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SJEZD SKONČIL – ÚKOLY NA DALŠÍCH PĚT LET BYLY STANOVENY
VIII. sjezd OS Stavba ČR se uskutečnil
ve dnech 1. a 2. února 2019 v pražském hotelu
Olšanka. V prvním dnu proběhlo dopoledne slavnostní zahájení a vystoupení pozvaných hostů
- představitelů našeho politického a veřejného
života, zástupců státních orgánů a institucí spolupracujících s odborovým svazem, zahraničních
hostů zastupujících jak mezinárodní organizaci
EFBWW, tak představitelů zahraničních odborů IG BAU z Německa, GBH z Rakouska, Budowlani z Polska a IOZ ze Slovenska. Zúčastnili
se také předsedové některých odborových svazů
sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS).
Po úvodním slově předsedy svazu Milana
Vomely vystoupil předseda ČMKOS Josef Středula. Věnoval se zejména zrušení karenční doby
ve vazbě na původní odvodové úlevy pro zaměstnavatele a na systém nemocenských dávek u poslanců a senátorů, zmínil ale také problematiku
zvyšování minimální mzdy a růstu mezd obecně,
zaměstnávání cizinců. Plně podpořil uzákonění 5 týdnů dovolené pro všechny – byla by tak
mj. odstraněna nerovnost mezi zaměstnanci státu
a privátní sférou. Kladně zhodnotil postoj Svazu
podnikatelů ve stavebnictví (SPS) na poli vyšších
kolektivních smluv a poděkoval našemu svazu
za aktivní práci v rámci ČMKOS.
Nový prezident SPS Jiří Nouza vyzdvihl
prospěšnost solidního sociálního dialogu, popsal současnou situaci ve stavebnictví a plédoval za upřednostnění nikoli minimálních, ale
především optimálních cen stavebních zakázek.
Upozornil také na nezbytné změny v pojetí učňovského školství a kvitoval vznik Rady vlády
pro investice.
Ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot
ministerstva průmyslu a obchodu Petr Serafín
zhodnotil současný vývoj ve stavebnictví, nastínil jeho budoucnost s ohledem na nutné změny
legislativy, urychlení schvalovacího procesu
a dlouhodobou investiční koncepci státu.
Se svými obsáhlejšími projevy vystoupili generální tajemník EFBWW (Evropské federace
stavbařů a dřevařů) Sam Hägglund a předsedkyně Integrovaného odborového zväzu Marta
Brodzianska. Krátkými zdravicemi se pak prezentovali předseda odborového svazu Budowlani
Zbigniew Janowski, zástupce IG BAU Fritz
Heil a zástupce GBH Othmar Danninger. Závěrem delegáty pozdravil i bývalý místopředseda
OS Stavba ČR a ČMKOS Chrudoš Bělohrad.
Všichni ocenili nezastupitelnou roli odborů v demokratické občanské společnosti a významný
podíl Odborového svazu Stavba ČR a ČMKOS
na rozvíjení sociálního dialogu a obhajobě zákonných práv zaměstnanců.
Odpoledne pak následovala pracovní část na sjezd bylo podle určeného klíče pozváno 59
delegátů, kteří zastupovali 197 základních a 11
místních organizací. Z nich se první den sjezdu
zúčastnilo 50 delegátů, což je cca 85 %.
Na programu byla zpráva o činnosti svazu
od VII. sjezdu OS Stavba ČR, která zhodnotila
plnění programu odborového svazu za uplynulé

Na závěr snad jenom krátká poznámka – funkobdobí. Dále byla projednána a schválena zpráva o hospodaření svazu od VII. sjezdu a zpráva cionáři, kteří už těch sjezdů pamatují povícero,
Revizní komise OS Stavba ČR. Delegáti také ocenili, jak naprosto bezproblémově (a občas
schválili novelizované Stanovy a Program OS i s časovým předstihem) letošní sjezd probíhal.
na období od VIII. do IX. sjezdu svazu – toto Prostě jako dobře promazaný mechanismus –
období bude nově pětileté. Závěrem prvního a to je zásluhou především kvalitní a včasné příjednacího dne proběhly volby předsedy a místo- pravy, byť těch zaměstnanců svazu, kteří se na ní
předsedy OS Stavba ČR a ustavující schůze nově mohli podílet, už zase až tak moc nezůstalo. Prozvoleného Sněmu a Revizní komise. Do funkce to poděkování patří nejen delegátům a hostům,
RV
předsedy svazu byl tajnou volbou zvolen 94 % ale i jim.
hlasů Pavel Zítko, místopředsedou se stal
po obdržení 76 % hlasů Stanislav Augustin.
Na ustavujícím zasedání Sněmu bylo zvoleno 11členné Předsednictvo OS, na prvním
zasedání Revizní komise byl jejím předsedou zvolen Pavel Němejc.
Druhý den byly projednány a schváleny 2
rezoluce sjezdu – ke kolektivnímu vyjednávání a k pracovnímu právu. V závěru sjezdu
ocenil čerstvě zvolený předseda svazu Pavel
Zítko schválené závěry jednání, které by
měly významně přispět k dalšímu pozitivnímu působení OS Stavba ČR, zejména v oblasti sociálního dialogu, rozvoje demokracie,
spoluvytváření naší občanské společnosti VIII. sjezd OS Stavba ČR se konal v kongresovém
centru hotelu Olšanka
Foto – archiv OS
a nezbytné soudržnosti odborových svazů.

NOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ PODEPSÁNA!
TISKOVÁ ZPRÁVA
Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Od- vrh růstu tarifů je plně v souladu s růstem stavebborový svaz Stavba ČR (OS Stavba ČR) a Od- nictví za rok 2018, který činil 9,2 %.
borový svaz pracovníků dopravy, silničního
Oba sociální partneři poukazují na nutnost
hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy vytvoření dlouhodobé investiční strategie ČR,
(OS DOSIA) podepsali 2. dubna 2019 v Pra- urychlení povolovacích procesů a zdůrazňují
ze Kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) nutnost vyšší podpory státu pro technické vzděna období let 2019 ‒ 2024. Sociální smír v od- lávání, zejména řemeslných oborů.
větví je jednou z důležitých podmínek pro tvorbu
České stavebnictví se i přes pokles stavební
předvídatelného prostředí v oblasti investiční vý- produkce v minulých obdobích podílí téměř 7
stavby. Základem vztahů mezi zaměstnanci a za- procenty na tvorbě HDP a zaměstnává 9 % práměstnavateli je právě KSVS, která je mezi oběma ceschopného obyvatelstva. Díky vysokému mulsubjekty pravidelně uzavírána již od roku 1991.
tiplikátoru patří mezi nejvýznamnější průmysloV prosinci 2018 obdržel SPS od OS Stavba vá odvětví. Na stavbách v tuzemsku i v zahraničí
návrh nové smlouvy pro roky 2019 – 2024, kte- využívá nejpokrokovější technologie a materiály.
rý obsahoval požadavky na zkrácení pracovní
Mgr. Alena Čechová, tisková mluvčí SPS
doby, prodloužení dovolené na zotavenou, nárůst hodinových minimálních
tarifů a požadavky na zvýšení příplatků
(za práci v noci, za práci o sobotách a nedělích a za práci ve ztíženém prostředí).
Na návrh reagoval SPS svým stanoviskem. V průběhu ledna až března letošního roku se několikrát sešli zástupci obou
vyjednávacích týmů, kteří na jednáních
přednesli argumenty podporující jejich
stanoviska. Na posledním jednání, které se konalo 7. března, se týmy dohodly
na konečném znění kolektivní smlouvy.
Výsledkem vyjednávání je navýšení minimálních hodinových tarifů v průměru o 9,1 % a navýšení měsíčních tarifů
v každém stupni o 1 150 Kč (meziroční Slavnostní podpis KSVS na roky 2019 - 2024
Foto – Stanislav Augustin
nárůst minimální mzdy). Výsledný ná-

PÁR POSTŘEHŮ Z TISKOVÉ KONFERENCE U PŘÍLEŽITOSTI PODPISU KSVS
Zdůvodnil i prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy na 5 let jako nutné „pojistky“ proti případným změnám pracovněprávní legislativy a s ohledem na možný
vývoj ekonomiky a jeho dopady na odvětví stavebnictví. Přitom platnost mzdových tarifů je limitována jednoroční
dobou a její změny budou, jako ostatně
již v minulosti, řešeny formou Dodatků
ke KSVS. Úzce s tím souvisí i doposud
nepravidelný růst minimální mzdy. Ocenil dobrou spolupráci obou smluvních
Zástupci smluvních stran při tiskové konferenci po
partnerů, kterou označil i jako výrazný
podpisu KSVS
Foto – Stanislav Augustin signál pro rodiče čtrnáctiletých a patnáctiletých dětí, kteří vlastně rozhodují o tom,
Obojí proběhlo v restauraci L’Osteria na praž- jaký bude další profesní vývoj jejich potomků.
ské Národní třídě, po přivítání tiskovou mluvčí Neopomněl přitom zdůraznit, že značný proSPS a představení přítomných se krátkého úvod- blém spočívá v tomto ohledu v našem současném
ního slova ujal prezident SPS. Označil uzavření školském systému, který dostatečně nepreferuje
nové KSVS za významnou událost a poděkoval technickou a manuální zručnost mladé generace.
všem, kteří se na jejím úspěšném dojednání po- Proto se SPS snaží spolupracovat se středními
díleli. Následoval vlastní podpis smlouvy, a záro- školami a učilišti, a to zejména v jednotlivých
veň také společné žádosti o plošné rozšíření její regionech, ale i se Svazem průmyslu a dopravy
závaznosti, adresované Ministerstvu práce a so- a Hospodářskou komorou ČR. To všechno za siciálních věcí. Své podpisy tak opakovaně připo- tuace, kdy zmíněné úsilí o smysluplnou výchovu
jili Ing. Jiří Nouza, prezident SPS, Jan Rejský, budoucích stavbařů nenachází příliš pochopení
předseda OS DOSIA, a Ing. Pavel Zítko, před- v rozhodujících státních orgánech a institucích.
Věnoval se - vzhledem k současnému nedostatku
seda OS Stavba ČR.
Poté se slova ujali a na dotazy novinářů střída- pracovní síly - rovněž získávání kvalifikovaných
vě reagovali jednotliví aktéři tiskové konference, pracovníků ze zahraničí, zejména z Ukrajiny
konané při příležitosti podpisu KSVS. Ing. Šev- a Vietnamu. V této souvislosti kvitoval posílečík, technický ředitel SPS a vedoucí vyjednáva- ní našeho zastupitelského úřadu v ukrajinském
cího týmu za stranu zaměstnavatelů, zdůraznil Lvově a vyjádřil i určitou obavu z vývoje po statvrdá a dlouhá jednání vyjednávacích týmů, při- bilizaci pracovního trhu v sousedním Polsku.
Ing. Zítko konstatoval ohled na výkonnost
pomněl pokles objemu veřejných zakázek a zároveň růst cen, mezd a investic do technického stavebnictví při sjednávání smlouvy, prioritní
vybavení. Ocenil kvalitu nové KSVS, vyjádřil zájem udržet kvalifikované zaměstnance v oboru
velké pochopení pro požadavky odborářů, ale a nové získávat. KSVS označil i jako pozitivní
zároveň upozornil na „umění možného“, tedy signál a určitou garanci jistot, která přispívá k zána kompromis, ke kterému bylo žádoucí dojít. jmu o stavebnictví. Připomněl sociální smír již

od roku 1991 a také skutečnost, že KSVS je kvalitním základem pro kolektivní smlouvy v jednotlivých firmách a má vliv i na „kulturu“ vyjednávání na této úrovni. Cílem je solidní podnikatelské
prostředí, z něhož profitují jak zaměstnavatelé,
tak zaměstnanci. Vyjádřil podporu snahám SPS
o zefektivnění učňovského školství, neopominul
ani společnou snahu podporovat sportovní aktivity mládeže ze stavebních škol jako součást
propagace a zpopularizování oboru. Odpověděl
i na dotaz stran kontroly dodržování ustanovení
KSVS – tam, kde existují odborové organizace,
je to zejména „jejich parketa“, v opačném případě
pak záležitost systému Státního úřadu inspekce
práce, případně orgánů hygienické služby. Vysvětlil i podstatu a návaznosti předpokládaného
plošného rozšíření závaznosti smlouvy.
Jan Rejský kladně hodnotil jak dlouholetou
spolupráci s OS Stavba ČR a SPS, tak kvalitu právě uzavřené smlouvy a její kladný vliv
na podnikovou sféru i v okruhu působnosti OS
DOSIA. Také on poděkoval všem, kteří se na přípravě a úspěšném sjednání KSVS podíleli.
Ing. Nouza se rovněž zmínil o nedostatcích či
skoro již absenci učňovského školství v mnoha
oborech včetně toho našeho, připomenul rovněž
neustálý růst nákladů a tím i podstatně menší
ekonomický „polštář“, kterým lze vykrývat případné propady objemu zakázek. Vyjádřil naději,
že stavebnictví snad čeká ještě několik let růstu,
nicméně s obavami o zajištění dostatečné pracovní síly, kdy jedním z problémů je i zdlouhavost
a administrativní náročnost při získávání pracovníků ze zahraničí. Věnoval se také otázkám digitalizace, robotizace a automatizace ve stavebnictví, akutní hrozbě ztráty tradičních řemeslných
zručností u značné části zaměstnanců. Zdůraznil
potřebnou spolupráci masmédií při pozitivní prezentaci oboru, kvitoval i vstřícný přístup nadnárodních firem k významu KSVS.
RV

