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PROGRAM
PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE
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Poøádána pod záštitou:
ministra �ivotního prostøedí ÈR
Státního fondu �ivotního prostøedí

Zaøazeno do programu celo�ivotního
vzdìlávání ÈKAIT s hodnocením 2 body.

BYTOVÉHO FONDU
A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI

Napøípravìkonference spolupracují:
Centrum stavebního in�enýrství, a. s., Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo �ivotního prostøedí
ÈR, Státní fond �ivotního prostøedí, ÈKAIT, ÈSSI, Svaz èeských a moravských bytových dru�stev,
Asociaceenergetickýchauditorù, Svaz zkušebenprovýstavbuadalší



ÚVOD

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

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONFERENCE
Miroslav Bezouška (organizační garant)
Dr. Ing. Leoš Červenka (TERMO+ holding, a.s., výkonný ředitel)
Ing. arch. Naděžda Goryczková (Národní památkový ústav, generální ředitelka)
Ing. Milan Holeček (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, předseda)
Ing. Jaroslav Hrubeš (Státní fond životního prostředí, náměstek Úseku řízení ostatních programů)
Ing Pavel Křeček (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, předseda) 
Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., technický ředitel) - odborný garant konference
Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov, předseda)
Ing. Miroslav Mareš (Asociace energetických auditorů, předseda správní rady)
Ing. Karel Mrázek (STÚ-E, s. r. o.)
Prof., Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. (TSUS, n. o., Bratislava, riaditeľka)
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
Ing. Pavel Štěpán (Český svaz stavebních inženýrů, prezident)
Ing. Vít Vaníček (Svaz českých a moravských bytových družstev, předseda)
Ing. Václav Vimmr, CSc. (STÚ-K a. s., ředitel)

POŘADATEL KONFERENCE
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. PRAHA  www.csias.cz
Pražská 16, 102 21  Praha tel.: +420 281 017 445

Letošní již IX. ročník celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybave-
nosti se koná v době,  kdy jsou již v platnosti nové legislativní požadavky na tepelně technické a energetické 
vlastnosti budov vyžadované zákonem 406/2000 Sb. ve znění další úprav a vyhl. č. 78/2013 Sb.

Zkušenosti s hodnocením kritérií a návrhy, které zajistí požadované vlastnosti, budou jistě vítanou informací 
pro technickou veřejnost. Pozornost bude věnována i podmínkám u rekonstrukcí za účelem získání pasivního 
standardu jak budov bytové, tak občanské vybavenosti. Stranou nezůstanou ani podmínky a zkušenosti s 
programem Nová Zelená úsporám. Jelikož některé oblasti i v letošním roce již opakovaně zasáhly rozsáhlé 
povodně, věnujeme i této problematice rekonstrukcí objektů zasažených tímto živlem pozornost.  Z důvodů 
současné nepříznivé ekonomické situace, která se výrazně podílí i na propadu českého stavebnictví přibývá 
soudních sporů o kvalitě a ceně provedených prací. Věnujeme proto pozornost i správnému oceňování rekon-
strukčních prací. Objasněna bude i problematika tvorby a právního postavení technických norem.

Konference je připravována ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního 
prostředí, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českou komorou autorizova-
ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Cechu pro zateplování budov, Svazu zkušeben pro výstavbu a 
dalšími významnými institucemi.

Součástí výstavních prostor konference bude prezentace firem dodávajících vhodné certifikované materiály 
a systémy i poradenské středisko, kde se vlastníci objektů mohou bezplatně poradit a svůj záměr prodiskuto-
vat s přítomnými specialisty.

