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

ENERGETICKÉ ÚSPORY A ARCHITEKTURA
NA VELETRHU STAVOTECH OLOMOUC
Stavební a technický veletrh STAVOTECH - Moderní dům Olomouc
se za dobu svého trvání vyproﬁloval
jako největší a nejzajímavější podzimní
stavební veletrh na Moravě. 54. pokračování veletrhu se koná od čtvrtku
9. do soboty 11. listopadu 2017 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

Partneři veletrhu

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.
S topením také souvisí otázka izolací,
kterých na veletrhu najdeme celou
řadu – od klasických po nejmodernější novinky. 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 na architekturu, design a stavebnictví. Její součástí budou opět přednášky, exkurze
a panelové architektonické a designové
výstavy.
Na všechny přednášky a exkurze
mají zájemci vstup zdarma. Jejich výčet
najdete na 2. straně tohoto zpravodaje.
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
9. – 11. listopadu od 9.00 do 18.00 hod.,
v sobotu do 17.00 hodin.

Stavotech

ENERG

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
VSTUP ZDARMA
V dnešní citlivě zrekonstruované
podobě se stává multifunkčním
prostorem, který nabízí moderní
kancelářské a nebytové podkrovní
prostory a společenský sál s veškerým vybavením.

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU STAVOTECH
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.
Mgr. Hana Kubíčková, UPrint 3D

14.30 – 15.30 hod.
Dřevostavby s dotací (NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2017).
Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o.
15.30 – 16.30 hod.
Feng Shui a zdravé bydlení.
Ing. Andrea Polívková, www.fengshui-brno.cz
SOBOTA 11. listopadu

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
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.
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
Ing. Pavlína Možná, Ing. Jana Bořucká, Státní fond životního prostředí
● Program Dešťovka – Výzva č.12/2017
Ing. Jana Zieglerová, Státní fond životního prostředí
● Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.
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?
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.
Ing. Marek Ajdarów, Ing. Matěj Švehlík, WOODEXPERT s.r.o.

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.
Josef Ulehla, www.ulehla-josef.cz
13.00 – 14.00 hod.
Stavby z přírodních materiálů.
Patrik Fojt, přírodní stavitel
PO CELOU DOBU KONÁNÍ VELETRHU
ARCHITEKTONICKÉ PŘEHLÍDKY
■ 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
*Podrobný program na www.omnis.cz. Změny v programu vyhrazeny.
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