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- Úvod do technických podmínek
- Předmět technických podmínek
- Normy, zákony a literatura
- Názvosloví
- Cíle a strategie sanace
- Diagnostika staveb
- Technologický předpis
- Zásady a metody volby technologie
- Popis technologií
- Vlastnosti a požadavky na materiály
- Kontrola
- Požadavky na zhotovitele, zadávací podmínky a smluvní
vztahy
- Bezpečnost, hygiena, požární ochrana a ochrana
životního prostředí

V případě zájmu o koupi této publikace prosím kontaktujte
sekretariát WTA CZ - wta@wta.cz , tel.: 221 082 397

__________________________________________________
_______________________________
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Organizace společnosti WTA INTERNATIONAL. Co je
WTA?

Ze zájmu o zachování památek se v SRN vytvořila skupina
vědců, znalců, techniků a specialistů z praxe, kteří své
zkušenosti se sanacemi staveb a své znalosti materiálů, metod
a celé problematiky zúročili založením WTA Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (Vědeckotechnické
společnosti pro sanace staveb a péči o památkové objety) v
roce 1976. Činnost společnosti WTA se rychle rozšířila do
dalších zemí a WTA se stala uznávanou organizací. Obecně
nejznámějším výstupem činnosti WTA jsou směrnice, které
pojednávají vždy o určité problematice z oboru sanace staveb.
Nejlepším důkazem vysoké odborné úrovně WTA a její
mezinárodní autority je fakt, že některé směrnice jsou uznávány
jako normy.

Za dobu své činnosti členové WTA zpracovali a vydali 17 edicí
publikací na různá témata a zpracovali 30 směrnic. Součástí
společnosti WTA je v Německu WTA-D, ve Švýcarsku
WTA-CH, V Rakousku WTA-Ö, atd. Členové WTA aktivně
spolupracují a předávají si zkušenosti z oboru sanace staveb a
především z oblasti péče o památkově cenné objekty, podílejí
se na tvorbě nových směrnic.
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V červnu 1998 byla také v České republice založena
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o
památky a používá značku WTA CZ. Je zaregistrována na
Ministerstvu vnitra na adrese: WTA-CZ, Novotného lávka 5, 116
68, Praha 1. Zakládajícími členy jsou odborníci z ČVUT v
Praze, VUT v Brně, Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, TAZUSu
Praha, Národního památkového ústavu Praha, Výzkumného
ústavu dřevařského Praha, pracoviště Březnice. Jsou zde
zástupci firem, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v oboru
sanace zdiva a dále firmy nabízející sanační technologie a
výrobky (ucelené sanační systémy).
SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍM PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM

KE STAŽENÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------Přihlášku řádného člena (fyzická osoba) WTA si můžete
stáhnout zde >>>
Přihlášku přidruženého člena (organizace) WTA si můžete
stáhnout zde >>>
Zásady pro přijímání nových členů WTA si můžete stáhnout zd
e >>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nabídka pro členy WTA
Součástí výhod pro členy WTA by se postupně měly stát
výhodné nabídky služeb, vybavení, počítačových programů
apod., které WTA-CZ pro své členy vyjedná s příslušnými
dodavateli.

Firmy které mají zájem předložit členům WTA výhodné nabídky
- kontaktujte prosím sekretariát WTA.

Výhody pro členy:
- zasílání Zpravodaje WTA CZ zdarma
- přístup na webové stránky WTA CZ a WTA Inter zdarma
- umístění firemních propagačních stránek v rozsahu 2 kB na
webových stránkách WTA CZ za režijní cenu Kč 500,- na dobu
3 měsíců
- sleva na poplatku za propagaci firmy na akcích WTA CZ
(výstavní stoly a plochy, propagační přednášky atp.) až do
úrovně režijních nákladů
- půjčování publikací WTA Inter v originále tj. v němčině zdarma
(směrnice, ediční publikace, WTA News atp.)
- nákup českého překladu směrnic a publikací získaných od
WTA Inter za režijní ceny
- bezplatná účast na činnosti odborných referátů a na tvorbě
jejich programů podle vlastního zájmu
- přidružení členové mají právo jmenovat jednoho svého
zástupce na jednání valné hromady, který má právo hlasovat
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- sleva na účastnickém poplatku na akcích pořádaných WTA
CZ (konference, semináře, školení atp.). Pro přidružené členy
se sleva poskytuje maximálně třem pracovníkům organizace
- minimální nároky na Váš čas - není nutný osobní kontakt,
veškeré podklady je možné dodat tradiční nebo elektronickou
poštou
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