
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

          NOVÝ EKODŮM JE DOKONČEN. POPRVÉ POZVE NÁVŠTĚVNÍKY  
Brno, 4. prosince 2014 

 
Pracoviště Lipky Rozmarýnek poprvé otevře dveře svého dokončeného ekodomu sídlícího v brněnském 
Jundrově. V pátek 12. prosince od 10 hodin se tu totiž koná mezinárodní konference o zdravém bydlení, 
kterou bude slavnostně zahájen provoz za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, 
Jihomoravského kraje i městské části Jundrov.     
 
Ekodům pracoviště Lipky Rozmarýnek je již dokončen, a tak může začít plnit jednu ze svých úloh – vzdělávat 
o tom, jak stavět v souladu s přírodou. Konference k ekologickému stavitelství nazvaná Zdravé bydlení je 
první velkou akcí konající se v novém ekodomě, proto také na jejím začátku proběhne slavnostní otevření 
budovy. Popřát do začátku provozu přijde například radní Jihomoravského kraje Jaroslav Parolek, starostka 
městské části Brno-Jundrov Ivana Fajnorová či zástupci Ministerstva životního prostředí. „Po roce stavby je 
budova dokončena. Rozhodli jsme ji otevřít při příležitosti konference za účasti těch, kterým je kromě dětí 
také určena – zájemcům o zdravé a šetrné bydlení,“ uvádí Martin Šrom, vedoucí pracoviště Rozmarýnek, 
pod jehož vedením nový ekodům vznikl.  
 
Konference přivítá odborníky z České republiky i ze zahraničí. Se svými příspěvky vystoupí například Ivana 
Žabičková, Bjorn Kierulf, Gerhard Hofer či Jakub Wihan a součástí programu budou i dva praktické 
workshopy. V prvním se účastníci naučí využívat archaické hliněné barvy v moderní architektuře.  Lektor 
druhého workshopu provede zájemce po nové budově, seznámí je s použitými technologiemi a zevrubně 
představí celý projekt stavby. „Těšíme se velkému zájmu o konferenci, během pár dní se přihlásilo 
60 účastníků, což je maximální možný počet,“ říká organizátorka konference Dana Kellnerová z Lipky.  
 
Pracoviště Lipky Rozmarýnek za poslední rok prošlo velkými změnami. Původní malá budova třikrát zvětšila 
svoji užitnou plochu na 344 m

2
, získala tři nové učebny, cvičnou kuchyň i bezbariérový přístup. Jedinečnost 

ekodomu ale spočívá především v šetrných technologiích a materiálech. Celý objekt je dřevostavbou 
vytápěnou biomasou pomocí kotle na peletky. Na ohřevu užitkové vody se podílí také solární energie. V 
domě je využívána dešťová a odpadní (tzv. šedá) voda a součástí jeho interiérů jsou materiály příznivé pro 
naše zdraví – například hliněné omítky a přírodní linoleum. Energetická náročnost budovy se nyní pohybuje 
v limitech pro nízkoenergetické stavby a celý objekt díky tomu bude sloužit jako příklad ekologicky šetrné 
stavby. „Díky tomu, že v domě je využito několik různých typů konstrukcí a izolací, mohou se s nimi účastníci 
konference i dalších našich seminářů seznámit a porovnat jejich vlastnosti,“ doplňuje Šrom.  

 
Renovací prošla v létě také permakulturní zahrada s mnoha novými vzdělávacími i herními prvky. Zahrada 
byla návštěvníkům i členům kroužků, které Rozmarýnek pořádá, otevřena již 30. srpna.  

 
Stavba i konference jsou realizovány díky příhraničnímu projektu MONA – Moving Nature, který je 
financován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.  

 

 
 
 



 

 

Kontakty: Kateřina Vítková, PR manažerka, E: katerina.vitkova@lipka.cz; T: 736 473 732 
Martin Šrom, vedoucí pracoviště Rozmarýnek, E: martin.srom@lipka.cz, T: 777 872 473  

  
 

Konference Zdravé bydlení a otevření domu 
Termín konání: 12. prosince 2014 od 10 hodin 
Místo konání: pracoviště Lipky Rozmarýnek, Rozmarýnová 6 Brno-Jundrov (49°12'22.727"N, 
16°33'5.415"E, mapka níže) 
Program:  
10.00 – prezence 
10.30 – slavnostní přání novému ekodomu, účast: zástupci MŽP, radní JMK Jaroslav Parolek, starostka MČ 
Jundrov Ivana Fajnorová, ředitel UmweltBildungAustria Gerhard Hofer, zahájení konference  
11.00–12.00 – prezentace pro politiky a novináře s prohlídkou domu   
 
Občerstvení bude zajištěno.  
 

 
Fotografie nového ekodomu si můžete stáhnout zde.  

 

https://www.dropbox.com/sh/4fgie6j9drvqrdw/AAA4JvIA6mrghKfhsUo3zV8za?dl=0

