ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Již 3. seminář SMART CITY PLZEŇ proběhl dne 16. 3. 2015, v přednáškovém sále FEL ZČU.
Přihlášeno bylo téměř 100 odborníků; zástupců akademické, podnikatelské sféry, státní
správy a samosprávy, výzkumných organizací, odborných médií a nechyběli ani studenti.
Primátor města Plzně pan Martin Zrzavecký se omluvil těsně před zahájením, ale byl
plnohodnotně zastoupen náměstkem pro dopravu panem Petrem Náhlíkem. Seminář byl
tematicky rozdělen do dvou samostatných okruhů. První, energetický blok, byl zaměřen na
energetickou bezpečnost Plzně a na využití odpadu jako zdroje energie. Druhý, dopravní
blok, se zabýval možností na větší rozšíření ekologických dopravních prostředků.

Zleva: Josef Hendrych, náměstek generálního ředitele, SŽDC, František Kubeš; vedoucí oddělení urbánní politiky, MMR ČR;
Vladislav Smrž, ředitel sekce ministra, MŽP ČR; Eduard Muřický, náměstek ministra, sekce průmyslu, MPO ČR; Miloslava
Veselá, CEO TOP EXPO CZ poděkování partnerům, představení programu SMART CITY; Jiří Hammerbauer, děkan FEL ZČU
v Plzni; Miroslav Holeček, rektor ZČU v Plzni; Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního
prostředí; Václav Štekl, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství

Významné Hosty přivítal pan Jiří Hammerbauer, děkan FEL ZČU v Plzni. Nechyběli mezi mini:
















Miroslav Holeček, rektor ZČU v Plzni
Zdeněk Vostracký, emeritní rektor, ZČU v Plzni
Vladimír Duchek, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy, ČU v Plzni
Zdeněk Peroutka, proděkan pro vědu a strategii FEL, ZČU v Plzni
Václav Štekl, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství
Eduard Muřický, náměstek ministra, Sekce průmyslu MPO ČR
Vladislav Smrž, ředitel sekce ministra, MŽP
František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky, MMR ČR v zastoupení nám. Dostálové
Pavel Šindelář, náměstek primátora pro oblast technickou
Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy
Josef Hendrych, náměstek generálního ředitele, SŽDC
Jaroslav Žlábek, generální ředitel, Schneider Electric
Tomáš Drápela, generální ředitel, Plzeňská Teplárenská
David Hoffmann, obchodní ředitel, Plzeňská energetika
zástupci Prahy a Brna

Informační program SMART CITY představila CEO TOP EXPO Miloslava Veselá, je průběžně oponován
Technologickou agenturou ČR a precizován v kooperaci s pracovníky rezortů MPO ČR, MŽP ČR, MD ČR,
MMR ČR, ČVUT v Praze, ZČU v Plzni, VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně, Národním spolkem pro elektromobilitu,
SP ČR, SPS ČR a zástupci dalších oborových institucí; v přípravném výboru působí řada odborníků na
energetiku, dopravu, ICT a pasivní stavění.

Kontakty: konference@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz,
Praha 2, Jana Masaryka 28, tel. +420 246 032 773, +420 725 405 055

Program SMART CITY probíhá 3. rokem a naplňuje svůj cíl, kterým je zejména vytvoření
platformy pro diskusi mezi vedením měst, univerzitami a významnými firmami pro daný obor a
region.

Miloslava Veselá poděkovala partnerům semináře: Schneider Electric, SŽDC, Plzeňská
energetika, a ZČU v Plzni, bez jejichž podpory a zájmu o téma by seminář nebylo možné
realizovat. Hosty také pozvala na dvě mezinárodní konference, které společnost TOP EXPO
v roce 2015 pořádá, a to na Trendy evropské dopravy a na Trendy evropské energetiky.

