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moderátor: Ing. Tomáš Kupsa

moderátor: Ing. Antonín Žák, PhD.

Snižování energetické náročnosti - novinky
z legislativy, vliv na obor tepelná ochrana
budov
Ing. Tomáš Kupsa

•Experimentální centrum ATELIER DEK
Ing. Antonín Žák, Ph. D.
•Měření vlhkosti ve stavebních
konstrukcích
Ing. Tereza Nogová

Revize ČSN 73 0540-3 Návrhové hodnoty
tepelnětechnických vlastností stavebních
materiálů – Ing.Lubomír Keim, CSc.
Vzduchotěsnost halových objektů
Ing. Viktor Zwiener, Ph. D.

•Rozbor kauzy očima právníka
Mgr. Richard Hořejší, Wilson & Partners
•Právní souvislosti projektování
Ing. Lubomír Odehnal, Znalecký ústav
DEKPROJEKT

Navrhovaní malých staveb v Kanadě
– provincie Ontario
Ing. Miloš Trkulja P. Eng.

•Kam nás žene vítr - stabilizace střech
legislativa vs. praxe
Ing. Antonín Žák, Ph. D.
•Dva případy netradiční stabilizace
plochých střech
Ing. Michal Matoušek
Ing. Jiří Vilášek

Koordinace PD a stavebních prací
Ing. Jaroslav Synek, Ing. Jan Klečka
Metrostav a.s.
Drama při rekonstrukci střechy bazénové
haly ﬁnancované z dotačních programů
Ing. Jiří Filip
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Opravy střech a strojoven výtahů
panelových bytových domů
Ing. Vojtěch Martinek
Diskuze - energetická náročnost, tepelná
ochrana budov, vzduchotěsnost
Ing. Tomáš Kupsa, Ing. Lubomír Keim, CSc.,
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

•Napadení tepelných izolantů hmyzem
Ing. Tomáš Ziegler
•Případy degradace pěnových plastů
ve skladbách teras
Ing. Martin Voltner

PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
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•Moderní přístup k hydroizolační koncepci
staveb
Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.
•Řešení hydroizolační koncepce spodní
stavby, posouzení podle směrnice
ČHIS 01
Bc. Martin Hittman
•Dodatečná obvodová drenáž hotelu
v Krkonoších - východiska pro směrnici
ČHIS 01
Ing. Jan Matička
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•Rozbor nejčastějších vad staveb
řešených v odborných a znaleckých
posudcích
Ing. Radim Mařík, Znalecký ústav
DEKPROJEKT
•Kvalita staveb pohledem dodavatele
Ing. Jaroslav Synek, Metrostav a.s., katedra
technologie staveb FSv ČVUT

11:00
11:15

Sál 8 (kapacita 296 sedadel)

ANOTACE →

REGISTRACE

10:15
10:30

16. dubna 2015 – Praha Letňany
www.dek.cz

Poznatky z dozorů staveb
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
katedra technologie staveb FSv ČVUT, MIRRO
s.r.o.

Ukázky realizací a vývoje skladeb
• Stavba pobočky STAVEBNINY DEK
v Praze Hostivaři
Ing. Josef Kurka
• Požadavky na konstrukce střech
halových objektů
Ing. Adam Vala
• Střechy a fasády DEKMETAL
Ing. Evžen Janeček
• Rekonstrukce obvodového pláště budovy
CERMAT
Ing. Libor Koubek
• Řešení rekreačního objektu panelovým
systémem DEKPANEL – Radek Urbánek, Dis.
• Rychlé a efektivní řešení nástavby
systémem DEKPANEL
Ing. Lukáš Klement
• Skladby vegetačních střech
Ing. Jaroslav Nádvorník

•Nefunkční návrh sklady šikmé střechy
s parozábranou lehkého typu
Stanislav Losenický
•Detaily střešních oken
Ing. Tomáš Kafka
•Rekonstrukce šikmé střechy
administrativní budovy v Praze
Pavel Chlum
•Rekonstrukce obálky budovy MŠ
Tomáš Vrchota
•Závady dvouplášťových střech
Ing. Tomáš Ziegler
•Rekonstrukce střechy domova seniorů
Ing. Robert Kokta
•Spolehlivé řešení šikmé střechy
s parozábranou a tepelnou izolací
montovanou zdola
Jiří Všohájek
•Rekonstrukce povrchů ve veřejných
venkovních bazénech
– technickoekonomická rozvaha
Milan Hromádko
•Další dva případy zkušností
s hydroizolačním povlakem bazénu
David Svoboda

