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Diskuzní fórum E-Mobilita posune ekologické myšlení zase o krok 

dál. 

12. dubna 2022, Černá louka Ostrava, Pavilon A 

„Green Deal není mrtev … Naopak musíme teď uspíšit všechny kroky, které omezí 

závislost na dodávkách ruského plynu a které způsobí, že Evropa bude daleko odolnější 

a více schopna se sama postarat o své energetické zdroje.“ Jak ve veřejném vyjádření 

sdělila eurokomisařka Věra Jourová. 

Diskusní fórum E-Mobilita v roce 2022 se posune zase o kousek dál. Po dvouleté 

nedobrovolné pauze tematicky navážeme na první ročník 2019, pozornost však zaměříme více 

na aktuální změny, kterými současný svět prochází v oblasti dopravy. ČR převezme v druhé 

polovině roku Předsednictví v EU. Ani my tento fakt neignorujeme a pro letošní ročník se 

budeme více věnovat celoevropským změnám a oblasti tzv. Zelené dohody (Green Deal).  

Josef Schwarz, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR a bývalý člen 

generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu Evropské komise, nám osvětlí společné 

kroky členských států v této oblasti energetiky, dopravy a ekologie, které jsou součástí dohody 

a umístí je do kontextu aktuálního politického dění a energetické krize, která se již dotýká také 

dopravy.  

Pro ročník 2022 jsme zvolili tematické okruhy Grean Deal, Vodíková budoucnost v MS kraji, 

Chytrá řešení pro města a obce kraje, Současný stav a podpora čisté mobility. Budeme 

se zabývat současným stavem chytré mobility v MS kraji a možnostmi jeho rozvoje jak ve 

veřejném, tak soukromém sektoru. Představíme dotační programy vhodné pro města, obce i 

soukromé subjekty. Diskutovat budeme také nad legislativou; zejména její připraveností na 

expanzi nízkouhlíkové dopravy. Dalšími tématy budou infrastruktura MSK a její připravenost, 

vhodné softwarové zajištění infrastruktury a technická specifika plynoucí z používání 

alternativních pohonů. Zástupci různých firem a organizací představí své projekty, jejich 

pozitiva, ale také úskalí. Postoj a zkušenosti z polského prostředí nám představí kolegové ze 
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Sdružení obcí z Katovického vojvodství. Věříme, že přeshraniční spolupráce je jedním 

z klíčových bodů úspěšné ekologizace dopravy v naší části republiky. 

Svou účast již přislíbili Mgr. Jana Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou 

mobilitu, dále prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Centra energetických a 

environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO, Ing. Martin Václavek MBA, generální 

ředitel ČEZ ENERGO, Roman Horák, Member of Investment Committee HYDROGEN1, 
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva DPO či Patrik Schramm, starosta města 

Budišov nad Budišovkou a další. 

Diskuzní fórum je určeno odborné veřejnosti a je nutné se na něj registrovat. Pozváni budou 

zástupci měst a obcí MSK, dodavatelé energií, výrobci ekologických dopravních prostředků a 

návazných výrobků, provozovatelé firemních flotil a studenti SŠ a VŠ. Již brzy spustíme 

registrace na akci. Zainteresovaní novináři se mohou zdarma akreditovat na emailu 

jana.jilkova@cerna-louka.cz. 

Organizátory E-Mobility jsou Černá louka s.r.o. a 4machines, s.r.o. Generálními partnery akce 

jsou Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava a ČEZ ENERGO, hlavními partnery 

Europe Direct Ostrava a Eurocentrum Ostrava, mediálními partnery Krajská hospodářská 

komora Moravskoslezského kraje, Busienss & Government Priority a Ostravainfo. Více 

informací na www.emobilitaostrava.cz.  

V letošním roce jsme spojily své síly s organizací Europe Direct Ostrava, která v konferenčním 

sále na Černé louce uskuteční téhož dne 12.4. v odpoledních hodinách veřejnou debatu na 

téma Budoucnost energetiky s významnou jadernou fyzičkou a předsedkyní Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost, Danou Drábovou, generálním ředitelem ČEZ ENERGO Martinem 

Václavkem, Zdeňkem Hruškou, ředitelem sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové 

soustavy ČEPS a Janem Hradeckým, děkanem Přírodovědecké fakulty OU, který se zároveň 

ujme role (aktivního) moderátora.. Černá louka je spoluorganizátorem této akce.  
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