
Pozvánka na exkurzi za energetickou soběstačností
(energeticky soběstačná obec Kněžice, soubor 
pasivních domů  Koberovy)

Ekologický institut Veronica ve spolupráci s Mikroregionem Bojkovsko a Energetickou 
agenturou Zlínského kraje si Vás dovoluje pozvat na zajímavou exkurzi do obcí Kněžice a 
Koberovy.

Kněžice (u Nymburka) jsou jedinou plně energeticky soběstačnou obcí v ČR (z hlediska 
vytápění i výroby elektřiny) a veškerou energii produkují z obnovitelných zdrojů. 
V Koberovech navštívíme unikátní soubor pasivních rodinných domů.

Našimi průvodci při cestě budou

• Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje
• RNDr. Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica

• v Kněžicích pan Milan Kazda, starosta Kněžic s panem Ing. Pavlem Bláhou z firmy Skanska, 
v Koberovech pan Ing. Petr Morávek, CSc., ředitel firmy ATREA a Ing. Zdeněk Zikán

Co Vám při exkurzi nabídneme?

• jedinečnou možnost získání komplexních informací důležitých pro další rozhodování o 
směru rozvoje a o investicích ve Vaší obci během jednoho dne.

• koncept energeticky soběstačného území s možností aplikace na podmínky obcí 
mikroregionu Bojkovsko

• možnosti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů – inspiraci, poznatky, nové 
možnosti a nápady – vše teoreticky (přednášky M. Knotkové a Y. Gaillyová na palubě 
autobusu dle zájmu účastníků po celou dobu cesty) i prakticky při exkurzi s dalšími 
odborníky

• celodenní možnost bezplatných konzultací projektů, úspor energie a Vašich 
konkrétních případů a nápadů s Ing. Knotkovou, RNDr. Gaillyovou a dalšími přítomnými 
projektanty a architekty

• praktickou ukázku fungování bioplynové stanice, kotelny na biomasu a slámu, 
pasivních domů, solárních a fotovoltaických panelů aj. 

• info o projektu zelená úsporám a o dalších možnostech financování projektů

Exkurze je organizována přednostně pro mikroregion Bojkovsko a veškerý výklad 
i ukázky budou zacíleny na Vaše konkrétní případy s cílem určit možnosti 
energetických úspor v obcích a navrhnout první kroky k zajištění energetické 
soběstačnosti mikroregionu.

Exkurze je vhodná nejen pro zastupitele obcí, ale rovněž pro místní podnikatele, 
projektanty, řemeslníky a další zájemce.



Termín exkurze

Čtvrtek 11. června 2009
Konkrétní podmínky včas sdělíme přihlášeným účastníkům. Předpokládaný odjezd je 
v 5:45 hodin ráno z Hostětína (se zastávkou ve Zlíně) a příjezd zpět ve velmi 
pozdních nočních hodinách.

Cena exkurze
Příspěvek na pokrytí nákladů, který zahrnuje dopravu (700 km), oběd v Kněžicích (guláš, 
káva, zákusek), kávu při svačině v Koberovech, celodenní konzultace průvodců a vstupné 
při exkurzích činí 490 Kč *resp. 300 Kč.

* Pro vybrané zástupce z mikroregionu Bojkovsko je možnost slevněné ceny dotované 
z projektu MŽP. Cena po slevě je 300 Kč. Pro bližší podmínky nás kontaktujte.

Jinou stravu a nápoje si účastníci hradí z vlastních zdrojů. Nápoje budou k dispozici pro 
zakoupení v autobuse i v místě exkurze.

Program
5:45 hod. odjezd z Hostětína 
6:30 hod. odjezd ze Zlína
11:30 hod. oběd v Kněžicích
12:00 – 14:30 Kněžice – prezentace, poté prohlídka obce s výkladem
14:30 hod. přejezd do Koberov (cca 50 km)
15:30 – 17:30 pasivní domy v Koberovech 
18:00 hod. odjezd zpět
24:00 hod. předpokládaný návrat do Hostětína

Přihlášky a bližší informace
Hana Machů, hana.machu@veronica.cz, tel. 572 630 670.

Předpokládáme velký zájem, proto přihlašování neodkládejte! 

Přihlašujte se do 2.     června   (e-mailem, telefonicky)!! 
Přihlášeným budou zaslány podrobnější pokyny. Po domluvě lze přijat přihlášku i po termínu, 
bude-li volná kapacita. Účastníci z mikroregionu Bojkovsko mají při přihlašování přednost.

Exkurze je pořádána v rámci projektu ZO ČSOP Veronica „Ochrana klimatu 
na místní úrovni“. Projekt je finančně podpořen v rámci grantového řízení 
Ministerstva životního prostředí. 


