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V šestém roèníku cyklu semináøù Rekonstrukce a sanace v praxi se zamìøujeme na praktické zkušenosti s návrhem a
provádìním stavebních prací. Na pøáním úèastníkù pøedchozích roèníkù se více vìnujeme problematice sanace staveb
urèených ke shromaïování vod. V nìkolika pøíspìvcích se budeme vìnovat správnému navrení a pouití stavebních
materiálù a systémových øešení. Ze zkušeností pøi øešení reklamací lze konstatovat, e sice na trhu a ve stavební praxi
existují systémová øešení a materiály øešící poadavky investorù èi legislativy, zásadní problém nastává ve fázi jejich
správného návrhu a samotném provedení pøímo na stavbì.

PROGRAM SEMINÁØE
8:30 - 9:00 prezence úèastníkù
9:00 - 9:10 zahájení semináøe
9:10 - 9:50 Ing. Martin Bureš (LB Cemix s. r. o.)
Pouití sádrových omítek a stìrek pøi rekonstrukcích interiérù
9:50 - 10:30 Petr Müller (Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)
Sanace betonových nádrí, záchytných jímek, vodojemù, ÈOV a podobných
vodohospodáøských staveb
10:30 - 11:10 Jiøí Pavlíèek (Henkel ÈR, spol. s r. o.)
Lepící malty a jejich vyuití na stavbách pro vysprávky konstrukcí èi sanace zásady pro výbìr lepících malt s poadovanými vlastnostmi
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11:40 - 12:20 Ing. Tomáš Heøman (LASSELSBERGER, s.r.o.)
Dlouhodobì funkèní øešení utìsnìní koupelen a dalších prostor v interiéru
proti pronikání vlhkosti do konstrukce
12:20 - 13:20 Ing. Pavel Šastný CSc. (Remmers s. r. o.)
Charakteristické vlhkostní vady a poruchy staveb postavených po roce 1990
13:20 - 13:35 ukonèení semináøe, vydávání potvrzení o úèasti, volná diskuse s pøednášejícími
Poøadí pøednášek se mùe v jednotlivých místech konání lišit v závislosti na pøíjezdu pøednášejících.

ODBORNÝ GARANT
Ing. Petr Kuèera, CSc., technický øeditel, Centrum stavebního inenýrství, a.s., Praha

www.csias.cz

POUITÍ SÁDROVÝCH OMÍTEK A STÌREK PØI REKONSTRUKCÍCH INTERIÉRÙ
Ing. Martin Bureš
(LB Cemix s. r. o.)

Stále populárnìjší sádrové omítky a stìrky, vhodné pro interiérové omítání novostaveb i
rekonstrukce starších objektù, lze pouít jako jednovrstvé systémy, ale také jako finální vrstvy
jiných typù podkladních omítek. V interiéru je moné je kombinovat se sádrokartony a nìkteré
typy, na rozdíl od bìných omítek, lze povrchovì upravovat gletováním a vytvoøit tak esteticky
odlišný povrch. Pozornost bude vìnována i specifickým funkèním a aplikaèním vlastnostem
sádrových produktù, jejich uití ve vlhkých prostorách a monostem lepení keramických obkladù.
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Pøíspìvek se zabývá praktickými zkušenostmi s pøípravou a provádìním sanací
betonových nádrí, jímek, vodojemù a podobných vodu zadrujících staveb. Pøedstaví
základní diagnostiku i návrh sanaèních opatøení, nezapomíná ani na samotnou realizaci.
Èást je vìnována té rizikovým faktorùm a chybám vyskytujícím se v návrzích sanace
i pøi samotném provádìní.

LEPÍCÍ MALTY A JEJICH VYUITÍ NA STAVBÁCH PRO VYSPRÁVKY KONSTRUKCÍ ÈI SANACE
ZÁSADY PRO VÝBÌR LEPÍCÍCH MALT S POADOVANÝMI VLASTNOSTMI
Jiøí Pavlíèek
(Henkel ÈR, spol. s r. o.)

Na stavbách se mnohokrát pøi opravách a vysprávkách konstrukcí, jako levné a jednoduché
øešení, pouívají lepidla pro obklady a dlaby. Na stavbách je neustálý problém s nesprávnou
aplikací tìchto hmot. Vysvìtlíme rozdíl mezi lepidlem a lepicí maltou, porovnáme si jejich
základní vlastnosti a vysvìtlíme parametry jako open time, slip, correction, tedy vlastnosti,
které jsou pro øemeslníky klíèové. Pøitom bìný øemeslník uvedené parametry a vlastnosti
tìchto hmot nezná a neumí tedy posoudit vhodnost jejich pouití pro daný úèel.
Na pøíkladech z praxe a pøípadových studiích ukáeme správnou i nesprávnou aplikaci èi
dùsledky nesprávné volby materiálu.
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DLOUHODOBÌ FUNKÈNÍ ØEŠENÍ UTÌSNÌNÍ KOUPELEN A DALŠÍCH PROSTOR V INTERIÉRU PROTI
2018
PRONIKÁNÍ VLHKOSTI DO KONSTRUKCE
Ing. Tomáš Heøman
(LASSELSBERGER, s.r.o.)

