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TISKOVÁ POZVÁNKA

DOMY ŽEN
12. listopad 2011, 13–18 hod., Centrum Veronica Hostětín
Také jste si nevšimli, kolik výjimečných žen se zajímavým, neopakovatelným či nevysvětlitelným
způsobem se zasadilo o to, že i u nás se staví či opravují domy dobře?
Ekologický institut Veronica zve na ojedinělé setkání stavitelek, investorek a hybatelek dobrých
českých staveb konané u příležitosti Mezinárodního dne pasivních domů a 5. výročí dokončení
stavby Centra Veronica Hostětín. Setkání se zúčastní skoro desítka žen různých povolání z Čech i
Moravy a představí stavby, o které se zasloužily a které jsou velmi často výjimečné a byly
oceněny na různých stavebních fórech. Budou rovněž diskutovat o tom, zda je role ženy při
prosazování inovací ve stavebnictví těžká a jak se v ní cítily.
S myšlenkou uspořádat setkání DOMY ŽEN přišla Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu
Veronica, která stála i u vzniku hostětínského pasivního domu. „Zdálo by se, že pasivní budovy už jsou
docela běžnou alternativou stavění soukromých i veřejných budov. Takovou, která šetří energii, peníze a
klima. Dobře ale víme, že tomu tak není, a vítáme každou další příležitost rozšířit myšlenky a zkušenosti
z praxe ekologického stavitelství."
Ne náhodou se setkání, které je otevřeno veřejnosti, odehraje v první české veřejné pasivní budově –
Centru Veronica Hostětín. Působí ve známé bělokarpatské ekologické obci ve Zlínském kraji jako
seminární centrum a ekologický penzion. Letos slaví pětileté výročí dokončení. Za tu dobu se tu
vystřídalo několik tisíc návštěvníků, exkurzí, odborných seminářů, výukových programů pro školy i
vzdělávacích a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost. Při těchto akcích se lidé seznamují s principy
fungování pasivních domů, které důsledně využívají stavební technologie a postupy zabezpečující
maximální energetickou úspornost budovy. Zároveň se potkají i s dalšími aspekty ekologického
stavitelství, které zahrnují využívání přírodních materiálů pro samotnou stavbu i její vybavení, zelenou
střechu, používání dešťové vody, solární ohřev a další.
Akce DOMY ŽEN však nejsou jen setkáním zaměřeným na prezentaci ekologického stavitelství.
Důležitým bodem programu je pohled na genderový aspekt působení žen v oboru, jejichž role bývá
spojena s řadou stereotypních a ne vzácně i dehonestujících představ, jak vysvětluje Marcela
Adamusová z neziskové organizace Fórum 50 % zaměřené na rovnost žen a mužů: „Stavitelství je
tradičně nahlíženo jako typicky technický, zejména pro profesní realizaci mužů určený obor, kde ženy
nepůsobí příliš důvěryhodně. Naopak zcela běžně se setkáváme se ženami v sexistických propagačních
kampaních na stavebniny – tedy spíše vídáme v ulicích polo-nahá ženská těla či jeho části ve spojitosti
se slogany typu 'postavíme vám, co chcete'.“
"Naším záměrem je proto unikátní setkání výrazných ženských osobností, za jejichž prací je řada
přelomových úspěchů, pojmout i jako prostor pro zviditelnění a posílení pozice žen v oboru, kde je příliš
často nevídáme, natožpak v rolích hybatelek vývoje a propagátorek nových přístupů a pro udržitelnou
budoucnost zásadních změn," doplňuje Kateřina Plesková za tým organizátorek.
Program setkání tvoří představení práce jednotlivých stavitelek (program i krátké životopisy níže) a
jejich realizovaných projektů, prezentace genderových souvislostí setkání a společná debata reflektující
praktické zkušenosti. Programu předchází bezplatná exkurze pro veřejnost po hostětínských projektech
udržitelného rozvoje (kořenová čistírna odpadních vod, biomasová výtopna, úsporné veřejné osvětlení
ad.) a pasivním domě. Na akci je třeba se předem přihlásit.
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Setkání je otevřeno zdarma široké veřejnosti jako forma semináře, který je realizován v rámci projektu
Sítě center pasivního domu spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem
životního prostředí ČR.
KONTAKT:
Yvonna Gaillyová, ředitelka a expertka – Ekologický institut Veronica
(pasivní domy, ekologické stavění, úspory energie a ochrana klimatu)
e-mail: yvonna.gailly@veronica.cz, tel.: 777 323 792
Kateřina Fojtů, poradkyně pro ekologické a pasivní stavění – Centrum Veronica Hostětín
(organizační zajištění, přihlášky na DOMY ŽEN a exkurze/Dny otevřených dveří)
e-mail: katerina.fojtu@veronica.cz, tel.: 732 832 143 nebo 572 630 670
Marcela Adamusová, managerka projektů zaměřených na rovnost žen a mužů – Fórum 50%
(genderové aspekty)
e-mail: adamusova@padesatprocent.cz, tel.: 774 411 151 nebo 257 216 170
PŘÍLOHY POZVÁNKY:
•
DOMY ŽEN – program
•
DOMY ŽEN – představení osobností a projektů
•
Ekologický institut Veronica – představení
•
Dny pasivních domů – program ČR / Hostětín

