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Vážení členové Profesní Komory Požární Ochrany,

Semináře

bylo mi dopřáno, tak jako loni, napsat něco při příležitosti
konce roku 2013 a začátku roku 2014.
Zkusím něco pokud možno neironického a apolitického. Je
skoro za námi rok s číslem 2013. V tom letopočtu jsou
obsažena čísla 0, 1, 2, 3. Pokud si budu hrát s těmito čísly tak
v řadě začínám letopočty 1023 a 1032 kdy v Čechách bylo
knížectví a vládl kníže Oldřich, v roce 1203 jsme měli již
království s Přemyslem Otakarem I. V roce 1230 vystřídal
předchozího krále Václav I. V roce 1302 to byl opět Václav,
ale Václav II.
V těch letech se podle historických podkladů zas tak nic
převratného neudálo. Jsem přesvědčen, že naši potomci
budou v letech 2031, 2103 a 2301 hodnotit rok 2013 slovy
bez emocí: „…nic zásadního se neudálo…“
Pokud jste dne 11. 12. 13 prožili něco hezkého, tak Vám to za
celou redakční radu přeji i pro celý rok 2014. Pokud ne tak
nebuďte smutní, neb přát něco hezkého ve spojitosti
s několika čísly je stejně absurdní jako doba, ve které žijeme.
Tak jen přežijme ve zdraví rok 2014 bez ohledu na „čísla“
v jakémkoliv slova smyslu.
za redakční radu Vladimír Raušer

27. listopadu 2013 pořádalo Studio AXIS seminář „Požární
bezpečnost střech a podkroví“. Profesní komora požární
ochrany je pro Studio AXIS stálým partnerem v seminářích
z oblasti požární bezpečnosti staveb. Proto i v tomto případě
PKPO plně zajistila seminář lektorsky.

Informace z členské základny
Aktuální stav členské základny je 175 členů.
Na jednání prezídia PKPO v září a v listopadu byli přijati noví
členové:
PPDS GROUP s.r.o., Praha 1
člen od 3.9.2013
Ing. Vít Dobiáš, Šestajovice
člen od 7.11.2013
SUPTEL a.s., Plzeň
člen od 7.11.2013
Pavel Veselý, Děčín
člen od 7.11.2013
Úplný seznam členů PKPO najdete na www.komora-po.cz.

Profesní komora požární Ochrany rovněž lektorsky zajistila
seminář o požární bezpečnosti historických staveb. To je
téma, které jsme otevřeli již na konferenci v Českém
Krumlově a které se od té doby aktivitami PKPO táhne jako
nitka. Organizátorem seminářů je ČKAIT. První seminář
se konal 16. listopadu 2013, opakovat se bude 6. února
2014. O únorovém semináři Vás bude ještě informovat
tajemník elektronickou poštou.
O dalších seminářích Vás budeme včas informovat.
Nový Občanský zákoník
Na valném shromáždění jsme Vás informovali, že vzhledem
k přijetí nového Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
je nutné provést úpravy stanov PKPO. Tyto úpravy měly být
projednány koncem letošního roku na mimořádném valném
shromáždění. Dosud však bohužel neexistují potřebné
prováděcí předpisy, a proto Vám nemůžeme navrhnout
příslušné změny.
Podle právních výkladů, které byly v mezidobí publikovány,
to není až tak zásadní problém, protože občanská sdružení
založená na základě Zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů se považují podle nového Občanského zákoníku
za spolky. Je tedy otázkou, zda vůbec bude nutné provádět
nějaké úpravy stanov PKPO. Navíc stále ještě zůstává
i otázkou jaký bude osud celého nového Občanského
zákoníku, který je odbornou veřejností velmi kritizován
a přináší zásadní změny v zavedených zvyklostech, jejichž
dopad dnes nikdo neumí odhadnout. Celé je to velmi
mrzuté, protože tato nová právní norma zásadním
způsobem ovlivní i náš každodenní pracovní život, jelikož
ruší i tak zásadní zákon jakým je Obchodní zákoník!
Co dodat, snad jen to, že toto je zářná ukázka právní jistoty,
která velmi „napomáhá“ rozvoji obchodního prostředí
a občanské společnosti v naší zemi.
Tuto problematiku pečlivě sledujeme a budeme Vás
informovat o jejím vývoji.

