
... prijďte se 
porozhlédnout.

ˇ

. ročník
Termín:	 1.–2.	listopad	2012
Místo:	 hotel	Skalský	dvůr,	Lísek	u	Bystřice	nad	Pernštejnem
	 	 www.skalskydvur.cz

Zúčastněte	se	konference	s	několikaletou	tradicí,	která	si	klade	za	cíl	spojovat	profesionály	z	oblasti	dřevostaveb,	kteří	mají	co	říct	
k	aktuálním	trendům	a	technologiím	ve	výstavbě	a	předávají	si	zkušenosti	přímo	z	praxe.

Během	dvoudenní	konference	vyslechnete	téměř	tři	desítky	odborných	přednášek	mluvčích,	kteří	se	s	Vámi	podělí	o	své	znalosti,	
upozorní	na	chybná	stavební	a	technická	řešení	a	nabídnou	praktická	doporučení	pro	správné	řešení	technických	detailů,	projektů	
a	postupů.

Budete	si	moci	promluvit	s	techniky	z	23	partnerských	společností,	které	patří	mezi	zkušené	výrobce	a	dodavatele	materiálů,	
nástrojů	a	služeb	pro	dřevostavbaře.	

Konference	je	zařazena	do	projektu	celoživotního	vzdělávání	ČKAIT	(2	kreditní	body).
Uzávěrka	přihlášek	bude	dne	19.	10.	2012.

Těšíme	se	na	setkání.

Pozvánka na konferenci
Dřevostavby v praxi



PROGRAM	KONFERENCE
1.	DEN:	ČTVRTEK	1.	11.	2012

8:30–10:00
Registrace
Občerstvení

10:00–10:15
Úvodní slovo
Ing.	Ivana	Duchoňová,	divize	Rigips,	
Saint-Gobain	Construction	Products	CZ	a.s.

10:15–10:30
Poslání Nadace dřevo pro život
Ing.	Stanislav	Polák,	Nadace	dřevo	pro	život

10:30–10:45
Prevence vzduchotěsnosti. Jak se připravit 
na Blower Door Test?
Stanislav	Müller,	DiS.,	vedoucí	projektu	Dřevoportál.cz

10:45–10:50
Soutěž Dřevěná stavba roku 2012
Stanislav	Müller,	DiS.,	vedoucí	projektu	Dřevoportál.cz

10:50–11:30
Skladby nosných i nenosných konstrukcí v dřevostavbách 
s použitím konstrukční desky RigiStabil.
Jiří	Provázek,	divize	Rigips,	Saint-Gobain	Construction	
Products	CZ	a.s.

11:30–11:50
Průkaz ENB. Změny v souvislosti s novou legislativou 
(nový zákon č. 406/2000 Sb, o hospodaření s energií, 
platný od 1. 1. 2013).
Ing.	Stanislav	Kučera,	Orthodoxdřevo

11:50–12:10
Projektování detailů a jejich realizace na stavbě.
Ing.	arch.	Michal	Štourač,	Orthodoxdřevo

12:10–12:55
Oběd

12:55–13:25
Dřevovlákno – tepelně izolační systém firmy Inthermo. 
Praktické ukázky důležitých napojení.
Dipl.	Ing.	Stefan	Berbner,	Inthermo

13:25–13:50
Zateplovací systém pro difuzně otevřené konstrukce.
Tomáš	Pošta,	Stanislav	Bárta,	divize	Weber,	Saint-Gobain	
Construction	Products	CZ	a.s.

13:50–14:15
Jak racionálně snižovat tepelné ztráty u dřevostaveb.
doc.	Dr.	Ing.	Zdeňka	Havířová,	Ing.	Pavel	Kubů,	Mendelova	
univerzita	v	Brně

14:15–14:30
Řízené větrání s rekuperací tepla nejen pro rodinné domy.
Ing.	Martin	Bažant,	ATREA	s.r.o.

14:30–14:45
Porovnání vlastností zděné stavby a dřevostavby pomocí 
termokamery.
Ing.	Miroslav	Navrátil,	projekční	kancelář	Versatil

14:45–15:15
Přestávka	s	občerstvením

15:15–15:40
Význam a funkčnost minerální izolace v dřevostavbách.
Ing.	Karel	Sedláček,	divize	Isover,	Saint-Gobain	Construction	
Products	CZ	a.s.

