
Støedisko SEVEn v posledních letech spo-
lupracuje stále více s mìsty a obcemi pøi vy-
tváøení regionální energetické politiky v da-
ných lokalitách. V leto�ním roce se stalo prv-
ním energetickým konzultaèním a informaè-
ním støediskem (EKIS) pøi Èeské energetické
agentuøe, které je zamìøeno speciálnì na po-
radenství pro mìsta a obce.

Úèelem vytváøení regionální energetické
politiky je snaha optimalizovat energetické toky
v regionech tak, aby bylo v souvislosti se spo-
tøebou energie dosahováno minimální úrovnì
výroby energie a tím docházelo k minimalizo-
vání negativních vlivù na �ivotní prostøedí.

Støedisko SEVEn bude pøi své èinnosti
mìstùm a obcím poskytovat øadu slu�eb. 

Budou to:

� konzultace pøi øe�ení energetických problé-
mù mìst a obcí

� shroma�ïování a poskytování informací
z oblasti hospodaøení s energií potøebné pro
orientaci a rozhodování mìst a obcí

� pøedávání tìchto informací formou individu-
álních konzultací, zveøejòováním na inter-
netu a na vy�ádání zasíláním informací
mìstským a obecním úøadùm. 

Støedisko SEVEn je otevøeno i dal�ím for-
mám spolupráce. Rovnì� pøedpokládá úzkou
spolupráci se Svazem mìst a obcí.

Oficiální úøední hodiny pro poskytování
konzultací jsou Èeskou energetickou agentu-
rou stanoveny na dny pondìlí a støeda v do-
bì od 13,00 do 17,00 hodin. Pracovníci
SEVEn v�ak nabízejí telefonickou domluvu
ka�dé schùzky pøedem. Takovou domluvu je
pak mo�né provést kdykoli s kanceláøí
v Praze nebo v Èeských Budìjovicích.

Kontaktní osoby:
Praha � ing. Jaroslav Marou�ek, 
ing. Ladislav Tintìra, 
tel.: 02�24252115, 24247552
Èeské Budìjovice � ing. Jiøí Neuwirth, 
tel.: 038�6350443
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Pøeètìte si

Studie energetické efektivnosti v ÈR
Cílem v souèasné dobì zpracovávané

studie je popsat hlavní dùvody vysoké úrov-
nì energetické nároènosti èeského hospo-
dáøství a souèasnì malého vyu�ití obnovi-
telných zdrojù energie. Na základì toho do-
jde k identifikaci a porovnání mo�ných opat-
øení pro zlep�ení této situace. Výsledkem
práce bude návrh nìkolika efektivních stra-
tegií li�ících se rozsahem a tím i oèekáva-
nými pøínosy a náklady, z kterých budou
moci politiètí rozhodovatelé vybírat.
Výsledky studie jsou urèeny pro vládu a po-
èítá se s tím, �e MPO vyu�ije èást studie ja-
ko podklad pro tvorbu návrhu Energetické
politiky.

Studie je financována Svìtovou bankou
za pøispìní Ministerstva �ivotního prostøedí
a Ministerstva prùmyslu a obchodu. Na vy-
pracování studie se kromì  nìkolika èes-
kých firem (SRC International, SEVEn,
MARCH Consulting a RAEN) podílí také ni-
zozemský tým (ECN, DHV, SEO), prostøed-
nictvím kterého  je mo�né zúroèit nìkolika-
letou zku�enost s realizací podpùrných pro-
gramù a opatøení v Nizozemí. 

Pøi volbì vhodných opatøení k dosa�ení
vytýèených cílù se bude vybírat ze �irokého

spektra, které zahrnuje vyu�ití systémových
ekonomických nástrojù, dále tr�ních, finanè-
ních, informaèních, regulativních nástrojù
a dobrovolných dohod. Mezi ekonomické
nástroje pùsobící systémovì (viz ní�e) pøi-
tom patøí deregulace cen a zahrnutí �kod na
�ivotním prostøedí.  K posouzení jednotli-
vých opatøení bude pou�ito multikriteriální
hodnocení, které umo�ní zahrnout kromì
kriteria nákladové efektivnosti i jiné, tì�ko
kvantifikovatelné aspekty. Analýza náklado-
vé efektivnosti umo�ní odhadnout náklady
na dosa�ení daného zvý�ení energetické
efektivnosti anebo produkce obnovitelné
energie. Dal�ími dùle�itými kriterii jsou ne-
pøímé ekonomické, environmentální a soci-
ální dopady opatøení a jejich soulad s ostat-
ními spoleèenskými cíly a strategiemi.