Více informací včetně důležitých termínů a možnostech prezentace získáte na internetových stránkách 
www.regeneracebytovehofondu.cz nebo u organizačního garanta p. Bezoušky na tel. +420 776 103 540. Na 
shledání již podeváté v Hradci Králové se spolu s přípravným výborem těší

     Ing. Petr Kučera, CSc., odborný garant konference

ORgANIzAčNÍ zAjIšTěNÍ AKCE
Miroslav Bezouška    GSM: +420 776 103 540
Albánská 23/386, 405 02  Děčín   fax: +420 271 751 122
číslo účtu CZK: 2700219096/2010  e-mail: info@regeneracebytovehofondu.cz
číslo účtu EUR (ze SR): 2700219096/8330  www.organizacni.cz



PROGRAM KONFERENCE
 úterý 12. 11. 2013 
9:00   zahájení konference, úvodní referát      

Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)
   Nová legislativa v energetickém hodnocení budov     

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
   zelená úsporám        

Ing. Jaroslav Hrubeš, Ing. Karel Pitelka (Státní fond životního prostředí)
   Možnosti financování regenerace bytového fondu (PANEL 2013)    

Ing. František Hadáček (Státní fond rozvoje bydlení)
   zkušenosti se zaváděním nové energetické legislativy ve Slovenské republice  

prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. (TSÚS, n. o. Bratislava, ředitelka)
10:35  11:05 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
11:05   Význam, tvorba a právní postavení technických norem v české republice   

Ing. Milan Holeček (Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, předseda)
   Postupy Státní energetické inspekce při kontrolách dodržování ustanovení zákona o hospodaření 

energií, zvláště u bytových domů a staveb občanské vybavenosti    
Ing. Dan Staněk (Státní energetická inspekce)

   Možnosti zateplovacích systémů pro řešení obvodových plášťů nízkoenergetických budov 
Ing. Tomáš Pošta (Saint-Gobain Construction Products a.s. divize Weber)

   Výskyt řas na stěnových konstrukcích s vnějšími kontaktními zateplovacími systémy ETICS 
Ing. Pavel Svoboda (Cech pro zateplování budov)

   Nová poznání a nové výrobky pro prevenci biologického znečištění fasád   
Ing. Petr Lorenc (Baumit spol. s r. o.)

12:30  13:30 Oběd
13:30   Nové možnosti oprav nestabilních ETICS a zdvojování ETICS    

Bc. Jiří Klásek (Stomix spol. s r.o.)
   Odolnost ETICS vůči zatížení působícímu rovnoběžně s rovinou fasády   

Ing. Ivan Řehoř (MCT spol. s. r. o.)
   Požadavky požární bezpečnosti při výměně otvorových výplní    

Ing. Pavel Vaniš CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., požárně-technická laboratoř)
   Vliv přesnosti stanovení součinitele prostupu tepla oknem na výslednou spotřebu energie 

budovy        
Ing. Petr Školník (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)

   Předpisy pro zdvojování ETICS - zajištění požární bezpečnosti    
Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov)

   Historická nebo moderní? Obnova fasád bez historických architektonických prvků v památkově 
chráněném území        
Ing.arch. Jan Falta (Magistrát města Hradec Králové)

   Pohled památkové péče na zateplování objektů     
Ing. Arch Ondřej Šefců (Národní památkový ústav Praha, ředitel územního pracoviště)

15:20  15:50 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
15:50   Metody a možnosti hodnocení výrobků pro příslušenství ETICS    

Ing. Václav Hadrava (Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.)
   Spolehlivost technického řešení detailů obvodových plášťů budov (těsnost detailů zateplovacích 

systémů proti zatékání)       
Dr. Ing. Leoš Červenka (Termo+holding. a. s.)

   Vnitřní prostředí ve veřejných budovách po provedení zateplení obvodových plášťů a výměnách 
otvorových výplní        
Ing. Zuzana Mathauserová (Státní zdravotní ústav Praha a. s.)

   Teoretická analýza výmeny vzduchu v triedach budov základných škôl   
Ing. Miroslav Javorček (Slovenská technická univerzita), prof. Ing. Zuzana Sternová Ph.D. (TSÚS, 
n. o. Bratislava, ředitelka)

   Vnitřní prostředí škol - možnosti zajištění výměny vzduchu    
Ing. Martin Bažant (ATREA s.r.o.)

