
POZVÁNKA A PROGRAM

9. - 10. listopad 2010
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Na pøípravì konference spolupracují
Centrum stavebního inženýrství, a. s., Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond životního prostøedí, 
ÈKAIT, ÈSSI, Svaz èeských a moravských bytových družstev, Asociace energetických auditorù, Svaz
zkušeben pro výstavbu a další

Zaøazeno do programu celoživotního vzdìlávání ÈKAIT
s hodnocením 2 body.

Generální partner Hlavní
partner

VI. roèník celostátní
odborné konference

REGENERACE
BYTOVÉHO
FONDU

www.csias.cz

poøádaná pod záštitou JUDr. Jana Wagnera, øeditele Státního fondu rozvoje bydlení

BYTOVÉ DOMY POSTAVENÉ PANELOVOU
I TRADIÈNÍ TECHNOLOGIÍ

Hlavní
mediální
partner



ÚVOD
Letošní již 6. ročník konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU přinese aktuální informace o bu-

doucím vývoji dotačních programů, včetně zveřejnění výsledků kontrol vybraných projektů čerpají-
cích dotace z těchto programů a vyhodnocení prvního roku jejich souběžného fungování.

Odborný program konference je zaměřen mimo jiné na novinky v oblas� normalizace vztahující
se k realizaci dodatečných tepelných izolací a otvorových výplní. Pozornost bude nově věnována i 
revitalizaci památkově chráněných budov.  

Na konferenci se sejdou přední odborníci a znalci z oborů garantujících správné řešení regenerace 
bytových a občanských staveb, aby s výsledky své práce a svých zkušenos� seznámili potenciální
investory, majitele bytových domů, zástupce bytových družstev, zástupce měst, obcí, atd. Odborná 
veřejnost bude zastoupena prostřednictvím České komory autorizovaných inženýrů a techniků čin-
ných ve výstavbě, Cechu pro zateplování budov, České komory lehkých obvodových plášťů, Svazu 
zkušeben pro výstavbu a pracovníků poradenských středisek pracujících v režimu „Nový panel“ a 
„Zelená úsporám“. Reprezenta�vní zastoupení bude mít i Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond
životního prostředí.

Součás� výstavních prostor konference bude jak prezentace firem dodávajících cer�fikované ma-
teriály a systémy, tak poradenská střediska, kde se přímo vlastníci domů mohou bezplatně poradit 
a svůj záměr prodiskutovat se specialisty, či zástupci Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu 
životního prostředí nebo Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Více informací včetně důležitých termínů a možnos� prezentace získáte na internetových strán-
kách www.regeneracebytovehofondu.cz nebo mobilním čísle organizačního garanta p. Bezoušky 
+420 724 915 231.

ODBORNÝ GARANT AKCE
Ing. Petr Kučera, CSc. technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, 
 tel.: 281 017 445

ČESTNÝ PŘÍPRAVNÝ VÝBOR AKCE
Miroslav Bezouška (organizační garant)
Dr. Ing. Leoš Červenka 
Ing. arch. Naděžda Goryczková (Národní památkový ústav, generální ředitelka)
Ing. Milan Helegda, Ph.D. (Centrum stavebního inženýrství a. s., zkušebna otvorových výplní)
Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s.) - odborný garant konference
Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov, předseda)
Ing. Miroslav Mareš (Asociace energe�ckých auditorů, předseda správní rady)
Ing. Karel Mrázek (ARCADIS Project Management s. r. o.)
Ing. Irena Plocková (Státní fond životního prostředí, náměstkyně ředitele)
Ing. Lubomír Rajdl, CSc. (Českomoravská záruční a rozvojová banka, náměstek GŘ)
Prof., Ing. Zuzana Sternová, (TSUS, n. o., Bra�slava, riaditeľka)
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
Ing. Vít Vaníček (Svaz českých a moravských bytových družstev, předseda)
Ing. Václav Vimmr, CSc.  (STÚ-K a. s., ředitel)
JUDr. Jan Wagner (Státní fond rozvoje bydlení, ředitel)

