
19. MEZINáRODNí KONfERENCE  
MěSTSKé INžENýRSTVí K.VARy 2014
Téma: „ŠKOLSTVÍ A MĚSTO“ 6.června 2014  
od 8.30 hodin, HOTEL THERMAL Karlovy Vary, Kongresový sál

19. INTERNATIONALE KONfERENZ 
STADTTECHNIK KARLOVy VARy 2014
Thema: „SCHULWESEN UND STADT“ am 6.Juni 2014  
um 8,30 Uhr, HOTEL THERMAL Karlovy Vary, Kongresssaal
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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Český svaz staveních inženýrů
ve spolupráci s organizacemi / 

 unter Mitwirkung von folgenden Organisationen:

BAyERISCHE INGENIEURKAMMER – BAU
INGENIEURKAMMER SACHSEN

INGENIEURKAMMER THÜRINGEN
 VERBAND BERATENDER INGENIEURE (VBI)

SLOVENSKá KOMORA STAVEBNýCH INžINIEROV
Česká společnost městského inženýrství ČSSI

 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

fakulta stavební VUT Brno

Záštitu nad pořádáním konference převzali 
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství ČR 

PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje  
a Dipl.-Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary 

Die Konferenz findet unter der Schirmherrschaft  
PhDr. Marcel Chládek, MBA, Schulminister der Tschechischen Republik 

PaedDr. Josef Novotný, des Präsidenten der Region Karlovy Vary 
und Dipl.-Ing. Petr Kulhánek, Oberbürgermeister der Stadt Karlovy Vary

Dny stavitelství a architektury 
Karlovarského kraje 2014



Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Je určena pro au-
torizované osoby, zejména v oboru „Městské inženýrství“ a dále pro pracovníky státní správy, 
zástupce samosprávy, studující stavebních fakult vysokých škol, hlavně oboru městské inženýr-
ství, pro projektanty i dodavatele.
8:30–9:00 Registrace
9:00–9:10 Konference „Městské inženýr-

ství 2014“ přivítání a představe-
ní čestných hostů konference 
Dipl.-Ing. Svatopluk Zídek, 
předseda výboru 
Oblasti ČKAIT K.Vary

9:10–9:20 Zahájení konference 
Dipl.-Ing. Petr Kulhánek,  
primátor města Karlovy Vary

9:20–9:30 Vystoupení zástupce  
Ministerstva školství,  
mládeže a tělovýchovy

9:30–9:40 Úvod do problematiky  
konference 
Doc.Dipl.-Ing. František Kuda, CSc. 
předseda vědecké rady konfe-
rence MI Karlovy Vary

9:40–10:00 Transformace montované školy 
v Saalfeld-Gorndorf (Durynsko) 
Dipl.-Ing. Thomas Brückner,  
Ingenieurkammer Thüringen

10:00–10:20 Energetická sanace a využití 
obnovitelných energií při výstav-
bě škol 
Dipl.-Ing. Aloys Graw, Pla-
nungsbüro Graw (VBI)

10:20–10:40 Konverze ve Würzburgu (Bavor-
sko) rozšíření univerzity a nová 
městská čtvr 
Dipl.-Ing+Ing.(grad.) Norbert Böhm 
Architekt (BayIK)

10:40–11:00 Energeticky účinné školské 
a sportovní stavby v souvislosti 
s rozvojem města (Sasko) 
Dr. Karsten Vietor,  
společník a ředitel společnosti 

„Am Königswald“ Dresden 

11:00–11:20 fakulta informatiky a informač-
ních technologií STU v Bratislavě 

- od ideového návrhu po kolau-
daci 
autoři: Ing. arch. František 
Kaločay, Ing. František Solár, 
Ing. Ján Jakubov 
přednese: Ing. Ján Jakubov

11:20–11:35. Přestávka.na.kávu
11:35–11:55 Modernizace školských zaříze-

ní, investiční procesy v životním 
cyklu školských zařízení (Karlo-
varský kraj) 
Mgr. Pavel Janus 
Integrovaná střední škola tech-
nická a ekonomická Sokolov