   Vyhodnocení efektivity vytápění bytového domu B-70R s využitím tepelných čerpadel  
Ing. Zdeněk Kobza (BD Spodní 12, Brno)



  17:20 Budoucnost a vývoj energeticky úsporných bytových domů    
Ing. Zeman Ivo ( NZA s.r.o., Liberec )

17:20   Ukončení prvního jednacího dne 
20:00  1:00 Večerní diskusní setkání účastníků konference 
  
středa 13. 11. 2013    
9:00   Správné seřízení otopné soustavy rozhoduje o efektivitě provedených úsporných opatření 

Ing. Jan Blažíček (TZB-info)
   Termoregulační ventil s hlavicí – vynález, který zřejmě předběhl svou dobu   

Ing. Milan Bechyně, Ing. Jan Blažíček (TZB-info)
   Trendy v opravách a modernizací bytových domů v období 2015-2020   

Ing. Vít Vaníček (Svaz českých a moravských bytových družstev, předseda)
   Porovnání teoretické a naměřené spotřeby tepla na vytápění po provedené regeneraci  

Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Řehánek Dr.Sc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., 
stavební tepelná technika)

   Úskalí při zpracování PENB v oblasti TzB podle vyhlášky č. 78/2013 sb. a poznámky k jejich 
posouzení a překonání       
Ing. Karel Mrázek (STÚ-E, s. r. o.)

   Energetické hodnocení bytových domů podle nové legislativy se zaměřením na investiční 
náklady        
Ing. Alena Horáková (STÚ-E, s. r. o.)

   Využití sorpční vlhkosti stavebních materiálů pro správný návrh regeneračních opatření  
Doc. Ing. Jaroslav Řehánek Dr.Sc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)

   Možnosti úprav zdiva zasaženého povodněmi, ochrana obvodových stěn budov zasažených 
povodní během zimních měsíců, vysoušení zdiva s dočasnou tepelnou izolací  
Ing. Jan Ficenec Ph.D.,(TERMO+holding, a.s.)

   Stavby v záplavových územích (z pohledu jejich statiky)    
Ing. Václav Vimmr, CSc., Ing. Tomáš Vimmr, (STÚ-K, a. s.)

  11:25 Sanace objektů dotčených povodněmi 2002 a 2013 z hlediska hydroizolací (neopakujme znovu 
stejné chyby)        
Ing. Pavel Šťastný CSc. (Remmers CZ s.r.o.)

11:25  11:55 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
11:55   Obvodové pláště budov na báze pórobetónov - zajištění mechanicke odolnosti při kotvení 

ETICS - výsledky průzkumu       
Ing. Peter Briatka, PhD.,  prof. Ing. Zuzana Sternová Ph.D. (TSÚS, n. o. Bratislava, ředitelka)

   Dispoziční akustika, aneb chyby při projektování a provádění rekonstrukcí z hlediska akustiky 
Ing. Marcela Bosáčková

   Poznatky ze světové konference o izolacích 2013 - Aachen    
Ing. František Vörös (sdružení EPS ČR)

  12:45 Oceňování rekonstrukčních prací ve vztahu k předpokládané a skutečné ceně díla  
Ing. Michal Hanák (ÚRS PRAHA, a.s.)

12:45  12:55 Ukončení konference       
Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)

12:55  13:55 Oběd účastníků Změna programu vyhrazena

PARTNEŘI KONFERENCE   
generální partner
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Poøádána pod záštitou:
ministra �ivotního prostøedí ÈR
Státního fondu �ivotního prostøedí

Zaøazeno do programu celo�ivotního
vzdìlávání ÈKAIT s hodnocením 2 body.

