
9. ročník odborné konference
pro projektanty, architekty a stavitele

Wienerberger si vás dovoluje pozvat na

POZVÁNKA

Více info: www.wf2020.cz

09.01.2020 České Budějovice Clarion Congress Hotel Pražská tř. 2306/14, 370 04 České Budějovice

14.01.2020 Praha Hotel Olšanka Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

21.01.2020 Ostrava Clarion Congress Hotel Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-jih

23.01.2020 Olomouc Clarion Congress Hotel Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

28.01.2020 Brno Hotel Voroněž Křížkovského 458/47, 603 73 Brno

30.01.2020 Plzeň Hotel Primavera Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň 2-Slovany

04.02.2020 Hradec Králové KC Aldis Eliščino nábř. 375, 500 02 Hradec Králové



Vážená paní, vážený pane.
Jménem společnosti Wienerberger si Vás dovolujeme pozvat na již 9. ročník jedné z největších tuzemských 
konferencí pro stavební profesionály Wienerberger fórum 2020. Program jsme opět připravili tak, abychom pro-
jektantům, architektům, studentům nebo stavebním společnostem ukázali nové poznatky z oblasti stavebnictví 
a našich řešení. Přineseme Vám informace o legislativních změnách ve stavebnictví. Představíme Vám nové 
moderní produkty, digitální nástroje pro usnadnění projektování našich materiálů a nebo novinky v programu 
Wienerberger e4 dům. Dále se budeme věnovat skladbě střešního pláště a stěn s dopadem na přehřívání pod-
kroví. Probereme řešení konstrukčních detailů systémů Porotherm a Tondach včetně návaznosti na další výrobce 
stavebních materiálů. Pokračovat budeme i v žádaném tématu digitalizace ve stavebnictví a BIM, a to praktickou 
cestou bez zbytečné teorie. Nezapomínáme ani na oblíbenou přednášku na téma statika, tentokráte se zamě-
řením na bytové domy a ukázky z praxe. Odnesete si celou řadu praktických pomůcek a informací, které budou 
mít pozitivní dopad na Vaši práci stavebního profesionála. 

Těšíme se na viděnou!

Program Wienerberger fóra 2020
08:00-09:00 

– Snídaně s Wienerbergerem!

09:00-11:00

– Úvodní slovo | Ing. Daniel Uskokovič

– Změny v legislativě od roku 2020 a jejich důsledek na práci projektanta | Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.

– iRoof: výhody nového řešení nadkrokevní izolace šikmé střechy | Ing. Hynek Stančík, Ph.D.

– Představení nástrojů pro 3D projektování a BIM | Ing. arch. Martin Tichý

– Konstrukční detaily a jejich dopad na vlastnosti stěn | Ing. Robert Blecha

– e4 dům: Nový trend v moderním stavebnictví | Ing. Daniel Uskokovič

11:00-11:30

– Coffee Break

11:30-13:30

– Jak v létě nepřehřát podkroví | Ing. Hynek Stančík, Ph.D.

– Řešení konstrukčních detailů od průmyslových partnerů v návaznosti na cihelný sytém | Jan Huber, DiS.

– Provádění fasád domů z cihlových pásků Terca | Ing. Robert Blecha

– Statika vícepodlažních budov a zajímavosti z praxe | Ing. Ivo Petrášek

13:30-14:30

– Oběd

Konference, která přináší novinky a praktické
informace pro projektanty, architekty a stavitele

Ing. Kamil Jeřábek
jednatel společnosti 
Wienerberger s.r.o.

www.wf2020.cz


