
ZÁVĚREČNÁ POZVÁNKA A PROGRAM SEMINÁŘE

X. ročník 13.–14. října 2015
EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr, 

Jana Koziny 336, 500 03 Hradec Králové

s T A v E b n í c H  K o n s T r u K c í

celostátní odborný seminář

OTVOROVÉ VÝPLNĚ

www.stavokonzult.cz



ÚVOD
v letošním roce se budeme na konferenci otvorové výplně stavebních konstrukcí, která se koná dne 13.-14. října 2015 zabývat nejen novými 
výrobky a trendy ov, ale zaměříme se především na stávající ov, sanaci a celkovou údržbu.
Hlavním tématem bude problematika zabudování ov, kde chceme prezentovat, že i skvělý výrobek, nebude plnit svou funkci, pokud je špatně 
zabudován.
na základě požadavků projektantů, investorů a výrobců ov, bude předvedena správná montáž oken formou praktické ukázky dle současných 
trendů, norem a technických postupů.

Na shledanou již po desáté v Hradci Králové!

ODBORNÝ GARANT
TEcHnIcKÝ A ZKuŠEbní ÚsTAv sTAvEbní PrAHA, s.p.
vÝZKuMnÝ ÚsTAv PoZEMnícH sTAvEb - cErTIFIKAČní sPoLEČnosT, s.r.o. Praha

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SEMINÁŘE
rené růžička - sTAvoKonZuLT
Ing. Alexander Šafařík - Pštrosz - TZÚs Praha, s.p.
Ing. Lubomír Keim, csc. - vÚPs certifikační společnost, s.r.o.
Ing. Štěpánka Lubinová - sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
Ing. Šárka Janoušková - Ic ČKAIT
Ing. Jiří stránský - Akreditovaná laboratoř IKATEs
Doc. Ing. Šárka Šilarová, csc. - Fakulta stavební ČvuT Praha
Ing. Jan Klečka - Metrostav a.s.
Ladislav Platil - Atelier sTuDIo - THErM

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY (PŘEDNÁŠENÁ TÉMATA)
1. Aktuální novinky v normách a směrnicích
2. Správná montáž a zabudování otvorových výplní
3. Veřejné budovy z pohledu otvorových výplní
4. Nové trendy v oblasti navrhování otvorových výplní
5.  Technické požadavky na výběr a montáž OV                    
	 •	výběr	OV
	 •	kontrola	a	zabudování
	 •	projektová	příprava
6. Vnitřní prostředí budov z pohledu otvorových výplní
7. Povrchová úprava oken - (údržba, repase, PVC a dřevo)
8. Zimní zahrady
9. Návody jak poptat a zadat výměnu a montáž OV
	 •	vzory	smluv	a	kontrolní	mechanismy	TDI	v	souvislosti	s	výměnou	OV

BYTOVÁ DRUŽSTVA A SVJ
Účast na konferenci po oba dny, sponzorovaný vstup pro maximálně 2 osoby z 1 bD nebo svJ (podmínkou je vyplnění celé přihlášky), nabídka 
účasti zdarma neplatí pro bD a svJ, která už mají vyměněná okna.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
DO 7. ZÁŘÍ 2015
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 stáhnutí na www.stavokonzult.cz)

DO 5. ŘÍJNA 2015
Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do sídla pořadatele Ústí nad Labem

12. ŘÍJNA 2015 (DO 14:00)
Příprava semináře, poslední možnost dodání materiálů a příprava prezentace v předsálí v hotelu Tereziánský dvůr



HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

mEdIáLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ mEdIáLNÍ PARTNER



13.10. 2015 - 1. den

9.00 - 9.05 Zahájení semináře Ing. Lubomír Keim, csc.
(vÚPs certifikační společnost, s. r. o.) 5

9.05 - 9.20 Aktuální změny norem a předpisů, zkušenosti Ing. radka sedmidubská (TZÚs Praha, s.p.) 15

9.20 -9.35 sklo ve stavebnictví - aktuální stav norem, připravované návrhy 
norem a revize

