
 
 

       Zpravodaj ECČB leden – únor 2019
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Nové webové stránky ECČB  

Od 1. února 2019 má Energy Centre České 
Budějovice nové webové stránky. Dosavadní 
doména www.eccb.cz byla na podzim minulého roku 
napadena hackery, důsledkem byla nemožnost 
editace a aktualizace dat. Jelikož se tento problém 
nepodařilo vyřešit, byli jsme nuceni založit stránky 
nové. Nyní se opět můžete těšit na novinky a aktuální 
informace, a to buď na nové adrese www.eccb.info, 
nebo můžete i nadále používat adresu www.eccb.cz,  
budete automaticky přesměrováni.  
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World Sustainable Energy Days (WSED)  

Světové dny udržitelné energie jsou jednou z nej-
větších mezinárodních konferencí svého druhu 
v Evropě.  Jejich historie sahá do roku 1992 a 
každoročně se těší velkému zájmu. Loňského 
ročníku konference se zúčastnilo 600 odborníků z 66 
zemí. Organizátorem konference je Hornorakouský 
svaz pro úspory energie  (OÖ Energiesparverband), 
místem konání konference je město Wels. Jednacími 
jazyky jsou němčina a angličtina. Letošní ročník 
WSED se bude konat 27. února – 1. března,            
na konferenci je možné se přihlásit do 20. února.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světové dny udržitelné energie jsou kombinací šesti 
konferencí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vložné na konferenci Světové dny udržitelné energie 
2019 pro české účastníky registrované 
prostřednictvím Energy Centre České Budějovice činí 
115 EUR na osobu (místo plného vložného ve výši 
350 EUR). Vložné zahrnuje účast na všech šesti 
konferencích, sborník, pohoštění a vstup na Veletrh 
úspor energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eccb.cz/
http://www.eccb.info/
http://www.eccb.cz/


Zájezd na Veletrh úspor energie  

Již tradičně organizuje ECČB ve spolupráci s Messe 
Wels jednodenní autobusové zájezdy z Českých 
Budějovic do hornorakouského Welsu na Veletrh 
úspor energie (Energiesparmesse). V letošním roce 
bude autobus vypraven pouze v pátek 1. března, 
zájemcům proto doporučujeme včasnou rezervaci. 

Cena zájezdu je stejně jako v předchozích letech 
490,- Kč a zahrnuje cestu zájezdovým autobusem z 
Českých Budějovic a zpět, vstupenku na veletrh, 
průvodce a v případě zájmu cca hodinovou 
společnou prohlídku veletrhu v českém jazyce. Děti 
do 14 let zaplatí za zájezd 150,- Kč, děti do 6 let mají 
zájezd zcela zdarma. 

Veletržní areál se nachází v bezprostřední blízkosti 
historického centra města a zoologické zahrady, do 
níž je, stejně jako na městskou rozhlednu, vstup 
zdarma. Wels je proto také ideálním městem jako 
stvořeným pro celodenní rodinný výlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veletrh, jehož historie sahá až do roku 1985, 
každoročně přináší novinky a informace zejména z 
oblasti výstavby a rekonstrukce domů, vytápění, 
sanitární techniky, elektromobility, úspor energie, 
osvětlení, interiérového vybavení, bezpečnostních 
systémů apod. Veletrh se rozkládá na ploše o 
celkové výměře 64.450 m2. Většinu vystavovatelů 
nalezneme v jedné ze 14 krytých hal, některé i na 
venkovních plochách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veletrh úspor energie mohou návštěvníci z řad široké 
veřejnosti v letošním roce individuálně navštívit ve 
dnech 1. - 3. března, pro odborníky z oblasti TZB je 
veletrh v omezeném rozsahu otevřen již od středy 27. 
února, pro odborníky i z ostatních oblastí v plném 
rozsahu od čtvrtka 28. února. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 2018 na veletrhu prezentovalo své výrobky a 
služby 817 vystavovatelů z 10 evropských zemí 
(Rakouska, Bulharska, Itálie, Německa, Chorvatska, 
Nizozemí, Švédska, Švýcarska, Slovinska a v 
neposlední řadě z České republiky). Mezi více než 95 
tisíci návštěvníky bylo na veletrhu slyšet i češtinu a 
jinak tomu pravděpodobně nebude ani letos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Change - životní hodnoty ve změnách klimatu“  

