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Jméno:  Ing. Svatopluk Bijok 
Rok narození:  1948 
Členské číslo:  1100002 
Obor autorizace: Mosty a inženýrské konstrukce 
Vzdělání:  VUT FAST Brno – Ing. 

 
Praxe: 
1972 až dosud DOPRAVOPROJEKT Ostrava – projektování dopravních  

staveb, inženýrských konstrukcí a mostů 
Práce v ČKAIT: 
1993 - dosud Člen výboru oblasti Ostrava 
1995 - dosud  Delegát na Shromáždění delegátů 
1993 - 2007 Člen zkušební komise Mosty a inženýrské konstrukce 
1993 - 1995 Člen zkušební komise Statika a dynamika staveb 
2003 - dosud Předseda oblasti 
2010 - dosud  Člen Vědecké rady Fakulty Stavební VŠB TU Ostrava 
2006 - dosud Vyhlašovatel soutěže Stavba MSK za ČKAIT Ostrava 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
V současnosti již nechci kandidovat na předsedu oblasti, ale nově zvolenému 
výboru pomoci svými dosavadními zkušenostmi. 

Jméno:  Ing. Petr Dospiva, Ph.D. 
Rok narození:  1963 
Členské číslo:  1101090 
Obor autorizace: Technologická zařízení staveb 
Vzdělání:  VŠB Ostrava, fakulta strojní – Ing.  
  VŠB-TU  Ostrava, Fakulta strojní, obor  

Manipul. se sypkými materiály – Ph.D. 
Praxe: 
1986 - 2001 Vítkovice, a.s., konstruktér, projektant 
2001 - doposud RPS Ostrava a.s., technický ředitel 
Práce v ČKAIT: 
2009 - doposud Člen výboru oblasti Ostrava 
2009 - doposud  Delegát na Shromáždění delegátů 
2013 - 2015 Člen zkušební komise Technologická zařízení staveb 
2012 - doposud Místopředseda oblasti Ostrava 
 

Jméno:  Ing. Jan Buchta 
Rok narození:  1961 
Členské číslo:  1103028 
Obor autorizace: Technologická zařízení staveb 
Vzdělání:  VŠB Ostrava, Fakulta strojní – Ing. 

 
Praxe: 
1985 - 1993 Hutní projekt Ostrava, a.s., projektant 
1994 - 1996 BKB Technik, v.o.s., projektant 
2001 - dosud BKB Metal, a.s., vedoucí projektant, od 2010 člen 

představenstva 
Práce v ČKAIT: 
2016 - dosud Člen zkušební komise Technologická zařízení staveb 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Aktivní prací ve výboru oblasti uplatnit zkušenosti z dlouholeté praxe v 
projektování a inženýrské činnosti, snažit se hájit zájmy a prosazovat potřeby 
autorizovaných osob a na druhé straně propagovat činnost komory a jejích 
orgánů ve prospěch svých členů. 

Jméno:  Ing. Petr Bura 
Rok narození:  1959 
Členské číslo:  1100803 
Obor autorizace: Pozemní stavby 
Vzdělání:  VUT FAST Brno, obor  

pozemní stavby – Ing. 
Praxe: 
1983 - 1993 ČSAD Karviná a.s., samostatný referent investiční 

výstavby 
1993 - 1996 ADAPTA K+N s.r.o., stavbyvedoucí, vedoucí výroby 
1996 - 2001 Město Orlová, Městský úřad Orlová, referent odboru 

výstavby 
2001 - 2014 Město Orlová, Městský úřad Orlová, vedoucí odboru 

rozvoje a investic 
2014 - dosud Město Petřvald, Městský úřad Petřvald, vedoucí odboru 

výstavby a životního prostředí 
1997 - dosud projektová činnost ve výstavbě 
2004 - dosud soudní znalec, oceňování majetku pro věci nemovité 
2007 - dosud Výkon činnosti autorizovaného inspektora 
Práce v ČKAIT: 
2007 - doposud Člen odborné komise pro zkoušky uchazečů o jmenování 

autorizovaným inspektorem 
2015 - doposud Člen výboru oblasti Ostrava 
2015 - doposud Člen poroty v soutěži Stavba MSK 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Svou praxí ve stavebnictví, především pak zkušenostmi a poznatky během 
působení v samosprávě a státní správě na městských úřadech, a to jak ve 
funkci referenta, tak následně ve funkcích vedoucího odboru rozvoje a investic 
a vedoucího výstavby a životního prostředí, přispět ke spolupráci se státní 
správou a samosprávou. Nadále pokračovat jako člen poroty. 
 

