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ÚSPORY ENERGIE V ÈESKE REPUBLICE

Návrh vyhlá�ek k návrhu zákona o hospodaøení energií

Zásobování teplem v Tøeboni
V prùbìhu roku 1998 probìhly sdìlova-

cími prostøedky zprávy o energetické situa-
ci mìsta Tøeboò. Hlavním problémem je
zde relativnì vysoká cena tepla, dodáva-
ného systémem CZT a distribuovaného fir-
mou Teplospol. Zásobování lázeòských
provozù Berta  a Aurora a dodávka tepla
pro sídli�tì a veøejné budovy se stalo pro
nejbli��í období prioritou energetického
systému mìsta. Sni�ování energetické ná-
roènosti, zlep�ení distribuce tepla a zvý�e-
ní úèinnosti výroby ve v�ech zdrojích musí
splòovat ekonomické, ekologické a ener-
geticky efektivní po�adavky kladené lázeò-
ským mìstem z dùvodu zabezpeèení
ochrany �ivotního prostøedí, sní�ení emisí
a zlep�ení své imisní situace.

Dosud byla komplexnì rekonstruována
výtopna lázní Berta, kde za podpory ÈEA
a spolupráce s organizacemi SEVEn a
K-Projekt Daèice dochází k úspoøe ve spo-
tøebì plynu zhruba o 30-50% proti pùvod-
nímu øe�ení. Bylo zde novì nainstalováno
3x600 kW tepelného výkonu, byla prove-
dena výmìna parního systému za vodní
a byla instalována kogeneraèní jednotka
22 kW k zabezpeèení výroby elektrické
energie a ohøevu TUV pro dodávky v let-
ním a zimním období pro láznì Berta.
Provedením regulace a øídícího systému
dojde k maximálnímu sní�ení výroby
a spotøeby tepla pro areál lázní a u�etøené
prostøedky bude mo�né pou�ít i pro dal�í
opatøení. Na základì dosa�ených výsledkù
bylo vedením lázní Berta rozhodnuto o roz-

�íøení pùvodnì instalované kogeneraèní
jednotky 22 kW o dal�í jednotku o stejném
výkonu, která by kromì výroby tepla
a elektrické energie byla vyu�ívána jako
náhradní zdroj. Energetické øe�ení lázní
Berta také poèítá s vyu�itím odpadního
tepla balneologických vod z technologie
provozu. Rekonstrukce je postupnì dokon-
èována a pøípadným zájemcùm bude
umo�nìna prohlídka celého systému. V lá-
zeòském mìstì Tøeboò zùstávají v�ak na-
dále dva problémy, které je tøeba je�tì øe-
�it. Jedná se o problém dodávek tepla za
pøijatelnou cenu pro sídli�tì Hliník a dru-
hým úkolem je zlep�ení výroby, rozvodu
a u�ití tepla v sanatoriu Aurora.

V listopadu 1998 byl zadán Mìstským
úøadem Tøeboò energetický audit, jeho�
vypracováním byla povìøena firma SEVEn.
Tento audit reaguje na situaci zásobování
teplem mìsta Tøeboò, zejména právì síd-
li�tì Hliník a sanatoria Aurora. Na základì
výsledkù auditu se pøipravuje koneèná rea-
lizace. Energetický audit zobrazil analýzu
stávajícího stavu a potenciál úspor a dopo-
ruèil nejvhodnìj�í varianty øe�ení po pøed-
chozí ekonomické analýze. Pøed koncem
roku 1998 byly vyøe�eny i majetko-právní
vztahy a sanatorium se stalo majetkem
Mìstského úøadu Tøeboò. Vedení mìsta je
si vìdomo dùle�itosti øe�ení po�adavku
obèanù na co nejlevnìj�í teplo v sídli�ti
Hliník a zároveò tím hodlá øe�it energetic-
kou problematiku sanatoria Aurora, která
je dominantní i v rámci celého mìsta.
Sumarizace finanèních nákladù na jednotlivá

opatøení zøejmì pøesáhne stávající mo�-
nosti Mìstského úøadu Tøeboò a z tohoto
dùvodu je nutné vytipovat nejdùle�itìj�í
opatøení z potenciálu úspor.

Samostatnou kategorií v úsporách ener-
gie je sanace jednotlivých budov sanatoria,
bazénu, eventuálnì budov v sídli�ti Hliník,
a úprava energetického hospodáøství ve-
øejných budov a �kol v majetku mìsta
i ostatních subjektù. V�emi tìmito problé-
my je mo�né zabývat se v energetickém
konceptu mìsta Tøeboò, který by definitiv-
nì dopracoval navr�ená øe�ení pro zdroje
distribuèní sítì i jednotlivé spotøebitele,
vèetnì opatøení na budovách a systému øí-
zení energetiky v mìstì samém.

Mìsto Tøeboò se tak stalo jedním
z mìst, kde støedisko SEVEn v praxi uplat-
nilo závìry své koncepèní a poradenské
èinnosti a pomohlo pøi øe�ení energetické
problematiky mìsta.

Kontakt: Ing. Jiøí Neuwirth, SEVEn, 
poboèka v Èeských
Budìjovicích, 
Tel.: 038-6350443, 
E-mail: cesbud@cb.cesnet.cz

K návrhu Zákona o hospodaøení energií
pøipraveného v gesci Ministerstva prùmyslu
a obchodu ÈR budou je�tì pøed schvalova-
cím procesem zpracovány související vyhlá�-
ky. Èeská energetická agentura vybrala øadu
odborníkù k úèasti v pracovních skupinách
vedených Státní energetickou inspekcí.
Cílem pracovních skupin bude vytvoøení ná-
vrhu vyhlá�ek souvisejících s jednotlivými
èástmi zmínìného zákona. 

