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POZVÁNKA NA DNY PASIVNÍCH DOMŮ
8. - 10.6. 2018

www.pasivnidomy.cz/dpd

Dovolujeme si Vás pozvat na dny otevřených dveří pasivních domů našich klientů a 
na praktické ukázky stavění pasivních/nízkoenergetických domů. Tyto dny budou 
probíhat o víkendu 8.- 10.6. 2018.

Plánujete své budoucí bydlení? Rádi by jste zjistili jaké jsou skutečné provoz-
ní náklady v pasivním domě a jak se žije s rekuperací? Zajímají Vás praktické 
i odborné informace o projekci a hlavně realizaci pasivního domu? 

Tyto dny jsou zaměřeny pro budoucí stavebníky a rodiny, které plánují budoucí 
řešení projektu domu v pasivním/nízkoenergetickém provedení.



2016

Souhrn akce:
Poradna, infostánek SFŽP

-    Poradna - stavba, rekonstrukce, vytápění, větrání
-    Infostánek SFŽP ČR (Nová zelená úsporám, Dešťovka) – možnosti dotací při 
  výstavbě a rekonstrukcích RD

Praktická ukázka:
 - Dolní Počernice  - otevírací doba: 9.6. sobota 14h
  - Předenice 2   - otevírací doba: 10.6. neděle 15h
   Během praktické ukázky bude probíhat:
  - ukázka ručního zdění z vápenopískového zdiva Zapf Daigfuss KS
  - předsazená montáž oken od firmy Internorm 
  - popis systému řízeného větrání a montáže vzduchotechnického vedení od firmy     
  Reheat s.r.o.
  - celoplošné lepení polystyrenu bez použití kotev v systému Weber
  -  - ptejte se odborníků – stavba, vytápění, větrání, SFŽP ČR - dotace Nová zelená    
  úsporám - možnosti dotací při výstavbě a rekonstrukcích RD

Jednotlivé ukázky budou spojeny s odborným komentářem. Odvážní zájemci si 
budou moci některé práce sami vyzkoušet pod dohledem odborníka. Po ukázkách 
bude pokračovat volná diskuze.

Otevřené pasivní domy:
 - Čakovice - otevírací doba: 9.6. sobota 10-12h
  - Předenice 1 - otevírací doba: 10.6. neděle 13-15h
 
Více informací naleznete na www.projektydomu.cz nebo tel.: +420 734 170 437



kontakty:

ProjektyDomů s.r.o.:
Ing.arch. Lubomír Korčák - projektydomu@projektydomu.cz - +420 606 307 000

Kalksandstein CZ s.r.o.:
Ing. Martin Konečný - konecny@kalksandstein.cz - +420 774 164 103

AB interier concept s.r.o.:
TTomáš Viazanko - tomas.viazanko@abinterier.cz - +420 736 603 086

Nilan s.r.o.:
Mgr. David Koranda - koranda@nilan.cz - +420 724 444 747

divize Weber:
Tomáš Weishäupl - tomas.weishaupl@weber-terranova.cz - +420 733 612 743

ENVIC:
Václav Šváb - vaclav.svab@envic.cz - +420 734 552 334

Státní fond životního prostředí ČR:Státní fond životního prostředí ČR:
Ing. Václav Laxa, vedoucí oddělení Jihozápad, Plzeň - vaclav.laxa@sfzp.cz -          
+420 378 033 913
Ing. Martin Zugárek, projektový manažer, oddělení střední Čechy - 
martin.zugarek@sfzp.cz - +420 267 994 350

Centrum pasivního domu:
www.pasivnidomy.cz/dpd - info@pasivnidomy.cz - +420 777 479 144
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