
  
 
 
 

Čtvrtek 9. 2. 2017 
Stavební poradenské centrum 

Střechy Praha 2017 

 od – do  jméno konzultanta, organizace speciální oblasti konzultací 

10 – 18 hod. Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., aut. Ing. 

ČVUT v Praze 

 

 konstrukce pozemních staveb  

 tepelná technika  

 navrhování střech 

10 – 18 hod. Ing. Renata Karasová 

ČKAIT 

 informační a databázové služby 
ve výstavbě 

10 – 18 hod. Ing. Zuzana Mathauserová 

Státní zdravotní ústav 

 

 mikroklima bytů 

 větrání v bytových domech 

10 – 18 hod. Doc. Ing. Karel Papež, aut. Ing. 

ČVUT v Praze 

 technika prostředí budov 

10 – 18 hod. Ing. Arch. Zdena Umlášková, aut. Ing. 

ČKAIT 

 stavební zákon a další předpisy 
ve výstavbě  

 správní řízení  

10 – 18 hod. Ing. Libor Vykydal, aut. Ing. 

Technická komise pro hydroizolační 
fólie, z.s. 

 

 konstrukce střech a lehkých 
obvodových plášťů  

 hydroizolační systémy, skladba, 
detaily, tepelně technické řešení 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

Pátek 10. 2. 2017 
Stavební poradenské centrum 

Střechy Praha 2017 

 od – do  jméno konzultanta, organizace speciální oblasti konzultací 

10 – 18 hod. Ing. Čeněk Kadlec, aut. Ing. 

Projektová poradenská a inženýrská 
kancelář 

 stavební právo a vady staveb 

 příprava a řízení staveb 

 řešení sporů při realizaci                       
a užívání staveb 

10 – 18 hod. Ladislav Platil 

Atelier STUDIO-THERM   

 tepelná technika  

 zateplování budov 

 otvorové výplně 

10 – 18 hod. Ing. Běla Stibůrková, CSc., aut. Ing. 

ČVUT v Praze 

 konstrukce pozemních staveb  

 navrhování a provádění staveb 

10 – 18 hod. Ing. Arch. Zdena Umlášková, aut. Ing. 

ČKAIT 

 stavební zákon a další předpisy 
ve výstavbě  

 správní řízení  

10 – 18 hod. Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. 

ČVUT v Praze 

 energetická náročnost budov 

 obnovitelné zdroje energie    
(solární a geotermální energie, 
tepelná čerpadla, biomasa, 
odpadní vody) 

 
 
 
 
 
 

  



  
 
 
 

Sobota 11. 2. 2017 
Stavební poradenské centrum 

Střechy Praha 2017 

 od – do  jméno konzultanta, organizace speciální oblasti konzultací 

10 – 17 hod. Ing. Vladan Henek, MBA, aut. Ing. 

VUT v Brně 

 navrhování a rekonstrukce 
dřevěných konstrukcí  

 krovy 

 srubové domy 

10 – 17 hod. Ing. Běla Stibůrková, CSc., aut. Ing. 

ČVUT v Praze 

 konstrukce pozemních staveb  

 navrhování a provádění staveb 

10 – 18 hod. Ing. Arch. Zdena Umlášková, aut. Ing. 

ČKAIT 

 stavební zákon a další předpisy 
ve výstavbě 

 správní řízení 

10 – 17 hod. Ing. Václav Venkrbec 

VUT v Brně 

 navrhování a provádění střech 

10 – 17 hod. Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. 

ČVUT v Praze 

 energetická náročnost budov 

 obnovitelné zdroje energie        
(solární a geotermální energie, 
tepelná čerpadla, biomasa, 
odpadní vody) 

 
 
 
 
 
 
 

 


