
Pátek 9. 2. 2018 - Vstupní hala II, sál č. 4 (na konci haly 3) 

10.30 – 14.15  Vnitřní prostředí v budovách – vliv stavu konstrukcí a údržby budov na jeho kvalitu 

Pořadatel: Střechy Praha s.r.o. Seminář je součástí projektu PURPO PRAHA. 

Odborný garant: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Stavební fakulta 
Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. 

Úvod k problematice 
Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec 
 

Technické požadavky na stavby a jejich údržbu v předpisech stavebního práva  
Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo  
 

Problematika vlhkých konstrukcí - důsledky nefunkční hydroizolace 
Doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební 
 

Následky chyb při realizaci tepelných izolací a při provádění detailů a návazností 
Dr. Ing. Leoš Červenka, TERMO+holding, a.s. 
 

Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí budov (požadavky legislativy, ovlivňující faktory) 
Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav 
 

Snižování koncentrace radonu ve stávajících stavbách 
Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec 
 

Údržba a revize spalinových cest - funkční a konstrukční požadavky, povinnosti vlastníků 
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta architektury 

  

Sobota 10. 2. 2018 

Údržba šikmých střech - Ing. Lukáš Žáčik, Atelier Střechy 
 
Třicet let mám na střeše IPU a už teče, co s tím! - Ivo Puhlovský, Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 
 
Žádná plochá střecha není bezúdržbová - Josef Krupka, specialista na poruchy střešních konstrukcí 
- náročnost údržby určí již projekt ploché střechy a volba materiálů 
- jak se chovat k hotové střeše  
- jak ploché  střechy udržovat 
- vliv absence údržby na materiálové garance výrobců povlakových krytin 
- typické poruchy plochých střech a teras a jak jim předcházet 
  
Ochrana a sanace půdních trámů a krovů - Ing. Martin Maršík, Ing. Karel Stýblo, Cech KPT ČR 
 
Klempířské práce na rekonstrukci Národního muzea v Praze - Jiří Langner, Cech KPT ČR 
 
Desatero při výběru realizační firmy a nejčastější chyby ve střešním plášti - Jiří Vrňata, Cech KPT ČR 
 


