
Chcete se dozvědět 
… JAK MŮŽE VAŠE MĚSTO/OBEC USPOŘIT V OBLASTI ENERGIÍ? 
… JAKÉ OSVĚDČENÉ POSTUPY LZE PŘENÉST DO VAŠEHO MĚSTA/OBCE?  
… JAKÉ JSOU PŘEDPOKLADY EFEKTIVNÍHO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU? 

 

Akce je podpořena ze zdrojů Ministerstva životního prostředí ČR  
a Státního fondu životního prostředí ČR. 

 
 

ENERGETIKA – EFEKTIVNĚ A UDRŽITELNĚ?  
(energetický management měst a obcí) 

 

Stálá Sekce Národní sítě Zdravých měst  
  

1. října 2009 od 10:00 do 14.00 hod. 

PRAHA, Budova Českého svazu vědeckotechnických společností  
Novotného lávka 5, Praha 1 (sál 319) 

Akce seznámí účastníky s osvědčenými aktivitami, které se lze v oblasti energetiky realizovat ve vybraných 
městech, obcích a regionech. Představeny budou také příklady energetického managementu na komunální 
úrovni a další aktuální možnosti v rámci tohoto tématu (programy, nabídka ze strany odborných partnerů ad.). 

Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.) a všem dalším 
zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. 

 
 

P ROGRAM  
 

9:30 – 10:00 Registrace účastníků 
 

10:00 – 10:30 

ZAHÁJENÍ 

• Úvodní slovo  
      (Petr Hermann, člen Rady NSZM ČR) 

• Aktivity Národní sítě Zdravých měst ČR 
      (Petr Švec, Ředitel NSZM ČR) 

• Společné téma Udržitelná energetika  
      (Vojtěch Kučera, Kancelář NSZM ČR) 

 

„Aktuální projekty, aktivity – Jak se může zapojit Vaše obec?“  

 
 
10.30 – 11.30 
 

 
 

• Přínosy Solární ligy ČR a Evropské ligy obnovitelné energie pro obce     
a města 

(Jiří Dvořák, Liga ekologických alternativ) 

• Města zdravá i v noci (Obnova veřejného osvětlení jako příležitost     
pro ochranu klimatu, úspory energie a noční pohodu)  
(Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně) 

• Nechte vaše budovy promluvit / Kampaň Display ve Zdravém městě 
Litoměřice 

(Petr Hermann / Antonín Tym, Město Litoměřice) 

Diskuse 

 
 



Akce je podpořena ze zdrojů Ministerstva životního prostředí ČR  
a Státního fondu životního prostředí ČR. 

 

 
 

11.30 – 11.45  Přestávka 

  
„Komunální energetika a obnovitelné zdroje energie / Covenant of 
Mayors“ 

11:45 – 12:30 

• Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors) 
      (Roman Doubrava, Evropská Komise – Direktorát energie a dopravy) 

• Pakt starostů a primátorů v podmínkách ČR  
      (Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica) 

Diskuse 
 

 
 

„Management komunální energetiky … jak jsme na tom a co dále?“  

 
 
 
 
12.30 – 14:00 
 
 
 
 

• Indikátory udržitelné energetiky jako součást energetického 
managementu měst a obcí   

(Jaroslav Klusák, Porsenna o.p.s.) 

• Zavádění energetického managementu ve Zdravé městské části    
Praha-Libuš 
(Oskar Botha, MČ Praha-Libuš) 

• Efektivní monitoring spotřeby energie 

(Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny) 

Diskuse  

 

14.00  Závěr semináře 

 

 

 

 

 

 

Více informací o akci a prezentace ke stažení naleznete zde: 
www.zdravamesta.cz/sekce_energetika_2009  

 
 

 

 


