
V návaznosti na Cílový model èeské
elektroenergetiky (viz Zprávy ze SEVEn
è. 1/98) zpracovalo SEVEn pro Èeské sdru-
�ení rozvodných energetických spoleèností
ÈSRES studii �Implementace konkurenèní-
ho modelu do èeské elekroenergetiky�.
Studie navrhuje konkrétní postupy  pøi zavá-
dìní modelu regulovaného pøístupu tøetích
stran k sítím a systému licencí na výstavbu
nových zdrojù - reg TPA v èeských podmín-
kách.

SEVEn ve studii navrhuje zavést konku-
renci je�tì pøed vstupem do Evropské unie,
aby domácí spoleènosti získaly urèitý èas
pro adaptaci na konkurenèní prostøedí a po-
sílila se tím jejich konkurenceschopnost na
spoleèném evropském trhu.  Celý proces im-
plementace je rozdìlen do nìkolika fází:

Fáze pøípravná - zahrnuje pøípravu nové
energetické legislativy, reorganizaci energe-
tických spoleèností ÈEZ a REASù, pøípravu
na doprivatizaci spoleèností, vytvoøení insti-
tucionálního rámce pro konkurenèní trh
s elektøinou (vznik funkèního regulaèního
úøadu a burzy s elektøinou), stanovení a pub-
likování tarifù za pou�ití sítí a systémových
slu�eb.

Fáze 0 - po pøijetí nového energetického
zákona bude konkurence zavedena v této
fázi na �velkoobchodní� trh, tj. pro v�echny
výrobce, dovozce/vývozce a rozvodné ener-
getické spoleènosti - REASy, nikoliv v�ak
pro koneèné zákazníky.  Novì vytvoøená
burza s elektøinou umo�ní nejen nakupovat
a prodávat elektøinu mimo tradièní bilaterální
smlouvy, ale pøedev�ím bude zdrojem re-
zervního výkonu pro jednotlivé výrobce
a obchodníky.

Fáze 1 - po odstranìní deformací cen
a køí�ových dotací bude konkurenèní trh 

zpøístupnìn i pro první skupinu koneèných
zákazníkù.  V této fázi získají pøístup na 
konkurenèní trh koneèní zákazníci s roèním
odbìrem nad stanovenou hranicí, men�í zá-
kazníci, kteøí proká�í vhodný zpùsob mìøe-
ní, a zákazníci nakupující �zelenou elektøi-
nu�.

Fáze 2 - po vstupu do Evropské unie bu-
de následovat otevøení trhu za podmínek pl-
nì respektujících aktuální znìní Smìrnice
EU, tj. pøi zaji�tìní plné mezinárodní recipro-
city obchodu s elektøinou, splnìní minimální-
ho po�adavku na velikost otevøení trhu
apod.

Fáze 3 - v koneèné fázi bude trh otevøen
pro v�echny zákazníky.  Jinými slovy: 100%
trhu s elektøinou v koneèné spotøebì bude
otevøeno pro konkurenci.  

Nutnou podmínkou úspì�ného zavedení
konkurence do èeské elektroenergetiky je re-
organizace dosud monopolních dominantních
spoleèností. První kroky k vyèlenìní pøenoso-
vé soustavy ze spoleènosti ÈEZ do dceøinné
spoleènosti ji� byly uèinìny.  Dále je navr�e-
no funkèní, nikoliv nezbytnì definitivní, øe�ení
reorganizovat ÈEZ na holdingové uspoøádání
a vytvoøit tøi dceøinné výrobní spoleènosti.
Tím se posílí vnitøní konkurence na domácím
trhu s elektøinou, co� zajistí vy��í efektivnost
nového uspoøádání.  Obdobnì je v návrhu
obsa�ena reorganizace REAS na divizní
uspoøádání oddìlující konkurenèní èinnosti
od monopolních (divize obchodu, resp. výro-
by a divize sítí).

Kritickým okam�ikem zavedení efektivní-
ho modelu je vytvoøení funkèní burzy s elekt-
øinou.  Riziko zde spoèívá nejen v nutné rych-
losti vytvoøení takové instituce, ale i v tom,
aby si stávající spoleènosti co nejdøíve osvo-
jily nový zpùsob obchodování na burze.

Pro zaji�tìní strategické konkurenèní vý-
hody stávajících obchodníkù s elektøinou pøi
postupném otevírání trhu je vhodné se 
zamìøit v segmentu trhu støedních a malých
zákazníkù v komerèním sektoru a v domác-
nostech na marketing �zelené elektøiny� a je-
jí plné zahrnutí do obchodní strategie spo-
leèností.

Bli��í informace poskytne: 
Ing. Lebru�ka, øeditel, ÈSRES, 
tel: 02- 2224 1157
Ing. Zeman, SEVEn, tel: 02-2425 2115

-jz-

Zprávy ze SEVEnZprávy ze SEVEn
RROOČČNNÍÍKK  77 ČČÍÍSSLLOO  11 BBŘŘEEZZEENN 11999999

ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE

Implementace konkurenèního 
modelu do èeské elektroenergetiky

PHARE na severu Èech ...............2

Nízkoenergetický nízkorozpoètový 
dùm...............................................3

Je�tì jednou o EEBW: 
Úspory energie '98 .......................3

Fotovoltaika  v roce 1998 .............4

Domácnosti pøíli� energii nespoøí .4

Úspory energie v ivanèické 
nemocnici .....................................4

Výsledky posouzení dostavby 
jaderné elektrárny Temelín ...........5

Financování energeticky úsporných 
projektù ve støední a východní 
Evropì...........................................5

Státní podpora úspor energie 
v roce 1999 ...................................5

Kalendáø výstav a prezentací .......6

Pøeètìte si

Strategie regionálního rozvoje v èlenských
zemích Evropské unie hrají klíèovou úlohu pøi
realizaci rozvojových projektù v EU - jejich
existence je i nezbytnou podmínkou pro èer-
pání Strukturálních fondù EU.  Z tìchto dùvo-
dù vláda ÈR pøijala 8. dubna 1998 usnesení
è. 235 o Zásadách regionální politiky vlády,
které ukládá ministru pro místní rozvoj zpra-
covat a pøedlo�it vládì do 30. èervna 1999
návrhy:
� Strategie regionálního rozvoje Èeské repub-

liky a
� regionálních programù rozvoje pro vybrané

regiony.

