
SOBOTA 10.10. 2015
CELODENNÍ SEMINÁŘ

Celý den bude probíhat v prostorách refektáře Emauzského kláštera. 

Adresa: Vyšehradská 49/320, Praha 2.

Začátek přednášek v 9:00, v 18:00 následuje panelová diskuze, konec v 19:00.

Zakončení programu neformálním večerem v retauraci Stará Doba  v centru Prahy.

NEDĚLE 11.10. 2015
EXKURZE

Během nedělní exkurze navštívíme stavby prezentované na semináři i další realizace. 

Součástí bude diskuze s architekty a obyvateli.

Na výběr jsou tři okruhy : jihozápad, jihovýchod a sever.

Exkurze budou probíhat od 8:00 do 19:00.

Možnost objednání obědového balíčku od Ethnocaeringu.

10.-11. 10. 2015 Praha

POŘADATEL:

Podrobné informace k semináři
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PŘEDNÁŠKY 9:00 – 17:00  

9:00-11:00

úvodní slovo

Aleš Brotánek
téměř nulový rodinný dům v České Třebové + nejnovější trendy 
v navrhování energeticky úsporných domů

http://www.pasivnidomy.cz/domy/rd-ceska-trebova-temer-nulovy-291

František Václavík
pasivní rodinný dům s dvojitým balíkováním v Třebosicích

http://www.fravaclavik.com/dum/

Eva Klápšťová
extenzivní a intenzivní ozeleněné střechy

https://naturesystems.cz/ing-eva-klapstova

11:30-13:00

Bjørn Kierulf
horský pasivní dům z přesných slaměných panelů Liptovská 
Kokava

http://www.createrra.sk/page/20/pasivny-dom-liptovska-kokava.html

Tomáš Efler
rekonstrukce historických dřevostaveb

http://pamatky-facvut.cz/slozust/efler/
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Mojimír Hudec
rekreační domek u Brna z přírodních materiálů

http://www.elam.cz/ve-vystavbe/rekreacni-objekt-u-brna/



13:00-14:00

Oběd
možno objednat menu od Ethnocatheringu - výběr ze tří jídel:
- Charčo – gruzínská sváteční specialita (kuřecí maso v ořechové omáčce se 
šafránem) + Rýže Basmati 250g

- Sváteční dolme – arménské zelné listy plněné bio bulgurem, restovanou 
zeleninou s římským kmínem 250g

- Ačma špenátová – gruzínské lasagne z domácího ručně vyráběného těsta 
plněné mozarellou, balkánským sýrem a listovým špenátem 250g

nealkoholické nápoje k občerstvení zdarma

14:00-15:45

Oldřich Hozman
organická architektura El Palol z místních přírodních materiálů, 
Katalánsko
http://www.arc.cz/web_cz/gal-architektura/index.html?openfolder=2010_rodin
ny_dum_el_palol_spanelsko

Miloš Gallovič
probuzení domu a zahrady v Ouběnicích - rekonstrukce 
svépomocí v přírodním duchu

http://inspirovanoprirodou.weebly.com

Adam Baroš
trvalkové štěrkové záhony určené pro využití v městské zeleni

http://dendrologickazahrada.cz/vyzkumne-aktivity/pokusne-trvalkove-zahony
http://www.vukoz.cz/index.php/en/department-050/96-baros-adam?alias=bar
os-adam&catalias=109
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16:15-17:45

Ondřej Pleštil
první dům - asketický domek u Semil podle Corbusierova 
proporčního systému

http://www.oplestil.cz

Petra Šilberská
přírodní zahrady - i obyčejná zahrada může být malou přírodní 
rezervací

http://www.sdruzeni-ekodum.cz/clenove/petra-silberska

18:00-19:00

20:00-23:00

Panelová diskuze

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. Téma si můžete zvolit při 
přihlašování.

V křížové chodbě kláštera bude paralelně probíhat prezentace výrobců přírodních 
stavebních materiálů a produktů souvisejících s přírodním stavitelstvím. Drobné 
občerstvení a nápoje během coffee-breaků zajišťujeme (Countrylife+svépomoc). 

Sobotní program bude zakončen neformálním večerem v centru Prahy, v restauraci 
Stará Doba, za účasti přednášejících, v příjemném nekuřáckém prostředí.

odkaz na Google maps: http://1url.cz/GcB0
odkaz na web restaurace:  http://www.staradoba.cz

