EKOLOGIE V PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ PRAXI
Stav a význam okolního životního prostředí a spletitá environmentální legislativa se významně odráží
v projektování i realizaci všech staveb. Projektant a stavitel také musí čelit nejrůznějším statickým a
dynamickým limitům životního prostředí, které ovlivňují konkrétní podobu stavby a průběh výstavby.

Cílová skupina
Projektanti, hlavní inženýři projektu, architekti, techničtí zástupci investora a referenti přípravy
investic, stavbyvedoucí, vyšší stavební management, stavební dozor a technický dozor investora.
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Environmentální limity od volby pozemku až po běžný provoz stavby
Projekt a legislativní omezení v ochraně životního prostředí
Projektování obohacené o znalost rizik a příležitostí životního prostředí
Přidaná hodnota projektu: Stavba jako součást kvalitního životního prostředí
Specifika environmentální problematiky vybraných druhů staveb
Ekonomické výhody environmentálně přátelských projektů
Stavební činnost a její vliv na životní prostředí
Environmentální legislativa ve stavební praxi
Příklad plnění legislativních povinností na konkrétní stavbě
Environmentální management stavby
Plán ekologických opatření na stavbě
Citlivá území a specifika stavební činnosti
Ekologické havárie – prevence a postup při jejich vzniku
Ekonomické výhody environmentálně přátelských staveb

Odborný garant
Mgr. Petr REJZEK. Vystudoval obor Ochrana a tvorba životního prostředí na
Univerzitě Palackého v Olomouci, kde získal také pedagogické vzdělání. Obhájil
diplomovou práci Vliv dálnice na ekosystém stojatých vod, která vyústila v jeho
profesní zaměření v oboru ekologie významných investičních záměrů a velkých
staveb. Od roku 2001 nepřetržitě sbírá cenné zkušenosti v neziskové i komerční
odborné praxi. Lektorováním v oblasti environmentalistiky a přírodních věd se
začal zabývat v roce 2003. V oboru stavební ekologie pracuje od roku 2006, kdy
se začal věnovat problematice environmentální přípravy staveb i jejich
posuzování a následně také kontrolní činnosti a expertnímu poradenství. Mimo
své zaměstnání se věnuje přednáškové činnosti a zabývá se projekty na ochranu
přírody a zvelebování krajiny.

Váš lektor
pro ekologii!

