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                    Zpravodaj ECČB březen 2022 

Pojeďte s námi na rakouský Veletrh 

úspor energie již 8. dubna 2022 

Z aktuálních informací z Rakouska vyplývá, 

že v rámci rozvolnění protiepidemických opatření 

se bude moci veletrh uskutečnit zcela bez 

omezení počtu návštěvníků. Přihlašovat 

na zájezd se můžete na odkazu zde.  

 

Jak úspěšně adaptovat na změnu 

klimatu naše města a obce 

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál více 

citelnější i v České Republice, staví společnost 

před nové výzvy. Proto se ECČB zapojilo 

do projektu podpořeného Evropskou unií v rámci 

projektu Interreg, jehož cílem je zvýšit schopnost 

nejen obcí reagovat na změnu klimatu a včas se 

přizpůsobit hrozbám, které jsou s touto změnou 

spojené. V praxi se jedná o opatření, která vedou 

ke snížení spotřeb energie a vody při provozu 

veřejných budov a zmírnění dopadů klimatických 

změn (např. vlny veder, sucho, bleskové 

povodně,…) na obyvatelstvo. 

Díky projektu ADAPTRegion AT-CZ se můžete 

inspirovat nejlepšími projekty adaptačních 

opatření z jižní Moravy, Vysočiny, jižních Čech 

a Horního a Dolního Rakouska. 

https://www.adapterraawards.eu/cs/databaze-

prikladu 

Zelené střechy v Zoo Hluboká 

Krásný příklad adaptačního opatření vidí 

i návštěvníci zoologické zahrady v Hluboké 

nad Vltavou. Střechy nově postavených pavilonů 

jsou nyní pokryté rostlinami a trávníky postupně 

nahrazují pestré trvalkové plochy. Díky tomu se 

zvýšila schopnost celé oblasti zadržovat vodu 

a panuje zde příjemnější mikroklima pro zvířata, 

návštěvníky i zaměstnance. Příjemným bonusem 

je pak to, že trvalkové porosty vyžadují méně 

údržby než trávníky.  

 

https://www.adapterraawards.eu/Databaze-

prikladu/Zelene-strechy-v-Zoo-Hluboka 

Rozhovor Doc. Jana Pokorného pro 

Lidové noviny 

„Už před dvaceti lety bylo zřejmé, že způsob 

hospodaření, jaký se v Česku provozuje, vede 

k postupnému odvodnění krajiny,“ říká 

v rozhovoru pro LN Doc. Jan Pokorný, se kterým 

spolupracujeme na realizaci projektu 

ADAPTRegion. 

Celý rozhovor o práci s vodou v krajině a co vše 

může správné hospodaření a rostliny ovlivnit 

najdete zde: https://1url.cz/lKxCU 

http://www.eccb.cz/
https://eccb.info/akce/veletrh-uspor-energie-energiesparmesse-2022
https://www.adapterraawards.eu/cs/databaze-prikladu
https://www.adapterraawards.eu/cs/databaze-prikladu
https://www.adapterraawards.eu/Databaze-prikladu/Zelene-strechy-v-Zoo-Hluboka
https://www.adapterraawards.eu/Databaze-prikladu/Zelene-strechy-v-Zoo-Hluboka
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KONFERENCE PRO SAMOSPRÁVU A SOUKROMÉ VLASTNÍKY LESŮ

Setkejte se s odborníky a zástupci významných firem a institucí.  
Přihlaste se na Vámi vybranou konferenci, kterou je možné navštívit  
na základě registrace na webu www.urbatech.cz.

Po celý den můžete ZDARMA navštívit výstavu URBATECH a paralelně probíhající výstavu HOBBY.

11-15/5/2022

nová výstava URBATECH
pro samosprávu a soukromé  
vlastníky lesů, i širokou veřejnost

paralelně s výstavou HOBBY

• komunální technika
• lesní technika
• odpadové hospodářství
• infrastruktura
• energeticky úsporné technologie

LABES
partneři
VÝ:KON

VIAKONTROL
spol. s r.o.

hlavní partner partneři ostatní / přednášející

ostatní / přednášející

LES:KON

VÝ:KON
2. ročník / 11. 5. 2022
konference pro samosprávu  
s tematickým zaměřením  
na úsporu energií a dopravní  
infrastrukturu 

LES:KON
1. ročník / 12. 5. 2022
konference pro soukromé  
vlastníky lesů a obce;  
o možnostech, plánech
a výhledech podpor pro lesy
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konfErEncE
VÝ:KON, LES:KON

STAVBA

URBATECH

HOBBY

Jednoduchá registrace na konferenci vyplněním registračního formuláře na www.urbatech.cz.
Počet účastníků za organizaci/firmu a výběr konference ve 3. kroku formuláře.

