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Tradiční, jiţ 13. OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2013 je věnována problematice
Investoři a vyuţívání opuštěných staveb. Představí se témata jako Přádelna v TOMIOCE
– nominace UNESCO (TOMIOCA SILK MILL), Ze zchátralého gotického hradu Soběslav
„Městská knihovna vyuţívaná i jako společenské středisko města“, Z opuštěného
klášterního kostela sv. Josefa v Chrudimi „Muzeum barokních soch“. Ke konci večera
dojde k slavnostnímu představení STAVEBNÍ KNIHY 2013 „Nový ţivot opuštěných
staveb – Průmyslové dědictví“.

23. 4. 2013

Hodnocení energetických vlastností budov
(Zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno 2013)

Veletrhy Brno, a.s.
ČKAIT

Přednášky budou zaměřeny na Evropskou směrnici o energetické náročnosti budov
(EPBD II) a její aplikaci do českého práva, poţadavky na nové budovy, změny
dokončených staveb a opravy budov v souvislosti se změnami právních předpisů,
poţadavky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov, vyuţití
obnovitelných zdrojů energie, technická zařízení budov.
Prezentovány budou příklady úspěšných realizací.
Pro registraci zadejte registrační kód: PROMOENERGIE

23. 4. 2013

Nový ţivot opuštěných staveb – Industriální stopy
(Zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno 2013)

Veletrhy Brno, a.s.

Tato konference navazuje na loňskou úspěšnou akci - Obnova historických a
církevních památek. Přednášky budou zaměřeny na chartu průmyslového dědictví
jako současná reflexe proměny hodnot, odstraňování staveb v památkově chráněném
území, zahraniční podporu obnovy památek a dalších oblastí kultury z fondů EHP,
přístupy památkové péče k obnově výrobně technických staveb a příklady
jednotlivých řešení.
Pro registraci zadejte registrační kód: PAMATKY2013
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24. 4. 2013

Pasivní rodinný dům

(doprovodný program IBF)

Národní stavební
centrum, s.r.o.

Zkušení lektoři Vám v 30min přednáškách vysvětlí základní pojmy, co je to pasivní
dům, jaké má výhody oproti běţné výstavbě, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie,
vyuţívání přírodních materiálů, ekonomiku pasivních domů apod.
Odborný garant: Centrum pasivního domu

25. 4. 2013

Okna a dveře

Národní stavební
centrum, s.r.o.
ELTAR

Výroba dveří a oken je jedním z nejdynamičtějších a nejinovativnějších odvětví
polského hospodářství. Seminář je organizován pod záštitou polského Ministerstva
hospodářství a zúčastní se ho zástupci polských firem – evropských lídrů v oboru
stavebních otvorových výplní – a odborníci na toto téma. Setkání bude příleţitostí
představit potenciál polského odvětví výroby oken a dveří, uplatnění inovačních
technologických řešení, která v sobě spojují vysokou kvalitu, energetickou účinnost a
moderní design, a moţnosti přizpůsobení potřebám trhu.

25. 4. 2013

Trvale udrţitelná výstavba
(doprovodný program IBF)

Národní stavební
centrum, s.r.o.

Připravujete stavbu rodinného domu? Přijďte si poslechnout přednášky ohledně
problematiky trvale udrţitelné výstavby. Lektoři Vám vysvětlí základní pojmy a filosofii,
základní principy z hlediska ekolologického, ekonomického i energetického konceptu
rodinného domu. Také zde bude řešena problematika téměř nulových rodinných domů.

26. 4. 2013

Dřevostavby

(doprovodný program IBF)

Národní stavební
centrum, s.r.o.

Vítejte v centru vzorových montovaných dřevostaveb Eden 3000 v Brně! Poslechněte si
zajímavé přednášky od firem, které mají velké zkušenosti s výstavbou dřevostaveb.
Informujete se o výhodách dřevostaveb, jaké existují typy konstrukcí, příklady staveb.

27. 4. 2013

Úspory energií v rodinném domě
(doprovodný program IBF)

Národní stavební
centrum, s.r.o.

Zvyšující náklady na energii volají po úsporách při provozu rodinného domu.
Přednášky se zaměří na moţnosti těchto úspor, vyuţití obnovitelných zdrojů energie,
tepelná čerpadla, rekuperační systémy, solární systémy, fotovoltaiku a hospodaření
s vodou.
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