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Program školení:  
Školení probíhá ve dnech 5. – 6. 9. 2017 v prostorách AE Hotelu Kraskov s.r.o. 

http://www.hotelkraskov.cz/  

Úvodní část školení bude zaměřena vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj, metody hodnocení 
MA 21 - audit udržitelného rozvoje a role jednotlivých odborů MěÚ, MA 21 ve městě 
Chrudim, cíle SDgS s vazbou na koncepční a strategické dokumenty města, příklady akcí 
apod.  

Odborná náplň bude zaměřena na možnosti úspor vzhledem k ochraně klimatu, realizací 
opatření, zavedení systému v rámci organizací a výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe 
s městem Litoměřice.  

5. 9. 2017 

9:00 – 9:15 
 
Úvodní slovo starosty města Petra Řezníčka a zahájení školení   
 

9:15 - 12:00  

 
Pakt starostů a primátorů v souvislostech ve městě Chrudim s vazbou na 
udržitelný rozvoj, místní Agendu 21 a projekt Zdravé město –  
(vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj, metody hodnocení MA21 - audit udržitelného 
rozvoje a role jednotlivých odborů MěÚ, MA 21 ve městě Chrudim, cíle SDgS 
s vazbou na koncepční a strategické dokumenty města, příklady akcí) – 
přednášející Šárka Trunečková, Aneta Lichtenbergová, architekt města Marek 
Janatka 
 

12:00 – 12:30 

 
Příklady dobré praxe z města Litoměřice, činnost energetického manažera, 
diskuse – Jaroslav Klusák, město Litoměřice  
 

 
12:30 – 13:30 
 

Oběd 

13:30 – 14:00 

 
EPC v Chrudimi a činnost energetického manažera v Chrudimi, plány do 
budoucna, diskuse – Zdeněk Pavlík, energetický manažer Chrudim 
 

14:00 – 15:30 

 
Amper Savings, a.s. - EPC v Chrudimi v praxi, prezentace úspor, příklady dobré 
praxe 
 

15:30 – 16:00 
 
Cofebreak 
 

16:00 – 16:30   

 
CHRUDAPT - adaptace města Chrudim na klimatickou změnu - Adaptační 
strategie ochrany klimatu – Kateřina Mrózková 
 

 

 

 



  6. 9. 2017 

9:30 – 12:00 

 
Pakt starostů a primátorů, Akční plán udržitelné energetiky, SEAP a BEI ve 
městě Chrudim – Porsenna 
 

12:00 – 13:30 
 
Oběd 
 

 

 


