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POZVÁNKA NA DNY
PASIVNÍCH DOMŮ 7. - 9.6. 2019
Dovolujeme si Vás pozvat dne 8.6. na Den otevřených dveří pasivního domu 
našeho klienta a na praktickou ukázku stavění pasivních/nízkoenergetických domů. 
Tyto dny budou probíhat v rámci Dnů pasivních domů o víkendu 7.- 9.6. 2019.

Plánujete své budoucí bydlení? Rádi byjste 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? 

Tento den je určen pro budoucí stavebníky a rodiny, které plánují budoucí řešení 
projektu domu v pasivním/nízkoenergetickém provedení.



Souhrn akce:
-    Představení pasivního domu - praktické informace o stavbě, vytápění, větrání, 
atd.
-    Nová zelená úsporám, Dešťovka - možnosti dotací při výstavbě a rekonstrukcích 
RD - SFŽP ČR
-  Poradna a konzultace

Praktická ukázka:
 - Dolní Počernice  - otevírací doba: 8.6. sobota 13h

Během praktické ukázky bude probíhat:Během praktické ukázky bude probíhat:
  - ukázka ručního zdění z vápenopískového zdiva Zapf Daigfuss KS od firmy Reali-
zaceDomů.cz
  - předsazená montáž oken Internorm od firmy AB interier concept s.r.o. 
  - popis systému řízeného větrání NILAN
  - celoplošné lepení polystyrenu bez použití kotev a ukázka designových omítek 
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.

Je vhodné předem nahlásit svou účast na telefonický kontakt +420 734 170 437
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Dolní Počernice / praktická ukázka 1. část
Kontakt: Luboš Novotný, projektant tel.: +420 734 170 437

Otevírací doba: 8.6. sobota  od 13:00

Adresa, GPS: Dolní Počernice, ul. Dercsenyiho, 50°05'31.12"N, 14°34'58.79"E

Je vhodné předem telefonicky potvrdit účast.

Program: 
13:00 - 14:00 Představení pasivního domu - 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

- 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

Vizualizace, probíhající práce: hrubá stavba

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

Otevírací doba: 8.6. 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 a kon-
zultace Vašich záměrů přímo s odborníky

Dále přítomni odborníci a zástupci firem: ProjektyDomů s.r.o. - Ing.arch. Lubomír 
Korčák; RealizaceDomů s.r.o. - Jiří Loukota; NILAN - Mgr. David Koranda; AB interier 
concept s.r.o. – Tomáš Novák; Saint Gobain Construction Products CZ a.s.,divize 
Weber – Tomáš Weishäupl; Státní fond životního prostředí ČR - Ing. Zbyněk Drbal, 
vedoucí oddělení Střední Čechy 
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kontakty:

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

RealizaceDomů s.r.o.:
Jiří Loukota - loukota@realizacedomu.cz - +420 721 834 626

AB interier concept s.r.o.:
TTomáš Novák - tomas.novak@abinterier.cz - +420 733 708 853

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

Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber:
Tomáš Weishäupl - tomas.weishaupl@weber-terranova.cz - +420 733 612 743

Státní fond životního prostředí ČR:
Ing. Zbyněk Drbal, vedoucí oddělení střední Čechy - zbynek.drbal@sfzp.cz - 
+420 267 994 169+420 267 994 169

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