
 
 
 

VZOR PROFESNÍHO ŽIVOTOPISU 
 
Přílohy k přihlášce ke zkoušce pro činnost autorizovaného inspektora: 
 
Profesní životopis 
 
1980 – 1985 studium na ČVUT, fakulta stavební, obor……  
 
1985 ukončení studia státní závěrečnou zkouškou, titul Ing. 
 
1985 – 1986 odborný asistent na katedře ocelových konstrukcí FSv ČVUT, 
 zaměstnanec 
 prof. Ing. Jiří Studnička, prof. F. Wald 
 
1986 – 1990 Stavoprojekt Liberec, atelier AJ 
 projektant statik, zaměstnanec 
 Ing. arch. Karel Hubáček 
 
1991 Dipl. Ing. Kurt Pospischek, Linec, Rakousko 
 6 měsíců zaměstnán jako statik 
 
1992 – dosud SIAL spo. S r.o., U Besedy 8, 460 15  Liberec 
 společník 
 od r. 1995 jednatel 
 vedoucí projektant 
 kontakt Ing. Karel Novotný, tel… 
 
 
Referenční zakázky 
 
Stavby občanské, bytové stavby 
 
název stavby  Rekonstrukce Kulturního domu Rumburk 
charakter stavby  kulturní dům 
investiční náklady  50  mil. Kč 
rozsah prací  stavebně statická část 
objednatel, kontaktní osoba Městský úřad Rumburk, E. Dvořák, tel…. 
realizace   2006 
 
název stavby  AB Pankrác – Polygon House Praha 
charakter stavby  administrativní budova 
investiční náklady  260  mil. Kč 
rozsah prací  stavebně statická část 
objednatel, kontaktní osoba Julia Estates/CECOPRA a.s., Ing. E. Pandur, tel. … 
realizace   2004 
 



název stavby  Charles Square Center, Karlovo nám., Praha 
charakter stavby  administrativní budova 
investiční náklady  850  mil. Kč 
rozsah prací  návrh stavby, autorizace a kontrola statické části, realizační  
  dokumentace 
objednatel, kontaktní osoba GE Capital Golub, N. Middleton, R. Martínek, tel…. 
realizace   2002 
 
název stavby  Rekonstrukce objektu SVÚT pro Krajský úřad Libereckého  
  kraje, Liberec 
charakter stavby  bankovní budova 
investiční náklady  200  mil. Kč 
rozsah prací  stavebně statická část, koordinace, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba Okresní úřad Liberec, red. Karel Homolka, tel…. 
realizace   2001 
 
název stavby  Státní vědecká knihovna, Liberec 
charakter stavby  kulturní budova 
investiční náklady  517  mil. Kč 
rozsah prací  návrh stavby, kompletní stavebně statické řešení, koordinace  
  profesí, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba Státní vědecká knihovna Liberec, Mgr. P. Harvánek, tel. … 
realizace   2000 
 
název stavby  Agrobanka, Liberec 
charakter stavby  bankovní budova 
investiční náklady  100  mil. Kč 
rozsah prací  návrh stavby, kompletní projektová dokumentace, koordinace  
  profesí, autorský dozor 
realizace   2000 
 
název stavby  HYPO-BANK Praha (dnes HYPO-VEREINSBANK), 
  Praha 1, Nám. Republiky 
charakter stavby  administrativní objekt banky 
investiční náklady  320  mil. Kč 
rozsah prací  spolupráce s německým architektem na projektových pracích, 
  dozor na stavbě 
objednatel, kontaktní osoba HYPO-REALITY CZ, AYH Homola, Ing. Havlíček, tel. … 
realizace   1999 
 
název stavby  Rekonstrukce objektu České pojišťovny (stará budova),  
  Liberec 
charakter stavby  provozní budova 
investiční náklady  28  mil. Kč 
rozsah prací  návrh stavby, kompletní projektová dokumentace, koordinace  
  profesí, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba Česká pojišťovna, p. Buriánek, tel. … 
realizace   1999 
 
název stavby  Palác Syner – polyfunkční dům, Liberec, Rumunská ulice 



charakter stavby  prodejní, restaurační, hotelový a administrativní objekt 
investiční náklady  360  mil. Kč 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace, koordinace všech  
  profesí, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba Syner spo. s r.o., Liberec, Rumunská 9, p. Syrovátko, tel. … 
realizace   1998 
 
