Tři exkurze za dobrými příklady
komunální energetiky
Ekologický institut Veronica, Klimatická koalice a Calla - Sdružení pro
záchranu prostředí si Vás dovolují pozvat na sérii exkurzí za dobrými
příklady komunální energetiky s využitím obnovitelných zdrojů energie
a důsledných opatření na úspory energie ve veřejných i obytných
budovách.

Brno - Nový Lískovec a Hostětín
Komplexní energetická renovace panelového
zásobovaná obnovitelnými zdroji energie.

sídliště

a

obec

téměř

stoprocentně

Datum konání: středa 25. dubna 2012, celodenní
Odjezd a příjezd: Brno
Účastnický poplatek: 200 Kč
Datum přihlášení: do 16. dubna 2012
Program exkurze
•
Setkání se starostkou a prohlídka brněnské městské části Nový Lískovec, kde byla
renovována řada panelových domů, základní a mateřská škola vysoko nad běžným českým
standardem tepelných parametrů budov. Představení vyspělého energetického manažerství.
http://www.novy-liskovec.cz/
•
Návštěva Hostětína - obce s řadou environmentálních projektů a prakticky 100%
zásobováním teplem a ohřevem vody obnovitelnými zdroji: obecní výtopna na biomasu, moštárna
s ekologickou
produkcí,
kořenová
čistírna
odpadních
vod,
solární
systémy
fototermické i fotovoltaické, šetrné pouliční osvětlení, seminární centrum postavené jako pasivní
dům.
http://hostetin.veronica.cz/

Heidenau a Pirna (Sasko)
Datum konání: úterý 15. května 2012
Odjezd a příjezd: Praha
Účastnický poplatek: 200 Kč
Datum přihlášení: do 4. května 2012
Program exkurze
•
Setkání s místními starosty, kteří představí Energeticko-klimatickou koncepci města Pirna
a certifikaci European Energy Award.
•
Návštěva bazénu, v jehož suterénu se pomocí zem. plynu kogeneračně vyrábí elektřina
a teplo. Teplem se vyhřívá jak bazén, tak vedle stojící pasivní školka. Zároveň má jak bazén, tak
školka solární články na střeše. Návštěva budovy školky. Prohlídka teplárny na biomasu s výrobou
elektřiny pomocí parní turbíny.
http://www.pirna.de/Energiestadt.4720/

Brno - Nový Lískovec a Kněžice
Komplexní energetická renovace panelového sídliště a energeticky soběstačná obec.
Datum konání: úterý 29. května 2012
Odjezd a příjezd: Brno
Účastnický poplatek: 200 Kč
Datum přihlášení: do 18. května 2012
Program exkurze
•
Setkání se starostkou a prohlídka brněnské městské části Nový Lískovec, kde byla
renovována řada panelových domů, základní a mateřská škola vysoko nad běžným českým
standardem tepelných parametrů budov. Představení vyspělého energetického manažerství.
http://www.novy-liskovec.cz/
•
Návštěva Kněžic (u Nymburka), jediné plně energeticky soběstačné obce v ČR (z hlediska
vytápění i výroby elektřiny). Veškerá energie je zde produkována z obnovitelných zdrojů. Prohlídku
povede starosta Kněžic.
http://www.obec-knezice.cz/

Přihlášky a bližší informace
Přihlaste se, prosím, emailem na barbora.hanzlova@ecn.cz. Do emailu uveďte Vaše jméno,
můžete se přihlásit i na dvě exkurze zároveň. V případě velkého počtu zájemců bude dána přednost
dříve přihlášeným. Po přihlášení se dozvíte číslo účtu pro úhradu poplatku i podrobnější informace
k organizaci a programu.

Exkurze se konají díky finanční podpoře Velvyslanectví Spojených států v Praze.

