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mezinárodní konference
2.–3. listopadu 2010, Sluňákov, Horka nad Moravou, Hostětín

Obce a energetická efektivita v Evropě
Technologické a politické aspekty úspěšných projektů v praxi. Problematika praktického
prosazování veřejných projektů na úsporu energie jako součásti politiky ve veřejném
prostoru. ekonomika – politika – ekologie.

jednací řeč
čeština, angličtina, simultánní překlad
určeno
zastupitelům obecních, městských a krajských úřadů (státní správy a samosprávy), lidem pracujícím
na odborech životního prostředí, útvarech koncepce a rozvoje obcí, lidem, které zajímají projekty
v této oblasti, soukromým podnikatelům, kteří podnikají v oblastech energetické efektivity, všem
dalším zájemcům z řad nevládních hnutí, médií a podobně.
smysl konference
Představit moderní projekty realizované ve veřejném prostoru obcí a měst. Efektivní řešení
energetických úspor, environmentálně zaměřené projekty na podporu obnovitelných zdrojů energie a
snížení emisí. Chytré energetické systémy, sluneční energie, biomasa, úsporné technologie, …
Svědčit o pozitivních i negativních zkušenostech, které byly zaměřeny na funkční energeticky
efektivní řešení. Snaha motivovat všechny, kteří se obávají komplikací při zvažování využití
netradičních přístupů v oblasti energetických úspor.
Pořádá statutární město Olomouc, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
a ve spolupráci a s mediálním partnerstvím: Americká ambasáda - velvyslanectví USA v Praze,
CZ Biom, SEVEn, Ekobydlení, Chamanne, s.r.o., Lovecká chata Horka nad Moravou

program úterý 2. listopadu, Sluňákov, Skrbeňská 70, Horka nad Moravou
9.30 Přivítání hostů primátorem statutárního města Olomouce Martinem Novotným
9.45 Úvodní slovo - smysl konference.
10.00 1. přednáška NÖRDLINGEN (Německo)
Solarbad Nördlingen – solární koupaliště
Projekt solárního koupaliště v Nördlingenu běží s velkým úspěchem již více než 15 let. Využívá
technologie úpravy teplé vody pomocí solárních absorbčních rohoží.
Hermann Faul: Primátor města Nördlingenu. V politické části přednášky představí pan
starosta po videofilmu ještě krátce některé další projekty.
Karl Stempfle: vedoucí odboru nemovitostí, školství a sportu, Městský úřad v Nördlingenu.
Bude k dispozici pro odborné dotazy.
11.00 2. přednáška VEENENDAAL (Nizozemí)
Devo – sustainable energy supply by warmth - cold storage in a new urban area based
on public private partnership.
Ve Veenendaalu vzniká nová obytná zóna s 1250 domácnostmi, které budou vytápěny a
ochlazovány vlastním systémem ekologické výroby energie, s využitím tepelných čerpadel,
skladů teplé a chladné vody, potrubního vedení, podlahového vytápění domácností s vlastními
regulačními mechanismy v každém pokoji. Projekt DEVO vznikl na základě spolupráce
privátního a veřejného sektoru (PPP projekt). Město společně s Quatro ENERGY Company a
občany chtějí dosahovat ekonomických úspor, navíc s ohledem na životní prostředí.
Wim van Maanen: Bývalý člen vedení města.
Dick Recter: DEVO BV, ředitel.
12.00 Přestávka na oběd
13.00 3. přednáška SLUŇÁKOV - HORKA NAD MORAVOU (ČR)
Projekt Sluňákov – příklad veřejné nízkoenergetické budovy – ideály a praxe, historie
zrodu úspěšného projektu.
Statutární město Olomouc podpořilo vznik nového centra pro environmentální vzdělávání škol
i veřejnosti. Byla to pravděpodobně nejvyšší dotace města do nízkoenergetické budovy určené
pro ekologické účely v ČR. Historie a princip tohoto unikátního projektu.
Michal Bartoš: Sluňákov, o.p.s., ředitel; Petr Lešek: Projektil architekti.
Bc. Miroslav Petřík, bývalý náměstek primátora a ředitel Technických služeb města Olomouce, a.s.
14.00 4. přednáška LUZERN (Švýcarsko)
Energetické město Luzern – renovace obytných budov.
Při opakovaném auditu v roce 2009 bylo město Luzern vyznamenáno tzv. energetickou
známkou „European Energy Award Gold“. Díky značné politické podpoře splnilo při
opakovaném auditu 78 % všech možných energetických opatření.
Díky podpůrným příspěvkům a řídící politice v oblasti energie se městu Luzern podařilo také
podstatně zlepšit energetické standardy při renovaci privátních obytných budov. Díky
úspěšné strategii komunikace s majiteli nemovitostí se následně snížila spotřeba energie
nutné k vytápění padesáti domů s celkem 330 byty na 25–40 % původní hodnoty.
Korintha Bärtsch: členka Zastupitelstva města Luzernu a viceprezidentka stavební komise.
Na podzim 2010 ukončila studium přírodních věd zaměřených na ekologii na Spolkovém
vysokém učení technickém v Zürichu.
Walter Kubik: odborné pracoviště pro životní prostředí města Luzernu. Vedoucí energetické
sekce kantonu a předseda komise, která uděluje známku tzv. energetického města,
spolupracoval přímo na různých srovnatelných programech.
15.00 5. přednáška TAMPERE (Finsko)
Směrem k energeticky efektivnímu tampere.
Již více než 15 let se snaží město Tampere realizovat programy a systematické plány na
energeticko efektivní řízení a postupy. Rozvíjí strategii trvalé udržitelnosti a ochranu klimatu
prostřednictvím důrazu na regionální územní plánování, zejména v oblasti bydlení, ochrany
půdy, organizaci dopravy a energetické úspornosti.
Suvi Holm: EcoFellows Ltd (městem vlastněná nezisková společnost).
Timo Hanhilahti: náměstek primátora města pro územní plánování a infrastrukturu.
16.00 Diskuse
17.00 Program hostů na Lovecké chatě.
20.00 Večerní posezení hostů a účastníků obou dnů semináře. Večeře formou rautu.

program středa 3. listopadu, Hostětín
středa 3. listopadu
Hostětín - co princ Charles neviděl? Ekologická vesnice – procházka. Možnost nákupu
tradičních a místních výrobků. Zastávka ve výtopně na biomasu ZOO Olomouc Svatý Kopeček.
8.45
odjezd autobusu ze Sluňákova
9.00
odjezd autobusu z parkoviště u plaveckého stadionu, Billy a letadla (ul. Legionářská)
9.30–10.00
ZOO Olomouc Svatý Kopeček.
12.00
Hostětín oběd
13.00–15.00 Hostětín – procházka s výkladem
15.00
odjezd do Olomouce
18.00
příjezd, následuje vernisáž pro přednášející - Café 87.

přihláška
Přihlášku posílejte na e-mail michal.bartos@slunakov.cz, informace 585 152 005.
Přihlašuji celý seminář s ubytováním a stravováním 1100 Kč
nebo
Přihlašuji se na 1. den programu (Sluňákov) – 400 Kč
oběd – 100 Kč
večeře – 100 Kč
nocleh (Sluňákov) – 250 Kč
Lůžková kapacita omezena, další nocleh v Olomouci s odvozem k hotelu a s přistavením
autobusu na druhý den konference (Hostětín) v centru města.
Přihlašuji se na druhý den programu (Hostětín) – 100 Kč
snídaně (Sluňákov) – 50 Kč
oběd (Hostětín) – 100 Kč
seminář je dotován statutárním městem Olomouc a Sluňákov, o.p.s.