15:40–16:00
Vlastnosti deskových materiálů a neprůzvučnost lehkých 
příček.
RNDr.	Josef	Vrána,	CSc.,	CSI	Zlín

16:00–16:30
Možnosti skladeb suchých podlah Rigidur. Ukázky správných 
a chybných řešení.
Jiří	Provázek,	divize	Rigips,	Saint-Gobain	Construction	Products	
CZ	a.s.

16:30–16:50
Přestávka	s	občerstvením

16:50–17:05
Příprava obloukových a rohových konstrukcí s drážkovací 
frézou MAFELL MF 26cc.
Ing.	Jiří	Odvárka,	ALO	Group	s.r.o.

17:05–17:25
Praktické zkušenosti z cvičných požárů deskových materiálů 
pohledem vyšetřovatelů příčin vzniku požárů HZS ČR.
plk.	Mgr.	Pavel	Nejtek,	ředitel	odboru	prevence	HZS	
Pardubického	kraje	

17:25–17:45
Praktické zkušenosti z posuzování požárně-bezpečnostního 
řešení staveb z pohledu výkonu státního požárního dozoru.
mjr.	Ing.	Kateřina	Shejbalová,	vedoucí	oddělení	stavební	
prevence	HZS	Pardubického	kraje	

17:45–18:05
Posuzování požární odolnosti statickým výpočtem.
Ing.	Robert	Prix,	projekční	kancelář	ARCHaPLAN	s.r.o.

Od 18:30–20:30
Večeře

Od 20:00
Večerní	oddechový	program



PROGRAM	KONFERENCE
2.	DEN:	PÁTEK	2.	11.	2012

Partneři	konference	–	ukázky	produktů	a	nástrojů

8:00–9:30
Snídaně

9:30–9:50
Výsledky dlouhodobého sledování tepelně-vlhkostního 
chování obvodového pláště rámové dřevostavby.
doc.	Dr.	Ing.	Zdeňka	Havířová,	Ing.	Jaroslav	Rychtář,	Mendelova	
univerzita	v	Brně

9:50–10:05
Hydroizolace plochých střech. Použití fóliových a nátěrových 
hydroizolačních systémů.
Ing.	Zdeněk	Mikšovský,	Sika	CZ	s.r.o.

10:05–10:30
Skladby šikmých střech. Normové návrhy a zkušenosti 
z praxe. Chybná nefunkční řešení.
Karel	Bulín,	Dörken	s.r.o.

10:30–10:45
Světlovody, jejich výhody a úskalí.
Radomír	Kučera,	WT-Windows	Tomorrow	s.r.o. 

10:45–11:05
Stavební detaily při montáži deskového materiálu. Chybné 
a správné postupy. Možnosti dokončení hran, rohů a finální 
povrchová úprava.
Tomáš	Dušek,	divize	Rigips,	Saint-Gobain	Construction	
Products	CZ	a.s.	

11:05–11:35
Přestávka	s	občerstvením

11:35–11:50
Praktické využití informačních zdrojů ČKAIT – PROFESIS.
Mgr.	Soňa	Rafajová,	ČKAIT

11:50–12:05
Praktické ukázky použití samovrtných spojovacích 
prostředků při kotvení dřevostaveb.
Ing.	Zdeněk	Borecký,	SFS	intec	s.r.o.

12:05–12:25
Netradiční zakládání dřevostaveb na vrutech a na pilotech. 
Odvětrávání základů. 
Ing.	Martin	Růžička,	PENATUS	s.r.o.	

12:25–12:45
Šestipatrová dřevostavba ve Vídni. 
Ing.	Jiří	Otta,	divize	Rigips,	Saint-Gobain	Construction	
Products	CZ	a.s.