JAK VIDĚLI NÁŠ SJEZD DELEGÁTI

Letos jsem se zúčastnila již podruhé sjezdu OS Stavba ČR (VI. a VIII.). Chtěla bych
porovnávat, ale je to těžké, oba sjezdy byly
perfektně připraveny, hosté vystoupili se
zajímavými a také podnětnými příspěvky,
samotné jednání bylo konstruktivní a srozumitelné. K tomu jistě přispěly připravené materiály a obeznámenost přítomných delegátů
již z regionálních konferencí. Zázemí sjezdu
fungovalo skvěle, počínaje prezencí delegátů
a poskytováním základních organizačních informací, připravenými materiály na sále, přes
v přestávkách zajištěné občerstvení, umožnění
návštěvy pracovníků oční optiky, až po „přepadovku“ ČMKOS s kvízem odborového minima a drobnými propagačními předměty. Je
však na místě poděkovat také hotelu Olšanka
za poskytnuté kvalitní ubytovací a stravovací
služby. Ale hlavně chci gratulovat novému vedení svazu ke zvolení a popřát mu řadu úspěchů.   Irena Ondrašíková, ZO OS Stavba,
RD Rýmařov s.r.o.

S odkazem na to, že jsem měl tu možnost
zúčastnit se již několikátého sjezdu OS Stavba ČR, musím konstatovat, že se rozhodně
vyplatila více jak roční příprava. V předstihu
byla dána možnost všem členům svazu vyjádřit se ke všem projednávaným materiálům.
Komise pro přípravu VIII. sjezdu na všech
svých jednání dopodrobna probrala jak materiály, které šly do základních organizací, tak
připomínky, náměty a v neposlední řadě návrhy na změny v těchto dokumentech. Díky
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této přípravě, byly na jednání sjezdu připraveny
velmi kvalitní materiály, které obsahovaly vše
potřebné. Celý sjezd byl veden velmi profesionálně. Průběh jednání vzhledem k důkladné
přípravě probíhal svižně a v konstruktivním duchu. Je nutné konstatovat, že připravit takovouto akci a v tomto rozsahu se sedmi zaměstnanci
svazu je úctyhodný výkon. Prostředí hotelu
Olšanka pak napomohlo k důstojnému průběhu
sjezdu. Zůstává otázkou, zda se v následujícím
období nezabývat možností uspořádat příští
sjezd jako jednodenní - v případě opětovné důkladné přípravy se tato možnost jeví jako reálná. Závěrem bych si dovolil poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě, průběhu a celkové
organizaci, a také všem delegátům VIII. sjezdu
OS Stavba ČR.
Milan Strnad, ZO P-D Refractories CZ
a.s. Velké Opatovice
Do jisté míry mě překvapil velmi poklidný
průběh sjezdu, kdy se nikdo nepřihlásil do diskuse. Na druhou stranu pak o to živější byly
diskuse mezi kolegy o přestávkách, související
jak s pracovní částí sjezdu, tak s doprovodným
programem (stánek ČMKOS, UP apod.). Já sám
jsem poznal několik nových kolegů - prodiskutovat s nimi postřehy z jejich firem, z jiného
prostředí, je vždycky přínosné. Hladký průběh
sjezdu je určitě také třeba přičíst dobré přípravě
– jak v komisi pro jeho přípravu, tak v předsednictvu a na sněmu se všechny otázky dostatečně
vydiskutovaly. A to, že nikdo nechtěl diskutovat, přičítám do jisté míry právě dobré práci
ve vlastní přípravě. Z mého pohledu byl sjezd
zorganizovaný výborně, klapalo to po všech
stránkách.  
Ing. Petr Půta, ZO Metrostav

Sjezdu OS Stavba ČR jsem se účastnil jako
delegát poprvé od mého vstupu do základní
organizace v roce 1979. Jednotlivá vystoupení byla zajímavá a sdělené informace určitě
využiji i pro moji další práci. Velice mě zaujal svým příspěvkem předseda ČMKOS Josef
Středula. Stejně jako bývalý předseda svazu
ing. Milan Vomela, tak i můj kolega Bc. Vladimír Ptáček ukončil činnost po dlouhých letech
ve svazovém předsednictvu a předal mi pomyslnou štafetu, stvrzenou mým zvolením do tohoto orgánu. Přeji všem kolegům hodně zdraví,
pevné nervy, klid na práci - a jsem rád, že mohu
svou aktivní účastí přispět i já. 
Petr Votava, ZO CEMEX Cement
Moje postřehy ze sjezdu? Organizace byla
perfektní, průběh prakticky bezproblémový
- bylo to hlavně tím, že se všechno podrobně
probralo jak na svazových regionálních konferencích, tak na sněmu a předsednictvu, a připomínky byly většinou akceptovány, případně
bylo vysvětleno, proč je zohlednit v plném rozsahu nelze. Čili už nebylo co měnit, případně
s čím nesouhlasit. Ono je to s tím úsilím o zachování nebo i rozšíření našich práv, zmíněným
v závěrečných sjezdových rezolucích, dost složité – hlavně dokud bude procento organizovanosti v odborech takové, jaké je v současnosti.
Platí to hlavně o mladší generaci, která ale teď
začíná „slyšet“ na dost neuspokojivou situaci
s bydlením – tak třeba brzo pochopí, kde najde
odpovídající (a mnohdy velice potřebné) zastání. A třeba i najdeme způsob, jak právě ty mladší účinně oslovit.
Stanislava Tichá,
ZO Silike – Keramika Děčín