Partneři akce

S D R U Î E N Í  E P S  â R

Mediální partneři akce Internetové portály



PROGRAM KONFERENCE
úterý   9. 11. 2010    
 8:00 14:00 registrace účastníků  
 9:00  Úvodní referát, zahájení konference      

Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)
   Státní podpora rekonstrukcí bytových domů, závěry z dosud provedených kontrol   

jednotlivých projektů       
JUDr. Jan Wagner (Státní Fond rozvoje bydlení, ředitel)

   Zelená úsporám, aktuální stav       
Ing. Irena Plocková (Státní fond životního prostředí, náměstkyně ředitele)

   Výsledky hodnocení bytového fondu Slovenské republiky     
Prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. ( TSÚS, n. o. Bra�slava, ředitelka)

   Vady a nedostatky prováděných energe�ckých hodnocení v dotačních programech   
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a. s., stavební tepelná technika)

 10:40 11:10 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
 11:10  Nesystémové postupy a chyby při regeneraci konstrukcí bytových domů i staveb   

občanské vybavenos�       
Ing. Václav Vimmr, CSc., Ing. Tomáš Vimmr (STÚ-K, a.s.)

   Závěry z dosud provedených kontrol u již realizovaných objektů žádajících o dotace z programu  
Zelená úsporám        
Ing. Karel Pitelka (Státní fond životního prostředí)

   Půdní nástavby a tepelná stabilita místnos�      
Ing. Vlas�mil Kučera, Ph.D. (Centrum stavebního inženýrství, a. s.)

   Spolehlivost připevnění ETICS, nová vznikající norma     
Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov)

   Různé způsoby kotvení v závislos� na únosnos� konstrukce    
Dipl. Ing. Pavel Řezáč (Fischer interna�onal, s. r. o.)

 12:30 13:30 Oběd
 13:30  Isover - nejširší spektrum izolačních materiálů pro rekonstrukce bytových domů     

Ing. Petr Vacek (Saint-Gobain Isover CZ, s.r.o.)
   Iden�fikace příčin vad ETICS a možnos� jejich odstranění     

Ing. Mar�n Bureš (LB Cemix, s.r.o.)
   Nový ETICS- podstatné snížení tloušťky izolantu      

Ing. Robert Mikeš (Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.)
   Vliv filtrace vodní páry na vlhkostní stav stavební konstrukce    

Doc. Ing. Jaroslav Řehánek, Dr.Sc (Centrum stavebního inženýrství, a. s., stavební tepelná technika)
   Kompletní řešení ETICS z hlediska požární bezpečnos�     

Ing. Pavel Rydlo (sdružení EPS ČR)
   Šíření požáru fasádním pláštěm       

Ing. Pavel Vaniš (Centrum stavebního inženýrství a. s., požárně-technická laboratoř) 
 15:10 15:40 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
 15:40  Regenerace bytového fondu z pohledu památkové péče     

Ing. Arch. Jan Falta (Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče)
   Výměny a úpravy oken památkově chráněných staveb     

Ing. arch. Miloš Solař (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště)
   Vnitřní zateplovací systém Rockwool INROCK pro stavby historického charakteru – popis a aplikace 

systému v praxi         
Ing. Pavel Matoušek (Rockwool, a.s.)

   Vliv konstrukčního řešení bytových domů na splnění podmínek dotačního programu Zelená úsporám  
Ing. Vladan Panovec (Centrum stavebního inženýrství, a.s.) 

   Technické a ekonomické aspekty vnitřních zateplovacích systémů v porovnání s ETICS  
Dr. Ing. Leoš Červenka (TERMO+holding, a. s.)