Na základì tohoto usnesení jsou od záøí
1998 do bøezna 1999 ve v�ech krajích ÈR pøi-
pravovány tzv. regionální rozvojové strategie
(dále RRS). Tyto dokumenty vychází ze situ-
aèních analýz krajù v následujících oblas-
tech:
� surovinové a energetické zdroje (vèetnì tì�-

by nerostných surovin),
� dopravní infrastruktura, cestovní ruch,
� zemìdìlství, odpadové hospodáøství, 
� podpora malého a støedního podnikání, 
� rozvoj dopravní infrastruktury, 
� cestovní ruch,
� zemìdìlství, atd.

Úèast malých obcí na pøípravì
Regionálních rozvojových strategií 

Regionální rozvojové strategie rámcovì
pøedurèují typy hlavních rozvojových progra-
mù, které budou výhledovì spolufinancovány
v rámci pøedvstupní pomoci Evropské unie.
Pøi bli��í analýze RRS v ÈR zjistíme, �e vìt-
�ina krajských strategií si klade za cíl mj.
i zvý�it efektivnost vyu�ívání energetických
zdrojù kraje a definuje regionální programy
na podporu energetických úspor a alternativ-
ních energetických zdrojù.

Pokraèování na stranì 2 ®
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PHARE na severu Èech
Informace o projektech realizovaných

v rámci projektu PHARE v oblasti �Èerného
trojúhelníku� ji� byla ve Zprávách ze SEVEn
uveøejnìna (è. 2/98). Proto�e realizace tøí
projektù z Liberce, Horního Podlu�í
a Velkého �enova ji� byla dokonèena, uvádí-
me o nich nìkteré podrobnosti.

Jednalo se o projekty èásteènì financova-
né fondem PHARE. V Liberci byly instalovány
dvì kogeneraèní jednotky v plaveckém bazé-
nu (z prostøedkù PHARE byla financována
ve�kerá pomocná zaøízení vyjma kogeneraè-
ních jednotek). V Horním Podlu�í �lo o úpra-
vy bytového domu, které zahrnovaly plynofi-
kaci, zateplení budovy, úpravu a zateplení
støechy a výmìnu vnitøních skel (plynofikaci
domu financovala obec). Ve Velkém �enovì
byla provedena plynofikace a zateplení zá-
kladní �koly (obec financovala práce spojené
se zateplením budovy).

Vzhledem k tomu, �e pro realizaci projek-
tù byly vyhrazena velmi krátká doba (necelý
pùlrok vèetnì výbìrového øízení), byla 
zástupci Evropské komise schválena nefor-
mální procedura, která umo�nila maximálnì
zkrátit dobu potøebnou pro výbìr dodavatelù.
Spoèívala v zaslání dotazníku vybraným spo-
leènostem pro závazné potvrzení zájmu a je-
jich následném u��ím výbìru. Do u��ího vý-
bìru postoupily pro projekt v Liberci dvì spo-
leènosti, pro projekt v Horním Podlu�í ètyøi
spoleènosti a pro projekt ve Velkém �enovì
jedna spoleènost. V�em byla zaslána podrob-
ná tendrová dokumentace pro zpracování na-
bídek. Obdr�ené nabídky byly vìcnì, odbor-
nì a kvalitativnì posouzeny a byly porovnány
finanèní po�adavky.

Komise byla slo�ená ze zástupcù
Ministerstva prùmyslu a obchodu Rumunska
(hlavního kontraktora projektu), PCU PHARE

Bukure��, PCU PHARE
Ústí nad Labem, spoleè-
nosti t.r.b. z Vídnì a zá-
stupcù spoleènosti
Je�tìdská sportovní (pro
projekt v Liberci) a staros-
tù obcí Velkého �enova
a Horního Podlu�í.
Komise provedla výbìr
dodavatelù v èervnu 1998. 

Stavby byly zahájeny
v èervenci 1998. V prùbìhu
prací na jednotlivých pro-
jektech se nevyskytly �ád-
né nepøedvídané situace.
Realizátorùm projektù pù-
sobily problémy leto�ní
de�tì a nìkteøí dodavatelé. Práce byly dokon-
èeny s mírným zpo�dìním a pro koneèné prá-
ce v základní �kole ve Velkém �enovì byl sta-
noven zvlá�tní harmonogram vzhledem k ji�
probíhající výuce. Koneèný termín dokonèení
prací byl stanoven ke dni 30. listopadu 1998.

Uvedené úspì�nì dokonèené projekty
v rámci Programu PHARE jsou výsledkem
konkrétní spolupráce mezi budoucími vlastní-
ky celého díla, dodavateli prací a pracovníky
støediska SEVEn. Ti se jako zástupci
Konsorcia pro realizaci projektù za èeskou
stranu podíleli na projektech od jejich vyhle-
dání, pøes odborné technické a finanèní po-
souzení, spolupráci na zpracování dokumen-
tace, a� po jejich dokonèení.

Projekty jsou v místech realizace velmi po-
zitivnì vnímány nejen proto, �e jsou dokon-
èeny v krátkém termínu, ale také proto, �e
slou�í jako pøíklady projektù vedoucích
k úsporám energie a zejména ke sní�ení emi-
sí zneèi��ujících látek. Celkový pøíspìvek
z fondu PHARE na projekty èinil 
251.371 ECU, oèekávané sní�ení emisí SO2

je 46 000 kg/rok. Nabyté zku�enosti opravòu-
jí konstatovat, �e spolupráce s programy EU
je nejen reálná, ale zejména realizovatelná
v konkrétních pøípadech øe�ení regionální
problematiky.

Kontakty:
Jan �vec, Martin Kmínek, jednatelé, 
Je�tìdská sportovní, s.r.o, Liberec
tel.: 048-5103000
fax: 048-5102840

Karel Kopecký, starosta, 
OÚ Horní Podlu�í
tel.: 0413-379181 
fax: 0413-379185 (firma LUKRAM)

Ing. Milo� Rù�ièka, starosta, 
MÚ Velký �enov
tel.: 0413-391450
fax: 0413-391451
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O tìchto a jiných zajímavých doporuèe-
ních RRS se doposud mnoho obcí nedozvì-
dìlo, nebo� RRS ve vìt�inì pøípadù nebyly
doposud veøejnì projednány. Zpracované
metodické pokyny pro pøípravu RRS bohu�el
neukládají jednoznaènou povinnost projednat
strategii s dotèenými obcemi a s veøejností.
Kvùli absenci po�adavkù na veøejné projed-
nání RRS a vlivem èasové tísnì pøi pøípravì
strategií bylo od veøejného projednávání
v mnoha krajích upu�tìno. Malé obce, které
se pøímo neúèastnily èinnosti ad hoc sestave-
ných Regionálních koordinaèních skupin, kte-
ré RRS pøipravovaly, tak mìly jen minimální
mo�nost seznámit se projednávanými materi-
ály a podat své pøipomínky.