11:55–12:15 Provoz a infrastruktura Němec-
ké školy v Praze (ČKAIT) 
Ing. Pavel Kvasnička 
ČKAIT Praha

12:15–12:35 Vysokoškolský areál ČVUT Praha 
a jeho koncepční rozvoj (ČKAIT) 
Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. 
fA ČVUT Praha, ČKAIT Praha

12:35–12:55 Městské prostředí a školská za-
řízení ve vztahu k městskému in-
ženýrství (ČSSI) 
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. 
fakulta stavební VŠB-TU Ostra-
va, ČSMI

12:55–13:15 Panelová diskuze k přednese-
ným referátům 
Moderují: 
Dipl.-Ing. Pavel Křeček  
a Dipl.- Ing. Jitka Thomasová 
ČKAIT & ČSSI

13:15–14:00 Zhodnocení a závěr konference 
Doc.Dipl.-Ing. František Kuda, CSc. 
předseda vědecké rady  
konference MI Karlovy Vary
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Die Konferenz gehört zum fortbildungssystem des ČKAIT-Mitglieder. Sie ist vor allem für au-
torisierte Personen, insbesondere im fachbereich „Stadttechnik“ sowie für Beamte, Kommunal-
vertreter, Studenten an Baufakultäten, insbesondere der fachrichtung Stadttechnik, für Planer 
und Bauunternehmen bestimmt.
8:30–9:00 Präsenzaufnahme
9:00–9:10 Konferenz „Stadttechnik 2014“ – 

Begrüßung und Vorstellung der 
Ehrengäste 
Dipl.-Ing. Svatopluk Zídek;  
Vorsitzender des regionalen  
Ausschusses von ČKAIT K.Vary

9:10–9:20 Eröffnung der Konferenz 
Dipl.- Ing. Petr Kulhánek,  
Oberbürgermeister  
der Stadt Karlovy Vary

9:20–9:30 Auftritt eines Vertreters  
des Ministeriums für Schulwesen 
und Jugend sowie Sport

9:30–9:40 Einleitung in die Problematik  
der Konferenz 
Doc.Dipl.-Ing. František Kuda, CSc. 
Vorsitzender des Wissenschaft-
lichen Beirats der Konferenz 
Stadttechnik Karlovy Vary 

9:40–10,00 Umgestaltung einer Plattenbau-
schule in Saalfeld-Gorndorf / 
Thüringen 
Dipl.- Ing. Thomas Brückner, 
Ingenieurkammer Thüringen

10:00–10:20 Energetische Sanierung  
und die Nutzung erneuerbaren 
Energien im Schulbau 
Dipl.-Ing. Aloys Graw,  
Planungsbüro Graw (VBI)

10:20–10:40 Konversion in Würzburg (Bayern) 
Universitätserneuerung  
und neuer Stadtteil 
Dipl.-Ing+Ing.(grad.) Norbert Böhm 
Architekt (BayIK)

10:40–11:00 Energieeffiziente Schul- und 
Sportbauten im Zusammenhang 
mit der Stadtentwicklung (Inge-
nieurkammer Sachsen) 
Dr. Karsten Vietor,  
geschäftsführender Gesell-
schafter der „Am Königswald“ 
Planungsgesellschaft GmbH 
Dresden

11:00–11:20 fakultät für Informatik und Infor-
mationstechnologien an der TU 
in Bratislava - vom Planungskon-
zept bis zur behördlichen Ab-
nahme 
Autoren: Ing. arch. František 
Kaločay, Ing. František Solár, 
Ing. Ján Jakubov 
Referent: Ing. Ján Jakubov

11:20–11:35 Kaffeepause
11:35–11:55 Modernisierung von Schulein-

richtungen, Investitionsprozesse 
im Lebenszyklus von Schulein-
richtungen (Karlsbader Region) 
Mgr. Pavel Janus,  
Integrierte mittlere technische 
und Wirtschaftsschule Sokolov

11:55–12:15 Betrieb und Infrastruktur der 
Deutschen Schule in Prag 
(ČKAIT) 
Ing. Pavel Kvasnička 
ČKAIT Praha

