
XI. roèník celostátní
odborné konference

www.csias.cz

REGENERACE

poøádané pod záštitou Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR a Ministerstva pro místní rozvoj ÈR

BYTOVÉHO FONDU
A VEØEJNÝCH BUDOV

Energeticky úsporné stavìní

1. - 3. prosinec 2015
Kongresové centrum Aldis
Hradec Králové
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Napøípravìkonference spolupracují:
Centrum stavebního in�enýrství, a. s., Svaz podnikatelù ve stavebnictví
v ÈR, ÈKAIT, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond �ivotního prostøedí,
ÈSSI, Svaz èeských a moravských bytových dru�stev, Asociace
energetickýchauditorù, Svaz zkušebenprovýstavbuadalší

PROGRAM
PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE

Zaøazeno do programu celo�ivotního
vzdìlávání ÈKAIT s hodnocením 2 body.

Tato akce je financována z prostøedkù státního rozpoètu ÈR.
Vstup na konferenci je podmínìn registrací, registrovaní
návštìvníci neplatí vlo�né.



ÚVOD

ODBORNÝ GARANT KONFERENCE
Ing. Petr Kučera, CSc., technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha, tel.: 281 017 445

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONFERENCE
RNDr. Jiří Bárta (Svaz českých a moravských bytových družstev, předseda)
Miroslav Bezouška (organizační garant)
Dr. Ing. Leoš Červenka (TERMO+ holding, a.s.)
Ing. František Hadáček (Státní fond rozvoje bydlení, ředitel sekce podpor)
Mgr. Petr Holub (Šance pro budovy, ředitel aliance)
Ing. Šárka Janoušková (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)
Ing. Jiří Koliba (Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek ministra)
RNDr. Jiří Klíma (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ředitel odboru politiky bydlení) 
Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s.) - odborný garant konference
Ing Pavel Křeček (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, předseda)
Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov, předseda)
Ing. Václav Matyáš (Svaz podnikatelů ve stavebnictví, prezident)
Ing. Irena Plocková (člen výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj)
Prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. (TSUS, n. o., Bratislava, riaditeľka)
Mgr. Leo Steiner (Státní fond životního prostředí, ředitel sekce řízení Národních programů)
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., energetický expert)
Ing. Pavel Štěpán (Český svaz stavebních inženýrů, prezident)
Ing. Václav Vimmr, CSc. (STÚ-K a. s., ředitel)

XI. ročník konference „Regenerace bytového fondu a veřejných budov“ bude reagovat na výrazné změny, 
před kterými stojí české stavebnictví, jak v oblasti legislativy, tak v požadavcích na jejich užitné vlastnosti. 
Veřejné budovy a jejich regenerace jsou aktuálním diskutovaným tématem, neboť právě na ně je určena 
nemalá finanční dotace při dosažení cílových energetických parametrů. Z hlediska objemu alokovaných 
finančních prostředků dojde k významnému zvýšení počtu realizací. Od 1.1. 2016 vstupuje v platnost první 
termín výstavby veřejných budov s téměř nulovou spotřebou energie a to pro budovy s energeticky vztaž-
nou plochou nad 1500 m2. Výstavba „nulových budov“ povede nejenom k navrhování obvodových plášťů 
na hodnoty „U“ uplatňované u pasivních domů, ale současně povede i ke zvýšenému využívání netradičních 
zdrojů energií při provozu budov.

Stranou zájmu nezůstanou ani klasické bytové domy, rodinné domy, historické a památkově chráněné 
budovy, jejichž regenerace a dosažení optimálních provozních nákladů jsou odměnou pro vlastníky a uživa-
tele těchto budov za vynaložené úsilí při přípravě a vlastním průběhu prací. Zefektivnění těchto činností při 
současném zvýšeném tlaku na jejich kvalitu bude průběžným motem konference.