Èásti zákona, kterých se zpracování 
vyhlá�ek týká, se zabývají:

§ zaji�tìním úèinnosti u�ití energie pøi její 
výrobì, rozvodu a spotøebì
§ zpracováváním územní energetické koncepce
§ zpracováváním energetických auditù
§ oznaèováním spotøebièù energetickými �títky.

Práce ve skupinách byly zahájeny koncem
mìsíce srpna a výsledky se oèekávají nejpo-
zdìji do konce mìsíce listopadu 1999.

Celý zákon je ji� pøipraven v paragrafovém
znìní a byl rozeslán k mezirezortnímu pøipo-
mínkovému øízení. Témata, kterými se zákon
zabývá, jsou skuteènì významná a pøínosná
pro budoucí zacházení s energetickými zdro-
ji. Za sporné mohou být pova�ovány nìkteré
prostøedky, jich� zákon k dosa�ení hospodár-
nìj�ího u�ití energie pou�ívá. SEVEn provedl
porovnání èeského zákona s legislativou EU
a dospìl k závìru, �e obdobnì direktivní le-
gislativu pro hospodaøení s energií zatím �ád-
ný ze státù Unie nemá. Osud návrhu zákona
po pøedlo�ení do parlamentu proto nemusí
být jistý i pøesto, �e v obecné rovinì je zákon
v souladu s po�adavky EU.

Kontakt: Èeská energetická agentura,
Vinohradská 8, 120 00 Praha 2,
Tel.: 02�24217701, 
E�mail: cea@ceacr.cz
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Ve dnech 17. � 18. ledna 2000 se bude
v Praze v hotelu Hilton konat mezinárodní
konference na téma èeská energetika.
Konferenci poøádá londýnská spoleènost
SMI Ltd.

Èeská ekonomika se v souèasnosti sna-
�í smìøovat k cílùm Evropské Unie mimo ji-
né i v oblasti energetiky. Na konferenci bu-
de otevøena problematika klíèových ener-
getických otázek spojených s dodávkami
elektøiny a zemního plynu, atomové ener-
getiky, ale i s obnovitelnými zdroji energie.
Bude diskutováno o energetické politice,
o regulaci cen energie, o privatizaci a inve-
stování v energetickém sektoru, o právních
aspektech souvisejících s �ivotním prostøe-
dím v Èeské republice, o uhlí jako alterna-
tivì pøi získávání energie, o mezinárodním
trhu s energií, o vývoji infrastruktury a o ko-
munálních vztazích v oblasti energetiky.

Mezi øeèníky se objeví vrcholní zástupci
èeských ministerstev financí a prùmyslu
a obchodu, zástupci Evropské Unie, zá-
stupci výrobních a distribuèních energetic-
kých spoleèností a zástupci investorù 
v oblasti energetiky.

Kontakt: SMI � zákaznický servis,
Londýn, Velká Británie, 
Tel.: +44�171�252�2222, 
Fax: +44�171�252�2272

� vs �

Konference 
o èeské energetice

Národní studie energetické efektivnosti
popisuje hlavní dùvody vysoké úrovnì ener-
getické nároènosti èeského hospodáøství
a souèasnì malého vyu�ití obnovitelných
zdrojù energie. Na základì toho identifikuje
potøebná opatøení pro zlep�ení této situace
a náklady spojené s jejich zavádìním.
Výsledkem práce je nejen rozsáhlá a podrob-
ná studie, ale i z ní vycházející dva konkrétní
akèní plány. Akèní plán energetické efektiv-
nosti a akèní plán vyu�ití obnovitelné energie
mají slou�it vládì jako podklad ke tvorbì po-
litik energetické efektivnosti a podpory obno-
vitelných zdrojù energie.  

Studie byla podpoøena Nizozemskou vlá-
dou, Ministerstvem prùmyslu a obchodu,
Ministerstvem �ivotního prostøedí a Svìtovou
bankou. Na projektu se kromì  nìkolika èes-
kých firem (SRCI CS, SEVEn, MARCH
Consulting, RAEN a DHV CR) podílel také ni-
zozemský tým (ECN, DHV AIB, SEO). 

Národní studie energetické efektivnosti
obsahuje detailní informace o potenciálu
energetických úspor a vyu�ití obnovitelných
zdrojù, bariérách, které brání realizaci tohoto

potenciálu a mo�nostech jejich pøekonání. Na
základì provedených analýz byly stanoveny
vysoké a nízké cíle pro strategie s rùznou
úrovní úsilí a nákladù. Dle vysokého cíle by
v roce 2010 mìlo být dosa�eno 20% sní�ení
spotøeby energie oproti roku 1995 (cíl zahrnu-
je i pøedpokládané automatické sní�ení spo-
tøeby energie z dùvodu restrukturalizace hos-
podáøství) a 3,5% podílu obnovitelných ener-
gie na primárních energetických zdrojích. Dle
provedeného odhadu by si dosa�ení vysoké-
ho cíle u úspor vy�ádalo do roku 2010 celko-
vé investice v objemu 123 mld Kè a v pøípadì
obnovitelných zdrojù 26 mld Kè. Pøitom se
zde jedná o sumu soukromých a veøejných in-
vestic, které by mìly být ekonomicky návrat-
né a navíc se oèekávají jejich dal�í environ-
mentální a sociální pøínosy.

Pøi volbì vhodných opatøení k dosa�ení
vytýèených cílù se volilo ze �irokého spektra
mo�ností, zahrnujících vyu�ití systémových
ekonomických nástrojù, dále tr�ních, finanè-
ních, informaèních, regulativních nástrojù
a dobrovolných aktivit. 

