
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí 

  Vás zve na dvoudenní exkurzi

„Energie z pole“
ve dnech 25.-26. září 2008

Co jsou energetické plodiny a jak je pěstovat?  Jaké jsou možnosti zpracování biomasy pro 
výrobu tepelné či elektrické energie? Může být zemědělský podnik energeticky soběstačný?

Exkurze je určena zejména zemědělcům, pracovníkům státní správy, agroporadcům 
a odborné veřejnosti. 

Sraz: 25. 9. v 7 hod – Mariánské náměstí v Českých Budějovicích, zastávka ČSAD i MHD

Očekávaný návrat: 26. 9. mezi 20-21 hod - Mariánské náměstí/České Budějovice

PROGRAM: 
1. DEN EXKURZE – čtvrtek 25. 9.

1. zastávka: Zámek Jemniště
Koncepci vytápění zámku Jemniště briketami ze šťovíku představí p. Sternberg, návštěva porostu v 
devátém roce vegetace a seznámení se způsobem jeho pěstování. 

2. zastávka: Obec Kněžice 
Představení  projektu energeticky soběstačná obec, kde došlo ke zkloubení  zařízení na spalování 
biomasy za účelem výroby tepla a bioplynové stanice za účelem kombinované výroby elektřiny a 
tepla.  V  sousední  obci  pak  projekt  doplňuje  linka  na  výrobu  pelet  z  odpadů  rostlinných  pletiv. 
Provozovnami nás provede místní zemědělec, který pěstuje energetický šťovík.

3. zastávka: Vrchlabí – Prosečné u Hostinného - Návštěva rodinné farmy v podhůří Krkonoš, 
jejíž majitelé se chystají provozovat zemědělskou bioplynovou stanici (250 kW) pro využití hnoje z 
hluboké podestýlky skotu, přebytečných travních porostů a dalších plodin včetně krmného šťovíku. 
+ VEČERE V HOSTINNÉM V      RESTAURACI U SOUDKU  

4. zastávka: Kostelec nad Orlicí – Firma PANAS
Představení  lisů  na  brikety  ze  dřeva  i  rostlinných  materiálů,  jejichž  kapacitu  lze  upravit  dle 
individuálních požadavků. UBYTOVÁNÍ + SNÍDANĚ

2. DEN EXKURZE – pátek 26. 9.

5. zastávka: Záměl u Potštejna (Vamberk) - Farma Tichý a spol.
Návštěva vzrostlého porostu energetické plodiny – lesknice (chrastice) rákosovité, vytrvalé trávy, a 
seznámení se způsobem pěstování. 

6. zastávka: Soukromá farma Martin Macháček – Lubník u Lanškrouna
V rámci návštěvy farmy, která pěstuje porost krmného šťovíku na ploše 19 ha bude představen 
způsob jeho využití k přímému vytápění farmy včetně hospodářského objektu a ubytovny, kterou 
provozuje. + OBĚD

7. zastávka: Pavel Franc – Litovany u Třebíče
Návštěva u průkopníka v lisování rostlinných briket na lisu Panas, kterým lisuje tzv. „měkkou“ slámu 
(z řepky, bobu, kmínu apod.) a také si k tomu účelu pěstuje šťovík. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského 
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.



Zájemci  o  účast  na exkurzi  mohou poslat  vyplněnou přihlášku faxem,  emailem či 
poštou  nejpozději do    21. září.    Adresa: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, P.O.BOX 
223, 370 04  České Budějovice, Tel./fax: 387 310 166. Email: hana.gabrielova@calla.cz
Bližší informace na telefonu 777 027 012 – Hana Gabrielová 

Vložné: 500 Kč/osobu. Cena exkurze zahrnuje: 2 x oběd + ubytování. 
Účastnický  poplatek  prosím uhraďte  převodem na  účet  u  GE Money  Bank  České  Budějovice  č. 
3202800544/0600, variabilní symbol 260908. Do správy pro příjemce uveďte Vaše jméno. Uhrazení 
poplatku  bude rezervací Vašeho místa na exkurzi. 
 

Mějte na paměti, že počet míst na exkurzi je omezen, proto prosím přihlášení 
neodkládejte.

--------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVRATKA  –  PŘIHLÁŠKA  NA  EXKURZI „Energie z pole“

Titul, jméno a příjmení:.................... ……………………………………Organizace: …………………………………

Adresa: ………………………………………………...................………………………………………….........................

Telefon: …………………… Fax: ……………….....…...................…. E-mail: ………………………………............

Občerstvení: vegetariánské  x  ne-vegetariánské*

Zájezd uhradím / jsem uhradil dne:  ..............…… Podpis*: ................................................. 
 

*
Svým podpisem vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních  údajů sdružením Calla  po dobu neurčitou za účelem poskytování 

environmentální výchovy, vzdělání, osvěty a poradenství a jejich evidence.  Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Každý má 
právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva, která stanovuje zákon 
č.  101/2000 Sb.,  o ochraně  osobních  údajů.  Orgánem provádějícím  dozor  nad dodržováním zákona  je  Úřad  na  ochranu  osobních  údajů 
(www.uoou.cz).

*) nehodící se škrtněte

mailto:hana.gabrielova@calla.cz