DOMY ŽEN – KOMPLETNÍ PROGRAM:
13.00 -- 13.15: úvod
•
zástupkyně Ekologického institutu Veronica
13.15 – 15.00: představení jednotlivých realizovaných projektů
•
Zuzana Benešová (starostka na mateřské dovolené – rekonstrukce Základní a mateřské školy v
Ostopovicích, využití dešťové vody)
•
Jana Drápalová (starostka – rekonstrukce panelových domů a školy v Novém Lískovci do
nízkoenergetického standardu a rekonstrukce školky do pasivního standardu)
•
Hana Chybíková (místostarostka – Plánovaná stavba Domu pro seniory v Modřicích v pasivním
standardu)
•
Aleš Brotánek (architekt zastupující starostku Janu Plamínkovou – dostavba a rekonstrukce
Základní školy ve Slivenci v pasivním standardu)
•
Hana Urbášková (proděkanka Fakulty architektury VUT, Brno – novostavba rodinného pasivního
domu)
•
Jitka Valehrachová (majitelka – Kulatý rodinný dům v Rapoticích – skoro pasivní, úplně přírodní)
•
Yvonna Gaillyová (ředitelka Ekologického institutu Veronica – Centrum Veronica Hostětín, první
česká veřejná stavba v pasivním standardu)
Ty, jejichž instituce pomáhají či pomáhaly:
•
Rút Bízková, bývalá ministryně životního prostředí
•
Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje
15.15 – 16.00: ženy ve stavitelství genderovou optikou
•
Marcela Adamusová, Fórum 50 %
stereotypy doprovázející roli žen v oboru, segregace na trhu práce, „neviditelné“ bariéry
16.00 – 18.00: závěrečná debata
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okruhy témat: ekologické stavitelství, procesní zkušenosti ze života, genderové souvislosti
Programu předchází exkurze pro veřejnost po hostětínských projektech a pasivním domě:
10.30 – zahájení ve foyer Centra Veronica Hostětín
Setkání se zúčastní stavitelky či jejich zástupci/kyně a doprovod. Akce je otevřena i širší veřejnosti v
rámci oslav Mezinárodního dne pasivních domů. Vstup na akci je ZDARMA. K účasti je třeba se předem
emailem či telefonicky přihlásit.
Kontakt:
Kateřina Fojtů, Centrum Veronica Hostětín, email: katerina.fojtu@veronica.cz, tel. 572 630 670
Akce je pořádána za finanční podpory SFŽP a MŽP jako součást projektu Síť center pasivního domu.