název stavby  Objekt pro firmu Eurostav – Palác Centrum, Liberec 
charakter stavby  prodejní a administrativní objekt 
investiční náklady  48  mil. Kč 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba Eurostav, 1. máje, Liberec, Ing. Holub, tel. … 
realizace   1997 
 
název stavby  Rekonstrukce objektu České pojišťovny (nová budova),  

  Liberec 
charakter stavby  administrativní budova, kompletní rekonstrukce objektu 
investiční náklady  52  mil. Kč 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace, koordinace všech  
  profesí, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba Česká pojišťovna, p. Buriánek, tel. … 
realizace   1997 
 
název stavby  Objekt pro firmu Eurostav, Liberec 
charakter stavby  administrativní objekt a prodejní objekt 
investiční náklady  40  mil. Kč 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace, koordinace všech  
  profesí, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba Eurostav, 1. máje, Liberec, Ing. Holub, tel. … 
realizace   1996 
 
název stavby  Československá obchodní banka, Liberec 
charakter stavby  adaptace a rekonstrukce stávajícího objektu 
investiční náklady  54  mil. Kč, stavební část bez technologie 
rozsah prací  konstrukční část projektové dokumentace, koordinace všech  
  profesí, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba ČSOB, pobočka Liberec, Ing. Krasík, tel. … 
realizace    1995 
 
název stavby  Správní a provozní budova PRAGOBANKY, Praha,  
  Vinohradská 230 
charakter stavby  banka, administrativní objekt 
investiční náklady  250  mil. Kč 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace, koordinace všech  
  profesí, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba PRAGOBANKA, Praha, Vinohradská 230 (likvidace), 
  nyní QUENTEX REAL, Praha, Vinohradská 230, p. Sikorski,  
  tel. … 
realizace   1995 
 



název stavby  Objekt pro firmu Eurostav – banka Universal, Liberec 
charakter stavby  banka, administrativní objekt 
investiční náklady  35  mil. Kč 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace stavebně konstrukčního  
  řešení 
objednatel, kontaktní osoba Eurostav, Jánská ul., Liberec, Ing. Hub, tel. … 
realizace   1994 
 
Průmyslové a logistické stavby 
 
název stavby  Willi Betz – III. etapa, Zákupy u České Lípy 
charakter stavby  skladovací areál 
investiční náklady  50  mil. Kč, stavební část bez technologie 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace ve stavebně  
  konstrukční části, koordinace subdodavatelů projektů, 
  inženýrská činnost 
objednatel, kontaktní osoba Filli Betz, p. Schelzig, tel. … 
realizace   2006 
 
název stavby  PEGUFORM – I., II. a III. etapa, Nymburk 
charakter stavby  závod na zpracování plastů včetně lakovny 
investiční náklady  360  mil. Kč, stavební část bez technologie 
rozsah prací  kompletní projektová dokumentace statické části, koordinace  
  technologie lakovny se stavbou, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba PEGUFORM BOHEMIA k.s., Liberec, Ing. Kos, tel. … 
realizace   2003, 2004, 2006 
 
název stavby  Postupná rekonstrukce a dostavba výrobního závodu  
  AUTOBATERIE (VARTA), Česká Lípa 
charakter stavby  výrobní objekt 
investiční náklady  600  mil. Kč, stavební část 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace, koordinace  
  subdodavatelů projektů stavebně statického řešení, autorský 
  dozor 
objednatel, kontaktní osoba AUTOBATERIE, p. Pleul,  tel. … 
realizace   1995, 1998, 2001, 2003, 2004 
 
název stavby  Willi Betz, I. a II. etapa, Zákupy u České Lípy 
charakter stavby  skladovací areál 
investiční náklady  100  mil. Kč, stavební část bez technologie 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace, koordinace  
  profesí, inženýrská činnost 
objednatel, kontaktní osoba Willi Betz, p. Schelzig,  tel. … 
realizace   1998, 2004 
 
název stavby  ANTOLIN BOHEMIA – I. a II. etapa, Turnov 
charakter stavby  závod na zpracování plastů 
investiční náklady  170  mil. Kč, stavební část bez technologie a interiérů 
rozsah prací  kompletní projektová dokumentace ve statické části,  
  autorský dozor 



objednatel, kontaktní osoba GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, Turnov, Ing. Beran,  tel. … 
realizace   2003 
 
