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Plánovanie a výstavba  v existujúcej zástavbe
Č. podujatia.: 27713 Miesto podujatia: Dom architektov, Stuttgart Čas podujatia: 9:30 – 17:00 hod
Učebný plán
BLOK 1 




Modul 1 
1.1 
Vypracovanie konceptu 
Opätovného využitia
        • revitalizácia
                  • revitalizácia iniciovaná potrebou
                   • revitalizácia iniciovaná investorom
        • adaptácia
        • rekonštrukcia
základné požiadavky pre trvalo udržatelný rozvoj
využitie pamiatkovej hodnoty 
koncepcie cirkulácie (sprístupnenia) 
odborné posudky
metódy návrhu
Referent: Dipl.-Ing. Sandro Graf v. Einsiedel 
Dátum: 28.09.2007 29.09.2007 
Čas: 9:30 - 17:00 hoď.
BLOK 2 
Modul 1 
1.2 
Demografia 
• vývoj populácie – možnosti a limity
• starnutie obyvateľstva
• dôsledky demografickej zmeny  (ekonomicky činná časť populácie a starostlivosť o starých )
• zmeny vo  formách spolužitia ľudí
Referent: Dipl.-Volkswirt Ivar Cornelius 
Dátum: 26.10.2007 
Čas: 9:30 - 12:45 hod
Modul 1 
1.3 
Riadenie projektu 
Referent: 
Dátum: 
Čas: 


• Profil úloh a komponentov (súčastí) projektu 
• Postupy  pre  účastníkov zapojených do  riadenia projektu  
• analýza silných a slabých stránok projektu (Due Diligence)
Prof. Dr.-Ing. Thomas Wedemeier
26.10.2007 
13:45 - 17:00 hod
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Modul 1 
1.4 
Koordinácia projektu v rámci EU
•  Prehľad o dlhotrvajúcich, trvalých a úspešných formách spolupráce
•  Európska asociácia pre teritoriálnu spoluprácu (EVTZ – Europäische Vereinigung fur territoriale Zusammenarbeit)
•  Európska asociácia pre hospodárske záujmy (EWIV)
Referent: Assesor Jur. Hans-Jurgen Zahorka
Dátum: 27.10.2007 
Čas: 9:30 - 12:45 hod
Modul 1
1.5
Prevencia kriminality
• „Comunities of Interest“ – medzinárodné skúsenosti: princíp neformálnej sociálnej kontroly, verejno-súkromné – záujmové - projekty
 • „Good practises“ z GUS-štátov
• skúsenosti z Nemecka

Referent: Assesor Jur. Hans-Jurgen Zahorka, 
27.10.2007
Čas: 13:45 - 17:00 hod
BLOK 3
Modul 2
2
Stavebné právo
• stavebné opatrenia v oblastiach s plánom zástavby
• stavebné opatrenia v oblastiach bez plánu zástavby
• ochrana existujúcej zástavby (pôda, vegetácia, objekty), aspekty pamiatkovej ochrany
• legislatívne  požiadavky pri zmenách účelu využitia
• rozvojové územia, periférne mestské oblasti, sanačné územia

Referent:
Dr. Torsten Halwas
Dátum:
16.11.2007
17.11.2007
Čas: 9:30 - 17:00 hod
BLOK 4
Modul 3
3.1 
Prieskumy pre urbanistické a krajinárske plánovanie
• Analýza nezávislého   a celomestského  plánovania
   • územné a regionálne plánovanie
   • územné plány, krajinárske plány, celoštátne  chránené územia
    • urbanistický rozvojový plán
 • Analýzy zamerané na územie a lokalitu
    • klasifikácia v územnej legislatíve
    • urbanistický kontext  a hodnotenie lokality
    • iné požiadavky

Referentin: Dipl.-Ing. Bettina Albani
Dátum: 30.11.2007 
Čas: 9:30 - 12:45 Uhr 
Modul 3 
3.2
Výstavba miest 
Referenti: 
Dátum: 
Čas: 


