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ÚVOD

V. ročník celostátního odborného semináře je určen výrobcům otvorových výpl-
ní, jejich komponentů a příslušenství, stavebním fi rmám, stavebníkům a investor-
ským organizacím.

Cílem odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí je informovat 
zainteresované strany, tedy odbornou veřejnost, výrobce, ale i uživatele o změnách 
nebo novinkách v oblasti technických norem, právních předpisů, nových techno-
logií, materiálů a jejich vlastností, úspor energie, ochrany proti hluku, technologie 
montáže, životnosti a údržby.

Součástí semináře je tradiční večerní diskusní setkání pro výměnu poznatků 
a zkušeností v neformálním prostředí u rautového stolu.

Nashledanou v Hradci Králové

ODBORNÝ GARANT

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Ing. Iveta Jiroutová, ředitelka pobočky Praha - tel.: 286 019 436, e-mail: jiroutova@tzus.cz

POŘADATEL SEMINÁŘE

Stavokonzult, Za Viaduktem 429, 400 01 Ústí nad Labem
email: jaroslava.stolova@stavokonzult.cz
Tel.: 475 205 352, fax: 475 602 094
Kontaktní osoby:
Jaroslava Štolová GSM: +420 777 769 719

ČESTNÝ PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SEMINÁŘE

Ing. Iveta Jiroutová, TZÚS Praha, s. p., pobočka Praha
Ing. Pavel Rubáš, PhD, TZÚS Praha, s. p., pobočka Teplice
Ing. Pavel Zeman, TZÚS Praha, s. p., pobočka České Budějovice
Ing. Radka Sedmidubská, TZÚS Praha, s. p., pobočka Praha
Jaroslava Štolová, Stavokonzult, organizační garant

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ AKCE

Místem konání celostátního odborného semináře je Hradec Králové, kongresové centrum 
Aldis, Eliščino nábřeží 375, www.aldis.cz, GPS: Loc: 50˚12´55.76´´N, 15˚49´44,48´´E. Seminář 
se koná 21.–22. 10. 2010. Pořadatel si vyhrazuje právo změny data nebo místa konání semi-
náře. O případné změně budou účastníci informováni na některých z jimi předaných kon-
taktních údajů.



OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

      

Položka  

objednané 

množství  

počet osob           

cena 

za 

jednotku

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

Účastnický poplatek první den akce (vložné) platí všichni mimo čestných hostů/před-
nášejících. 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 a AEA ( oba dny) 1 200 Kč

Sborník přednášek bez účasti na akci (poštovné + balné) 519 Kč

Sborník přednášek (současně k zaplacenému vložnému) 286 Kč

Sborník CD bez účasti (poštovné + balné) 202 Kč

Sborník CD (současně k zaplacenému vložnému) 101 Kč

Oběd 1. den akce 156 Kč

Oběd 2. den akce 156 Kč

Večerní neformální diskusní setkání přednášejících a účastníků semináře. 
(cena včetně rautu a dopravy z hotelu) 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 78-4787420217/0100. 

Datum a podpis objednatele:

Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách www.stavokonzult.cz Můžete ji zaslat 
emailem, faxem na číslo 475 602 094 nebo poštou na adresu pořadatele akce.

Obchodní podmínky - zkrácené znění. (plné znění ke stažení na www.stavokonzult.cz)
Vložné zahrnuje: účastnický poplatek zahrnuje účast na  konferenci, drobné občerst-
vení, 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 hoto-
vosti v místě konání akce se vložné zvyšuje o 300 Kč včetně DPH. 
Storno: zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písemně.

Do 6. 10. 2010 činí stornovací poplatek 50 %. Po 13. 10. 2010 činí stornovací poplatek 100 %

Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

UBYTOVÁNÍ (nutná včasná rezervace)

Ubytování si účastníci zajišťují sami. 

