
Udržitelná energie 
a krajina 

včera, dnes a zítra

mezioborová konference

17.-18. dubna 2012| Hostětín, Bílé Karpaty
Konference je otevřená všem, kdo se zajímají o udržitelné využívání energie i krajiny 

– studentům doktorského i magisterského studia, pedagogům, 
profesionálům i laikům. 

Mezioborovým setkáním chceme přispět k výměně pohledů, ale zejména k podpoře 
spolupráce mezi současnými i budoucími odborníky různých směrů 

– krajináři, zemědělci, lesníky, urbanisty, biology, klimatology, energetiky, techniky, 
ekonomy, sociology... 

Hlavní témata konference
Jak sloužila krajina jako zdroj energie v minulosti a jak to bude v budoucnosti? Snese 
krajina naši dnešní spotřebu? A spotřebu budoucí? Co lidé považují v různých dobách 
za alternativní a co za konvenční (obvyklé) zdroje energie? Směřujeme k energetické 
soběstačnosti sídel, téměř nulovým domům a energetické bezpečnosti? 
Jak reflektujeme probíhající klimatickou změnu? 

Program
V průběhu dvoudenní konference na sebe budou navazovat

• odborné referáty účastníků
• workshop zaměřený na  využívání  krajiny Bílých Karpat věnovaný letošnímu výročí 600 

let od první zmínky o Hostětíně 
• informativní přednáška a diskuse na nově se vynořující téma nekonvenčních fosilních 

zdrojů (břidličný plyn, živičné písky) a jejích lokálních a globálních dopadů
• exkurze modelovými ekologickými projekty v Hostětíně

Přihlášky a příspěvky
přijímá: Kateřina Fojtů, katerina.fojtu@veronica.cz, tel. 572 630 670
Uzávěrka přihlášek účastníků s příspěvkem ve formě abstraktu:  31. 3. 2012

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
Panská 9, Brno 602 00 | tel. 542 422 750| veronica@veronica.cz 

Přípravný tým konference
Prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D a Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Fakulta architektury VUT 
Brno | Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně | 
Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., Fakulta sociálních studií MU v Brně | RNDr. Jan Hollan, PhD., Czech 
Globe| RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ekologický institut Veronica | Mgr. Radim Machů, Ekolo-
gický institut Veronica 

Více informací na www.veronica.cz v sekci kalendář akcí

Ubytování, stravné a příspěvek na cestovné bude aktivním účastníkům konference hrazeno. 
Kapacita účastníků je omezena.

Konference je
financována z 
Evropského 
sociálního fondu a 
státního rozpočtu 
České republiky.


