
na konferenci 

Dřevostavby 

v praxi

pozvánka

akce je určena pro odborníky z projekčních a realizačních firem, které se specializují 

na výstavbu dřevostaveb. 

nosným tématem bude požární problematika. Mluvčí z odboru prevence Generálního 

ředitelství Hzs Čr, komory požární ochrany, vŠb tU  ostrava, fakulty  bezpečnostního 

inženýrství.  

Další technická témata z oblasti nových stavebních konstrukcí, zateplování, problémových míst napojování 

parotěsných zábran, stavební chemie, výsledků výzkumu sledování vlhkosti dřeva zabudovaného  

v konstrukcích a mnoho dalšího vždy se zkušenostmi z praxe.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 kreditní body).

Účastnický poplatek 1 400 Kč / 1 osoba. 

Občerstvení a ubytování je zajištěno v rámci poplatku.  

Závaznou přihlášku na konferenci zašlete nejpozději 

do 19. 10. 2011.  

těšíme se na setkání.

termín: 3.–4. listopad 2011

Místo: hotel skalský Dvůr, 

 Lísek u bystřice nad pernštejnem

 www.skalskydvur.cz



proGraM konference

9:00–10:30
registrace
občerstvení

10:30–11:00
Mateřská škola v Mariánských Lázních – průlom 
velkých dřevostaveb v Čr.
Zadání investora a projekční příprava.
Ing. arch. Jakub Masák, Ing. Martin Stejskal, Masák & Partner, s.r.o. 
Dílenská dokumentace, výroba a montáž.
Vincent Guillot, Ecomodula s.r.o.

11:00–11:15
vliv okna na vztah mezi interiérem a exteriérem. 
MgA. Patrik Zamazal, MgA. Pavel Griz, Molo Architekti s.r.o.

první bLok požární probLeMatiky

11:15–11:30
základní požadavky právních předpisů a norem 
požární bezpečnosti staveb na dřevostavby.
Ing. František Chuděj, Profesní komora požární ochrany

11:30–11:45
chyby v požárně bezpečnostních řešeních projektů. 
Ing. František Chuděj, Profesní komora požární ochrany, Ing. Lída 
Mikolášová, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize 
Rigips

11:45–12:15
kritéria pro začlenění druhu konstrukční části stavby. 
stanovení odstupových vzdáleností u dřevostaveb.
Ing. Jakub Černohorský, Lumbre, požární bezpečnost a ochrana 
staveb

přestávka s občerstvením

13:00–13:30
požární odolnost dřevěných konstrukcí.
Ing. Isabela Bradáčová, CSc., VŠB TU Ostrava, Fakulta 
bezpečnostního inženýrství, 
doc. Ing. Antonín Lokaj, PhD., VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební

13:30–14:10
systém inthermo – požární odolnost rei 90 podle en 
1365.
Dipl. Ing. Stefan Berbner, Inthermo

14:10–14:20
finální povrchové úpravy vnitřních stěn. 
Jana Kotrchová, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize 
Rigips

14:20–14:40
Montáž sádrovláknitých desek rigidur v případě 
použití nadkrokevní izolace střechy.
Jiří Provázek, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize 
Rigips

14:40–15:05
nadkrokevní řešení střešní izolace. nový skládaný 
systém dodatečného vnějšího zateplení isover plus+.
Ing. Petr Vacek, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize 
Isover

přestávka s občerstvením

15:35–15:45
křest knihy Dřevěné konstrukce 
– příklady a řešení podle ČSN 73 1702

15:45–16:10
řešení komplikovaných detailů vzduchotěsných vrstev.
Karel Bulín, Dörken, s.r.o.

16:10–16:25
profesionální elektronářadí protooL – řezání 
a šroubování sádrovláknitých a cementových desek.
Ing. Petr Krejčíř, Tooltechnic Systems CZ, s.r.o.

16:25–16:40
vhodné a nevhodné použití spojovacích prostředků 
v dřevěných konstrukcích.
Ing. Marek Vičík, Visimpex, a.s.

16:40–16:55
Dřevěné i-nosníky. správné a nesprávné používání 
v dřevostavbách.
Ing. Robert Schuster, Palco s.r.o.

přestávka s občerstvením

17:25–17:45 
návrh nových stavebních konstrukcí 
a nízkonákladových rodinných domků.
Smíšené konstrukce požární klasifikace DP2. Nový přístup k zakládání 
RD na bázi dřeva. Statická koncepce umožňující snadné klientské 
změny a další nestandardní řešení RD.
Ing. Pavel Kubů, doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Mendelova 
univerzita v Brně.  

17:45–18:05
sunlighthouse, experimentální aktivní dřevostavba.
Ing. arch. Klára Bukolská, Velux Česká republika, s.r.o.

Od 18:30 do 20:30
večeře

Od 20:00
večerní oddechový program

1. Den: Čtvrtek 3. 11. 2011



proGraM konference
2. Den: pátek 4. 11. 2011

8:00–9:00
snídaně

DrUHý bLok požární probLeMatiky

9:00–9:25
předávání dřevostaveb do užívání z pohledu hasiče.
Ivana Nohová, odborně způsobilá osoba podle zákona o požární 
ochraně 

9:25–9:50
prokázání požárně bezpečnostních vlastností stavby 
při kolaudaci. 
Ing. František Chuděj, Profesní komora požární ochrany

9:50–10:15
komplexní systém tlumící a voděvzdorné izolace 
pro dlažby.
Miroslav Trnka, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., 
divize WEBER

10:15–10:35
připravované změny v právní úpravě požární ochrany.
Ing. plk. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence Generálního ředitelství 
HZS ČR

přestávka s občerstvením

11:05–11:20
využití systému jednotných dokladů ke stavbě 
orgány státního požárního dozoru.
Ing. plk. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence Generálního 
ředitelství HZS ČR

11:20–11:30
praktické využití informačních zdrojů Čkait.
Ing. Šárka Janoušková, jednatelka IC ČKAIT

11:30–11:45
problematika lepení a tmelení v dřevostavbách.
Zdeněk Mikšovský, Sika CZ, s.r.o.

11:45–12:05
využití technického konopí v přírodním stavitelství.
Ing. David Hora, Izolace Konopí CZ, s.r.o.

přestávka s občerstvením

12:25–12:45
závěry z dlouhodobého sledování rovnovážné vlhkosti 
dřeva zabudovaného ve stavebních konstrukcích.
Výsledky sledování konstrukcí v klimatizačních komorách a na 
stavbě. Doporučení pro navrhování a realizaci konstrukcí z hlediska 
spolehlivosti a životnosti.
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Ing. Pavel Kubů, Mendelova 
univerzita v Brně

12:45–13:10
industrializace domů začala: velký projekt 

“Domy pop” se podobá automobilovému průmyslu.
Vincent Guillot, Ecomodula s.r.o.

Od 13:15 
oběd

Partneři konference – ukázky produktů a nástrojů

KONOPÍKONOPÍ

www.izolace-konopi.cz



závazná přiHLáŠka
termín: 3.–4. listopad 2011 
Místo: hotel skalský Dvůr, Lísek u bystřice nad pernštejnem, www.skalskydvur.cz

1. krok: registrace osob

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

Máte zájem o daňový doklad za platbu?      Ano          Ne

Zaškrtněte, zda máte zájem o stravování:       

večeře 3. 11.              oběd 4. 11.

vyberte a samostatně si rezervujte svoje ubytování  
v termínu 3.–4. 11. 2011  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,http://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. 2011.
•	 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

kontaktní osoba: Radek Pavlík, tel. 724 600 806, 
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