POPRVÉ PO SJEZDU JEDNALO SVAZOVÉ PŘEDSEDNICTVO
Ve středu 27. března 2019
v souvislosti s konáním letošníproběhlo první jednání Předho svazového sjezdu oproti sjezsednictva po VIII. sjezdu OS
dům minulým.
Stavba ČR, a stěžejní body
Proběhlo i vyhodnocení plprogramu byly dva – odsounění Dohody o vzájemné spohlasení nové vyšší kolektivní
lupráci mezi OS Stavba ČR
smlouvy (KSVS) na období
a Sdružením nájemníků ČR
2019 – 2024 a příprava květ(SON) za rok 2018, a to za účasnového Sněmu. Jednání zati předsedy SON Milana Tarahájil nově zvolený předseda
by. Pozitivně bylo hodnoceno
svazu Pavel Zítko a po nejak bytové poradenství pro členy
zbytném schválení Jednacíodborů, tak informativní činnost
ho řádu Předsednictva OS
prostřednictvím měsíčníku Sona kontrole protokolu z leddy, odborového tisku a dalších
nového zasedání představil
periodik. Významná je i legisa okomentoval prezentaci
lativní činnost SON, kdy prok aktuálním informacím. Šlo
sazuje i zájmy odborů v bytové
zejména o přehled svazových
politice, a vzdělávací iniciativy
akcí od minulého jednání,
i účast v zahraničních instivčetně účasti na konferencích
tucích. SON v současné době
našich základních organizací
usiluje, kromě redukce dávek
ve společnostech Skanska,
na bydlení a podpory jeho družP-D Refractories a Metrostav
stevní formy, také o zakotvení
– všechny byly hodnoceny První Předsednictvo OS v tomto volebním období se konalo v březnu v Praze
základních práv uživatelů bytů
velmi kladně. Zmínil rovněž 
Foto – Zdeněk Švehla do legislativy ve všech zemích
jednání Rady ČMKOS, jednáEvropské unie, protože doposud
ní Rady hospodářské a sociální dohody – triparti- a schváleny návrhy na ustavení a složení ko- jsou v bytových politikách jednotlivých států
ty (RHSD) a schůzku členů Majetkosprávní a de- misí Předsednictva OS – finanční a majetkové, značné rozdíly. Obě smluvní strany se dohodly
limitační unie odborových svazů. V neposlední kolektivního vyjednávání, sportu a středních na pokračování vzájemné úspěšné spolupráce
řadě pak také seminář koordinačních odborových škol, a komise mladých, a jejich jednacích řádů. i v letošním roce.
orgánů a našich zástupců v Evropských radách Zdůvodněno bylo sloučení dřívější sportovní
Předsednictvo dále projednalo a schválilo nozaměstnanců, a Fórum českého stavebnictví – komise se středoškoláky – problematika je ob- velizovaný Řád právní pomoci OS Stavba ČR
o těchto dvou akcích pojednávají další články dobná a zastoupení v obou komisích bylo často
včetně příloh vzorů příslušných formulářů, stejně
v tomto čísle Stavebníka. Neopomněl ani jednání totožné.
jako Zásady pro individuální členství v OS. Oba
našich komisí - revizní, kolektivního vyjednáváV zahraničním bloku vzalo předsednictvo materiály okomentoval místopředseda svazu.
ní, finanční a majetkové a sportovní. Podrobněji na vědomí informaci specialisty OS Milana VoNásledovalo projednání a schválení návrhu
se zabýval především jednotlivými koly jednání mely o únorovém semináři v polské Varšavě, ktenově sestavené Redakční rady periodika Stao nové KSVS, kdy ocenil především jeho korektrého se zúčastnil spolu se zástupci SPS. I o této vebník, zmocnění pro předsedu svazu k uděnost a věcnost, stejně jako akcent na sociální smír
akci pojednává jeden z dalších článků tohoto lování výjimek z odvodu členských příspěvků
v odvětví a dohodu na společné žádosti o plošné
a neschválení návrhu na ustavení vyjednávacírozšíření této kolektivní smlouvy. Dojednané vý- čísla.
Finanční a majetkový blok se týkal doporučení ho týmu pro vyjednávání podnikové kolektivní
sledky jsou samozřejmě kompromisem, nicméně
jsou dobrým vodítkem pro úspěšné vyjednávání Sněmu OS schválit účetní závěrku za rok 2018 smlouvy OS Předsednictvem s tím, že je to plně
podnikových kolektivních smluv a i určitou „po- a stav majetku svazu ke konci loňského roku, v pravomoci a odpovědnosti předsedy svazu.
Tím byl program březnového jednání Předsedjistkou“ před případnými nežádoucími zásahy přítomní byli seznámeni také s předběžnou značRV
do Zákoníku práce v neprospěch zaměstnanců. nou úsporou finančních prostředků vynaložených nictva OS Stavba ČR vyčerpán.
Představeny byly i aktuální informace ze stavební výroby – stav zakázek, kvalita podnikových
kolektivních smluv, vývoj jak mezd ve stavebnictví, tak počtu členů našeho svazu. Nový
svazový místopředseda Stanislav Augustin pak
informoval o elektronické dostupnosti všech
základních svazových dokumentů, stejně jako
všech používaných formulářů, aby byla elimiDne 20. února 2019 se v Praze konal společ- tomní zástupci v KOO a ERZ představili činnost
nována možnost jejich chybného či nedostatečný seminář zaměstnanců v Evropských radách těchto orgánů. Dále velmi podrobně komentozaměstnanců a předsedů Koordinačních odboro- vali výsledky sociálního dialogu v jednotlivých
ného vyplnění. Čestný předseda svazu Stanislav
vých orgánů, působících u OS Stavba ČR. Pří- společnostech a vzájemně diskutovali o aktuální
Antoniv v diskusi poukázal na nekompromisní
situaci u těchto zaměstnastanovisko ČSSD v otázce navrhovaného posunu
vatelů a v celém odvětví
účinnosti zrušení tzv. karenční doby.
(stavební výroba, stavební
Dalším bodem programu jednání byla zpráhmoty a těžba stavebních
va Komise kolektivního vyjednávání, písemné
surovin). Závěrem předsepodklady doplnil její předseda Petr Janoušek.
da svazu Ing. Pavel Zítko
Následná diskuse se týkala zejména navýšení
podal aktuální informace
jednorázového odškodnění pozůstalých v přípaz činnosti svazu. Ve svém
dě smrtelného pracovního úrazu, problematiky
informačním bloku také
prosazení 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstzmínil aktuální výsledky
nance, variabilních možností stran pracovní doby
stavebnictví a příbuzných
(zkrácený úvazek, práce z domova apod.) nebo
oborů a prezentoval i další
jejího plošného zkrácení bez újmy na mzdě či
zajímavé informace. Jedplatu. Zmíněn byl i zájem o znění KSVS ze stranání se zúčastnili zástupny firem, které nejsou členy Svazu podnikatelů
ci společností SMP CZ,
ve stavebnictví (SPS). Předsednictvo návrh nové
Hochtief CZ, Skanska, LB
KSVS, dojednaný se SPS, bez výhrad schválilo.
Minerals, Lasselsberger,
Projednány a odsouhlaseny byly rovněž podMetrostav, Saint Gobain
kladové materiály I. Sněmu OS Stavba ČR, který
Construction
Products,
se uskuteční 15. května letošního roku v pražEurovia CS a Českomoském hotelu Olšanka. Komentáře k nim se ujal
ravský cement.
(red)
Pavel Zítko, s náhledem revizní komise seznámil přítomné její předseda Pavel Němejc. O sněSeminář pro zástupce zaměstnanců v evropmovém jednání budeme čtenáře samozřejmě
ských radách zaměstnanců a pro předsedy
podrobně informovat v příštím čísle Stavebníka.
KOO proběhl v závěru února v sídle OS
STAVEBNÍK - 3IH
Foto – Zdeněk Švehla
V šestém bodě programu byly projednány