V rámci hodnocení ka�dého opatøení je
nutné posoudit jeho pùsobení na celkovou
efektivnost vyu�ití zdrojù v ekonomice. Toto
kritérium zviditelní pøínos systémových eko-
nomických opatøení, jakými jsou deregulace
cen a postupné zahrnování �kod na �ivot-
ním prostøedí (externalit) podporující fungo-
vání efektivních tr�ních mechanismù.
Systémové nástroje toti� pùsobí prostøed-
nictvím tvorby správných cenových signálù,

kdy ceny odrá�í  skuteèné náklady ekono-
mických aktivit. Ceny tak následnì vstoupí
do v�ech ekonomických rozhodování a bu-
dou informovat o skuteèných nákladech jed-
notlivých alternativ. Vyluèuje se tak nutnost
centrálního rozhodovatele, který nikdy ne-
má tak dobré a komplexní informace o kon-
krétních mo�nostech, nákladech a ziscích
jako jednotliví investoøi. Systémové zásahy
do ekonomiky mohou samozøejmì zpùsobo-
vat �irokou �kálu zmìn a s tím souvisejících
nejistot, mo�ných rizik, nákladù z pøizpùso-
bování a distributivních dopadù. 

Rychlá deregulace cen energie v Èeské
republice je nevyhnutná k nápravì pokøive-
ného trhu, který v souèasné dobì chybnì
pùsobí pøi pøijímaní investièních rozhodnu-
tí. Umìle nízké ceny energie nemotivují
domácnosti k pøijetí úsporných opatøení,
které by pøi reálné úrovni cen uèinili bez ja-
kýchkoliv dal�ích podnìtù. Jde tady spí�e
o odstranìní ji� v minulosti provedeného
chybného opatøení. Tolik zdùrazòované
sociální dopady zde mohou být øe�eny
systémem sociálních dávek v pøípadech,
kdy je to potøebné. 

pokraèování na str.  2
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SEVEn jako èlen mezinárodního konsor-
cia v rámci projektu SACHA-II (provádìné-
ho pod hlavièkou UN/ECE EE 2000 - SAVE II)
letos v létì dokonèuje práce, zamìøené na
hodnocení spotøebièù bílé techniky na na-
�em trhu a na vybavenost domácností praè-
kami, chladnièkami, mraznièkami a dal�ími
elektrickými spotøebièi vèetnì osvìtlení.
Projekt má nìkolik fází - od hodnocení trhu,
technických vlastností nabízených spotøebi-
èù, pøes poznatky o chování spotøebitelù a�
po doporuèené scénáøe politiky státu v ob-
lasti domácích spotøebièù. 

Jednou z dùle�itých souèástí projektu
bylo i dotazníkové �etøení chování, zvykù
a vybavenosti èeských domácností. Bylo
osloveno pøes 1000 domácností a ve spolu-
práci s odbornými tazateli SEVEn a firmy
GfK Prague byly vyplnìny rozsáhlé dotazní-
ky. Výsledky tohoto �etøení budou v rámci
projektu vyhodnoceny a publikovány. Pøi øe-
�ení projektu se pracovníci SEVEn setkáva-
li s rùznými názory. U�ivatelé si uvìdomují,
�e pou�ívání tìchto spotøebièù stojí peníze,
ale nemají pøedstavu  o pøesných èíslech
a jakým zpùsobem lze tyto výdaje korigovat.

Vezmìme si napøíklad jeden prací cyklus
automatické praèky. Cena vyprání jednoho
kilogramu prádla závisí na spotøebované
elektrické energii, vodì a spotøebovaných
pracích prostøedcích. Pøitom není brána
v úvahu cena pøi nákupu praèky. 

Prùmìrná roèní spotøeba elektøiny u tøí
a� ètyøèlenné rodiny èiní 3500 kWh. Z této
spotøeby je cca 350 kWh roènì spotøebová-
no na praní prádla. V dne�ní dobì jsou na
trhu moderní automatické praèky, které jsou
energeticky úspornìj�í ne� jejich pøedchùd-
kynì. Pro vyprání 1 kg prádla pøi teplotì 60
0C spotøebují okolo 12-15 l vody a 0,23 kWh
elektrické energie, co� je asi o 30 % ménì
ne� praèky z roku 1980. 

Pøi porovnávání 11 typù automatických
praèek od jednoho výrobce byl zji�tìn roz-
ptyl energetické nároènosti od 0,19 do
0,27 kWh na jeden kilogram prádla pøi jed-
nom pracím cyklu a ve spotøebì vody od 12
a� 17 litrù na jeden kilogram prádla pøi jed-
nom pracím cyklu. Praèky byly hodnoceny
podle jednotné metodiky EN - 60456 z roku
1997 (nebo IEC 60-456) pøi standardním
pracím cyklu o teplotì 60°C. Ji� z prvního
pohledu jsou patrné rozdíly ve spotøebì
elektrické energie a vody (témìø o 30%).
Kromì  standardního hodnocení spotøeby
elektøiny pøi cyklu 60°C se pou�ívá také
hodnocení pøi teplotì 90°C bez pøedpírky.
Spotøeba elektrické energie vzrùstá pøi této tep-
lotì a� na 0,38 kWh na jeden kilogram prádla
pøi jednom pracím cyklu. Tento zpùsob praní je
navíc ji� zbyteèný. Prací schopnost moderních
pracích prá�kù i tekutých pracích prostøedkù je
stejná pøi 90°C jako pøi 60°C. Energetická spo-
tøeba je v�ak vy��í a� o 100 %.