   Dosavadní zkušenos� SČMBD s dotačními �tuly NOVÝ PANEL + ZELENÁ ÚSPORÁM   
Ing. Vít Vaníček, Ing. Mar�n Hanák (Svaz českých a moravských bytových družstev)

   Limity veřejné podpory ve spojení s dotačními �tuly Zelená úsporám, Nový panel, IPRM  
Ing. Lubomír Rajdl, CSc. (Českomoravská záruční a rozvojová banka, náměstek gen. ředitele)

   Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém s aplikací keramických obkladových pásků  



DŮLEŽITÉ TERMÍNY
11. října 2010
• dodání příspěvků a inzerce do sborníku
 

2. listopadu 2010
• uzávěrka přihlášek účastníků konference (po tomto datu registrace a platba přímo na místě)
 

2. listopadu 2010 (do 15:00)
• dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení do sálu (do sídla organizačního garanta v Děčíně)
• dodání prezentací partnerů k promítání v sále
 

8. listopadu 2010 (do 13:00)
• dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení do sálu do KC Aldis Hradec Králové 
 (pouze po předchozí domluvě)

Ing. Miroslav Mařík, Ing. Miroslav Vacek (Heluz cihlářský průmysl, a. s.)
  18:00 Ukončení prvního dne konference 
 20:00 0:00 Večerní diskusní setkání delegátů s přednášejícími, delegáty, členy přípravného výboru  

středa 10. 11. 2010    
 8:30  Mýty a skutečnos� o ven�lačním systému LOMANCO     

Ing. Radim Otýpka (ABC, s. r. o.)
   Tepelná čerpadla v programu Zelená úsporám      

Ing. Vladimír Vlk (Státní fond životního prostředí)
   Technická zařízení budov a jeho specifika při použi� v památkových objektech   

Ing. Karel Mrázek (ARCADIS Project Management, s.r.o.)
   Solární panely pro bytové domy a jejich kombinace s dalšími zdroji energie v prak�ckých příkladech 

Ing. Dušan Ondrášek (Strojírny Bohdalice)
   Obnovitelné zdroje energie – solárně termické kolektory pro BD     

Ing. Mar�n Chrt (Rehau, s. r. o.)
   Prak�cké zkušenos� a vyhodnocení provozu solárních systémů na ohřev TUV v bytových domech

Ing. Jan Katauer (BD Orlová, předseda)
 10:10 10:40 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
 10:40  Prak�cký test odolnos� plastového okna pro� násilnému vniknu�    

Ing. Tomáš Táborský (MACO - Kování, s.r.o.)
   Požadavky na okna a vnější dveře v návaznos� na novelizaci ČSN EN 14351-1+A1   

Ing. Milan Helegda. Ph.D. (Centrum stavebního inženýrství, a. s., laboratoř otvorových výplní)
   Okenné konštukcie, riadna montáž v súladu s STN 73 3134 Styk okenných konštukcií   

a obvodového plášťa       
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (STU SvF Bra�slava)

   Chyby a vady při výměnách oken v bytových domech v praxi    
Ing. Ivo Zeman (Rehau, s. r. o.)

   Problémy při řešení vstupních portálů bytových domů     
Ing. Milan Zápotocký (Česká komora lehkých obvodových plášťů)

   Zdánlivé vady izolačních skel       
Dipl. Ing. Kamil Chovanec (Sanco beratung)

   Zlepšení akus�ckých parametů stavebních prvků při rekonstrukcích starších budov   
Ing. Marcela Bosáčková (Knauf insula�on)

   Aplikace státních norem při uplatňování ETICS     
Ing. Lubomír Nytra (Stomix, spol. s r. o.)

   Ekonomické a energe�cké aspekty revitalizace v závislos� na podobnos� konstrukčního
řešení objektů        
Ing. Jan Ficenec, Ph.D., Ing. Jedlička (TERMO+holding, a.s.)

   Zateplovací systémy s keramickým obkladem      
Ing. Petr Lorenc (Baumit spol. s r.o.)