Po odeslání registračního formuláře bude vygenerována zálohová faktura a odeslána na kontaktní e-mail uvedený  
ve formuláři. Po zaplacení zálohové faktury bude na stejný e-mail automaticky zaslán objednaný počet vstupenek  
na konferenci a daňový doklad.

Vstupenka na konferenci opravňuje účastníka k vjezdu do areálu a bezplatnému parkování v průběhu konference  
(8:00 – 18:00)  a rovněž k návštěvě výstav HOBBY a URBATECH v den konání konference.



program konference VÝ:KON
čas název přednášející instituce
9:00 - 9:20 registrace účastníků   
9:20 - 9:40 zahájení + představení sponzorů   
1. BLOK Úspory energie
9:40 - 10:00 Úsporná opatření na veřejných budovách Mgr. Ivana Hlinková ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.
10:05 - 10:45 Národní rozvojová banka - financování a poradenství v úsporách energie - 

komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů
Dr. Čestmír Hrdinka, koordinátor programu 
ELENA, Ing. Václav Trnka, ředitel pobočky 
NRB Plzeň

Národní rozvojová banka, a.s. 

10:50 - 11:10 Problematika financování energetických úspor z dotačních programů. Mgr. Filip Drnec, Executive Director 
ACCESS EU s.r.o.

ACCESS EU s.r.o.

11:15 - 11:55 Energetika jako zdroj úspor a příjmů pro obce Ing. František Žák, Ph.D. PHOTOMATE s.r.o.
11:55 - 12:55 přestávka
2. BLOK Dopravní infrastruktura - Komunikace a mosty
12:55 - 13:25 Plán údržby a obnovy pozemních stavebních objektů doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze
13:30 - 14:00 Prohlídky a jejich pasportizace Petr Neuvirt VIAKONTROL, spol. s r.o.
14:05 - 14:35 Správa dat a jejich užívání, pasportizace technické infrastruktury Ing. Zbyněk Kugler GRID, a.s.
14:40 - 15:10 Systém hospodaření s mosty Ing. Václav Hvízdal PONTEX, spol. s r.o.
15:15 - 15:45 Systém hospodaření s vozovkou Petr Neuvirt VIAKONTROL, spol. s r.o.
15:50 - 16:20 Technologie údržby vozovek Milan Beck, DiS ESLAB, spol. s r.o.

program konference LES:KON
čas název přednášející instituce 
9:00 - 9:20 registrace účastníků   
9:20 - 9:40 zahájení + představení sponzorů   
9:45 - 10:25 Kůrovcová kalamita - možnosti řešení doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 Obnova lesa po kůrovcové kalamitě Ing. Jan Leugner, PhD. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
10:30 - 11:10 Problematika hospodaření na menších lesních majetcích – legislativa,  

trh se dřívím, přístup k podporám, sdružování
Ing. Jiří Svoboda, předseda SVOL Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních 

lesů v ČR (zkr. SVOL)
 Problematika hospodaření na menších lesních majetcích – povinnosti  

vlastníka lesa, praktické zkušenosti, způsoby obnovy a péče o les
Ing. Tomáš Dohnanský Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních 

lesů v ČR (zkr. SVOL)
11:15 - 11:45 Možnosti, plány a výhled finančních podpor pro lesnictví / Green Deal a jeho 

dopad na lesnictví
Mgr. Patrik Mlynář Ministerstvo zemědělství

11:45 - 12:45 přestávka   
12:45 - 13:05 Přehled aktuálních podpor pro lesnictví a praktické rady pro jejich čerpání David Černý,DiS., Bc. Jan Pátek, DiS. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 
13:10 - 13:50 Problémy drobných vlastníků - praktická stránka Ing. Pohan Jiří Česká komora odborných lesních hospodářů, z.s.
13:55 - 14:35 Doporučení pro zdravý les Ing. Petr Pumpr Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
15:25 - 16:05 Projekt NEKRM BROUKA a nejčastější dotazy ke kůrovci Ing. Jan Příhoda Lesnicko-dřevařská komora České republiky
15:25 - 16:05 Přesah lesnictví do dalších oblastí Ing. Jan Václavík Lesnicko-dřevařská komora České republiky
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