Mezi ekonomické nástroje pùsobící systé-
movì patøí pøedev�ím odstranìní ve�kerých

dotací cen energií a postupné zahrnování
�kod na �ivotním prostøedí, napøíklad danìmi
z energie. Dále se uva�uje o vytvoøení sché-
matu k podpoøe elektøiny z obnovitelných
zdrojù, který by mohl fungovat i v podmínkách
liberalizovaného trhu s elektøinou. Zde se stu-
die pøiklání  k vyu�ití systému �zeleného halé-
øe�, ale pova�uje za nutné prozkoumat i jiné
kvótní mechanizmy zalo�ené na fungování tr-
hu. Obecnì byl kladen dùraz na vyu�ití tr�-
ních mechanizmù a tzv. mìkèí nástroje, èili
podporu auditù, vyhotovení studie proveditel-
nosti, informaèní programy apod. Rozsáhlej�í
finanèní podpora by mìla být poskytována
jen ve speciálních pøípadech, jakými je reali-
zace projektù demonstrujících aplikaci no-
vých a nevyzkou�ených technologií a postu-
pù. Vhodným nástrojem pro �témìø� návratné
projekty energetické efektivnosti a vyu�ití ob-
novitelných zdrojù jsou dotace úrokù komerè-
ního financování. 

Kontakt: Jana Szomolányiová, SEVEn

Miroslav Malý, SRCI CS, E-mail: maly@srci.cz

Studie energetické efektivnosti v ÈR

Støedisko pro efektivní vyu�ívání energie
SEVEn, pod zá�titou Centra pro �ivotní pro-
støedí University Karlovy, realizuje z finanè-
ních prostøedkù UNDP/GEF projekt na vý-
stavbu nízkorozpoètového a nízkoenergetic-
kého bytového domu. (viz. Zprávy ze SEVEn
1/99).

Projekt je zamìøen na zlep�ení energetic-
ké efektivnosti novì budovaných bytových
staveb, na návrh implementace nízkoenerge-
tických nízkonákladových bytových staveb
i na roz�íøení praktických zku�eností mezi �i-
rokou odbornou i laickou veøejnost. 

V souèasné dobì je ve spolupráci s mìs-
tem Su�ice jako s investorem pøipravována
výstavba prvního demonstraèního bytového
domu, jeho� investièní náklady budou plnì
srovnatelné s bì�nou výstavbou, ov�em vý-
sledná energetická nároènost bude sní�ena
o 40 a� 50%.  Pro øe�ení tohoto zadání byl
zvolen netradièní pøístup øe�itelù projektu,
kdy se na vytvoøení vlastních návrhù od kon-
cepèních studií a� po dokumentaci pro sta-

vební povolení podílí kromì dvou týmù øe�ite-
lù multidisciplinární tým nezávislých odborní-
kù. 

Souèástí projektu jsou kromì výstavby
vlastních demonstraèních bytových domù
i dal�í aktivity zamìøené na zpracování pøe-
hledu dostupných finanèních zdrojù, na verifi-
kaci norem platných v této oblasti, na podpo-
ru vzdìlanosti a podobnì. V návaznosti na ty-
to aktivity bude v prùbìhu listopadu poøádána
øada semináøù za úèasti tuzemských i zahra-
nièních odborníkù.  V rámci projektu jsou pøi-
pravovány dal�í aktivity, o kterých budeme
ètenáøe pravidelnì informovat.

Pro roz�íøení spolupráce hledáme dal�í
partnery, jak potenciální investory (mìsta, ob-
ce), tak odborníky se zájmem o tuto proble-
matiku. Dùle�ité informace o vlastním øe�ení
projektu jsou prùbì�nì aktualizovány na in-
ternetové stránce SEVEn (www.svn.cz).

Kontakt: Ing. Petra Neuwirthová, SEVEn

Nízkoenergetický nízkorozpoètový 
bytový dùm

Americká konference o úsporách energie
Jednou z nejvýznamnìj�ích aktivit

Americké rady pro energeticky úspornou eko-
nomiku (ACEEE) je organizování letní konfe-
rence na téma úspory energie v budovách
(informace o posledním roèníku - Zprávy ze
SEVEn è. 3 a 4/98). V pøí�tím roce se bude ve
dnech 20. - 25. srpna konat 11. roèník akce
pod názvem �Úspornost a trvalá udr�itelnost�,
a to opìt v konferenèním støedisku Asilomar
nedaleko kalifornského letoviska Monterey.
Poøadatelé �ádají zájemce o úèast na konfe-

renci, aby poslali abstrakty svých pøíspìvkù
nejpozdìji do 15. øíjna 1999. Podmínky k za-
sílání pøíspìvkù jsou pro èeské zájemce v ti�-
tìné verzi také v SEVEn.

Kontakt: Rebecca Lunetta, ACEEE
Summer Study Office, 
Tel.: +1-302-292-7588, 
Fax: +1-302-292-3965, 
E-mail: rlunetta@erols.com, 
Internet: http://acee.org
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Úspory elektøiny v osvìtlení po èesku

EEBW: 
Úspory energie

2000
Termín mezinárodní konference a výstavy

EEBW: Úspory energie 2000 je stanoven na
17. � 19. øíjna 2000. V souèasné dobì je pøi-
pravováno celkové pojetí akce a znìní téma-
tických okruhù konference.

Bìhem mìsíce øíjna budou rozesílány vý-
zvy k pøihlá�ení pøíspìvkù do jednotlivých
sekcí konferenèního programu. Mezi hlavními
tématy, která budou na konferenci diskutová-
na, lze uvést:

§ energetická politika a liberalizace energetic-
kých trhù
§ financování energeticky úsporných projektù
§ energetické územní plánování
§ energetické audity
§ technokracie versus ekonomika
§ energeticky úsporné chování jako cesta k tr-

vale udr�itelnému rozvoji
§ doprava hrozbou pro tøetí tisíciletí
§ spotøeba energie v domácnostech a osvìt-

lování
§ budoucnost kogenerace
§ oèekávání související s obnovitelnými zdro-

ji energie.