  13:15 Ukončení konference
 13:15 14:15 Oběd

Změna programu vyhrazena



REGISTRAČNÍ LIST � ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA ÚČASTI   před odesláním si zhotovte kopii

Název akce: VI. ročník celostátní odborné konference 

 REGENERACE BYTOVÉHO FONDU
 BYTOVÉ DOMY POSTAVENÉ PANELOVOU I TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ
Termín a místo konání:   9. a 10. listopadu 2010, KC Aldis Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375
Pořadatel akce: Centrum stavebního inženýrství, a. s., Praha, www.csias.cz
Organizátor akce: Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 40502 Děčín
 GSM:  +420 724 915 231 email:  info@regeneracebytovehofondu.cz
 fax:  +420 412 151 999 www.organizacni.cz
Titul, jméno a příjmení účastníků:

Organizace:

Oddělení-divize-závod-pracoviště:
Kontaktní adresa vč. PSČ: 

     IČ - DIČ:
Kontaktní osoba (je-li odlišná od účastníka):
Telefon:    Mobil:   Fax:
Email (nutno uvést pro zaslání potvrzené přihlášky a zálohové faktury):
Číslo účtu z kterého bude uhrazeno vložné:
Fakturační adresa (je-li odlišná od kontaktní adresy):

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB                         Ceny s DPH, zaokrouhleny na celé koruny

Položka

účastnický poplatek oba dny konference (nepla� pouze čestní hosté
nebo přednášející) sborník příspěvků na CD v ceně
účastnický poplatek jen na první den konference (nepla� pouze čestní
hosté nebo přednášející) sborník příspěvků na CD v ceně
zvýhodněný účastnický poplatek pro členy ČKAIT, ČSSI a AEA, 
doktorandy a nevýdělečné studenty na oba dny, sborník příspěvků  
na CD v ceně
�štěný sborník přednášek (bez účas� na akci)
�štěný sborník přednášek (současně k zaplacenému vložnému)
oběd 1. den akce
oběd 2. den akce
sborník přednášek na CD
večerní diskusní setkání přednášejících a účastníků akce  
(cena včetně rautu a dopravy z hotelu)

Počet osob Cena za jednotku

1.400 Kč
 

850 Kč
 

1.000 Kč
 
 

450 Kč
350 Kč
175 Kč
175 Kč
150 Kč
790 Kč

Po přije� Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje. Daňový doklad bude
zaslán po připsání úhrady na účet 227535499/0300.

Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách 
www.regeneracebytovehofondu.cz. Můžete ji zaslat 
e-mailem na info@regeneracebytovehofondu.cz či fa-
xem na číslo +420 412 151 999 nebo poštou na adresu 
Organizační.cz, Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 
405 02 Děčín.

Datum, podpis (razítko) objednatele



projektovou dokumentaci  panelový dům
stavební povolení (ohlášení)  zděný dům
smlouvu s bankou o poskytnu� úvěru
 počet bytových jednotek:

PŘIHLÁŠKA ÚČASTI PRO ČLENY BD A SVJ     před odesláním si zhotovte kopii

Název akce: VI. ročník celostátní odborné konference 

 REGENERACE BYTOVÉHO FONDU
 BYTOVÉ DOMY POSTAVENÉ PANELOVOU I TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ
Termín a místo konání:   9. a 10. listopadu 2010, KC Aldis Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375
Pořadatel akce: Centrum stavebního inženýrství, a. s., Praha, www.csias.cz
Organizátor akce: Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 40502 Děčín (adresa pro zasílání přihlášek)

 GSM:  +420 724 915 231 email:  info@regeneracebytovehofondu.cz
 fax:  +420 412 151 999 www.regeneracebytovehofondu.cz
Titul, jméno a příjmení účastníků:

Název BD nebo SVJ:      IČ:
Kontaktní osoba:
Kontaktní adresa vč. PSČ: 

Telefon:    Mobil:   Fax:
Email (nutno uvést pro zaslání potvrzené přihlášky a zálohové faktury):

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB                         Ceny s DPH, zaokrouhleny na celé koruny

Položka

účast na konferenci, oba dny, sponzorovaný vstup pro maximálně 2 
osoby z 1 BD nebo SVJ (podmínkou je vyplnění celé přihlášky včetně 
dotazníku) nabídka účas� zdarma nepla� pro BD a SVJ které už mají
zároveň zatepleno a vyměněná okna
�štěný sborník přednášek 
sborník přednášek na CD
oběd 1. den akce
oběd 2. den akce
večerní diskusní setkání přednášejících a účastníků akce  
(cena včetně rautu a dopravy z hotelu)
návštěva poradenského střediska se svými dotazy (v prostorech KC Aldis)