Možnost využít nabídky hotelu:

Alessandria Hradec Králové 
třída SNP 733/2, 500 03  Hradec Králové-Slezské Předměstí 
Telefon: +420 495 777 111 • fax: +420 495 542 874 • e-mail: recepce@alessandria.cz 

Černigov Hradec Králové 
Riegrovo náměstí 1494/4, 500 02  Hradec Králové-Pražské Předměstí 
Telefon: +420 495 814 289 • fax: +420 495 521 998 • e-mail: cernigov@cpihotels.cz



PREZENTACE FIREM - PŘEDSÁLÍ

Stůl 80 x 80 cm + 2 židle ks 5 000 Kč 6 000 Kč 

Stůl 80 x 80 cm ks 4 200 Kč 5 040 Kč

El. přípojka 1 fáze 16 A ks 700 Kč 840 Kč

židle navíc ks 300 Kč 360 Kč

1 mb šířky vlastního propagačního panelu bm 4 000 Kč 4 800 Kč

1m2 volné plochy pro vystavení exponátů, pro stavbu prezentačního stánku m2 4 500 Kč 5 400 Kč

INZERCE SBORNÍK (VELIKOST STRANY 292 x 205 mm)

PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) podkla-
dy v elektronické formě 5 300 Kč 6 360 Kč

PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) součas-
ně s  komerčním vystoupením v  programu akce (cena nezahrnuje komerč-
ní vystoupení)

3 800 Kč 4 560 Kč

INZERÁTY VE SBORNÍKU (ZÁKLADNÍ FORMÁT = VELIKOST STRANY 292 X 205 mm)

barevný inzerát na poslední stránce obálky, 1 strana 10 500 Kč 12 600 Kč

barevný inzerát na druhé stránce obálky, (1. vnitřní strana sborníku) 1 strana 10 500 Kč 12 600 Kč

barevný inzerát na předposlední stránce obálky, 1 strana 9 000 Kč 10 800 Kč

barevný inzerát v redakčních stranách, 1 strana 8 000 Kč 9 600 Kč

černobílý inzerát na konci sborníku, 1 strana 2 500 Kč 3 000 Kč

výroba inzerátu na zakázku dohodou

při 2 a více inzerátech v 1 sborníku sleva 15%

DISTRIBUCE FIREMNÍCH MATERIÁLŮ

pevně spojené stránky prezentačních materiálů, fi remní publikace, brožury do formátu A4, vkládání do tašek účast-
níkům

1 materiál do 100 g (do počtu 350 kusů) ks 3 000 Kč 3 600 Kč

1 materiál od 101 g  do 250 g ks 4 000 Kč 4 800 Kč

1 materiál od 251 g do 500 g ks 5 000 Kč 6 000 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 1 200 Kč

UMÍSTĚNÍ LOGA FIRMY V SÁLE BĚHEM KONÁNÍ AKCE

logo 2x1m na plachtě včetně výroby (podklady v elektronické podobě, CO-
REL, EPS, AI vše v křivkách), plastový nosič po akci přechází do vlastnictví ob-
jednatele

2 m2 6 500 Kč 7 800 Kč

umístění hotového loga (deska, banner - plachta), pouze po předchozí do-
mluvě 2 m2 3 500 Kč 4 200 Kč

INZERCE VE SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ

K uvedené akci bude vydán sborník příspěvků. Nabízíme v něm možnost inzerce, přijímá-
me 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 for-
mátu PDF, CDR, po dohodě v dalších.

INDIVIDUÁLNÍ FORMY PREZENTACE

Lze dohodnout telefonicky či osobně na uvedených kontaktních spojeních.



OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 2010

Program semináře

I. den čtvrtek 21. 10. 2010

9:00 – 10:40 

Ing. Jiří Sobola (TZÚS Praha, s.p.) - Zahájení celostátního odborného semináře, úvodní slovo.
Yves Martin (BBRI, Belgie) - Vlastnosti oken v kontextu evropských norem (EN 14351-1,EN 1627), po-
žadavky (v  Belgii), výzkum BBRI k  podpoře malých a  středních podniků, technické detaily koncepce 
dřevěných oken splňujících požadavky. Performances of windows in the context of European standards 
(EN 14351-1 & EN 1627), requirements (in Belgium), BBRI’s researches to support SME’s, technical details 
for the conception of wooden windows in order to satisfy the requirements.
Ing. Ludmila Kratochvílová (ÚNMZ, odbor technické normalizace) - Připravované technické normy pro 
okna a dveře.
Ing. Iveta Jiroutová (TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha) - Dopad zavedení eurokódů na okenní konstrukce.