Zleva: Tomáš Drápela, generální ředitel, Plzeňská Teplárenská; Jaroslav Žlábek, generální ředitel, Schneider electric;
Pavel Šindelář, náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou; David Hoffmann, obchodní ředitel, Plzeňská
energetika

Kontakty: konference@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz,
Praha 2, Jana Masaryka 28, tel. +420 246 032 773, +420 725 405 055

Energetickému bloku předsedal náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou pan
Pavel Šindelář, který hosty akce také přivítal ve své úvodní řeči. Hlavní prezentaci na téma
Schneider Electric pro udržitelný rozvoj velkoměst ČR přednesl generální ředitel Schneider Electric
Jaroslav Žlábek. Velmi zasvěceně představil soubor řešení pro potřeby měst, a také kroky,
k úspěšné změně měst podle modelu Smart City. Generální ředitel Plzeňské energetiky Tomáš
Drápela se zaměřil na tématiku Energetického využití odpadu a představil projekt spalovny
ZEVO Chotíkov. Obchodní ředitel Plzeňské energetiky David Hoffmann navázal s prezentací na
téma Energetická bezpečnost Plzně. Energetický blok zakončil zástupce Teplárenského sdružení
Jiří Vecka se svým příspěvkem nazvaným Možnosti energetického využití odpadu v ČR, ve
kterém se mj. blíže věnoval energetickému využití odpadů v našich podmínkách, a také
potenciálu tohoto energetického zpracování odpadu do roku 2024.
Dopravnímu bloku předsedal Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy
a životního prostředí.
Blok zahájil Eduard Muřický, náměstek ministra, sekce průmyslu MPO ČR prezentací na téma
Národní akční plán čistá mobilita, ve které zmínil cíle projektu NAP, mezi které mj. patří i
vytvoření koncepce rozvoje čisté mobility s vazbou na energetické a environmentální cíle ČR a
dopravní strategii. Na to navázal Jaroslav Kepka z oddělení politiky a strategií ŽP, MŽP ČR
s příspěvkem nazvaným Možnosti podpory čisté mobility ze strany MŽP. Zástupce stavební správy
západ, SŽDC Pavel Paidar představil Železniční koridory a významné železniční stavby PK pro
ekologickou dopravu ČR. Věnoval se mj. největším právě realizovaným stavbám a projektům na
území Plzeňského kraje a přípravě 3. tranzitního železničního koridoru. Druhý blok zakončila
Radka Žáková, editorka plzenskonakole.cz a členka pracovního týmu národního
cyklokoordinátora příspěvkem nazvaným Bikesharing a Carsharing jako součást veřejné dopravy.
Představila výhody, které oba tyto způsoby dopravy přinášejí nejen samotným uživatelům, ale i
městským aglomeracím a jejich životnímu prostředí.

Zleva: Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí; Eduard Muřický,
náměstek ministra, Sekce průmyslu MPO ČR; Jaroslav Kepka, oddělení politiky a strategií ŽP, MŽP ČR; Pavel Paidar,
náměstek ředitele, Stavební správa ZÁPAD SŽDC

Závěrem poděkoval účastníkům semináře a organizátorům děkan FEL ZČU v Plzni pan Jiří
Hammerbauer a spolu s ředitelkou pořádající společnosti TOP EXPO Miloslavou Veselou
je pozvali na občerstvení a diskuzi v kuloáru.

Kontakty: konference@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz,
Praha 2, Jana Masaryka 28, tel. +420 246 032 773, +420 725 405 055

Děkujeme partnerům semináře:

Navazující odkazy:
Informace o programu SMART CITY:
http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2015/
Fotogalerie a prezentace ze semináře:
http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2015/sc-plzen-2015/sc-plzen-2015-galerie

Přihláška TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY, 16. 6. 2015:
www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/smart-city/smart-city-2015/ted-2015/

Přihláška TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY, 11. 11. 2015:
http://www.top-expo.cz/konference/tee-2015/

Kontakty: konference@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz,
Praha 2, Jana Masaryka 28, tel. +420 246 032 773, +420 725 405 055