V prosinci 2015 by mělo dojít k vyhlášení výzvy IROP 2015 ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nároč-
nosti v sektoru bydlení. Cílem je snížit energetickou náročnost bytových domů (domů se 4 a více bytovými 
jednotkami) v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. 
Celková alokace této výzvy by měla činit 623 mil. EUR. Na konferenci se očekávají aktuální informace o 
podrobnostech této výzvy, která bude pro vlastníky bytových domů jistě zajímavá. 

Součástí programu bude i exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města 
Hradec Králové, kterou připravil místní odborník, Ing. Bohumil Rusek. Tak jak je obvyklé, součástí výstavních 
prostor konference bude i prezentace firem dodávajících materiály  a technologie vhodné k danému účelu.

Konference je letos připravována pod záštitou MPO ČR a MMR ČR, ve spolupráci s ČKAIT a Svazem pod-
nikatelů ve stavebnictví v ČR, Státním fondem rozvoje bydlení, Státním fondem životního prostředí, Svazem 
zkušeben pro výstavbu, Cechu pro zateplování budov a dalšími významnými institucemi. 

Tato akce je financována z prostředků státního rozpočtu ČR. Vstup na konferenci je podmíněn registrací, 
registrovaní návštěvníci neplatí vložné. Více informací, včetně důležitých termínů a možností prezentace, 
získáte na internetových stránkách www.regeneracebytovéhofondu.cz nebo u organizačního garanta p. 
Bezoušky na tel. +420 776 103 540. 

Na shledání již po jedenácté v Hradci Králové se spolu s přípravným výborem těší
Ing. Petr Kučera,CSc., odborný garant konference



PROGRAM KONFERENCE
 úterý 1. 12. 2015 
 8:00 15:00 prezence účastníků  
 9:00  Zahájení konference, úvodní referát      

Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)
   Přítomnost a budoucnost českého stavebnictví     

Ing. Jiří Koliba (Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek ministra)
   Nové predpisy a požiadavky súvisiace s obnovou budov v SR
   Prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. (TSÚS, n. o. Bratislava, ředitelka)   

Finanční nástroje pro revitalizaci bytového fondu 
   RNDr. Jiří Klíma (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ředitel odboru politiky bydlení) 

Programy SFŽP ve vztahu k výstavbě a rekonstrukcím budov
   Mgr. Leo Steiner (Státní fond životního prostředí, ředitel sekce řízení Národních programů)  

Programy a informační nástroje podpory SFRB. Výhled do roku 2016
   Ing. František Hadáček (Státní fond rozvoje bydlení, ředitel sekce podpor)   

Nová legislativa v oblasti energetického hodnocení budov v České republice   
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., energetický expert

 11:20 11:50 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
   Revitalizace typových soustav budov občanské vybavenosti    

Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
   Zkušenosti s provedenou revitalizací administrativní budovy s pláštěm z boletických panelů 

Ing. Jaromír Žilka (Centrum stavebního inženýrství a. s., oddělení projekce)
   Přehled tepelně technických vlastností typizovaných plášťů veřejných budov   

Ing. Ondřej Smolík (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
   Energeticky úsporné stavění s pěnovým polystyrenem    

Ing. Pavel Zemene, PhD.(Sdružení EPS ČR, předseda sdružení)
 13:05 14:05 Oběd
   Teorie a praxe energetického hodnocení budov - Je to jen o součiniteli prostupu tepla?  

