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Jednotn! firemní styl 
je vizuální zp"sob 
komunikace spole#nosti 
s ve$ejností.

Podoba firemního stylu 
vychází z vystupování 
a chování spole#nosti 
navenek a spoluvytvá$í její 
identitu.

Dobr! firemní styl vhodn% 
dopl&uje a podporuje 
image spole#nosti, 
demonstruje její jednotu 
a stabilitu, zvy'uje 
obecné pov%domí 
o existenci spole#nosti 
a vyvolává u ve$ejnosti pocit 
d"v%ryhodnosti.

Základními prvky 
jednotného vizuálního stylu 
!eského vysokého u"ení 
technického v Praze jsou 
grafická podoba zna#ky, 
písma, barvy a dopl&kové 
prvky vizuálního stylu 
spole#nosti. Jejich podobu 
a u(ití kodifikuje tento 
manuál.
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NOVÉ PŘÍLE�ŽITOSTI PRO APLIKOVANÝ  

VÝZKUM V OBLASTI ENERGETICKY 
EFEKTIVNÍCH BUDOV 

 
 

Pozvánka na seminář  
 
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný nově vzniklým Univerzitním centrem energeticky efektivních 
budov (UCEEB). Centrum koncentruje znalosti expertů z fakulty stavební, strojní, elektrotechnické a fakulty 
biomedicínského in�ženýrství s cílem pomoci prosadit na trh energeticky efektivní budovy šetrné k �životnímu 
prostředí a poskytující zdravé vnitřní mikroklima. 
 
Cílem semináře je představit potenciálním komerčním partnerům nabídku zakázkového výzkumu s vyu�žitím 
špičkového technologického vybavení, které bude součástí nově budované výzkumné infrastruktury. Budou 
představeny mo�žnosti spolupráce podniků a univerzity na společném výzkumu v rámci vypisovaných národních 
a mezinárodních grantových programů. 
 
Datum a místo konání 

Úterý 9. 10. 2012 

posluchárna č. 266 Fakulty strojní, Technická 4, Praha 6 - Dejvice 

Účast je zdarma. 

Program 

16:00  Prezence 

16:30 Zahájení semináře 

16:35  Cíle a strategie UCEEB (prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.) 

16:50 Architektura a interakce budov se �životním prostředím (prof. Ing. Petr Hájek, CSc.) 

17:10 Energetické systémy budov (prof. Ing. František Hrdlička, CSc.) 

17:30 Kvalita vnitřního prostředí budov (prof. Ing. Karel Kabele, CSc.) 

17:50 Materiály a konstrukce budov (doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.) 

18:10 Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov (Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.) 

18:30  Závěr semináře 
 

 

Potvrzení účasti 

Akci organizačně zajišťuje Společnost pro techniku prostředí.  

Svou účast prosím potvrďte na adrese: stp@stpcr.cz do 5. 10. 2012.  

 

Kontakt:  Případné dotazy zodpoví Antonín Lupíšek, antonin.lupisek@uceeb.cz, +420 777 215 770. 

UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV 

České vysoké učení technické v Praze │Univerzitní centrum energeticky efektivních budov │www.uceeb.cz│info@uceeb.cz 
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POSTUP  PŘI  RAŽBĚ  SYMBOLU 
Výsledné  logo  při  použité  technice  ražení  bude  vypadat  následovně:  

 

Přičemž  tmavá  plocha je  vtištěná  do  pozadí, světlá  vystupuje. 