V souèasné dobì, i kdy� to zatím tuzem-
ská legislativa nevy�aduje, bývá v obcho-
dech ji� øada praèek opatøena energetickými
�títky, tak�e orientace zákazníkù na energe-
ticky úspornìj�í spotøebiè by mìla být jedno-
du��í. Kromì technických parametrù (spo-
tøeba energie, otáèky, hluk apod.) jsou na
�títku uvedeny dal�í kvalitativní znaky, jako
prací schopnost a stupeò odstøedìní.
Zákazník si tak mù�e vybrat skuteènì nej-
lep�í praèku, ani� by byl ovlivnìn reklamou.

A co stojí jeden prací cyklus v praèce s ná-
plní prádla 5 kg (bez zapoètení poèáteèní in-
vestice)?

- spotøeba el. energie (1,15 kWh) 2,52 Kè
- spotøeba vody (75 l) 2,25 Kè
- dávka pracího prá�ku 7,00 Kè
Celkem prùmìrný ideální 
prací cyklus stojí 11,77 Kè

Cena ideálního cyklu je ovlivnìna rùzný-
mi okolnostmi a chybami, jako napø.:

l technickou úrovní praèky - uvedena na
�títcích praèek. Energetická spotøeba se
pohybuje v rozpìtí ± 30 %

l velikostí náplnì - do praèky je vkládáno
men�í mno�ství prádla ne� umo�òuje vy-
prat. Polovièní náplò zpùsobí, �e cena vy-
praného kg prádla prakticky stoupne a� na
dvojnásobek. Proto hledáme takové spo-
tøebièe, které umo�òují volit polovièní dáv-
ku prádla. Ta sni�uje náklady o cca 20 %.
Nejmodernìj�í praèky automaticky vá�í
náplò prádla a tomu pøizpùsobují dávková-
ní vody a energie.

l teplotou praní - pereme zbyteènì pøi vy�-
�ích teplotách. Vìt�ina prá�kù pere stejnì
kvalitnì i za teploty ni��í. Rozdíl ve spo-
tøebì el.energie pro 60 a 95°C je 100 %. 

l dávkování a cena pracího prostøedku -
volba pracího prostøedku a jeho dávková-
ní ovlivòují cenu praní významnì. Rozdíly
v cenách za jedno praní od 3 do
10 Kè/cyklus.

l pøi stejné cenì dávky pracího prostøedku
bude cena za jeden kilogram vypraného
prádla od 2,07 do 6,29 Kè na jeden kilo-
gram. Tento rozdíl (200 %) je pøedev�ím
zpùsoben polovièní dávkou prádla v praè-
ce pøi bì�ném cyklu.

Uvedený pøíklad nám ukazuje, �e spotøe-
bu energie a vody nesni�uje jen kvalitní vý-
robek, ale pøedev�ím chování u�ivatele. �e-
trným dávkováním pracích prostøedkù
a správným dávkováním prádla, volbou tep-
loty �etøíme nejen svoji penì�enku, ale i �i-
votní prostøedí.

Kontakt: Martin Da�ek, SEVEn
- pk -

Úspory energie v domácnosti

Prosazení významného zahrnutí envi-
ronmentálních externalit pomocí daní je
v nejbli��í dobì v Èeské republice neprav-
dìpodobné bez mezinárodní koordinace
alespoò v rámci Evropské unie. Dùvodem
je, �e zvý�ení cen vstupù zahrnutím zpùso-
bených �kod by pùsobilo na sní�ení konku-
renceschopnosti èeského prùmyslu, a spo-
leèný postup ve více zemích by toto ohro�e-
ní eliminoval. Dal�ím problémem internali-
zace je malá zku�enost s procesem, a tím
vìt�í nejistota pøi pøedvídaní dùsledkù. Tato
rizika je v�ak mo�né sní�it postupným zvy-
�ováním sazeb daní, kde je pøi urèování dal-

�ího vývoje sazeb mo�né reagovat na ji�
pozorované reálné dopady a zmìnu ekono-
mických podmínek. Je v�ak nutné zajistit
nemìnnost ji� stanovených budoucích sa-
zeb a ponechat dostateèný èasový prostor
pro pøizpùsobení a zahrnutí budoucího vý-
voje cen do investorských rozhodnutí.

Zavedení daní z energie nejen u nás, ale
i v Evropské unii a dal�ích zemích, brání  ta-
ké ohro�ení ekonomických zájmù politicky
vlivných skupin. Na druhé stranì v ekono-
micky vyspìlých zemích roste tlak na pøijetí
razantnìj�ích a ménì populárních opatøení,

a to pøedev�ím z potøeby dodr�ení závazkù
o sní�ení emisí skleníkových plynù v Kyotu.
Navíc se oèekávají pøíznivé dopady z vyu�i-
tí získaných pøíjmù ke sní�ení daòového za-
tí�ení práce, které by mìlo pomoci øe�it pro-
blém nezamìstnanosti. V nìkterých zemích
(napø. v Belgii, Nizozemí a severských stá-
tech) ji� dokonce byly provedeny první kro-
ky. Prozatím je v�ak pøi tvorbì strategie pro
Èeskou republiku nutné doèasnì nahrazo-
vat chybìjící systémová opatøení jinými,
i kdy� ménì efektivními dílèími opatøeními.

