Odborný seminář
10. října 2014, 9 – 17 hodin, Liberec

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ
Tepelná ochrana a vnitřní prostředí podstávkového domu
Sanace podstávkových domů a stavební fyzika
PÁTEK 10. ŘÍJNA 2014 OD 9 DO 17 HOD.
LIBEREC, KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
PROGRAM:
9:00-9:30 Prezence
9:30-9:45 Úvod, informace o projektu, organizační informace (J.Doubnerová, Frýdlantsko)
9:45-11:00 Ing. Jiří Šála (Centrum pasivního domu, Praha)
Podstávkové domy, jejich tepelná ochrana a vnitřní prostředí
11:00-12:00 Dipl.-ing. Jiří Hořínek (Stavme, Ústí nad Labem)
Zkušenosti s vnitřním zateplením tradičního domu (Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg)
12:00-13:00 Diskuse k příspěvkům
13:00-13:45 Oběd (zajištěn na místě)
13:45-15:00 Možnosti a rizika energetické sanace podstávkových domů
Ing. arch. Tomáš Efler (Fakulta architektury ČVUT Praha - Ústav památkové péče)
15:00-16:00 Realizace úprav podstávkových domů
Ing. Arch. Karel Doubner, Praha
16:00-16:45 Diskuse k příspěvkům
16:45-17:00 Závěrečné shrnutí, informace k dalšímu průběhu projektu
Seminář je určen odborníkům v oblasti rekonstrukcí a sanací podstávkových domů a objektů tradiční
venkovské architektury. Účast je bezplatná.
Dotazy prosím směřujte na podstavky@seznam.cz nebo telefon 702062657 (J.Doubnerová)
Seminář je součástí projektu Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů
(CZ.1.07/3.2.01/04.0003)

www.podstavky.cz

Odborný seminář
10. října 2014, 9 – 17 hodin, Liberec
INFORMACE K PŘÍJEZDU A ORGANIZACI
MÍSTO KONÁNÍ
Krajská vědecká knihovna v Liberci,
Rumjancevova 1362/1
2. patro
(malý konferenční sál)
www.kvkli.cz
http://www.mapy.cz/s/dmls
PŘÍJEZD
Hromadná doprava
(vlak, autobus, MHD)
Z vlakového a autobusového
nádraží tramvaj č. 2,3 (směr Lidové
sady), stanice 5.května a pak přes
Nerudovo náměstí a Voroněžskou,
na ul. Rumjancevově doleva.
Individuální doprava
GPS 50.7705064N, 15.0613042E
Parkování je možné
v parkovacím domě v knihovně, vjezd z Pastýřské ulice
(první hodina 6 Kč, každá další 25 Kč)
Další možnosti parkování vyznačeny v plánku, všechny jsou zpoplatněné (automaty).
OBČERSTVENÍ během dne zajišťuje pořadatel, bude podáváno přímo v místě konání semináře.
V přízemí Krajské vědecké knihovny je také bufet (individuální občerstvení zde hrazeno není).
Z organizačních důvodů žádáme o předběžné přihlášení (do 7.2. lze online na www.podstavky.cz , později e-mailem
na podstavky@seznam.cz nebo telefonicky na 702062657).

Mediální partnerství

Odborný seminář
10. října 2014, 9 – 17 hodin, Liberec
KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ
OPVK CZ.1.07/3.2.01/04.0003
Cílem projektu je vznik metodiky vzdělávacího kurzu pro řemeslníky a malé stavební firmy v oblasti rekonstrukcí a
sanací podstávkových domů – cenného historického dědictví Libereckého kraje.
Co uděláme?
Jak to uděláme?
Kdy ?
Vznikne metodika specializovaného
odborného vzdělávání (další
vzdělávání) pro stavební řemesla,
s návazností na národní soustavu
kvalifikací

Koordinátor projektu a skupina odborníků připraví
podklady a zpracuje metodiku.
V rámci přípravy metodiky bude uspořádán
specializovaný kurz zaměřený na ekonomiku stavby
a stavební fyziku.

Do března 2015

Vznikne sada učebnic pro řemesla:
Pokrývač - klempíř
Zedník – práce s hlínou – malíř
Kamnář – pecař – topenář
Kovář – zámečník
Tesař – truhlář
Kameník

Skupina odborníků připraví texty učebnic, pracovní
verze budou ověřeny v pilotním kurzu a upraveny
tak, aby byly srozumitelné a praktické a odpovídaly
potřebám řemeslníků i požadavkům památkové
péče.
Texty projdou i odbornou oponenturou.

Do prosince 2014
(pracovní verze)

V pilotním kurzu ověříme metodiku a
učebnice

V 6 dvoudenních kurzech se setkají odborníci a
řemeslníci a ověří metodiku a učebnice při práci na
rekonstrukci podstávkových domů v Libereckém
kraji.

1. 31.5.-1.6.2013
2. 21.-22.3.2014
3. 23.-24.5.2014
4. 22.-23.8.2014
5. Říjen 2014
6. Listopad 2014
Leden–březen
2014

Součástí programu je 40-hodinový kurz zaměřený
na rozvoj počítačové gramotnosti a využití ICT v
praxi řemeslníků a malé stavební firmy.
Při dvou celodenních exkurzích se seznámíme
s příklady dobré (případně i špatné) praxe při
rekonstrukcích podstávkových domů.

10.10.2014

Do března 2015
(finální verze)

1. 23.11.2013
2. 6.7.2014

Vznikne odborná knihovna zaměřená
na rekonstrukce podstávkových domů

Koordinátor projektu shromáždí dostupné tituly
odborné literatury a umožní jejich zapůjčování nebo
sdílení. Vybrané tituly budou přeloženy z němčiny.

Od 2014

Vznikne internetová stránka a prostor
pro sdílení informací a zkušeností
na internetu

Informace k projektu jsou zveřejňovány na
www.podstavky.cz, diskusní platforma (blog) na
http://podstavky.wordpress.com

Od 2013

Realizátor projektu: Frýdlantsko

Partner: MAS Frýdlantsko, z.s.