Mo�nost veøejného projednání
Regionálních rozvojových strategií

Zpracování regionálních rozvojových stra-
tegií v ÈR se kvùli nedostatku èasu na jejich
projednání v mnoha pøípadech li�ilo od pøí-
pravy obdobných dokumentù v zemích EU.

Napøíklad v Irsku pøíprava regionálních rozvo-
jových plánù probíhá na základì podrobných
konzultací se v�emi zainteresovanými sub-
jekty v daném regionu - zejména s obcemi,
podnikateli a neziskovými nestátními organi-
zacemi. 

V souèasné dobì byly RRS v ka�dém kra-
ji dokonèeny a otevírá se mo�nost jejich pro-
jednání ex-post s obcemi a veøejností. Toto
projednání mù�e být velmi dùle�ité, uvìdomí-
me-li si, �e RRS by mìly být �ivým dokumen-
tem, který je rozvíjen na základì podnìtù
"zdola" - podnìtù od obcí a obèanù, kteøí
v nich �ijí. Neziskové organizace, malé obce
a podnikatelská sdru�ení tak mají ideální
mo�nost pøispìt k úpravám a rozvoji RRS
dvìma jednoduchými kroky - získáním RRS
od Okresních úøadù a jejich veøejným projed-
náním. 

Projednání RRS mù�e probìhnout za
úèasti delegovaných èlenù regionálních koor-
dinaèních skupin, kteøí strategii mohou pøed-
stavit na veøejném zasedání zastupitelstva,
na pracovních setkáních podnikatelských

sdru�ení, na výroèních zasedáních nezisko-
vých nestátních organizací. Cíl tìchto projed-
nání je jednoduchý: seznámit co nej�ir�í po-
èet aktivních obèanù a právnických osob
s existencí strategie a motivovat je k podává-
ní praktických návrhù na její rozpracování
a praktickou realizaci.

Veøejné projednávání RRS se mù�e øídit
jednoduchou metodikou, kterou zpracovalo
Centrum pro komunitní práci. Tuto metodiku
lze získat na adrese:

Centrum pro komunitní práci - CpKP
poboèka Støední Morava
Palackého 30, Pøerov 75000
Tel/fax: 0641-219 555
E-mail: cpkp.prerov@telecom.cz

Pavla Jindrová: CpKP poboèka západní 
Èechy, tel/fax: 019-7431 728
Roman Haken: CpKP, poboèka støední 
Morava, tel/fax: 0641-219 555

Strategie regionálního rozvoje ÈR (pokraèování se str.1)



Vra�me se krátce k nejvýznamnìj�ím my�-
lenkám, které zaznìly v jednotlivých sekcích
konference EEBW: Úspory energie ´98 v øíjnu
minulého roku. Vesmìs �lo o velmi podnìtné
názory posunující oblast sni�ování energetické
nároènosti správným smìrem.

� Hlavním nástrojem energetického územní-
ho plánování se v tr�ním prostøedí stává pøe-
dev�ím komunikace mezi mìstem, dodavate-
li energie a obyvateli/odbìrateli/investory na
území.  Nejedná se pouze o zveøejnìní ener-
getické koncepce na úøední desce, ale o ak-
tivní diskuse formou veøejných sly�ení, stano-
vení územních ekologických priorit atd. Na
jedné stranì je v municipální sféøe u územní-
ho plánování sly�et volání po posílení pravo-
mocí (legislativní nástroje), ov�em na druhé
stranì tento pøístup nará�í na stávající legis-
lativu v ochranì hospodáøské soutì�e.
Veøejná projednávání energetické koncepce
a rozvojových energetických zámìrù je ná-
stroj, jak tento rozpor pøekonat.

� Liberalizace v energetice pøiná�í nové mo�-
nosti pro rozvoj opatøení typu tzv. �green pri-
cing� (zákazníky preferovaná elektøina z alter-
nativních zdrojù) a slu�eb Energy Per- 
formance Contracting jako souèást komerènì
orientovaných programù Demand-Side
Management. Na druhé stranì ztì�uje u�ívá-
ní tradièních nástrojù na podporu ekologické
politiky v konkurenènì uspoøádané energeti-
ce. Nìkteré zemì ponechávají tradièní ná-
stroje v úèinnosti i po liberalizaci v rámci tzv.
závazku veøejných slu�eb. Evropská direktiva
takové výjimky z liberalizovaného trhu pøipou-
�tí, ale omezuje jejich rozsah.  V ka�dém 
pøípadì je tøeba vìnovat pozornost 

rozvoji nových nástrojù kompatibilních s kon-
kurenèním trhem.

� Problémem aplikace úspor energie v prù-
myslu je èasto dosud dlouhodobì nezaji�tì-
ný prodej výrobkù a s tím související finanèní
nestabilita podniku. Dal�ím problémem je, �e
investice v první øadì smìøují na zaji�tìní vý-
roby a a� v dal�ím sledu na sní�ení nákladù.
O úsporách energie nebo úèinnìj�í organiza-
ci práce zaène vedení podniku obvykle uva-
�ovat a� tehdy, kdy� úèty za energii dosahují
významného procenta z celkových nákladù.
Schopnost investovat do úspor energie v prù-
myslu souvisí i s dokonèenou restrukturaliza-
cí a privatizací podniku a jeho schopností pro-
sadit se na trhu.

� Instalace kogeneraèních jednotek, a� u�
pro úèely vytápìní v domácnostech, v ko-
merèním sektoru nebo v prùmyslových podni-
cích, a jejich ekonomická efektivnost je zále-
�itost velmi závislá na konkrétních podmín-
kách ka�dé instalace a bezpodmíneènì proto
vy�aduje provedení dùkladné technické
a ekonomické analýzy pøed ka�dou realizací.
Stejná technologie instalovaná v jednom pøí-
padì mù�e být velmi zisková, zatímco v ji-
ných podmínkách mù�e být zcela ekonomic-
ky neefektivní.