Rovnì� výrobci energeticky úsporných zaøí-
zení, firmy energetických slu�eb, dodavatelské
a montá�ní firmy, poradenské firmy a dal�í fir-
my a instituce zabývající se úsporami energie,
které chtìjí na této renomované akci pøedstavit
své výrobky nebo slu�by, si mohou ji� dnes za-
psat uvedený termín do svého diáøe.

Kontakt: Martin Da�ek, SEVEn
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SEVEn zorganizovalo ve spolupráci s ukrajinskou poboèkou americké organizace Aliance to
Save Energy studijní náv�tìvu v Olomouci a v Praze pro 28 klíèových rozhodovatelù z mìsta
Lvova (Ukrajina) doprovázených kolegy z Polska a USA. Program byl zamìøený na správný po-
stup pøi pøípravì projektù, zku�enosti s financováním a technickou realizací projektù zamìøe-
ných na úspory energie pøedev�ím v komunální sféøe. SEVEn pøipravilo pro hosty intenzivní tré-
nink formou semináøù a pracovních dílen a dále exkurze u vybraných dodavatelù energie (tep-
lárna Tøeboradice viz foto) a na Èeské energetické agentuøe. Úèastníci studijní stá�e, mezi kte-
rými byl zástupce starosty, øeditel teplárny, finanèní øeditel mìsta a dal�í odborníci, byli velmi
aktivní a �ivì diskutovali rùzné aspekty pøípravy projektù a jejich financování.

� jz �

V minulém èísle jsme informovali o pøípravì
série krátkých semináøù s intenzivní výukou, kte-
ré SEVEn zorganizuje v prùbìhu leto�ního pod-
zimu ve spolupráci s Èeskou energetickou agen-
turou na téma pøíprava a realizace komunálních
energetických projektù. V øíjnu se uskuteèní prv-
ní ze semináøù.

Struktura semináøe je ji� pøipravená a bude se
skládat z následujících témat:
§ energetická politika a legislativa v Èeské re-

publice a v Evropské Unii
§ zákony ochraòující �ivotní prostøedí (ochrana

ovzdu�í)
§ pøíprava energetických projektù
§ základy ekonomické a finanèní analýzy a vzta-

hy s mìstských rozpoètem

§ financování energetických projektù a finanèní
zdroje
§ øízení rizika energetických projektù
§ problematika energetických auditù
§ územní energetické koncepty
§ pøíklady a návrhy øe�ení projektù týkajících se

úèastníkù semináøe.

První semináø se uskuteèní ve mìstì
Hluboká nad Vltavou v hotelu �tekl v úterý 26.
øíjna. Dal�í semináøe budou jak na Hluboké, tak
v nìkterých dal�ích mìstech Jihoèeského kraje
v prùbìhu mìsícù listopadu a prosince. Zájemci
o úèast se mohou hlásit v pra�ské nebo èesko-
budìjovické kanceláøi SEVEn. Vzhledem k inter-
aktivní metodì pøedávání informací bìhem 

semináøe je maximální poèet úèastníkù jednoho
semináøe omezen na 15 osob. Semináø je pøi-
praven pro rozhodovatele z mìstských a obec-
ních orgánù, nikoliv pro technicky orientované
zájemce.

Bli��í informace:
Ing. Jaroslav Marou�ek, CSc., SEVEn, 
Tel.: 02�24212515, 24247552,
E�mail: jaroslav.marousek@svn.cz

Pøihlá�ky: 
Praha �  Hana Bártová, Tel.: 02�24212515,
24247552, E�mail: seven@svn.cz
Èeské Budìjovice � Jarmila Studená, 
Tel.: 038�6350443, 
E�mail: cesbud@cb.cesnet.cz

Semináøe o komunální energetice II.

Pøed nedávnem byl dokonèen projekt
Evropské Unie v rámci programu SAVE, týka-
jící se prùzkumu trhu v oblasti úsporných svì-
telných zdrojù v domácnostech, na kterém
spolupracovaly spoleènosti Stadtwerke
Bremen z Nìmecka, nv PEN Energibedrijf
Noord-Holland z Nizozemí a ELSAM/ELFOR
a NESA z Dánska.

V souèasné dobì je pøipravován meziná-
rodní projekt Svìtové banky/GEF/IFC, týkají-
cí se podpory roz�iøování úsporného osvìtlo-
vání (nejen domácností) v Èeské republice,
na kterém spolupracuje SEVEn.

Zajímají vás vý�e uvedené projekty?
Chcete sly�et názory na problematiku u�ití
úsporných svìtelných zdrojù v èeských pod-
mínkách od tuzemských i zahranièních od-
borníkù, výrobcù a distributorù svìtelných

zdrojù a svítidel, zástupcù projektantù, zku-
�ební laboratoøe, spotøebitelských organizací,
obchodu a dal�ích?

Pokud ano, zúèastnìte se jednodenního
semináøe pod názvem "Cesty ke zvý�ení u�i-
tí úsporných svìtelných zdrojù v domácnos-
tech v ÈR", který se bude konat v Praze dne
21. 10. 1999. Semináø organizuje SEVEn ve
spolupráci s DEFU z Dánska a WB/IFC
z USA.

Proto�e program semináøe byl v dobì tis-
ku zpravodaje pøipravován, aktuální informa-
ce se lze dozvìdìt v kanceláøi SEVEn, pøí-
padnì na internetové stránce:
http://www.svn.cz.