Neformání večer
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Gabriela Kaprálová
dům Zilvar – neobvyklá nízkoenergetická dřevostavba oceněná 
Grand Prix Architektů 2014

http://www.asgk.cz/?3-8/projekty/rezidenční;3/nizkoenergeticky-dum-zilvar



Exkurze 8:00-19:00
NEDĚLE 11.10.2015

I OKRUH JIHOZÁPAD
Dolní Břežany - Škola da Vinci / Vít Polák
škola waldorfského typu, netradiční tvarové a materiálové 
zpracování, nechybí ani projekt zahrady

http://www.zsdavinci.cz/gymnazium/

Davle  - Jiří Ryšavý
rozestavěná svépomocná slaměnka

http://hellca.rajce.idnes.cz/slamak_Na_Palouku/

Kamýk nad Vltavou - Smolotelský Dvůr / Markéta a Pavel 
Dvořákovi
ukázková přírodní zahrada s kořenovou čistírnou a jezírkem

http://www.smolotelskydvur.cz

Jablonná  / Aleš Brotánek 
pasivní dřevostavba izolovaná celulózou

http://www.pasivnidomy.cz/domy/rd-jablonna-295#zakladni-udaje

Ouběnice / Miloš Gallovič
rekonstrukce domu a permakulturní zahrada

http://inspirovanoprirodou.weebly.com/d367m.html

Žloukovice / Mirek Ščudla
lehká dřevostavba, kořenová čistírna

http://www.doma-architekti.cz/projekty/rd-zloutkovice

Lány / Oldřich Hozman
dřevostavba se slámou vystavěná podle principů baubiologie

http://www.arc.cz/web_cz/geo-realizace-projekty.php
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Exkurze 8:00-19:00
NEDĚLE 11.10.2015

II OKRUH JIHOVÝCHOD

Dendrologická zahrada Průhonice / Adam Baroš
pokusné štěrkové záhony (extenzivní trvalkové výsadby s vyšším 
stupněm autoregulace)

http://dendrologickazahrada.cz/vyzkumne-aktivity/pokusne-trvalkove-zahony

Ratměřice / Aleš Brotánek
pasivní dřevostavba izolovaná slámou a celulózou

http://www.pasivnidomy.cz/domy/pasivni-drevostavba-ratmerice-171#zaklad
ni-udaje

Martinice u Dolních Kralovic / Mirek Ščudla, Michal Frič
první použití slaměných panelů Ecococon v Čechách 

http://www.doma-architekti.cz/projekty/rodinny-dum-ze-slamenych-panelu-ec
ococon-martinice-u-dolnich-kralovic

Výžerky / Lukáš Gavlovský
slaměný dům ve stodole a rozestavěná slaměná přístavba 

http://www.doma-architekti.cz/projekty/pristavba-slameneho-domu-vyzerky

MŠ Sluštice / Vít Polák, David Eyer
waldorfská mateřská školka ukrytá v zahradě mezi 
rekonstruovanými hospodářskými domy

http://archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=2666&type=
(http://www.baubiologie.cz/projekty.html)
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Exkurze 8:00-19:00
NEDĚLE 11.10.2015

III OKRUH SEVER

Jablonec nad Nisou / Jan Márton, Petr Klápště
dřevostavba two-by-four izolovaná slámou a foukanou celulózou, 
založena na sloupech zrušeného elektrického vedení

https://naturesystems.cz/projekt/pasivni-slameny-rodinny-dum-jablonec-nad-nis
ou-rynovice

Tanvald / Jiří Pelc
dům stavěný metodou nosné slámy z maloformátových balíků, 
která vznikla v rámci workshopu s Jakubem Wihanem

http://kuba24.wix.com/jakubwihan#!domu/ct64

Semily/ Ondřej Pleštil
první dům - asketický domek u Semil podle Corbusierova 
proporčního systému

http://www.oplestil.cz
https://www.facebook.com/ondrej.plestil/media_set?set=a.114847588544170.
14006.100000567881706&type=3

Rádlo/ Štefan Čanda
pasivní slaměný dům se sedlovou zelenou střechou

http://www.pasivnidomy.cz/domy/uctene-nezavisly-slameny-dum-radlo-273

Jablonec nad Nisou / Jan Márton, Petr Klápště
rodinný dům v pasivním standardu s výhledem na Ještěd

https://naturesystems.cz/projekt/rodinny-dum-v-pasivnim-standardu-s-vyhledem
-na-jested-jablonec-nad-nisou-rynovice
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ORGANIZACE

ORGANIZAČNÍ TÝM:

Ekodům, z.s. ve polupráci s ČKA (propůjčení nádherných prostor v Emauzích)

Blanka Johanisová (www.endemit.cz) - koordinátor

Miroslav Ščudla (www.doma-architekti.cz) - přednášky, exkurze

Jan Márton - (www.naturesystems.cz) - přednášky, exkurze, organizace, web

Petra Šilberská - (www.atelierprostory.cz) - mediální partneři a propagace

Lenka Broučková - přednášky, exkurze, partneři

Terezie Horáková - grafika, web, propagace

Jana Čechová - komunikace s přihlášenými, účetnictví

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

rezervace, informace, přihlášení: www.sdruzeni-ekodum.cz

dotazy: 736 518 537, pribehydomu@gmail.com

přednáškový program: platba předem do 30.9. 2015 - 800 Kč, 

studenti 400Kč (platba na místě 900/500 Kč)

společenský večer: rezervační poplatek 50 Kč, konzumace v režii účastníků

exkurze: 600 Kč /studenti 450 Kč

Účast na společenském večeru a exkurzích je nutné z organizačních důvodů rezervovat 
do 14.9.2015. U pozdějších rezervací nezaručujeme možnost účasti na všech částech 
programu.
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PARTNEŘI SEMINÁŘE:

PODPORUJÍ NÁS:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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