Kontakt: Jana Szomolányiová, SEVEn

Studie energetické efektivnosti v ÈR dokonèení ze str.  1



EEBW: 
Úspory energie

2000
Mezinárodní konference spojená s výsta-

vou pod názvem EEBW: Úspory energie, kte-
rou støedisko SEVEn v Praze poøádá od roku
1991, pøe�el v roce 1996 na dvouletou perio-
dicitu. �estý roèník se uskuteènil v roce 1998
a sedmý roèník akce SEVEn bude v magic-
kém roce 2000.

Po jednom roèníku, který se v uplynulém
roce konal v budovì Radio Svobodná
Evropa, se organizátoøi vrátí do
Kongresového centra (bývalý Palác kultury).
Termín je ji� objednaný a je mo�né s ním po-
èítat ve dnech:

17. � 19. øíjna 2000
Celkové téma se samozøejmì odvíjí od

sni�ování spotøeby energie a ochrany �ivotní-
ho prostøedí. Zamìøení jednotlivých semináøù
je ji� pøipravováno a bude uveøejnìno v pøí�-
tím èísle zpravodaje.

� vs �

V posledním èísle loòského roku (Zprávy ze SEVEn, 4/98) jsme informovali o transformaci
støediska SEVEn na obecnì prospì�nou spoleènost, která mìla probìhnout k 1. lednu 1999.
Z dùvodu zaneprázdnìní obchodních soudù byl návrh SEVEn na zmìnu vyøízen a� v kvìtnu.
Oficiálnì je tedy støedisko SEVEn obecnì prospì�nou spoleèností k 7. kvìtnu 1999.

Pro zákazníky SEVEn ani pro spolupracující organizace se prakticky nic nemìní, kromì to-
ho, �e bude tøeba doplnit nìkteré smlouvy, proto�e se zmìnou statutu získalo støedisko SEVEn
také nové identifikaèní èíslo organizace (IÈO). 

Na pøí�tì se tedy u� bude mo�né setkat pouze s názvem SEVEn, Støedisko pro efektivní vy-
u�ívání energie, o.p.s. nebo jen SEVEn, o.p.s.

� vs �
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Recenze internetové stránky SEVEn

SEVEn nadále neziskovou organizací

Støedisko SEVEn pøipravuje ve spolu-
práci s Èeskou energetickou agenturou
v podzimních mìsících sérii semináøù tý-
kajících se komunální energetiky. SEVEn
na nich chce na jedné stranì prezentovat
své stále bohat�í zku�enosti s regionálním
energetickým plánováním a na druhé stra-
nì reagovat na vznikající situace v obecné
poloze nebo i na konkrétních pøíkladech.
O termínech a místech konání je�tì není
rozhodnuto, ale zájemcùm o úèast budou
vèas zaslány podrobnìj�í informace.

Celkem bude od srpna do prosince
uskuteènìno pìt jednodenních semináøù,

které budou urèeny pro rozhodovatele
v komunální energetice. Pùjde o interaktiv-
ní formu setkání, na nich� bude úèastní-
kùm vylo�en intenzivním zpùsobem syste-
maticky utøídìný výklad klíèových témat,
a poté bude následovat obousmìrný dia-
log o mo�ných praktických dopadech nebo
aplikacích u jednotlivých úèastníkù.

V prùbìhu semináøù budou diskutována
témata:

� energetická politika a legislativa v ÈR
a v rámci EU

� energetické koncepty mìst a regionù
� postup pøi pøípravì konkrétních pro-

jektù

� zdroje financování komunálních pro-
jektù

� praktické pøíklady ji� realizovaných
projektù

V pøípadì zájmu o uvedené oblasti lze
kontaktovat pra�skou nebo èeskobudìjo-
vickou kanceláø SEVEn.

Kontakt:
Praha � ing. Jaroslav Marou�ek, 
tel.: 02�24252115, 24247552
Èeské Budìjovice � ing. Jiøí Neuwirth, 
tel.: 038�6350443

� vs �

Semináøe o komunální energetice

Koncem minulého roku byla internetová
stránka SEVEn aktualizována a od té doby je
pøehlednìj�í a obsahuje více informací.
V kvìtnovém èísle èasopisu Energie, plyn, tep-
lo & peníze byl v rubrice �Na�li jsme v síti ��
uveøejnìný èlánek recenzující tuto stránku.
Dovolujeme si recenzi pøetisknout:

