Denní, hodinový program semináře Přírodní stavby od A do Z, 7.-9.2.2014 Brno
Obsah přednášky
Lektor
Čas
Pátek 7.2.2014
Příjezd účastníků a ubytování od 15:30
Zahájení konference 17:00-17:20 Ondřej Bízek – úvod, účel a náplň semináře, organizační podrobnosti.
Čeněk Rosecký
17:20-18:05 Životní konstelace – systemické souvislosti k pořízení domu a života v něm.
Ondřej Netík
18:15-19:00 Duše domu - dům jako bytost, s vlastním životem.
Petr Hájek
19:10-20:20 Osobní dům a posvátná geometrie.
20:30-??
Volná diskuze účastníků s lektory, menší pozdní večeře.
Sobota 8.2.2014
8:00-9:00
Snídaně
Ondřej Bízek
9:00-9:30
Stavební zákon v praxi. Povolování různých druhů staveb. Pojednání o dotačním
titulu Nová zelená úsporám, pokud bude v roce 2014 otevřen.
Daniel Grmela

9:45-11:45

po 40min, přestávky 10min

Vlastnosti slámy jako stavebního materiálu. Možnosti zakládání přírodních staveb.
Konstrukční systémy staveb se slaměnými balíky v příkladech.

Lukáš Čejna
Ondřej Netík a
Aleš Dorazil

12:00-13:00 Oběd
13:00-13:45 Dřevo a tesařské řemeslo, slaměnka Kruplov.
13:50-14:50 Použití nepálené hlíny ve stavbě vlastnosti materiálu. Praktické aplikace, postupy
a možné chyby při aplikaci hliněných omítek. Artové dekorativní omítky.

Michal Navrátil

15:00-15:30 Hliněné omítky s bylinami, aromaterapie nebo homeopatie? Zážitková přednáška.

Jakub Wihan
Honza Pospíšil

15:40-16:00 Svačina
16:00-16:45 Domy z nosné slámy, praktické aplikace + odpovědi na dotazy.
16:55-17:25 Asistovaná stavba - hledání stavebního rádce, učitele a průvodce stavbou pro
Vaši rodinu.

Honza Pospíšil a
Petr Valehrach

17:35-18:50 Zkušenosti s bydlením v přírodních domech. Nízkonákladový jednoduchý dům a
dům s téměř konvenčním technologickým vybavením (Kulatý dům).

19:00-20:00 Večeře
Dan Grmela
20:00 - ?? Bilance pořizovacích a provozních nákladů jednotlivých úsporných opatření pro
dle zájmu zúčastněných
nízkoenergetické a pasivní domy. Nízkorozpočtový nízkoenergetický dům z
přírodních materiálů - recyklace původního domu z vepřovic.
Volná diskuze účastníků a lektorů k probíraným tématům.
Neděle 9.2.2014
Petr Skořepa
Jan Křivonožka
Radek Peška –
EVORA
Jaroslav Kršňák

Tomáš Svoboda

8:00-9:00
9:00-9:45
10:00-10:45
11:00-11:45

Snídaně
Soběstačnost, vytváření komunit, ostrovní systémy
Kamna, pece, sporáky na dřevo, vytápění přírodní stavby.
Technologická zařízení v rodinném domě. Alternativní (obnovitelné) zdroje
energie.

12:00-13:00 Oběd
13:00-14:15 Hospodaření s vodou na pozemku.
Navrhování a realizování kořenových čistíren a mokřadů, koupací jezírko a další
vodní stavby na pozemku. Rozdělení odpadních vod z domu (šedé, žluté a hnědé)
a možnost jejich využití.
14:30-15:45 Permakulturní přírodní zahrady.
Navrhování a realizace přírodních zahrad v permakulturním duchu, od balkonu až
po rodový statek.
16:00-??

Volná diskuze účastníků a lektorů k probíraným tématům, ukončení akce.

Poznámka:
POZOR! Změna konání akce. Konání akce bylo přesunuto do Kaprálova mlýna. Jedná se o prostory cca 5km
severně od Brna. Objekt se nachází v CHKO Moravský kras a je umístěn mimo zastavěné území, proto zde bude
zajištěno ubytování v pokojích se společným sociálním zázemím pro cca 37účastníků a bude zde zajištěna celodenní
strava pro všechny.
Další informace budou zasílany před konáním akce případně se dotazujte na email prirodnistavby@bizi.cz