� V oblasti poskytování slu�eb Energy
Performance Contracting nejsou v Èeské
republice podmínky ideální, ale poèet hoto-
vých a pøipravených projektù ukazuje, �e ce-
stu lze nalézt. Existuje v�ak malá ochota bank
poskytovat úvìry organizacím hospodaøícím
se státním majetkem. Vyplývá to z toho, �e na
státním majetku nemù�e být uplatnìno napøí-

klad zástavní právo, mù�e se vyskytnout 
podezøení ze skryté privatizace atd.
Pracovníci státní a veøejné správy také èasto
nemají dostateèné konkrétní zku�enosti s da-
nou problematikou. Je proto nutné dal�í roz-
�iøování podrobných informací a propagace
energetických slu�eb typu EPC a zku�eností
s jejich vyu�íváním, vèetnì zpùsobu smluvní-
ho zaji�tìní slu�eb EPC.

� Mo�nost masivnìj�ího nasazení netradiè-
ních a obnovitelných zdrojù není vázána
jen na narovnání cen energií, ale pøedev�ím
i na zahrnutí externalit do cen energie.
Zásadní informací pøedná�ek o alternativních
zdrojích energie bylo, �e biomasa mù�e kon-
kurovat plo�né plynofikaci. Jde jednak o malé
kotle na døevo a jednak o velké kotlové systé-
my pro CZT. Nejvìt�ím problémem je inves-
tièní nároènost novì budovaných systémù
CZT. Existuje ji� ov�em øada instalací projek-
tù vyu�ívajících biomasy.

� V rámci energetického posuzování budov
platí, �e architekt by mìl dbát na energetickou
spotøebu ji� pøi architektonickém zpracování
návrhù v�ech typù zástaveb. Základní meto-
dou energetického hodnocení je energetický
audit. Èeská energetická agentura ji� striktnì
vy�aduje zpracování auditù k projektùm, kte-
ré se ucházejí o její podporu. Stejnì tak
ÈSOB vy�aduje k akcím financovaným
z Fondu energetických úspor (fond ESF
PHARE) zpracování energetického auditu
podle jednotné metodiky, kterou v roce 1996
zpracovalo SEVEn.

Kontakt: 
Martin Da�ek a Vladimír Sochor, SEVEn

Pìkný a kvalitní dùm s nízkou spotøebou
energie na vytápìní a za standardní poøizo-
vací náklady srovnatelné s bì�nou výstavbou
- to zní dosud jako utopie, i kdy� ji� nìkolik ta-
kových budov bylo ve svìtì postaveno.  Proè
se v�ak dosud u nás dostateènì neroz�íøily?
SEVEn pøipravilo projekt financovaný Global
Environment Facility/UNDP, který je zamìøen
na odstranìní bariér, které roz�íøení takových
nízkoenergetických nízkorozpoètových domù
v Èeské republice dosud brání.  Za èeskou
stranu garantuje projekt Ministerstvo �ivotní-
ho prostøedí a Centrum pro otázky �ivotního
prostøedí pøi Univerzitì Karlovì.  SEVEn je
povìøeno implementací projektu.

Podstatou projektu není jen výstavba jed-
noho demonstraèního domu, ale pøedev�ím
vytvoøení takového prostøedí, které umo�ní
realizovat obdobné nízkoenergetické a nízko-
rozpoètové domy i v budoucnosti bez potøeby
speciálních dotací.  Vlastní pøípravu a návrh
podobného konkrétního obytného domu bu-
dou pøedcházet pracovní diskuse za �iroké
úèasti zainteresovaných odborníkù.
Smyslem projektu bude definovat principy
nízkoenergetických nízkorozpoètových domù

realizovatelných v domácích podmínkách, vy-
vinout a realizovat konkrétní návrh takového
domu a zároveò roz�íøit získané praktické
zku�enosti mezi co nejvìt�í skupinu odborné
veøejnosti a investorù, aby se takové domy
mohly stát v budoucnosti souèástí bì�né ko-
munální výstavby.

Aby byla realizace konceptu zmiòovaného
domu skuteènì opakovatelná v domácích
podmínkách, nebudou z rozpoètu projektu
hrazeny �ádné investièní náklady, ani není
souèástí projektu zaji�tìní investièních pro-
støedkù na výstavbu.  Investorem obytného
domu s cca 20 byty bude mìsto, které bude
výstavbu financovat z vlastních i cizích zdro-
jù, vèetnì dotaèních.  Investièní náklady toho-
to domu v�ak budou plnì srovnatelné se
standardní výstavbou.  

Na základì praktických zku�eností s vý-
stavbou konkrétního nízkoenergetického a níz-
korozpoètového domu v domácích podmín-
kách bude ve druhé fázi projektu navr�en me-
chanismus pro �irokou opakovatelnost takové
výstavby v komunální sféøe.  Nepùjde o to, aby
se opakoval jeden konkrétní typ domu, ale aby
principy výstavby nízkoenergetického a

nízkorozpoètového domu se roz�íøily a staly se
bì�nou zvyklostí.  K tomu mù�e napomoci na-
pøíklad vytvoøení speciálních tepelnì-technic-
kých standardù odpovídajících takovým do-
mùm, provázání stávajících státních dotací
a podpor na jejich splnìní a podobnì.

Máte-li zájem se popsaného projektu zú-
èastnit, obra�te se, prosím, na kanceláø
SEVEn.  V úvahu pøichází rùzné formy spolu-
práce od práce v projektovém týmu v jednotli-
vých fázích projektu, pøes úèast na semináøích,
po pravidelné informování o postupu prací.
Vítáni pro spolupráci jsou nejen investoøi obyt-
ných domù z komunální sféry, ale i architekti,
urbanisté, projektanti, stavební in�enýøi, odbor-
níci na technické zaøízení budov a dal�í odbor-
níci z praxe i akademických kruhù.  Spolupráce
není uzavøena ani laickým zájemcùm a repre-
zentantùm budoucích nájemníkù nízkorozpo-
ètových a nízkoenergetických domù.

