
3. ročník konference z programu SMART COMMUNITY organizovaný pod záštitou

Sál architektů, Staroměstská radnice, Praha 1, 22. 2. 2023 od 13:00 hod.

ZDŮRAZNĚNÉ TÉMA

ARCHITEKTURA VE SLUŽBÁCH UDRŽITELNOSTI
ENERGETICKY ÚSPORNÉ A ZELENÉ PROJEKTY



Konference je zařazena do programu

Program vychází z INICIATIVY PRŮMYSL 4.0 a INICIATIVY SPOLEČNOST 4.0

Do přednášek se od roku 2013 zapojilo:

• více než 650 skvělých spíkrů,

• získali jsme téměř 100 partnerů

• eventů se zúčastnilo více než 11 000 posluchačů!

www.top-expo.cz/smart-city



Praha si sama vyrobí levné energie…

Praha postaví novou koncertní síň…

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

2015 - 2016 : ředitel IPR PRAHA
2018 - 2022: 1. náměstek primátora HMP 
pro oblast územního rozvoje a územního plánu
Od 16. 2. 2023: náměstek primátora HMP 
pro oblast územního a strategického rozvoje

Některá volební hesla arch. Hlaváčka:

Praha, která má levnější teplo…



Jedním z důležitých záměrů Prahy je i projekt nového 

ENERGOCENTRA na Císařském ostrově. 
Využitím odpadu z ÚČOV se zvýší energetická nezávislost Prahy



Vítězný návrh Vltavské filharmonie byl představen v rámci Pražského jara 2022,  

výstavba by měla začít v roce 2027 a investiční náklady překročí 6 miliard Kč. 

Dnes bude jistě představena energetická náročnost této krásné budovy,
pro kterou by mělo být využito Energocentrum v Bubenči pro topení a chlazení.



PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM



Rozpočet Prahy na rok 2023
(s výdaji bezmála 105 miliard Kč byl schválen 16. prosince 2022)

významnou část rozpočtu 19,7 miliard Kč necháváme v investiční rezervě 
• z toho více než 4 miliardy na výstavbu metra D, 
• budou pokryty běžící investice … 
• chceme si otevřít si dveře pro větší investiční akce budoucnosti…

řekl radní pro finance a rozpočet Zdeněk Kovářík

Priority dalších investic stanoví nová rada … (zvolena byla 16. února 2023)

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/17686/prazsti-zastupitele-schvalili-rozpocet-na-rok-2023



zaměření dalších diskuzních fór

PRIORITY INVESTIC Prahy v roce 2023

kolik bude investováno do:

➢ DOPRAVY a DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

➢ TECHNICKÉ / KRIZOVÉ INFRASTRUKTURY

➢ DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

➢ ROZVOJE NEVYUŽITÝCH A ZANEDBANÝCH ÚZEMÍ



JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

přihlášeny mohou být dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a 
inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022, pokud se 
v této soutěži dosud neprezentovaly.

Těšíme se, že 20 ročník soutěže představí mnohé významné rekonstrukce 
či nové pražské dopravní stavby.

PŘIHLÁŠKY je potřeba doručit do 31. 3. 2023 



JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

Soutěž vyhledává a prezentuje

* PROJEKTY * STAVBY * 
* PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE * INOVACE a VZORY 

zaměřené na

ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A DOSAŽENÍ ÚSPOR ENERGIE 

ZVÝHODNĚNÝ 
TERMÍN UZÁVĚRKY: 

30. 6. 2023



PODĚKOVÁNÍ MEDIÁLNÍM PARTNERŮM



Děkuji za pozornost

Ing. Miloslava Veselá

CEO TOP EXPO CZ

vesela@top-expo.cz

mailto:vesela@top-expo.cz
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