
ČESKÁ KOMORA 
AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ 

OBLASTNÍ KANCELÁŘ – ÚSTÍ NAD LABEM 

Mírové náměstí  1/1, 400 01 Ústí nad Labem,  tel.:  475 220 137, 736 781 973, e-mail:usti@ckait.cz 

 

V Ústí nad Labem dne 6.11.2019 

   č.j.: ČKAIT/412/2019 - Pa 

 

Zveme Vás na seminář 
  

„POUŽITÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH SENDVIČOVÝCH PANELŮ 

V KONTEXTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEB“ 
 

ve středu 20. listopadu 2019 od 9.00 hodin 

ve Školicím centru ISTAR, Drážďaňská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno 

 

Přednáška je určena pro projektanty v oboru PBŘ, ev. projektanty pozemních staveb na téma nová 

legislativa v oboru PBŘ staveb, a sice zejména v kontextu volby izolačních materiálů LOP 

(sendvičové izolační panely), vysvětlení článku 5.4.11 ČSN 730810, příklady z praxe, včetně diskuze 

s odbornou veřejností/specialisty v oboru posuzování PBŘ apod. 

 

Program semináře: 

 

BLOK 1 - Představení firmy, sendvičové izolační panely – historie, rozdělení, vlastnosti, kritéria, 

použití, vzorky, přístupy k PBŘ staveb, normy, legislativa, čl. 5.4.11 + QC DP1. 

 

BLOK 2 - Šíření plamene po povrchu, hořlavost, reakce jádra, kouřivost, chování při skutečném 

požáru, certifikace, zkoušení panelů, příprava norem, podklady pro projektanty, PBŘ – 

projekty. 

 

BLOK 3  -  Praktická ukázka – pálení vzorků. 

 

BLOK 4 - Teorie vs. praxe, poruchy, vady, chybné aplikace, případové studie, fire test + vzorky, 

technická podpora, konzultace, služby pro projektanty, dotazy a diskuze, závěr. 

 

Přednášející: Ing. Tomáš DOLEŽAL, technický konzultant Kingspan, a.s. 

 

Odborný garant: Ing. Martin MANDÍK, předseda OK ČKAIT Ústí nad Labem 
 

 

V průběhu semináře bude podán teplý a studený nápoj. 

Během semináře se bude fotografovat. 

 

Zájemci o seminář, potvrďte účast obratem u paní Bc. Veroniky Pakantlové v OK ČKAIT Ústí 

nad Labem na tel.: 475 220 137, mobil: 736 781 973 nebo na e-mail: usti@ckait.cz nebo 

přihlášením do termínové listiny na webových stránkách. 

 

Pro členy OK ČKAIT je seminář zdarma.  

 

Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. 

       

 

Ing. Martin  M A N D Í K  v.r. 

                   předseda oblasti Ústí nad Labem 

mailto:usti@ckait.cz

