DOPROVODNÝ PROGRAM
Přednášky probíhají v přednáškovém centru - foyer pavilonu A.
Vstup zdarma.

ČTVRTEK 9. listopadu
10.45 – 11.15 hod.
Průmyslový 3D tisk pro architekty, designéry a stavaře.
Využijte průmyslový 3D tisk ve své práci. Představíme vám možnosti
3D tisku pro architekty, designéry a stavaře. Zaměříme se na 3D tisk
z plastu, papíru, fotopolymeru a kovu. Ukážeme vám příklady 3D
tisků z praxe.
Mgr. Hana Kubíčková, UPrint 3D

POZVÁNKA NA VELETRH

EKOENERGA
11.30 – 12.30 hod.
Fototermika – solární ohřev vody a přitápění se zaměřením na majitele nemovitostí.
Ing. Miloslav Mužík, MMM solar
12.45 – 13.45 hod.
Využitím obnovitelných zdrojů energie k energetické soběstačnosti.
Ing. Josef Slováček

OLOMOUC
Výstaviště Flora

9. – 11. 11. 2017
ČTVRTEK, PÁTEK 9-18 HODIN
SOBOTA 9-17 HODIN

Partneři veletrhu:

14.00 – 14.45 hod.
Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu chráněných
živočichů – povinná příloha žádostí o dotaci z OPŽP, Nová zelená
úsporám a iROP na energetické úspory budov.
U jakých budov a stavebních zásahů je odborný posudek zoologa
požadován? Co zahrnuje a jak probíhá posuzování v praxi? Jaká
opatření praktické ochrany cílových druhů mohou být v rámci přidělené
dotace požadována a jaké jsou zkušenosti z již realizovaných staveb?
Mgr. Lukáš Viktora, Mgr. Evžen Tošenovský, Česká společnost
ornitologická
15.00 – 16.55 hod.
Blok přednášek s energetickou tématikou, zajišťovaný Olomouckým
krajem ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí:
● Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Na semináři bude představen program MŽP na finanční podporu
opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov,
a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny oken
a dveří. Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou
energetickou náročností, výměna neekologických zdrojů tepla
za efektivní, ekologicky šetrné zdroje a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie. Princip přiznání výše dotace
je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost
budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.
Ing. Pavlína Možná, Ing. Jana Bořucká, Státní fond životního prostředí
● Program Dešťovka – Výzva č.12/2017
Na semináři bude představen program MŽP na finanční podporu
opatření zaměřených na efektivní a udržitelné hospodaření s vodou
v domácnostech. Program je určen pro vlastníky a stavebníky
obytných domů, podporována jsou opatření v rámci aktivit akumulace
a využití srážkových vod a akumulace a využití předčištěné
odpadní vody v segmentu obytných domů.
Ing. Jana Zieglerová, Státní fond životního prostředí

● Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.
Na semináři bude představen dotační program Olomouckého
kraje na poskytování finanční podpory na výměnu kotlů na pevná
paliva v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Seminář bude zaměřen zejména na informace k aktuálně vyhlášenému dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.
a současně na zkušenosti z první vlny kotlíkových dotací.
Ing. Stanislava Palová, Krajský úřad Olomouckého kraje

PÁTEK 10. listopadu
10.00 – 17.00 hod.
Bezplatná právní poradna.
Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Antonína Nováka

MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA
10.00 – 10.45 hod.
Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER - jak začít, postup při
založení stavby.
Antonín Kostrhoun, Zemní vruty Kostrhoun – výhradní zástupce
KRINNER GmbH
10.45 – 11.45 hod.
Co je třeba si rozmyslet před zahájením výstavby nové dřevostavby? Rady a doporučení pro zájemce o výstavbu dřevostavby.
Ing. Vratislav Blaha, Asociace dodavatelů montovaných domů
13.30 – 14.30 hod.
Kvalitní dřevostavbu s dlouhou životností? Není to složité aneb
poučme se z chyb druhých.
Definice zásadních požadavků na dřevostavby z hlediska jejich vlivu
na životnost i užitnou hodnotu.
Úskalí nejčastěji řešených nedostatků, důsledků zanedbání zásadních
kroků při realizaci a jejich odhalování ve stavbě.
Ing. Marek Ajdarów, Ing. Matěj Švehlík, WOODEXPERT s.r.o.
14.30 – 15.30 hod.
Dřevostavby s dotací (NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2017).
Srovnání typů dřevostaveb vhodných pro dotaci NZÚ 2017. Základní
rozdělení a výhody difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí vazba
na ceny a vlastnosti. Výsledky měření z praxe. Přehřívání dřevostaveb
a řešení jak levná, tak sofistikovaná. Technologie vytápění a chlazení.
Chyby řešení od projektu po předání stavby.
Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o.

SOBOTA 11. listopadu
10.00 – 11.00 hod.
Systém Foxtrot - Technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení.
Ing. Petr Ovčáček, TECO a.s.
11.00 – 12.00 hod.
Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se?
Ing. Josef Slováček
12.00 – 13.00 hod.
Geopatogenní zóny trochu jinak. Co je dobré vědět před koupí domu, bytu, pozemku. Jaké zdravotní problémy způsobuje zóna u dětí.
Josef Ulehla, www.ulehla-josef.cz
13.00 – 14.00 hod.
Stavby z přírodních materiálů.
Patrik Fojt, přírodní stavitel

Architektonické přehlídky
Po celou dobu konání veletrhu
■ STAVBA ROKU 2016 ČR
■ STAVBA ROKU 2016 OLOMOUCKÉHO KRAJE
■ DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU
■ SALON DŘEVOSTAVEB
■ YOUNG ARCHITECT AWARD 2017
■ ZELENÁ STŘECHA ROKU
■ STAVEBNÍ POLICIE – KRITIZOVAT A CHVÁLIT
■ RUINY KOLEM NÁS…
■ Přehlídka studentských projektů oboru DESIGN NÁBYTKU,
Mendelova univerzita v Brně

DŮM U PARKU – exkurze v rámci ArchDesignu Morava
Pátek 10. 11. v 17.00 hod. – autorská komentovaná prohlídka
Sraz na dvoře před budovou, ul. Palackého 75/21, Olomouc
Elegantní moderna zasazená do nádherného historického objektu
hned vedle Čechových sadů. To je DŮM U PARKU. Jedinečná
a vytříbená stavba, která svůj příběh započala roku 1887, kdy
byla na základě projektu věhlasného projektanta Franze Langera
postavena a stala se palácovým domem s restaurací v přízemí.
V dnešní citlivě zrekonstruované podobě se stává multifunkčním
prostorem, který nabízí moderní kancelářské a nebytové podkrovní
prostory a společenský sál s veškerým vybavením.

15.30 – 16.30 hod.
Feng Shui a zdravé bydlení.
FENG SHUI je rozsáhlý a komplexní obor vědění o přírodních
zákonitostech, které využívá ve stavitelství, v designu, v zahradní
tvorbě, apod. Tisíciletým pozorováním přírodních procesů a znalostí
lidského podvědomí vzniká unikátní komplex vědomostí o vytvoření
harmonického prostoru, kterým jsou nejen naše byty, domy, ale i firmy,
kanceláře, společenské prostory, atd.
Přednáška bude po krátkém teoretickém úvodu zaměřena na praktickou stránku Feng Shui. Posluchači se dozví, jak postupovat, abychom
dosáhli harmonického a v dnešní době především zdravého bydlení,
případně pracovního místa.
Ing. Andrea Polívková, www.fengshui-brno.cz
*Změny v programu vyhrazeny.

