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odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele

13. 1. 2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE
15. 1. 2015 PRAHA
20. 1. 2015 OSTRAVA
22. 1. 2015 BRNO
26. 1. 2015 PLZEŇ
28. 1. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ

Pozvánka

generální partner akce



Vážené dámy a pánové,

rád bych Vás pozval, jménem svým i mých kolegů, na již 6. ročník Wienerberger fóra.
Toto tradiční setkání opět pořádáme díky velkému zájmu odborníků ve stavebnictví v  České  
a Slovenské republice. Jsou připravena nová atraktivní témata věnovaná cihlám Porotherm T Profi  
plněným minerální vatou, navrhování staveb s ohledem na statiku a akustiku budov a pálené  
krytině Tondach. Prostor budeme věnovat chybám na stavbách, se kterými se můžete setkat 
v praxi. Doporučíme jak těmto chybám předcházet a jak je řešit přímo v praxi. 
Na setkání uvidíte i velmi zajímavou praktickou ukázku zdění cihel Porotherm T Profi Dryfix. 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 i diskutovat.

Za realizační tým Wienerberger fórum

Ing. Roman Busta 
ředitel prodeje a marketingu

Místa a termíny konání

Hlavní témata setkání

13. 1. 2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, České Budějovice

15. 1. 2015 PRAHA Hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9

20. 1. 2015 OSTRAVA DK Akord, nám. Slovenského nár. povstání 2012/1, Ostrava - Jih

22. 1. 2015 BRNO Bobycentrum Alfa a.s., Sportovní 559/2A, Brno

26. 1. 2015 PLZEŇ Parkhotel Plzeň - kongresové centrum, U Borského parku 31, Plzeň

28. 1. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375/1, Hradec Králové
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Vata a voda – nejčastější otázka

Statika zdiva z cihel plněných vatou

Akustika v praxi

Jak správně realizovat šikmou střechu 

Od rekonstrukcí až po novostavby - informace z praxe

Praktická ukázka zdění z cihel Porotherm T Profi Dryfix
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Program  
Wienerberger fóra  
2015

 9:00  -  9:10 Úvodní slovo

 9:10  -  9:50
Co všechno dokáží „vatovky“? 
Takhle prověřené zdivo tady ještě nebylo.

Ing. Hynek Stančík, Ph.D. 

technolog – produkt technik 

společnosti Wienerberger

9:50 - 10:20
Statika zdiva z cihel plněných vatou 
V oblasti statiky vatovka uspěla na výbornou!

Ing. Ivo Petrášek 

firemní statik  

společnosti Wienerberger

10:20 - 10:50
Vata a voda – problém nebo zbytečná obava? 
Co když se do zdiva z vatovek dostane voda? 
Výsledky zkoušek vás překvapí.

Ing. Hynek Stančík, Ph.D. 

produktový technik  

společnosti Wienerberger

10:50 - 11:05
Praktická ukázka zdění z cihel  
Porotherm T Profi Dryfix

Petr Halbrštát 

technik pro zakládání staveb  

z broušených cihel

11:05 - 11:40 Přestávka k občerstvení a konzultacím

11:40 - 12:00
Akustika v praxi – detaily mezibytových stěn 
Také akustika je o detailech a jaká je praxe  
na stavbách...

Ing. Robert Blecha 

Ing. Josef Beneš 

techničtí poradci 

společnosti Wienerberger

12:00 - 12:40
Funkční střecha s pálenou krytinou 
Jak správně pokrýt střechu s pálenou krytinou?  
Příklady z praxe vás nejen pobaví.

Ing. Eva Hellerová 

soudní znalec se specializací 

střechy a střešní pláště

12:40 - 13:20
Od rekonstrukcí až po novostavby bytových domů 
Dozvíte se spoustu nových informací z praxe.

Ing. Ivo Petrášek 

firemní statik  

společnosti Wienerberger

13:20 - 13:25 Závěrečné slovo

13:25 - 14:00 Technické konzultace a diskuze

pro projektanty
a stavitele

odborné informace z praxe
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REGISTRUJTE SE VCAS 
vyplněním formuláře na webových stránkách
www.wienerbergerFORUM.cz nebo www.wienerberger.cz

generální partner partneři

Organizační pokyny

Organizační zajištění

Aktuální informace

Přihlašte se prostřednictvím internetu vyplněním formuláře na stránkách  
www.wienerbergerFORUM.cz nebo www.wienerberger.cz.

Účast na seminářích je zdarma. Omezený počet míst, zaregistrujte se včas!

Akce je zařazena mezi akreditované vzdělávací programy ČKAIT pro rok 2015  
a do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů (2 body).

Registrovaní účastníci obdrží na semináři zdarma: 

 Katalog konstrukčních detailů pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

 Informační materiály a technické listy vybraného sortimentu společnosti  
 Wienerberger cihlářský průmysl

 Technický a designový katalog střešních krytin

Nezaregistrovaným účastníkům není garantováno obdržení uvedených firemních podkladů.

Amden s. r. o., Freyova 12/1190 00  Praha 9,  
tel.: +420 725 424 643, e-mail: jiri.snitil@amden-group.com

www.wienerbergerFORUM.cz 
- online registrace, aktuality, dokumenty ke stažení
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