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Unikátní konference Wienerberger fórum pokračuje 16. června 2022 

 

Vydařené lednové Wienerberger fórum 2022 se brzy dočká svého pokračování. Už 16. 
června 2022 budete mít možnost opět nahlédnout skrz náš virtuální World of Wienerberger 
do světa stavebnictví pohodlně a jinak. I tato odborná konference je určena pro všechny 
projektanty, architekty, studenty, stavební firmy i kohokoli z řad veřejnosti.  
 

Druhý díl Wienerberger fóra opět nepřináší formát jako klasické semináře či 
workshopy.  Společnost Wienerberger opět přímo ve virtuálním světě připravila 
praktické ukázky dostupné všem účastníkům. Díky revolučnímu virtuálnímu světu World of 
Wienerberger mají všichni přednášející odborníci unikátní možnost zobrazit účastníkům fóra 
veškeré technické detaily ve formě 3D animací a znázornit navrhování v několika různých 
prostředích. Registrujte si své místo na online konferenci, která poradí a inspiruje.  
 

Wienerberger fórum je tu pro vás. 
 

Získejte body do celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA 
 

Za účast na Wienerberger fóru 2022 získáte 1 bod do programu celoživotního vzdělávání 
ČKAIT a 1 bod do celoživotního profesního vzdělávání ČKA. 
 

Účast na pokračování Wienerberger fóru 2022 je ZDARMA 

Online konference proběhne 16. června 2022 a je již tradičně pro všechny účastníky 
zdarma. Svou registraci můžete provést na stránce www.wipzona.cz. Více informací o online 
konferenci, která poradí a inspiruje, najdete na našich stránkách 
www.wienerberger.cz/forum22.  

 

Harmonogram přednášek 

 
• Úvod: Novinky v sortimentu a trendy ze světa Wienerberger 

Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., vedoucí produktového managementu společnosti 
Wienerberger 

• Stavební konstrukce v souvislostech 

Jan Huber, DiS., produktový manažer společnosti Wienerberger 

• Kvalita vnitřního prostředí 

prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry technických zařízení budov na FSv 
ČVUT v Praze 

http://www.wipzona.cz/
https://www.wienerberger.cz/o-nas/spoluprace/wienerberger-forum/forum22-1.html
https://www.wienerberger.cz/o-nas/spoluprace/wienerberger-forum/forum22-1.html


• Bytový dům Wienerberger 

Mgr. Zdeněk Navrátil, key account manager pro developery ve společnosti 
Wienerberger 

Ing. Milan Rotek, technický poradce společnosti Wienerberger 

• Jak při návrhu staveb zohlednit změny akustické normy 

Ing. Robert Blecha, ředitel technické podpory projektantů ve společnosti 
Wienerberger 

• Skladby nadkrokevní izolace Tondach iRoof 

Pavel Kaderka, technik pro tepelné izolace Tondach iRoof 

 

Konec tiskové zprávy 

Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, tel.: 800 240 250, www.wienerberger.cz, 

kontakt: Ing. Jan Minář, Head of Marketing, tel.: 725 724 876, jan.minar@wienerberger.com 
 

Společnost Wienerberger s. r. o., je největším výrobcem pálených cihel a střešních tašek v České 

republice. Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm, pálenou střešní krytinu a 

doplňky střech Tondach, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter a betonové produkty 

Semmelrock. Wienerberger s. r. o., je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Group, který 

představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin 

v Evropě. Více informací na www.wienerberger.cz. 

 

http://www.wienerberger.cz/

