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Výstaviště Flora

7. – 9. 11. 2019
čtvrtek, pátek 9-18 hodin
sobota 9-17 hodin
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DOPROVODNÝ PROGRAM

přednášky probíhají v přednáškovém centru
- foyer pavilonu a. vstup zdarma.

ČTVRTEK  7. listopadu

14,00
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.

15,00
Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi – nová zelená úspo-
rám a dešťovka
Aktuální informace o dotačních možnostech z programu Nová 
zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci rodinných i byto-
vých domů. Dotace Dešťovka. 
Ing. Pavlína Možná, Ing. Jana Zieglerová, SFŽP ČR

PÁTEK  8. listopadu

10,00 – 17,00 
bezplatná právní poradna
Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Antonína Nováka

11,00
Jak na kvalitní dům po roce 2020 – podle nové legislativy
Investice do domu je zpravidla ta největší ve vašem životě. 
Nabízíme vám unikátní přípravu, která vám poradí, co si po-
hlídat a na co si dát při koupi nebo stavbě budoucího bydlení 
pozor. Zaměřeno na pasivní domy, ale principy využijí všichni 
nakupující a stavebníci.
Ing. Libor Hrubý, Centrum pasivního domu

13,00
efektivní rekuperace - nutná součást každé nízkoenerge-
tické stavby, ale užitečná i pro zdravé bydlení ve stávají-
cích domech
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



Aktuální a podrobné informace o doprovodném programu 
najdete na www.omnis.cz na stránce akce.

*Změny v programu vyhrazeny.

13,00
novinky v oblasti tepelných čerpadel
Snižování energetické náročnosti staveb všeho druhu s vyu-
žitím tepelných čerpadel je nejefektivnější cesta, jak minima-
lizovat provozní náklady na vytápění, chlazení a ohřev vody. 
Představení nejnovějších řešení pro novostavby bytových  
i komerčních objektů v souladu s požadavky na „nulové domy“.
Ing. Josef Slováček, TERMO KOMFORT, s.r.o.

14,00
Feng shui a bydlení
Tradiční Feng Shui a jak správně postavit dům v souladu  
s přírodou, ale i s jeho obyvateli. 
Mgr. Bc. Monika Fleur de Lis

PO CELOU DObU VELETRhU

Architektonické výstavky:
■ stavba roku 2019 čr
■ stavba roku olomouckého kraje 2018
■ dřevěná stavba roku 2019
■ česká cena za architekturu
■ Young architect award
■ výstava nejlepších diplomových prací studentů  
   architektury
■ desiGn nábYtkU – výstava prací studentů MendeLU
■ Utajené kostely olomouckého kraje
■ stavební policie

14,00
stavaŘi kLientŮM
V dnešní době je složité vyprojektovat a následně postavit  
nebo rekonstruovat dům. Mezi hlavní důvody patří extrémní 
výběr materiálů, široká paleta technologií a složitá koordinace 
prací. Klienti se v tomto procesu ztrácí, nerozumějí mu, dělají 
sále stejné chyby, které stojí peníze a čas. Stavaři musí více 
a více klientům objasňovat celý proces. Vysvětlíme klíčové 
nástrahy a na co si dát pozor, čímž ušetříte moře času a hro-
madu peněz.
Ing.arch. Roman Kučírek, 3K Architects

15,00
praktické rady a zkušenosti při výstavbě rodinného domu
Zkušenosti získané praxí při výstavbě, časté omyly a chyby.
Ing. Bedřich Mareček, ADMD

16,00
Jak na kvalitní dům po roce 2020 – podle nové legislativy
Investice do domu je zpravidla ta největší ve vašem životě. 
Nabízíme vám unikátní přípravu, která vám poradí, co si po-
hlídat a na co si dát při koupi nebo stavbě budoucího bydlení 
pozor. Zaměřeno na pasivní domy, ale principy využijí všichni 
nakupující a stavebníci.
 Ing. Libor Hrubý, Centrum pasivního domu

SObOTA  9 .listopadu

10,00
vše pro financování bydlení mladých rodin
Možnosti financování bydlení mladých rodin s využitím dotací 
od Státního fondu rozvoje a bydlení a komerčních úvěrových 
produktů. 
Ing. Jiří Kučera, Kučera Idea, s.r.o.

11,00
pasivní, aktivní nebo nulový dům? 
Architektura domů v kontextu udržitelné výstavby. Mnoho 
drobných stavebníků se dnes ztrácí v pojmech pasivní, nulo-
vý nebo aktivní dům. V přednášce si řekneme obecný úvod  
do udržitelné výstavby a proč je moudré se těmito pojmy před 
zahájením stavby zabývat.
Ing. Jan Pivec, Pivec Projekce s.r.o.

12,00
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

 


