Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.
Vás tímto zve na seminář

„Udržitelná výstavba budov v praxi“
Datum: ve středu 29.1.2020

Místo: Zlínský kraj, zasedací místnost zastupitelstva, 16.patro

Program semináře
9:45 - 10:00
10:00 - 11:00

Zahájení
Nové legislativní prostředí pro stavby a plánování,
Ing. Libor Hrubý, Centrum pasivního domu, z.s.

11:00 - 12:00

Energeticky udržitelné rekonstrukce i novostavby v praxi,
inspirativní řešení v příkladech, Ing. Jana Tywoniaková

12:00 - 12:20

Občerstvení

12:20 - 12:40

Představení realizované novostavby hasičské zbrojnice v pasivním
energetickém standardu, plk. Mgr. et Mgr. Petr Bobčík, náměstek pro
ekonomiku HZS Zlínského kraje

12:40 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 – 14:20
14:20 – 15:00

Energetické optimalizace veřejných budov – školy a nemocnice,
Ing. Zdeno Malík, ČVUT UCEEB

Next Generation District – lokální distribuční síť v projektu
rezidenčního bydlení, Igor Kytka, ČVUT UCEEB
Úspěšné příklady modernizace budov ve Zlínském kraji,
Ing. Miroslava Knotková

Diskuse a závěr semináře

Seminář je realizován v rámci projektu„LC DISTRICTS“ a je pro účastníky zdarma.
Obsahem přednášek bude:
• Budoucnost rekonstrukcí staveb i novostaveb v ČR, z pohledu udržitelného stavění
• Je rozdíl mezi pasivními, nulovými a energeticky nezávislými domy?
• Platná energetická legislativa pro veřejné stavby i chystané změny v ČR
• Přehled výstavby budov v pasivním energetickém standardu v ČR
• Vztah provozu budov k místu a územnímu plánování
• Inspirativních řešení v příkladech od nápadu až po realizaci
• Budoucnost chytrých sítí
• Projektová příprava s energetickou optimalizací pomáhá školám a nemocnicím proti přehřívání
• Příklady úspěšných projektů na snížení energetické náročnosti budov z dotací
• Představení realizované novostavby hasičské zbrojnice v pasivním energetickém standardu

Svou účast potvrďte nejpozději do čtvrtka 23.1.2020 do 12:00 hodin
na email administrativa@eazk.cz nebo na tel. 577 043 939
Projekt LC DISTRICTS je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

