ŽENA PROJEKTANT - STAVAŘ (?)
(…PROČ NE? ☺ )
-

kdo jsem?
čím se zabývám?
náplň práce
předpoklady
vzdělání
praxe
jaká byla cesta k mému současnému pracovnímu životu?
týmová práce
dotazy

Projektant pozemních staveb
-jsem projektant pozemních staveb – stavař se 17-ti letou praxí, nyní na pozici:
projektant a hlavní inženýr projektu
Hlavní náplní mé práce je tvorba projektové dokumentace a povolování staveb.

-tvořím výkresy od studie, přes povolení stavby,
až po její realizaci.
Součástí je také tzv. „inženýrská činnost“
(=jednání s úřady a dotčenými orgány).

Čím se zabývám?
- tvořím dokumentaci od počáteční fáze hmotové studie až po realizační část
dokumentace (projektant není totéž co architekt)
- zadávám práci jednotlivým profesím, které se na projektu spolupodílí:
- jsou to projektanti specializace: elektro, silnoproud, SLP; vnitřní a vnější TZB; statika;
energetika; požární bezpečnost staveb; VZT; projektant topení, aj.
- mám zodpovědnost za celý chod projektu, jako celku
-> práce na projektu je týmová práce několika technických oborů ve stavebnictví
- v současné době se podílím na tvorbě bytového komplexu v centru Zlína.

Co je náplní mé práce?
- na začátku projektování nalézt společnou myšlenku s investorem (klientem)
v jasné zadání, co od stavby očekává
- hodiny a hodiny strávené za PC - kreslením a zpracováním celkové
projektové dokumentace
- psaní technických zpráv a žádostí
- komunikace s úředníky
- koordinace s kolegy ostatních profesí
- účast na stavbě na kontrolních dnech (jednáních) při realizaci stavby
- řešení technických záležitostí a změn s investorem

Nutné předpoklady pro profesi projektanta
Znalosti a dovednosti:

-

technické myšlení
cit pro detail
prostorová představivost
trpělivost
pečlivost (obrovskou zpětnou vazbou jsou pro mne spokojení klienti, kteří to dokáží
ocenit). Mé výkresy = má vizitka. Musí být srozumitelné a čitelné jak pro úředníky,
tak pro stavbaře v praxi (na stavbě)
- chtít se neustále učit nové věci (nové materiály, technologie, trendy)
- nebát se stát si za svým názorem
- být odolná

Min. nutné vzdělání?
a): SPŠ stavební (evt.+VŠ):
… a pak sousta a spousta praxe
(SŠ dá stavaři-projektantovi vše, co ke svému pracovnímu životu potřebuje,
ostatní je praxe. VŠ mu nic nového z pozemního stavitelství nepřinese, ale
prohloubí znalosti z dalších odvětví stavebního směru-geologie, statika,
geodézie, projektování TZB, požární bezpečnost staveb, architektura,
urbanismus a územní plánování, liniové stavby, rozpočty a příprava staveb,
mechanika, statika betonových, dřevěných a ocelových konstrukcí, které se na
SŠ berou okrajově)
b): gymnázium + VŠ

A co dál? - Autorizovaný inženýr (technik)/architekt (dle oboru)

Co je pro praxi projektanta nezbytné?
- znalost:
• norem (=pravidla pro jednotnost kreslení, a znalost ustálených zvyklostí ve
stavebnictví akceptovatelné jak při realizaci, tak v legislativě)
• a softwarů (kreslících programů)
- logické uvažování
- komunikativnost
- práce v týmu
- operativní myšlení
- pečlivost
- být aktivní řidič
- trpělivost a umět se samostatně rozhodnout (poradit si v nesnázích)

Jak jsem se ke své profesi dostala, kde jsem dnes?
- moc se mi líbila myšlenka moci někomu splnit sen vlastního bydlení a (v dobrém slova
smyslu) ovlivnit jeho život
- začátek praxe? Drsný!
Po maturitě rovnou do praxe v malém projekčním ateliéru. Po získání zkušeností jsem
kariéru na chvíli přerušila rodinným životem s dětmi a po chvilkách se k práci vracela
- po návratu do práce se stavebnictví hnulo mílovými kroky vpřed, a bylo nutné se adaptovat
na vyšší potřeby zaměstnavatelů, rozšířit si kvalifikaci v oblasti, kterou jsem dosud neměla
probádanou
- následovalo pár let v soukromém podnikání v oblasti menších staveb (je potřeba zkusit vše
☺)
- současné zaměstnání mi dalo možnost probádat oblast velkých projektů, projektovat velké
bytové domy a komplexy, vidět praxi více z terénu, a vyzkoušet si developerskou dráhu,
která posunuje hranice praxe projektanta zase o něco dál ☺

Týmová práce
V práci trávíme mnohdy více než 1/3 času z celého dne…
- proto je nezbytné mít funkční tým kolegů, na které vím, že se můžu ve všem
spolehnout a jsme si navzájem obrovskou oporou se 100% důvěrou.
Každý z nás má trošku jinou úlohu v týmu (s různými druhy i stupni vzdělání), tím
můžeme každý vyzdvihnout své silné stránky, a komplex portfolia, který můžeme
nabídnout, je zase o něco větší.

Poděkování

Dotazy