NOVÉ TRENDY VE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ FYZIKA

moderátor: Ing. Libor Zdeněk

moderátor: Ing. Pavel Štajnrt

Certiﬁkace budov LEED, BREEAM
a hodnocení vlivu stavby na životní
prostředí EIA
Ing. Tomáš Kupsa
Mgr. et Mgr. Josef Senčík, Ekologie v praxi

Vlhkostní chování dřevěného vazníku
při prostupu obvodovým pláštěm
bazénové haly
Ing. Pavel Štajnrt

Šikmé střechy s masivní nosnou
konstrukcí
Ing. Petr Řehořka
Ing. Ivo Petrášek, Wienerberger cihlářský
průmysl, a.s.
Ing. Pavel Heinrich, HELUZ cihlářský
průmysl v. o. s.
Ing. Petr Mareček, Xella CZ, s.r.o.

WORKSHOP - DEKSOFT
•Software pro stavební fyziku
a energetiku
Ing. Jan Stašek
Ing. Radek Dědina

Navrhování střech podle nových pravidel
CKPT
Ing. Libor Zdeněk

Představení DEKSOFT
•Tepelná technika 1D ukázka posouzení
skladeb se zabudovanými tepelnými
mosty a podhledem
•Nová zelená úsporám 2015
ukázka práce v aplikaci pro zpracování
energetického hodnocení budovy

•Elektronizace smluvních vztahů mezi
zákazníkem a projektantem
•Možnosti externí spolupráce
s programem NEMOPAS
Ing. Radim Mařík
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Experimentální centrum ATELIER DEK – Ing. Antonín Žák, Ph. D. – V tomto
bloku budou představeny projekty realizované v rámci experimentálního centra
Atelieru DEK.
Měření vlhkosti ve stavebních konstrukcích – Ing. Tereza Nogová – Metody měření vlhkosti ve stavebních konstrukcích, porovnání výpočtových metod
a měření.
Kam nás žene vítr - navrhování stabilizace střech – Ing. Antonín Žák, Ph. D.
– Souhrn poznatků o navrhování stabilizace střech, naše zkušenosti a podněty
pro zamyšlení a experimenty.
Dva případy netradiční stabilizace plochých střech – Ing. Michal Matoušek, Ing. Jiří Vilášek – Dva speciﬁcké případy rekonstrukce střech, kde
chyběly vrstvy pro stabilizaci mechanickým kotvením. Oba příspěvky obsahují
rozbor situace a podrobný záznam realizace.
Napadení tepelných izolantů hmyzem – Ing. Tomáš Ziegler – Dva netradiční případy degradace zabudovaných tepelných izolantů.
Případy degradace pěnových plastů ve skladbách teras – Ing. Martin
Voltner – Záznam několika případů poškození pěnových plastů ve skladbách
teras, způsobeného odrazem světla od výplní otvorů. Popis skladeb, rozbor
příčin. Navíc upozornění na způsob skladování plastových prosvětlovacích
desek během montáže střešních světlíků.

