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Regionální stavební sdružení Karlovy Vary je živnostenské společenstvo při HK ČR, které sdružuje 
k  1.1. 2021 - 25 stavebních firem. Jsou zde soustředěni zástupci velkých i malých firem Karlovarského 
kraje – firmy zhotovitelské, projekční i investorské, které mají celkem 1.292 zaměstnanců.  
Regionální stavební sdružení je zastoupeno také jako kolektivní člen ve Svazu podnikatelů 
ve  stavebnictví. Úzce spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve  výstavbě a s Českým svazem stavebních inženýrů a zajišťuje s nimi ve spolupráci společné semináře 
a pořádání akcí, všichni spolupracují v SIA – Krajské radě výstavby.  
 
V roce 2020 jsme zahájili práce na pořádání akce „Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 
2020“ a soutěže „Stavby Karlovarského kraje“. Z důvodu pandemie COVID – 19 jsme veškeré činnosti 
spojené s touto akcí museli zrušit a akce přesunuli do roku 2021. Zároveň jsme utlumili a minimalizovali 
činnost Regionálního stavebního sdružení. Aktivní zůstala spolupráce s HK ČR a SPS, kde jsme předávali 
členským firmám potřebné aktuální informace, důležité pro jejich práci. 
 
V letošním roce jsme vstoupili v jednání s Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary 
a  společně jsme vyhlásili 2.3.2021 již 20. ročník soutěže „Stavby Karlovarského kraje“, vyhlášení vítězů 
bude v červnu 2021.  
S tím je spojena celková akce „Dny stavitelství Karlovarského kraje 2021“, kde součástí bude i 25. ročník 
mezinárodní konference „Městské inženýrství“, na podzim se bude konat Den otevřených dveří 
na  stavbách. 
 
V návaznosti na vyhlášená celostátní opatření budeme pokračovat pořádání seminářů a školení – 
ve  spolupráci s ČKAIT a ČSSI.  
 
 
 
Datum zpracování: 2.3.2021 
Ing. Anna Vlášková, manažer RSS Karlovy Vary 