Ing. Jiří stránský 
(Akreditovaná laboratoř IKATEs, s. r. o) 15

9.35 - 9.50
osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění 
zabudování oken a vnějších dveří do staveb podle Čsn 74 
6077:2014

Ing. Adéla Grygarová, Ing. Dagmar Konstankiewiczová 
(TZÚs Praha, s. p.) 15

9.50 -10.05 Geometrická přesnost osazování výplní otvorů nejen dle normy Ing. Linda veselá, Ing. Jan Klečka (Metrostav a.s.) 15

10.05 - 10.35 PŘESTÁVKA

10.35 - 10.50 Jak správně do stavby navrhnout a zabudovat statický profil v 
systému plastových výplní

Petr sýs ( Inoutic/Deceunick, spol.s. r.o.) , Ing. Jan Klečka 
(Metrostav a.s.) 20

10.50 - 11.05 Technické požadavky na větrací klapky jako součást výplní otvoru Ing. Lubomír Keim, csc  (vÚPs certifikační společnost, s. r. o.) 15

11.05 - 11.25 vliv kvality plastových profilů na vlastnosti plastových oken Ing. Jindřich Kalda (vEKA AG) 20

11.25 - 11.45 bezpečná montáž předsazených oken Ing. Jaroslav Štok  (sFs intec, s. r. o.) 20

11.45 - 12.00 odborná rada pro bIM Ing. arch Petr vaněk (odborná rada pro bIM) 15

12.00 - 12.05 Fensterbau Frontale Ing. naděžda Lichte (Proveletrhy, s. r. o.) 5

12.05 - 13.00  OBĚD 60

13.00 - 13.30 10 důvodů pro kvalitní montáž oken stanislav Jirák (Tremco illbruck, s. r. o) 30

13.30 - 13.45 Prototyp - nejlepší způsob nastavení pravidel kontroly kvality 
zabudovaných výplní otvorů do stavby Ing. Jan Klečka (Metrostav a. s.) 15

13.45 - 14.00 Parapet - možnosti správného provedení klempířské konstrukce Ing. Martin Link (rHEInZInK Čr, s. r. o.) 15

14.00 - 14.20 nová rychloběžná rolovací vrata DDs6A Martin Lupač (Hörmann Čr, s. r. o.) 20

14.20 - 14.45 PŘESTÁVKA

14.45 - 15.00 Energetické bilance budovy a stínicí technika Ing. Štěpánka Lubinová, svsT 15

15.00 - 15.20 Motorizace ve stínicí technice i.A. Miroslav Andel, Gerhard Geiger GmbH & co.KG 20

15.20 - 15.35 nový pohled na protisluneční ochranu Ing. Štěpánka Lubinová (svsT) 15

15.35 - 16.10 Jak má vypadat správná příprava, dodávka a montáž ov. 
„KDo JE ZA co ZoDPovĚDnÝ“ 1.část Ing. Milan Zápotocký (soudní znalec LoP a otvorových výplní) 35

16.10 - 16.35 Jak má vypadat správná příprava, dodávka a montáž ov. 
„KDo JE ZA co ZoDPovĚDnÝ“ 2.část Ing. Milan Zápotocký (soudní znalec LoP a otvorových výplní) 25



14.10. 2015 - 2. den

08.30 - 8.40 okna a adveře na portálu TZb - info ToPinfo, s. r. o.

08.40 - 9.00 výměna otvorových výplní z pohledu TDs Iv. Ladislav Platil (Atelier sTuDIo-THErM)

9.20 -9.40 Parapet - možnosti správného provedení klempířské konstrukce Ing. Martin Link (rHEInZInK Čr, s. r. o.)

9.40 - 10.00 nová harmonizovaná norma pro požárně odolné dveře, vrata, 
okna/požární uzávěry Ing. Jaroslav Dufek (PAvus, a. s.)

10.00 -10.20 Zkušenosti z laboratorního měření vodotěsnosti a průvzdušnosti 
připojiovací spáry výplně otvoru. Ing. Tomáš Langer (vÚPs certifikační společnost, s. r. o)

10.20 - 10.50 PŘESTÁVKA

10.50 - 11.10 sanace připojovacích spár otvorových výplní Doc. Ing. Šárka Šilarová, csc. - (Fakulta stavební ČvuT Praha)

11.10 - 11.30 Šíření vlhkosti v připojovací spáře Ing. vojtěch broža (vÚPs certifikační společnost, s. r. o.)