Sál 8

Snižování energetické náročnosti - novinky z legislativy, vliv na obor
tepelná ochrana budov – Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o. – Požadavky na energetickou náročnost budov v ČR, připravované změny zákona
406/2000 Sb. Dopad snižování energetické náročnosti budov na obor tepelná
ochrana budov.
Revize ČSN 73 0540-3 Návrhové hodnoty tepelnětechnických vlastností
stavebních materiálů – Ing. Lubomír Keim, CSc. – Informace o připravované revizi normy ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové
hodnoty veličin. Těžištěm příspěvku budou tepelnětechnické vlastnosti stavebních materiálů, zejména pak součinitel tepelné vodivosti.
Vzduchotěsnost halových objektů – Ing. Viktor Zwiener, Ph. D. – Zkoušení
vzduchotěsnosti metodou Blower-Door je dnes již běžné. Příspěvek ukáže, jak
probíhá netradiční měření ve velkoobjemových prostorách a jak souvisí s hodnocením metodikou BREEAM.
Opravy střech a strojoven výtahů panelových bytových domů – Ing. Vojtěch Martinek – Netradiční řešení povrchu strojoven výtahů pomocí střešní
hydroizolační fólie nás dovedlo k potřebě změřit vnitřní návrhové podmínky
v prostoru strojovny. Norma ČSN 73 0540-2 radí uvažovat vyšší vlhkostní
zatížení, než je v daném prostoru reálné.
Diskuse k připravonané revizi ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin – Ing. Tomáš Kupsa, Ing. Lubomír Keim,
CSc., Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. – Diskuze nad tématy prezentovanými během
předešlé části programu v sále č. 8.

STAVEBNÍ FYZIKA

STAVEBNÍ FYZIKA, DIAGNOSTIKA

NOVÉ TRENDY VE STAVEBNICTVÍ

Prostupy dřevěných prvků z interiéru do exteriéru ve vlhkých provozech
– Ing. Pavel Štajnrt – Dřevěné vazníky prostupujících z interiéru do exteriéru
v prostorách bazénových hal vyvolávají jistou obavu o trvanlivost dřeva. Porovnání výsledků výpočtového posouzení s praktickým měřením jak vlhkosti
dřeva, tak i okrajových podmínek v prostředí bazénových hal, ukáže, jak to
ve skutečnosti je.
WORKSHOP -Praktické ukázky posouzení skladeb v programu DEKSOFT
– Ing. Jan Stašek, Ing. Radek Dědina – Představení DEKSOFT – Tepelná
technika 1D – ukázka posouzení skladeb se zabudovanými tepelnými mosty
a podhledem – Nová zelená úsporám 2015 – ukázka práce v aplikaci pro
zpracování energetického hodnocení budovy

Vedoucí přípravného týmu: Ing. Zdeněk Plecháč

Certiﬁkace budov LEED, BREEAM – Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o.
– Představení nejčastěji používaných certiﬁkačních systémů budov. Zásady
certiﬁkace.
Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí EIA – Mgr. et Mgr. Josef Senčík – Zásady pro zpracování EIA. Novinky v legislativě platné od 1.4.2015.
Příklady z praxe.
Šikmé střechy s masivní nosnou konstrukcí – Ing. Petr Řehořka, Ing. Ivo
Petrášek, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. – Ing. Pavel Heinrich, HELUZ
cihlářský průmysl v. o. s. – Petr Mareček, Xella CZ, s.r.o. – Obliba masivních
nosných konstrukcí střech roste. Ve spolupráci s výrobci stropních systémů
jsme připravili typizované skladby pro takto řešené střechy z materiálů distribuovaných stavebninami DEK.
Navrhování střech podle nových pravidel CKPT – Ing. Libor Zdeněk –
V září 2014 byla Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR vydána upravená
a doplněná Pravidla pro navrhování a provádění střech. Jak aplikovat zásady
publikace na skladby šikmých střech, jak dimenzovat doplňkovou hydroizolalační vrstvu a jak správně řešit střešní dutiny, ukáže tento příspěvek.
Elektronizace smluvních vztahů mezi zákazníkem a projektantem.
Možnosti externí spolupráce s programem NEMOPAS – Ing. Radim Mařík
– Staňte se externím spolupracovníkem inspekce nemovistosti NEMOPAS nabídka pro projektanty.
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Moderní přístup k hydroizolační koncepci staveb – Doc. Ing. Zdeněk
Kutnar, CSc. – Zamyšlení nad vývojem navrhování hydroizolací. Navrhování
a posuzování hydroizolačních koncepcí podle moderních a komplexních dokumentů České hydroizolační společnosti, ČSSI.
Řešení hydroizolační koncepce spodní stavby přístavby k historické
budově v Plzni – Bc. Martin Hittman – Posouzení návrhu podle Směrnice
ČHIS 01. Porovnání s postupem podle ČSN P 73 0606. Poznatky z realizace.
Dodatečná obvodová drenáž hotelu v Krkonoších – Ing. Jan Matička –
Obnova ochrany hlubokého podzemí hotelu pod horským svahem proti působení vody v náročných hydrofyzikálních podmínkách (hluboké výkopy ve skále,
drenáž, úprava terénu). Uplatnění směrnice ČHIS 01 při hledání vhodného
řešení a obhajobě rozsahu a ceny sanačního zásahu.
Navrhovaní malých staveb v Kanadě - provincie Ontario – Ing. Miloš
Trkulja P. Eng. – Procesy přípravy, projektování a realizace staveb, ale i činnosti
stavebních úřadů a jejich stavebních inspektorů a výkon činností autorizovaných
osob jsou v Kanadě velmi odlišné od ČR. Také vymahatelnost práva a úcta
k němu jsou jiné. Zajímavé informace s trochou anglického přízvuku od autorizovaného inženýra, který se již 33 let živí v Kanadě projekty a dozory staveb.
Ukázka uplatnění státem garantovaných technických podkladů.
Koordinace PD a stavebních prací – Ing. Jaroslav Synek, Ing. Jan Klečka,
Metrostav a.s. – Význam koordinace staveb. Konkrétní příklady porušení povinností osob zúčastněných na výstavbě, vliv kvality projektu na průběh výstavby.

