
OSOBNÍ POZVÁNKA NA KONFERENCI
Tepny našeho bytového domu

Obnova bytových domů se v období uplynulé hospodářské stagnace stala jedním z hnacích motorů stavebnictví v České i Slovenské republice. Je jím 
i v současné době, mění se pouze její profesní zaměření.

Obvodové pláště bytových domů jsou dnes již převážně po sanaci i zateplené. Na řadě jsou jejich vnitřní části, které můžeme bez nadsázky nazvat tepnami 
našich bytových domů. Zajišťují pro obyvatele koloběh životně důležitých médií, tedy energií, pitné i teplé vody, zemního plynu, nebo čerstvého vzduchu.
Tzv. technická zařízení budov budou hrát v průběhu několika následujících let při obnově bytových domů prim. Například výměnu rozvodů vody, 
kanalizace i rozvodů plynu řadí obyvatelé panelových domů podle statistických průzkumů k nejaktuálnějším problémům pro nejbližší období. 

Je nejvyšší čas věnovat obnově technického zařízení budov v bytových domech zaslouženou pozornost. Firma REHAU pro Vás připravila jedinečnou 
odbornou konferenci, která se systematicky věnuje mnohým aspektům obnovy ‘tepen našeho bytového domu‘‘ a zároveň reprezentuje mnohaleté 
zkušenosti odborníků a realizace z praxe.

Jménem společnosti REHAU bych Vás rád pozval, ve dnech 8. a 9. září 2015 do Brna, na 1. ročník mezinárodní odborné konference
Tepny našeho bytového domu se zaměřením na obnovu technického zařízení budov. 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Ing. Igor Borguľa
Director
Head of Sales Building Technologies CZ SK HU
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PROGRAM
Středa 9. 9. 2015:

8:30 - 12:30 Odborné přednášky
n Manuál správnej obnovy bytového domu – Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., STU Bratislava
n Skúsenosti so sanáciou rozvodov v bytovom dome a dosiahnuté úspory – predseda spoločenstva Pribinova Puchov, Ing. Milan Gabaj
n Požiarne aspekty pri sanácii TZB v bytových domoch – Ing. Viliam Fusek, Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, Nitra
n Vykurovanie a príprava TV v bytových domoch tepelnými čerpadlami – Ing. Jiří Sedláček, NIBE a Ing. Jaroslav Urdzik, Epitrend (NIBE Partner)
n Stav elektrických rozvodů v bytových domech a jejich sanace, Ing. Petr Němec, Občanské sdružení Pro náš dům, Brno
n Vetranie v bytových domoch – Ing. Roman Grolmus, Grolmus a spol.s.r.o, Prievidza
n Štátna podpora obnovy bytových domov v SR, Ing. Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoja bývania SR, Bratislava
n Podpůrné a dotační programy pro obnovu bytových domů v ČR a SR – Ing. Petr Němec, Občanské sdružení Pro náš dům, Brno
n Okenné výplňové konštrukcie od roku 2016 v bytových stavbách – Doc. Ing. Peter Suchánek, Phd., REHAU s.r.o. SK, Bratislava

12:30 Ukončení odborné části konference a společný oběd

PROGRAM
Úterý 8. 9. 2015:
13:00 – 14:00 Registrace
14:00 – 14:15 Přivítání a úvodní slovo – Ing. Igor Borguľa, Director, Head of Sales Building Technologies REHAU CZ SK HU

14:15 – 18:00 Odborné přednášky
n Technická zařízení v budovách s téměř nulovou spotřebou energie – Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT Praha
n Hygienické zabezpečení teplé vody a životnost potrubí vnitřního vodovodu – Doc.Dr.Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP s.r.o., Brno
n Materiály a design vnitřního vodovodu a jejich vliv na kvalitu pitné vody a na zdraví, MUDr. František Kožíšek, CSc.. Praha
n Normy a legislatíva v oblasti zdravotnotechnických inštalácií – Doc. Ing. Jana Peráčková, Phd., STU Bratislava
n Jak správně volit materiál pro vnitřní vodovod – Ing. Zdeněk Žabička, projektant ZTI, Brno
n Rozvody pitnej a teplej vody v bytových domoch – Ing. Igor Krajčovič, REHAU s.r.o. SK, Bratislava
n Výměna rozvodů vnitřní kanalizace – Jan Vokáč, REHAU s.r.o. CZ, Praha
n Skúsenosti s prípravou a realizáciou výmeny rozvodov v bytových domoch, Ing. Marián Duranka, Eran TZB s.r.o., Bratislava
n Zkušenosti s přípravou a realizací výměny rozvodů v bytových domech, Milan Pleskot, Vodoinstalace, Ostrov
n Sanace azbestocementových odpadních rour v bytových domech, Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., Foster Bohemia s.r.o., Praha

18:00 Ukončení odborné části úvodního dne

18:30 Večerní recepce, společenský program
Očekávají Vás kulinářské speciality v hotelové restauraci Lucullus. Nabídneme Vám ochutnávku nejlepších českých a slovenských vín 
i degustaci rumů. Největší hity hudební historie Vám k tanci i poslechu zahraje brněnská kapela „Meteor z Prahy“.
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Srdečně Vás zveme, ve dnech 8. a 9. září 2015 do Brna, na výjimečnou odbornou konferenci Tepny našeho 
bytového domu se zaměřením na obnovu technického zařízení budov v bytových a panelových domech.

Jednotný účastnícký poplatek je 540,- Kč včetně DPH na osobu.

Odbornou garanci převzali:
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT Praha
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., STU Bratislava

Konferencí a večerem Vás bude provázet Aneta Savarová.

Kapacita je omezená a po jejím naplnění se možnost rezervace uzavře.  
Doporučujeme proto včasnou rezervaci a přihlášení na: www.stupacky.sk/formular. Uzávěrka přihlášek je .......................
V ceně jsou pokryty náklady na ubytování v luxusním čtyřhvězdičkovém hotelu International Brno, parkování, občerstvení včetně obědů a bohatý společenský 
večer s rautem. Požadavek na rezervaci ubytování a parkování je nutné označit v registračním formuláři.
V případě dotazů ohledně registrace se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy praha@rehau.com.

Organizátor:

Mediální partneři:

Partner:

časopis o stavebníctve a kultúre bývania

sandkat
Text napsaný psacím strojem
    15.7. 2015




