ArchDesign
Morava

MODERNÍ DŮM

Největší podzimní stavební veletrh na Moravě
zve všechny zájemce o stavbu, rekonstrukce
a vylepšení bydlení
■ Více než 150 ﬁrem představí své materiály,
výrobky, technologie, služby
■ Doprovodný program na straně 2
- zdroj informací a inspirace

Stavotech

ENERG

STAVBY STOLETÍ I ÚSPORY ENERGIE NA VELETRHU
STAVOTECH OLOMOUC
Stavební a technický veletrh STAVOTECH - Moderní dům Olomouc
se za dobu svého trvání vypracoval
v největší a nejzajímavější podzimní
stavební veletrh na Moravě. 56. pokračování veletrhu se koná od čtvrtku
8. do soboty 10. listopadu 2018 v pavilonu A a přilehlých venkovních plochách olomouckého Výstaviště Flora.
Bohatá nabídka ﬁrem doplněná o řadu
doprovodných výstav, konferencí,
seminářů a prezentací dělají z akce
atraktivní prostor pro načerpání nových
informací, myšlenek, nápadů i inspirace.
Nosnou částí celého veletrhu
STAVOTECH – Moderní dům a jeho
doprovodných akcí je prezentace ﬁrem
ve výstavní části, kde více než 150 vystavovatelů představí širokou nabídku
výrobků a služeb snad ze všech odvětví
stavebního oboru. Podzimní etapa se již

tradičně vyznačuje největším zastoupením v oblasti topení a úspor energie
– návštěvník zde může srovnat nabídku
rozličných druhů kotlů, kamen a dalších
forem topení. Velké zastoupení má také
moderní dřevěné stavění a ﬁrmy s nabídkou dřevostaveb.
Součástí veletrhu jsou další specializované výstavní a konferenční akce:
EKOENERGA zaměřena na úspory energie a využití obnovitelných
zdrojů energie
Aktuální téma dřevěného stavění je
obsahem doprovodné výstavy i konference MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA.
Olomoucký kraj zastřešuje expozici
měst a obcí Olomouckého kraje, která je
součástí přehlídky investičních příležitostí pod názvem RegionInvest.
ArchDesign Morava je název
osvětové multižánrové akce zaměřené

NUTREND WORLD
– exkurze v rámci
ArchDesignu Morava

Čtvrtek 8. 11. v 17.00 hod.
Sraz na místě prohlídky,
ul. Železniční 604, Olomouc
VSTUP ZDARMA
Partneři veletrhu

na architekturu, design a stavebnictví.
Její součástí budou opět přednášky,
exkurze a panelové architektonické

a designové výstavy. Architektonická
procházka letos navštíví jedinečný
komplex Nutrend World v místní
části Chválkovice. Největším tahákem
bude ale bezesporu architektonická
přehlídka sto panelů výstavy s názvem
České a slovenské stavby století,
která mapuje úspěchy českého a slovenského stavitelství v průběhu sto
let od vzniku naší republiky.
Podzimní veletrh STAVOTECH
- Moderní dům a souběžně probíhající
výstavy a prezentační akce jsou dobrou
příležitostí pro konzultaci s odborníky
i bohatým zdrojem hodnotných informací a inspirace. Své si tady najdou
odborníci i široká veřejnost. Nenechte
si tedy ujít příležitost a zavítejte na
olomoucké Výstaviště Flora ve dnech
8. - 10. listopadu od 9.00 do 18.00 hod.,
v sobotu do 17.00 hodin.

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

ČTVRTEK 8. listopadu
13.00 hod.
Komfortní a energeticky úsporné větrání s rekuperací tepla a vytápění
pro rodinné domy a byty.
Ing. Petr Bednář, Zehnder Group ČR
14.00 hod.
Efektivní rekuperace - nutná součást každé nízkoenergetické stavby.
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
Ing. Pavlína Možná, Státní fond životního prostředí ČR
● Program Dešťovka
Ing. Veronika Zeinerová, Státní fond životního prostředí ČR
17.00 hod.
NUTREND WORLD - 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 (Železniční 604, Olomouc)

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.
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.
Ing. Jiří Kučera, Kučera Idea, s.r.o.
16.00 hod.
Průvodce výstavbou dřevostavby od A až do Z.
Ing. Bedřich Mareček, BELEFI.eu s.r.o.
17.00 hod.
Feng Shui u vás doma - jak na to?
Ing. arch. Lada Skulilová

SOBOTA 10. listopadu
10.00 hod.
Tepelné čerpadlo umí topit, chladit, ohřívat vodu a větrat, ale jak vybrat to
správné?
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.
Vlaďka Závrská, www.tvujknihar.cz

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