Bli��í informace Vám poskytne: 
Jiøí Zeman, SEVEn, Tel: 02-2425 2115

-jz-
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Je�tì jednou o EEBW: Úspory energie '98 

Nízkoenergetický nízkorozpoètový dùm
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Domácnosti pøíli� energii nespoøí
Na základì údajù získaných analýzou od-

bìru a spotøeby elektøiny v domácnostech,
údajù REAS, údajù z tzv. subjektivní dotazo-
vé akce firmy GfK a údajù Èeského statistic-
kého úøadu pøipravilo Energetické poraden-
ské støedisko ÈEZ prùzkum, jeho� cílem by-
lo zjistit souèasnou strukturu spotøeby odbì-
ru elektøiny, odhadnout její pøedpokládaný
vývoj a otestovat metodiku získávání dat.
Vìt�ina údajù se vztahuje k létùm 1996 a�
1997. Kromì jiného prùzkum prokázal velmi
malou informovanost veøejnosti v oblasti
energeticky úsporných opatøení i nezájem
nechat si odbornì poradit. Ze statistik rodin-
ných úètù ÈSÚ je zøejmé, �e ve srovnání se
státy EU jsou náklady na energii v Èeské re-
publice relativnì nízké. Je proto logické, �e
sni�ování spotøeby elektøiny v domácnostech
není pøíli� populární. Výsledky prùzkumu vy-
bavenosti domácností byly èásteènì zkresle-
ny, jak pøiznávají autoøi studie, ne zcela opti-
málním statistickým výbìrem domácností,
z nich� pomìrnì velká èást byly domácnosti
dùchodcù.

Nìkteré výsledky prùzkumu:

� Nejvìt�í podíl na spotøebì energie v do-
mácnostech má vytápìní, pøíprava teplé

u�itkové vody a tepelná pøíprava pokrmù.
Více ne� polovina domácností podle dotaz-
níkového prùzkumu nepou�ívá elektrickou
energii jako hlavní zdroj pro vytápìní, ohøev
teplé u�itkové vody a pøípravu pokrmù.

� Ochotu zmìnit zpùsob vytápìní nebo pod-
niknout kroky ke sní�ení energetické nároè-
nosti vytápìní projevila asi tøetina dotáza-
ných (20 a� 30% respondentù napøíklad
uva�uje o individuální nebo automatické re-
gulaci vytápìní). V nejbli��í dobì v�ak
o zmìnì zpùsobu vytápìní uva�uje pouze
nepatrné procento dotázaných (ménì ne�
jedno procento má v úmyslu nahradit dosa-
vadní zpùsob vytápìní elektrickým).
Nejvìt�í je podíl domácností, které mají
v úmyslu utìsnit okna (opatøení nejménì fi-
nanènì nároèné). O sní�ení nákladù pomo-
cí automatické regulace vytápìní uva�uje
17% domácností, pomocí regulace indivi-
duální 22% respondentù. Pro zateplení
a tedy sní�ení tepelných ztrát obvodových
konstrukcí se vyslovilo jen velmi málo res-
pondentù. S dodateènou tepelnou izolací
poèítá v budoucnosti 18% dotázaných.

� Modernizace velkých domácích spotøebièù
sní�ila za posledních 10 a� 15 let spotøebu

elektrické energie v prùmìru o 20 a� 30%
(napø. zmen�ením mno�ství vody v praè-
kách, sklokeramickými varnými deskami
bez tepelné setrvaènosti, náhradou klasic-
kých �árovek moderními úspornými záøiv-
kami apod.).

� Z hlediska spotøeby elektrické energie je vý-
znamným spotøebièem praèka (prùmìrné
stáøí podle znaèky je 3 a� 9 let). Sporáky se
pou�ívají pøevá�nì plynové nebo kombino-
vané (65%). Prùmìrné stáøí varných zaøí-
zení je 3 a� 12 let. Témìø v�echny domác-
nosti (98%) jsou vybaveny chladnièkou
(prùmìrné stáøí je 5 a� 11 let), mraznièku
vlastní 38% domácností. 

� V mnoha pøípadech lidé na otázky neznali
odpovìï (napø. v pøípadì dotazu na pou�í-
vanou sazbu �lo a� o 40% dotázaných,
v pøípadì dotazu na cenu jedné kWh elek-
trické energie bylo odpovìdí �nevím� a�
70%).

Kontakt: 
Dr. Veneta Zlatareva-Penkova, 
Energetické poradenské støedisko ÈEZ, 
Jungmannova 29, Praha 1, tel.: 02-
24082689, fax: 02-24082422

Projekt energetických
úspor v nemocnici Ivanèice
rozhodnì nepatøí k tìm, které
se slavnostnì spustí a pak se
nad nimi zavøe voda.
Nemocnice byla na pøelomu
let 1996 a 1997 postavena
pøed problém, který ohro�oval
samu její existenci � rozpad
systému centrálního zásobo-
vání teplem z výtopny v neda-
lekých Oslavanech. Výtopna
procházela zmìnou majitele
a obdobím odpojování vý-
znamných odbìratelù tepla.
Oèekávalo se neúnosné zvý-
�ení ceny tepla a v nejhor�í
variantì i zastavení dodávek.

Nemocnice bez tepla nemù�e existovat.
Vedení nemocnice v té dobì pøijalo nabídku
na pøistoupení do programu pomoci  US AID.
V rámci programu poskytlo støedisko SEVEn
nemocnici poradenský servis. Spoleènì sta-
novili scénáøe mo�ného vývoje a strategii øe-
�ení problému. Energetický audit zmapoval
spotøebu energie v nemocnièním areálu a ur-
èil oblasti mo�ných úspor. Následoval návrh
nové koncepce energetiky. Vedení nemocni-
ce se na základì auditu a následujících roz-
borù rozhodlo nestavìt vlastní kotelnu, ale
pøejít k jinému dodavateli centrálního tepla -
spoleènosti Teplo Ivanèice. Dodávku techno-
logické páry vyøe�il parní vyvíjeè, hrazený
z daru americké vlády. Úhradu ostatních in-
vestièních nákladù ve vý�i cca 11 mil. Kè se
podaøilo poskládat z pøíspìvkù zøizovatele,
Èeské energetické agentury, bankovního
úvìru a vlastních zdrojù nemocnice.

Za tøináct mìsícù od prvního kontaktu pra-
covníkù SEVEn s vedením nemocnice byl
projekt dokonèen. Nyní, po dal�ím roce ji� ne-
jsou k rozeznání trasy výkopù pro nové roz-
vody z pøedizolovaného potrubí a ka�dý ob-
jekt má svoji výmìníkovou stanici.
Monitorování a øízení spotøeby energie zvlá-
dá energetik ze svého poèítaèe. Energetický
efekt projektu se projevil sní�ením spotøeby
o více jak jednu ètvrtinu. Pro hospodaøení ne-
mocnice je v�ak podstatnì významnìj�í efekt
finanèní. Pokles provozních nákladù proti sta-
rému zpùsobu zásobování teplem se blí�í pa-
desáti procentùm! 