Krátkodobé, ale opakované namáhání podkladové a nosné konstrukce budovy v prostorech
vystavených pùsobení vody významnì tuto konstrukci zatìuje a zpùsobuje její poruchy.
Ty mohou být v pøípadì nìkterých materiálù a fatální. Jakákoliv netìsnost dále vytváøí
ideální prostøedí pro tvorbu mikroorganismù. Na pøíkladech z praxe vám ukáeme, jakých
postupù se v návrhu a provádìní u místnosti s mokrým provozem vyvarovat a co pøináší
správnì provedená systémová øešení, která jsou k dispozici. A u se jedná o stìny, podlahy,
napojení zaøizovacích pøedmìtù pøi souèasném pouití obkladù, dlaeb a dalších keramických
prvkù.

CHARAKTERISTICKÉ VLHKOSTNÍ VADY A PORUCHY STAVEB POSTAVENÝCH PO ROCE 1990
Ing. Pavel Šastný CSc. V pøíspìvku pøedstavím vady a poruchy staveb postavených po roce 1990, které souvisí
(Remmers s. r. o.)
s pronikáním vlhkostí do konstrukcí. Popíši jak se vada projevovala, zpùsoby a postupy,
kterými byla jištìna pøíèina vzniku vady a zpùsob, jakým byla vada odstranìna, pokud to
bylo moné.
Vìnovat se budeme jak vadám spojeným s nekvalitnì provedenou hydroizolací spodní
stavby, tak dalším zpùsobùm pronikání vlhkosti do staveb.

TERMÍNY
A MÍSTA KONÁNÍ
Datum Mìsto
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Kód akce
(pro pøihlášení prostøednictvím SMS)

16.1. Plzeò

Støední odborné uèilištì elektrotechnické, Kinosál, Vejprnická 663/56

RPL

17.1. Praha

SOŠ stavební a zahradnická, Uèòovská 100/1, Praha 9, hlavní spoleèenský sál

RPH

23.1. Hradec Králové KC Aldis, Malý sál, Elišèino nábøeí 375

RHK

25.1. Brno

VÝSTAVIŠTÌ BVV, Výstavištì 1, sál Morava, Pavilon A3

RBR

30.1. Zlín

Technologické inovaèní centrum Zlín, Vavreèkova 5262, 4. patro

RZL

31.1. Ostrava

Vysoká škola báòská – technická univerzita Ostrava -Poruba, budova Nové auly

RHK

(velká aula NA1, køiovatka ulic 17. Listopadu a Hlavní tøída)

6.2. Liberec

Centrum babylon, kongresový sál (hotelová èást CB), Nitranská 1, Liberec

RLB

7.2. Ústí nad Labem Národní dùm, Velká Hradební 33

RUL

8.2. È. Budìjovice

RCB

Støední škola polytechnická, konferenèní sál, Nerudova 59, Èeské Budìjovice

Akce je pøihlášena do programu celoivotního vzdìlávání ÈKAIT i ÈKA.
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PØIHLÁŠKA
Titul, jméno a pøíjmení jednotlivých úèastníkù:
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Kontaktní osoba (je-li odlišná od úèastníka):
Organizace:
Kontaktní adresa vè. PSÈ:
IÈ, DIÈ:
Telefon:

Fax:

E-mail (povinný údaj):

7

Semináøe se zúèastním v tomto mìstì:
16.1. Plzeò
17.1. Praha
30.1. Zlín
31.2. Ostrava
8.2. Èeské Budìjovice

23.1. Hradec Králové
6.2. Liberec

25.1. Brno
7.2. Ústí nad Labem

Datum a podpis:
Úèast na semináøi je zdarma. Poèet míst je omezen. Pøihlášení budou zaøazeni dle poøadí pøihlášek. Pøihlaste se vèas!
Instrukce pro pøihlášení naleznete na následující stranì.

www.organizacni.cz

INSTRUKCE PRO PØIHLÁŠENÍ
ZPÙSOBY PØIHLÁŠENÍ
WEB
POŠTA
FAX
E-MAIL

SMS
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on-line vyplòte a odešlete formuláø na www.rasvp.cz
vyplnìnou pøihlášku odstøihnìte a zašlete na adresu:
ORGANIZAÈNÍ.cz, M. Bezouška, Krásný Studenec 133, 405 02 Dìèín
vyplnìnou pøihlášku zašlete faxem na èíslo 412 151 999
vyplnìnou pøihlášku oskenujte a zašlete na adresu info@organizacni.cz
* nebo zašlete e-mail na info@organizacni.cz ve tvaru:
JMENO_PRIJMENI_KOD AKCE_telefonní èíslo, na kterém budete k zastiení
Pøíklad: JOSEF_NOVAK_RHK_723000000
* zašlete SMS na telefonní èíslo 776 103 540 ve tvaru:
JMENO_PRIJMENI_KOD AKCE_telefonní èíslo, na kterém budete k zastiení
Pøíklad: JOSEF_NOVAK_RHK_723000000
* Po pøihlášení SMS èi e-mailem Vás budeme kontaktovat
a pøihlášku s Vámi zpracujeme telefonicky.
Kód akce pro SMS pøihlášení naleznete na stranì 5.

POØADATEL SEMINÁØÙ

organizaèní.cz

Miroslav Bezouška
GSM: +420 776 103 540
E-MAIL: info@organizacni.cz
www.facebook.com/organizacni.cz
www.organizacni.cz

Partneøi semináøe:

v praxi

2018