Rozsáhlý server o energetice najdeme na
adrese � http://www.svn.cz, která se kom-
plexnì vìnuje problematice efektivního vyu�í-
vání paliv, energie a vytápìní, patøí Støedisku
pro efektivní vyu�ívání energie � SEVEn.
Z hlavní stránky jmenujme obsah:

§ Základní informace o SEVEn
§ Aktivity SEVEn
§ Projekty
§ Publikace
§ Zpravodaj Zprávy ze SEVEn
§ Bulletin energetických a ekonomických 

informací pro ÈR
§ EEBW: Úspory energie (støediskem

SEVEn pravidelnì poøádané konference)

§ Strategické posouzení vlivù energetických
koncepcí na �ivotní prostøedí
§ Kontakty

Webová stránka je propracována do vel-
kých podrobností a detailù a porovnává rùzné
druhy paliv a zdrojù vytápìní. Zvlá�tní pozor-
nost je vìnována cenové problematice, neza-
nedbatelný prostor stránky je pøipsán energe-
tickým koncepcím a auditùm. Radost z ná-
v�tìvy budou mít zajisté i ekologiètí aktivisté,
proto�e energetika a ekologie je zde skloòo-
vána dokonce samostatnì ve vzájemných
souvislostech. Na tomto serveru jsme nena-
lezli nic, o co �by se dalo otøít�. Náv�tìvu we-
bové stránky doporuèujeme a její obsah bu-
deme sledovat. Relativnì malý kolektiv této
energetické organizace, která poøádá pravi-
delnì i mezinárodní konference, je velmi agil-
ní a pro energetický rozvoj této zemì jistì vel-
mi potøebný.

Taková odezva na práci SEVEn velice tì�í.

� vs �
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Obnovitelná energie v Evropì
Ve dnech 25.� 27. bøezna 1999 se ko-

nal v nizozemském Amsterdamu druhý
Svìtový veletrh �udr�itelné energie�
(World Sustainable Energy Fair). V rámci
této akce probìhla výstava a nìkolik kon-
ferencí. Dvoudenní akce, která byla zaha-
jovací konferencí pro strategii Evropské
unie pro obnovitelnou energii, se zabýva-
la výrobou obnovitelné energie v nìkolika
evropských státech a pøedev�ím evrop-
skou strategií, stanovenou v �Bílé knize�.
Tento dokument prezentuje strategii za-
mìøenou na zvý�ení podílu obnovitelné
energie v EU do roku 2010 ze souèas-
ných 6 % na 12 %. Cílem takzvané star-
tovací kampanì, pøedstavené na tomto
setkání, je do roku 2003 urychlit rozvoj
zdrojù obnovitelné energie.

Zdroje energie se v jednotlivých ze-
mích li�í, a proto se vyu�ití obnovitelné
energie témìø ve v�ech evropských stá-
tech vyvíjelo rùznì. Pøebytek zdrojù fo-
silních paliv nebo velký potenciál jaderné
energie v nìkterých zemích zpravidla
omezily roz�íøení obnovitelné energie
(napø. v Británii, Francii, Belgii), ale jiné
zemì, které musejí vìt�inu paliv dová-

�et, dosáhly výrazného podílu obnovitel-
né energie (napø. Dánsko, Finsko,
Rakousko).

Rostoucí pozornost v uplynulé deká-
dì má zøejmì dvì hlavní pøíèiny. Stejnì
jako hrozba klimatických zmìn a záva-
zek pøijatý v rámci  Protokolu z Kjóta na-
stolují nutnost sní�it emise skleníkových
plynù, tak i potøeba diversifikace zásobo-
vání energií v budoucnu nutí zemì hle-
dat alternativní zdroje energie. Ze zdrojù
obnovitelné energie se v nejbli��í bu-
doucnosti nejvíce oèekává od biomasy
a vìtrné energie.

Problémem dal�ího rozvoje obnovitel-
ných zdrojù energie je skuteènost, �e ve
vìt�inì pøípadù jsou nadále potøebné
státní dotace nebo  nástroje jako pevné
tarify za obnovitelnou energii. Navíc,
probíhající liberalizace trhu s elektøinou
v Evropì pøiná�í pro obnovitelnou energii
mnoho nejistot. Právì proto se pøipravu-
je øada  alternativních programù financo-
vání s cílem zatraktivnit obnovitelnou
energii, fiskální opatøení, takzvané zele-
né osvìdèení atd.

Zajímavý zpùsob, jak stimulovat zele-
nou elektøinu, takzvaný model zelené
znaèky, byl zaveden v Nizozemsku.
Tento systém byl vyvinut po dohodì me-
zi podniky o výrobì urèitého procenta je-
jich elektøiny s vyu�itím obnovitelných
zdrojù energie. Výrobci elektøiny získají
zelenou znaèku za urèité mno�ství vy-
produkované obnovitelné energie. Tuto
znaèku lze prodat dal�ím spoleènostem,
které nejsou schopny vyrobit po�adova-
ný podíl obnovitelné energie ve svém
vlastním regionu.