Kontakt:
Ing. Josef Orálek, 
Nemocnice s poliklinikou Ivanèice, 
Tel.:0502-921534, Fax: 0502-921533 
Ladislav Tintìra, SEVEn 

Fotovoltaika
v roce 1998

V prosinci 1998 se v Ro�novì pod
Radho�tìm konala 1. èeská a slovenská
konference a výstava o fotovoltaické pøe-
mìnì sluneèního záøení. Konference se
uskuteènila za podpory Èeské energetic-
ké agentury v sále hvìzdárny ve
Vala�ském Meziøíèí.

V prùbìhu dvou dnù zaznìla na kon-
ferenci následující témata:

� vývoj fotovoltaiky a souèasné trendy do-
ma i ve svìtì

� vlastnosti a pøíslu�enství fotovoltaických
systémù a jejich aplikace

� fotovoltaika a architektura
� navrhování fotovoltaických systémù
� montá� fotovoltaických systémù, reali-

zace a provoz
� ekonomika aplikací fotovoltaických

systémù
� normy pro fotovoltaiku
� podpùrné programy pro rychlej�í zave-

dení fotovoltaiky.

Pøíspìvky pøedná�ejících byly shrnuty
do sborníku o 150 stranách. Cena sborní-
ku je 350,- Kè + po�tovné.

Kontakt: 
Solartec s.r.o., 1. máje 1000/M3, 
756 61 Ro�nov pod Radho�tìm, 
tel.: 0651-603377, fax: 0651-603393, 
E-mail: solartec@solartec.ocb.cz

Nemocnice Ivanèice: porovnání nákladù (v tis. Kè) na teplo 
v letech 1997 a 1998 - pøed a po realizaci demonstraèního projektu. 
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Úspory energie v ivanèické nemocnici 
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Výsledky posouzení dostavby jaderné elektrárny Temelín
Vládou vybraný expertní tým, jeho� úko-

lem bylo  posoudit dostavbu jaderné elektrár-
ny  Temelín (JETE), uzavøel v bøeznu 1999
svoji práci závìreènou zprávou. Na práci tý-
mu se kromì devíti èeských expertù, podíleli
zástupcí sousedních státù tj. Polska,
Rakouska, Slovenska a SRN, a NEA OECD.
Úlohou SEVEn, jako èlena èeské èásti týmu,
bylo øe�it otázky ekonomiky provozu elek-
trárny.

Jaderná elektrárna o výkonu 1000 MW je
v poslední fázi výstavby. Z plánovaných
98,5 miliardy korun je ji� pøes 80 miliard pro-
stavìno nebo jinak vázáno ve stavbì a kon-
traktech.

Tým nezjistil vá�né nedostatky v samot-
ném provedení a øízení stavby a konstatuje,
�e je mo�né uvést první blok do provozu ji�
v roce 2001, pokud budou doøe�eny právní
pøedpoklady (zejména EIA na provedené
zmìny v projektu) a úspì�nì zavr�eno kom-
plexní vyzkou�ení. Harmonogram je sice re-
álný, ale napjatý, tak�e dal�í zpo�dìní nelze
zcela vylouèit. Stran jaderné bezpeènosti a øí-
zení elektrárny nebyly po provedených zmì-
nách v projektu shledány vá�né problémy, ani
významné rozdíly ve srovnání se standardy
vyspìlých zemí.

Nejvá�nìj�í problém je riziko návratnosti
investice do JETE. Vzhledem k vysokým ná-
kladùm a dlouhé dobì výstavby nebyly od té-
to investice oèekávány významné ekonomic-
ké pøínosy. Výpoèty tato oèekávání jasnì po-
tvdily. Nicménì o 80 miliardách korun z této
nevýnosné investice ji� rozhodnuto v minu-
losti bylo a nelze na tom nic zmìnit. Proto se
ekonomické analýzy zamìøily na èást nákla-
dù, o nich� lze je�tì rozhodovat, tj. na dnes
uvolòovaný zbytek nákladù na dostavbu. 

Skuteènost, �e výnosy nemusí pøínést ani
samotná zbývající investice do dostavby, by-
la pøekvapující. Ekonomické propoèty sice
ukázaly, �e hodnotíme-li projekt bez zahrnutí
tzv. �utopených nákladù�, tj. bez ji� vynalo�e-
ných 80ti miliard korun, má tato zbývající in-
vestice vysoký výnos. Podmínkou v�ak je,
aby  provoz JETE po celou dobu �ivotnosti
generoval nové pøíjmy za prodej vyrobené
elektøiny pøi plném vyu�ití. Tato podmínka
zøejmì nebude splnìna.

V Èeské republice existují dnes vysoké re-
zervy ve výrobních kapacitách zpùsobené
neèekanì nízkým nárùstem tuzemské spotøe-
by elektrické energie na zaèátku a na konci
tohoto desetiletí. Tato situace se v nejbli��ích
letech nemù�e zmìnit. Elektøina z JETE se
v prvních letech provozu mù�e uplatnit jen 

vývozem nebo tak, �e vytìsní výrobu v jiných
zdrojích energie. Sní�ení výroby na vlastních
uhelných zdrojích spoleènosti ÈEZ je pro spo-
leènost ekonomickou ztrátou, kterou projekt
JETE unese jen po omezenou dobu. Pokud
se spoleènosti ÈEZ nepodaøí celou svoji ka-
pacitu vèetnì JE Temelín v prùbìhu pøí�tího
desetiletí prodat, stane se samotná dostavba
elektrárny ztrátovou investicí i v pøípadì, �e
projektu výraznì pomù�eme nezahrnutím ji�
vynalo�ených (utopených) nákladù.

K nejistotám v odhadu budoucího prodeje
elektøiny pøispívá také liberalizace elektroe-
nergetického trhu Evropské Unie, k ní� se
Èeská republika v prùbìhu pøí�tího desetiletí
pøipojí. V rámci EU ji� nepùjde pouze o vyvá-
�enost mezi nabídkou a poptávkou v Èeské
republice, ale o vyvá�enost na celoevrop-
ském trhu, kde je dnes odhadován nadbytek
výrobních kapacit v prùmìru ve vý�i 20%.

