SPONZOŘI A PARTNEŘI SEMINÁŘE
STEICO
http://www.steico.com
CIUR a.s.
http://www.ciur.cz/
Kropf
http://www.solartechnik-kropf.cz/
Slavona
http://www.slavona.cz
OPTIGREEN
http://www.optigreen.cz/
RADION
http://www.radion.cz/
BIOFA
http://www.biofa.cz/
MIREN
http://www.ecostavebniny.eu/
VALA Dřevostavby
http://www.valadrevostavby.cz/
EKOPANELY
http://www.ekopanely.cz/
Eco Solar Energy
http://www.ecosolarenergy.cz/

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Stavební info
Zelená architektura
Slaměné domy
Střechy-fasády-izolace
Ekolist
Veronica
Svépomocná stavění
StavbaWEB
Přírodní dům

ORGANIZACE SEMINÁŘE PŘÍBĚHY DOMŮ
Organizační tým:
Jan Márton / Nature Systems
Petra Šilberská / Atelier Prostory
Blanka Johanisová / Endemit
Pavel Šturma / Sturma.net
Petr Klápště / Nature Systems
Martina Čížková
Aleš Brotánek / AB design studio, předseda občanského sdružení Ekodům

Zvláštní poděkování patří Janě Brotánkové za pomoc a podporu. Děkujeme na tomto místě také
všem přednášejícím a zejména majitelům domů, kteří jsou ochotni vpustit si do svého obydlí
skupinu 30 lidí, což přináší nemalé starosti i před návštěvou samotnou.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EKODŮM
Ekodům je občanským sdružením prosazujícím přírodě i člověku přátelský způsob stavění.
V současné době má cca 30 členů. Sdružuje odborníky i laiky převážně z oboru stavebnictví a
architektury. Cílem občanského sdružení Ekodům je napomoci šíření informací a zkušeností
s přírodním stavěním mezi laickou i odbornou veřejnost, a to v co největší možné míře. Snahou je
praktická odpověď na problémy spojené s globálním oteplováním, exploatací energetických a
surovinových zdrojů naší planety, zvyšující se nemocností (syndrom nemocných budov) i vysoký
podíl budov na znečištění životního prostředí, a to:
•

užíváním místních zdrojů s minimální nebo zápornou ekologickou stopou

•

nahrazováním umělých, mnohdy toxických, materiálů materiály přírodními a přirozenými
s pozitivním vlivem na zdraví člověka

•

začleněním celého cyklu budovy od výroby materiálů po provoz až po likvidaci a recyklaci
do přírodních cyklů

•

snahou vrátit do procesu výstavby lidské měřítko, radost a smysluplnost práce i přijetí
osobní zodpovědnosti za stav životní prostředí

V případě opakování semináře v následujících letech se informace objeví na:
www.sdruzeni-ekodum.cz

KONFERENCE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ EKODŮM
Informační konference (mailing list) slouží pro rozesílání informací o šetrném způsobu stavění,
seminářích a workshopech. Přihlášení: poslat prázdný mail na adresu:
sdruzeni-ekodum-subscribe@yahoogroups.com a potvrdit příchozí e-mail z:
www.yahoogroups.com.
Odborná diskuzní konference představuje nejucelenější diskusní archiv z oblasti přírodního
stavitelství v ČR. Přihlášení: viz http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/ekodum
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