Kontakt: Martin Da�ek a Martina
Rù�ièková, SEVEn
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Nymburk � energetický koncept nové generace?
Mìsto Nymburk má patnáct tisíc obyvatel,

prùmyslovou zónu s pivovarem, sladovnou,
�eleznièními opravnami a nìkolika novými
podniky. Historické centrum i pøedmìstí jsou
kompletnì zplynofikované, sídli�tní zástavba
je soustøedìná na západním okraji mìsta
a zásobuje ji teplem místní výtopna. Územní
plán mìsta nese datum 1995 a je ji� zpraco-
ván v digitální formì. Typický pøíklad mìsta,
které na první pohled nemá v energetice pro-
blémy. Nabízí se proto otázka: Bylo skuteènì
nutné zpracovat energetickou koncepci mìs-
ta?  A co mìstu pøinesla?

Øe�itelé koncepce byli ji� zpoèátku velmi
pøíjemnì pøekvapeni jak zájmem, tak i kvalifi-
kovaností svých partnerù na mìstském úøa-
dì. Díky vzájemné komunikaci a výmìnì ná-
zorù proto mohl vzniknout energetický doku-
ment, který nejen naplòuje standardní po�a-
davky Èeské energetické agentury, ale navíc
citlivì reaguje na okam�ité i budoucí potøeby
mìsta.

Jak je dokument strukturován? Obsahuje
standardní èásti analytického charakteru �
popis stávajícího stavu zásobování energie-
mi, distribuèních sítí, zdrojù a spotøebitelù.
Energetická bilance území byla sestavena
pomocí programového vybavení vyvinutého
v SEVEn. Území mìsta bylo rozdìleno na
patnáct okrskù, z nich� ka�dý byl posuzován
zvlá��. Energetická bilance byla provedena
jak pro souèasný stav, tak pro návrhové ob-
dobí v roce 2010. Zde byly posti�eny obecné

vývojové trendy v pøírùstku obyvatel, úspo-
rách energie v bytových domech, trend roz-
voje prùmyslové výroby i rozvoj slu�eb a v ne-
poslední øadì i územní plán a pøedstavy o je-
ho naplnìní. Výstupem energetických bilancí
jsou grafické výstupy v mapové digitální for-
mì. Pøedstavy o dal�ím rozvoji sí�ových ener-
getických médií poskytli sami jejich distributo-
øi. Øe�itelé pak v jednotlivých okrscích pro-
vedli multikriteriální hodnocení vhodnosti zá-
sobování konkrétními druhy energie v budou-
cím období. Výstupem jsou doporuèení pro
vedení mìsta.

Ji� tìmito vyjmenovanými èástmi by se
mohla práce zaøadit mezi dobré, øemeslnì
zpracované energetické koncepty. Za nad-
standardní èást práce je v�ak mo�no pova�o-
vat øe�ení konkrétních problémù mìsta. �lo
o zpracování nezávislé pøípadové studie
o tom, zda se vyplatí odpojit sídli�tní panelo-
vý dùm od CZT a poøídit vlastní plynovou ko-
telnu. Partneøi na mìstském úøadu vybrali dá-
le areál budov v majetku mìsta � �kolu, kul-
turní dùm a divadlo, které jsou vytápìné
z jedné kotelny. Rozbor podepøený mìøením
na místì potvrdil mo�nost dosa�ení finanè-
ních úspor. Jako zdroj financování doporuèil
z nìkolika mo�ností pou�ití vlastních pro-
støedkù. Velkou péèi vìnovali øe�itelé mo�-
nosti prosazení navrhované koncepce ener-
getiky mìsta do praxe. Cesta pøes formulová-
ní regulativù územního plánu není v�dy ús-
pì�ná. Proto pøipravili návrh komunikaèní
kampanì, která osloví jak obyvatele, tak 

podnikatele, vysvìtlí zásady energetické poli-
tiky mìsta a pokusí se nastolit ovzdu�í vzá-
jemné dùvìry. Souèástí kampanì je i pøíruè-
ka pro stavebníky rodinných domkù obsahují-
cí rady typu �na co je potøeba si zvlá�tì dát
pozor�. Zároveò je na stavebním úøadì k dis-
pozici soupis finanèních zdrojù pro úsporné
energetické projekty a pøíruèka �Úspory ener-
gie v domácnosti�. Zavr�ením prací na ener-
getické koncepci mìsta byl návrh na propoje-
ní dvou nejvìt�ích zdrojù tepla ve mìstì �
sídli�tní výtopny na mazut a prùmyslového
zdroje na uhlí. Podnìt vze�el z podnikatelské
sféry a v dokumentu mìsto získalo základní
technický a zejména  právní rozbor o pøístupu
k problematice � jak ze strany ochrany obèa-
nù pøed mo�nou monopolizací cen tepla, tak
ze strany mo�ného sní�ení hodnoty majetku
mìsta vlo�eného do sídli�tní výtopny a rozvo-
dù tepla. 

Energetický koncept dokonèilo v roce
1999 støedisko SEVEn ve spolupráci s pra�-
skou spoleèností DEAR.

Kontakt:

Vlastimil Janda, Mìstský úøad, 
Palackého 499, Nymburk, 
Tel.: 0325�512111

Ladislav Tintìra, SEVEn, 
E�mail:ladislav.tintera@svn.cz

Kvìtoslava Buèinová, DEAR s.r.o., 
Praha 8, Tel. 02�683 5706, 
E�mail: bucinova@dear.cz

�ti�

Zaèátkem záøí � pøesnìji 9.9.1999 v 9:09
se slavnostnì otevøely dveøe domu rekonstru-
ovaného domu v Ha�talské ulici na Starém
Mìstì Pra�ském. V tuto chvíli zde nevládní

organizace Tereza otevøela své nové osvìto-
vé a informaèní centrum o �ivotním prostøedí.
Jeho název je více ne� pøíznaèný � Labyrint
svìta a ráj srdce.

