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Požadavky kladené na potřebné projekty modernizace v zásobování energií v obou 

zemích i podmínky možných dotačních programů byly představeny na konferenci ke 

II. Česko-polským energetickým dnům, které se konaly v Praze 24. – 26. 4. v rámci 

Teplárenských dnů 2012 (www.teplarenske-dny.cz). 

Pro účastníky, podnikatele v zásobování energií, výrobce a dodavatele technologií 

i souvisejících služeb z obou zemí v úvodu představil za polské ministerstvo hospodářství 

„Strategické programy pro rostoucí využití OZE“ ředitel odboru obnovitelných energií Janusz 

Pilitowski. S ativitami polské komory pro obnovitelné zdroje energie PIGEO seznámil 

účastníky její generální ředitel Michal Ćwil. Z české strany byly představeny podmínky 

a oceňování energií z podporovaných zdrojů Pavlem Zámyslickým z MŽP ČR a také 

zástupcem advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík Tomášem Sequensem. O projektech 

modernizace v zásobování teplem v praxi u členů Teplárenského sdružení ČR v souvislosti 

s probíhajícím vyhodnocením „Projektu desetiletí” informoval Jiří Vecka. Konkrétní 

realizované projekty představil obchodně technický ředitel Plzeňské teplárenské a.s. Jiří 

Holoubek. 

V dalším bloku konference byly představovány většinou ve spolupráci českých 

a polských zástupců možnosti využití moderních technologií – kogeneračních jednotek 

TEDOM, velkoplošných solárních panelů PROPULS SOLAR, předávacích stanic 

LOBOMAX firmy MEIBES, vysokoteplotních čerpadel z nabídky DAIKIN AIR 

CONDITIONING. Zajímavě se doplnila česko-polská spolupráce v oblasti nabídky 

předizolovaného potrubí z ocele a plastu technologie z polské výroby KWH PIPE Polska 

a české nabídky FINTHERM. O možnostech vyhledávání sítí i tepelných ztrát objektů 

termovizním snímkováním informoval zástupce společnosti GEODIS BRNO, spol. s r.o.  

Účastníci II. Česko-polských dnů měli dále možnost věnovat se bilaterárním jednáním 

a shlédnout výstavu Teplárenské dny 2012. Janusz Pilitowski v doprovodu Wojciecha Pobóg 

Pągowského z Oddělení podpory obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze 

přijal pozvání a navštívil zařízení na energetické využití odpadů ZEVO Malešice, Pražských 

služeb a.s. 
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