SEMINÁŘ PRO PŘEDSEDY KOO
A NAŠE ZÁSTUPCE V ERZ

SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ
K PŘÍPRAVĚ ODVĚTVÍ NA ZMĚNY DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU
– ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE
ho místa, resp. zaměstnání,
déle. Závěrečná konference projektu, která se uskutečnila 24. ledna 2019,
konstatovala, že je potřeba reagovat na neustálé
prodlužování průměrného
lidského života a prodlužování věku odchodu
do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní
život ve vyšším věku. Problematika změn a dopadů, které přináší přeměna
důchodového systému, je
nanejvýš aktuální, a je proto velmi potřebné se touto
problematikou na úrovni
sociálních partnerů, orgaZávěrečná konference projektu se konala v hotelu Olšanka v Praze
nizací, podniků a zaměstFoto – Zdeněk Švehla nanců intenzívně zabývat.
A to především z pohledu
Konfederace zaměstnavatelských a podnika- prodlužování délky aktivního pracovního životelských svazů ČR (KZPS) společně se svými ta zaměstnanců, udržení stárnoucí pracovní síly
členy a sociálním partnerem projektu - Čes- na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti
komoravskou konfederací odborových svazů ve vyšším věku - bez ohledu na finální parametry
důchodového systému, složení či změny na úrov(ČMKOS) a jejími členy - realizovala projekt,
ni vlády. Jedním z možných řešení je podpora takterý by prostřednictvím bipartitního dialogu kových aktivit, které odráží potřeby cílové skupia klíčových aktivit pomohl připravit zaměstnava- ny a mají za cíl připravit všechny zainteresované
tele a zaměstnance ve vybraných pozicích na do- strany na výše zmíněné změny.
pady a změny vyplývající z dosavadních i před- Klíčovými aktivitami celého projektu byly:
pokládaných změn důchodového systému. Jedná – Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny
se zejména o skutečnost, že tito zaměstnanci
na úrovni vytvořené bipartitní platformy
budou vykonávat svou profesi do vyššího věku. – Doplnění technických kapacit na úrovni biparZákladním problémem, k jehož řešení měla retitních platforem
alizace projektu přispět, je zvládnutí nároků, – Realizace měření vybraných pozic v odvětví,
požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti
definice vhodných opatření pro měřené pozice
vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku – Zajištění informovanosti a přenosu výsledků
a umožnění tak cílové skupině udržení pracovnípro cílovou skupinu

KAM SMĚŘUJE NAŠE STAVEBNICTVÍ?
V prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech se 6. března konala jedna z nejvýznamnějších akcí českého stavebního světa – Fórum
českého stavebnictví. Marcela Pavlová, náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro
řízení sekce výstavby a veřejného investování,
se ve svém příspěvku dotkla témat
veřejných investic a nového stavebního zákona. „Od počátku musí být
shoda všech ministerstev v tom, jak
má buď novela stavebního zákona,
nebo úplně nový stavební zákon,
vypadat. Měla by si udělat inventuru toho, co pokládají za veřejný zájem. Přáním premiéra je, aby nový
stavební zákon měl účinnost od 1.
ledna 2021.“ Na Marcelu Pavlovou
navázal prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, který
shrnul výsledky českého stavebnictví za rok 2018 a pak se věnoval zejména oblastem stavu legislativy, předpokládaného vývoje
stavební produkce v roce 2019, dopravní infrastruktury a bytové výstavby. „Jde o to, abychom
si uvědomili, že my jako stavbaři, zástupci státní
správy i developeři jsme všichni na jedné lodi,
všem nám jde o jeden cíl, a tak bychom měli
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spolupracovat. Měli bychom se podílet na projektech, které mají sloužit veřejnosti,“ uvedl.
Velké panelové diskuse se zúčastnili předchozí
řečníci a další zástupci ministerstev a diskutovali na témata vyjasnění perspektiv velkých
investic, přeměny Ministerstva pro místní rozvoj na Ministerstvo veřejného
investování a stavu příprav nové
stavební legislativy. Cílem by
mělo být urychlení povolovacího procesu, kterému by mohla
napomoci rozsáhlejší digitalizace, ve světě již obvyklá. Většinu razítek k povolení stavby by
přitom měl zajistit úřad, nikoliv
investor. Schvalovacímu procesu by také pomohlo uvažované
sloučení stavebních úřadů. Řízení oboru stavebnictví však
nesmí být roztříštěné jako dosud
– v současné době spadá pod pět ministerstev.
Zmíněna byla i otázka dostatečnosti současných
klasických metod stavění vzhledem k vývoji
technologií a požadavkům nové generace, strmý
růst ceny bytů a digitalizace projekce. Odpolední panelové diskuse se věnovaly vybraným
aspektům rozvoje stavebnictví - politice veřejného investování a digitalizaci našeho odvětví.
Organizátorem Fóra českého stavebnictví je
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Blue Events již od roku 2004.
(red)

