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KONTaKTy

Pořadatel:      



  PrEamBULE KONfErENCE:

První den konference bude věnován sekci Podlahy, druhý den pak sek-
ci Povrchové úpravy. Organizátoři si kladou za cíl navázat na pozitivní 
hodnocení předchozích ročníků tak, aby se konference opět stala zdro-
jem unikátních informací o osvědčených řešeních i nejnovějších inovacích  
v oboru (viz anotace příspěvků z předchozích let na webových stránkách). 
Konference svým účastníkům nabídne komplexní přehled o problemati-
ce, včetně kontaktů na specialisty zabývající se jednotlivými tématy.
V minulých letech se konference každoročně zúčastnilo cca 180 až 220 
odborníků, zejména z České republiky a Slovenska. Jednotliví účastní-
ci pak přicestovali i z Německa, a Polska. Možnosti firemní prezentace  
v rámci konference, ať už formou inzerce ve sborníku či účasti na do-
provodném firemním workshopu, využívá obvykle cca 30 až 40 společ- 
ností.

  SEKCE KONfErENCE:

Sekce POdlahy:
I.  Návrh podlahy, normalizace, věda a výzkum
II . Průmyslové podlahy
III.  Nosné vrstvy podlah bytové a občanské výstavby
IV . Povrchy podlah bytové a občanské výstavby
V.  Tepelné a akustické izolace
VI . Podlahové topení
VII . Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru

Sekce POvrchOvé úPravy:
I.  Normalizace, věda a výzkum
II.  Nátěry (na beton, ocel, dřevo a další podklady)
III . Povrchové úpravy v interiérech
IV.  Povrchové úpravy v exteriéru
V.  fasádní a zateplovací systémy
VI . Střešní krytiny

  PříPraVNý VýBOr KONfErENCE:

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., odborný garant sekce Podlahy, BETONCONSULT, s.r.o.

Ing. Petr Tůma, Ph.D., odborný garant sekce Povrchové úpravy, BETONCONSULT, s.r.o.

Ing. Ladislav Bukovský, Znalecká a expertní kancelář

Ing. František Fára, CSc., COMING Plus a.s.

Ing. Jarmila Novotná, SIKA CZ

Ing. Zbyněk Petr, CSc., PETR‘S Olomouc

Ing. Kateřina Zetková, SYNPO a.s.

  OrgaNIzačNí INfOrmaCE

1. Vyplněnou předběžnou přihlášku na konferenci PODLAHY a POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE 
STAVEBNICTVÍ zašlete poštou, faxem nebo e-mailem na kontaktní spojení. Přihlásit se 
můžete také pomocí on-line přihlášky. Přihlášku Vám potvrdíme a zašleme Vám záloho-
vou fakturu e-mailem. Po připsání platby na účet obdržíte fakturu – daňový doklad. 

2. Konference PODLAHY a POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ se bude konat v ter-
mínu 19. a 20. 9. 2012 ve společenském sálu Kulturního centru Novodvorská, Novodvor-
ská 151,  Praha 4. 

3. Při příležitosti konference bude vydán sborník příspěvků formátu A5. Ve sborníku bu-
dou zveřejněny všechny doručené odborné příspěvky. Příspěvky budou přípravným výbo-
rem rozděleny do jednotlivých sekcí konference. Předpokládá se, že na konferenci bude 
předneseno více než 30 příspěvků. Program konference bude sestaven po uzávěrce při-
hlášek příspěvků. 

4. Obědy si budou účastníci konference zajišťovat sami buď v restauraci v KC Novodvor-
ská, nebo v některé z blízkých restaurací. 

5. Ubytování si účastníci konference zajišťují sami. Odkaz na seznam ubytovacích zařízení  
v okolí místa konání je uveden na webových stránkách konference. 

6. Podrobné informace o konferenci PODLAHY a POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNIC-
TVÍ jsou uvedeny na webové stránce www.konferencepodlahy.cz 

7. Důležité termíny:
31. 5. 2012 uzávěrka přihlášek příspěvků
16. 7. 2012  uzávěrka sborníku (předání textu příspěvků a inzerátů)
10. 8. 2012   uzávěrka přihlášek za snížené vstupné
29. 8. 2012  předání firemních propagačních materiálů (vkládanek)
18. 9. 2012 uzávěrka přihlášek

aKrEDITaCE KONfErENCE
Konference je akreditována v programech celoživotního  
vzdělávání čKaIT (2 body) a  čKa (4 body).



