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Čakovice / praktická ukázka 1. část
Kontakt: Ing. Jan Ambrož, projektant tel.: +420 739 434 230

Otevírací doba: 10.11. sobota  od 13:00

Adresa, GPS: Čakovice, ul. Zámišova, 50°09'08.26"N, 14°32'02.56"E

Je vhodné předem telefonicky potvrdit účast.

Program: 
13:00 - 14:00 Představení pasivních domů - informační servis pro návštěvníky
- Představení pasivních domů - praktické informace o stavbě, vytápění, větrání, ener- Představení pasivních domů - praktické informace o stavbě, vytápění, větrání, ener-
getice domu - ENVIC

- Nová zelená úsporám / Dešťovka - možnosti dotací na ,,pasivní“ domy, jak podat 
žádost, vyžadované podklady, systém administrace, dotace na využití srážkové a od-
padní vody - SFŽP ČR

Aktuální foto, probíhající práce: stavba domu před dokončením

Autor projektu: Ing. arch. Lubomír Korčák, ProjektyDomů s.r.o.
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Čakovice / praktická ukázka 2. část
Kontakt: Ing. Jan Ambrož, projektant tel.: +420 739 434 230

Otevírací doba: 10.11. sobota od  13:00

Program:
14:00 - 16:00 - Praktická ukázka na stavbě pasivního domu

- ukázka ručního zdění vápenopískového zdiva Zapf Daigfuss KS od firmy 
  RealizaceDomů s.r.o.
- předsazená montáž oken Internorm od firmy- předsazená montáž oken Internorm od firmy AB interier
- popis systému řízeného větrání NILAN
- celoplošné lepení polystyrenu bez použití kotev a ukázka designových omítek Weber

Jednotlivé ukázky budou spojeny s odborným komentářem. Odvážní zájemci si budou 
moci některé práce sami vyzkoušet pod dohledem odborníka. 
- ptejte se odborníků z praxe, konzultujte Váš projekt - prostor pro Vaše dotazy

Dále přítomni odborníci a zástupci firem: 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; Saint Gobain Construction 
Products CZ a.s.,divize Weber – Tomáš Weishäupl; ENVIC - Václav Šváb; Státní fond 
životního prostředí ČR - Ing. Vladimír Sova, projektový manažer - oddělení Střední 
Čechy 
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