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Rozvoj hydroenergetiky ve střední a východní Evropě hlavním 
tématem letošního veletrhu RENEXPO® INTERHYDRO 
 
Vodní energie významnou měrou přispívá jak k pokrytí energetických potřeb, tak k 

udržitelnému ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Zároveň je spolehlivá, nezpůsobuje 

emise skleníkových plynů a její výroba nevede ke vzniku odpadů. 

 

Veletrh RENEXPO® INTERHYDRO, který bude probíhat ve dnech 29. a 30. listopadu 

2017 v Salzburgu, bude příležitostí k seznámení se se současnou technologií, právními 

podmínkami, nejnovějšími směry rozvoje a také nákladovou efektivitou hydroenergetiky. 

 

V tomto roce nabídne veletrh výjimečnou platformu pro výměnu znalostí a zkušeností. 

Novinkou bude Východoevropské hydroenergetické fórum, mezi jehož partnery se 

zařadila Asociace vodních elektráren. Fórum nabízí středoevropským a 

východoevropským organizacím a společnostem platformu pro prezentaci rozvoje 

hydroenergetiky v zemích, z nichž pocházejí, a také k udržování stávajících a 

navazování nových kontaktů. 

 

V průběhu fóra poskytnou přednášející informace o aktuálním stavu rozvoje 

hydroenergetiky v různých zemích, uvedou příklady nových technických řešení a podělí 

se o své zkušenosti. Fórum bude zároveň platformou pro diskusi o výzvách, kterým v 

současné době čelí sektor hydroenergetiky v zemích střední a východní Evropy.   

 

Dalšími tématy projednávanými během dalších konferencí organizovaných v rámci 

RENEXPO® INTERHYDRO budou mj. technické inovace, výzvy, jimž obor čelí, 

akumulace energie a ekologický aspekt rozvoje hydroenergetiky. Stejně jako v 

předchozích letech bude i nyní zorganizována exkurze do hydroelektrárny Lehen. 

 

Veletrh RENEXPO® INTERHYDRO je určen pro všechny osoby zabývající se profesně 

oborem hydroenergetiky, zaměstnance úřadů, politiky, vědce i představitele vysokých 

škol z celé Evropy. 

  

Česká republika jako partnerský stát, Afrika jako partnerský kontinent a 1. 

východoevropské energetické fórum zdůrazňují mezinárodní charakter této akce. V 

letošním roce proběhne rovněž další setkání Evropských asociací pro hydroenergetiku, 



 

 

 

 

 

 

 

které představuje významnou událost pro Konzultační radu veletrhu s mezinárodním 

složením. 

 

Při letošní edici veletrhu RENEXPO® INTERHYDRO očekávají pořadatelé přibližně 125 

vystavovatelů, 500 účastníků konference a 2.500 návštěvníků. Patronem akce je Dr. 

Josef Schwaiger, člen zemské vlády spolkové země Salcbursko. 

 

Více informací naleznete na internetových stránkách www.renexpo-hydro.eu 

 

 

O skupině REECO (hydroenergetika): 

Skupina REECO se sídlem ve městě Reutlingen (Německo) se stala jedním z nej-

větších pořadatelů veletrhů a konferencí v oboru hydroenergetiky v Rakousku, 

Německu, Polsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině.  

 

Od svého založení v roce 1997 uspořádala skupina REECO více než 100 veletrhů, 

konferencí, seminářů a workshopů na téma hydroenergetiky, jichž se zúčastnilo 

více než 20.000 odborníků. Její současné portfolio zahrnuje pořádání 4 veletrhů a 

20 konferencí ve 4 zemích.  

 

 
Organizátor 
REECO Austria GmbH 
Josef-Schwer-Gasse 9 
5020 Salzburg 
Österreich 
Tel: +43 (0)662 8226-35 
Fax: +43 (0) 662 8226-47  

E-mail: redaktion@reeco.eu 
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