Èeská vláda, která v minulosti pøevzala
èást garancí za pùjèky na JE Temelín a je
majoritním vlastníkem ÈEZ a.s., bude projed-
návat otázku dostavby v nejbli��í dobì. Zatím
reagovala pragmaticky: po�ádala EU o od-
klad povinnosti zavést liberalizovaný trh
s elektøinou.

Kontakt: Jaroslav Marou�ek, SEVEn

Financování energeticky úsporných projektù 
ve støední a východní Evropì

Ve dnech 28. - 29. ledna 1999 se usku-
teènila v Obecním domì v Praze meziná-
rodní konference na téma Financování
energeticky úsporných projektù ve støední
a východní Evropì. Konference byla uspo-
øádána v rámci dlouhodobého projektu
Úspory energie 2000 Evropské hospodáø-
ské komise OSN. Zá�titu nad akcí pøevzaly
èeská ministerstva prùmyslu a obchodu,
zahranièních vìcí a �ivotního prostøedí,
a hlavní mìsto Praha.

V prùbìhu konference byly kromì jiného
k dispozici dva velmi zajímavé dokumenty
zpracované v rámci projektu Úspory ener-
gie 2000. Jde o dokumenty pod názvem
�Finanèní zdroje pro energeticky úsporné
projekty ve støední a východní Evropì�

a �Bariéry financování energeticky úspor-
ných projektù ve støední a východní Evropì. 

Pøedná�ek a diskusí se bìhem dvou
dnù zúèastnilo z 29 zemí pøes 150 odbor-
níkù z nejrùznìj�ích oblastí, které spojují
úspory energie. Zaznìly pøedná�ky vyso-
kých vládních úøedníkù, úvahy tuzem-
ských i zahranièních odborníkù v oboru
úspor energie, nabídky tuzemských a za-
hranièních investorských a realizaèních fi-
rem, které se v uvedené èásti trhu pohy-
bují a názory zástupcù tuzemských a za-
hranièních bank na situaci ve financování
energeticky úsporných projektù. Na tøicet
pøedná�ek organizátoøi akce zpracují do
sborníku konference, který bude vyti�tìn
pouze v anglickém jazyce.

Dal�í informace lze nalézt na interneto-
vé stránce http://www.ee2000.net.

Kontakty: 
Jaroslav Richter, Czech National 
Committee, International Vienna 
Council, Obecní dùm, 
U Pra�né brány 2, Praha 1, 
Tel.: 02-22002461,
Fax: 02-220022460
Frederic Romig, UN ECE, Palais des 
Nations, Geneva 10, CH1211, 
Switzerland, Tel.: +41-22-9172407, 
Fax: +41-22-9170227, 
E-mail: frederic.romig@unece.org

- vs -

Na program úspor energie a roz�iøování
obnovitelných zdrojù energie vyèlenil státní
rozpoèet pro tento rok 700 miliónù korun.
Z tìchto penìz pøipadá 300 miliónu korun
Èeské energetické agentuøe (ÈEA), co� je
o 25 miliónu ménì ne� v minulém roce.

Èlenìní programù ÈEA je obdobné jako
pro rok 1998. To znamená, �e agenda obsa-
huje devìt programù zahrnujících rùzné ob-
lasti zamìøení vèetnì podpory poradenství,
vzdìlávání a zpracovávání územních ener-
getických dokumentù. Navíc je dodán jeden 

program obsahující podporu rozvoje podnikù
energetických slu�eb, tj. podporu slu�by typu
EPC.

Státní podpora je poskytována i nadále
formou nenávratné finanèní výpomoci a po-
skytnuté prostøedky musí být vyèerpány v da-
ném roce. Podpora je poskytnuta na základì
výbìrového øízení. Doba realizace podpoøe-
ných projektù nesmí pøekroèit 18 mìsícù.
Uzávìrka podávání �ádostí o poskytnutí stát-
ní podpory je v tomto roce 31. bøezna 1999.
Jednou ze základních podmínek získání

podpory je zpracování energetického auditu,
kterým je dolo�en potenciál dosa�itelné
úspory energie.

Podle informací z Ministerstva prùmyslu
a obchodu ÈR by v roce 2000 mìla celková
státní podpora pro úspory energie a obnovi-
telné zdroje energie èinit 1,6 miliard korun.

Kontakt: ÈEA, Vinohradská 8, 
Praha 2, tel.: 02-2421 7774, 
E-mail: info@ceacr.cz, 
Http://www.ceacr.cz

Státní podpora úspor energie v roce 1999
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Zprávy ze SEVEn vydává ètvrtletnì SEVEn, Støedisko pro efektivní vyu�ívání energie, nákladem 2500 výtiskù v èeské a 2500 výtiskù v anglické verzi. Pøekladatel:
Andy Faust. SEVEn je nevládní a nezisková organizace, jejím� hlavním posláním je pøispìt k ekonomickému rozvoji a zlep�ení �ivotního prostøedí zvý�ením úèin-
nosti vyu�ívání energie. Zpravodaj informuje èleny energetické obce o souèasném dìní v oblasti úspor energie v Èeské republice a uvítá pøíspìvky na toto téma.
SEVEn sídlí na adrese Slezská 7, 120 56 Praha 2. Tel.: (02) 2425-2115, 2424-7552, Fax: (02) 2424-7597, E-mail: SEVEn@svn.cz  Internet: http//www.svn.cz.
Pøetiskování pøíspìvkù povoleno s uvedením pramene.
Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou po�tou, s. p., od�tìpný závod Pøeprava, èj. 1009/96, dne 13. 3. 1996

KONFERENCE, VÝSTAVY A PREZENTACE
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ

duben 99 − červen 99
IV

VI

TEPELNÁ ÈERPADLA A JEJICH VYU�ITÍ
Semináø o vyu�ití tepelných èerpadel v praxi
VUT Brno, Èeská republika, 8. dubna 1999
Kontakt: 
Centrum energetických úspor o.p.s., Brno
Tel.: 05-45215381, Fax: 05-45213748

IZOLACE ´99 - èást SANACE
Konference s výstavou sanaèních 
stavebních technik
Praha - hotel Pyramida, Èeská republika, 
8. dubna 1999
Kontakt: Kutnar - izolace staveb, Praha
Tel.: 02-3113134, Fax: 02-3113134

