Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí
Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry
na výstavbu a opravy domů na 16. ročníku stavební výstavy STAVÍME, BYDLÍME
Uherské Hradiště, která se koná o víkendu 14. - 15. března 2020 v Městské sportovní hale.
Je zde možné:
• konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a
dodavatelských firem,
• informovat se o možnostech dodávky materiálů,
• zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie,
• nakoupit vybavení do domácnosti,
• získat výstavní slevy.
PŘEDNÁŠKA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Zároveň vás zveme i na bezplatné přednášky, které se uskuteční přímo na výstavě:
Sobota 14. března 2020
10,00 – 11,00 h
Nový trend v bydlení - modulární dřevostavba
Společně si vysvětlíme některé mýty a fámy o dřevostavbách. Řeč bude o novém trendu v
bydlení - modulárních dřevostavbách. Co je to modulový dům a jaké jsou jeho hlavní
přednosti? Proč je důležité přemýšlet jinak? Vize bydlení v celé Evropě očima odborníka.
Juřenčák Vojtěch, jednatel firmy Eko modular s.r.o.
11,00 – 12,30 h
Jak na kvalitní dům po roce 2020 – podle nové legislativy
Investice do domu je zpravidla ta největší ve vašem životě. Nabízíme vám unikátní
přednášku, která vás připraví na stavbu, nákup nebo rekonstrukci. Zasvětí vás do současných
technologií a chyb ve stavebnictví. Budete vědět, jak na kvalitní dům, ve kterém se budete
cítit komfortně.
Libor Hrubý, Centrum pasivního domu
13,00 – 13,50 h
Podlahové topení pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Michal Nevolník, ANOS s.r.o., www.teplapodlaha.eu
14,00 – 14,50 h
Dotace pro vaše úsporné bydlení - aktuální nabídka podpory z programů Nová zelená
úsporám a Dešťovka
Díky chytré rekonstrukci či stavbě rodinného domu můžete ušetřit statisíce. A to nejen na
provozních nákladech. Poradíme vám, jak snadno o dotaci požádat a jakých chyb se
vyvarovat.
Ing. Libor Martinák, Státní fond životního prostředí ČR, www.novazelenausporam.cz,
www.dotacedestovka.cz
15,00 – 16,30 h
Jak na kvalitní dům po roce 2020 – podle nové legislativy

K čemu se hodí projekt a co by v něm mělo být? Jak se nenechat omámit čísly? Plísně,
netěsnosti a tepelné mosty v domě nechceme. Jak mít doma teplo a zároveň vyvětráno? Co se
dá při stavbě zkontrolovat?
Libor Hrubý, Centrum pasivního domu
Neděle 15. března 2020
10,30 – 11,30 h
Podlahové topení pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Michal Nevolník, ANOS s.r.o., www.teplapodlaha.eu
13,00 – 14,00 h
Nový trend v bydlení - modulární dřevostavby a jejich ekonomické aspekty
Společně si vysvětlíme některé mýty a fámy o dřevostavbách. Řeč bude především o novém
trendu v bydlení, který se postupně dostává i do ČR - modulárních dřevostavbách. Co je to
modulový dům a jaké jsou jeho hlavní přednosti? Proč je důležité přemýšlet jinak? Vize
bydlení v celé Evropě očima odborníka.
Juřenčák Vojtěch, jednatel firmy Eko modular s.r.o.
14,00 – 15,00 h
Geopatogenní zóny trochu jinak.
Josef Ulehla, www.ulehla-josef.cz
Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17
hodin. Vstup na výstavu i přednášku je ZDARMA. Bližší informace na www.omnis.cz.

