
 

  

 
 

Česká komora 

autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 

 
 

Čtvrtek 3. 3. 2022 Stavební poradenské centrum 2022 

 
speciální oblasti konzultací jméno konzultanta, organizace od – do 

▪ vady staveb 

▪ příprava a řízení staveb 

 

Ing. Ladislav Bukovský, aut. ing. 

OK ČKAIT Praha, soudní znalec 

 

14 – 18 hod. 

▪ kvalita vnitřního prostředí  

▪ mikroklima  

▪ větrání budov 

Ing. Zuzana Mathauserová 

Státní zdravotní ústav 

celý den 

▪ tepelná technika  

▪ zateplování budov 

▪ otvorové výplně 

▪ pozemní stavby 

 

Ladislav Platil 

ČKAIT   

celý den 

▪ stavební právo                          
(povolování staveb, odstraňování 
staveb) 

JUDr. Zdeňka Vobrátilová 

ČKAIT 

celý den 

▪ technická zařízení budov 

▪ hospodaření s vodou 

▪ obnovitelné zdroje energie 
(solární a geotermální energie, 
tepelná čerpadla, biomasa, 
odpadní vody) 

 

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. 

Fakulta architektury ČVUT v Praze 

celý den 

 

  



 

  

 
 

Česká komora 

autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 

 
 

Pátek 4. 3. 2022 Stavební poradenské centrum 2022 

 
speciální oblasti konzultací jméno konzultanta, organizace od – do 

▪ vady staveb 

▪ příprava a řízení staveb 

 

Ing. Ladislav Bukovský, aut. ing. 

OK ČKAIT Praha, soudní znalec 

 

10 – 14 hod. 

▪ alergenní faktory 

▪ plísně a roztoči v budovách 

▪ vliv na zdraví a možnosti 
odstraňování 

 

MUDr. Kateřina Klánová 

Státní zdravotní ústav 

celý den 

▪ dřevěné konstrukce 

▪ dřevostavby 

▪ rekonstrukce a opravy 

Ing. Michal Pánek, aut. ing. 

ČKAIT, technický dozor stavebníka, 
projektant, BOZP 

 

celý den 

▪ stavební právo                          
(povolování staveb, odstraňování 
staveb) 

 

JUDr. Zdeňka Vobrátilová 

ČKAIT 

celý den 

▪ statika staveb 

▪ zelené střechy 

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., aut. ing. 

OK ČKAIT Plzeň 

 

14–18 hod. 

▪ technická zařízení budov 

▪ hospodaření s vodou 

▪ obnovitelné zdroje energie 
(solární a geotermální energie, 
tepelná čerpadla, biomasa, 
odpadní vody) 

 

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. 

Fakulta architektury ČVUT v Praze 

14–18 hod. 

 

  



 

  

 
 

Česká komora 

autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 

 
 

Sobota 5. 3. 2022 Stavební poradenské centrum 2022 

 
speciální oblasti konzultací jméno konzultanta, organizace od – do 

▪ alergenní faktory 

▪ plísně a roztoči v budovách 

▪ vliv na zdraví a možnosti 
odstraňování 

 

MUDr. Kateřina Klánová 

Státní zdravotní ústav 

celý den 

▪ tepelná technika  

▪ zateplování budov 

▪ otvorové výplně 

▪ pozemní stavby 

 

Ladislav Platil 

ČKAIT   

celý den 

▪ stavební právo                          
(povolování staveb, odstraňování 
staveb) 

JUDr. Zdeňka Vobrátilová 

ČKAIT 

celý den 

▪ technická zařízení budov 

▪ hospodaření s vodou 

▪ obnovitelné zdroje energie (solární 
a geotermální energie, tepelná 
čerpadla, biomasa, odpadní vody) 

 

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. 

Fakulta architektury ČVUT v Praze 

celý den 

 
 