Partner konference
 Balíček firemní prezentace a vložného 16.950,- Kč
(barevný inzerát ve sborníku, komerční příspěvek ve sborníku, přednesení komerčního příspěvku, vlo-
žení propagačního materiálu do tašek pro účastníky, prezentace v prostorách konference, umístění sa-
mostojného posteru v sále, umístění loga na www.konferencepodlahy.cz, vložné pro celkem 3 osoby)

Inzerce ve sborníku
  Černobílý inzerát formátu A5 uvnitř sborníku 2.000,- Kč
  Barevný inzerát formátu A5 uvnitř sborníku 5.000,- Kč
  Barevný inzerát formátu A5 na druhé straně obálky 9.000,- Kč
  Barevný inzerát formátu A5 na třetí straně obálky 8.000,- Kč
  Barevný inzerát formátu A5 na zadní straně obálky 11.000,- Kč

Komerční příspěvky a prezentace:
 Zařazení komerčně zaměřeného příspěvku do sborníku  
 (max. 6 stran, černobíle)  3.500,- Kč
 Přednesení komerčně zaměřené přednášky v rozsahu 15 minut  
 v rámci programu konference 3.500,-Kč
 Počet komerčních přednášek bude omezen na maximálně tři v jednom dni.
Vložení propagačních materiálů do tašek účastníků konference
  Jeden firemní propagační materiál, max. 300 g 2.000,- Kč
Prezentace v prostorách konání konference
  Prostor o půdorysu 2 x 1 m včetně stolu a židle 6.500,- Kč 
 (součástí je vložné pro 1 osobu)
Ceny jsou stanoveny bez DPH.

KONfErENCE PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
VE STAVEBNICTVÍ 2012
19. a 20. 9. 2012, Kulturní centrum Novodvorská, Praha 4

  PřIhLášKa Na KONfErENCI

Příjmení: ........................................................................... Titul: ...................................

Jméno: .............................................................................. Telefon: ..............................

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

Firma: ............................................................................................................................

Fakturační adresa: ………….............................................................................................
.
IČO: ………......................        DIČ: ……...................…..….

Korespondenční adresa: ...............................................................................................

Další účastníci  .........................................................................................................

VLOŽNÉ           
Vložné pro 1 osobu (účast na konferenci, sborník, občerstvení)   
 Přihlášení do 10. 8. 2012 vč.   2.800,- Kč   
 Přihlášení po 10. 8. 2012    3.100,- Kč

Snížené vložné pro autora odborného příspěvku  2.250,-Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Mám zájem o:
 účast na konferenci
  účast na konferenci a zařazení odborného příspěvku

Autoři příspěvku: ....................................................................................................

Název příspěvku: ....................................................................................................

Anotaci příspěvku (3–4 řádky) prosíme zašlete na samostatném listu papíru.

Na základě závazné přihlášky Vám bude e-mailem zaslána zálohová faktura. Po připsá-
ní vložného na účet pořadatelů Vám bude zaslána poštou faktura - daňový doklad.

Zrušit účast je možné písemně před zahájením konference. Zrušení účasti více než 10 dní 
před zahájením konference nepodléhá poplatku. Při zrušení účasti 10 dní před zaháje-
ním konference a méně činí stornovací poplatek 50%. Při neúčasti přihlášeného nebo ná-
hradníka se účastnický poplatek nevrací. Jméno náhradníka prosíme avizujte v předstihu.  
V případě volných míst bude možné se přihlásit a uhradit vložné v hotovosti při prezenci.

  on-line přihláška na www. konferencepodlahy.cz

KONfErENCE PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
VE STAVEBNICTVÍ 2012
19. a 20. 9. 2012, Kulturní centrum Novodvorská, Praha 4

  OBjEDNáVKa fIrEmNí PrEzENTaCE
Prezentace na konferenci bude tou nejlepší příležitostí, jak oslovit širokou odbornou 
veřejnost a seznámit ji s Vaší firmou a jejími produkty a nejlépe tak zúročit Vaši pří-
tomnost na konferenci.

Kontaktní osoba: ...........................................................................................................

Firma: ............................................................................................................................

Korespondenční adresa: ...............................................................................................

Fakturační adresa: .........................................................................................................

IČO: ..................................... DIČ: ..................................... Telefon: ..............................

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

  mámE zájEm O PrEzENTaCI fIrmy fOrmOU:

on-line objednávka na www. konferencepodlahy.cz



Více informací na www.dohnalek.org.

Kvalifikační kurzy z oblasti sanace 
betonu a vady a poruchy staveb

VaDy a POrUChy STaVEB - POUčENí z ChyB
3 denní kurz - Významní odborníci  z  projekce,  praxe i vysokých škol přednášejí o svých zkušenostech 
a konkrétních případech ze své vlastní praxe, znalecké i expertní činnosti.  
Cílem kurzu je poučit se z chyb, které se na stavbách vyskytují.