11.30 - 12.00 Problematika návrhu a realizace výměny špaletových oken Ladislav Platil (Atelier sTuDIo-THErM)

12.00 - 12.05 Závěr semináře rené růžička - stavokonzult

12.05 - 13.00 obĚD

Změna programu vyhrazena.



Objednávka služeb

Položka  
objednané 
množství  

počet osob           

cena 
za 

jednotku

Účastnický poplatek oba dny akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/přednášejících. 2 040 Kč

Účastnický poplatek první den akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/přednášejících. 1 320 Kč

snížený účastnický poplatek (vložné) pro doktorandy a  nevýdělečné studenty denního studia škol, cena zahrnuje účast 
na akci a občerstvení, při prezenci se dokládá index.

1 200 Kč

snížené vložné pro členy ČKAIT, ČssI, AEA, ČKA a svsT (oba dny) 1 200 Kč

sborník přednášek bez účasti na akci 450 Kč

sborník přednášek (současně k zaplacenému vložnému) 350 Kč

sborník cD bez účasti 202 Kč

sborník cD (současně k zaplacenému vložnému) 150 Kč

oběd 1. den akce 175 Kč

oběd 2. den akce 175 Kč

večerní neformální diskusní setkání přednášejících a účastníků semináře. 
(cena včetně rautu)

1 080 Kč

ceny jsou uváděny vč. DPH

Po přijetí Vaší přihlášky zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební údaje.
Daňový doklad bude zaslán po připsání úhrady na účet 4500002027/8040. 

Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách www.stavokonzult.cz . Můžete ji zaslat emailem nebo poštou na adresu pořa-
datele akce. více informací na tel. čísle 777 769 712.

Vložné zahrnuje: účast na konferenci, drobné občerstvení, minerální vodu v celém průběhu akce. stravování a další služby lze 
doobjednat.
Vložné nezahrnuje: případné náklady na parkování či ubytování v hotelu. Při platbě v hotovosti v místě konání akce se vložné 
zvyšuje o 500 Kč včetně DPH.
Storno: zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písemně. Do 14. 9. 2015 činí stornovací popla-
tek 50 %. Po 1. 10. 2015 činí stornovací poplatek 100 %. Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický 
poplatek nevrací.



INZERCE SBORNÍK (VELIKOST STRANY 292 x 205 mm)

Pr příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) podklady v elektronické formě 5 300 Kč 6 413 Kč

Pr příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) současně s komerčním vystoupením v pro-
gramu akce (cena nezahrnuje komerční vystoupení)

3 800 Kč 4 598 Kč

INZERÁTY VE SBORNÍKU (ZÁKLADNÍ fORMÁT = VELIKOST STRANY 292 X 205 MM)

barevný inzerát na poslední stránce obálky, 1 strana 10 500 Kč 12 705 Kč

barevný inzerát na druhé stránce obálky, (1. vnitřní strana sborníku) 1 strana 10 500 Kč 12 705 Kč

barevný inzerát na předposlední stránce obálky, 1 strana 9 000 Kč 10 890 Kč

barevný inzerát v redakčních stranách, 1 strana 8 000 Kč 9 680 Kč

černobílý inzerát na konci sborníku, 1 strana 2 500 Kč 3 025 Kč

výroba inzerátu na zakázku dohodou

při 2 a více inzerátech v 1 sborníku sleva 15%

DISTRIBUCE fIREMNÍCH MATERIÁLů

pevně spojené stránky prezentačních materiálů, firemní publikace, brožury do formátu A4, vkládání do tašek účastníkům

1 materiál do 100 g (do počtu 350 kusů) ks 3 000 Kč 3 630 Kč

1 materiál od 101 g  do 250 g ks 4 000 Kč 4 840 Kč

1 materiál od 251 g do 500 g ks 5 000 Kč 6 050 Kč

každý další materiál ks 3 000 Kč 3 600 Kč

vkládání materiálu v počtu větším než 350 kusů, příplatek k základní ceně 1 000 Kč 1 210 Kč