DOMY ŽEN – PŘEDSTAVENÍ OSOBNOSTÍ:
Zuzana Benešová, právnička, byla asistentkou veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla,
předsedkyní Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen při Radě vlády pro lidská práva. V roce
2006 byla jako kandidátka Strany zelených zvolena starostkou obce Ostopovice. V této funkci připravila
rekonstrukci školy a školky na nízkoeneregtickou budovu vytápěnou tepelnými čerpadly a využívající
děšťovou vodu ke splachování a nového sběrného dvora s kompostištěm.
Rut Bízková, konzultantka v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky, v letech 2006–2011
náměstkyně ministra životního prostředí – ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí, v roce
2010 ministryně životního prostředí. Spolupracovala na přípravě a realizaci programu Zelená úsporám,
který poskytuje podporu pro výstavbu rodinných domů v pasivním standardu v ČR.
Jana Drápalová, vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, po krátkém působením
v zemědělském podniku pracovala deset let v Českém svazu ochránců přírody v Brně na projektech
zapojení občanů do rozhodování na místní úrovni, ochrany zeleně a vod. Členkou zastupitelstva města
Brna je od roku 1994. Od roku 2002 je starostkou městské části Brno – Nový Lískovec, kde realizovala
projekt regenerace panelových domů do nízkoenergetického standardu.
Yvonna Gaillyová, fyzička, environmentalistka, dvacet let pracuje v neziskovém sektoru – Českém
svazu ochránců přírody. Je ředitelkou Ekologického institutu Veronica a zakladatelkou Sítě ekologických
poraden STEP. Podílela se na vymýcení fosfátů z pracích prášků v ČR. Je jednou z osobností, které
stály u zrodu komplexu modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně, jehož součástí je i
první česká veřejná budova v pasivním standardu – Centrum Veronica Hostětín. V roce 2007 získala
Cenu Josefa Vavrouška.
Hana Chybíková, stavební inženýrka, druhé volební období uvolněná místostarostka města Modřice (od
2006). Je iniciátorkou projektu „Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích", který je zatím největším
projektem tohoto druhu v České republice, a dalších ekologických aktivit ve městě (třídění bioodpadu,
veřejné osvětlení bez světelného smogu).
Miroslava Knotková, vystudovala VUT v Brně, věnuje se energetickému plánování a pilotním projektům
v oblasti energetiky. Od roku 2007 je ředitelkou Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s., kterou 100
% vlastní Zlínský kraj a která poskytuje bezplatné energetické poradenství pro všechny subjekty na
území Zlínského kraje. V roce 2009 obdržela cenu Josefa Vavrouška za podporu rozvoje obnovitelných
zdrojů energie.
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Jana Plamínková, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Pracovala jako
šéfredaktorka několika ekologických časopisů a jako novinářka. V roce 2006 se stala starostkou Městské
části Praha – Slivenec, kde krom jiného usiluje o to, aby stavby ve správě městské části spotřebovávaly
co nejméně energie. Za projekt rekonstrukce správního pavilonu ZŠ na nízkoenergetický standard
získala cenu za nejlepší Český ekologický a energetický projekt roku 2009. Letos začala stavět pasivní
MŠ (projekt získal v roce 2009 cenu Ministerstva životního prostředí). Osobně se setkání nezúčastní.
Zastoupí ji architekt Aleš Brotánek, který navrhuje nízkoenergetické a pasivní domy a s Janou
Plamínkovou na zmíněných projektech spolupracoval
Hana Urbášková, architektka zabývající se ekologickými aspekty v architektuře a urbanismu. Pracuje na
Fakultě architektury VUT v Brně, kde je proděkankou pro tvůrčí činnost a řešitelkou projektu „Udržitelná
sídla". Za projekt dřevostavby v pasivním standardu byla oceněna v soutěži ROCKHOUSE 2009, za jeho
realizaci získala v rámci soutěže Stavba jihomoravského kraje 2009 cenu časopisu Stavebnictví.
Jitka Valehrachová, spoluinvestorka a spolustavitelka přírodního domu ze slámy, hlíny a dřeva – kulatý
dům na Vysočině v obci Rapotice. Zakladatelka Lesní mateřské školky v obci Rapotice, hlavní
pedagožka v Lesní školce v Ivančicích. Laktační poradkyně, propagátorka kojení, přirozených porodů,
látkových plen, alternativní medicíny.

EKOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA
Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných
environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským
prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína
po Evropu“. Od roku 1986 vydává stejnojmenný environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí
ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje
teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje.
www.veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz

DNY PASIVNÍCH DOMŮ
Centrum Veronica Hostětín se tradičně zapojuje do mezinárodní akce Dny pasivních domů. Její náplň
tvoří různá setkání a zejména exkurze do ne vždy běžně veřejně přístupných pasivních budov, v rámci
nichž lze kromě cenných zkušeností z užívání pasivních domů získat mnoho technických informací či
inspiraci pro vlastní stavbu. Akce jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost, stavitele/ky, inženýry/ky,
architekty/ky, studující či kohokoliv jiného, kdo se zajímá o stavbu pasivního domu, myslí do budoucnosti
a chce kvalitní bydlení za nízké provozní náklady. Letos jde o víkend 11. – 13. listopadu a v Hostětíně se
tak kromě sobotního setkání DOMY ŽEN odehraje i několik dalších exkurzí pro zájemce a zájemkyně o
pasivní domy.
Kompletní nabídka programu pro Dny pasivních domů v ČR:
http://www.pasivnidomy.cz/akce/dny-pasivnich-domu-2011.html
Dny otevřených dveří Centra Veronica Hostětín:
http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/890
V termínech dní otevřených dveří bude pasivní budova Centra Veronica Hostětín otevřená pro zájemce o
použité stavební materiály a technologie. Prohlídka je vedena lektorem, trvá cca 1 hodinu a je zdarma.
Na Den otevřených dveří je nutné se přihlásit e-mailem, případně telefonicky.
Kontakt: Kateřina Fojtů - email: katerina.fojtu@veronica.cz, tel. 572 630 670
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