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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Konference s mezinárodní účastí zástupců Německa měla dvě zdůrazněná témata, a to:
VÝŠKOVÉ BUDOVY EVROPY A TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Akce byla zařazena
do cyklu SMART CITY 2015 a konala se 20. 11. 2015 v Clam-Gallasově paláci pod záštitou a
za přímé účasti ministra průmyslu a obchodu pana Jana Mládka. Za hlavní město Prahu ji
zahájil předseda Výboru pro územní rozvoj a územní plán Jan Slezák. Úvodem přednesl
svůj projev ministr Mládek. Zdůraznil potřebnost rozvoje programu INDUSTRY 4.0 a hosty
pozdravila také Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.

Miloslava Veselá, CEO organizující společnosti představila cíle již 13. ročníku celostátní
soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku a pozvala pana
ministra a přítomné účastníky na její finale – 11. 11. 2015 do Betlémské kaple.

Velmi fundovanou přednášku VÝŠKOVÉ BUDOVY EVROPY měl pan Hubert Bachmann,
který ve své prezentaci představil technologie společnosti Züblin AG ze skupiny
STRABAG, použité při stavbách výškových budov v Německu, například Dancing tower
v Hamburku, GSW- Hochhaus v Berlíně a mnohých dalších. TOP EXPO prohlubuje
spolupráci s Bavorskou komorou stavebních inženýrů, pan Pavel Budka se této
konference také zúčastnil.
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Další konferenční blok nesl název Vývoj a trendy stavebnictví v ČR a EU. Úvodní slovo
přednesl náměstek pro stavebnictví MPO Jiří Koliba, který celý blok moderoval.

Jako další přednesl svůj příspěvek předseda ČKAIT Pavel Křeček. Následovala prezentace
Pavla Ševčíka, technického ředitele SPS ČR, který ve svém příspěvky představil aktuální
situaci a příležitosti ve stavebnictví v ČR. Jako další vystoupila Ludmila Kratochvílová,
vedoucí oddělení stavebních hmot MPO ČR, s prezentací s názvem Priority Evropské komise
v oblasti stavebnictví. Blok uzavřel Jan Blahoňovský, zástupce ČR v Euroconstruct, který
představil trendy vývoje stavebnictví v Evropě.

3. konferenční blok byl věnován dlouho očekávaným změnám ve stavební legislativě. A byl
skvěle obsazen: blok moderoval náměstek MMR ČR Jan Blecha, který přednesl i úvodní
slovo. Jako první prezentující přednesl svůj příspěvek Libor Dvořák, ředitel odboru
legislativního MŽP ČR, na téma Novela zákona EIA. Další prezentaci s názvem Příprava
novely stavebního zákona přednesla Marcela Pavlová, ředitelka Odboru stavebního
řádu MMR ČR. Na předešlý příspěvek navázal Vlastimil Fidler a představil zákon o
veřejných zakázkách. K příspěvkům v tomto bloku se na závěr kromě odborné veřejnosti
vyjádřili i Milan Veselský, obchodní ředitel Metrostav a.s., a Jan Mareček, předseda
České společnosti pro stavební právo.
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Následoval zajímavý blok příspěvků MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO 3. TISÍCILETÍ,
který moderoval Pavel Svoboda, vedoucí katedry technologie staveb FSv ČVUT v Praze.

Jako první vystoupil Milan Ceeh, ředitel úseku Solution & Service Portfolio, Siemens
Building Technologies. Ve svém příspěvku s názvem Nová éra v řízení a provozu
budov, prezentoval nové technologie společnosti. Dalším prezentujícím byl předseda
bloku Pavel Svoboda, který ve své „vizionářské“ prezentaci představil téma robotizace ve
stavebnictví. Michal Kovářík, vědecký pracovník katedry technologie staveb ČVUT
v Praze, navázal na předchozí prezentaci příspěvkem „3D tisk – revoluce ve stavebnictví“.
Po skončení konference se všichni účastníci potkali v přátelské atmosféře u rautu a číše
vína v saloncích Clam-Gallasova paláce.
Všechny prezentace budou umístěny na stránkách konference:
http://www.top-expo.cz/konference/tes-2014/
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