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Kurz PENB
V letošním roce se uskuteční již podesáté kurz
Energetický specialista s oprávněním ke
zpracování „PENB“. Účelem kurzu je připravit
zájemce
na vykonání
odborné
zkoušky energetického
specialisty
s oprávněním
ke
zpracování
průkazů
energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10
zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, kterou
lze složit u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Kurz bude opět probíhat online formou pod
vedením Ing. Miroslava Urbana, Ph.D. a začne
18.5. Přihlášky prosím zasílejte na email
eccb@eccb.cz nebo vyplňte formulář přímo na
našich
webových
stránkách
https://eccb.info/pro-verejnost/kurz-penb/,
kde najdete i více podrobností k tomuto kurzu.

Projekt AdaptRegion
ECČB je součástí právě probíhajícího
přeshraničního projektu ADAPTRegion AT-CZ
v programu Interreg Rakousko – Česká
republika, jehož cílem je informovat širokou
veřejnost a zároveň pomoct městům a obcím s
adaptací na změnu klimatu. Do projektu budou
zapojeny také školy, pro které chystáme
workshopy a putovní výstavu s tématem
ochrany životního prostředí a dopadů na klima.

A co se vlastně považuje za adaptační opatření
na změnu klimatu? Může to být zelená střecha
či fasáda na obecní budově, obnovený mokřad
v katastru obce, systém recyklace šedé vody,
revitalizace potoka, environmentální park či
zahrada atd. Na příklady těchto adaptačních
opatření se můžete podívat v databázi našeho
projektového partnera na webové stránce
https://www.adapterraawards.cz/cs/databaze.
V rámci projektu je provedena rešerše
adaptačních opatření a také porovnána česká a
rakouská legislativa. Zároveň vzniká tzv. pasport
investic, který má za úkol zmapovat současnou
či plánovanou situaci ve městech a obcích.
Veškeré informace k projektu najdete na webu
https://eccb.info/akce/adaptregion-at-cz/.

Počet nabíjecích elektro-stanic roste
Také v tomto roce roste zájem o téma
elektromobility. Počty užívaných elektromobilů
se neustále zvyšují a s tím i potřeba jejich
dobíjení. Současně vzrůstá také nabídka dalších
produktů spojených s elektromobilitou. Jedním
z takových produktů je mobilní aplikace, která
umožňuje
sledovat
historii
dobíjení
a
upozorňuje, když je auto dobité. Její součástí je
i mapa dobíjecích stanic s jejich momentálním
obsazením a také navigací k nim.
Na jihu Čech jsou nyní nově otevřené dvě
dobíjecí stanice – ve Volarech a v Drahonicích.
Další stanice najdou řidiči třeba v Českých
Budějovicích,
Českém
Krumlově, ve
Slavonicích, Kardašově Řečici, Písku, Malých
Nepodřicích, ve Frymburku, v Hůrce na
Lipensku, Prachaticích, Soběslavi, Třeboni a ve
Vimperku.