Od 12:45
Oběd



1. krok: Registrace osob (údaje budou použity pro vystavení daňových dokladů)

2. krok: Platba účastnického poplatku

Přesný název firmy:

IČO:

DIČ:

Jméno a příjmení:

Pozice:

Adresa firmy (ulice, město, PSČ):

Tel.:

E-mail:

Přesný název firmy:

IČO:

DIČ:

Jméno a příjmení:

Pozice:

Adresa firmy (ulice, město, PSĆ):

Tel.:

E-mail:

Účastnický poplatek 1 400 Kč + 20% DPH, tj. celkem 1 680 
Kč / 1 osoba.
Uvedenou	 částku	 poukažte,	 prosíme,	 na	 číslo	 účtu:	
17605903/0300	 (IBAN	 CZ31	 0300	 0000	 0000	 1760	 5903),	
variabilní symbol: VAŠE IČO,	 specifický	 symbol:	 378030.	
Do	textu	platby	uveďte: NÁZEV VAŠÍ FIRMY	–	Dřevostavby.	
Poplatek	musí	být	připsán	na	účet	nejpozději	do	22.	10.	2012.

Platba	 na	 místě	 není	 možná.	 Účastnický	 poplatek	 zahrnuje	
vstup	 na	 konferenci,	 ubytování,	 stravování	 po	 dobu	 akce,	
včetně	 občerstvení	 a	 rautu,	 možnosti	 využití	 kyvadlové	
dopravy.

Zjednodušený	daňový	doklad	bude	vystaven	na	místě.	Přijaté	
poplatky	jsou	nevratné.

Zaškrtněte,	zda	máte	zájem	o	stravování:							

večeře	1.	11.														oběd	2.	11.

Vyberte a samostatně si rezervujte svoje ubytování	v	termínu	
1.–2.	 11.	 2012	 v	 některém	 z	 níže	 uvedených	 hotelů.	 Rigips	
uhradí	 ubytování	 pouze	 v	 případě,	 pokud	 včas	 obdrží	 vaši	
platbu	 za	 účastnický	 poplatek.	 V	 opačném	 případě	 bude	
hotel	vyžadovat	platbu	přímo	od	vás.	Hotel	musí	vždy	obsadit	
všechna	volná	lůžka	v	pokoji.

Výběr hotelů:
Heslo	pro	rezervaci:	konference	Dřevostavby
•	hotel	Skalský	dvůr,	Lísek	u	Bystřice	nad	Pernštejnem,
www.skalskydvur.cz,	tel.:	566	591	511,	
e-mail:	info@skalskydvur.cz

•	hotel	Ski,	Vlachovická	1000,	Nové	Město	na	Moravě,
www.hotelski.cz,	tel.:	566	653	011,	
e-mail:	recepce@hotelski.cz
•	penzion	U	Pasáčka,	Palackého	náměstí	15,	Nové	Město	na	
Moravě,	www.pasacek.cz,	tel.:	566	523	612,	736	673	347
•	penzion	Vrchovina,	Bělisko	389,	Nové	Město
na	Moravě,	www.enpeka.cz/penzion/,	
tel.:	566	616	579,	606	618	469,	
e-mail:	penzion.vrchovina@enpeka.cz

Závaznou	 přihlášku	 na	 konferenci	 zašlete	 na	 adresu	
společnosti	nejpozději	do	19.	10.	2012

•	 poštou:	Saint-Gobain	Construction	Products	CZ	a.s.,	
	 divize	Rigips,
	 Počernická	272/96,	108	03	Praha	10	–	Malešice
•		 faxem	na	číslo	296	411	790
•		 e-mailem:	cz.konference@saint-gobain.com
nebo	se	zaregistrujte	online	na	www.rigips.cz

Kontakty	na	organizační	tým	Rigips:	tel.:	730	181	859,	
e-mail:	cz.konference@saint-gobain.com
www.rigips.cz

Vyplněním	 přihlášky	 souhlasí	 registrované	 osoby	 se	
zpracováním	osobních	údajů	pro	marketingové	účely	a	jejich	
dalším	využitím	pro	zasílání	informací	a	obchodních	sdělení	
v	souladu	se	zákony	ČR.	Souhlas	 je	možné	kdykoliv	odvolat	
písemnou	formou.

3. krok: Výběr stravování

5. krok: Odeslání závazné přihlášky

4. krok: Rezervace ubytování

ZÁVAZNÁ	PŘIHLÁŠKA
Termín:	 1.–2.	listopad	2012
Místo:		 hotel	Skalský	dvůr,	Lísek	u	Bystřice	nad	Pernštejnem
	 	 www.skalskydvur.cz


