Konference

Tepelná ochrana
a energetická náročnost budov 2012
se koná 27. a 28. 11. 2012 v hotelu Santon, Přístavní 38, Brno
Cílem konference je seznámit odbornou i laickou veřejnost s novinkami v předpisech o energetické náročnosti
budov, zejména zákonem č. 318/2012 Sb. (novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií), novou vyhláškou
o energetické náročnosti budov, příslušnými TNI, ČSN 73 0540-2 v platném znění. Témata konference jsou zaměřena
na novinky v požadavcích, podmínky zpracování průkazů energetické náročnosti a jejich kontroly, podrobnosti
navrhování a provádění staveb s velmi nízkou energetickou náročností, včetně kontroly těchto činností. Těžiště
přednášek je ve stavební části, jejíž základem je tepelná ochrana budov. Pozornost je však věnována i technickým
systémům, jejich optimálnímu návrhu a provozování. Technická řešení doplní zkušenosti s ekonomikou výstavby budov
s téměř nulovou spotřebou energie.
Odborný garant: Ing. Jiří Šála, CSc., MODI Praha

Organizační garant: AZ Promo s.r.o.

Záštita konference:

Mediální partneři:

ČR - státní energetická inspekce

Program 27. 11. 2012

n Od 19 hod. Společenský večer v hotelu Santon
(samostatná přihláška)

n 8,30 – 9,00 Prezence
n I. BLOK
• Zástupce MPO
Úvodní slovo – Stav zavádění nových předpisů o energetické náročnosti
budov
• Ing. Jiří Šála, CSc., MODI Praha
Tepelná ochrana budov od detailů po energetickou náročnost
• Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT v Praze, fakulta stavební,
katedra KPS
Kvalitní budovy jako společenský problém
n 10,30 – 10,45 Přestávka, občerstvení
n II. BLOK
• Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., VUT v Brně, fakulta architektury
Ekonomika výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností
• Ing. Jiří Šála, CSc., MODI Praha
Požadavky v nových předpisech o energetické náročnosti budov
• Mgr. Jan Teicher, SEI Praha
Kontrola průkazů energetické náročnosti budov a její zajišťování SEI
• Ing. Karel Vaverka, KV Projektstav, Třebíč
Kontrola kvality výstavby budov s velmi nízkou energetickou
náročností
n 13,00 – 14,00 Oběd
n III. BLOK
• Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS Praha – Certifikační společnost,
Praha
Prokazování energetické náročnosti jednotlivých stavebních konstrukcí
obálky budovy
• Ing. Pavel Rydlo, Sdružení EPS, Kralupy nad Vltavou
Tepelné izolace pro velmi nízkou energetickou náročnost budov
• Ing. Jan Antonín, Šance pro budovy, Praha
Požadavky na konstrukce obálky budovy pro různé úrovně její
energetické náročnosti
• Ing. Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Brno
Správná volba oken u energeticky úsporné výstavby a vliv jejich
zabudování
• Mgr. Petr Holub, Šance pro budovy, Praha
Podpora a motivace pro zavedení úsporných systémů výstavby
n 17,00 Ukončení programu prvního dne
Každý blok je ukončen diskusí

Program 28. 11. 2012
n 8,30 – 9,00 Prezence
n IV. BLOK
• Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební,
katedra TZB
Podklady pro výpočet energetické náročnosti budov v nové vyhlášce
a TNI
• Ing. Zdeněk Zikán, Atrea, Jablonec
Větrání čerstvým vzduchem a energetická náročnost budov
• Ing. Martin Jindrák, Atrea, Jablonec
Systémy větrání a přípravy teplé vody pro budovy s velmi nízkou
energetickou náročností
n 10,30 – 10,45 Přestávka, občerstvení
n V. BLOK
• Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební,
katedra TZB
Strategie optimálního návrhu technických systémů pro velmi nízkou
ENB
• Ing. arch. Josef Smola, Praha
Desatero pro kvalitní návrh a provedení budov s téměř nulovou
spotřebou energie
• Ing. Ladislav Tintěra, Praha
Energetický management budov a optimalizace provozu technických
systémů
• Ing. Jan Bárta, Centrum pasivního domu, Brno
Odborná podpora výstavby budov s téměř nulovou spotřebou
energie
n 13,00 Závěr konference
Každý blok je ukončen diskusí
n 13,00 – 14,00 Oběd

Projekt je realizován za finanční podpory Státního
programu na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů pro rok 2012 – Program
EFEKT.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Konference probíhá ve dnech 27. – 28. 11. 2012 v Kongresovém sálu hotelu Santon, Přístavní 38, Brno.
2. Registrace účastníků:
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 23. listopadu 2012.
Možnosti přihlášení:
- on-line přihláška na http://www.azpromo.cz/
- e-mail: azpromo@azpromo.cz
- faxem na číslo +420 286 882 021
- poštou na adresu: AZ Promo s.r.o., Dělnická 54, 170 00 Praha 7
3. Konferenční poplatek:
Konferenční poplatek uhraďte, prosím, do 23. listopadu 2012 na účet organizačního garanta konference:
(cena včetně DPH)
Účast 2 dny.....................................1980 Kč
Účast 1 den.....................................1440 Kč
Společenský večer.............................500 Kč.
Organizační garant: AZ Promo s.r.o., Dělnická 54, 170 00 Praha 7, DIČ: CZ 27252515
Číslo účtu: 1001120666/5500
Vedený u Raifeisenbank Praha
Variabilní symbol: 121
Daňový doklad obdržíte poštou nebo osobně při prezenci na konferenci.
Zájemci o účast na společenském večeru zašlou úhradu ve výši 500,- na osobu společně
s konferenčním poplatkem.na uvedený účet.
Při platbě v hotovosti:
(cena včetně DPH)
Účast 2 dny ...................................2 040 Kč
Účast 1 den....................................1 490 Kč
Společenský večer.............................550 Kč.
Konferenční poplatek je nevratný, ale lze vyslat náhradní osobu. Zahrnuje vložné, občerstvení v průběhu konference
a DPH. V případě neúčasti na společenském večeru nebude možné poplatek vrátit.
4. Ubytování
Ubytování si účastníci objednávají a hradí individuálně. Cena za ubytování v hotelu Santon
je 1290 Kč/noc/dvoulůžkový pokoj a 1085 Kč/dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu.
Součástí ubytování je snídaně.
5. Společenský večer
Společenský večer spojený s rautem a kuloárovými diskusemi se bude konat od 19.00 hod.
dne 27. 11. 2011 rovněž v hotelu Santon. Účast na společenském večeru je podmíněna úhradou vložného.
Cena společenského večera je 500,- Kč vč. DPH. Částku za účast na společenském večeru laskavě poukažte zároveň
s vložným, nebo uhraďte u registrace.
Bližší informace obdržíte na požádání při registraci.
6. Parkování
Bezplatné parkoviště před hotelem Santon. Parkovací plochy jsou monitorovány kamerovým systémem.