– V
 ěková diverzita
– Vytvoření metody pro měření prostředí, interpretace výsledků
– Řízení projektu a rizik
Zúčastněné bipartitní platformy:
– Doprava, Kultura, Polygrafický průmysl, Stavebnictví I., Stavebnictví II., Školství, Textil-Oděv-Kůže, Zemědělství.
Na závěrečné konferenci představili zástupci
jednotlivých platforem formou prezentací výsledky jejich práce. Zobecnit je lze konstatováním, že současný stav vyžaduje aktivní přístup
nejen na straně sociálních partnerů, ale i tripartity
- zejména na celostátní úrovni k řešení této stále
naléhavější problematiky. Náš svaz se aktivně podílel na práci obou platforem stavebnictví.
RV

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
VE STAVEBNICTVÍ
Ve dnech 21. a 22. února se v polské Varšavě konal seminář o pracovněprávních vztazích
ve stavebnictví v Polsku, Litvě, Rumunsku
a České republice. Na tomto semináři byly zhodnoceny Národní zprávy popisující situaci ve stavebnictví v jednotlivých zemích. Tyto zprávy
byly zpracovány v rámci projektu Evropské federace stavbařů a dřevařů (EFBWW) TANSIRC.
Jednotliví zástupci sociálních partnerů - za stranu
odborů a zaměstnavatelů - okomentovali aktuální situaci ve stavebnictví v jednotlivých zemích.
Nejlépe fungující sociální dialog je jednoznačně
v České republice, v ostatních zemích jsou problémy s uzavíráním kolektivních smluv na všech
úrovních. Většinou se odborům v těchto zemích
nepodařilo v transformačním období uhájit práva
odborů a tamní politici nepodporují sociální dialog. V oblasti veřejných investic do stavebnictví
jsme na tom z uvedených zemí rovněž nejlépe.
Příslušné zprávy jsou k dispozici v angličtině. Za Českou republiku se semináře zúčastnili
Ing. Milan Vomela - specialista OS Stavba ČR,
Ing. Michael Tauš - externí spolupracovník OS
Stavba ČR v zahraničních otázkách, Ing. Pavel
Ševčík – technický ředitel Svazu podnikatelů
ve stavebnictví (SPS) a Ing. Jiří Skála – zabezpečuje zahraniční vztahy pro SPS. 
(red)

Zástupci sociálních partnerů z ČR na semináři
ve Varšavě (projekt TANSIRC)
Foto – archiv OS

JUBILEUM EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST
A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (EU-OSHA)
V roce svého 25. výročí se EU-OSHA zamýšlí
nad významem klíčové směrnice v oblasti BOZP,
přijaté před 30 lety, a hodlá se zájmem podporovat evropský pilíř sociálních práv. Významným
milníkem pro evropské zaměstnance bylo zveřejnění směrnice 89/391/EHS — evropské rámcové směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci — v červnu 1989. Jednalo se o první komplexní právní předpis Evropské unie v oblasti
BOZP, který zavedl společné zásady a minimální
normy platné v celé EU. Tato rámcová směrnice stanovila, že zaměstnavatelé jsou odpovědni
za bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Základními kameny, na nichž je založen nový přístup
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jsou
odpovědnost zaměstnavatele, stanovené zásady
prevence a informování, vzdělávání, konzultace
a vyvážená účast zaměstnanců. Zásadní však je
skutečnost, že směrnice staví do středu právních
předpisů EU v oblasti BOZP zásadu hodnocení
rizik. Tato rámcová směrnice musela být provedena do vnitrostátních právních předpisů všech
členských států do konce roku 1992. Od té doby
ji následovalo mnoho dalších směrnic o konkrétních aspektech práce nebo nebezpečích. Rámcová směrnice a některé směrnice s ní související
pomohly zjednodušit a zracionalizovat vnitrostátní předpisy v oblasti BOZP, rámcová směrnice navíc přispěla k vytvoření kultury prevence rizik na evropských pracovištích a připravila cestu
k tomu, aby oblast BOZP zaujala na programech
jednání Evropské komise přední místo.
Téměř 30 let po zavedení rámcové směrnice
přináší další milník — evropský pilíř sociálních
práv — posílená práva obyvatelům Evropy v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti.
Definuje práci jako základní sociální právo a poskytuje zaměstnancům vysokou úroveň ochrany
bez ohledu na věk. Dvě z 20 zásad pilíře se přímo
týkají BOZP:
● právo na bezpečné, zdravé a dobře uzpůsobené
pracoviště,
● právo na rovnováhu pracovního a soukromého
života.
Pilíř tedy významným způsobem podporuje
činnosti agentury EU-OSHA. Je zároveň zřejmé,
že agentura hraje při podpoře hodnot pilíře a zavádění jeho zásad do praxe významnou úlohu.
Veškerá činnost agentury EU-OSHA ve skutečnosti nějakým způsobem přispívá k bezpečnějším a zdravějším pracovištím v Evropě a k udržitelnějšímu pracovnímu životu, čímž zajišťuje
práva stanovená v pilíři sociálních práv.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je přitom nedílnou součástí evropského projektu
od samého začátku. Evropské společenství uhlí
a oceli (ESUO) založené v roce 1951, které se
stalo základním kamenem pozdějšího Evropského hospodářského společenství (EHS) a následně
Evropské unie (EU), svedlo dohromady evropský průmysl uhlí a oceli ve snaze pomoci rozdělené Evropě a usilovat o budoucnost ve znamení
spolupráce. Dvě nejnebezpečnější pracovní prostředí své doby se tak náhle ocitla v centru dění.
To vedlo ke stanovení jednoho z hlavních cílů
ESUO, jímž bylo zajistit „vyrovnání a zlepšování životních podmínek pracujících“ ve výše uvedených odvětvích. Tripartitní přístup však nabral
v Evropě na obrátkách teprve v roce 1985. Díky
iniciativě Jacquesa Delorse, tehdejšího předsedy
Evropské komise, se koncepci „sociálního dialogu“ dostalo v EU ústavního mandátu, což připravilo podmínky pro vydání rámcové směrnice
(89/391/EHS) v roce 1989. Uvedená rámcová
směrnice tak v roce 2019 slaví své 30. výročí.
Tento významný milník pro BOZP nejen stanovil minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví v EU, ale také učinil jedním ze svých

stěžejních bodů revoluční pojetí hodnocení rizik.
V důsledku uvedené rámcové směrnice Evropská
komise zahájila celoevropskou kampaň, jejímž
cílem bylo dostat BOZP a škodlivé vlivy nebezpečných pracovních prostředí skutečně do středu
pozornosti: rok 1992 byl vyhlášen Evropským
rokem bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví
při práci. Jednalo se o reakci na šokující údaje

z pracovišť v Evropě – na začátku 90. let byly
nahlášeny 4 miliony pracovních úrazů za rok,
z toho 8 000 smrtelných. Tyto pracovní úrazy
představovaly pro Evropu náklady ve výši 20 milionů eur. Evropský rok bezpečnosti měl zvýšit
povědomí o rizicích v oblasti BOZP a o příslušných právních předpisech a poukázat na úsilí
o zlepšení bezpečnostních norem. Evropský rok
bezpečnosti v roce 1992 a rostoucí počet právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci se staly základem pro vytvoření agentury
zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při
práci, tedy EU-OSHA. O vytvoření agentury
bylo rozhodnuto na summitu Rady v říjnu 1993
a následně bylo v roce 1994 přijato nařízení (ES)

