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Společnost Wienerberger 

cihlářský průmysl, a. s. 

Vás srdečně zve na

10. 1. 2013
ČESKÉ BUDĚJOVICE

15. 1. 2013
BRNO

17. 1. 2013
OSTRAVA

22. 1. 2013
PLZEŇ

24. 1. 2013
PRAHA

29. 1. 2013
HRADEC KRÁLOVÉ

31. 1. 2013
PREŠOV

5. 2. 2013
ŽILINA

7. 2. 2013
BRATISLAVA



Pozvání na setkání
Chceme být i v dalším roce spolehlivým partnerem všem profesionálům ve stavebnictví, proto si Vás dovolujeme 

pozvat na 5. ročník Wienerberger fóra 2013.

Toto tradiční setkání pořádáme také díky velkému zájmu odborníků ve stavebnictví v České a Slovenské republice.

Jsou připravena atraktivní témata věnovaná navrhování staveb s ohledem na statiku, střešní krytinu, požární bezpečnost 

a požadavky na navrhování ekonomicky optimálních domů. Prostor budeme věnovat chybám na stavbách, se kterými 

se můžete setkat v praxi. Představíme doporučení jak chybám předcházet a jak si s nimi poradit přímo na stavbě.

Na setkání uvidíte i praktickou ukázku osazení výplní otvorů s napojením na ostění a parapet v obvodových cihelných 

stěnách. Vždy klademe důraz nejenom na seznámení s technickým řešením detailů, ale především na jejich snadné 

provedení přímo na stavbě. Díky tomu budete moci využívat optimální návrhy řešení cihlových domů.

V rámci setkání Vás zveme i k tradičním neformálním konzultacím u rautového stolu s našimi odborníky.

Děkujeme za zájem o Wienerberger fórum a bude nám ctí se s Vámi na fóru setkat.

Za realizační tým Wienerberger fórum

Ing. Roman Busta

ředitel prodeje a marketingu

Místa a termíny konání
10. 1. 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE ArtIGY, Pražská 1247/24  

15. 1. 2013 BRNO BVV, sál Rotunda, Výstaviště 1

17. 1. 2013 OSTRAVA DK Akord, náměstí SNP 1, Ostrava Zábřeh

22. 1. 2013 PLZEŇ
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 

Fakulta elektrotechnická, posluchárna EP120

24. 1. 2013 PRAHA TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov

29. 1. 2013 HRADEC KRÁLOVÉ KC Aldis, Velký sál, Eliščino nábřeží 375/1

Slovensko:

31. 1. 2013 PREŠOV PKO-Čierny orol Prešov, Hlavná 50

5. 2. 2013 ŽILINA DOM ODBOROV, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1

7. 2. 2013 BRATISLAVA City Hotel Bratislava, Seberíniho 9
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Program

 8:00  -  9:00 registrace účastníků

 9:00  -  9:10 zahájení - úvodní slovo

 9:10  -  9:55
Požární odolnost zděných konstrukcí
Co si představit pod jednotlivými kritérii R, E, I a M

deklarace PO. Jak používat tabulky. Konstrukční detaily.

Ing. Antonín Horský 

produkt technik 

společnosti Wienerberger

9:55 - 10:45

Tepelná technika – navrhování 
nákladově optimálních domů
Jak od ledna 2013 jednoduše navrhovat stavby na vyhláškou 

požadované nákladové optimum. Jak získat teplo ze Slunce 

i bez solárních kolektorů. Lze umístit okna až k líci fasády? 

Proč a kde stavbu izolovat a kde je to již zbytečné. Na které detaily 

si dát při provádění pozor pro úspěšný test vzduchotěsnosti?

Ing. Petr Veleba
produkt technik 

společnosti Wienerberger

10:45 - 11:15
Praktická ukázka napojení 
výplní otvorů na ostění

stavební technik a regionální 

technický poradce

společnosti Wienerberger

11:15 - 11:50 přestávka - debata v předsálí u rautového stolu

11:50 - 12:20
Pálená střešní krytina v praxi
Zásady navrhování a provádění střešní krytiny.

Ing. Eva Hellerová
soudní znalec se specializací 

střechy a střešní pláště

12:20 - 13:15

Vodorovné prutové konstrukce 
(překlady, průvlaky, věnce) – návrh a provádění
Řešení keramobetonových překladů pro rozpětí větší než 3 m.

