
 
 

 
Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody 

reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 
 

Hostětín | Bílé Karpaty 

17. - 19. října 2013  

Energeticky úsporné technologie a jejich 
využití v environmentální výchově 

Mezinárodní konference 
 

čtvrtek 17. října 2013  
 

14:00 Příjezd, ubytování, registrace účastníků 
 

15:00 – 16:30 Exkurze v obci Hostětín  
 

• 1. část: obnovitelné zdroje - biomasa, solární systémy  
(Mgr. Radim Machů, RNDr. Jan Hollan) 

17:00 – 19:00 První přednáškový blok 
 

• Úvodní slovo k tématu konference  
(RNDr. Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica) 

• Pasivní domy - Energeticky nejúspornější stavění  
(Ing. Juraj Hazucha, SR, pracovník Centra pasivního domu) 

19: 30 večeře 
 

20:30 Večer s aktivitami na seznámení účastníků konference 
 
pátek 18. října 2013 
 

8:00 snídaně 
 

9:00 – 11:00 Druhý přednáškový blok: 
 

• Globální změna klimatu – základy i nejnovější poznatky 
(RNDr. Jan Hollan, PhD., Ústav pro výzkum globální změny AV) 

11:00-12:30  
 

• Interaktivní exkurze pasivním domem - skupina 1 
(RNDr. Yvonna Gaillyová + lektor EVVO) 

• Učebna ekologické stopy, představení, energeticky úsporné technologie, 
pomůcky - skupina 2  
(Mgr. Hana Machů, Centrum Veronica Hostětín + lektor EVVO) 

13:00 oběd 
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14:00 – 16:00  
 

• stavění se slaměných balíků - workshop 1 
(Ing. Dan Grmela, Ing. Kateřina Fojtů, Centrum Veronica Hostětín) 

• výroba a využití biouhlu - workshop 2 
(RNDr. Jan Hollan, Ústav pro výzkum globální změny AV) 

16:30 – 18:00  
 

• Interaktivní exkurze pasivním domem – skupina 2  

• Učebna ekologické stopy, představení, energeticky úsporné technologie, 
pomůcky - skupina 1 

18:30 večeře 
 

19:30 – 21:00 Exkurze v obci Hostětín 
 

• 2. část: využití úsporných technologií v moštárně, energeticky úsporné 
osvětlení 
(Mgr. Radim Machů, RNDr. Jan Hollan) 

 
sobota 19. října 2013 
 

8:00 snídaně 
 

9:00 – 11:00 Exkurze Pitín:  
 

• MŠ Pitín rekonstruovaná do téměř pasivního standardu s využitím 
přírodních materiálů    
(RNDr. Yvonna Gaillyová) 

12:00 oběd 
  

 