ENERGETICKÉ ROSTLINY A LIMITY 
KRAJINY
Odborný semináø týkající se energetického
vyu�ití biomasy
Solární ekopavilon, Praha, Èeská republika,
13. dubna 1999
Kontakt: Liga energetických alternativ, Praha
Tel.: 02-5814175, 22782315, 
Fax: 02-22782315, E-mail: lea@ecn.cz

TEPLO OSTRAVA
7. roèník výstavy vytápìní, klimatizace a
vzduchotechniky
Palác kultury a sportu Ostrava, 
Èeská republika, 20. - 22. dubna 1999
Kontakt: Agentura 7 - výstavy a veletrhy,
Ostrava
Tel.: 069-6624008, Fax: 069-6623050,
6623051

TEPLÁRENSKÉ DNY
Mezinárodní odborná konference a výstava
techniky a technologií pro zásobování 
teplem
Hradec Králové, Èeská republika, 
20. - 22. dubna 1999
Kontakt: Parexpo s.r.o., Pardubice
Tel.: 040-46312, 47217, Fax: 040-48056

KLIMAEXPO
Odborná výstava vzduchotechniky, 
klimatizace a ekologické techniky
Výstavi�tì - Praha, Èeská republika, 
20. - 22. dubna 1999
Kontakt: Arrow Trade s.r.o. Praha
Tel.: 02-66710069, Fax: 02-66710069

Zdravá mìsta ÈR: Postup k evropské 
kvalitì v návaznosti na finanèní zdroje
Semináø v rámci veletrhu URBIS
areál BVV a.s. - pavilón E, Brno, 
23. dubna 1999
Kontakt: Ing. Petr �vec, Zdravá mìsta ÈR,

Praha
Tel.: 0602-500639, E-mail: praha@nszm.cz

AQUA-THERM NITRA
Mezinárodní odborný veletrh vytápìní, venti-
lace, sanitární a ekologické techniky
Nitra, Slovensko, 27. - 30. dubna 1999
Kontakt: 
Progres Partners Advertising s.r.o., Praha
Tel.: 02-24218403, 24213905, 
Fax: 02-24218312, E-mail: info@ppadvert.cz

ENVIRO
Mezinárodní výstava techniky a technologií
ochrany a tvorby �ivotního prostøedí
Nitra, Slovensko, 27. dubna - 1. kvìtna 1999
Kontakt: Agrokomplex - Výstavnictvo, Nitra
Tel.: +421-87-572121, 531138, 
Fax: +421-89535330,
Http://www.agrokomplex.sk

Dobré zku�enosti pro pøípravu emisních
inventur (Good Practice in Inventory
Preparation)
Semináø o inventurách emisí v energetice,
dopravì a prchavých emisí (Seminar on
Inventory of Energy, Transportation and
Fugitive Emissions)
Praha, Èeská republika,
28. - 30. dubna 1999
Kontakt: SEVEn, Praha
Tel.: 02.24252115, Fax: 02-24247597, 
E-mail: milos.tichy@ecn.cz
Http://www.svn.cz

SANAÈNÍ TECHNOLOGIE II
Semináø na téma sanací ekologických zátì�í
Juniorcentrum, Seè u Chrudimy,
Èeská republika, 11. - 13. kvìtna 1999

Kontakt: Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o.,
Chrudim
Tel.: 0455-83303, 83304, Fax: 0455-83310,
E-mail: halouskova@ekomonitor.chrudim.cz
Http://www.ekomonitor.cz

INVESTICE DO ENERGETICKÝCH
ZAØÍZENÍ
Semináø o proceduøe od investièního zámì-
ru k realizaci a vyhodnocení projektu
Praha - budova Vodní stavby, 
Èeská republika, 12. kvìtna 1999
Kontakt: SyS - Sympozium Servis, Praha
Tel.: 02-61220458, 499145,
Fax: 02-61220458

CZECHOTHERM
Vytápìní, klimatizace, vìtrání, chlazení, 
mìøení a regulace, ekologie, úspory energie.

Èeské Budìjovice, Èeská republika, 
12. - 15. kvìtna 1999
Kontakt: Výstavi�tì Èeské Budìjovice a.s.
Tel.: 038-7714155, Fax: 038-41620

ELEKTRA 99 + STAVOTECH
Veletrh prùmyslové elektrotechniky 
+ stavební a technický veletrh
Hradec Králové, Èeská republika, 
26. - 28. kvìtna 1999
Kontakt: Omnis Expo s.r.o., Olomouc
Tel.: 068-5516155, Fax: 068-5232097, 
E-mail: omnis@omnis.cz

FOR EKO
Výstava materiálù, výrobkù a technologií pro
ochranu �ivotního prostøedí a úspory energií
Výstavi�tì PVA Letòany, Praha, 
Èeská republika, 26. - 30. kvìtna 1999
Kontakt: Veletr�ní správa ABF, Praha
Tel.: 02-22891138, Fax: 02-22891198,
E-mail: veletrhy@abf.cz
http://www.forarch.cz/foreko/99/

CLEAN COAL 2000
Mezinárodní konference o ekologickém
vyu�ívání uhlí v energetice
Praha - hotel Pyramida, Èeská republika, 
31. kvìtna - 3. èervna 1999
Kontakt: Conte-Eko s.r.o., Praha
Tel.: 02-6890516, Fax: 02-6890516, 
E-mail: conte-eko@webhome.cz

EKOTECHNIKA
Mezinárodní výstava techniky pro tvorbu a
ochranu �ivotního prostøedí
Bratislava, Slovensko, 1. - 4. èervna 1999
Kontakt: Incheba a.s., Bratislava
Tel.: +421-7-67271111, 
Fax: +421-7-5811655

AQUA-THERM KYJEV
Mezinárodní odborný veletrh vytápìní, 
ventilace, sanitární a ekologické techniky
Kyjev, Ukrajina, 2. - 5. èervna 1999
Kontakt:
Progres Partners Advertising s.r.o., Praha
Tel.: 02-24218403, 24213905,
Fax: 02-24218312, E-mail: info@ppadvert.cz

MÌØENÍ PRÙTOKU´ 99
Odborná konference o mìøení prùtoku
tekutin a tepla spojená s výstavou

Praha - Vodní stavby, Èeská republika, 
8. èervna 1999
Kontakt: TECH-MARKET, Praha
Tel.: 02-4719978, Fax: 02-4719978, 
E-mail: techmark@ms.anet.cz