PROBLÉMY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ OBÁLKY STAVEB
Rozbor nejčatějších vad staveb řešených v odborných a znaleckých
posudcích
– Ing. Radim Mařík, Znalecký ústav DEKPROJEKT – Překvapivá analýza znaleckýckých posudků z pohledu příčin poruch. Jsou příčiny poruch v záměrech
investora, architektonické koncepci, konstrukčním návrhu nebo jsou způsobené
špatnou realizací?
Kvalita staveb pohledem dodavatele – Ing. Jaroslav Synek, Metrostav
a.s., katedra technologie staveb FSv ČVUT – Příspěvek hodnotí příčiny vad
a poruch staveb. Komentuje řízení kvality, hodnocení rizik, kvalitu PD a použitelnost technických norem.
Rozbor kauzy očima právníka – Mgr. Richard Hořejší, Wilson & Partners
– Rozbor případové studie sporu investora a projektanta. Vady staveb dle nové
legislativy.
Právní souvislosti projektování – Ing. Lubomír Odehnal, Znalecký ústav
DEKPROJEKT – Rozbor několika znaleckých posudků řešených ve znaleckém
ústavu DEKPROJEKT. Téma zaměřené na problematiku předání díla, odpovědnosti za škodu, reklamace díla.
Drama při rekonstrukci střechy bazénové haly ﬁnancované z dotačních
programů – Ing. Jiří Filip – Peripetie rekonstrukce jednoho z nejstarších
krytých bazénů v ČR z evropských dotací. Zpráva o tom, kam se stavba dostala
s projektem, který sice umožnil získat dotaci, ale nereagoval na skutečný stav
konstrukcí.