č. 2062/1994 o zřízení Evropské agentury pro
bezpečnost a zdraví při práci, jehož menší změna
vstoupila v platnost v roce 2019. Agentura EU-OSHA se od samého začátku přizpůsobovala
strategiím EU v oblasti BOZP a Evropské komisi a stala se klíčovým aktérem v těchto strategiích a související komunikaci.
Poslání a vize EU-OSHA byly od počátku
jasné:
● připravovat, shromažďovat a poskytovat spolehlivé informace, analýzy a nástroje s cílem
rozvíjet znalosti, zvyšovat povědomí a vyměňovat si informace a správnou praxi v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
● být uznávanou přední organizací propagující
zdravá a bezpečná pracoviště v Evropě s cílem zajistit inteligentní, udržitelné a produktivní hospodářství podporující začlenění.
Tripartitní model umožňuje, aby byly respektovány a při rozhodování zastoupeny názory
vlád, organizací zaměstnavatelů a odborových
organizací zaměstnanců, což dále posiluje hodnoty spolupráce a partnerství, které EU-OSHA
vyznává. Spojení tohoto modelu s rozsáhlou sítí
kontaktních míst agentury EU-OSHA a partnerů
na vnitrostátní úrovni mělo dvojí účinek:
● bylo zásadní při dosažení jednotného pojetí
rizik na pracovišti a toho, jak se s nimi lze
na cestě kupředu vypořádat,
● umožnilo agentuře účinně rozvíjet a prosazovat kulturu prevence rizika na pracovištích
v Evropě.
Tyto úspěchy přispěly k výraznému zlepšení
pracovních podmínek v členských státech EU.
(red)

PŘEBOR V SILOVÉM ČTYŘBOJI V BRNĚ
Ve středu 27. a ve čtvrtek 28. března 2019
pořádala Střední škola polytechnická, Jílová, Brno ve své sportovní hale pro žáky stavebních škol s nadstandardními kondičními
a silovými dispozicemi z pověření sportovní
komise OS STAVBA ČR mezi pohybově talentovanými žáky stavebních škol velmi oblíbený přebor České republiky stavebních škol
v dynamických silových disciplínách s jejím
názvem SILOVÝ ČTYŘBOJ, jehož vznik je
spojen právě s pořádající brněnskou stavební
školou.
Do tradiční bašty silových disciplín v moravské metropoli se sjely tradiční stavební školy z celé České republiky obohacené o účast
nováčka ze SŠ a ZŠ Vimperk, aby jejich silově disponovaní a natěšení žáci po roce odmlky
opět na místě samém znovu poměřili svou aktuální natrénovanou výkonnost a své schopnosti
v dynamických silových disciplínách daných
pravidly, a to ve shybu na doskočné hrazdě,
v tlaku s činkou 75% hmotnosti závodníka,
v trojskoku snožmo z místa a ve svisu vznesmo
na doskočné hrazdě. Snažení mladých siláků
směřovalo jako vždy k co nejlepšímu výsledku
v soutěži jednotlivců a především v soutěži družstev, která je vždy ústřední částí přeborů a také
vytouženým sportovním cílem všech svědomitě
natrénovaných aktérů tohoto - pro chlapce dorosteneckého věku - příjemného způsobu seberealizace a výkonové motivace v jejich sociální potřebě soupeřit se stejně naladěnými a odhodlanými
chlapci stejných osobních aspirací.
Je třeba uznale říct, že velmi dobře připravení
závodníci v rámci vrcholného brněnského klání předváděli kvalitní výkony a mnozí z nich si
ke své radosti vytvořili vlastní osobní rekordy,

nebo se jim dokonce podařilo vytvořit i nové
školní rekordy. A v případě teplického Jakuba
Šimáčka dokonce došlo k vyrovnání mnoho let
starého českého rekordu přeborů ČR stavebních škol v disciplíně „trojskok snožmo z místa“ úctyhodným výkonem 950 cm.
Dokončení na straně 6

„Siláci“ vítězného týmu z pořadatelské Střední
školy polytechnické Brno
Foto – archiv pořadatelů přeboru
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PŘEBOR V SILOVÉM ČTYŘBOJI V BRNĚ
Dokončení ze strany 5
I pro takové „ohromné maličkosti“ stojí za to
žít ve svých oblíbených školách a přispívat svým
skromným dílem k týmovému soužití žáků a jejich oblíbeného pedagoga a k dosažení co možná
nejlepších výsledků, které se zhodnocují v reklamě školy na veřejnosti, v jejím srovnávání
s jinými stavebními školami. Nebo aspoň být
zveřejněni ve svazovém STAVEBNÍKU, ve kterém chlapci najdou své jméno a třeba i svou nebo
týmovou fotografii, stejně jako na nástěnkách
škol, kam tělocvikáři vyvěšují výsledkové listiny
soutěží, kde evidují také školní sportovní rekordy
a k nim i doprovodnou poutavou fotodokumentaci. Ta se pak dá zhodnotit při „Dnech otevřených

poučení, ale přináší také emocionálně silně prožívané příjemné dojmy z nastolené důvěryhodné a přátelské soutěžní atmosféry. Ta zajišťuje
potřebnou soustředěnost na výkon a prezentaci
tichého a nevysloveného přání obětavých organizátorů, aby vzácné a milé hosty z jiných stavebních škol ze všech koutů naší země soutěž
bavila, pokaždé je znovu něčím překvapovala
a závodníci i jejich vedoucí si tak mohli domů
odvážet především pozitivní dojmy a měli důvod
se těšit i na další ročník atraktivních a oblíbených
soutěží, kde napsaná slova o jejich významu ani
náhodou neobstojí před „divem jejich vniknutí
do duší, připravených k stavu této milosti.“