 
název stavby  LAIRD TECHNOLOGIES, Liberec 
charakter stavby  závod na výrobu komponentů pro elektrotechnický průmysl 
investiční náklady  180  mil. Kč, stavební část bez technologie a interiérů 
rozsah prací  kompletní projektová dokumentace ve statické části,  
  autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba LAIRD TECHNOLOGIES, Liberec, Ing. Štěpán,  tel. … 
realizace   2003 
 
název stavby  FEHRER BOHEMIA, Liberec 
charakter stavby  výrobní objekt 
investiční náklady  180  mil. Kč, stavební část bez technologie 
rozsah prací  kompletní projektová dokumentace ve statické části,  
  autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba FEHRER BOHEMIA s.r.o., Česká Lípa, p. Pietschmann,  tel. 
realizace   2002 
 
název stavby  SYLEA TCHEQUIA, Jablonec nad Nisou 
charakter stavby  rekonstrukce a přístavba závodu 
investiční náklady  110  mil. Kč 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace ve statické části,  
  autorský dozor, inženýrská činnost 
objednatel, kontaktní osoba SYLEA TCHEQUIA s.r.o., Jablonec n. Nisou, p. Damiens,  tel. 
realizace   2001 
 
název stavby  NETTO Electronics, Praha 
charakter stavby  provozní budova 
investiční náklady  30  mil. Kč 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace ve statické části,  
  autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba NETTO Electronics s.r.o., Praha, Ing. Jakubec,  tel. 
realizace   1999 
 
název stavby  Přístavba výrobního závodu ROCKWELL (MERITOR. 
  LVS), Liberec 
charakter stavby  výrobní objekt 
investiční náklady  120  mil. Kč, stavební část bez technologie 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace ve statické části 
objednatel, kontaktní osoba MERITOR LVS, Ing. Kolomý,  tel. 
realizace   1995 
 
název stavby  Továrna EUROPLAST, pro firmu Barracuda, Frýdlant v  
  Čechách (dnes firma LUCAS AUTOBRZDY Jablonec) 
charakter stavby  výrobní závod, rozloha 3 ha 
investiční náklady  200  mil. Kč, stavební část bez technologie 
rozsah prací  veškeré stupně projektové dokumentace ve statické části,  
  koordinace subdodavatelů projektu 



objednatel, kontaktní osoba francouzská firma BARRACUDA. 
realizace   1993 
 
Současně rozpracované projekty 
 
název stavby  CD Centrum, Brno 
charakter stavby  polyfunkční objekt 
investiční náklady  1 800  mil. Kč 
rozsah prací  kompletní stavebně statické řešení, koordinace všech profesí 
objednatel, kontaktní osoba CD Centrum a.s., Brno, Ing. Brabcová, tel. 
realizace   předpoklad 2006 - 2008 
 
název stavby  Polyfunkční dům, Kolárovo nám., Bratislava 
charakter stavby  polyfunkční objekt 
investiční náklady  17  mil. EUR 
rozsah prací  koncepční návrh stavby 
objednatel, kontaktní osoba CONVERGENCE London/Budapešť, Alan A. V. Mrics, tel. 
realizace   předpoklad 15.9.2007 otevření 
 
název stavby  Multifunkční komplex PALLADIUM, Nám. Republiky,  
  Praha 
charakter stavby  multifunkční komplex 
investiční náklady  3 500 mil. Kč 
rozsah prací  projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu  
  povolení (včetně projednání), podpora zahraničním projekto- 
  vým týmům 
objednatel, kontaktní osoba EPF S.r.o., Praha 1, pí Duchoňová, tel. 
realizace   předpoklad 2007 
 
název stavby  Hypermarket GLOBUS, Liberec 
charakter stavby  obchodní centrum 
investiční náklady  750 mil. Kč 
rozsah prací  kompletní projektová dokumentace, koordinace všech  
  profesí, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba PWI k.s., Praha 9, Ing. Špringl, tel. 
realizace   předpoklad 10.9.2007 otevření 
 
název stavby  Nákupní centrum GLOBUS, Liberec 
charakter stavby  nákupní centrum 
investiční náklady  350 mil. Kč 
rozsah prací  kompletní projektová dokumentace, koordinace všech  
  profesí, autorský dozor 
objednatel, kontaktní osoba OSC s.r.o.,Praha 9, Ing. arch. Weishaupt, tel. 
realizace   předpoklad 2007 


