležitost jít do 
obchodní firmy. Tak jsem si řekla: Proč ne, 
zkusím to, bude změna. A už bych neměnila, 
našla jsem se v tom a své volby věnovat se 
obchodu se stavebním materiálem rozhodně 
nelituji.

Co je na té práci nejhezčí a co tě naopak 
někdy štve?

Hezké je, že práce je to různorodá, každý 
den je jiný, tak jako střecha není dvakrát 
stejná. Také setkávání se s velmi 
různorodými lidmi je velmi 
osvěžující. A co mě naopak 
trochu štve a zároveň si 
uvědomuji, že je to nutné? 
Protože pracuji ve firmě, 
která má přes 100 pobo-
ček po celé republice, jsme 
svázáni přísnými pravidly, 
která nám ne vždy práci ulehču-
jí. Pro úspěšný chod celého kolosu 
je však řád a pevně stanovené mantinely 
nezbytné dodržovat.

„Hezké 
je, že práce je to 

různorodá, každý 
den je jiný, tak 

jako střecha není 
dvakrát stejná.

Zažila jsi během své kariéry i nějakou vtip-
nou situaci?

Člověk zažije i vtipné situace. Například 
když si pro střešní latě délky 5 m přijedou 

dva borci na kole. Každý z nich 
popadl jeden konec latě a takto 

(5 m od sebe a mezi nimi 
zakoupené latě) jeli přes 
celou Opavu až do Branky. 
Jejich odjezd sledovalo 
několik desítek očí. Občas 

musíme překládat požadav-
ky zákazníku typu „matetyla-

ty“ do českého jazyka, protože 
se vlastně ptá, jestli máme požado-

vané střešní latě na skladě.
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