• revitalizácia v mestských centier
   • stratégia pre vytvorenie homogénných mestských  štvrtí
   • stratégia pre veľké  mestské komplexy (priemyselné, , administratívne a komerčné) – európske príklady
    • význam akupunktúry v meste- porovnávanie
    medzinárodného fenoménu
   Exkurzia „Plánovanie mesta a rozvoj“ ( príklady zo Stuttgartu )
Dipl.-Ing. Bettina Albani, Dipl.-Ing. Joerg Th. Coqui, Dipl.-Ing. Oliver Bormann
30.11.2007 
1.12.2007
13:45 - 17:00 hod
9:30 – 17:00 hod




14.00 – 17.00
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BLOK 5 




Modul 4 
4.1 
Zásady pre vyhlásenie pamiatkovej ochrany
• pojem pamiatky, typy pamiatok
    • samostatná pamiatka
    • pamiatkovo chránená oblasť 
    • prírodná pamiatka  atď.
    • chránená pamiatka celosvetového významu
Referentka: Prof. Dr. Uta Hengelhaupt 
Dátum: 14.12.2007 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
Modul 4 
4.2 
Zaobchádzanie s pamiatkovo chránenými objektami
 • prehľad o systéme  pamiatkovej ochrany a jej administratívnej štruktúre v EU
• nástroje pre dokumentáciu a interpretáciu pamiatok
• inventarizácia, topografia pamiatok, prieskum budov
• zlučiteľnosť obnovy s pamiatkou,  vhodné využitie pamiatky,  ochrana, reštaurácia, obnova
• šetrné zaobchádzanie s autenticitou: pamiatky ako zdroje
• príklad rozhodovacích procesov pri ochrane pamiatok
Referentka: Prof. Dr. Uta Hengelhaupt 
Dátum: 15.12.2007 
Čas: 9:30 - 17:00 Uhr 


Exkurzia „Ochrana pamiatok“ – príklady v Stuttgarte 


14.00 – 17.00 hod
BLOK 6 
Modul 4 
4.3 
Ochrana pamiatok a trvalo udržateľný urbanistický rozvoj 
• základy a ciele ochrany  pamiatok pri územnom plánovaní
• podpora trvalého udržateľného rozvoja mesta: programy v Nemecku ako „ Urbanistická obnova Východnej časti“ (Stadtumbau Ost) a pod.
• ochrana urbanistických pamiatok ako urbanistický program výstavby miest: (legislatívne ) požiadavky, plánovacie postupy a požiadavky (Príklady z praxe)
• Ochrana pamiatok ako ekonomický faktor
• EUREK- proces
• prax a problémy obnovy miest v Európe
Referentka: Dipl.-Ing. Katja Helms M.A. 
Dátum: 11.01.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
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Modul 3
3.3
Krajinná architektúra
Referent:
Dátum:
Čas:


• systém verejných mestských priestorov plochy v minulosti a v budúcnosti – európske príklady a porovnania 
• mesto a krajina – stratégie pre „krajinu modernej výstavby miest“ 
• nové, staré záhrady – voľné priestory medzi 
opustenými pozemkami a parkom voľného času
• verejný priestor – osvedčená vec a nové prístupy
• výstavba v existujúcom kontexte v procese navrhovania
Dipl.-Ing. Joerg Th.Coqui, NN 
12.01.2008 
9:30 – 17:00 hod 


Exkurzia „krajinná architektúra“ – príklady v Stuttgarte 

12.01.2008 
14.00 – 17.00 hod
BLOK 7 




Modul 1 
1.6 
Možnosti financovania a dotácií
• modely financovania 
• programy dotácií napr„ Urbanistická obnova Východnej časti“ (Stadtumbau Ost)“, „ Urbanistická obnova Západnej časti“ (Stadtumbau West), „Sociálne mesto“ (Die sociale Stadt).
Referentka: Dipl.-Betriebsw. (FH) Evi Lang 
Dátum: 01.02.2008 
Čas: 9:30 - 12:45 hod
Modul 1 
1.7 
Diagnostika stavby
 • meranie trhlín – meranie vlhkosti
 • infračervená termografia 
• deštruktívne merania – vrtné jadrá, endoskopia  
• nedeštruktívne ( nizko –dôkazové)  merania – ultrazvuk, radar, seizmológia 
Referent: Prof. Dipl.-Ing. Frithjof Berger 
Dátum: 01.02.2008 
Čas: 13:45 do 17:00 hod
Modul 5 
5.1 
Statické aspekty pri rekonštrukciach
• architektúra a statika,
• historické konštrukcie od základov až k streche, 
• trhliny, trhlinové obrazce a ich príčiny,
 • typické poruchy /slabosti nosných konštrukcií pri  dlhej životnosti, 
• rekonštrukcia a zmena účelu – technické možnosti využitia jednotlivých častí.
Referent: Prof. Dipl.-Ing. Frithjof Berger 
Dátum: 02.02.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
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BLOK 8 




