Denní, hodinový program semináře Přírodní stavby od A do Z IV, 17.-19.2.2017 Brno
Obsah přednášky
Lektor
Čas
Pátek 17.2.2017
Příjezd účastníků a ubytování od 15:30
Zahájení konference 16:50-17:00 Ondřej Bízek – úvod, účel a náplň semináře, organizace akce.
Jan Márton
17:10-18:20 Příklady staveb na přírodních principech v pasivním nebo nízkoenergetickém
standardu.
Valehrachovi

Kulturní program
Sobota 18.2.2017
Ondřej Bízek

Lubomír Cvrk

Jaroslav Svoboda

18:35-19:20 Zkušenosti z bydlení ve slaměném, nízkoenergetickém kruhovém domě v
Rapoticích po 5 letech.
19:30-20:10 Večeře formou samoobsluhy
20:15 - ?
Přednáška/rozhovor se zajímavým hostem.
Snídaně
Nejčastější typy přírodních staveb realizovaných u nás. Principy a koncepty
návrhů, výhody a nevýhody a jejich povolování. Řešení odpadních vod a
napojení/nenapojení na inž. sítě.
10:55-11:50 Zkušenosti ze stavby a z bydlení v domě z nosné slámy, na co si dát pozor a
co je naopak na této stavbě romantické.
12:00-12:45 Oběd
13:00-15:00 Sdílení životních zážitků se stavbami od malých po velké, výhody a nevýhody
jednotlivých možností. Výběr nejvhodnější metody přírodního stavění? Co je v
souladu s vašimi potřebami a možnostmi? Proč nelze stavbu oddělovat od
zahrady ani od ostatních oblastí života? Proč bychom neměli dělat
kompromisy? Co je opravdová životní hojnost?

8:00-8:50
9:00-10:45

Marcel Malypetr a
15:10-16:30 Příklad stavby domu na principech zemelodě svépomocí v ČR + přednáška o
Robert Hirsch (USA)
fungování a výstavbě zemělodí po celém světě.
Pavel Obrdlík

Ondřej Netík

Kulturní program
Neděle 19.2.2017
Lukáš Čejna
Radek Peška a
Ondřej Bízek

Honza Pospíšil

16:30-17:00 Svačina
17:10-18:00 Trochu dobrodružný příběh o dostavě a stěhování do přírodní stavby. Přes
zimu 2011 jsme dům naplánovali, v květnu se nám narodil druhý syn a v létě
2012 jsme začali stavět. Na začátku léta 2014 jsme se stěhovali do domu, kde
netekla voda. V březnu 2015 se nám narodily dvě holčičky. Jaké to je žít přes
2,5 roku v nedokončeném slaměném domě stavěném svépomocí?
18:20-19:10 Příklad realizace stavby domu za minimálních nákladů 600tis, při práci a s
rodinou. Prezetnace stavby od řemeslníka, který stavěl svůj vlastní dům.
19:20-20:10 Večeře
20:30-?
Jednáme s německým architektem R.Coppenrathem, případně alt.
8:00-8:50
9:00-10:45

Snídaně
Zkušenosti s bydlením v ryze přírodní stavbě, kde nebylo použito ani hřebíku.
Jak po cca 5ti letech funguje? Jak se stavěla? A jak slouží?
10:50-12:00 Technologická zařízení v domech pro současnou dobu, pro pasivní standard.
Co má smysl, co bude za pár let nutností, jaké mají vazby na dotace apod.
Příklady řešení v přírodních domech.
12:10-13:00 Oběd
13:10-16:00 Praktická část semináře: - práce se slaměnými balíky, jak poznat kvalitní
- jak balíky krtátit a prodlužovat
- zabudování balíků do konstrukce
- zatěsnění stěn, omítání balíků hliněnou a vápennou omítkou
16:30-??

Volná diskuze účastníků a lektorů k probíraným tématům, ukončení akce.
Případně podle času a zájmu účastníků ještě jedna bonusová přednáška.

Poznámka:
Místo konání akce - Kaprálův mlýn. 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
nebo vlastním sociálním zázemím pro cca 70 účastníků. Možnost využít celodenní stravy pro účastníky konference.
Programem bude provádět Dan Grmela a Ondřej Bízek.
Další informace budou zasílány před konáním akce případně se dotazujte na email prirodnistavby@bizi.cz

