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Měření termovizní kamerou  

Jakmile teploty na teploměru klesnou pod bod mrazu, 
vyrážejí odborní poradci Energy Centre České 
Budějovice na poradenství na místě vybaveni 
termovizní kamerou. V rámci bezplatné hodinové 
konzultace klientům nejen poradí, ale i zjistí, zda jim 
z domu zbytečně neuniká teplo, odhalí tepelné mosty 
a vady na obálce budovy a zároveň doporučí 
opatření k nápravě. V případě poradenství mimo 
České Budějovice jsou klientům účtovány cestovní 
náklady, v Českých Budějovicích je tato služba zcela 
zdarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář v  Poradenském centru E.ON 

Ve středu 13. prosince se bude v  Poradenském 
centru E.ON v  Č. Budějovicích ve spolupráci 
s Energy Centre České Budějovice v čase od 16:15 
do 17 hodin konat seminář, na němž budou 
přednášek a diskutovat manažeři New Solutions 
E.ON Energie Bc. Michal Meškán, Ing. Karel Zevl a 
odborný poradce ECČB Mgr. Bohuslav Čtveráček. 
Na semináři se dozvíte, jak je možné propojení 
fotovoltaiky a tepelného čerpadla, jakým způsobem 
lze propojit fotovoltaiku a klimatizaci a jakou pomoc 
můžete získat při řešení dotační administrativy.  Akce 
je bezplatná. 

 
 

 

Jihočeská hospodářská komora – seminář  

Oborové sdružení Stavebnictví a územní rozvoj při 
Jihočeské hospodářské komoře spolu s Energy 
Centre České Budějovice pořádají ve čtvrtek 14. 12. 
2017 od 8:30 hod. ve velké zasedací místnosti 
Jihočeské hospodářské komory v Českých 
Budějovicích akci nazvanou Energ(et)ické ráno 
s Energy Centre České Budějovice. Zájemci jsou 
srdečně zváni na ranní kávu a diskuzi na téma 
situace na trhu s energiemi. Jaké otázky si položíme?  

 Naučil se svět žít s ropou a plynem z břidlic?  

 Daří se obnovitelným zdrojům zvyšovat podíl na 
trhu při celosvětově opatrnější dotační podpoře? 

 Co je nového ve světové agendě o ochraně 
klimatu?  

 Zdá se nám to, nebo významní evropští hráči 
zpomalují v ústupu od tradiční fosilní a jaderné 
energetiky?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účast na akci je bezplatná. Pro účastníky je zajištěno 
pohoštění a slosování o věcné ceny. Přihlásit se 
můžete do 11. 12. 2017 jedním z následujících 
způsobů: 

 poštou: ECČB, nám. Přemysla Otakara II. 87/25, 
370 01 Č. Budějovice;  

 e-mailem:  bohuslav@eccb.cz; 

 telefonicky: 387 312 580 nebo 773 512 580.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktuální informace o akcích naleznete na tel. čísle 387 312 580  a na našich stránkách  

 Energy Centre České Budějovice 
Nám. Př. Otakara II. 87/25 
370 01 České Budějovice 
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