
Přijďte se poradit s vystavujícími fi rmami, získat informace, 
prospekty, doporučení a veletržní slevy! Neobíhejte, 
netelefonujte, přijďte vše potřebné řešit na jednom místě.

 STAVÍTE, OPRAVUJETE, 
   ZAŘIZUJETE DŮM NEBO BYT? 

TRÁPÍ VÁS VYSOKÉ ÚČTY 
ZA ENERGIE A CHCETE ZMĚNIT ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ, 

ZATEPLIT, VYMĚNIT OKNA, OPRAVIT STŘECHU….?

   ZAŘIZUJETE DŮM NEBO BYT?    ZAŘIZUJETE DŮM NEBO BYT? 

OLOMOUC
Výstaviště Flora

23. – 25. 3. 2023
ČT, PÁ 9-18 HODIN, SO 9-17 HODIN

VŠE PRO STAVBU

pořadatel výstav
Omnis Olomouc, a.s., tel: 608 711 422, nasadil@omnis.cz, www.omnis.cz

   ZAŘIZUJETE DŮM NEBO BYT?    ZAŘIZUJETE DŮM NEBO BYT? 

VELETRH
ÚSPOR

POZVÁNKA NA VELETRH
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ČTVRTEK 23. března
10,00 hod. Požadavky současných předpisů na řešení skladeb 
 zateplených šikmých střech 
Odborná přednáška zabývající se souvislostmi navrhování zateple-
ných skladeb šikmých střech. Nastavení správného větrání a větro-
těsnosti těchto konstrukcí a souvislosti aplikací DHV ve vazbě na 
typu a způsobu instalace použité tepelné izolace.
Jan Rypl, JUTA a.s.

13,00 hod.Energetické možnosti vytápění RD v důsledku dopadů 
 navýšení cen energií.
Pevná paliva a spalování biohmoty, zemní plyn, tepelná čerpadla, 
fotovoltaika a termické kolektory - výhody, nevýhody, na co si dát 
pozor, poznatky z posudků a realizací.
Ing. Miroslav Machalec, AI ČKAIT v oborech TPS, TZS, 
Energetické auditorství

14,30 hod  Prezentace projektu MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
 Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba 
 Nezamyslice – Kojetín

15,00 hod Jak na úsporné bydlení?
Vlastníte rodinný či bytový dům a uvažujete o rekonstrukci? Chcete 
stavět nebo byste si jen rádi snížili vysoké účty za energie a vodu 
pořízením nádrže na dešťovku, instalací fotovoltaiky nebo výmě-
nou starého kotle za nový úspornější? Představíme vám program 
Nová zelená úsporám, zaměříme se na aktuální možnosti dotací 
na úsporné a ekologické bydlení a poradíme, jak postupovat při 
vyřízení žádosti o dotace.
Mgr. Kristýna Podešvová, Státní fond životního prostředí

16,00 hod. Rekuperace - pro zdravé bydlení a snížení nákladů 
 na vytápění
Řízené větrání - odborně zvaná rekuperace - se v rodinných domech 
i bytech stává nezbytností. Utěsněné domy, aby z nich neunikalo 
drahé teplo, ale dalo se v nich zdravě bydlet, vyžadují větrání bez 
ztráty tepla. Jaké jsou způsoby, co pro jejich instalaci je potřeba 
zajistit, možnosti dotací a následná diskuse je předmětem této 
přednášky.
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR

PÁTEK 24. března
10,00 hod. Dálkové odečty měření tepla a vody z bytů dle 
 evropských směrnic
Prezentace měřicího systému dle požadavků evropských směrnic 
a české legislativy. Srovnání náměrů tepla uživatele s referenční 
hodnotou. Grafické srovnání náměrů tepla aktuálního a loňské-
ho roku. Informace o měsíčních náměrech spotřeby tepla v bytě 
a o měsíčních náměrech studené a teplé vody.
Ing. Miroslav Los, LOMEX 

11,00 hod Jak účinně bojovat s energetickou krizí v rodinných 
 a bytových domech
Úspory energie - příklady v praxi, možnosti dotace na pořízení tech-
nologií pro snížení energetické závislosti a s tím spojené výdaje za 
energie. Dotace na výstavbu a rekonstrukci rodinných a bytových 
domů. Dotace Nová zelená úsporám light.
Jaromír Tichý, Dotaprofi s.r.o.