Jméno:  Ing. Jaroslav Gilar 
Rok narození:  1956 
Členské číslo:  1100157 
Obor autorizace: Pozemní stavby 
Vzdělání:  VUT FAST Brno, obor pozemní stavby – Ing. 
Praxe: 
1980 - 1992 OSP Nový Jičín, a.s., projektant, vedoucí příprav výroby, 

vedoucí střediska HSV 
1992 - 2001 OSVČ – provádění staveb 
2001 - doposud GEDOS Nový Jičín, a.s., předseda představenstva 
Práce v ČKAIT: 
1998 - doposud Člen výboru oblasti Ostrava 
1998 - doposud  Delegát na Shromáždění delegátů 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Spolupráce při zajišťování a realizací akcí ČKAIT. 
 

Jméno:  Ing. et Ing. Jiří Kozelský 
Rok narození:  1983 
Členské číslo:  1103427 
Obor autorizace: Pozemní stavby 
Vzdělání:  VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební, obor  

městské inženýrství a konstrukce staveb 
Praxe: 
2007 -2011 SÚ Mor. Ostrava, referent stavebního řádu 
2012 - doposud SÚ Mor. Ostrava, vedoucí stavebního řádu 
Práce v ČKAIT: 
2016 - doposud Přednášková činnost, webináře, spolupráce v rámci  

profesního informačního systému ČKAIT – PROFESIS 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Prací na rekodifikaci stavebního práva a jeho zavádění do praxe, vytvořením 
komunikační platformy mezi stavebními úřady a členy ČKAIT, organizací 
školení v oblasti stavebního práva a poradenstvím v dané oblasti. 
 

Jméno:  Dr. Ing. Tomáš Novotný 
Rok narození:  1969 
Členské číslo:  1102818 
Obor autorizace: Statika a dynamika staveb 
Vzdělání:  ČVUT Praha, Fakulta strojního inž. – Ing.  
  Kyoto University Japonsko, Fakulta  

inženýrství – Dr. (Ph.D.). 
Praxe: 
1998 - doposud VŠB-TU Ostrava – výuka pružnosti a pevnosti na Fakultě 
                                      strojní, později ocelových konstrukcí na Fakultě stavební 
2004  Kyoto University Japonsko – výzkumná stáž 
1998 - doposud NOVING OK s.r.o. – projektování ocelových konstrukcí 
Práce v ČKAIT: 
2006 - doposud Člen výboru oblasti Ostrava 
2006 - doposud  Delegát na Shromáždění delegátů 
2014 - 2018 Člen zkušební komise Statika a dynamika staveb 
2016 - doposud Člen aktivů TZS a TPS a Statika 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Podporou celoživotního vzdělávání statiků, snahou o sblížení praxe a 
akademického světa, prací v aktivech usiluji o zjednodušení a „polidštění“ 
norem. 

Jméno:  Ing. Pavel Gergela 
Rok narození:  1988 
Členské číslo:  1104068 
Obor autorizace: Technika prostředí staveb 
Vzdělání:  VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, obor 

 Prostředí staveb a TZB – Ing.  
Praxe: 
2009 - 2015 Stavorenol s.r.o., projektant pozemních staveb 
2016 - doposud VŠB-TU  Ostrava, Fakulta stavební – odborný asistent 
2016 - doposud Předseda STP ÚC Ostrava, člen Rady Společnosti  

pro techniku prostředí České republiky  
2017 - doposud TZB-energie s.r.o., jednatel 
Práce v ČKAIT: 
2020 - doposud Člen aktivu TZS a TPS  
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Mým cílem je podporovat rozvoj, zvýšit prestiž a význam oboru TPS ve 
stavebnictví napříč obory formou osvěty, publikační a konzultační činností, 
aktivní účastí na konferencích a vytvářením podnětů pro normotvůrce. Naváži 
spolupráci s odbornými organizaci (VŠB-TUO, FAST, STP ČR, CTI ČR, SPŠFOAM, 
aj.) pod záštitou ČKAIT a tím nabídnu komunikační propojení akademické 
oblasti s projekční a realizační praxí. Poukáži na nové postupy moderního 
projektování (BIM a 3D modelování) v projekční činnosti oboru TPS. Vypracuji 
analýzu nedostatků v projekční činnosti TPS komunikací se stavebními úřady a 
realizačními firmami v oboru. Budu dbát na správnou aplikaci požadavků ČSN a 
klást důraz na kvalitu provedení projektových dokumentací. 

Jméno:  Ing. Stanislav Smiga 
Rok narození:  1977 
Členské číslo:  1103043 
Obor autorizace: Technologická zařízení staveb 
Vzdělání:  VŠB Ostrava, Fakulta strojní – Ing.  
 