BYTOVÉHO FONDU
A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI

Napøípravìkonference spolupracují:
Centrum stavebního in�enýrství, a. s., Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo �ivotního prostøedí
ÈR, Státní fond �ivotního prostøedí, ÈKAIT, ÈSSI, Svaz èeských a moravských bytových dru�stev,
Asociaceenergetickýchauditorù, Svaz zkušebenprovýstavbuadalší

mediální partneři

spolupracující organizace

partneři

hlavní partner hlavní mediální partner



MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ KONFERENCE
Místem konání akce je Hradec Králové, konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, www.aldis.cz, 

GPS: Loc: 50°12‘54.151“N,15°49‘44.757“E. Pořadatel si vyhrazuje právo změny data nebo místa konání 
akce. O případné změně budou účastníci informováni na některý z jimi předaných kontaktních údajů.

UBYTOVÁNÍ ÚčASTNÍKŮ
Ubytování účastníků pořadatel nezajišťuje. Ubytovat se můžete za zvýhodněnou cenu v hotelu 

ČERNIGOV Hradec Králové, tel. 495 814 289, email cernigov@cpihotels.cz, po naplnění kapacity 
hotelu využijte některý z níže uvedených hotelů a ubytoven. Objednávky ubytování zasílejte přímo 
do Vámi vybraného hotelu.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
15. říjen 2013
• dodání příspěvků a inzerce do sborníku
 žádáme o dodržení strukturované formy dle šablony, která bude zaslána současně s oznámením o přijetí příspěvku. 

Šablona bude ke stažení na www.regeneracebytovehofondu.cz
 

7. listopad 2013
• uzávěrka přihlášek účastníků konference
• (do 15:00) dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení do sálu (do sídla organizačního garanta v Děčíně)
• (do 15:00) dodání prezentací partnerů k promítání v sále
 

11. listopad 2013
• (do 13:00) dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení 
 do sálu do KC Aldis Hradec Králové (pouze po předchozí domluvě)
 

12. listopad 2013
• první den konání konference, 
 večerní diskusní setkání účastníků konference
 

13. listopad 2013
• druhý den konání konference

OBCHODNÍ PODMÍNKY - zkrácené znění
(plné znění ke stažení na www.regeneracebytovehofondu.cz)

Účastnický poplatek (vložné) zahrnuje účast na akci, drobné občerstvení, minerální vodu v celém prů-
běhu akce. Stravování a další služby lze doobjednat. Při platbě v hotovosti v místě konání akce se vložné 
zvyšuje o 150 Kč včetně DPH. Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

UBYTOVACÍ KAPACITY
Hotel a jeho kategorie Adresa Telefon Fax E-mail a URL

**** Hotel 
U královny Elišky

Malé nám. 117
500 02 Hradec Králové

+420 495 518 052 +420 495 518 872 reception@eliska.euroagentur.cz
www.euroagentur.cz

*** Hotel Alessandria Třída SNP 733
500 03 Hradec Králové

+420 495 777 111
+420 495 777 112

+420 495 542 874 recepce@alessandria.cz
www.alessandria.cz

*** Penzion 
Nové Adalbertinum

Velké Náměstí 32
500 01 Hradec Králové

+420 495 063 111 +420 495 063 405 adalbertinum@diecezehk.cz
www.adalbertinum.diecezehk.cz

Pro nabídku firemní prezentace v rámci konání konference (stánky v předsálí, distribuce 
firemních materiálů, a další), kontaktujte p. Bezoušku, tel.: +420 776 103 540 nebo e-mail: 
info@regeneracebytovehofondu.cz.

