
Klimatická koalice ve spolupráci s Rakouským velvyslanectvím v Praze, Heinrich-Böll-Stiftung 

Praha, sdružením Calla a AF-CITYPLAN s. r. o. / Ligou ekologických alternativ

Vás zvou na konferenci

V dnešní době neustále se zvyšujících cen energií, narůstající závislosti na dodávkách 

paliv z nestabilních regionů, či přetrvávajících problémů v zemědělství přináší orientace 

na posilování energetické soběstačnosti obcí a měst vícenásobný užitek. Peníze za ener-

gii a paliva neutíkají z regionu, ale podpoří zemědělce, podnikatele a zaměstnají místní 

občany. Přispějí také k ochraně životního prostředí a vyšší energetické bezpečnosti.

Že nejde jen o teoretické utopie, dokládají konkrétní příklady z Česka, Německa 

i Rakouska. Na semináři Vám zástupci obcí a regionů z těchto zemí ukáží svoji cestu ke 

snížení energetické závislosti a nabídnou své praktické zkušenosti. Konference je určena 

zástupcům obcí, měst a krajů, veřejné správy i médiím. 

Konference se koná v rámci festivalu reSITE 
s podtitulem Města jako místa pro život – www.resite.cz.

Na cestě k energetické 
soběstačnosti obcí a regionů 

Středa 19. června 2013, 10:00 –16:00 hod.
Rakouské kulturní fórum v Praze, Jungmannovo náměstí 18



Program konference:
09:30–10:00 Prezence

10:00–10:15  Uvítání, úvodní slova

10:15–11:00  Energetická soběstačnost regionů a obcí – jak na ni? 

 Karel Srdečný, EkoWATT

11:00–11:30  Kněžice, první energeticky soběstačná obec v ČR 

 Milan Kazda, starosta obce

11:30–11:45  Projekt Komunity pro zelenou energii v regionu MAS Mezilesí 

 Karel Merhaut, AF-CITYPLAN s. r. o. / Liga ekologických alternativ

11:45–12:00 Diskuse o podmínkách rozvoje energetické soběstačnosti v ČR

12:00–12:30 přestávka

12:30–13:15 Waldviertel Kernland, rakouský klimatický a energetický modelový region 

 na cestě k energetické soběstačnosti v roce 2030

 Dieter Holzer, předseda Waldviertler Kernland a Thomas Waldhans, 

 manažer Waldviertler Kernland

13:15–13:45 Úspěšný příběh ochrany klimatu – iniciativa energetických a klimatických 

 modelových regionů v Rakousku (2009 – 2013)

 Georg Priesner, Climate Alliance Austria  

13:45–14:00  Diskuse o zkušenostech z Rakouska

14:00–14:15 přestávka

14:15–14:45  Treuenbrietzen-Feldheim, energeticky soběstačná obec z Německa 

 Michael Knape, starosta

14:45–15:30 Region Mittleres Fuldatal a obec Alheim na cestě k energetické 

 soběstačnosti – Georg Lüdtke, starosta obce

15:30–15:45 Diskuse o zkušenostech z Německa

15:45–16:00 Co nabízí obcím Klub RURENER?

 Karel Merhaut, AF-CITYPLAN s. r. o. / Liga ekologických alternativ

Programem provede Jan Žižka, zástupce šéfredaktora České pozice. Tlumočení z / do německého jazyka 
bude zajištěno. Vstup je zdarma, je však nutné se registrovat. Pro potvrzení účasti a další informace, pro-
sím, kontaktujte: Romana Panská, Calla, e-mail: romana.panska@calla.cz, telefon: 384 971 930.

Po konferenci pro zájemce navazuje od 18 hodin prohlídka energetického Biocentra v Kněžicích 
s výkladem. Podmínkou je vlastní doprava účastníků tam i zpět. Informace o prohlídce: lea@ecn.cz. 

Seminář se koná za finanční podpory Nadace Stefana Batory, Intelligent Energy Europe a projektu  
Komunity pro zelenou energii. Mediálními partnery jsou server TZB-info a časopis Energie 21.
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