Srdečně Vás zveme na Seminář

14.–15. 4.

2012 Praha

energeticky úsporné stavby
z přírodních materiálů
pohledem uživatelů a architektů
Zajímáte se o nejnovější informace o přírodním a nízkoenergetickém stavění? Chcete stavět dům? Chcete být šetrný ke svému
zdraví a zároveň i životnímu prostředí? Na tyto a další otázky z praxe Vám můžeme odpovědět na dvoudenním semináři
pořádaném o.s. Ekodům. Během programu bude prostor pro diskuzi s tvůrci, uživateli, staviteli i dalšími odborníky.

sobota 14.4. 2012 — celodenní seminář
Sobotní seminář představí současné metody přírodního a ekologického
a zároveň ekonomického stavitelství na příbězích jednotlivých domů od
projektu až po realizaci a užívání. Jedna přednáška = jeden dům. Domy
představí architekt se stavitelem či majitelem pro získání komplexní
představy o celém procesu.

9:00–17:30 — přednášky
 slaměný kruhový pasivní dům v Rapoticích
/Mojmír Hudec/
 Avaloka - škola tradičních umění /David Eyer/
 stavba rodinného domu v Lánech
z celostního pohledu /Oldřich Hozman /
 téměř pasivní rodinný dům v Plzni-Výsluní
z recyklovaných plných cihel /Jan Růžička/
 příběh Slaměnky - jak ze Země vyrostla /Lukáš Čejna/
 dům u modrého křížku a bonus stavební firmy Čanda
/Aleš Brotánek/
 příkladné využití velkoplošné prefabrikace
při stavbě rodinného domu v Litni /Pavel Šmelhaus/
 nízkonákladové domy v Jindřichovicích pod Smrkem
/Pavel Šturma/

neděle 15.4. 2012

Během nedělní exkurze navštívíme stavby prezentované na semináři
i další realizace. Součástí bude diskuse s architekty a obyvateli.

účastnický poplatek
 p řednáškový program: platba předem do 31.3. 2012 - 500,- Kč,

rezervace, informace, přihlášení

www.sdruzeni-ekodum.cz
dotazy: 732 775 785, pribehydomu@gmail.com

Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové Město

vložené krátké prezentace
 aktuální témata výzkumu v oblasti přírodních
stavebních materiálů na FSv ČVUT v Praze /Jan Růžička/
 specifická řešení na slaměném pasivním RD
v Jablonci nad Nisou /Jan Márton, Petr Klápště/
 alternativy při opravách historických dřevostaveb /Tomáš Efler/
K přednáškám bude vydán sborník. Občerstvení zajištěno. V křížové
chodbě kláštera bude paralelně probíhat prezentace výrobců přírodních
stavebních materiálů a produktů souvisejících s přírodním stavitelstvím.

17:40–19:00 — panelová diskuse

Na Vaše otázky, které nám můžete zaslat dopředu, či předat na
semináři, budou odpovídat a o dalších aktuálních tématech diskutovat
někteří z přednášejících a další specialisté z oboru stavební fyziky či
realizace staveb.

20:00–22:00 — neformální večer

Sobotní program bude zakončen neformálním večerem v centru Prahy,
za účasti hlavních přednášejících, v příjemném nekuřáckém prostředí.
V ceně je zajištěna večeře.

exkurze po realizovaných stavbách v okolí Prahy,
severních a východních Čechách

9:00 – 18:00 h – odjezd z Prahy (bude upřesněno)

studenti 350,- Kč (platba na místě 600/450 Kč)
 společenský večer: 300,- Kč
 exkurze: 500,- Kč

refektář Emauzského kláštera

Nabídneme výběr ze tří okruhů. Exkurze bude celodenní, se zastávkou
na oběd. Vzhledem k návštěvě většinou soukromých domů je kapacita
účastníků omezená.
Účast na společenském večeru a exkurzích je nutné
z organizačních důvodů rezervovat do 18.3.2012.
U pozdějších rezervací nezaručujeme možnost účasti na všech
částech programu.

hlavní organizátor

s podporou

doktorský grant GA ČR 103/09/H095
„Udržitelná výstavby budov
a udržitelný rozvoj sídel

Fakulta stavební ČVUT
v Praze

Česká společnost pro
udržitelnou výstavbu budov

Česká křesťanská akademie