Nefunkční návrh sklady šikmé střechy s parozábranou lehkého typu
– Stanislav Losenický – Rozbor příčin hydroizolačních poruch lehké skladby
střechy se zabudovaným dřevem. Význam větrání lehkých skladeb střech
s parozábranou z lehké fólie. Důsledky chybného hodnocení difúzních vlastností
lehké fólie pouze podle údajů přečtěných z technického listu výrobce.
Detaily střešních oken – Ing. Tomáš Kafka – V záklopu střechy zela díra pro
montáž sestavy střešních oken, v projektu ani čárka o principu zabudování oken
do souvrství střechy a počasí velmi nestálé. Zpráva o hledání a realizaci vhodného řešení pro náročné hydroizolační podmínky.
Rekonstrukce šikmé střechy administrativní budovy – Pavel Chlum –
Posouzení stavu vadné lehké skladby střechy s hladkou drážkovou krytinou.
Návrh a realizace rekonstrukce střechy.
Rekonstrukce střech mateřské školy – Tomáš Vrchota – Vlhkostní poruchy
způsobené především dosluhující krytinou z asfaltových šindelů omezovaly
provoz MŠ. Doporučený návrh rekonstrukce a záznam z realizace oprav.
Závady dvouplášťových střech – Ing. Tomáš Ziegler – Dvouplášťové střechy
s lehkým spodním pláštěm jsou rizikovou konstrukcí. Dva případy z mnoha…
Rekonstrukce šikmé střechy – Ing. Robert Kokta – Rozbor stavu vadné
lehké skladby. Návrh a realizace rekonstrukce. Konstrukční a materiálové řešení
nové skladby střechy a poznatky z rekonstrukce.
Spolehlivé řešení šikmé střechy s parozábranou a tepelnou izolací
montovanou zdola – Jiří Všohájek – Zatím málo obvyklé, ale spolehlivě těsné
řešení parozábrany montované z interiéru.
Rekonstrukce povrchů ve veřejných venkovních bazénech - technickoekonomická rozvaha – Milan Hromádko – Rozvaha nad nejčastějšími způsoby realizace a rekonstrukce bazénových těles pomocí keramického obkladu,
nerezové vany, bazénové fólie nebo nátěru. Uplatnění životních cyklů uvedených
variant v technickoekonomické rozvaze.
Rekonstrukce bazénů za použití izolačních fólií – David Svoboda – Rekonstrukce velkého veřejného a menšího soukromého bazénu pomocí bazénové
fólie. Materiály, provedení detailů.

PROBLÉMY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ OBÁLKY STAVEB
Shrnutí poznatků z dopoledního programu – Panelová diskuze odborníků
vystupujících dopoledne v sálech 7 a 12. Zaměření především na otázky spolehlivosti konstrukcí a životnosti materiálů, zhodnocení legislativního prostředí, úroveň
znalostí účastníků výstavby a vzájemnou komunikaci účastníků výstavby.
Poznatky z dozorů staveb – Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., katedra technologie staveb FSv ČVUT, MIRRO s.r.o. – Boj o kvalitu staveb, poznatky z výkonu
dozoru a koordinace rozsáhlejších staveb.
Stavba pobočky STAVEBNINY DEK v Praze Hostivaři – Ing. Josef Kurka
– Jeden z pražských techniků stavebnin DEK se chce krátce pochlubit novým
areálem pobočky stavebnin DEK v Praze Hostivaři. Bezpochyby se jedná o největší stavbu svého druhu v ČR. Ještě zajímavější je jedinečný systém odbavení
zákazníků a rozsah poskytovaného servisu. Příspěvek obsahuje časosběrný záznam
z průběhu osmiměsíční výstavby.
Požadavky na konstrukce střech halových objektů – Ing. Adam Vala
– Využití dokumentu Skladby a systémy DEK k prokázání splnění požárních,
tepelnětechnických a hydroizolačních požadavků na střechu velké skladovací haly.
Poznatky z průběhu realizace střechy.
Střechy a fasády DEKMETAL – Ing. Evžen Janeček – Vlastnosti a využití
plechových krytin a fasádních systémů DEKMETAL. Reference netradičních
architektonických řešení kovových fasád.
Rekonstrukce obvodového pláště budovy CERMAT – Ing. Libor Koubek
– Rekonstrukce fasády administrativní budovy s původními Boletickými panely,
likvidace azbestového materiálu, detailní záznam realizace fasádního systému
DEKMETAL.
Řešení rekreačního objektu panelovým systémem DEKPANEL – Radek
Urbánek, Dis. – Elegantní stavba rekreačního objektu realizovaná z nosných
dřevěných panelů s pohledovou úpravou interierových povrchů. Řešení střechy
s viditelnými krokvemi.
Rychlé a efektivní řešení nástavby systémem DEKPANEL – Ing. Lukáš
Klement – Využití dřevěných panelů pro rychlou realizaci nástavby stávající
provozovny. Podrobný záznam z realizace.
Skladby vegetačních střech – Ing. Jaroslav Nádvorník – Vlastnosti, využití
a navrhování vegetačních střech. Konstrukční principy a materiály pro různé sklony
střech. Představení nové návrhové pomůcky stavebnin DEK.