Množství Cena za jednotku

ZDARMA
 
 
 

450 Kč
150 Kč
175 Kč
175 Kč
790 Kč

 
ZDARMA

Odesláním této přihlášky organizátorovi prohlašuji, že jsem informace v ní obsažené 
uvedl/la pravdivě. V případě uvedení nepravdivých informaci po vyzvání organizátora 
neprodleně uhradím vložné v plné výši 1.400 Kč včetně DPH za každou zúčastněnou oso-
bu poplatky za všechny další objednané služby. Odesláním přihlášky akceptuji všeobec-
né obchodní podmínky s, jejich plné znění uvedeno na www.organizacni.cz , s výjimkou 
ustanovení o poplatku za hotovostní platbu ve výši 150 Kč. 

Odeslání této přihlášky organizátorovi souhlasíte v souladu se zákonem o ochraně 
osobních informací s předáním uvedených údajů společnos� Centrum stavebního inže-
nýrství, a. s. Účas� na konferenci nevzniká účastníkům povinnost využít nabídky Centra
stavebního inženýrství, a. s. Datum, podpis (razítko) objednatele

PLÁNUJETE USKUTEČNIT TYTO PRÁCE     označte křížkem X

výměna oken
rekonstrukce střechy
další práce (uveďte jaké)

zateplení domu
rekonstrukce balkonů (lodžií)

JIŽ MÁTE VYŘÍZENO / ZPRACOVÁNO      označte křížkem X

energe�cký audit
dotaci z programu PANEL
smlouvu o dílo s dodavatelem
kdy plánujete zahájení prací (rok číslem):

Po přije� Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje. Daňový doklad bude zaslán po připsání úhrady na účet
227535499/0300. Ubytování pořadatel nezajišťuje, na serveru www.regeneracebytovehofondu jsou ke stažení informace o ubytování.



NABÍKA MOŽNOSTI FIREMNÍ PREZENTACE           Ceny bez DPH

Položka

hlavní partner akce
5x VIP vstup na akci*, výroba a umístění loga na plastovém nosiči nebo plachtě do rozměru 
2m2 v sálu, barevné logo v prezentačních materiálech, 1 reklamní panel o rozměru 97 cm 
šířka x 230 cm výška pro nalepení reklamních materiálů partnera distribuce prezentačních 
materiálů do formátu A4 a hmotnos� 100g do tašek účastníků*, inzerát ve sborníku 1
strana barevně umístěný před obsahovou čás� sborníku, prezentace na velkoplošné
projekci v přestávkách mezi bloky (Power Point, 30 s. rotace), 2x stůl a 2x židle, 6m2 
volného prostoru v předsálí, sleva 25 % z ceníkových cen položek skupiny prezentace v 
předsálí, 25% z ceníkových cen inzerce ve sborníku akce.

partner akce
2x VIP vstup na akci*, výroba a umístění reklamní desky dle dodané grafiky na plastovém
nosiči nebo plachtě do rozměru 1m2 v sálu*, barevné logo v prezentačních materiálech, 
distribuce prezentačních materiálů do formátu A4 a hmotnos� 50g do tašek účastníků*,
inzerát ve sborníku 1 strana barevně, prezentace na velkoplošné projekci v přestávkách 
mezi bloky (Power Point, 15 s. rotace), 1x stůl a 2x židle na 2m2 volného prostoru v předsálí, 
sleva 15 % z ceníkových cen položek skupiny prezentace v předsálí, 15% z ceníkových cen 
inzerce ve sborníku akce.