Účastníci přeboru v silovém čtyřboji, konaného v rámci 55. ročníku sportovních přeborů stavebních škol
Foto – archiv pořadatelů přeboru
dveří“ školy, kam směřují žáci základních škol
se svými rodiči, aby si vybrali vhodnou střední
školu pro svého syna nebo dceru. Sportovní zaměřenost nabízené stavební školy může hodně
ovlivnit výběr té nejsprávnější školy, zvlášť pro
žáka, který je tělem i duší sportovec!
Jako autor soutěže SILOVÝ ČTYŘBOJ
v podmínkách českých středních škol si troufám
říct, že kvalita mnohých jednotlivců v ničem
nezaostala za skvělými výkony závodníků v minulých letech, což opět, k mé radosti, naznačuje
velkou oblíbenost této soutěže ve zdatnosti mezi
mladými siláky.
Cenným artiklem a výrazným bonusem přeborů mladých stavbařů v gesci sportovní komise Odborového svazu STAVBA ČR v Praze,
a to nejen v silových disciplínách, ale i v jiných
sportovních odvětvích, je především soudržnost
a přátelské vztahy nejen mezi vedoucími družstev, ale i mezi samotnými mladičkými aktéry
z týmů z různých částí republiky. K tomu vždy
určitě přispívá i cíleně tvořená příjemná atmosféra soutěží a prostředí, ve kterém každá soutěž
probíhá, dále zdravá výkonová motivace jednotlivců, kteří s nasazením všech natrénovaných
sil bojují o co nejlepší možné umístění svých
družstev, ale i snaha všech organizátorů přeborů a jejich poctivý přístup k plnění všech dílčích
úkolů, které spolu všechny dohromady zajišťují
vhodné klima pro spokojenost, emocionální prožívání soutěží a vzájemné porovnávání sil mladých sportovců ve smyslu FAIR PLAY ve všech
disciplínách přeborů. Taková zjištění přispívají
k pedagogy toužebně očekávanému bohatému
edukačnímu efektu, který se dostaví - a není nikdy zanedbatelný, protože vyvolává u všech mladých účastníků přeborů nejen významné etické

STAVEBNÍK

Organizátoři si vážili přítomnosti předsedy
Odborového svazu STAVBA ČR Ing. Pavla
Zítka, jehož zásluhou (a také zásluhou předsedy
sportovní komise Zdeňka Čiháka) jsou všechny
sportovní přebory České republiky stavebních
škol podporovány nejen ekonomicky, ale i psychologicky, za což jim a celé sportovní komisi,
ale i Svazu podnikatelů ve stavebnictví, patří velké poděkování a naše úcta.
Slova Ing. Zítka v úvodním proslovu o tom,
že i v dalších pěti letech bude zajištěna podpora všem sportovním aktivitám mladých stavbařů
z českých stavebních škol, jsou skvělou zprávou
pro všechny oddané nadšence z řad pedagogů věnujících se rozvoji svých žáků. Ti se tak mohou
se svými oblíbenými tělovýchovnými pedagogy
těšit na to, že se i nadále počítá s touto podporou.
Znamená to, že budou i nadále pokračovat obohacující vzájemné kontakty žáků a jejich pedagogů - jejich sportovní setkávání s oboustrannou
výměnou informací o sportovní přípravě, stravování, pitném režimu, doplňování vitamínů a minerálů, o způsobech relaxace. To všechno jim
může pomoci k získávání dalších obohacujících
vědomostí a zkušeností, které ještě více posílí jejich neformálně budovaný vzájemný vztah. Také
ale k dalšímu přesvědčivému provozování pravidelného sportovního tréninku v zájmu vlastního
pohybového vzdělávání, zvyšovaní sportovní
výkonnosti, a také k hlubšímu emocionálnímu prožívání svého tvořeného vztahu ke škole,
ke kamarádům, ke svým pedagogům a k provozovaným aktivitám. To může prohloubit i již
vytvořený vážný vztah k vlastní činnosti, která
přináší každému jejímu obdivovateli příjemné
prožitky a radost ze života.
Mgr. Miroslav Holomek
autor soutěže silový čtyřboj a dlouholetý
organizátor přeborů ČR stavebních škol
v silovém čtyřboji a atletice

Soutěž jednotlivců (celkem 28 závodníků)
Poř. Závodník
1. Voloshynovskyy
2. Švec Pavel
3. Šimáček Jakub
4. Danhofer Jakub
5. Šmerda Karel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Škola
Akademie řemesel
SŠP Jílová Brno
SŠS a S Teplice
SŠP Jílová Brno
SŠP Jílová Brno

Shyby
21
23
16
22
21

Tlaky
50
38
32
34
29

Trojskok
820
800
950
790
840

Svisy
35
36
33
32
32

Body
239,5
226,0
220,5
208,5
207,5

Soutěž družstev stavebních škol
SŠ polytechnická, Jílová, Brno „A“
641,50 bodů
SŠ stavební a strojní Teplice
573,00 bodů
Akademie řemesel – SŠ technická Praha
568,50 bodů
SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ Chomutov
523,50 bodů
SPSŠ a SOŠ ST Ústí nad Labem
422,50 bodů
SŠ a ZŠ Vimperk
418,50 bodů
SŠ SŘ Pražská Brno-Bosonohy
409,00 bodů

Mimo soutěž
SŠ polytechnická, Jílová, Brno „B“		
483,00 bodů
Shyby: Švec Pavel
Tlaky s činkou 75 %:
Trojskok snožmo:
Svisy vznesmo:

Nejlepší výkony v disciplínách
SŠP Jílová Brno
25 opakování
Voloshynovskyy S.
Akademie řemesel
Šimáček Jakub
SŠS a S Teplice
Voloshynovskyy S.
Akademie řemesel

Historické rekordy přeborů ČR stavebních škol
Bohm Pavel
SOU stavební Jihlava
Deml Petr
SOU stavební Brno
Tlaky s činkou 75 %:
Deml Petr
SOU stavební Brno
Hudeček R.
SOU stavební Otrokovice
Trojskok snožmo:
Křivánek J.
SOU stavební Brno
Vondra Z.
SOU stav. Černá za Bory
Šimáček J.
SŠ S a S Teplice
Svisy vznesmo:
Hien
Akademie řemesel Praha
Shyby:

50 opakování
950 cm
35 opakování
38 opakování
38 opakováni
64 opakování
64 opakování
950 cm
950 cm
950 cm
52 opakování
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