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ENERGETICKÉ OSCARY 

z rukou významných osobností! 
 

Mottem 10. ročníku byl citát Energie je to, co svět uvádí do pohybu! 

(Aristotelés, žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského 384-322 BC) 

 

Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple 

byla v úterý 20. 11. 2012 místem slavnostního vyhlášení titulů a cen v celostátní soutěži 

         ČESKÝ ENERGETICKÝ a EKOLOGICKÝ PROJEKT 

      ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ STAVBA 

            ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ INOVACE. 

Soutěž má dlouhou tradici, letos se konal jubilejní 10. ročník! Odbornou prestiž a společenský význam 

dokládá zajisté i skutečnost, že se koná již třetím rokem pod záštitou předsedkyně Parlamentu ČR 

Miroslavy Němcové, předsedy vlády ČR Petra Nečase, resortních ministrů a dalších významných osobností.  

Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR, 

organizátorem je společnost TOP EXPO CZ. 

 

Tituly oceněným předali zástupci vypisovatelů:  

Jiří Jirka, náměstek ministra MPO a vedoucí Úřadu ministerstva a 

Tomáš Tesař, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny MŽP.  

GALAVEČERA v Betlémské kapli se zúčastnila elita české vědy, energetiky, průmyslu a stavebnictví.  

Velkou pozornost výsledkům soutěže věnovala ČT 24, která přinesla reportáž již téhož dne ve večerních 

hodinách a připravuje rozsáhlý pořad informující laickou veřejnost o možnostech, které se aktuálně 

nabízejí pro dosažení úspor a hospodaření s energií. 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CENA ČKAIT byla na návrh Ing. Ladislava Bretta, který v soutěži 

pracoval jako porotce, udělena společnosti  ENBRA a.s. za projekt  

„Školící a výcvikové středisko ENBRA - Topenářská strategie“. 

Jedná se o ucelený komplet výukového programu pro topenáře. 

Instalace moderních topenářských výrobků prohlubuje znalostí o 

možnostech využívání energeticky efektivních zdrojů vytápění. 
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CENY PARTNERŮ předali (zprava) Vladimír Kubeček v zastoupení ERSTE, Aleš Laciok, koordinátor pro vědu a výzkum ČEZ, Pavel 

Křeček, předseda ČKAIT, Tomáš Hüner, předseda DR OTE,a.s., Petr Štefl za COGEN. 

 

 

 

V závěru této slavnosti české energetiky a průmyslu vyhlásili Jiří Jirka, náměstek ministra MPO a Tomáš 

Tesař, náměstek ministra MŽP, další ročník soutěže, vyzvali účastníky k jejímu vysokému obeslání a 

vyjádřili přesvědčení, že soutěž přinese v dalším desetiletí mnoho dobrých nápadů a inovací. 

11. ročník soutěže vyhlášen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve svých projevech zástupci vypisovatelů Jiří Jirka a Tomáš Tesař poděkovali účastníkům, přípravnému výboru, porotě i 

organizátorovi soutěže a vyjádřili přesvědčení, že soutěž přinese v dalším desetiletí mnoho dobrých nápadů a inovací.  

 

 

Více informací 

http://www.top-expo.cz/ceep-2011/ 
 