Robert Šafránek (Stoptherm)
   Zkušenosti technického dozoru investora s kvalitou prováděných prací při rekonstrukcích 

Dr. Ing. Leoš Červenka, (Termo+holding. a. s.)
   Minimalizujeme tepelné mosty u provětrávaných fasád    

Jan Kurc (Knauf Insulation s. r. o.)
   Tepelně vlhkostní problémy při výměně špaletových oken    

Ing. Vladan Panovec (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
   Nové parametry pro navrhování ETICS      

Ing. Milan Machatka CSc. (Cech pro zateplování budov)
   Jak poznat (ne)kvalitní tepelnou izolaci      

Ing. arch. Marcela Kubů (Asociace výrobců minerální izolace)
 15:40 16:00 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
   Kvalita zateplovacích systémů ETICS dodávaných jejich výrobci    

Ing. Pavel Svoboda (Cech pro zateplování budov o.s.) 
   Racionální návrh kotvení ETICS      

Ing. Václav Hadrava (Likov s.r.o.)
   ETICS s izolačními deskami na bázi technického konopí-obnovitelný zdroj   

Ing. Jan Loukotka (Český Caparol s.r.o.)
   Sanace fasád (zejména s ETICS) napadených biodeteriogeny. Možnosti likvidace a následné 

sanace nátěry s dlouhodobým preventivním účinkem.    
Ing. Martin Jirků (STACHEMA CZ s.r.o.) 

 17:15  ukončení prvního dne konference  
 19:30 1:00 Večerní diskusní setkání účastníků konference a přednášejících    

Hotel Černigov Hradec Králové 
  



středa 2. 12. 2015    
 8:45  Sídelní management v oblasti bytové výstavby z pohledu samosprávy    

Ing. Arch. Ivo Ondračka (Město Veselí nad Moravou) 
   Skutečné náklady na provoz pasivního rodinného domu    

Ing. Petr Filip (Chytrý dům s.r.o.)
   Větrání (velko) kuchyňských provozů s využitím rekuperace tepla   

Ing. Martin Bažant, MBA, LL.M. (Atrea s. r. o.)
   Limity výměny vzduchu ve školních třídách prostřednictvím větracích klapek výplní otvorů 

Ing. Jindřich Mrlík  (Centrum stavebního inženýrství a. s., laboratoř otvorových výplní)
   Hygienické požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov    

Ing. Zuzana Mathauserová (Státní zdravotní ústav Praha a. s.)
   Snížení spolehlivosti konstrukcí, vyvolané zásahy v souvislosti se změnou využití objektu 

Ing. Václav Vimmr, CSc., (STÚ-K, a. s., ředitel)
   Rizika při zásahu do nosných konstrukcí stěn a stropů panelových domů   

lng. Jaromír Vrba,CSc (Statická kancelář)
 11:20 11:50 Přestávka (káva, čaj, drobné občerstvení)
   Problematika tepen bytového domu a jejich revitalizace    

Jan Vokáč (Rehau s. r. o.)
   Rekonstrukce bytového domu ze 60. let 20. st dle principů udržitelného stavění  

Ing. Petr Filip (Chytrý dům s.r.o.)
   Akustika lehkých konstrukcí - zdravé bezhlučné bydlení     

Ing. Marcela Bosáčková (URSA s.r.o.)
   Šance nízkoenergetických a pasivních domů     

Mgr. Petr Holub (Šance pro budovy, ředitel)
   Zajímavosti z konference „EPS Application on Flat Roofs“    

Ing. František Vörös (sdružení EPS ČR)
   Soubor doporučení k plné implementaci směrnice EED    

Ing. Irena Plocková (výbor Rady vlády pro udržitelný rozvoj)
 13:35 14:35 Oběd účastníků 
 14:35 16:00 Prohlídka vystavených exponátů 

čtvrtek 3. 12. 2015 
   Exkurze po významných revitalizacích budov v průběhu století města 

Hradec Králové    
 9:00  Sraz účastníků exkurze  
 9:15  „Exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města 

Hradec Králové, provází Ing. Bohumil Rusek“  
   předpokládaný program exkurze: Nové Adalbertinum, Bílá věž, Kotěrův a Gočárův Hradec, 

