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Zpravodaj ECČB prosinec 2021 

 

Veletrh úspor a energie WEBUILD Wels 2022 

Vzhledem k pandemické situaci se Veletrh úspor 

energie WEBUILD Wels 2022 bude konat 

s měsíčním odkladem od 6. do 10. dubna 2022. 

Veletrh 2022 začne ve středu 6. dubna dvěma 

dny, které jsou tradičně vyhrazeny pro oborníky. 

Od pátku 8. dubna bude veletrh přístupný 

i pro širokou veřejnost.  

 

Veletrh nabídne návštěvníkům nejinovativnější 

trendy ve stavebnictví, bydlení a energetice. 

Stavitelé domů, renovátoři a odborná veřejnost se 

budou moci na předním rakouském stavebním 

veletrhu seznámit s novinkami a zajímavostmi 

v oboru. WEBUILD Wels 2022 bude zahrnovat 

čtyři výstavní oblasti: energetika, sanitární 

zařízení, stavebnictví a nově je přidané téma 

interiéry. 

Veletrh WEBUILD se bude také poprvé konat jako 

hybridní veletrh. Nový systém DIGITAL+ umožňuje 

zcela nové digitální standardy a nabízí 

vystavovatelům a návštěvníkům zcela nový 

a jedinečný digitální zážitek. Již od 21. února 2022 

mohou návštěvníci zavítat veletrh i digitálně. 

WSED Světové dny udržitelné energie 2022 

Světové dny udržitelné energie se budou konat 

od 6. do 8. dubna 2022. Světové dny udržitelné 

energie (WSED) jsou jednou z největších 

evropských konferencí o klimatické neutralitě s 

více než 100 řečníky z celého světa. 

 

Rozhovor v ČRo ČB 

Dne 10. listopadu poskytl náš kolega Ing. Josef 

Šťastný rozhovor Českému rozhlasu České 

Budějovice, kde hovořil na téma zvyšujících se cen 

energie a jak si vybrat dodavatele elektřiny 

a zemního plynu. Celý rozhovor si 

můžete poslechnout zde: 

https://www.mujrozhlas.cz/dopoledni-host/jsou-v-

podstate-odpustky-popisuje-emisni-povolenky-

energeticky-poradce-raketovy-rust 

Záznamy webinářů na youtube 

Záznamy a prezentace z našich webinářů, které 

proběhly během listopadu a prosince 2021 

na témata Zelené střechy a kde na ně získat 

dotaci; Jak a čím zateplit dům a kde získat 

dotaci; Jak a čím topit a kde získat dotaci a také 

Fotovoltaika na střechy pro obytné budovy 

můžete nalézt na našich webových stránkách 

https://eccb.info/akce/. 

 

Kurz PENB 

Z důvodu nemoci bylo nutné původní termín kurzu 

změnit, nově navržené a předpokládané náhradní 

termíny kurzu Energetický specialista 

s oprávněním ke zpracování „PENB“ jsou 6. 1., 

12. 1., 25. 1. a 26. 1. 2022. Kurz bude probíhat 

online formou pod vedením Ing. Miroslava 

Urbana, Ph.D.  

Pokud máte zájem se na kurz ještě přihlásit, 

vyplňte přihlášku na našich webových stránkách 

https://eccb.info/pro-verejnost/kurz-penb/, 

kde najdete podrobnější informace. 
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Přejeme hezké Vánoce  

Krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje celý tým Energy Centre 

České Budějovice. 
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