Ètyøi podla�í novì rekonstruované budovy
jsou bludi�tìm schodù, chodbièek a klubo-
ven, které budou slou�it zejména dìtem.
V domì je je�tì informaèní a �kolící støedisko,
malý obchod, internetová èajovna a zázemí
pro provoz obèanského sdru�ení.  Pozornost
si zasluhuje rozlehlý pùdní prostor urèený
k pøedná�kovým úèelùm. 

Dùm dostala Tereza do nájmu od mìstské
èásti Praha 1 za symbolickou jednu korunu
roènì. Na rekonstrukci objektu, který byl pù-
vodnì støedovìkým domem pro mìstskou
chudinu, se podílel Obvodní úøad Praha 1,
Státní fond �ivotního prostøedí, ministerstva
�kolství a �ivotního prostøedí a øada sponzo-
rù. Hodnota díla pøevy�uje èástku 10 milionù
korun. Ve vnitøních prostorech se snoubí citli-
vé stavební øe�ení, energeticky úsporné tech-
nologie a pou�ití pøírodních, dokonale 

øemeslnì zpracovaných pøírodních materiálù
ve vnitøním vybavení. 

Tereza a SEVEn spolupracují ji� øadu let
na mezinárodním projektu energetických
úspor ENERGIE, který je koordinován
z Norska a zúèastòují se ho �koláci z øady ev-
ropských zemí. Pro støedo�koláky TEREZA
koordinuje na�i èást celosvìtového projektu
ekologických pozorování � Projekt GLOBE.
Jako uznání za dosavadní spolupráci získalo
Støedisko pro efektivní vyu�ívání energie
SEVEn symbolický klíè k branám domu.

Kontakt:
TEREZA, obèanské sdru�ení, 
Ha�talská 17, Praha 1, 
E�mail: jitka.duskova@terezango.cz
Ladislav Tintìra, SEVEn 
E�mail: ladislav.tintera@svn.cz

� ti �

Ekologické informaèní centrum TEREZA
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Finance z EBRD pro Støední a Východní Evropu
V rámci dal�í podpory úsporného vyu�í-

vání energie ve Støední a Východní Evropì
podnikla Evropská banka pro obnovu a roz-
voj (EBRD) kroky ke zøízení fondu podpory
rozvoje podnikání v úsporách energie.
EBRD vybrala holandsko�maïarské kon-
sorcium, zalo�ené holandskou Agenturou
pro energii a �ivotní prostøedí (NOVEM),
které má za úkol zaji�tìní technické podpo-
ry øízení fondu.

Ekvitní fond na podporu úspor energie
(Energy Efficiency Equity Fund) by se mìl
stát uzavøeným fondem pro minoritní pod-
poru spoleèností a projektù usilujících o sni-
�ování spotøeby energie ve Støední Evropì
a v bývalém Sovìtském Svazu. Prùmìrná
energetická nároènost hospodáøství v tìch-
to regionech je dvakrát a� sedmkrát vy��í
ne� v zemích OECD. Zku�enosti EBRD
ukazují, �e relativnì nevelké investice mo-
hou skýtat úspory energie ve vý�i a� 70 %.

Období pùsobení fondu se pøedpokládá
na sedm let s mo�ností jeho prodlou�ení.
Celkový objem finanèních prostøedkù by
mìl dosáhnout vý�e 100 miliónù EURO
s tím, �e nejdøíve bude pøevedeno 50 milió-
nù EURO. Fond bude vyu�íván na financo-
vání spoleèností a projektù se zámìrem
podpory:

§ firem energetických slu�eb (Energy
Service Company = ESCO) v podobì mi-
noritního majetkového podílu v jednotli-
vých silných lokálních spoleènostech,
§ nezávislého investování do koneèných

spotøebitelù energie v prùmyslu v podobì
podílového financování velkých energe-
ticky úsporných prùmyslových projektù,
§ firem provozujících zdroj centrálního zá-

sobování teplem v podobì spolufinanco-
vání projektù sni�ujících pøetápìní, zame-
zujících ztrátám tepla, zvy�ujících úèin-
nost kotlù,

§ ostatních investièních pøíle�itostí napøíklad
v podobì faktoringové spoleènosti, která by
poskytovala sekundární trh pro EPC.

EBRD financovala v rámci energeticky
úsporných projektù ve Východní Evropì
a v Rusku èástku ji� pøes 300 miliónù ECU.
V souèasnosti NOVEM vyhledává vý�e uve-
dené projekty a spoleènosti ve stejném regi-
onu s dùrazem na Maïarsko, Polsko, Èes-
kou republiku a pobaltské státy. Návratnost
investovaných prostøedkù by mìla být od 
1 do 5 let. Velikost projektù by se mìla pohy-
bovat v øádu od 3 do 10 miliónù EURO.

Kontakt: Eppe Luken, NOVEM, 
P.O. Box 8242, 3503 RE
Utrecht, Nizozemí, 
Tel.: +31�30�2393427, 
Fax: +31�30�2393702, 
E�mail: e.luken@novem.nl

� vs �

Netradièní pøedmìt na Jihoèeské univerzitì

Je�tì jednou posudek vlivù energetické politiky na �ivotní prostøedí

Biologická fakulta Jihoèeské univerzity
v Èeských Budìjovicích nabízí pro studen-
ty magisterskou specializaci Aplikovaná
ekologie, její� souèástí jsou i kurzy
Environmentální legislativa, Hodnocení do-
padù na �ivotní prostøedí, Environmentální
technologie a dal�í. Proto�e v�ak na
Biologické fakultì pracují pøedev�ím úzce
zamìøení odborníci, obvykle jsou po�ádány
nìkteré významné instituce, aby garanto-
valy kvalitu semináøe v celém výukovém
semestru vèetnì zaji�tìní lektorù, pøípravy
a vyhodnocení témat seminárních prací.

