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Udržitelná energie  
a krajina  

mezioborová konference 
11.-12. listopadu 2010| Hostětín, Bílé Karpaty 

 
 

Diskuse o využívání a rázu krajiny stejně jako diskuse o obnovitelných zdrojích energie  
i o podobě staveb, které minimalizují spotřebu energie, patří v současné době - zejména 

vzhledem ke klimatické změně - k nejčastějším, ale také k nejdůležitějším.  
Vedou se ale většinou v profesně oddělených skupinách.  

 
Mezioborovým setkáním chceme přispět k výměně pohledů, ale zejména k podpoře 

spolupráce mezi současnými i budoucími odborníky různých směrů – krajináři, 
zemědělci, lesníky, urbanisty, energetiky, techniky, ekonomy, sociology...  

 
Konference je otevřená všem, kdo se zajímají o udržitelnou energii a krajinu  

– studentům magisterského a doktorského studia, pedagogům, profesionálům 
i laikům. Poskytuje prostor pro mezioborové diskuse a společnou tvorbu. 

 
 
Hlavní témata konference 
Obnovitelné zdroje energie a krajina | Urbanismus a udržitelná energie  
 
Program 
V rámci dvoudenního programu na sebe budou navazovat referáty a prezentace účastníků, 
moderovaná diskuse vedená odbornými garanty a exkurze provázející koncepty a zajímavými 
realizacemi úspor energie a jejích obnovitelných zdrojů. 

 
Přihlášky a příspěvky 
přijímá: Hana Machů, hana.machu@veronica.cz, tel. 572 630 670 
Uzávěrka přihlášek:  6. července 2010  
Uzávěrka příspěvků do sborníku: 31. srpna 2010 

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín 
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice | tel. 572 630 670| hostetin@veronica.cz  

Přípravný tým konference 
Doc. 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 | 
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D., Fakulta sociálních studií MU v Brně |  Prof. Ing. Petr Stehlík, Fakulta 
strojní VUT Brno | Doc. Ing. Helena Králová, CSc. – Fakulta stavební VUT Brno | RNDr. Yvonna 
Gaillyová, CSc., Ekologický institut Veronica.  
Záštitu nad konferencí převzala Energetická agentura Zlínského kraje. 
 

Více informací na www.hostetin.veronica.cz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


