
Vážení studenti,

informujeme Vás, že dne 8.11.2016 se na ČVUT v Praze, Fakultě stavební uskutečněna druhá aréna 
projektu Koordinuj.cz s názvem:

ARÉNA – PASIVNÍ DŮM 

Kdo má zájem se účastnit tohoto workshopu s níže uvedenými přednáškami, prosíme o závaznou 
registraci zde: www.koordinuj.cz/areny

Aréna se koná v posluchárně C223 na ČVUT v Praze, Fakulta stavební  od 9 do 14:00 hod. 

Přednášející zástupci )rem a jimi přednesená témata jsou:

BEST, a.s.                                                                                                                                                                                                    
- BEST, a.s., zakladatel a lídr komodity betonových stavebních prvků v ČR.                                                                                    
- Výrobkové portfólio, včetně výběrových kolekcí BEST PREMIUM, kvalita výrobků, montážní postupy.                                                     
- Komplexní zdicí systém BEST – UNIKA.

Eaton Elektrotechnika s.r.o. 
- Komfortní řízení vytápění a chlazení.

- Vzdálené ovládání osvětlení a spotřebičů, dohled.
- Monitoring spotřeby energií včetně vizualizace dat.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
- Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ. Nové trendy v navrhování, 
poznatky z realizace těchto konstrukcí.
- Pojednání o jednovrstvém zdivu pro obvodové konstrukce objektů s nízkou spotřebou energie na 
vytápění (včetně  keramo - betonových šikmých střech).
- Představení pomůcky na tepelně technické posouzení těchto konstrukcí.
- Pojednání o projekčních a realizačních chybách při návrhu a provádění těchto konstrukcí.
- Seznámení účastníků s aspekty ovlivňujícími navrhování vnějších omítek a dalších povrchových 
úprav pro tyto konstrukce, např. obklady na kotveném roštu.

Internorm okno s.r.o. 
- I-tec decentrální rekuperační jednotky.
- I-tec fotovoltaikou napájené žaluzie.
- Nové dřevohliníkové okno s I-tec core.

http://www.koordinuj.cz/areny
http://www.koordinuj.cz/areny


Vážení studenti, 
cílem těchto workshopů - ARÉN je doplnit Vaše znalosti pro Vaše studium,tedy projektování, navrhování, 
rozpočtování, přípravu a realizaci staveb včetně jejich údržby a další potřeby v prohlubování znalostí pro 
studium. V ARÉNĚ můžete využít příležitosti klást dotazy odborníkům z )rem, které Vás zajímají a 
pomohou Vám být lépe připraveni na studium. 

Za tým Koordinuj.cz Vás zve odborný grant 
doc. Ing. Pavel svoboda, CSc. 
vedoucí katedry technologie staveb 
a
předseda pedagogické rady oboru "L" - Příprava, realizace a provoz staveb

Těšíme se na Vaši účast. Tým Koordinuj.cz  a přednášející partnerské společnosti.                                                             

                      