12:15–12:35 Hochschulgelände der TU Prag 
und dessen Konzeptionsentwick-
lung (ČKAIT) 
Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. 
Architekturfakultät an der TU 
Prag, ČKAIT Prag

12:35–12:55 Städtische Umwelt und  
Schuleinrichtungen im Bezug  
auf die Stadttechnik (ČSSI) 
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. 
Baufakultät an der TU Ostra-
va, ČSMI

12:55–13:15 Podiumsdiskussion  
zu den vorgetragenen Referaten 
Moderatoren  
Dipl.-Ing. Pavel Křeček  
und Dipl.-Ing. Jitka Thomasová; 
ČKAIT & ČSSI

13:15–14:00 Beurteilung  
und Abschluss der Konferenz 
Doc.Dipl.-Ing. František Kuda, CSc. 
Vorsitzender des Wissenschaft-
lichen Beirats der Konferenz 
Stadttechnik Karlovy Vary
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Závazně se přihlašujeme na celostátní konferenci Městské inženýrství Karlovy Vary 2014, ko-
nané dne 6. června 2014 v hotelu Thermal Karlovy Vary.

Wir melden uns verbindlich zur internationalen Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2014 an, 
die am 6. Juni 2014 im Hotel Thermal Karlovy Vary stattfindet.

Město, obec, organizace, firma / Stadt, Gemeinde, Unternehmen, firma:

 
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Adresa / Anschrift:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

IČ / Id.-Nr.: ..............................................................................DIČ / UStID: ...............................................................

Telefon: ................................................................................................................................................................................

fax: ........................................................................................................................................................................................

Jméno účastníka / Namen der Teilnehmer

1) ............................................................................................................................................................................................

2) ............................................................................................................................................................................................

3) ............................................................................................................................................................................................

4) ............................................................................................................................................................................................

5) ............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................   ............................................................................................
datum podpis, razítko
Datum Unterschrift, Stempel

Zašlete nejpozději do 23.5.2014
Bitte spätestens bis 23.5.2014 zusenden

Závazná přihláška:
Verbindliche Anmeldung
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Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................................................................................... 
dali příkaz k úhradě za naše(ho) pracovníky(a) na účastnický poplatek:

Hiermit bestätigen wir, am ........................................................................................................................................ 
durch einen Zahlungsauftrag die Teilnehmertaxe für unsere(n) Mitarbeiter beglichen zu haben:

a)
za 1 přihlášeného 1.500,– Kč
pro Teilnehmer 65,– 

b)
za 1 člena pořadatelských organizací 750,– Kč
für Mitglieder der veranstaltenden Organisationen 33,– 

c)
účast členů ČKAIT – MI bezplatná
Eintritt für Mitglieder von ČKAIT – ST gratis

Uvete prosím následující údaje – z přihlášených je:
Geben Sie bitte folgende Daten an – von den Angemeldeten sind:

................nečlenů./.Nichtmitglieder.

................členů.pořadatelských.organizací./.Mitglieder.der.veranstaltenden.Organisationen

 členská čísla:  ..................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

................členů.ČKAIT.–.obor.MI./.Mitglieder.von.ČKAIT.–.Sektion.Stadttechnik

 členská čísla:  ..................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

................účastníků.oběda./.nehmen.am.Mittagessen.teil

Celkem poukázaná částka / Die zu überweisende Summe von:

 ................................................................................................................................................................................................
bude uhrazena z našeho účtu číslo / wird überwiesen von unserer Konto-Nr.:

 ................................................................................................................................................................................................
přes peněžní ústav / bei der Bank:

 ................................................................................................................................................................................................
ve prospěch účtu (zugunsten von) Komerční banky K.Vary číslo účtu (Konto–Nr.): 
514 912 025 7/ 010 0  KS: 0308 , VS: 2014

Informace.pro.účastníky.z.řad.členů.ČKAIT.(mimo.obor.MI):.
Na základě souhlasu předsedy výboru oblasti ČKAIT s účastí přeúčtují organizátoři vložné za 
jejich účast (750,- Kč) příslušné OK ČKAIT – je však nutno uvést bezpodmínečně do přihlášky 
číslo autorizace.

