
VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ 

STAVOTECH 
stavební a technický veletrh 

  

VŠE PRO STAVBU 
Srdečně vás zveme 23. až 25. BŘEZNA 2023 

na Výstaviště Flora Olomouc na veletrh STAVOTECH 
Stavíte, opravujete, zařizujete dům nebo byt? Trápí vás vysoké účty za energie 

a chcete změnit způsob vytápění, zateplit, vyměnit okna, opravit střechu....? 
Přijďte se poradit s vystavujícími firmami, získat informace, prospekty, 

doporučení a veletržní slevy! Neobíhejte, netelefonujte, přijďte vše potřebné 
vyřešit na jednom místě. 

A co vás ještě čeká na veletrhu? Expozice Stavba roku 2022 Olomouckého kraje. 
  

DOPROVODNÝ PROGRAM - PŘEDNÁŠKY 
ČTVRTEK 23. března 
10,00 hod. Požadavky současných předpisů na řešení 

skladeb zateplených šikmých střech 
Jan Rypl, JUTA a.s. 

  

13,00 hod. Energetické možnosti vytápění RD v důsledku 
dopadů navýšení cen energií. 
Ing. Machalec, Al ČKAIT v oborech TPS, TZS, 
Energetické auditorství 

15,00 hod Jak na úsporné bydlení? Nová zelená úsporám 
a další možnosti dotací. 
Mgr. Kristýna Podešvová, Státní fond životního prostředí 

16,00 hod. Rekuperace - pro zdravé bydlení a snížení 
nákladů na vytápění i 
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR 

PÁTEK 24. března 
11,00 hod. Jak účinně bojovat s energetickou krizí 

v rodinných a bytových domech 
Jaromír Tichý, Dotaprofi s.r.o. 

14,00 hod. Modulární stavby - řešení vysokých cen 
ve stavebnictví 
Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o. 

  

15,00 hod. Je výhodné dát místo plynového kotle tepelné 
čerpadlo a případně doplnit fotovoltaiku? 
Zdeněk Kaňa, Usporné bydlení s.r.o. 

16,00 hod. Tepelné čerpadlo - nejlepší dárek pro Váš nový 
i starší dům. 
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR 

17,00 hod. Domy dle Tradičního Feng Shui v souladu s 
přírodou a jeho obyvateli 
Monika Fleur de Lis - konzultantka Feng Shui 

SOBOTA 25. března 
9,30 — 11,30 hod. Konference Dřevostavby 
  

13,00 hod. Tepelné čerpadlo - nejlepší dárek pro Váš nový 
i starší dům. . 
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR 

14,00 hod Geopatogenní zóny trochu jinak 
Josef Ulehla, www.ulehla-josef.cz 

  

Těšíme se na vás 23. až 25. března 2023 na veletrhu Stavotech 
Otevírací doba: ČT, PÁ 9-18 HODIN, SO 9-17 HODIN 

Více na: 

www.omnis.cz
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