CEC5: STÁLÁ VÝSTAVA
Jako součást evropského projektu „Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných
zdrojů energie ve veřejných budovách“, podpořeného v rámci Operačního programu CENTRAL
EUROPE, realizoval Kraj Vysočina pilotní investici do výstavby nové obytné budovy v nízkém
energetickém standardu v areálu Ústavu sociální péče Lidmaň.

Výstavba budovy byla zahájena v červenci 2012 a ukončena v červenci 2013.

Pro zájemce o problematiku energetické účinnosti budov je připravena možnost návštěvy nové
budovy v Lidmani s prohlídkou tematické výstavy a odborným výkladem:
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Stručná historie ÚSP a demonstračního objektu
Stavebně -technické části stavby
- obálka budovy (podlaha, stěny, střecha) a hodnocení konstrukcí
- okna (důležitý prvek z hlediska tepelných ztrát)
Energeticky a ekologicky efektivní technologie
- tepelné čerpadlo
- teplovzdušné vytápění
- fotovoltaická folie na střeše
- výměníková stanice v technické místnosti
Prvky zpříjemňující vnitřní prostředí
- osvětlení
- světlovody
- VZT
- izolace stěn = vnitřní povrchová teplota
- okna = vnitřní povrchová teplota
Celkové hodnocení energetické náročnosti budovy podle platných předpisů a
srovnání dosažených hodnot s dalšími budovami
Výsledky hodnocení budova podle CESBA, nástroj CESBA
Další mezinárodní hodnotící nástroje a jejich srovnání
Budovy v nízkém energetickém standardu a jejich hodnocení, příklady
Závěr výkladu, prostor pro dotazy

K celému programu výstavy a prohlídek v objektu ÚSP v Lidmani je vydána odborná publikace s
informacemi týkajícími se energeticky úsporných budov a technologií využívajících obnovitelné
zdroje.

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu CENTRAL EUROPE a spolufinancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj.

KONTAKT
Zájemci o návštěvu nové budovy ÚSP Lidmaň mohou kontaktovat referentku Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Lenku Matouškovou (tel. 564 602 548,
mob. 724 650 278, e-mail matouskova.l@kr-vysocina.cz) nebo ředitele ÚSP Lidmaň Mgr.
Luboše Milichovského (tel. 565 400 739, mob. 602 554 445, e-mail reditel@usplidman.cz).
Návštěvní hodiny dle individuální domluvy.

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu CENTRAL EUROPE a spolufinancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj.