Konference.MI.je.zařazena.do.systému.celoživotního.vzdělávání.členů.ČKAIT.
Autorizovaní inženýři v oboru městské inženýrství vložné na konferenci nehradí. Autorizova-
né osoby v oboru dopravní stavby, vodohospodářské stavby a obor technika prostředí sta-
veb rovněž vložné nehradí, pokud požádají vedení svých oblastních kanceláří o delegování 
na konferenci potvrzením přihlášky.
Požádat o potvrzení přihlášky lze ve všech OK ČKAIT. O zaslání přihlášky (i elektonicky) je 
možno požádat i v sekretariátu konference: OK ČKAIT Karlovy Vary, Stará Kysibelská 45, 
360 09 Karlovy Vary, fax+tel.: 353 234 634, e-mail: karlovyvary@ckait.cz.

Po tv rzen í  o  zap la cen í :
Zah lungsbes tä t igung :
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1) Závaznou přihlášku s potvrzením o úhra-
dě účastnického poplatku, případně 
souhlas předsedy výboru oblasti ČKAIT 
příslušné OK ČKAIT s účastí, zašlete do 
23.5.2014 na níže uvedenou kontaktní 
adresu pořadatele.

2) Vložné 1500,– Kč (vč. 21% DPH) na oso-
bu za nečlena pořadatelské organizace, 
750,– Kč (vč. 21% DPH) za člena pořa-
datelských organizací, 0,- Kč za čle-
na ČKAIT – obor MI. V ceně je zahrnut 
účastnický poplatek a sborník.

3) Cena semináře je stanovena doho-
dou mezi dodavatelem (pořadatelem) 
a odběratelem (účastníkem). Přihlašující 
organizace akceptuje nabídku dodava-
tele a závazně objednává účastníka na 
seminář. Při neúčasti přihlášeného nebo 
jeho náhradníka se poplatek nevrací.

4) Platbu vložného poukažte na účet 
Komerční banky Karlovy Vary číslo: 
5149120257/0100, konstantní symbol: 
0308, variabilní symbol: 2014. (Daňo-
vý doklad obdrží účastníci poštou).

1) Bitte die verbindliche Anmeldung ein-
schließlich Bestätigung über Einzahlung 
der Konferenzgebühr, ggf. einer einer 
Teilnahme des Vorsitzenden des Regio-
nalausschusses von ČKAIT bis 23.5.2014 
an die unten genannte Anschrift des Ver-
anstalters zu senden.

2) Konferenzgebühr 65,–  pro Person für 
Nichtmitglieder der veranstaltenden Or-
ganisationen, 33,-  pro Mitglied der ver-
anstaltenden Organisationen. Im Preis 
sind die Teilnehmertaxe und die Sam-
melschrift der Konferenz einbegriffen.

3) Der Preis des Seminars wurde als ein 
Vertragspreis zwischen dem Lieferer 
(Veranstalter) und dem Abnehmer (Teil-
nehmer) vereinbart. Das anmeldende 
Unternehmen akzeptiert das Angebot 
des Lieferers, und meldet seinen Mitar-
beiter zum Seminar verbindlich an. Bei 
Absenz des Angemeldeten bzw. seines 
Vertreters verfällt die Teilnehmertaxe.

4) Die Zahlung ist an Komerční banka Kar-
lovy Vary, Konto–Nr. 5149120257/0100, 
konst. Symbol 0308, variables Sym-
bol 2014 zu überweisen. (Die entspre-
chenden Steuerbelege erhalten Sie per 
Post).

Kontaktní.adresa.pořadatele./.Anschrift.des.Veranstalters:
OK ČKAIT Karlovy Vary 
Stará Kysibelská 45 
360 09 Karlovy Vary IČ: 45770743
fax/tel: 353 234 634

Kontaktní.osoba.pořadatele./.Ihr.Ansprechpartner.beim.Veranstalter:
Ing. Jiří LODR, 
tel./fax: +420 353 240 242, 
GSM: +420 725 051 820, +420 604 201 118

Organ iza čn í  pokyny  a  podmínky  smlouvy :
Organ i sa t i onsh inwe i se  und  Ver t ragsb ed ingungen :
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