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Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 

Byl dlouholetým stavbyvedoucím v Pozemních stavbách Karlovy Vary a poté ředitelem 

První stavební a.s. Karlovy Vary. Působí v řadě institucí – Kolegium pro technické 

památky ČKAIT & ČSSI (předseda), Asociace inovačního podnikání. Od roku 2012 je 

jednatelem Informačního centra ČKAIT. Za svoji dlouholetou činnost byl Senátem PČR 

oceněn titulem Osobnost stavitelství 2009, od SF ČVUT Praha obdržel Šolínovu medaili 

FS ČVUT, získal čestné členství v partnerských inženýrských organizacích z Polska, 

Maďarska, Slovenska a čestné členství v ČSSI, kde byl v letech 2006–2011 (nyní člen 

prezidia) prezidentem. Město Karlovy Vary mu v květnu 2014 udělilo Čestné občanství 

města Karlovy Vary. 

Po uzavření smlouvy mezi ČKAIT a ČSSI s Bavorskou inženýrskou komorou v roce 1994 a Saskou 
inženýrskou komorou v roce 1995 v Karlových Varech bylo nabídnuto německým kolegům a kolegům 
ze Slovenské inženýrské komory (smlouva s SKSI byla uzavřena v roce 1995 v Bratislavě) pořádat 
pravidelně v Karlových Varech mezinárodní konference, které by se věnovaly novému inženýrskému 
oboru, ve kterém ČKAIT uděluje autorizaci, a tím oborem bylo Městské inženýrství. 
 
V roce 1996 byl uspořádán první ročník konference věnovaný právě tématu Městské inženýrství –jeden 
z oborů autorizace ČKAIT. Konference byla zařazena do programu stavebního veletrhu FOR ARCH 
Karlovy Vary a byla od tohoto roku tradičně jeho hlavní odbornou součástí. Tak to trvalo až do roku 
2010, kdy jsme byli nuceni pořádání stavebních veletrhů z ekonomických důvodů ukončit.  
 



 
V té době jsme už ale pořádali ve spolupráci s Regionálním stavebním sdružením a Českým svazem 
stavebních inženýrů Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje a naše, již dobře zavedená 
mezinárodní konference, se od roku 2011 stala nedílnou součástí těchto Dnů.  
 

24 ročníků mezinárodní konference Městské inženýrství bylo pořádáno v Karlových Varech, 
od roku 2018 se konference koná v Chebu 
 
1996 Městské inženýrství – jeden z oborů autorizace ČKAIT 
1997 Obytné zóny a město 
1998  Nákupní střediska – nový fenomén v životě měst 
1999 Strom a město 
2000 Veřejná prostranství města – voda, zeleň a mobiliář 
2001 Město – místo pro spolupráci architekta a městského inženýra 
2002 Nové materiály a technologie uplatňované v městském inženýrství 
2003 Rekonstrukce center historických sídel z pohledu městského inženýra 
2004 Problematika novostaveb v centrech historických sídel 
2005 Revitalizace sídlišť – součást revitalizace městské aglomerace 
2006 Železnice a město 
2007  Zdravé město z pohledu městského inženýra 
2008  Letiště a město 
2009 Sportovní stavby a město 
2010 Bylo tady město, krajina ... 
2011 Od vojenského k civilnímu 
2012 Lázně a město 
2013 Povodeň a město  
2014 Školství a město 
2015  Církevní stavby a město 
2016     Město a konverze industriálních areálů 
2017     Městský inženýr – městský architekt 
2018     Doprava ve městě 
2019 Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu  

 
Letošní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019, téma Urbanismus veřejného prostoru 
pod úrovní terénu, je spolufinancována z programu Euregio Egrensis – spolupráce ČR – Sasko, 
registrační číslo 0495-CZ-07.02.2019. 
 
Hlavními organizátory konference jsou: 

- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; 

- Český svaz stavebních inženýrů, Oblastní pobočka Karlovy Vary, z.s.; 

- Český svaz stavebních inženýrů; 

- Ingenieurkammmer Sachsen.  

Mezi partnery hlavních organizátorů v současnosti patří: 
- Bayerische Ingenieurekammer Bau; 

- Ingenieurkammer Thüringen; 

- Slovenská komora stavebných inžinierov; 

- Verband Beratender Ingenieure (VBI); 

- Česká společnost městského inženýrství ČSSI; 

- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; 

- Regionální stavební sdružení Karlovy Vary; 



- Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava; 

- Fakulta stavební VUT v Brně; 

- Dopravní fakulta ČVUT Praha. 

 

Ze současných členů Vědecké rady konference jsou po celých 20 let jejími členy kolegyně a kolegové:       
- doc. Ing. František Kuda, CSc., (ČSMI ČSSI);         

- Dipl.- Ing. Pavel Budka, (Bavorská IK); 

- Dipl.- Ing. Rainer Haßmann, (VBI); 

- Ing. Pavel Křeček, FEng. (ČKAIT); 

- Dr. Ing. Gundela Metz, (Saská IK); 

- Ing. Jitka Thomasová, (ČSSI); 

- Ing. Ján Tomko, (SKSI); 

- Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (FAST VŠB-TU); 

- Ing. Svatopluk Zídek, (OK ČKAIT Karlovy Vary). 

Členy Vědecké rady se postupně ještě stali: 
- Dipl.-Ing. Karl Heinz Bartl, (IK Thuringen); 
- Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Heinz Joachim Rehbein (Bavorská IK); 
- doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. (FAST VUT v Brně). 

 

K atributům konference patří pravidelné vydávání Sborníku přednášek uvedených na konferenci. 
Sborníky vycházely původně ve verzi česko-německé (příspěvky byly publikovány v řeči autorů) a české 
(německé) byly přeložené. Poslední tři ročníky vydáváme samostatně sborník v češtině a sborník 
v němčině (mají samostatné ISBN). V českém vydání sborníku vycházejí slovenské texty v originále. 
V roce 2016 a 2017 obdrželi a rovněž tak v roce 2018 obdrží účastníci konference společně v české i 
německé verzi obsah celého sborníku v elektronické podobě na nosiči flash.  
 
Konferenci doplňují odborné exkurze. Neoficiální součástí konference jsou i pravidelná setkání 
přednášejících a čestných hostů s představiteli města Františkovy Lázně a Cheb i představiteli 
Karlovarského kraje pořádaná v předvečer konání konference. Čestní hosté a přednášející se 
pravidelně účastní slavnostního večera Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje pořádaných 
večer v den konání konference 7. 6. 2019; letos v Galerii umění Karlovy Vary.  
 
  
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a 

autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné 

databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího 

vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení 

disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími 

odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí 

světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový magazín 

Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisů Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., 

vydává odbornou stavební literaturu. 

ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku. 

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní 

organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž 

byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické 

osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety 

(1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém. 

Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků 

příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Usiluje o maximální využití duševního potenciálu stavebních a jim na roveň postavených 
inženýrů, zastupuje a hájí morální a profesní zájmy svých členů. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Je pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku 
inženýrů a architektů v Království českém, založeného v r. 1865, a Spolku československých inženýrů (SIA), zrušeného v r. 1951.                                                                                                                   
 