Modul 7 
7.1 
Manažment priestoru, plochy a voľného stavu
 • analýza požiadaviek / manažment požiadaviek počas životného cyklu budov 
• metódy analýzy požiadaviek 
• praktická realizácia
• aktuálne kľúčové požiadavky
• rozvíjanie konceptu plochy a využitia
• vyhodnotenie konceptu 
• realizácia konceptov v danom riešení 
Referent: Dipl.-Ing. Architekt Martin Hodulak 
Dátum: 22.02.2008 
Čas: 9:30 – 12:45 hod
Modul 7 
7.2 
Manažment výstavby v existujúcom kontexte
• založenie organizácie  Facility - manažmentu 
• vypísanie operatívnych FM výkonov
• orientačné testovanie vo FM –porovnanie nákladov a optimalizácia nákladov
• kalkulácia technických a stavebných  nákladov pre životný cyklus (nákladové skupiny 300 a 400 z DIN 276) 
Referent: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Häusser 
Dátum: 22.02.2008 
Čas: 13:45 - 17:00 hod
Modul 7 
7.3 
Manažment nákladov
• plánovanie nákladov 
• kontrola nákladov
• účtovníctvo
• technické vyhodnotenie (Technical Due Diligence )
Referent: Dipl.-Ing. Christian Könings 
Dátum: 23.02.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
BLOK 9 




Modul 5 
5.2 
Stavebnofyzikálne aspekty sanácie starej zástavby
• ochrana proti hluku 
• tepelná ochrana 
• ochrana proti vlhku
Referent: Prof. Dipl.-Ing. Rainer Pohlenz 
Dátum: 14.03.2008 15.03.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
BLOCK 10 
Modul 6 
6.1 
Možnosti úspory energie pri výstavbe v existujúcom kontexte
• kategórie budov
• integrované plánovanie
• stavebné opatrenia 
•   technické opatrenia
• aktívne a pasívne využívanie solárnej energie
• hodnotové faktory a hospodárnosť nákladov 
• realizované príklady 
Referent: Dipl.-Ing. (FH) Rainer Dirk 
Dátum: 04.04.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
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Modul 6 
6.2 
Energia objektov ID (Energetický certifikát pre budovy )
• „Regulácia na úspory energie v budovách a stavebných konštrukciách „ (EnEV 2007 – zmeny
• uplatnenie  DIN- noriem 
• spôsob kalkulácie / nástroje 
• možnosti dotácií
Referent: Dipl.-Ing. (FH) Rainer Dirk 
Dátum: 05.04.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
BLOK 11 
Modul 6 
6.3 
Využívanie prírodných zdrojov
• daždová voda v obytných oblastiach
• manažment zemných prác
• zaobchádzanie s vegetačnou zásobou 
• hospodárenie s dažďovou vodou ako surovým materiálom
• zavlažovanie dažďovou vodou
Referent: Dipl.-Ing. Klaus Werner König 
Dátum: 18.04.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
Modul 6 
6.4 
Zaobchádzanie s nebezpečnými a kontaminovanými materiálmi
• určenie a klasifikovanie nebezpečných stavebných materiálov
• odstránenie a uskladnenie nebezpečných stavebných materiálov
• výber a nahradenie bezpečnými alternatívnymi materiálmi
• zohľadňovať bezpečnosť materiálov pri výbere dodávateľa, zadávaní kontraktu a stavebného dozoru 
Referent: Dipl.-Ing. Heinz Bogon 
Dátum: 19.04.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
BLOK 12 
Modul 1 
1.8 
Prieskum a dokumentácia stavieb
• dokumentácia o existujúcom stave stavby a pamiatky • historicko – topografická analýza 
• prieskum možných deformácií objektu 
Referent: Martin Dendler 
Dátum: 09.05.2008 
Čas: 9:30 – 17:00 hod 