Požární bezpečnost staveb v projektové dokumentaci
Ze všech stran, zejména od příslušníků HZS, stavebních
úřadů, ale i stavebníků, zhotovitelů staveb a výrobců
poslouchám, jak již dlouhá léta nezadržitelně klesá úroveň
projektových dokumentací a s nimi i kvalita požárně
bezpečnostního řešení navrhované stavby. Za posledních
dvacet let upadla až pod hranici únosnosti civilizovaného
státu. Je proto nejvyšší čas pojmenovat důvod a hlavně najít
řešení. Před revolucí existovaly projektové ústavy, čítající
i stovky projektantů v jedné budově, kteří se specializovali
na jeden druh staveb, jako například zemědělské stavby,
obytné budovy, průmyslovou výrobu, potravinářství
a podobně. Stali se tak skutečnými odborníky, kteří ve svém
oboru dokázali jít s dobou a předpisy vydávané pro jejich
stavby dodržovali. Ve většině projektových organizací taky
existoval jeden člověk, který neměl na starosti nic jiného,
než sledovat, co kde nového vyšlo a zajistit, aby se každému
projektantovi včas na jeho stole objevila každá nová norma
nebo směrnice, kterou pro svou práci potřeboval, a to jich
nevycházelo zdaleka tolik, jako dnes. Desetiletí zavedený
systém se po revoluci zhroutil a začala vládnout všemocná
ruka trhu. Zejména požární bezpečnost staveb se většinou
projektuje doma bez možné spolupráce s ostatními kolegy,
na sledování novinek v předpisech není čas a na jejich nákup
zase peníze. O nějaké specializaci na druhy staveb nemůže
být řeč a tak tito lidé projektují všechno i bez potřebných
znalostí. Taky pokročila technika a tak se nejvíce pracuje
na počítači s bloky bez celkové koncepce řešení a opisují
se práce jiných projektantů a dokonce i pro jiné typy staveb.
Hlavním cílem je bohužel úkol obdržet razítko od
příslušného dotčeného orgánu a stavebního úřadu, bez
ohledu na vhodnost a hlavně kvalitu předkládaného
projektu, jenže ani jeden z těchto úřadů není za kvalitu
projektu odpovědný.

Celý článek si můžete přečíst na

www.přímýprolinknačlánek.cz
Ivana Nohová

Cena Mgr. Vladimíra Hápa
Součástí konference, kterou pořádala PKPO ve dnech 19. 20. 6. 2013 v Táboře, bylo, jako už tradičně, předání „Ceny
Mgr. Vladimíra Hápa“. Toto ocenění má pod patronací PKPO
a Promat, neboť Vláďa byl nejen prezidentem PKPO
a skvělým kamarádem a osobností, ale i Promat-kolegou.
Tato významná cena je udělována osobnosti, která se svým
postojem a chováním zaslouží o správný přístup k požární
ochraně při projektování a realizaci staveb.
Letošní oceněnou osobou je velice příjemný člověk
a významný architekt Ing. arch. Jakub Cigler z projekčního
atelieru Cigler Marani Architects, a.s. Tato společnost má
široký rejstřík působnosti. CMA navrhuje od urbanistických
studií až po velké projekty obchodních center a rezidenčních
objektů. Příkladem zajímavých staveb jsou např.
Administrativní komplex Florentinum v Praze, Rezidence
Nad Závěrkou v Praze, Administrativní komplex budov Com
City v blízkosti Moskvy, Rádio Svobodná Evropa v Praze,
Urbanistické řešení revitalizace Václavského náměstí
v Praze, The Park v Praze a mnohé další.
Petr Kejklíček

Představení členů prezidia

Přípravy na veletrh FeuerTRUTZ 2014 v plném proudu
Ve dnech 19. a 20. února bude mít norimberské výstaviště
opět zaostřeno na protipožární prevenci. Uskuteční se zde
čtvrtý ročník veletrhu FeuerTRUTZ.
V roce 2011 začínal veletrh FeuerTRUTZ jako regionální
akce, které se zúčastnilo 83 vystavovatelů a něco málo přes
2.000 návštěvníků. Na minulý, v pořadí třetí ročník, zavítalo
již 165 vystavujících firem a veletržní branou prošlo
3.600 odborníků, kteří se zajímali o novinky v protipožární
technice.
Původně regionálně zaměřený veletrh nabývá na
mezinárodním charakteru. Přibývá jak vystavovatelů,
tak návštěvníků, kteří přichází převážně ze sousedních zemí.
Využijte příležitosti představit vaše výrobky německému
publiku. Mezi představované produkty náleží: systémy pro
zabránění vzniku a tlumení požáru; technická zařízení na
ohlášení požáru; hasičská technika; zařízení na odkouření
prostoru; únikové systémy; záchranářské systémy aj.
Všichni členové, kteří mají zájem o více informací, se mohou
obracet na tajemníka PKPO.

Dalším členem prezidia, kterého Vám na tomto místě
představíme je jeden nejčerstvější člen prezidia, dovolený
na posledním valném shromáždění.
David Vazač je majitelem společnosti Profisklo s.r.o., která je
na trhu 14 let. Firma se zabývá prosklenými konstrukcemi,
nejčastěji specialitami, do kterých se nikomu moc nechce
(např. vodorovné pochozí prosklení s požární odolností
v OC Delta Liberec) a samozřejmě dodávkami
protipožárních prosklených ploch.
Volný čas, kterého momentálně před koncem roku moc
není, tráví zábavou odpovídající ročnímu období. V letních
horkách je nejraději u vody, na jaře a na podzim je nejlepší
čas pro práce na chalupě a zimu si zkracuje lyžováním; čas
pak ještě rychleji utíká. Takže teď už jen permanentku a na
víkend vždy zmizet v prachu (sněhovém).
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