V uplynulém �kolním roce se mezi ga-
ranty zaøadilo støedisko SEVEn pøedev�ím
prostøednictvím své èeskobudìjovická po-
boèky. Nosným tématem semináøe z apli-
kované ekologie v letním semestru
1998/1999 byla Energetika a ovzdu�í.
SEVEn se své úlohy zhostilo na výbornou,
a to pøedev�ím díky zájmu a ochotì Jiøího
Neuwirtha, vedoucího èeskobudìjovické
poboèky SEVEn a úsilí a organizaèní práci,
které poskytl Michael ten Donkelaar.
SEVEn zajistilo celkem sedm pøedná�ek: tøi
z nich vlastními odborníky (Ir. ten
Donkelaar, Ing. Zeman, Ing. Neuwirth)
a ostatní s pomocí dal�ích institucí. Mezi ji-
nými bylo mo�né vyslechnout pøedná�ky
zástupce organizace Jihoèeské matky ane-
bo Dr. Ryndy z Centra pro otázky �ivotního
prostøedí pøi UK Praha. SEVEn také v rám-
ci spolupráce zprostøedkovalo studentùm
exkurzi do èeskobudìjovické teplárny.

Právì tudy vede cesta k tomu, aby 
�univerzity spolupracovaly s praxí�, aby si
studenti i zamìstnavatelé stále nestì�ovali
na to, �e jim univerzity poskytují spoustu
zbyteèné teorie, a aby i neakademické 
instituce pochopily, �e je jich v na�em vy-
sokém �kolství tøeba. Podrobnosti
o Biologické fakultì lze nalézt na:
http://www.bf.jcu.cz, podrobnosti Semináøi
z aplikované ekologie na
htttp://home.zf.jcu.cz/~tichy.

Kontaktní osoby:
Richard Tichý, Jihoèeská univerzita 
Èeských Budìjovicích, 
Biologická fakulta, 
Tel: 038�7775651, 
Email: tichy@dale.uek.cas.cz
Michael ten Donkelaar, SEVEn

� mtd �

Ministerstvo prùmyslu a obchodu zada-
lo (po vyhlá�ení výsledkù veøejné soutì�e)
zpracování nového posouzení vlivù ener-
getické politiky Èeské republiky na �ivotní
prostøedí.

Orientaèní termíny jednotlivých krokù
jsou následující:

§ zveøejnìní Návrhu energetické politiky 
� 1. øíjna 1999
§ koneèný termín k uplatnìní pøipomínek 

veøejnosti � 29. øíjna 1999
§ pøedlo�ení Návrhu upraveného podle 

pøipomínek � 15. listopadu 1999
§ stanovisko Ministerstva �ivotního prostøe-

dí � 15. prosince 1999

§ pøedlo�ení Vládì ÈR k projednání 
� prosinec 1999

Kontakt: 
Ing. Jaroslav Barto�, øeditel odboru 
energetické politiky, Ministerstvo prùmyslu
a obchodu, Praha,
tel: 02-2485 3272, fax: 02-2485 2428

Výmìrem Ministerstva financí è. 010/99
ze dne 5.srpna 1999, kterým se mìní se-
znam zbo�í s regulovanými cenami, se sni-
�uje maximální cena plynu dodávaného fir-
mou Transgas, státní podnik, jednotlivým
distribuèním spoleènostem z ceny
3,30 Kè/m3 na cenu 3,21 Kè/m3 plus stálá
platba (stálý plat) a cena plynu, za kterou
dodávají distribuèní spoleènosti zemní plyn
ostatním odbìratelùm (s výjimkou domác-
ností). Výmìr nabyl platnosti 1. záøí 1999. 

Ceny zemního plynu od jednotlivých di-
stribuèních spoleèností jsou na rozdíl od
pøede�lé úpravy odstupòovány podle ode-
braného mno�ství zemního plynu odbìrate-
lem ve tøech skupinách, a to s nízkým od-
bìrem (0�60 tisíc m3), støedním odbìrem
(60�400 tisíc m3) a vysokým odbìrem (nad
400 tisíc m3). Toto �ir�í spektrum cen
umo�òuje spravedlivìji odstupòovat cenu
plynu pro jednotlivé skupiny odbìratelù,
statisticky tyto skupiny odbìratelù lépe sle-

dovat a také poskytuje lep�í informaci o tr�-
bách, které distribuèní spoleènosti od  da-
ných skupin odbìratelù získají. Poslední
údaj koresponduje s obvyklým vyjádøením
cen zemního plynu ve vyspìlých zemích
pro statistiky IEA z tr�eb dodavatelù. 

Kontakt: Marie Havlíèková, SEVEn

Úpravy cen zemního plynu
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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.  SEVEn je 
nevládní a nezisková organizace, jejím� hlavním posláním je pøispìt k ekonomickému rozvoji a zlep�ení �ivotního prostøedí zvý�ením úèinnosti 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

říjen 99 – prosinec 99
X

XII

PØÍPRAVA TEPLÉ U�ITKOVÉ VODY
Semináø na téma �teplá u�itková voda�
Novotného lávka Praha, Èeská republika,
6. øíjna 1999
Kontakt: Spoleènost pro techniku 
prostøedí, Praha
Tel.: 02�21082353, Fax: 02�21082201 
E-mail: stp_set@mbox.vol.cz

CONEX + HIGH TECH
Mezinárodní výstava stavební techniky a
technologií stavebních materiálù a výstava
spotøební elektroniky, elektrospotøebièù a
domácích spotøebièù
Nitra, Slovensko, 6. � 9. øíjna 1999
Kontakt: Agrokomplex � Výstavnictvo, Nitra
Tel.: +421�87�572301, 531129,
Fax: +421�87�35983, 
http://www.agrokomplex.sk