10:30 – 11:00 PŘESTÁVKA

11.00 – 12.30

Ing. Pavel Wondrák (AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group) - Vrstvené bezpečnostní sklo v otvoro-
vých výplních.
Ing. Lubomír Keim (VÚPS) - Vnitřní povrchová teplota a průvzdušnost výplní otvorů- možnosti řešení 
problematiky ve vztahu k požadavkům technických předpisů a norem.
Ing. Pavel Zeman (TZÚS Praha, s.p., pobočka Č.Budějovice) - Legislativa energetického hodnocení bu-
dov jak v projektování, tak v praxi. Nízkoenergetické a pasivní domy. Provádění staveb a kontrola výplní 
otvorů v teorii a praxi.
Doc. Ing. Roman Vávra (Metrostav, a.s.) - Standardní problémy při poptávání a nakupování výplní otvorů 
z pohledu generálního zhotovitele staveb.

12:30 – 13:30 OBĚD

13.30 – 15.00

Ing.  Petr Koktan (Trezortest, s.r.o.) - SECURITY - Bezpečnost otvorových výplní a  příslušného kování- 
zkoušení, certifi kace a vzájemné návaznosti.
Petr Sýs (Deceuninck, spol. s.r.o.) - Vývoj tepelně izolačních požadavků na otvorové výplně v Evropě a ČR
Ing. Viktor Zweiner, PhD. , Ing. Roman Pavelka (Dekprojekt s.r.o.) - Využití termografi e a blower- door 
testu při diagnostice připojovacích spár výplní otvorů
Ing. Jaroslav Dufek (PAVÚS, a.s.) - Rozšířené aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti otvorových výplní

15:00 – 15:30 PŘESTÁVKA

15.30 – 17.15

Ing. Ladislav Lósy (TSÚS, n.o., pobočka Nitra) - Súšanie otvorových konštrukcií na nových zariedeniach TSÚS.
Martin Raus (Hörmann ČR, s.r.o.) - Komfort pro hromadné garáže - vrata ET500.
Jana Kotrchová (Rigips, s.r.o.) - Sádrové omítky RIMANO UNI materiál pro začištění ostění oken a dveří.
Ing. Aleš Dohnal (Adler Česko, s.r.o.) - ADLER HIGH-RES - nová řada produktů na okna s 10 letou zárukou.

diskuse

II. den pátek 22. 10. 2010

8.30-10.20

Ing. Roman Jirák (ČVUT Praha, fakulta stavební) - Doba kondenzace v oblasti zasklívání spáry okenních 
konstrukcí.
Ing. Pavol Panáček, PhD. (MOBILab, s.r.o.) - Požadavky na zabudování oken.
Ing. Martina Brožková (SFŽP) - Požadavky na otvorové výplně v rámci programu Zelená úsporám.
Ing. Pavel Rubáš PhD. (TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice) - Důležitost oken při hodnocení budov z hle-
diska udržitelné výstavby nástrojem SB ToolCZ.
Ing. Richard Obyt (VP trend, s.r.o.) - Vliv klimatických faktorů na výskyt vad plastových dveřních výplní.



10:20 – 10:50 PŘESTÁVKA

10:50-12:00

Ing. Radim Otýpka (ABC, s.r.o.) - SUNIZER TM - významný přínos pro české stavby.
Ing. Radka Sedmidubská (TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha) - Nestandardní typy otvorových výplní z hle-
diska legislativy a zkušeností.
Ing. Libuše Pražáková (TZÚS Praha, s.p., o.z. ZÚLP) - Průkaz obsahu nebezpečných látek.
Ing. Iveta Jiroutová (TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha) - Závěr celostátního odborného semináře.

12:00 – 13:00 OBĚD

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

DO 5. ZÁŘÍ 2010

Dodání příspěvků a inzerce do sborníku
(Žádáme o dodržení strukturované formy dle šablony, která bude zaslána současná s ozná-
mením o přijetí příspěvku. Šablona bude ke stáhnutí na www.stavokonzult.cz)

DO 13. ŘÍJNA 2010

Uzávěrka přihlášek k účasti na semináři.

DO 15. ŘÍJNA 2010 (DO 15:00)

Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do sídla pořadatele Ústí nad Labem

20. ŘÍJNA 2010 (14:00–15:00)

Dodání materiálů do tašek účastníků, loga do sálu, do KC Aldis Hradec Králové

Hlavní partner:

Generální partner:

Partner akce:

www.tzus.cz
www.tzus.eu


