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2020: Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí



4 DNY, >40 OSOBNOSTÍ Nejvýznamnější jména a projekty UDRŽITELNÉ  VÝSTAVBY pod jednou střechou.
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Cílem akce je návštěvníky srozumitelnou formou seznámit s trendem zelených konstrukcí a ekologických 
koncepcí infrastruktury. Poskytnout jim možnost hravě rozvíjet své poznání díky kombinaci workshopů, 
diskuzního fóra s řečníky a hlavními hosty festivalu. Návštěvníci by si měli odnést především pocit zodpo-
vědnosti za výstavbu stavebních objektů a jejich budoucí dopad směrem k životnímu prostředí.
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DÍLČÍ TÉMATA DOPAD NA PUBLIKUM

Zelená a modrá infrastruktura

Vegetační zelené konstrukce

Nature Base Solution

Urbanistické a architektonické 
návrhy v konceptu Smart Cities

Voda

Ekologická stopa 
a recyklace stavebních materiálů

Obnovitelné zdroje energií

Projekty ve výstavbě

Návštěvníci získají přehled o vlivu použitých materiálů na lokální pohodu prostředí. Které materiály nejvíce odrážejí nebo akumulují 
teplo? jaká je vsakovací a retenční vlastnost materiálů? Co ovlivňuje kvalitu prostředí ve městě? Odpovědi na tyto a další otázky osvětlí 
navštevníkům, jak nahlížet na dopady stávajících nebo  nově vznikajících stavebních objektů. 

Ozeleňování městských ploch není jen otázkou parků a nově rostoucích stavebních objektů. Relizace zelených ploch lze v mnohých případech 
realizovat také na stávajících konstrukcích. Praktický náhled na ozeleňování si návštěvníci odnesou z probíhajících workshopů zamě-
řených na realizace vegetačních skladeb a údržbu.  

Víte, co se ve stavebnictví skrývá za tímto pojmem? Pasivní opatření často využívá právě přírodních řešení např: Zelená střecha funguje 
také jako výborná ochrana před sluncem a tedy, narozníl od klimatizace pomáhá snižovat teplotu vnitřního prostředí bez potřeby zvyšování 
energetické náročnosti konstrukce. Další řešení na přírodní bázi se dozvíte na Festivalu architektury 2020 v Brně.    

V moderní architektuře jsou dnes přípustná již pouze energeticky úsporná řešenÍ stavebních objektů, která současně dbají na efektivní využití 
místních obnovitelných zdrojů jako například dešťová voda nebo solární energie.  Výstava současných návrhů infrastruktury a 
konceptů Smart Cities dá návštěvníkům malý náhled do budoucnosti stavebnictví. 

Voda, jedna z nejcenějších komodit moderní doby. Jak hospodaříme s přirozenými zdroji vody? Jaký je dopad urbanizace a zastavěných ploch 
na prostředí ve městě? Jaký je dopad urbanizace a zastavěných ploch na prostředí ve městě? Návštevníci diskuzní talk show mohou lépe 
porozumět vlivu klimatických změn na  všední životy lidí, dalších živočichů i rostlin. 

Kritériem pro zodpovědný výběr stavebního materiálu by měl být jeho  lokální, ale také globální dopad. Téma pro odbornou i 
širokou veřejnost do kterého se mohou zapojit vystavovatelé z řad výrobních firem a dovozců stavebnin.

Dnes již naprosto bězná praxe moderních stavebníků: snižování energetické náročnosti a využití místních zdrojů obnovitelné 
energie. Dynamicky rostoucí  odvětví, které nabízí návštěvníkům festivalu aktuální přehled o inovacích na trhu.   

Široká veřejnost se může pod jednou střechou seznámit s aktuálními stavebními projekty obytných souborů a komerč-
ních projektů na území měst v ČR. Výstava proběhne přes plánované projekty, až po objekty ve výstavbě na území převážně Jihomo-
ravského kraje.   
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PLOCHA 1 224 M 2 pavilon V s očekávaným počtem 35 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ
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