Praxe: 
2002 - 2010 Třinecká projekce, a.s., projektant technologických 

zařízení  
2010 - doposud Třinecká projekce, a.s., vedoucí divize technologických  

zařízení, člen představenstva 
Práce v ČKAIT: 
2015 - doposud Člen aktivu TZS a TPS a Statika 
2016 - dosud Člen zkušební komise Technologická zařízení staveb 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Mým cílem je zvýšit prestiž a význam oboru TZS ve stavebnictví. 
 

Jméno:  Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. 
Rok narození:  1968 
Členské číslo:  1103496 
Obor autorizace: Pozemní stavby, Městské inženýrství 
Vzdělání:  VUT FAST Brno, obor pozemní  

stavby – Ing.  
  VŠB- TU Ostrava, FAST, obor  

Městské inženýrství – Ph.D. 
Praxe: 
1994 - 1998 Ateliér Idea spol. s r.o. Ostrava, projektant pozemních  
                                      staveb 
1998 - doposud VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, odborný asistent 
1998 - doposud OSVČ – poradenská a konzultační činnost 
Práce v ČKAIT: 
2010 – doposud odborný konzultant bezbariérového užívání staveb ČKAIT 
2010 – doposud člen poroty soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 
2010 – doposud člen poroty soutěže Stavba roku ČR 
2010 – doposud člen hodnotící komise Státního fondu podpory investic 
2010 – doposud člen profesního aktivu pro obor Městské inženýrství 
2013 – doposud člen redakční rady Z+i 
2015 - doposud Člen výboru oblasti Ostrava 
2017 - doposud Člen představenstva 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Aktivity ve vztahu bezbariérového užívání staveb – poradenství pro AO a 
pracovníky SÚ, vzdělávací a lektorská činnost – celoživotní vzdělávání AO, 
Profesis, spolupráce s VŠB-TU Ostrava, FAST a ČSSI, připomínkování právních 
předpisů a technických norem. 
 

 

2011 - 2019  Člen Vědecké rady Fakulty strojní VŠB TU Ostrava 
2016 - doposud Vedoucí aktivu TZS a TPS 
2020 - doposud Člen představenstva 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Zlepšit zapojení mladých kolegů do práce v ČKAIT, zlepšení práce profesních 
aktivů, zlepšení spolupráce s vysokými školami, hlavně VŠB-TU Ostrava. 
 

Jméno:  Ing. Marta Bílková 
Rok narození:  1972 
Členské číslo:  1102337 
Obor autorizace: Pozemní stavby 
Vzdělání:  VUT FAST Brno, obor  

pozemní stavby – Ing. 
Praxe: 
2001 - 2012 Manažer staveb a projektový manažer velkých 

průmyslových celků  
2013 - doposud OSVČ soudní znalec, autorizovaný inženýr pro pozemní 

stavby 
Práce v ČKAIT: 
2012 - doposud Člen výboru oblasti Ostrava 
2012 - doposud  Delegát na Shromáždění delegátů 
2014 - doposud  Člen Vědecké rady FBI VŠB TU Ostrava 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Svými odbornými letitými zkušenosti z oblasti realizace a vedení velkých 
staveb či souborů staveb, aktivní účastí na všech důležitých jednáních či akcích 
Komory, jako je Valná hromada, Shromáždění delegátů apod. 

Jméno:  Ing. Ladislav Čech 
Rok narození:  1949 
Členské číslo:  1100717 
Obor autorizace: Dopravní stavby 
Vzdělání:  VUT FAST Brno, obor konstrukce a  

dopravní stavby – Ing. 
Praxe: 
1973 - 1985 Městský investorský útvar Ostrava, vedoucí oddělení 
1985 - 1991 Dopravní stavby Olomouc, zástupce vedoucího 

výstavby, vedoucí marketingu 
1991 - dosud ČECH-ENGINEERING a.s., předseda představenstva,  

inženýrská činnost a management ve výstavbě 
Práce v ČKAIT: 
1996 - dosud Člen výboru oblasti Ostrava 
1996 - dosud  Delegát na Shromáždění delegátů 
1997 - 2010 Člen zkušební komise Dopravní stavby 
2007 - dosud Organizátor soutěže Stavba MSK za ČKAIT Ostrava 
2019 - dosud Spolupráce s agenturou ČAS na BIM 
Čím a jak mohu pomoci Komoře: 
Jako dlouholetý praktik, a myslím, že i expert na projekt management    
ve výstavbě, bych tuto dovednost chtěl v celé její šíři prezentovat (školit, 
přednášet atd.) a prosazovat ji do praxe, zejména pak na projektech BIM. Chci 
se nadále věnovat práci v týmu zakladatelů soutěže Stavby MSK. 
 


