
DEKSOFT ŠKOLA 2022 - PLÁN AKCÍ

Datum Název obor popis

BŘEZEN

08.03.2022 9:00 Tepelnětechnické posuzování lehkých obvodových plášťů (LOP) Tepelná ochrana budov

15.03.2022 9:00 Doba dozvuku Akustika staveb

22.03.2022 9:00 Navrhování budov s ohledem na pronikání radonu z podloží Navrhování budov, poruchy staveb

30.03.2022 9:00 Webinář pro zástupce obcí - úvodní webinář Semináře pro zástupce obcí  Akustika pro budovy obcí, energetika veřejných budov, dotace, představení DEKSOFT ŠKOLA

DUBEN

05.04.2022  9:00 - 15:00 Celodenní energetický webinář 
SEI akce č. 239   -  

2 kredity 
Energetická náročnost budov  Celodenní webinář věnovaný OZE a KVET jak je zadat v PENB   +  host

12.04.2022 9:00 ESG - Environment Social Governance Udržitelnost a energetika  Odpovědné investování, taxonomie EU, environmentální hodnocení firem a budov

26.04.2022 9:00 Navrhování budov z hlediska denního osvětlení a oslunění Osvětlení a oslunění

KVĚTEN

03.05.2022 9:00 Tepelnětechnické posuzování světlíků Tepelná ochrana budov

10.05.2022 9:00 Navrhování budov z hlediska energetické náročnosti Obecné projektováná a BIM projektování

17.05.2022 9:00 Nová směrnice EU o energetické náročnosti budov - EPBD Udržitelnost a energetika

18.05.2022 9:00 Webinář pro zástupce obcí Semináře pro zástupce obcí  Další témata pro referenty a investičáky obcí. Konkrétní téma bude doplněno.

31.05.2022 9:00 Limity hluku Akustika staveb

ČERVEN

07.06.2022  9:00 - 15:00 Celodenní projektantský webinář body ČKAIT Navrhování budov, poruchy staveb
 Zaměřování staveb, navrhování hromosvodů, nové požární předpisy, aplikace směrnice ČHIS pro 

navrhování izolace spodní stavby a teras, poruchy staveb, konfigurátor rodinných domů

14.06.2022 9:00 Posuzování tepelné pohody dle normy ČSN Tepelná ochrana budov  Posuzování tepelné pohody dle normy ČSN EN ISO 7730 pomocí dynamické simulace

21.06.2022  9:00 - 15:00 Celodenní energetický webinář 
SEI akce č. 240   -  

3 kredity
Energetická náročnost budov  Celodenní webinář  věnovaný EA, EP, opatření v PENB - program VARIANTY    + host

28.06.2022 9:00 GREEN DEAL a fit for 55 a emisní povolenky Udržitelnost a energetika



ZÁŘÍ

06.09.2022 9:00 Navrhování budov z hlediska akustiky Akustika staveb  Tepelná čerpadla, hluk z dopravy a nucené větrání, šíření kročejového hluku, výtahy

13.09.2022 9:00 Dynamické parametry konstrukcí 1D Tepelná ochrana budov

14.09.2022 9:00 Webinář pro zástupce obcí Semináře pro zástupce obcí  Další témata pro referenty a investičáky obcí. Konkrétní téma bude doplněno.

20.09.2022 9:00 dotace pro GREEN DEAL - elektromobilita, budovy, atd. Udržitelnost a energetika

ŘÍJEN

04.10.2022  9:00 - 15:00 Celodenní energetický webinář
SEI akce č. 241   -  

2 kredity
Energetická náročnost budov  Celodenní webinář věnovaný přípravě TV a umělého osvětlení v (P)ENB

11.10.2022 9:00 Certifikace udržitelnosti budov - LEED, BREEAM Udržitelnost a energetika

18.10.2022 9:00 Nová tepelně technická norma ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov

LISTOPAD

08.11.2022 9:00 Certifikace udržitelnosti budov - SB TOOL Udržitelnost a energetika

09.11.2022 9:00 Webinář pro zástupce obcí Semináře pro zástupce obcí Další témata pro referenty a investičáky obcí. Konkrétní téma bude doplněno.

22.11.2022  9:00 - 15:00 Celodenní projektantský webinář  body ČKAIT Navrhování budov, poruchy staveb

Digitalizace ve stavebnictví, elektronický podpis pro autorizaci stavební dokumentace, elektronické 

podání dokumentace na stavební úřad, elektronický stavební deník deník, navrhování saun a 

wellnes, poruchy staveb, obecný konfigurátor staveb

PROSINEC

06.12.2022 0:00 TRADIČNÍ SEMINÁŘ DEKSOFT 2022 

SEI akce č. 242   -  

3 kredity        

body ČKAIT

Tradiční seminář DEKSOFT zakončující rok. Seminář je jak pro energetické specialisty, tak 

projektanty. Co nás čeká od 1.1.2023 a ČSN 73 0540-2 a novinky projektování BIM a další.            

Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude seminář osobně.


