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Organizátoři konference ZELENÁ ÚSPORÁM a TOP EXPO CZ nabídli odborné 
veřejnosti k diskuzi velmi zajímavé téma, které mnohé posluchače oslovilo. 
V brzkých ranních hodinách dne 19. 4. 2001 ožilo Nádvoří a Velký sál 
Martinického  paláce  na Hradčanech velkým zájmem účastníků z celé 
České republiky i zahraničí o toto poměrně kontroverzní téma. Přihlášeno 
bylo 82 posluchačů, 6 studentů a 21 přednášejících včetně předsedajících.   
Akreditovalo se 12 odborných novinářů. 
 

 
V průběhu zahájení posluchače konference přivítali: 

• náměstkyně SFŽP GIS Irena Plocková 
• za MŽP Aleš Kuták 
• generální ředitelka  NPÚ Naděžda Goryczková 
• předseda ČKAIT Pavel Křeček 
• místopředseda ČKA ing. arch. Jiří Merger. 

 
Byla tlumočena přání úspěchu a osobní pozdravy 

• ministryně životního prostředí Rut Bízkové, 
• ředitele odboru pro ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity EK  Ladislava Miko,  
• náměstka pro energetiku MPO Tomáše Hünera 
• senátora a předsedy hospodářského podvýboru pro energetiku Jiřího  Bise 
• ředitele odboru Památkové péče HMP Jana Kněžínka. 

 
 



Konferenci oficiálně zahájil rektor ČVUT Praha, prof. Ing. Václav Havlíček, poté se konal 
Křest a prezentace publikace BULLETIN ČEEP 2008-2009. 
 
I. bloku konference s názvem  
Prezentace ÚE v historických budovách – zkušenosti ze zahraničí  
předsedala Ing. Irena Plocková – náměstkyně GIS SFŽP 
 
Zahajovací přednášku Dr. Adila Lariho EAA:  Historical bulding as challenge for Europenan 
Cities vyslechli účastníci konference díky operativnímu přístupu organizátora TOP EXPO CZ 
formou call conference. Pan dr. Lari se nemohl – kvůli omezení letecké dopravy v Evropě – 
osobně konference zúčastnit.  Další program již proběhl podle plánu a následovala diskuze 
účastníků. 
 
 
II. bloku konference pod názvem 
Prezentace úspor energií v historicky cenných budovách v České republice 
předsedala  Ing. arch. Naděžda  Goryczková – generální ředitelka NPÚ. 
Před zahájením tohoto bloku pozdravil účastníky konference prezident Památkové komory ČR 
pan Karel Liška, který poděkoval organizátorům za to, že se podařilo realizovat tak velkou  a 
významnou akci a doporučil věnovat se tématu pravidelně. 
 
Po vyslechnutí 6 velmi zajímavých přednášek následovala diskuze, v jejímž průběhu byly 
oponovány a účastníky deklarativně schváleny.  Závěry konference - příloha 1). 
 
Ve III. bloku  konference proběhly pod předsednictvím prof. Ing. Karel Kabeleho, CSc., 
vedoucího katedry TZB ČVUT Praha, zajímavé  prezentace metod, technologií a materiálů pro 
dosažení energetických úspor v historicky cenných budovách. Materiály, postupy a 
technologie k dosažení energetických úspor při šetrné sanaci presentovalo 6 společností. 
 
Následovalo Společenské setkání, v průběhu kterého diskuze k tématu pokračovala. Účastníci 
konference se potkávali také u firemních prezentací na nádvoří Martinického paláce. 
 
    
 
 
Kontakty na organizátory 

TOP EXPO CZ: 

Marketingový ředitel: Ing. Martin Dostoupil, tel: 723950992, marketing@top-expo.cz 

Ředitelka zahraničních misí a PR: Mgr. Jitka valdová, tel: 777025091, foreign@top-expo.cz 

Produkce: Bc. Tereza Vichtereyová, tel: 776599962, konference@top-expo.cz 

Sekretariát: Karolína Stanislavová, tel: 608014925, sekretariát@top-expo.cz 

 

ZELENÁ ÚSPORÁM: 

Vedoucí propagace: Ing. Jasna Sýkorová, jasna.sykorova@sfzp.cz 
 

 

 



Závěry konference 

Úspory energie v historicky cenných budovách 

 Praha 19. 4. 2010 

Účastníci konference se hlásí k myšlenkám společného prohlášení ČKA, NPÚ a SFŽP 
ČR z 18. května 2009 (přečteno - viz www.npu.cz, www.sfzp.cz, www.cka.cc). 

V oblasti architektonického dědictví jsou možnosti úspor energie omezeny. 
V některých případech však lze ochranu architektonického dědictví a zájem na 
úsporách energie skloubit. Je dobře, že se o to SFŽP ČR snaží. Vyvážení 
památkových, architektonických, technických, energetických, ekologických, 
ekonomických hledisek a požadavků na vnitřní prostředí je obtížné, a vyžaduje 
kvalifikovaný přístup. 

Není správné problematiku omezovat pouze na zateplení a úsporu tepla. V úvahu je 
třeba brát i další energetické nároky včetně provozu klimatizace. Zcela nezbytné je 
do řešení zahrnout hledisko zabezpečení odpovídajícího vnitřního prostředí. Tedy i 
zde vycházet z rámce daného směrnicí ES o energetické náročnosti budov. 

Velmi důležitá je osvěta, budování odborného zázemí, diskuse, hledání vhodných 
technických řešení a materiálů. Z tohoto hlediska byla konference Úspory energie 
v historicky cenných budovách přínosem. 

Účastníci se shodují, že pro úspěch snahy po úsporách energie v oblasti 
architektonického dědictví, je velmi důležité nastavení společenského rámce.  

Normové požadavky a opatření podporovaná z veřejných financí by měla 
zohlednit výše deklarované teze o nutnosti individuálního přístupu a 
respektování charakteru dotčených staveb a genia loci historických sídel a 
území. 

Účastníci vnímají problematiku úspor energie v historicky cenných 
budovách za natolik závažnou, že navrhují konferenci pořádat pravidelně.  

_____________________________________________________________________ 

Zformulováno za předsednictví  Ing. arch. Naděždy Goryczkové a odsouhlaseno účastníky 
konference ÚSPORY ENERGIE V HISTORICKY CENNÝCH BUDOVÁCH, Praha – 19. 4. 2010. 

 

 

 

 
 



 
Organizátoři  

 
 
    
 
 

 
děkují za pomoc odborným garantům a partnerům: 

 
 

 
 
 
 

 
 

KONFERENCE A WORKSHOP se konaly za finanční podpory Státního 
programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
pro rok 2010 – programu EFEKT. 

 
 

 

 

Prezentovaly se obchodní společnosti: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