5.3 
Protipožiarna ochrana
• prieskum existujúceho stavu
• analýza existujúcich stavebných materálov / nedostatky z hľadiska požiarnej ochrany
• vypracovanie koncepcie požiarnej ochrany
 • možnosti riešenia  / katalóg opatrení / stanovenie priorít/ odhad nákladov
Referent: Dipl.-Ing. (FH) Philipp Degen 
Dátum: 10.05.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
Das IFBau behält sich Modifikationen vor, die organisatorisch oder durch Sachverhalte bedingt sind, die das IFBau nicht zu
vertreten hat. 
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BLOK 13 




Modul 5 
5.4 
Poruchy stavieb
• objaviť a zhodnotiť poruchy na stavbe 
 • definovať nedostatky a poruchy
 • príklady typických porúch stavieb
Referent: Prof. Dr.-Ing. Martin Pfeiffer 
Dátum: 30.05.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod

5.5 
Bezbariérové stavby 
• vytvorené životné prostredie a jeho užitočnosť pre každého človeka
• plánovacie východiská
• prispôsobenie konštrukcií v  existujúcich budovách 
• individuálna adaptácia a jej individuálne aspekty
• alternatívne formy bývania pre starších ľudí 
Referentka: Dipl.-Ing. (FH) Ilona Hocher-Brendel 
Dátum: 31.05.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod 
BLOK 14 




Modul 7 
7.4 
Špeciálne požiadavky pri výbere dodávateľa a pridelení zakázky
 • výber dodávateľa a pridelenie zakázky  - šance a riziká
  • neočakávané výdavky a dodatočné služby, možnosti kontroly
 • zabránenie navýšeniu nákladov, ohraničenie výkonu a kontrola nákladov
Referent: Jürgen Alshut 
Dátum: 04.07.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod 

7.5 
Špeciálne požiadavky na  vedenie stavby a riadenie projektu
 • požiadavky na demoláciu a vyčistenie pozemku
 • organizácia a postup pri rekonštrukcií , postup jednotlivými priestormi
• organizácia a priebeh stavby
• logistika  a bezpečnosť na stavenisku
• rekonštrukcia počas  bežnej prevádzky 
Referent: Jürgen Alshut 
Dátum: 05.07.2008 
Čas: 9:30 - 17:00 hod
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Termíny Program výmeny skúseností 



Varšava ťažiská:
 • právo
 • urbanismus
 • verejné priestory
zdpovedný: Warsaw University of Technology/ Coqui Malachowska-Coqui 
Dátum: 05. – 07.06.2008 



Praha ťažiská: 
• urbanismus
• verejné priestory 
• ochrana pamiatok
zodpovedný: GEM architects 
Dátum: 12. – 14.06.2008 



Budapesť ťažiská: 
• ochrana pamiatok
zodpovedný: Budapest CCI 
Dátum: 19. – 21.06.2008 



Bratislava 
zodpovedný: 
Dátum: 



Ťažiská
 • riadenie projektov 
Slovak University of Technology in Bratislava 
26. – 28.06.2008 







PLÁNOVANÉ TERMÍNY NA KOLLOQUIUM (VYSOKOŠKOLSKÝ CERTIFIKÁT) 


Kolloquium 
Referent: 
Dátum: 
Čas: 



NN 
18.09.2008 
Bude ešte oznámené




19.09.2008 

ZÁVEREČNÉ PODUJATIE


Záverečné podujatie
Referent: 
Dátum: 
Čas: 



NN 
20.09.2008 
Bude ešte 





oznámené

Das IFBau behält sich Modifikationen vor, die organisatorisch oder durch Sachverhalte bedingt sind, die das IFBau nicht zu vertreten hat. 

