
Středně a dlouhodobá energetická stra-
tegie České republiky a dopad směrnic

Evropské unie na ekonomiky a životní pro-
středí členských zemí byly hlavními náměty
8. Energetického kongresu ČR, organi-
zovaného Obchodním fórem a konaného
pod záštitou ministerstva průmyslu a ob-
chodu, ministerstva životního prostředí
a Svazu průmyslu České republiky (SP ČR)
v Praze.

Kongres, který se 4.-5. března 2008 za-
býval elektrickou energií a 6. března ply-
nárenským sektorem, přivítal významné ex-
perty na energetiku z České republiky,
Itálie a Německa. Český premiér Mirek To-
polánek zdůraznil nezbytnost posunu
energetické politiky od zvyšující se závislosti
na uhlí k efektivnějšímu energetickému
mixu. Jaroslav Míl, prezident SP ČR, uvedl
že hlavními riziky spojenými se současným
statutem evropské energetické politiky
jsou nedostatek aktivity evropských insti-
tucí a ceny povolenek na emise CO₂ plá-
nované pro rok 2013, jež budou každého
občana stát 9,5 eura (239 Kč) ve srovná-
ní s 3 eury stanovenými Evropskou komi-
sí. Cenou za nečinnost by mohlo být to, že
evropští občané ztratí důvěru v EU, uvedl.

Panelovou diskuzi, jež se týkala smě-
řování českého energetického sektoru
a udržitelnosti současného systému ob-
chodování s emisními povolenkami, mo-
deroval Petr Karas, generální ředitel spo-
lečnosti ČEZ v letech 1990 až 1998. Účast-
níci také debatovali o budoucnosti nu-
kleární energie a o energii z obnovitelných
zdrojů v České republice. ■ —jt—

Doživotní hypotéka, hranatý dům na
předměstí a auto velikosti armádního

vozidla mohou být základy osobní svobo-
dy, nicméně občanské sdružení z Brna se
pokouší přesvědčit obyvatele města, aby
přemýšleli jinak.

V souvislosti s tím, jak rostoucí počty
aut a rozrůstající se předměstí mění jejich

město, založili členové Nadace Partnerství
klub „bez aut“, který má pomáhat a radit
lidem, kteří chtějí žít aktivním životem, ale
spíše bez aut.

„V jiných evropských městech si lidé
pronajímají auta, když vůz v podstatě
nepotřebují, vezmou si taxíka, anebo ra-
ději jedou na kole. V této zemi se lidé po-
řád dívají na ty, kdo auto nemají, jako na
blázny. Náš klub to chce změnit,“ říká Re-
nata Vailová z Nadace Partnerství. Klub má
vlastní webové stránky, které sdružují
jeho členy a nabízejí praktické rady a tipy
na výlety bez aut.

Obavy klubu z rozrůstání měst se ozý-
vají i v nové knize pražského architekta
Pavla Hniličky. Publikace „Sídelní kaše“ kri-
tizuje zbrklou honbu posledních desetiletí
za rozvojem předměstí českých měst.
Hnilička tvrdí, že špatně koncipované
a nekoordinované projekty, často vystavěné
za levné peníze, mění předměstí v „zemi
nikoho“ spíše než v místa s čitelným citem
pro prostor. ■ —jt—

Brněnské uskupení brojí 
proti „sídelní kaši“
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Premiér Mirek Topolánek (vpravo) hovořil
o energetické politice.

Bicykly jsou alternativou pro automobily.
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Debata o politice EU
na energetickém kongresu
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