
Konference je určena pro odborníky z projekčních a realizačních 
firem, které se specializují na výstavbu dřevostaveb. Všechna 
témata budou diskutována vždy se zaměřením na praxi, 
zkušenosti, správné a chybné postupy, návody na řešení při 
výstavbě dřevostaveb.

Po celou dobu konference budou probíhat demonstrace a ukázky 
produktů, pracovních postupů výrobců materiálů a nástrojů  
pro dřevostavby. Závaznou přihlášku na konferenci zašlete na 
adresu společnosti Rigips, s.r.o., nejpozději do 29. 10. 2010. 

Účastnický poplatek 1 200 Kč / 1 osoba. 

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání 
ČKAIT. Je hodnocena 2 kreditními body. 

Občerstvení a ubytování zajištěno. 
Těšíme se na setkání.

Čtvrtek 11. listopadu 2010:

9:00–10:30  registrace, ubytování, občerstvení

10:30–17:00  přednášky a prezentace

Od 18:00  večeře

Od 19:00  večerní oddechový program

Pátek 12. listopadu 2010:

8:00–9:00 snídaně

9:00–12:30  přednášky a prezentace

Od 12:30 společný oběd

Od 14:00 odjezd
Podrobný program viz druhá strana

NásTIN PrOgrAmu:

Hotel  
skalský Dvůr,  

Lísek u Bystřice  
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www.skalskydvur.cz

Termín:  11.–12. listopad 2010
Místo:  hotel skalský Dvůr, 
 Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Zveme vás na 4. ročník odborné konference

„Dřevostavby v praxi“



4. ročník konference

„Dřevostavby v praxi“
PRogRaM KonfeRence
1. DeN: ČTvrTeK 11. 11. 2010

9:00–10:30  
registrace
Občerstvení

10:30–10:45 
Podpora dřevostavbařů při certifikaci, novinky
Mgr. Jakub Richter, Rigips, s.r.o. 

10:45–11:00 
Příprava podkladů pro certifikaci
Detaily v podkladech pro zákonnou certifikaci a dokument 
národní kvality. 
Ing. Jitka Beránková, Ph.D., VVÚD Praha, s.p.

11:00–11:20 
Nejčastější chyby v dokumentaci pro stavební povolení
Problémy při převzetí dokumentace. Naceňování podle 
neúplných podkladů. Možná řešení. 
Jiří Bartoš, SEMACZ s.r.o.

11:20–12:00  
Řešení podlah pro různé stavební podklady 
Příklady chybných realizací a návrhy řešení. 
Jiří Provázek, Rigips, s.r.o. 

12:00–12:15 
suchý systém podlahového vytápění v dřevostavbách
Výhody systému. Správný postup a nejčastější chyby při montáži. 
Josef Tareš, HST Žichlínek s.r.o.

Přestávka s občerstvením

13:00–13:20 
Aktuální problematika požární odolnosti dřevostaveb
Chování stavebních materiálů při požáru. Zajímavé poznatky 
o chování dřevostaveb a jejich dílců při požárních zkouškách. 
Metody pro stanovení požární odolnosti dřevostaveb. 
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební

13:20–13:35 
Příprava a realizace zkoušek požární odolnosti 
Výčet doporučení k navržení a výrobě zkušebních vzorků, včetně 
popisu průběhu zkoušky a jejího hodnocení. 
Stanislav Müller, DiS., odborný konzultant v oboru dřevostaveb, 
www.drevo-stavba.info

13:35–13:55  
vady projektů a jejich důsledky v praxi  
z hlediska tepelně-vlhkostního chování konstrukce
Vybrané stavební detaily a provedení obvodového pláště 
dřevostaveb a problémy ve vztahu k bilanci vlhkosti 
v konstrukci. Zkušenosti z praxe a výzkumu. Specifické problémy 
nízkoenergetických a pasivních staveb na bázi dřeva. 
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Ing. Pavel Kubů,  
Mendelova univerzita Brno

13:55–14:25 
ucelený, difuzně otevřený systém Inthermo 
Specifikace systému pro české stavby. Dřevovláknité desky 
s jedinečným, speciálně vyvinutým omítkovým systémem. 
Dipl. Ing. Stefan Berbner, Inthermo

Přestávka s občerstvením

14:55–15:20 
Zimní a letní energetika dřevostaveb
Řada dřevostaveb a zateplených podkroví trpí v letním období 
přehříváním interiérů. Přednáška vyvrací mylný názor, že 
problém je řešitelný tloušťkou tepelné izolace, a dává jej do 
kontextu s celoroční energetickou spotřebou dřevostavby. 
prof. Ing. Jan Krňanský, CSc., FSv ČVUT Praha, FUA TU Liberec

15:20–15:45 
Fasády s otevřenými spárami a fóliové systémy DeLTA
Netradiční pojetí pohledových plášťů budov. Materiálová 
odolnost vůči povětrnostním vlivům v každém detailu. 
Vzduchotěsné vrstvy v obvodových stěnách a šikmých střechách. 
Karel Bulín, Dörken, s.r.o.