Umístění loga firmy v sále během konání akce

logo 2x1m na plachtě včetně výroby (podklady v elektronické podobě, corEL, EPs, AI vše v křivkách), plastový 
nosič po akci přechází do vlastnictví objednatele

2 m2 6 500 Kč 7 865 Kč

umístění hotového loga (deska, banner - plachta), pouze po předchozí domluvě 2 m2 3 500 Kč 4 235 Kč

PREZENTACE fIREM - PŘEDSÁLÍ

stůl 80 x 80 cm + 2 židle ks 5 000 Kč 6 050 Kč 

stůl 80 x 80 cm ks 4 200 Kč 5 082 Kč

El. přípojka 1 fáze 16 A ks 700 Kč 847 Kč

židle navíc ks 300 Kč 363 Kč

1 mb šířky vlastního propagačního panelu bm 4 000 Kč 4 840 Kč

1m2 volné plochy pro vystavení exponátů, pro stavbu prezentačního stánku m2 4 500 Kč 5 445 Kč

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 dodržení bílého okraje - 3 mm dovnitř formátu. Data 
přijímáme ve formátu PDF, cDr, po dohodě v dalších.

Individuální formy prezentace

Lze dohodnout telefonicky či osobně na uvedeném kontaktním spojení.



UBYTOVÁNÍ (nutná včasná rezervace)

ubytování si účastníci zajišťují sami.

Hotel adresa telefon
fax

e-mail
urL

EA Hotel Tereziánský dvůr**** Jana Koziny 336
500 00 Hradec Králové

495 505 111 reception@terezianskydvur.euroagentur.cz
www.euroagentur.cz

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

495 777 111
495 542 874

recepce@alessandria-cz
www.alessandria.cz

***Amber Hotel Černigov riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové

495 814 266
495 521 998

reservation.hchk@cpihotels.com
www.cpihotels.cz

****Hotel Grand Čs. Armády 295
500 02 Hradec Králové

491 614 750
491 619 106

grandhk@grandhk.cz
www.grandhk.eu

****Penzion a restaurant u České koruny Tomkova 180
500 02 Hradec Králové

495 540 490
495 540 480

info@uceskekoruny.com
www.uceskekoruny.com

****Penzion Černý kůň Pražská 88/77
500 04 Hradec Králové

495 512 913
495 512 930

info@cernykun.cz
www.cernykun.com

***Penzion nové Adalbertinum velké náměstí 32
500 01 Hradec Králové

495 063 111
495 063 405

info@noveadalbertinum.cz
www.noveadalbertinum.cz

***Penzion u svatého Lukáše Úzká 208
500 03 Hradec Králové

495 518 616
495 511 652

info@usvateholukase.com
www.usvateholukase.com

**Hotel Garni na Kotli 1147
502 96 Hradec Králové

495 763 600
495 262 591

recepce@hotelgarni.cz
www.hotelgarni.cz

Penzion MIKAs s.K. neumanna 487
500 00 Hradec Králové

724 341 383
495 530 972

penzion@mikas.cz
www.mikas.cz

Hotelový dům AcADEMIc Heyrovského 1177
500 03 Hradec Králové

495 511 175
495 512 468

recepce@hotelovydum.cz
www.hotelovydum.cz

Penzion nad oborou nad oborou 5
503 41 Hradec Králové

495 221 375 info@pno.cz
www.pno.cz

Hotel stadion Komenského 1214
500 02 Hradec Králové

495 514 664
495 514 667

hotel.stadion@profiserv.cz
www.hotel-stadion.cz

rezidence boromeum Špitálská 183
500 01 Hradec Králové

495 580 344
226 013 650

info@boromeum.cz
www.boromeum.cz

Městské Lázně- ubytovna Eliščino nábřeží 842
500 03 Hradec Králové

495 404 444
495 404 435

mestske.lazne@snhk.cz
www.snhk.cz

www.stavokonzult.cz

Pořadatel, organizační zajištění: 
STAVOKONZULT, Ústí nad Labem

www.stavokonzult.cz

www.tzus.cz
www.tzus.eu