ELECTRO
Výstava elektroniky, elektrotechniky 
a domácích spotøebièù
Výstavi�tì � Plzeò, Èeská republika, 
7. � 9. øíjna 1999
Kontakt: Exposale s.r.o., Praha
Tel.: 02�67995632, 
Fax: 02�67995634, 
E-mail: Praha@Exposale.cz

RACIO�EKO�THERM
6. roèník výstavy racionalizace spotøeby
paliv a energií
Dùm kultury Inwest � Plzeò, 
Èeská republika, 7. � 10. øíjna 1999
Kontakt: Kastor Plus s.r.o., Plzeò
Tel.: 019�7237475, 
Fax: 019�7236875, 
E-mail: kastor@kastor.cz

ELEKTRA
Veletrh prùmyslové elektrotechniky 
a spotøební elektroniky
Výstavi�tì Flora � Olomouc, 
Èeská republika, 13. � 15. øíjna 1999
Kontakt: Omnis Expo s.r.o., Olomouc
Tel.: 068�5516155, 
Fax: 068�5232097, 
E-mail: omnis@omnis.cz,
http://www.vvv.cz

NISAINVEST ´99
5. roèník veletrhu investièních pøíle�itostí
Výstavi�tì Liberec, 14. � 16. øíjna 1999  
Kontakt: Liberecké výstavní trhy a.s.,
Masarykova 24, Liberec
Tel.: 048�2710503, 048�2710511, 
048�5103109, Fax: 048�2710293 

PRÙMYSLOVÝ ENERGETIK
II. bìh intenzivního (re)kvalifikaèního kursu
Øíèany u Prahy,  
18. øíjna � 8. listopadu 1999
Kontakt: Asociace energetických 
mana�erù, Partyzánská 7, Praha 7
Tel/Fax.: 02�66753531,
http://www.vol.cz/aem1/kurs.htm

FINANCOVÁNÍ ZATEPLENÍ BUDOV A
OPATØENÍ PRO ÚSPORY ENERGIE
Semináø o zvýhodnìném zpùsobu 
financování zateplení budov a organizaènì
technických opatøení pro úsporu 
energie � metoda EPC
Poradenské a vzdìlávací centrum,
Ostrava, Èeská republika, 
19. øíjna 1999
Kontakt: ENERGO�STEEL s.r.o., Ostrava
Tel.: 069�6911318, Fax: 069�6918323, 
E-mail: energo@energo.cz

ENVI BRNO
Mezinárodní veletrh pro tvorbu a ochranu
�ivotního prostøedí
BVV Brno, Èeská republika, 
19. � 22. øíjna 1999
Kontakt: 
Brnìnské veletrhy a výstavy a.s., Brno
Tel.: 05�41153351, Fax: 05�41152992, 
E-mail: siwewin@bvv.cz

ELO SYS
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, 
elektroniky a energetiky
Trenèín, Slovenská republika, 
19. � 22. øíjna 1999
Kontakt: Výstavisko TMM a.s., Trenèín
Tel.: 0421�831�435600, 
Fax: 0421�831�435600, 
E-mail: tmm@psg.sk, 
http://www.elosys.sk

CESTY KE ZVÝ�ENÍ U�ITÍ ÚSPORNÝCH
SVÌTELNÝCH ZDROJÙ 
V DOMÁCNOSTECH ÈR
Diskusní semináø o úsporných svìtelných
zdrojích a podmínkách jejich 
roz�íøení v ÈR
Praha, Èeská republika, 21. øíjna 1999
Kontakt: SEVEn, Praha
Tel.: 02-24252115, Fax: 02-24247597, 
E-mail: seven@svn.cz

FOR HABITAT PLZEÒ
4. roèník výstavy bydlení a slu�eb 
pro domácnost
Výstavi�tì Plzeò, Èeská republika, 
21. � 24. øíjna 1999
Kontakt: ABF a.s., Praha
Tel.: 02�22891111, Fax: 02�22891198,
E-mail: veletrhy@abf.cz, http://www.abf.cz

KOMUNÁLNÍ ENERGETIKA
Semináø o rozhodování pøi øe�ení 
problémù v komunální energetice
Hotel �tekl � Hluboká nad Vltavou, 
Èeská republika, 26. øíjna 1999
Kontakt: SEVEn, 
Praha (Èeské Budìjovice)
Tel.: 02�24247552 (038�6350443), 
E-mail: seven@svn.cz
(cesbud@cb.cesnet.cz)

VYTÁPÌNÍ TEKUTÝMI PALIVY
Semináø na téma �vytápìní tekutými palivy�
Novotného lávka 
Praha, Èeská republika, 26. øíjna 1999
Kontakt: Spoleènost pro techniku 
prostøedí, Praha
Tel.: 02�21082353, Fax: 02�21082201 
E-mail: stp_set@mbox.vol.cz

AQUA � THERM PRAHA
Výstavi�tì Praha 7, 
23. � 27. listopadu 1999
Kontakt: 
Progres Partners Advertising, s.r.o.,
Opletalova 55, Praha 1
Tel.: 02�24234274, 
Fax.: 02�24218312, 5033

PLYNÁRENSKÉ DNY 99
Výstavi�tì: 
Kongresové centrum ALDIS, 
Hradec Králové, 23. � 25. listopadu 1999
Kontakt: Aldis, a.s., 
Eli�èino nábøe�í 375,Hradec Králové
Tel.:049�5052242, Fax.: 049�618237 

ELEKTROTECHNIKA ´99
6. mezinárodní elektrotechnický veletrh
Dùm kultury Vítkovice, a.s., Ostrava, 
23. � 25. listopadu 1999
Kontakt: BAEL � veletrhy a výstavy,
Korunní 32, Ostrava
Tel/Fax.: 069�6625421, 069�6634738 
E-mail: bael@bael.cz, http://www.bael.cz


