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

ČTVRTEK 8. listopadu

POZVÁNKA NA VELETRH

OLOMOUC
Výstaviště Flora

8. – 10. 11. 2018

Partneři veletrhu

ČTVRTEK, PÁTEK 9-18 HODIN
SOBOTA 9-17 HODIN

13.00 hod.
Komfortní a energeticky úsporné větrání s rekuperací
tepla a vytápění pro rodinné domy a byty.
Přínosy řízeného větrání s rekuperací tepla, novinky, bezplatné
návrhy. Energeticky úsporné a komfortní elektrické radiátory
splňující směrnici Ecodesign. Příjemné vytápění a chlazení
sádrokartonovými stropy.
Ing. Petr Bednář, Zehnder Group ČR
14.00 hod.
Efektivní rekuperace - nutná součást každé nízkoenergetické stavby.
Řízená výměna vzduchu je nutná pro zdravotně nezávadné
bydlení v novostavbách i rekonstruovaných a zateplených
objektech. Snížení provozních nákladů staveb s využitím
rekuperace. Novinky v oboru.
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR
15.00 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, Státní fond životního prostředí ČR
● Program Dešťovka
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. Veronika Zeinerová, Státní fond životního prostředí ČR

NUTREND WORLD (Železniční 604, Olomouc)
- exkurze v rámci Archdesignu Morava
Jedinečný komplex, který je oslavou sportu a zdravého
životního stylu. Komentovaná prohlídka všech prostor
– špičkově vybavené fitness centrum, moderní butikový
hotel i stylová restaurace.
SRAZ NA MÍSTĚ PROHLÍDKY v 17.00 hod., čtvrtek 8. 11.

16.00 hod.
Průvodce výstavbou dřevostavby od A až do Z.
Vyplatí se v dnešní době využít služby technického dozoru
stavby a nebránit se pomoci při koordinaci veškerých prací
a činností?
Ing. Bedřich Mareček, BELEFI.eu s.r.o.
17.00 hod.
Feng Shui u vás doma - jak na to?
(základní zásady, časté chyby)
Ing. arch. Lada Skulilová

SOBOTA 10. listopadu

PÁTEK 9. listopadu
10.00 – 17.00 hod.
Bezplatná právní poradna.
Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Antonína Nováka
10.00 hod.
Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER - jak začít,
postup při založení stavby.
Antonín Kostrhoun, Zemní vruty Kostrhoun – výhradní zástupce
KRINNER GmbH
11.00 hod.
Aktuální stav problematiky azbestu v ČR.
Výskyt azbestových materiálů v objektech dokončených před
rokem 1995. Problém přirozeného výskytu azbestových minerálů v horninovém podloží ČR a používání kameniva s obsahem
azbestu ve stavebnictví s negativním dopadem na lidské zdraví.
Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., místopředsedkyně představenstva
České asociace pro odstranění azbestu, z.s.
13.00 hod.
Hlučnost dřevostaveb a jak jí předcházet v praxi. Kde najít
energetické úspory v rodiném a bytovém domě.
Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o.
14.00 hod.
Co je třeba zohlednit při výběru spolehlivého zhotovitele
dřevostavby?
Ing. Bedřich Mareček, ADMD
15.00 hod.
Financování výstavby rodinných domů.
Všechny současné možnosti v ČR po zpřísnění podmínek.
Ing. Jiří Kučera, Kučera Idea, s.r.o.

10.00 hod.
Tepelné čerpadlo umí topit, chladit, ohřívat vodu a větrat,
ale jak vybrat to správné?
Proč tepelné čerpadlo do novostavby nebo rekonstruovaného
domu. Porovnání jednotlivých systémů, jejich dimenzování
a doporučení způsobu jejich výběru.
Ing. Josef Slováček, TERMO KOMFORT Brno
11.00 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
12.00 hod.
Knihář – první chytrý zápisník knih.
Knihy už nemusíš jenom číst, můžeš s nimi růst. Knihář vychází
z prožitků a podporuje proces učení se z knih. Navíc je to
designový kousek vyrobený z ekologického papíru s organickou příměsí oliv.
Poslechněte si příběh Kniháře a nechejte se inspirovat, jak číst
jinak a uchovat si své prožitky s knihami.
Vlaďka Závrská, www.tvujknihar.cz

PO CELOU DOBU VELETRHU
Architektonické přehlídky
■ České a slovenské stavby století
■ Dřevěná stavba roku 2018
■ Young Architect Award
■ Výstava nejlepších diplomových prací studentů
architektury
■ Stavební policie - kritizovat a chválit
Aktuální a podrobné informace o doprovodném programu
najdete na www.omnis.cz na stránce akce.
*Změny v programu vyhrazeny.

