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Seminář  Nové technologie stavitelství ze dřeva – produkty, 
 prefabrikáty a energetická efektivita
 Stavění ze dřeva v městské i venkovské zástavbě

ProLignum je společnou iniciativou organizací proHolz Austria, 
Nadace dřevo pro život a ČAPLH (Česká asociace podnikatelů 
v lesním hospodářství). Za podpory svých partnerů je činnost 
proLignum směřována k vytváření pozitivního obrazu dřeva jako 
stavebního materiálu u odborné veřejnosti. Za tímto účelem jsou 
pořádány společné propagační aktivity v oblasti architektury, 
stavebnictví a kultury, vždy neutrální ve vztahu k zemi původu.

Seminář se koná za spolupráce partnerů:

Nadace dřevo pro život 
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě
Fakulta architektury VUT v Brně
Fakulta stavební VUT v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
Technická univerzita Štýrský Hradec, Rakousko
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Seminář je určen stavebním inženýrům, architektům a technikům z 
projekční a výrobní sféry, investorům ze soukromého i veřejného sektoru a 
představitelům státní správy z oblasti výstavby. Je věnován možnostem 
využití dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavebních konstrukcích.
V rámci tohoto semináře se koná výstava produktů firem z oblasti 
dřevozpracujícího průmyslu. Účastníci semináře zde mají možnost 
navázat užitečné kontakty a získat od odborníků z praxe cenné náměty a 
tipy pro realizaci vlastních dřevěných konstrukcí a projektů na bázi dřeva.

Abete dřevostavby, s.r.o., Nový Jičín  www.klh.at

Blumenfeld spol. s r.o, Praha  www.blumenfeld.cz

Epl Cz, spol. s.r.o., Vsetín  www.epl-cz.cz 

Haas Fertigbau spol. s r.o., Horažd’ovice  www.haas-fertigbau.cz

Jaf Holz spol. s r.o./Glöckel, Vyškov  www.jafholz.cz

Jaf Holz spol. s r.o./Mosser, Vyškov  www.jafholz.cz

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Staříč  www.mm-holz.com

Rettenmeier, Lipt. Hrádok/Polomka  www.rettenmeier.com

Seminář Nové technologie stavitelství ze dřeva – produkty, prefabrikáty a energetická efektivita

Stavění ze dřeva v městské i venkovské zástavbě – Vstup volný

Registrace a výdej tlumočnické techniky  

Zahájení, úvodní slovo
představitelé organizací Dřevo pro život – 
Ing. Jan Řezáč, proHolz Austria – Mag. Daniela Kinz

Nové produkty pro stavění ze dřeva *
DI Georg Jeitler –  Technická univerzita ve Štýrském 
Hradci, konzultant centra holz.bau forschungs gmbh 

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů 
na bázi dřeva v České republice
Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová – Lesnická a dřevařská 
fakulta MZLU v Brně  

Architektura dřevostaveb na Moravě – zkušenosti 
s plánováním a realizací 
Ing. arch. Kamil Mrva, Architektonické studio Kopřivnice
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Seminá̌r  
Nové technologie stavitelství ze 
dřeva – produkty, prefabrikáty 
a energetická efektivita
Stavění ze dřeva v městské 
i venkovské zástavbě

Zlín
středa, 14. října 2009 
09.30 – 14.00 
Přihlaste se prosím nejpozději 

do 12. října 2009 

prostřednictvím internetu na

www.prolignum.cz 
Další informace:

F +420 543 128 275
T +420 543 128 274

Austrian Trade

Marketingová kancelář Brno

Povolání:

Architekt

Stavební inženýr

Podnikatel ve stavebnictví

Truhlářství/dřevěné 

konstrukce

ostatní

Tento produkt pochází z trvale obhospodařovaných lesů a  kontrolovaných zdrojů – www.pefc.at

Přestávka na kávu 

Specifika dřevěných materiálů ve stavebnictví v ČR,
trvanlivost – normy – požární odolnost
Ing. Jitka Beránková PhD., Výzkumný a vývojový ústav 
dřevařský Praha

Použití prefabrikovaných masivních dřevěných prvků 
v městské i venkovské zástavbě *
Arch. Gerhard Mitterberger, architekt Štýrský Hradec 

Diskuse a ukončení semináře 

* simultánní tlumočeni němčina/čeština
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