
Srdečně Vás zveme na Seminář

energeticky úsporné stavby 

2015 Praha 10.-11. 10.

pohledem uživatelů a architektů
z přírodních materiálů

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 Ekodům, z.s.. Během programu bude prostor 
pro diskuzi s tvůrci, uživateli, staviteli i dalšími odborníky.

sobota 10.10. 2015 – celodenní seminář refektář Emauzského kláštera

neděle 11.10. 2015 exkurze po realizovaných stavbách v okolí Prahy 
v severních a východních Čechách

s podporou

Česká křesťanská akademie

hlavní organizátorrezervace, informace, přihlášení

www.sdruzeni-ekodum.cz 
dotazy: 736 518 537 , pribehydomu@gmail.com

9:00 – 17:30 – přednášky

Příběhy domů

9:00 – 17:30 – přednášky

Příběhy domů

> téměř nulový rodinný dům v České Třebové 
/A. Brotánek/
> pasivní rodinný dům s dvojitým slaměným 
balíkováním v Třebosicích /F. Václavík/
> rekreační domek u Brna z přírodních materiálů 
/ M. Hudec/
> organická architektura El Palol  /O. Hozman/
> první dům – asketický domek u Semil  /O. Pleštil/
> dům Zilvar – neobvyklá dřevostavba 
/G. Kaprálová/
> horský pasivní dům z přesných slaměných 
panelů /B. Kierulf/
> probuzení domu a zahrady v Ouběnicích 
/M. Gallovič/

Tématické přednášky 

> extenzivní a intenzivní ozeleněné střechy 
/E. Klápšťová/
> rekonstrukce historických dřevostaveb /T. Efler/
> štěrkové záhony /A. Baroš/
> přírodní zahrady /P. Šilberská/

17:40–19:00 — 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.

19:30–23:00 — neformální večer

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

Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové Město

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

Účastnický poplatek
> přednáškový program: 
 platba předem do 30.9. 2015 - 800 Kč, studenti 600 Kč 
 (platba na místě 900 / 700 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.

Nabídneme výběr ze tří okruhů. Exkurze bude celodenní, s možností 
objednání obědového balíčku od Ethnocateringu. Vzhledem k 
návštěvě soukromých domů je kapacita účastníků omezená.

V křížové chodbě kláštera bude paralelně probíhat prezentace výrobců 
přírodních stavebních materiálů a produktů souvisejících s přírodním 
stavitelstvím. Občerstvení zajištěno. Oběd od Ethnocateringu je možné 
si doobjednat.

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.


