I. Pořadatel (základní informace o pořadateli akce)
Obchodní jméno

Centrum pasivního domu
Adresa

Údolní 33, Brno 602 00
Kontaktní osoba

Vendula Tušerová
Tel. číslo

511 111 810
E-mail

seminare@pasivnidomy.cz
Webové stránky

www.pasivnidomy.cz

II. Vzdělávací akce (podrobné informace)
Název

Kurz A: Úvod k navrhování pasivních a nulových
domů

Datum a hodina konání

A: 25. 4. 2016, od 8.30 do 17.00
B: 10. 10. 2016, od 8.30 do 17.00
C: 1. 11. 2016, od 8.30 do 17.00
A: Otevřená zahrada, Údolní 33, 602 00 Brno
B: InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha
C: Otevřená zahrada, Údolní 33, 602 00 Brno

Místo konání

Vložné

Sleva pro členy ČKA

990,- Kč možné slevy – více na
www.pasivnidomy.cz/kurzy

Anotace

Co se naučíte
• Tento kurz je úvodem do problematiky navrhování
budov s téměř nulovou potřebou energie.
• Seznámíte se s požadavky na energetickou náročnost
budov dle nové evropské směrnice EPBD a
související legislativy.Vysvětlíme vám také
základní principy návrhu energeticky efektivních
budov.
• Zkrátka, získáte přehled o nové legislativě a vhodný
základ pro absolvování navazujících kurzů
rozvíjející praktické dovednosti při navrhování.
Podrobný obsah
• Obecný právní rámec (stavební a energetické předpisy,
technické normy)
• Zásady druhé evropské směrnice o energetické
náročnosti budov
• Základní principy navrhování budov s téměř nulovou
spotřebou energie
• Využívání energie z obnovitelných zdrojů v místě
stavby.
Pro koho je kurz určen
• architekti, stavební inženýři, energetičtí auditoři,
zástupci veřejné správy (stavební úřady, investiční
technici)
Co z kurzů uplatníte v praxi
Znalost obecných právních požadavků a základní
teoretická připravenost na naplnění těchto požadavků

Výukové materiály
(písemné, elektronické)

Tištěné materiály - skripta, audiovizuální prezentace,
vzorky materiálů.

Způsob ukončení (test,
ústně, písemně, bez
kontroly)

Bude vydáno osvědčení o absolvování.

III. Přednášející (uveďte jméno s tituly a stručné informace o přednášejícím)

Ing. Libor Hrubý

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, obor Pozemní stavby,
zaměření na navrhování pozemních staveb a certifikovaný
projektant pasivních domů. Pracoval jak v projekční kanceláři,
zaměřující se na pasivní domy, tak pro dodavatele

specializovaných stavebních materiálů. Aktuálně působí
v Centru pasivního domu jako odborný poradce. Jeho hlavní
náplní je poradenství, optimalizace projektů a stavebních
detailů, publikační a přednášková činnost.

IV. Podstatná sdělení (prostor pro Vaše poznámky)