14,00 hod. Modulární stavby - řešení vysokých cen ve stavebnictví
Posouzení kvalitních modulárních staveb a možnosti jejich násled-
ného rozšiřování na větší dům jak plošně, tak do patra. Ukázka 
modulárních staveb s dotací zelená úsporám. Odpovídá modulární 
stavba kvalitní dřevostavbě?
Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o.

Partneři veletrhu

15,00 hod. Je výhodné dát místo plynového kotle tepelné 
 čerpadlo a případně doplnit fotovoltaiku?
Zkušenosti uživatele. Energetické a cenové posouzení záměny plynového 
kotle za tepelné čerpadlo. Je to nutné, nebo je to zase novinářský úlet? Vý-
sledky skutečného měření plynového kotle a tepelného čerpadla. Zvýhodňu-
je fotovoltaika provoz tepelného čerpadla, že je návratnost nižší než 7 let? 
Nebo je to jen o pocitu soběstačnosti? Jaká kombinace systémů je výhodná?
Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o.

16,00 hod. Tepelné čerpadlo - nejlepší dárek pro Váš nový i starší dům.
Nejlepší ochranou proti zdražování energií jsou tepelná čerpadla, která 75% 
tepelné energie pro vytápění získají ZDARMA z okolí vytápěného objektu. 
Jaké jsou systémy tepelných čerpadel, podle čeho vybrat správný typ, výkon 
a provedení. Vhodný systém pro vytápění - chlazení tepelným čerpadlem. 
Spolupráce tepelného čerpadla s fotovoltaikou. Ekonomická návratnost, do-
tace na tepelná čerpadla.
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR

17,00 hod. Domy dle Tradičního Feng Shui v souladu s přírodou 
 a jeho obyvateli
Jak postavit dům, který Vás bude na cestě životem podporovat? Dají se v 
domě poznat partnerské, finanční nebo zdravotní problémy? Dozvíte se, jak 
udělat některé změny ve Vašem interiéru i bez Feng Shui konzultanta, jak 
správně nastavit sporák a lednici ve Vaší kuchyni nebo jak se dá vyladit nebo 
kompenzovat chybějící sektor v domě.
Monika Fleur de Lis - konzultantka Feng Shui

SOBOTA 25. března
9,30 – 11,30 hod.  Konference Dřevostavby
moderuje: BELEFI.eu, s.r.o. Bedřich Mareček, technický stavební dozor 
(asociace ADMD - Brno) předmět diskuze: dřevostavby, osazení stavby 
na pozemek, stavby (dřevostavby obecně)
Geol, spol. s r.o. - Ing. Romana Jiříčková, Ing. Zdeněk Bažant - 
Geodetické práce ve výstavbě, kolaudace, katastr nemovitostí - zápis stavby
Kučera Idea s r.o. - Jiří Kučera - Finanční příprava na vlastní bydlení. 
Aktuální bonitní nároky na příjmy žadatelů o úvěr. Na co vše se připravit 
v případě koupě nemovitosti nebo výstavby RD a kdy se do toho pustit. 
HEINZ - ELEKTRO s.r.o. - Stanislav Heinz 
Klimatizace, regulace,fotovoltaika a tepelná čerpadla.
Ing. Ondřej Winkler - zakladatel projektu otevrena-fotovoltaika.cz
Aktuální info k problematice fotovoltaických elektráren.

13,00 hod. Tepelné čerpadlo - nejlepší dárek pro Váš nový i starší dům.
Nejlepší ochranou proti zdražování energií jsou tepelná čerpadla, která 75% 
tepelné energie pro vytápění získají ZDARMA z okolí vytápěného objektu. 
Jaké jsou systémy tepelných čerpadel, podle čeho vybrat správný typ, výkon 
a provedení. Vhodný systém pro vytápění - chlazení tepelným čerpadlem. 
Spolupráce tepelného čerpadla s fotovoltaikou. Ekonomická návratnost, do-
tace na tepelná čerpadla.
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR

14,00 hod Geopatogenní zóny trochu jinak
Co je dobré vědět před koupí domu, bytu, pozemku. Jaké zdravotní problémy 
způsobuje zóna u dětí.   
Josef Ulehla, www.ulehla-josef.cz

*Změny v programu vyhrazeny. 
Aktuální a podrobné informace o doprovodném programu najdete na www.omnis.cz na stránce akce.
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