Takový systém v�ak vy�aduje jasnou
definici toho, jaké zdroje energie  jsou
obnovitelné, a rovnì� spolehlivý systém
registrace. Na konferenci  v Amsterdamu
zaznìly návrhy k zavedení takového
systému na celoevropské  úrovni, aby
bylo mo�né vyrábìt energii z obnovitel-
ných zdrojù i v regionech, kde je produk-
ce nejnákladnìj�í, a aby se s obnovitel-
nou energií mohlo obchodovat mezi ze-
mìmi.

Kontakt: 
Michael ten Donkelaar, SEVEn

Obèanské sdru�ení TEREZA je koordi-
nátorem øady projektù pro zájmovou èinnost
dìtí ve �kolách i mimo nì. K nejznámìj�ím
patøí celosvìtový projekt GLOBE, který ma-
puje aktuální stav �ivotního prostøedí na�í
planety a pochází ze Spojených státù.
Energetikou se zabývá ménì známý pro-
gram ENERGIE. Pochází z Norska a roz�í-
øil se do øady evropských zemí. Dìti v zá-
kladních �kolách a ni��ích roènících gymná-
zií tak mají mo�nost nahlédnout do energe-
tického zázemí svých �kol a zkusit napodo-
bit práci energetikù. 

Pøihlá�ené �koly obdr�í pracovní se�ity
projektu. V první etapì se vìnují energetic-
kému auditu své �koly. Podle norské meto-
dy klíèových èísel vyèíslují celkovou spotøe-
bu �koly a vliv úsporných opatøení na sní�e-
ní nákladù za energie. V druhé, nezávislé
èásti se vìnují skuteèným úsporám v budo-
vì své �koly. Spolu s dìtmi z ostatních ev-
ropských zemí mìøí bìhem února po tøi týd-
ny spotøebu paliva a teploty v pøíslu�né bu-

dovì. První týden je srovnávací, v druhém
se sna�í nastavit optimální re�im vytápìní
a ve tøetím se sna�í maximálnì uspoøit. Ve
svých zprávách popisují i extrémní pøístupy
jako �týden jsme se uèili v kabátech, ale stá-
lo to zato, u�etøili jsme�. V rámci práce na
projektu zapùjèuje TEREZA digitální watt-
metry pro mìøení pøíkonu �kolních spotøebi-
èù a dìti vyèíslují, kolik stojí hodina provozu
zpìtného projektoru, videosoupravy, nebo
vaøení v �kolní kuchyni. Pro jednotlivce jsou
pøipraveny pracovní návody pro úspory
energie v domácnostech. 

Do projektu se ka�doroènì hlásí více
ne� padesát �kol.

Støedisko SEVEn se podílelo na poèát-
cích implementace projektu v Èeské repub-
lice, kdy bylo tøeba provést transformaci
norských podkladù na na�e podmínky.
Ka�doroènì provádí vyhodnocování do-
�lých zpráv. Vìnuje se odbornému dohledu
nad energetickou metodikou a hlavnì �
tvorbì srozumitelných návodù pro dìti i je-

jich uèitele. Èeská republika dokonce podá-
vala návrhy na úpravu mezinárodní metodi-
ky. Po personálních zmìnách ve vedení
projektu se tyto aktivity ke �kodì projektu
utlumily, ale zato vznikly jiné. V leto�ním ro-
ce navázaly v nejaktivnìj�ích �kolách na
práci dìtí profesionálnì provádìné audity
�pochùzkového� typu. Za finanèního pøís-
pìvku nadace Partnership vyèíslila firma
Kru�nohorské sdru�ení pro úspory energie
úsporný potenciál �koly a nabídla své slu�-
by pøi komerèním financování projektu z do-
sa�ených úspor. Pøíspìvek pro jednu �kolu
èinil 15 tisíc korun. Finanèní spoluúèast �ko-
ly byla symbolická � ve vý�i 2 tisíc korun.

Kontakt: 
Ivana Holubcová, TEREZA, 
sdru�ení pro ekologickou výchovu, 
Ji�ní IV/1750, Praha 4, Tel.: 02�769401, 
E�mail: ivana.holubcova@terezango.cz

� ti �

Úspory energie ve �kolách oèima dìtí
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Vìtrná energetika � víra i nadìje?
V nedávno utichlém víru diskusí o do-

stavbì jaderné elektrárny Temelín obèas
padla �karta obnovitelných zdrojù�.
Skupiny, které o této cestì hovoøily, argu-
mentovaly s témìø nevyèerpatelnými mo�-
nostmi tìchto zdrojù na na�em území.
Skuteènost je, bohu�el, jiná. 

Potenciál vìtrné energetiky na na�em
území se podle hodnocení Ústavu fyziky
atmosféry  Akademie vìd ÈR rovná 1000
vìtrným turbínám o jednotkovém výkonu
600 kW. Uva�uje se s nimi do míst, kde je
prùmìrná rychlost vìtru vìt�í ne� 5 metrù
za sekundu. Pøi výstavbì celého tisíce
elektráren lze dosáhnout instalovaného vý-
konu 600 MW. Roèní výroba se pak bude
pohybovat mezi 800 � 1300 GWh.  To je
asi 1 � 2 % na�í národní výroby elektrické
energie. Investièní náklad � okolo 
27 mld. Kè.

