
 

 
Seminář Pasivní domy je pořádán s finanční podporou Státního fondu životního prostředí jako 
součást projektu Síť center pasivních domů. 

Seminář  

Pasivní domy 
 2. května 2011 v Ostravě 

 
Seminář je určen pro všechny, kteří se zajímají o úspory 

energií nebo uvažují o stavbě či rekonstrukci domu  
a chtějí výrazně snížit náklady na vytápění. 

 
Chcete vědět co jsou to pasivní domy a na co se při stavbě zaměřit? 

Jaké jsou nové trendy ve stavebnictví? Zajímáte se o stavění 
z přírodních materiálů? 

 
Tato a další témata s Vámi budou probírat lektoři našeho semináře. 

 
Program: 
 

15:00 – 16:30  Proč  a jak stavět pasivní domy? 
Ing. arch. Mojmír Hudec, ateliér ELAM 

16:30 – 16:45   Přestávka 

16:45 – 17:30  Pasivní dům svépomocí 
Využití slámy ve stavebních konstrukcích 
Ing. Daniel Grmela, FAST VUT Brno 

17:30 – 18:00  Administrativní budova v energeticky pasivním 
standardu - Školicí středisko INTOZA Ostrava 
 Ing. Jan Neuwirt, INTOZA s.r.o. 

 
Stejný seminář proběhne i v čase 9:30 – 12:30 hod. Přednostně je určen pro 
školy, máte-li však zájem, můžete se zúčastnit i v této době. 
 
Místo konání:  Dům kultury Akord, Hudební sál 
   Náměstí SNP 1, Ostrava 
 
 
Účast je pro širokou veřejnost ZDARMA. 
 
Na semináře se prosím předem přihlaste na některý z uvedených kontaktů: 
e-mail: katerina.fojtu@veronica.cz, tel.572 630 670 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
Seminář Pasivní domy je pořádán s finanční podporou Státního fondu životního prostředí jako 
součást projektu Síť center pasivních domů. 

Seminář  

Pasivní domy 
 2. května 2011 v Ostravě 

 
Seminář je určen pro všechny, kteří se zajímají o úspory 

energií nebo uvažují o stavbě či rekonstrukci domu  
a chtějí výrazně snížit náklady na vytápění. 

 
Chcete vědět co jsou to pasivní domy a na co se při stavbě zaměřit? 

Jaké jsou nové trendy ve stavebnictví? Zajímáte se o stavění 
z přírodních materiálů? 

 
Tato a další témata s Vámi budou probírat lektoři našeho semináře. 

 
 
Program: 
 

9:30 – 11:00  Proč  a jak stavět pasivní domy? 
Ing. arch. Mojmír Hudec, ateliér ELAM 

11:00 – 11:15   Přestávka 

11:15 – 11:45  Administrativní budova v energeticky pasivním 
standardu - Školicí středisko INTOZA Ostrava 
 Ing. Jan Neuwirt, INTOZA s.r.o. 

11:45 – 12:30  Pasivní dům svépomocí 
Využití slámy ve stavebních konstrukcích 
Ing. Daniel Grmela, FAST VUT Brno  

 
Stejný seminář proběhne i odpoledne v čase 15:00 – 18:00 hod.  
 
Místo konání:  Dům kultury Akord, Hudební sál 
   Náměstí SNP 1, Ostrava 
 
 
Účast je pro širokou veřejnost ZDARMA. 
 
Na semináře se prosím předem přihlaste na některý z uvedených kontaktů: 
e-mail: katerina.fojtu@veronica.cz, tel.572 630 670  

 

 

 

 
 

 

 


