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veletrhy a výstavy

ticky pasivních staveb. Toho lze dosáh-
nout např. kombinací nových systémů vy-
tápění a větrání. S tím souvisí rekuperace 
– samoregulující systém přísunu čerstvé-
ho vzduchu z venku, bez větrání, a tedy 
úniku tepla. Díky ní je vzduch v budově 
mnohem čistší, bez alergenů, další před-

ností je omezení hlučnosti a prašnosti. 
Následujícím krokem „greenbuildingu“ 
je dosažení energetické soběstačnosti po-
mocí dalších technologií, např. za využi-
tí fotovoltaických, geotermálních či větr-
ných zdrojů.

Green Building má zelenou nejen 
na veletrhu

Šestnáctý ročník komplexu Staveb-
ních veletrhů Brno se bude věnovat ce-
losvětově atraktivním tématům, zejména 
energeticky úspornému stavění, úsporám 
energií, alternativním zdrojům energií 
a vytápěcí technice. Všechna témata bu-

dou rozvíjena pod společným souhrn-
ným názvem Green Building. Energetic-
ky úsporná řešení budou prezentována 
jednak ve stáncích jednotlivých vystavo-
vatelů a jednak na jednotlivých akcích od-
borného doprovodného programu, který 
je již tradičně připravován s odbornými 
asociacemi a partnery veletrhu.

Kompletní přehlídka nejen stavebních 
oborů

Souběžně se Stavebními veletrhy Brno 
a veletrhem interiéru Mobitex se v tra-
dičním jarním termínu, tj. od 12. do 16. 
dubna 2011, uskuteční také specializova-

ný Mezinárodní veletrh investic, podni-
kání a rozvoje v regionech Urbis Invest 
a Mezinárodní veletrh komunálních tech-
nologií a služeb Urbis Technologie. Je 
tak doplněna již tradiční nabídka staveb-
ních oborů, technického zařízení budov 
a interiéru o prezentaci investičních pří-
ležitostí, podpor podnikání a komunální 
techniky a služeb.

Více informací naleznete na www.sta-
vebniveletrhybrno.cz.
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Dnešní požadavky na stavebnictví, 
co se týče tepelných úspor či ekologič-
nosti staveb, jsou někdy retrospektivou 
dřívějších technologií. Jen namátkou: 
hliněné domy se stavěly již před více 
než 3 000 lety a dodnes touto „techno-
logií“ stavějí některé „přírodní“ kmeny. 
Ke stavbám ze dřeva, 
hlíny, slámy se nyní 
ale přidávají i stavby, 
v jejichž částech se 
objevují recyklované 
plasty či jiné, uprave-
né nebo recyklované 
přírodní i umělé ma-
teriály. V současnos-
ti se projektují stavby 
např. v kombinaci dře-
va a bloků slámy nebo 
hliněných nepálených 
bloků. Kombinací 
moderních a přírod-
ních materiálů je ale 
třeba i použití cemen-
to-třískových desek. 
Nelze zapomenout 
ani na bydlení chrá-
něné zeminou. Všech-
ny zmíněné pojmy pa-
tří pod souhrnný ná-
zev Green Building.

Green Building není 
jen návrat k přírodě

Záměrem tzv. ze-
leného stavebnictví 
je nejen návrat k pří-
rodním materiálům, 
ale především využití 
principů trvale udrži-
telného rozvoje v běž-
ném životě. Cílem je zvýšení životní úrov-
ně bez rostoucí spotřeby energie, pitné 
vody a dalších přírodních zdrojů. Mezi 
základní vlastnosti takovýchto budov pat-
ří dobré tepelněizolační vlastnosti, rychlá 
výstavba a slučitelnost s okolním prostře-
dím, ale předně další ekologická rozloži-
telnost použitých materiálů po skončení 
životního cyklu stavby.

Nejen stavba, ale i interiér

Souběžně se stavbou domu projektan-
ti i stavební firmy zároveň řeší i dodávku 
jeho vnitřního vybavení. Cílem je posu-
nout uvedené budovy ke statutu energe-
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