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Předenice 1 / návštěva pasivního domu
Kontakt: Luboš Novotný, investor, projektant, stavebník tel.: +420 734 170 437

Otevírací doba: 10.6. neděle  13:00 – 15:00

Adresa, GPS: Předenice, 49°37'35.400"N, 13°23'55.080"E

Doprovodný program: 
- Komentovaná prohlídka domu, max. počet návštěvníků na 1 prohlídku je: 5 (na pro-
hlídku domu je nutné se předem telefonicky objednat)

Aktuální foto: dům je dokončen, obydlen od roku 2011

Autor projektu: Ing. arch. Lubomír Korčák, ProjektyDomů s.r.o.
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Předenice 2 / praktická ukázka 1. část
Kontakt: Luboš Novotný, projektant tel.: +420 734 170 437

Otevírací doba: 10.6. neděle  15:00 – 18:30

Adresa, GPS: Předenice, 49°37'43.96"N, 13°23'52.88"E

Je vhodné předem telefonicky potvrdit účast.

Program: 
15:00 - 17:00 Praktická ukázka na stavbě pasivního domu
- ukázka ručního zdění vápenopískového zdiva Zapf Daigfuss KS od firmy - ukázka ručního zdění vápenopískového zdiva Zapf Daigfuss KS od firmy 
  Kalksandstein CZ s.r.o.
- předsazená montáž oken Internorm od firmy AB interier
- popis systému řízeného větrání a montáže vzduchotechnického vedení od firmy       
  Reheat s.r.o.
- celoplošné lepení polystyrenu bez použití kotev v systému Weber

Jednotlivé ukázky budou spojeny s odborným komentářem. Odvážní zájemci si budou Jednotlivé ukázky budou spojeny s odborným komentářem. Odvážní zájemci si budou 
moci některé práce sami vyzkoušet pod dohledem odborníka. 

Aktuální foto, probíhající práce: hrubá stavba domu
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Předenice 2 / praktická ukázka 2. část
Kontakt: Luboš Novotný, projektant tel.: +420 734 170 437

Otevírací doba: 10.6. neděle  15:00 – 18:30

Program 17:00 - 18:30

- Ptejte se odborníků z praxe – diskuze a konzultace budou probíhat na stavbě

- Dotace Nová zelená úsporám na ,,pasivní“ domy, dotační možnosti, jak podat 
žádost, vyžadované podklady, systém administrace, Dešťovka - SFŽP ČR

Na obě části je vhodné předem telefonicky potvrdit účast.Na obě části je vhodné předem telefonicky potvrdit účast.

Dále přítomni odborníci a zástupci firem: ProjektyDomů s.r.o. - Ing.arch. Lubomír 
Korčák, Kalksandstein CZ s.r.o. - Ing. Jiří Vápeník, NILAN - Mgr. David Koranda, AB 
interier concept s.r.o. – Tomáš Novák, Tomáš Viazanko, divize Weber – Tomáš Weis-
häupl, Státní fond životního prostředí ČR - Ing. Václav Laxa - vedoucí oddělení Jiho-
západ
      
Autor projektu: Ing.arch. Lubomír Korčák, ProjektyDomů s.r.o.    
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