Revitalizovaná sídliště 60-80 let (Slezské Předměstí, Malšovice, Moravské Předměstí, Labská; 
Revitalizovaná Sídliště z 90-tých let, Nové Mlašovice, Podzámčí; Nové stavby Hradce Králové - 
Vědecká knihovna, Univerzita Hradec Králové, Autobusový terminál, Planetárium  

   Zakončení programu XI. ročníku konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A VEŘEJNÝCH 
BUDOV  

Změna programu vyhrazena

ORgANIZAČNÍ ZAJIŠTěNÍ KONFERENCE
Miroslav Bezouška  GSM: +420 776 103 540 www.organizacni.cz
Albánská 23/386, 405 02  Děčín fax: +420 271 751 122
Číslo účtu CZK: 2700219096/2010 e-mail: info@regeneracebytovehofondu.cz

POŘADATEL KONFERENCE
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. PRAHA  www.csias.cz
Pražská 16, 102 21  Praha tel.: +420 281 017 445



PARTNEŘI KONFERENCE   
partneři

hlavní mediální partner

mediální partneři



DŮLEŽITÉ TERMÍNY

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ KONFERENCE
Místem konání akce je Hradec Králové, konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, www.aldis.

cz, GPS: Loc: 50°12‘54.151“N,15°49‘44.757“E. Pořadatel si vyhrazuje právo změny data nebo místa 
konání akce. O případné změně budou účastníci informováni na některý z jimi předaných kontaktních 
údajů.

UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
Ubytování účastníků pořadatel nezajišťuje. Ubytovat se můžete za zvýhodněnou cenu v hotelu 

ČERNIGOV Hradec Králové, tel. 495 814 289, email cernigov@cpihotels.cz.

9. listopad 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 stažení na www.regeneracebytovehofondu.cz
 

27. listopad 2015
• uzávěrka přihlášek účastníků konference
• (do 15:00) dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení do sálu (do sídla organizačního garanta v Děčíně)
• (do 15:00) dodání prezentací partnerů k promítání v sále
 

30. listopad 2015
• (do 13:00) dodání materiálů do tašek a bannerů k zavěšení 
 do sálu do KC Aldis Hradec Králové
 (pouze po předchozí domluvě)
 

1. prosinec 2015
• první den konání konference, 
 večerní diskusní setkání účastníků konference
 

2. prosinec 2015
• druhý den konání konference
 

3. prosinec 2015
• odborná exkurze s výkladem



REgISTRAČNÍ LIST - ZáVAZNá OBJEDNáVKA ÚČASTI před odesláním si zhotovte kopii

XI. ročník celostátní odborné konference

REgENERACE BYTOVÉHO FONDU 
A VEŘEJNÝCH BUDOV
Termín a místo konání:   1. - 3. prosince 2015, KC Aldis Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375
Pořadatel akce: Centrum stavebního inženýrství a. s. Praha
Organizační Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 40502 Děčín (adresa pro zasílání přihlášek)
zajištění akce: GSM:  +420 776 103 540 email:  info@regeneracebytovehofondu.cz
 fax:  +420 271 751 122 www.organizacni.cz
Titul, jméno a příjmení účastníků: účastník „A“
 účastník „B“
 účastník „C“
 účastník „D“
Organizace:

Oddělení-divize-závod-pracoviště:
Kontaktní adresa vč. PSČ: 

     IČ - DIČ:
Kontaktní osoba (je-li odlišná od účastníka):
Telefon:    Mobil:   Fax:
Email (nutno uvést pro zaslání potvrzené přihlášky a zálohové faktury):
Fakturační adresa je-li odlišná od kontaktní adresy:

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB                         Ceny s DPH, zaokrouhleny na celé koruny

Položka

vložné konference (účast na konferenci pro registrované účastníky)
tištěný sborník přednášek 
oběd 1. den akce
oběd 2. den akce
sborník přednášek na CD
večerní diskusní setkání přednášejících a účastníků akce  
(cena včetně rautu a dopravy z hotelu)
Účastním se dopolední exkurze po revitalizovaných budovách města 
Hradec Králové (dne 3.12.2015) cca 4 hodiny

Cena za jednotku

ZDARMA
400 Kč
195 Kč
195 Kč
150 Kč
850 Kč

ZDARMA

V případě objednání placených služeb zasíláme e-mailem zálohovou fakturu a platební úda-
je. Daňový doklad bude zaslán po připsání úhrady na účet CZK 2700219096/2010, EUR ze SR 
2700219096/8330.

