Denní, hodinový program semináře Přírodní stavby od A do Z III, 12.-14.2.2016 Brno
Obsah přednášky
Lektor
Čas
Pátek 12.2.2016
Příjezd účastníků a ubytování od 15:30
Zahájení konference 16:50-17:00 Ondřej Bízek a Dan Grmela – úvod, účel a náplň semináře, organizace akce.
Karel Otýs
17:10-18:20 Cesta z města aneb "následky" rozhodnutí opustit město a žít v nezávislém
domě.
Petr Hájek

Patrik Majringer

18:35-19:30 Osobní dům a rodová zahrada - živelná tvorba životního prostoru člověka v
přírodní zahradě.
19:40-20:20 Večeře formou samoobsluhy
20:25-21:50 Praktická ukázka realizace stěny z HEMP crete – konopný beton, přednáška o
využití konopí ve stavebnictví

Sobota 13.2.2016
OK PYRUS
Luboš Rous

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

Mojmír Hudec

11:00-12:00

Daniel Grmela
Bjorn Kierulf

12:00-12:45
13:00-14:45
14:55-15:55

Jak Křivonožka
Ondřej Bízek

Snídaně
Historické tesařské konstrukce, jejich provedení a rekonstrukce. Dřevokazní
škůdci, sanace stávajících tesařských konstrukcí tradičními způsoby.
Konstrukční ochrana dřeva. Pojednání o roubenkách a srubových stavbách.
Příklady realizací domů z přírodních materiálů od návrhu po nastěhování.
Zkušenosti s fungováním pasivních i tradičních přírodních domů.
Oběd
Zkušenosti ze staveb slaměných domů.
Jak fungují pasivních domy z přírodních materiálů. Jaký mají tyto stavby smysl
a co nabízejí, jejich výhody a nevýhody.

16:00-16:30 Svačina
16:35-18:05 Principy efektivního hoření a vytápění přírodních staveb. Sálavá akumulační
topidla. Pece na chléb a další varianty topidel.
18:20-19:10 Možnost volby přednášky dle požadavků publika
- Stavební zákon v praxi. Povolování různých druhů staveb.
- Jak vybírat stavební pozemek a na co si dát pozor, co nás čeká v různých případech.

Ondřej Netík
Neděle 14.2.2016

19:20-20:10 Večeře
20:30-?
Jak stavět jinak, levněji a udržitelněji (permakulturně).

Tomáš Svoboda

8:00-8:50
9:00-10:30

Karel Plotěný

10:40-11:30

Michal Kriška

11:40-12:20

Honza Pospíšil

12:30-13:20
13:30-15:00
16:30-??

Snídaně
Permakulturní zahrady, tvorba okolí domu a rodového statku. Včelaření a žití v
souladu s přírodou.
Hospodaření s vodou v domě. Rozdělení vody na šedou žlutou a černou.
Volba optimálního řešení čištění odpadních vod s ohledem na lokalitu a
udržitelnost
Kořenové čistírny odpadních vod, návrh, realizace a nejnovější poznatky, které
vyvracejí zažité mýty. Příklady z praxe a výzkumu.
Oběd
Praktická ukázka provádění hliněných omítek na připravenou stěnu z
konopného betonu z pátečního programu. Aplikace jádrové a finální omítky.
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.
Další informace budou zasílány před konáním akce případně se dotazujte na email prirodnistavby@bizi.cz