Jak správně určit optimální typ překladu (průvlaku).

Ing. Ivo Petrášek
fi remní statik 

společnosti Wienerberger

13:15 - 13:20 ukončení přednáškové části Wienerberger fóra

13:20 - 13:50 diskuse s přednášejícími
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Přihláška

Titul, jméno 

a příjmení účastníků:

Kontaktní osoba
(je-li odlišná od účastníka):

Organizace:

Oddělení - divize:

Kontaktní adresa vč. PSČ:

IČ, DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:
Povinný údaj pro zaslání 

potvrzení o registraci

www:

Datum:

Podpis:

✘ semináře se zúčastním v tomto městě:

10. 1 .2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

15. 1. 2013 BRNO

17. 1. 2013 OSTRAVA

22. 1. 2013 PLZEŇ

24. 1. 2013 PRAHA

29. 1. 2013 HRADEC KRÁLOVÉ

31. 1. 2013 PREŠOV

5. 2. 2013 ŽILINA

7. 2. 2013 BRATISLAVA

fórumWienerberger

2
0

13

tip! 
Pro snadné přihlášení 
využijte formulář na:

www.wienerbergerFORUM.cz

Přihlášku odstřihněte a zašlete poštou 

nebo faxem na jeden z kontaktů 

uvedených na druhé straně tohoto lístku.



Na Wienerberger fórum se můžete přihlásit

vyplněním formuláře

na webové adrese

www.wienerbergerFORUM.cz

   

zasláním vyplněného 

odpovědního lístku na adresu:

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Plachého 388/28

370 46 České Budějovice

zasláním vyplněného 

odpovědního lístku

faxem na číslo:

383 826 115

Přijměte prosím naše pozvání na 

• setkání, kde je možné seznámit se s novými informacemi

• setkání, kde máte možnost prodiskutovat své vlastní poznatky, zkušenosti a názory

• setkání, kde máte možnost shlédnout praktickou ukázku napojení výplní otvorů 

 na ostění v cihelných stěnách pomocí systémových doplňků 

 (např. těsnicí a komprimační pásky, APU lišt, apod.).

Hlavní témata setkání:

Na setkání s Vámi se těší Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

• Požární odolnost zděných konstrukcí

• Tepelná technika – navrhování nákladově optimálních domů

• Pálená střešní krytina v praxi

• Vodorovné prutové konstrukce (překlady, průvlaky, věnce)
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Organizační pokyny
MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT TĚMITO ZPŮSOBY:

• Prostřednictvím internetu vyplněním formuláře 
 na stránkách www.wienerbergerFORUM.cz 
 nebo www.wienerberger.cz. Všechny přihlášky 
 zaregistrované prostřednictvím internetových 
 stránek budou zařazeny do slosování 
 o věcné ceny.

• Čitelným vyplněním a odesláním odpovědního lístku 

 poštou na adresu uvedenou na lístku.

• Čitelným vyplněním a odesláním odpovědního lístku 

 resp. přihlášky na číslo faxu: 383 826 115.

ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH JE ZDARMA. Omezený počet míst, ZAREGISTRUJTE SE VČAS!

Akce je akreditována v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ NA SEMINÁŘI ZDARMA: 

• DVD s pracovními postupy zdění z broušených cihel včetně zdění systémem DRYFIX, 

 technickými podklady a software pro odborníky.

• Podklad pro snadný výběr domu podle energetické náročnosti.

• Podklad s uceleným přehledem typů domů, sortimentu, technických detailů a postupů zdění.

• Informační materiály a technické listy vybraného sortimentu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl.

• Nezaregistrovaným účastníkům není garantováno obdržení uvedených fi remních podkladů.

Aktuální informace
www.wienerbergerFORUM.cz
on line registrace, aktuality, dokumenty ke stažení

Organizační zajištění
Organizační.cz, Miroslav Bezouška, Albánská 23/386, 405 02  Děčín

tel: 776 103 540, fax: 412 151 999, e-mail: m.bezouska@organizacni.cz

REGISTRUJTE SE VCAS 

vyplněním formuláře 
na webových stránkách
www.wienerbergerFORUM.cz
nebo
www.wienerberger.cz
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partner akce