Přihláška je ke stažení ve formátu Word na stránkách 
www.regeneracebytovehofondu.cz. Můžete ji zaslat 
e-mailem na info@regeneracebytovehofondu.cz či fa-
xem na číslo +420 271 751 122 nebo poštou na adresu 
Organizační.cz, Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 
405 02 Děčín.

Datum, podpis (razítko) objednatele

Zaškrtněte 
účastníka
A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

Zde zvolte rozsah služeb pro jednotivé účastníky konference

Tato akce je financována z prostředků státního roz-
počtu ČR. Vstup na konferenci je podmíněn registrací, 
registrovaní návštěvníci neplatí vložné.



PREZENTACE V PŘEDSÁLÍ            Ceny bez DPH

Položka

prostor 2x1 m se stolem 80x80 cm, 2 židle 
samostatný stůl 80x80 cm 
El. přípojka 1 fáze 16 A 
židle navíc 
1 m2 volné plochy (pro stánek, expozici, výstavku) 

Cena za jednotku

5.000 Kč
3.500 Kč

700 Kč
300 Kč

4.000 Kč

Měrná jednotka

set
ks
ks
ks

m2

PR - INZERCE VE SBORNÍKU           Ceny bez DPH

Položka

PR příspěvek ve sborníku akce (max. 4 strany textu včetně obrázků) 
podklady v elektronické formě

Cena za jednotku

5.300 Kč
 

Měrná jednotka

set
 

INZERCE VE SBORNÍKU (velikost strany 292 x 205 mm)       Ceny bez DPH

Položka

barevný inzerát na předposlední stránce obálky  
barevný inzerát v redakčních stranách
černobílý inzerát na konci sborníku  
sleva při 2 a více inzerátech v 1 sborníku

Cena za jednotku

10.000 Kč
8.000 Kč
3.000 Kč

25%

Měrná jednotka

1 strana
1 strana
1 strana

DISTRIBUCE FIREMNÍCH MATERIÁLŮ         Ceny bez DPH

Položka

1 materiál do 100 g  
1 materiál od 101 g  do 250 g 
1 materiál od 251 g do 500 g

Cena za jednotku

4.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč

Měrná jednotka

ks
ks
ks

Pevně spojené stránky prezentačních materiálů, firemní publikace, brožury do formátu A4, vkládání 
do tašek účastníkům (při počtu účastníků menším než 300 osob bude cena snížena o 1000 Kč, dobro-
pisováno po uskutečnění akce).

REKLAMNÍ PANELY K UMÍSTěNÍ gRAFICKÉ REKLAMY       Ceny bez DPH

Položka

panel hladký bílý pro lepení materiálů   
samolepící nebo oboustranně lepicí páskou 97cm šířka, 210 cm výška
panel textilní pro zavěšení materiálů   
pomocí špendlíků, využitelná plocha 97 cm šířka, 120 cm výška

Cena za jednotku

2.000 Kč
 

1.500 Kč

Měrná jednotka

ks
  

ks

Slouží k nalepení nebo vyvěšení reklamních materiálů (posterů, článků, fotografií, apod.).

V případě zájmu o firemní prezentaci v rámci konání konference (stánky v předsálí, distribu-
ce firemních materiálů, a další), kontaktujte p. Bezoušku, tel.: +420 776 103 540 nebo e-mail: 
info@regeneracebytovehofondu.cz.

FIREMNÍ PREZENTACE  