To jsou informace získané z Ústavu fy-
ziky atmosféry Akademie vìd ÈR od
RNDr. Josefa �tekla, CSc.

Práce, kterou zpracovalo støedisko
SEVEn pro významného výrobce elektric-
ké energie poskytla dal�í informace o této
oblasti výroby elektrické energie, kde víra
a dobrý úmysl bývají nadøazeny reálným
mo�nostem. V souèasné dobì se ve statis-
tikách uvádí instalovaný výkon na�ich vìtr-
ných elektráren 7,5 MW na 17 lokalitách.
Z nich ale dodává elektøinu do sítì jen pìt.
Skuteèný výkon je 4,1 MW a podíl na celo-
státní výrobì elektrické energie � 0,003%.
Ostatní elektrárny jsou dlouhodobì odsta-
veny nebo u� dokonce demontovány.
V komerèním provozu byly v roce 1998 jen
lokality Dlouhá Louka, Svatý Hostýn,
Ostru�ná, Mladoòov, Velká Kra� a ke kon-
ce roku spu�tìný Mraveneèník. Ani tyto
dosud provozované elektrárny v�ak nepøi-

ná�ejí svým provozovatelùm zisk. Ze �et-
øení vyplynulo, �e podnikatelské projekty
ve vìtrné energetice byly u nás vesmìs
zalo�eny na nesprávných pøedpokladech.
V øadì pøípadù byla pou�ita nespolehlivá
a hluèná technologie tuzemské výroby, jin-
de byla �patnì namìøena rychlost vìtru
a nìkteøí podnikatelé zase uvìøili nepodlo-
�eným slibùm politikù z první poloviny de-
vadesátých let o brzkém zvý�ení výkup-
ních cen elektrické energie. Øada investo-
rù rozhodovala o desetimilionových inves-
ticích na základì zkreslených informací.
Vìtrná energetika u nás v souèasnosti za-
�ívá období deziluzí. Podobnou situaci
pro�ili døíve také pøíznivci dal�ích obnovi-
telných druhù energie, jakými jsou napøí-
klad vodní nebo sluneèní energie.

Kontakt:
Ing. Ladislav Tintìra, SEVEn

� ti �

Energetický koncept aglomerace Tábor
Zpracovat energetickou koncepci

území, na nìm� �ije 45 tisíc obyvatel,
kde je rozvinutý prùmysl, nìkolik velkých
tepelných zdrojù, propojená sí� zásobo-
vání teplem a øada zájmových skupin
prosazujících své zájmy, jim� v�em je
tøeba vyhovìt �  to byl úkol pro støedisko
SEVEn pøi poèátku prací v územní aglo-
meraci Tábor � Sezimovo Ústí � Planá
nad Lu�nicí. Zájmy v�ech tøí mìst zastu-
poval jako zadavatel Mìstský úøad
Tábor.  Cílem práce bylo spoleènì vy-
tvoøit moderní energetický dokument,
schopný �ivota v tr�ním prostøedí.
Práce musela být v kontextu s konkrét-
ními problémy zadavatelù jak v podmín-
kách souèasného stavu, tak pro budoucí
období. 

Mìstská aglomerace zahrnuje tøi
mìsta Tábor, Sezimovo Ústí a Planou
nad Lu�nicí s více ne� 45 tisíci obyvate-
li. Význaèným prvkem v energetice úze-
mí je rozsáhlá soustava centralizované-
ho zásobování teplem.  Parní sí� propo-
juje ètyøi základní zdroje s více ne� sto
�edesáti odbìrateli. Severní èást území
zásobuje Teplárna Tábor. V ji�ní èásti
dodává páru spoleènost ECS, která
vznikla po privatizaci podniku SILON vy-
èlenìním energetických provozù.  Vìt�í
polovina tepla z propojené soustavy se
dodává pro prùmyslové odbìry, zbytek
pro byty a nevýrobní sféru. Celkový in-
stalovaný výkon v teple je 399 MW

a v elektrické energii 70 MW.  V budouc-
nu se navíc v ji�ní oblasti uva�uje
o stavbì paroplynové elektrárny s elek-
trickým výkonem 50 MW a se stavbou
prùmyslového zdroje na spalování døev-
ního odpadu s elektrickým výkonem
okolo 2 MW.  Velikost zdrojù a rozsah
tepelných sítí nejlépe vynikne pøi porov-
nání s aglomerací nepomìrnì vìt�ích
Èeských Budìjovic, které mají 100 tisíc
obyvatel. Zde je instalováno v tepláren-
ských zdrojích 480 MW tepla a 66 MW
elektrického výkonu.