* Poznámky: VIP vstup obsahuje účast na akci, vstup do VIP prostor, oběd,  
  večerní diskusní setkání, �štěný sborník
 Prezentační materiály (závěrečná pozvánka, web, inzerce v médiích, sborník)  

 Jednotlivé stránky materiálů distribuovaných do tašek  
 musí být pevně spojeny (svázány, sešity)

 Reklamní deska nebo  čtverec o rozměrech 1x1 m2 nebo obdélník  
 plachta pro Partnera akce o rozměrech 2 m šíře x 0,5 m výška

Cena za jednotku

49.000 Kč
 
 
 
 
 
 
 

19.000 Kč

PREZENTACE V PŘEDSÁLÍ            Ceny bez DPH

Položka

prostor 2x1 m se stolem 80x80 cm, 2 židle 
samostatný stůl 80x80 cm 
El. přípojka 1 fáze 16 A 
židle navíc 
1 m2 volné plochy (pro stánek, expozici, výstavku) 

Cena za jednotku

5.000 Kč
3.500 Kč

700 Kč
300 Kč

4.000 Kč

Měrná jednotka

set
ks
ks
ks

m2

FOTOGALERIE ROČNÍKU 2009  Více fotogra�í na www.regeneracebytovehofondu.cz

Odborný garant Ing. Petr Kučera, CSc.

Záš�tu převzal JUDr. Jan Wagner  
(ředitel Státního fondu rozvoje bydlení)

Konferenci podpořil i Státní fond životního 
prostředí, na snímku Ing. Irena PlockováPočet účastníků loňského ročníku překročil 450 osob



PR � INZERCE VE SBORNÍKU           Ceny bez DPH

Položka

PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) 
podklady v elektronické formě

Cena za jednotku

5.300 Kč
 

Měrná jednotka

set
 

INZERCE VE SBORNÍKU (velikost strany 292 x 205 mm)       Ceny bez DPH

Položka

barevný inzerát na poslední stránce obálky  
barevný inzerát na předposlední stránce obálky  
barevný inzerát v redakčních stranách
černobílý inzerát na konci sborníku  
sleva při 2 a více inzerátech v 1 sborníku

Cena za jednotku

12.000 Kč
10.000 Kč

8.000 Kč
3.000 Kč

25%

Měrná jednotka

1 strana
1 strana
1 strana
1 strana

DISTRIBUCE FIREMNÍCH MATERIÁLŮ          Ceny bez DPH

Položka

1 materiál do 100 g  
1 materiál od 101 g  do 250 g 
1 materiál od 251 g do 500 g

Cena za jednotku

4.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč

Měrná jednotka

ks
ks
ks

Pevně spojené stránky prezentačních materiálů, firemní publikace, brožury do formátu A4, vkládání
do tašek účastníkům (při počtu účastníků menším než 400 osob bude cena snížena o 1000 Kč, dobro-
pisováno po uskutečnění akce).

REKLAMNÍ PANELY K UMÍSTĚNÍ GRAFICKÉ REKLAMY       Ceny bez DPH

Položka

panel hladký bílý pro lepení materiálů   
samolepící nebo oboustranně lepicí páskou 97cm šířka, 210 cm výška
panel tex�lní pro zavěšení materiálů   
pomocí špendlíků, využitelná plocha 97 cm šířka, 120 cm výška

Cena za jednotku

2.000 Kč
 

1.500 Kč

Měrná jednotka

ks
  

ks

INZERCE VE SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ
K uvedené akci bude vydán sborník příspěvků. Nabízíme v něm možnost inzerce, přijímáme hotová 

data o rozměrech strany 292 mm výška 205 mm šířka. Jedná se o čistý rozměr bez ořezu. Žádáme o do-
držení bílého okraje  3 mm dovnitř formátu. Data přijímáme ve formátu PDF, CDR, po dohodě v dalších.

INDIVIDUÁLNÍ FORMY PREZENTACE
Individuální prezentaci lze dohodnout telefonicky, e-mailem nebo osobně s organizátorem akce.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCE
Miroslav Bezouška   GSM: +420 724 915 231
Albánská 23/386, 405 02  Děčín  fax: +420 412 151 999
    e-mail: info@regeneracebytovehofondu.cz
číslo účtu CZK: 227535499/0300  www.organizacni.cz

Slouží k nalepení nebo vyvěšení reklamních materiálů (posterů, článků, fotografií, apod.).

POŘADATEL AKCE
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s. PRAHA
Pražská 16, 102 21  Praha; www.csias.cz


