č.

Máte pro nás námět na další školení (CŽV)?

1

- navrhování vodonepropustných konstrukcí,
- zjednodušené metody navrhování zděných konstrukcí,
- požární odolnost nosných konstrukcí

2

alternativní zdroje energií v systému výroby a dodávky energií v ČR.

3

Aplikace nových vyhlášek, jejích změn v praxi.

mastab.matejka@seznam.cz

4

BIM

pavel.skvrna@volny.cz

5

Bylo by dobré zapojit pracovniky stavebních úadů do součinosti a jednotného výkladu
povolovacích postupů hlavně u drobných a jednoduchých staveb.Zejména v Nechanicích.

6

druhy povrchů průmyslových podlah (vlastnosti, využití, ceny), řešení konstrukcí "bílých van",
zkušenosti z realizací fóliových krytin vč. jejich příp. poruch a jejich příčin,

schmiedl@volny.cz

7

Dřevostavby, Dodavatelé dřevostaveb a jejich odbornost, Technický dozor ve veřejných
zakázkách

vesely@woodstav.cz

8

exkurze na stavbu budovy ČSOB v Hradci Králové, workshopy vedené zkušenými nezávislými
odborníky (např. na téma pasivní stavby, nové technologie, BIM v praxi apod.) - klidně placené

fejlkova@seznam.cz

9

Jsem již ve starobním důchodu, i když stále pracuji. Za mě je výběr poskytovaných námětů
dostačující. Děkuji.

L.hrochova@hotmail.com

10

Kvalita projektové dokumentace

11

Mohl bych nabídnout exkurze va velkých stavbách.

jehlickovi007@seznam.cz

12

Na vyzvání se vždy účastním neformálních konzultací o předmětu chystaných školení a
přednášek pořádaných oblastní kanceláří.

futera@atlanthk.cz

13

Ne nemám

vlada.vojtisek@seznam.cz

14

Nemám

lubos.rypl@scvk.cz

15

nemám

16

Nemám, oborově zájem o dopravní stavby

17

Nevím

18

Nové trendy v průmyslové VZT - stále silnější požadavek na chlazení.

19

Odborná školení elektro

20

Pokusím se vymyslet námět na exkurzi - to, co jsem zatím navrhoval, většinou už ostatní znali
..........

bartik.petr@centrum.cz

21

poučení se z chyb - kauzistika - problém - důsledek - řešení

jiri.slansky@jika-cz.cz

22

Pravidelná školení např. 2x za rok , týkající se nových změn a požadavků v jednotlivých
profesích

Ano

prestiž techniku, velky neporadek je ve vykladech kdo smi a nesmi podnikat ve
stavebnictvi/stavitelstvi. zednik stavi domy a technik s autorizaci nema u laicke verejnosti (i
pravniku, ekonomu) vetsiho vyznamu nebo postaveni.

pacalt.radek@seznam.cz

23
24

Projektová činnost ve vazbě na OZ

projekta@cmail.cz

25

Řešení vlhkosti u historických staveb
josef@rehak-speleo.cz
Obnova a fungování podzemních odvodňovacích a větracích systémů historických staveb
Negativní vlivy moderních technologií (injektáže, chemické clony, sanační omítky) na historické
konstrukce a objekty.

26

Skoro nulová provázanost regionálního školství SPŠ a ČKAIT, např. v HK

ne

27

statiku všeho druhu

martinectdi@gmail.com

28

Stavební řízení - co překládat na stavební úřady a v jaké kvalitě

29

Stavební zákon a prováděcí předpisy

30

Stavební zákon z hlediska požadavků na nestavební profese

31

stvební zákon

info@azoptimal.cz

32

Školení o dotačních programech pro stavby

enetopil.en@gmail.com

33

technologická zařízení staveb

pgaga@centrum.cz

34

TZB - avšak pouze aktualizované - normy, předpisy, vyhl., trendy - směr a vývoj v zahraničí, .... jezek192@seznam.cz

David.Durech@seznam.cz

Ne
klika.m@adkklima.cz

Projekce.vesely@seznam.cz

1

č.

Máte pro nás námět na další školení (CŽV)?

35

Více školení pro profese (TZB, PO, ...) a pokud možno školení pořádat i jako webináře, tak jako
v Praze a Ostravě.

36

Více školení s vodohospodářskou temmatikou zaměřenou na vodovody a kanalizace!!!

p.m.nachod@seznam.cz

37

Vyhláška č. 501/2006 Sb a vyhláška č. 268/2009 Sb.

lenka.bartakova@seznam.cz

38

Z oboru dopravních staveb je toho po málu.

prodis.hk@tiscali.cz

39

zákon 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací

kunst@jaromer-josefov.cz

40

Zveřejnění formuláře pro záznam školení pro CŽV na začátku období a ne až na konci. Mohl
bych si tak průběžně po účasti na školení udělat záznam a ne až po 3 letech.

jiri.machacek@slp-systemy.cz

2