FIREMNÍ PREzENTACE  



REgISTRAčNÍ LIST - ZáVAZNá OBJEDNáVKA ÚČASTI před odesláním si zhotovte kopii

IX. ročník celostátní odborné konference

REgENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBčANSKÉ VYBAVENOSTI
Termín a místo konání:   12. a 13. listopadu 2013, KC Aldis Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375
Pořadatel akce: Centrum stavebního inženýrství a. s. Praha
Organizační Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 40502 Děčín (adresa pro zasílání přihlášek)
zajištění akce: GSM:  +420 776 103 540 email:  info@regeneracebytovehofondu.cz
 fax:  +420 271 751 122 www.organizacni.cz
Titul, jméno a příjmení účastníků: účastník „A“
(u členů ČKAIT a ČSSI členské číslo) účastník „B“
 účastník „C“
 účastník „D“
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 (neplatí pouze čestní hosté 
nebo přednášející) sborník příspěvků na CD v ceně
účastnický poplatek jen na první den konference (neplatí pouze čestní 
hosté nebo přednášející) sborník příspěvků na CD v ceně
zvýhodněný účastnický poplatek pro členy čKAIT, čSSI a AEA, 
zaměstnance státní správy a samosprávy, doktorandy a nevýdělečné 
studenty na oba dny, sborník příspěvků na CD v ceně
tištěný sborník přednášek (bez účasti na akci)
tištěný 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)

Cena za jednotku

1.500 Kč
 

1.000 Kč
 

1.100 Kč
 
 

500 Kč
400 Kč
195 Kč
195 Kč
150 Kč
850 Kč

Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje. Daňový doklad bude 
zaslán po připsání úhrady na účet CZK 2700219096/2010, EUR ze SR 2700219096/8330.

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 +420 271 751 122 nebo poštou na adresu 
Organizační.cz, Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 
405 02 Děčín.

Datum, podpis (razítko) objednatele

Zaškrtněte 
účastníka
A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

Zde zvolte rozsah služeb pro jednotivé účastníky konference



PŘIHLÁšKA ÚčASTI PRO čLENY BD A SVj     před odesláním si zhotovte kopii

IX. ročník celostátní odborné konference 

REGENERACE 
BYTOVÉHO FONDU 
A STAVEB OBčANSKÉ VYBAVENOSTI
Termín a místo konání:   12. a 13. listopadu 2013, KC Aldis Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375
Pořadatel akce: Centrum stavebního inženýrství a. s. Praha
Organizační Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 40502 Děčín (adresa pro zasílání přihlášek)
zajištění akce: GSM:  +420 776 103 540 email:  info@regeneracebytovehofondu.cz
 fax:  +420 271 751 122 www.regeneracebytovehofondu.cz

Titul, jméno a příjmení účastníků: účastník „A“
 účastník „B“
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 nabídka účasti za sponzorovanou částku neplatí pro 
osoby, jejichž předmětem výdělečné činnosti je poskytování inženýrských služeb  
a/nebo dodávky stavebních prací
tištěný sborník přednášek bez účasti na akci
tištěný sborník přednášek k vložnému
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)

Cena za jednotku

250 Kč
 
 
 

500 Kč
400 Kč
150 Kč
195 Kč
195 Kč
850 Kč

Odesláním této přihlášky organizátorovi prohla-
šuji, že jsem informace v ní obsažené uvedl/la prav-
divě. V případě uvedení nepravdivých informaci po 
vyzvání organizátora neprodleně uhradím vložné 
v plné výši 1.500 Kč včetně DPH za každou zúčast-
něnou osobu poplatky za všechny další objednané 
služby. Odesláním přihlášky akceptuji všeobecné 
obchodní podmínky - jejich plné znění uvedeno na 
www.organizacni.cz, s výjimkou ustanovení o po-
platku za hotovostní platbu ve výši 150 Kč. 

Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje. Daňový doklad bude 
zaslán po připsání úhrady na účet CZK 2700219096/2010, EUR ze SR 2700219096/8330. Ubytování pořa-
datel nezajišťuje, na serveru www.regeneracebytovehofondu jsou ke stažení informace o ubytování.

Zde zvolte rozsah služeb pro jednotivé účastníky konference
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