Česko-rakouská interaktivní výstava „Change - 
životní hodnoty ve změnách klimatu“ se v prosinci 
2018 přestěhovala z Windhaagu bei Freistadt do 
Českých Budějovic, kde bude zejména školním 
kolektivům bezplatně k dispozici do poloviny dubna 
2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Žáci si na výstavě spočítají vlastní uhlíkovou stopu, 
společně s lektory z Energy Centre České 
Budějovice se zamyslí nad možnostmi jejího snížení 
a nad termíny: odpovědná spotřeba, úspory energie, 
obnovitelné zdroje energie a udržitelnost. Skenery a 
interaktivní panely nahradí tužku a papír, vyučovací 
hodina uběhne jako voda a závěrečné porovnání 
výsledných hodnot inspiruje ke snížení produkce 
CO2 v oblastech spotřeby, mobility a bydlení. 

Je 10 tun CO2 na osobu a rok hodně nebo málo? 
Jaký je evropský průměr a jaký cíl? Přijďte si pro 
odpovědi na výstavu Change - životní hodnoty ve 
změnách klimatu. 

 



 Rezervace termínů na tel. č. 387312580. 

 

 

 

 

 

Výstavu navrhl Klimabündnis OÖ (Spolek na ochranu 
klimatu Horní Rakousko) a Klimarettung OÖ 
(Záchrana klimatu Horní Rakousko) a do 
pohraničního regionu Mühlviertel – jižní Čechy ji 
přivezl spolek Energie Bezirk Freistadt. V rámci 
rogramu „INTERREG – Rakousko – Česká republika“ 
byla výstava pojata jako dvojjazyčná. 

 

 

Informace ke 3. výzvě kotlíkových dotací 

V lednu 2019 byla vyhlášena v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 3. výzva pro kraje pro 
překládání projektů získání finančních prostředků na 
3. kolo kotlíkových dotací. Jihočeský kraj má znovu 
možnost získat více než 300 milionů Kč na výměnu 
zastaralých kotlů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaný termín zveřejnění podmínek 3. kola 
kotlíkových dotací v Jihočeském kraji na webu 
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz je srpen/září  
2019, plánovaný termín zahájení příjmu žádostí je 
září/říjen 2019.  

Podmínky pro podání žádosti budou z velké míry 
obdobné jako ve 2. kole, s výjimkou vyřazení 
podpory veškerých kotlů spalujících uhlí (včetně kotlů 
kombinovaných uhlí/biomasa). Dotace se bude 
vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na 
pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 
4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5. 

Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla: 

 80 % způsobilých výdajů v případě, že je 
instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický 
kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč; 

 80 % způsobilých výdajů v případě, že je 
instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, 
nejvýše však 100 tis. Kč; 

 75 % způsobilých výdajů v případě, že je 
instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše 
však 95 tis. Kč. 

Zdroj:  https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz// 

 

Pokud plánujete výměnu zdroje vytápění, přijďte 
se včas poradit s odborníky do Energy Centre 
České Budějovice.  Pomůžeme vám nejen s 
výběrem takového zdroje, který bude 
kompatibilní s otopnou soustavou ve vašem 
domě, s požadovaným výkonem kotle s ohledem 
na energetickou náročnost vašeho domu, ale i s 
náležitostmi souvisejícími se žádostí o dotaci 
(nutnost revize starého kotle atd.). Na osobní 
konzultaci se můžete objednat na níže uvedených 
kontaktech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