Souèástí práce bylo definování vzta-
hu mìsta k výrobì a spotøebì energie.
Zde se projevil zájem mìsta jako správ-
ce území (obèané�volièi versus ceny
tepla a ekologie), zájem mìsta jako
vlastníka energetických statkù a zájem
mìsta jako významného spotøebitele
energie.  Takto definované zájmy se
promítly do jednotlivých statí energetic-
kého dokumentu.  

Základní energetická bilance území
byla stanovena na základì výpoèetního
modelu SEVEn s daty státní statistiky,
meteorologù a distribuèních spoleèností
tepla, plynu a elektrické energie.
Budoucí vývoj byl odhadnut v plo�e me-
zi vysokým (rùstovým) a nízkým (pokle-
sovým)  scénáøem. Pomocí multikriteri-
álního hodnocení byly stanoveny oblasti
s doporuèeným zpùsobem zásobování
energií.

Detailnìj�í územní pohled byl zpraco-
ván v rámci pøípadové studie pro mìst-
skou èást Èelkovice. Souèástí pøípadové
studie je návrh zavedení my�lenek
systému �energetického managementu�
na území. Jde o zpùsob, jím� mù�e
mìsto v chybìjícím legislativním pro-
støedí posuzovat a ovlivòovat soutì�
mezi dodavateli energií.  

Souèástí dokumentu je pro SEVEn ji�
tradièní èást � návrh demonstraèního
projektu pro úspory energie v mìstských
budovách. Jde o objekty základních �kol
a systém sledování a ovlivòování spo-
tøeby energie, a o systém optimálního
smìrování finanèních prostøedkù na
opravy a údr�bu. Na energetický doku-
ment navazuje GIS (grafický informaèní
systém), který v nìkolika vrstvách
v elektronické podobì zobrazuje zdroje
a spotøebièe energie,  rozvody sí�ových
energetických médií, emise a energetic-
ké bilance.

Kontakt: 
Ing. Franti�ek Dìdiè, 
starosta mìsta Tábor,
Tel.: 0361�253030, 
Fax: 0361�253339, 
E�mail: mutabor@mbox.vol.cz
Ing. Ladislav Tintìra, SEVEn

� ti �
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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

červenec 99 – říjen 99
VII

X

DOMOV A TEPLO
Výstava bytového vybavení, nábytku
a teplo
Lysá nad Labem, Èeská republika, 
2. � 5. záøí 1999
Kontakt: Výstavi�tì Lysá nad Labem s.r.o.
Tel.: 0325�552050, Fax: 0325�551169

LIBERALIZACE TRHU S ENERGIÍ
1. èesko�nìmecko�rakouská konference
o liberalizaci trhu s energií ve støední 
a východní Evropì
ÈVUT Praha, Èeská republika, 
6. � 8. záøí 1999
Kontakt: CEM 1999, c/o Jan Píchal,
Praha
Adresa: katedra fyziky FEL ÈVUT,
Technická 2, 166 27 Praha 6, 
E-mail: pichal@feld.cvut.cz

STAVOTECH PARDUBICE
Stavební a technický veletrh
Výstavní centrum Ideon � Pardubice, 
Èeská republika, 7. � 9. záøí 1999
Kontakt: Omnis Expo s.r.o., Olomouc
Tel.: 068�5516155, Fax: 068�5232097, 
E-mail: omnis@omnis.cz,
http://www.vvv.cz

DOMOTECHNIKA
Veletrh domácí techniky, spotøebièù 
a osvìtlení
Areál Strahov � Praha, Èeská republika, 
8. � 11. záøí 1999
Kontakt: Terinvest, Praha
Tel.: 02�21992132, Fax: 02�21992139

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ 
VELETRH
Energetika a silnoproudá elektrotechnika
� dominanta veletrhu
Výstavi�tì, Brno, Èeská republika, 
13. � 17. záøí 1999
Kontakt: Brnìnské veletrhy a výstavy a.s.,
Brno
Tel.: 05�41152960, Fax: 05�41153044, 
E-mail: msv@bvv.cz,
http://www.bvv.cz/MSV

FOR ARCH
10. roèník mezinárodní stavební výstavy
Praha � Letòany, Èeská republika, 
21. � 25. záøí 1999
Kontakt: ABF a.s., Praha

Tel.: 02�22891111, Fax: 02�22891198, 
E-mail: veletrhy@abf.cz, http://www.abf.cz

HIT
5. mezinárodní veletrh spotøební 
elektrotechniky a techniky pro domácnost
Výstavi�tì Praha, Èeská republika, 
23. � 27. záøí 1999
Kontakt: Progres Partners 
Advertising s.r.o., Praha
Tel.: 02�24218403, 24213905, 
Fax: 02�24218312, 
E-mail: info@ppadvert.cz, 
http://www.ppadvert.cz/hit/index.html

TEPLÁ U�ITKOVÁ VODA
Semináø na téma �teplá u�itková voda�
Novotného lávka Praha, Èeská republika,
6. øíjen 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 vý-
stava spotøební elektroniky, elektrospotøe-
bièù 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 do-
mácích 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

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

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

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


