
ZELENÉ PAMÁTKY 
 

exkurze Slavonice – Vídeň  
 

 

Účastníci exkurze do Slavonic a Vídně se seznámí s tématem snižování energetické náročnosti u 

památkově cenných staveb, s projektem Zelené památky a zblízka s rakouskou teorií a praxí v této 

oblasti. Úvodní část programu proběhne ve Slavonicích, hlavním bodem bude provázená návštěva 

několika „zelených památek“ ve Vídni. 

 

TERMÍN: Středa 15.6.  – čtvrtek 16.6. 2011  

 

PROGRAM: 

 

15.6. 2011, SLAVONICE 

8:00 Odjezd z Prahy do Slavonic 

11:30 Představení programu výletu, prezentace projektu obnovy Spolkového domu (ov-a architekt) 

Oběd 

13:30 – 14:15 Prezentace projektu Zelené památky Památková péče v ČR a zelené památky (Ing. 

arch. Miloš Solař) 

14.30 – 15:15 Architekti a zelené památky (Ing. arch. Miroslav Cikán) 

15.30 – 16:15 Trendy v energetické náročnosti budov a zelené památky (Ing. Tomáš Kupsa) 

 

16.6. 2011, VÍDEŇ 

6:30 Odjezd ze Slavonic do Vídně 

9.00 – 10:30 provázená prohlídka Purkersdorfu (obnova a dostavba), ing. arch. Georg Reinberg 

11:15 – 12.15 přednáška a debata na vídeňské radnici – Zelené památky, politika města Vídně 

13:15 – 14:00 provázená prohlídka činžovního domu na Maria Treu Gasse, ing. arch. Fritz Oettl 

14.30 – 16.00 provázená prohlídka Energy Base, ing. arch. Fritz Oettl 

16.00 – 16.45 prezentace na téma „zelené památky“, pos architekten, ing. arch. Fritz Oettl 

17:00 odjezd z Vídně do Prahy 

 

Program ve Vídni bude přednášen v angličtině (v případě zvýšeného zájmu bude zajištěn 

individuální  tlumočník). 

 

 
Předpokládaný počet účastníků: 40 osob (odjezd z Prahy 15.6., 8.00 odkud bude upřesněno)  

 

Výlet pořádáme pro studenty fakult ČVUT, dále zveme pracovníky Národního památkového ústavu, 

praktikující architekty, odborníky na energetickou náročnost staveb atp.  
 

Cena: 1300,- Kč (v ceně je cesta Praha- Slavonice- Vídeň – Praha), ubytování se snídaní a další  

stravování),  nebo 900,- Kč (bez stravování), studenti ČVUT ZDARMA. Jiná kombinace, 

například bez společné cesty, pro slavonické účastníky, bude spravedlivě odpočítána.  

 

Kontakt: 

Slavonická renesanční, o.p.s., Olga Žampová mobil 734323455, olga@zelenepamatky.cz 

Více o projektu www.zelenepamatky.cz     
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