15:45–16:10 
Dřevěné fasády 
Fasádní dřevěné obklady z tepelně upraveného dřeva. 
Libor Palásek, JAFHOLZ spol. s r.o.

Přestávka s občerstvením

16:30–17:00 
Nové výkonnější izolanty pro pasivní domy.  
Příčiny poruch zateplovacích systémů s grafitovými 
polystyrenovými izolacemi. 
Zkušenosti s aplikacemi. 
Ing. Pavel Rydlo, Saint Gobain Isover CZ s.r.o. 

17:00–17:15 
Optimální volba ventilace a zdroje tepla (chladu),  
využití solární energie 
Možnosti volby zdroje tepla, případně chladu a otopné 
soustavy podle energetické náročnosti stavby. 
Ing. Václav Helebrant, Stiebel Eltron spol. s r.o. 

Od 18:00 
večeře

Od 19:00 
večerní oddechový program



Partneři konference – ukázky produktů a nástrojů

PRogRaM KonfeRence
2. DeN: PáTeK 12. 11. 2010

8:00–9:00  
snídaně

9:00–9:20 
Zdravé skladby konstrukcí
Obvodové pláště dřevostaveb s použitím materiálů na bázi 
sádry. Klasické obvodové pláště budov a difuzně otevřené 
konstrukce. V hodnocení budou zahrnuty environmentální 
charakteristiky, především úroveň primární energie a kritérium 
produkce oxidu uhličitého.  
doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně

9:20–9:45 
stabilita dřevostaveb 
Výpočet stability a správné provedení vyztužení dřevěných 
nosných konstrukcí je poměrně často zanedbáváno. 
Ing. Antonín Hončík

9:45–10:15 
Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost v dřevostavbách  
po revizi normy ČsN 73 0532 Akustika v budovách 
Akustika stropů. 
RNDr. Josef Vrána, CSc., CSI Zlín

10:15–10:30  
Jak se úspěšně nepohádat se svým zákazníkem – 1 
Jaroslav Chlumský, Mercuri International 

Přestávka s občerstvením

11:00–11:25 
vyrovnání a zpevnění podlahové plochy.  
samonivelační stěrky.
Miroslav Trnka, Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. 

11:25–11:40 
Problematika izolací, lepení a spárování obkladů a dlažeb 
v dřevostavbách. 
Roman Báša, Mapei s.r.o.

11:40–12:00  
Jak se úspěšně nepohádat se svým zákazníkem – 2
Jaroslav Chlumský, Mercuri International 

12:00–12:15  
Zásady odborné montáže oken do nízkoenergetických 
a pasivních domů.
Varianty kotvení do stavebního otvoru. Předsazená montáž. 
Provedení připojovací spáry.   
Eliminace tepelných mostů na špaletách. 
Josef Šorm, Kinghouse, s.r.o. 

Od 12:30  
Oběd

4. ročník konference

„Dřevostavby v praxi“

KONOPÍKONOPÍ

www.izolace-konopi.cz



ZávAZNá PŘIHLášKA  
Termín: 11.–12. listopad 2010, Místo: hotel skalský Dvůr, 

Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, www.skalskydvur.cz
uzávěrka přihlášek je dne 29. 10. 2010.

Přesný název firmy:  .............................................................................................

IČO:  ............................................................................................................................

DIČ:  ............................................................................................................................

Jméno a příjmení:  ...............................................................................................

Pozice:  ......................................................................................................................

Adresa firmy:  .........................................................................................................

Tel.: .............................................................................................................................

E-mail:  ......................................................................................................................

Přesný název firmy:  .............................................................................................

IČO:  ............................................................................................................................

DIČ:  ............................................................................................................................

Jméno a příjmení:  ...............................................................................................

Pozice:  ......................................................................................................................

Adresa firmy:  .........................................................................................................

Tel.: .............................................................................................................................

E-mail:  ......................................................................................................................

1. KRoK: RegisTRace osob  

2. KRoK: PlaTba ÚčasTnicKého PoPlaTKu
Účastnický poplatek 1 200 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: 41193954. 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  

3. KRoK: VýběR sTRaVoVÁní
Zaškrtněte, zda máte zájem o stravování: večeře 11. 11.             oběd 12. 11.  

vyberte a samostatně si rezervujte svoje ubytování v termínu 11.–12. 11. 2010 v některém z níže uvedených hotelů.
společnost 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

4. KRoK: ReZeRVace ubyToVÁní

Závaznou přihlášku na konferenci zašlete na adresu společnosti Rigips, s.r.o., nejpozději do 29. 10. 2010.
• poštou: Rigips, s.r.o., 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. 733 619 604, 296 411 777, e-mail: cz.konference@saint-gobain.com, www.rigips.cz

5. KRoK: odeslÁní ZÁVaZné PřihlÁšKy

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

Uveďte přesné informace pro zaslání daňového dokladu.

(ulice, město, PSČ)
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