POhLEDOVÉ BETONy
1 denní kurz - požadavky, provádění, příklady vad a jejich příčiny, tuzemská technická pravidla, 
zahraniční technické podmínky, smluvní aspekty, reklamace, sanace

PrOjEKTOVáNí a PrOVáDĚNí BETONOVýCh KONSTrUKCí S OhLEDEm Na VzNIK 
TrhLIN
1 denní kurz - objemové změny betonu, metody výpočtu šířky trhlin, ČSN EN 1992-1-1  
a ČSN 731208, vliv trhlin na vodotěsnost, sanace trhlin, smluvní vztahy a reklamace

gEOmETrICKá PřESNOST VE STaVEBNICTVí
1 denní kurz – obecné zásady a základy teorie, platné tuzemské normy, požadavky na konstrukce, 
metody měření geometrické přesnosti, příklady vad, zahraniční normy

PrOVáDĚNí a KONTrOLa SaNaCí BETONOVýCh KONSTrUKCí I
4 denní kvalifikační kurz pro pracovníky aplikačních firem, investory, pracovníky státních orgánů  
a projektanty, zajišťující sanace betonových a železobetonových obytných a inženýrských konstrukcí

PrOVáDĚNí a KONTrOLa SaNaCí BETONOVýCh KONSTrUKCí II
Rozšiřující 4 denní kvalifikační kurz pro pracovníky aplikačních firem, investory, pracovníky státních 
orgánů a projektanty, zajišťující sanace betonových a železobetonových konstrukcí

jaK SPráVNĚ PrOjEKTOVaT a PrOVáDĚT PODLahy
1 denní kurz - podlahy průmyslové, v garážích, v bytové a občanské výstavbě

NaVrhOVáNí a POSUzOVáNí zDĚNýCh KONSTrUKCí
1 denní kurz - navrhování zdiva podle eurokódu, požadavky stavební fyziky na zdivo, diagnostika  
a zesilování zděných konstrukcí

Kurzy jsou akreditovány v programech celoživotního vzdělávání čKaIT a čKa 
Přednášejí: Prof. Ing. J. Bilčík, CSc.; Ing. M. Birnbaumová; Ing. L. Bukovský; Doc. Ing. J. Bydžovský, CSc.; 
Ing. T. Čejka, Ph.D.; Doc. Ing. J. Dohnálek, CSc.; Ing. P. Dohnálek, MSCE; Prof. Ing. R. Drochytka, CSc.;  
Ing. K. Dvořák, Ph.D.; Ing. K. Fabich; Ing. K. Franc; Ing. H. Geiplová; Ing. J. Hromádko; Ing. P. Hrůza;  
Ing. D. Jedinák; Ing. P. Košatka, CSc.; Doc. Ing. F. Kulhánek, CSc.; Ing. J. Labuda; Doc. Ing. D. Makovička, 
DrSc.; Doc. Ing. Z. Matějka, DrSc.; Ing. J. Margoldová CSc; Ing. M. Mazurová; Ing. M. Myška, Ph.D.;  
Prof. Ing. P. Novák, CSc.; Ing. Z. Petr, CSc.; Ing. J. Picek; Ing. V. Pumpr, CSc.; Ing. R. Schejbal; Ing. V. Šanda; 
Doc. Ing. Š. Šilarová, CSc.; Ing. T. Tayerle; Ing. P. Tůma, Ph.D.; JUDr. D. Uhlíř; Doc. Ing. M. Vašek, CSc.;  
Ing. K. Zetková; Ing. J. Zmek.

Termíny a místo konání: leden – únor, Praha 

VaDy a POrUChy STaVEB
 Diagnostika staveb a návrhy sanací

 znalecké posudky a odborné konzultace

 zkoušení stavebních hmot

VzDĚLáVaCí KUrzy  
a KONfErENCE
 Kvalifikační kurzy na téma poruchy  
 staveb a sanace betonu

 Individuální školení

 Konference PODLahy  
 a POVrChOVÉ ÚPraVy  
 VE STaVEBNICTVí

s.r.o.

Sidlo:  
v rovinách 123,  
140 00 Praha 4

zkušební laboratoř:  
Na veselí 45, 140 00 Praha 4 
Tel/fax: 244 401 879 
e-mail: betonconsult@betonconsult.cz
doc. Ing. J. dohnálek, cSc. Tel: 602 324 116 
Ing. P. Tůma, Ph.d. Tel: 724 080 924 
M. Gottwald Tel: 602 432 423


