
Mìsto Kladno má více jak 70 tisíc oby-
vatel. Èást obyvatel pocítila existenèní neji-
stotu po krachu ocelárenského gigantu
POLDI, èást za prací dojí�dí do tøicet kilo-
metrù vzdáleného velkomìsta � Prahy.
Vìt�ina z kladenských obyvatel bydlí v by-
tových domech. Procházka po zdej�ích síd-
li�tích je dobrou exkurzí do historie èesko-
slovenské typizace bytových budov v obdo-
bí po roce 1945. Po roce 1990 pøe�la sprá-
va mìstského bytového fondu na øadu ma-
lých realitních kanceláøí. Jejich pùsobení
nesplnilo oèekávání vedení mìsta. Proto
poèátkem roku 1999 vznikla Správa byto-
vého fondu Kladno (SBF), jako spoleènost
s ruèením omezeným. Vlastníkem spoleè-
nosti je mìsto Kladno. Spoleènost si klade
vy��í cíle, ne� je jenom vybírání nájemné-
ho, opravy a údr�ba domù. Koneèným cí-
lem je revitalizace sídli�� jako místa k byd-
lení na poèátku nového století. Pøedstava
zahrnuje systémové � projektové øe�ení.
Jde o zkombinování celkových oprav domù,
nápravy vad panelové výstavby, zateplení
fasád, støe�ních nástaveb a vestaveb, ale
i zmìny funkce nìkterých objektù. K tomu
pøistupuje i øe�ení ulièního parteru, mìst-
ské zelenì a barevného øe�ení fasád.

Mù�e zapadnout energetický audit do
takto rozsáhlého projektu? Ji� v poèátcích,
pøi formulaci prvních zásad, bylo jasné, �e
investièní prostøedky budou omezené.
Jejich efektivní pou�ití je základem projek-
tového øe�ení. Energetický audit je zde
v roli jednoho z prvních indikátorù efektiv-
nosti vyu�ití investic. V poèátcích spoluprá-

ce SBF s týmem energetických auditorù byl
po�adavek na pouhé pro�etøení plateb za
teplo. Ty se v nìkterých domech vymykaly
z prùmìru okolních domù. Pøíèiny byly na-
lezeny dílem v nekvalitním stavebním pro-
vedení objektù, dílem v nepøesné evidenci
�zdìdìné� po pøedchozích realitních kance-
láøích. Po dobrých zku�enostech byl navr-
�en, proveden a odladìn model energetic-
kého auditu, který odpovídá na po�adavky
zadavatele. Pou�itý postup umo�òuje pru�-
nì reagovat na okam�itou potøebu zadava-
tele a poskytuje mu standardní výsledky.
Zpracovateli auditu umo�nila dùsledná
standardizace v�ech postupù nabídnout
pøíznivou cenu auditù. 

Pou�itý postup má dvì èásti � analytic-
kou a syntetizující. První se zabývá sbìrem
a analýzou vstupních údajù. Jde napøíklad
o získání zachované archivní dokumenta-
ce, prohlídku objektu, fakturaèních dat od
dodavatele tepla a klimatických údajù za
poslední léta.

Podle stavebních projektù je vytvoøen
poèítaèový model budovy. Jeho vypoètená
spotøeba tepla na vytápìní se následnì po-
rovnává se skuteènými hodnotami z faktur.
Pøesnost modelu se obvykle pohybuje od 2
do 10 %, co� pro následné ekonomické vý-
poèty plnì vyhovuje. Výstupem analytické
èásti je �zji�tìní auditu� � poznatky, z nich�
vychází návrh øe�ení. V syntetizující èásti
je navr�ena øada opatøení k dosa�ení úspor
energie. Jde o finanènì nároèná, jako je za-
teplení fasády, nebo dokonce výmìna
oken, ale i pomìrnì levná, jako utìsnìní
oken, nebo témìø beznákladová � zavedení

sledování spotøeby samotnými nájemníky.
Správci budov podává tato èást auditu infor-
maci o celkovém potenciálu energetických
úspor v objektu � to kdyby se pou�ila v�ech-
na opatøení bez ohledu na náklady.
Investièních prostøedkù je v�ak omezené
mno�ství. Dal�í informací jsou proto náklady
na provedení jednotlivých opatøení a jejich
pøínos v úsporách nákladù na vytápìní.
Pomùckou pro rychlou orientaci je graf �na-
bídkové køivky�. Zde je vyèíslena cena uspo-
øené energie pro jednotlivá opatøení. Pøi sou-
èasné cenì tepla 294 Kè/GJ pak obvykle vy-
chází jako efektivní sledování spotøeby ná-
jemníky, utìsnìní oken a izolaèní zasklení
schodi��. Zateplení fasády pøekraèuje sou-
èasnou cenu tepla � nìkdy jen mírnì, jindy
výraznìji. Výmìna oken je z ekonomického
hlediska neefektivní ve v�ech pøípadech.
A zde právì nastupuje hledisko systémové-
ho pøístupu. Zadavatel posoudí, zda není po-
tøeba okna vymìnit pro jejich �patný fyzický
stav. Podobnì se rozhoduje i u fasády, kdy
zva�uje mo�nost �ádosti o státní podporu
pro odstraòování vad panelových technolo-
gií, nebo podporu z programù úspor energie. 

Z prvních, více jak deseti provedených
auditù jsou ji� první zobecnitelné výsledky.
Potenciál úspor se pohybuje okolo padesáti
procent. 
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Energetický audit pro�etøil i tento kladenský øadový bytový dùm s rohovou sekcí. Typ T16 byl postaven 
v roce 1957 a je v nìm 66 bytù a komerèní prostory. Mìrná spotøeba energie na vytápìní dosahuje 
170 kWh/m2*rok. Bez ohledu na náklady by bylo mo�no uspoøit a� 42 procent roèních nákladù.
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V leto�ním roce do�lo k finanènímu spojení
EBRD a firmy Siemens v podobì kapitalizace fi-
rem energetických slu�eb v zemích støední
a východní Evropy (viz Zprávy ze SEVEn
è. 3/99). V druhé polovinì roku 1999 zaèala fun-
govat samostatná firma energetických slu�eb
také v Èeské republice pod názvem Landis &
Staefa ESCO.

Jednou z nejvhodnìj�ích cest, jak realizovat
energeticky úsporné projekty, je podpora meto-
dy Energy Performance Contracting a poskyto-
vání finanèních zdrojù pro firmy energetických
slu�eb (Energy Service Company � ESCO).
Uvedenou metodu lze zjednodu�enì popsat ja-
ko investice do rekonstrukcí technologických
zaøízení v budovách na úèet budoucích úspor
energie a souvisejících nákladù.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj
(EBRD) se spojila s divizí Landis & Staefa spo-
leènosti Siemens Building Technologies, aby
pøispìla ke sní�ení enormního plýtvání energií
v zemích ve støední a východní Evropì. Divize
Landis & Staefa, která døíve bývala samostat-
nou �výcarskou firmou Landis & Gyr, je nyní
souèástí koncernu SIEMENS.

Výsledkem této spolupráce je v Èeské re-
publice zalo�ení spoleèného podniku Landis &
Staefa ESCO (CZ) s.r.o. Jedná se o finanèní
spojení, které vyústí v realizaci mnoha projek-
tù sni�ujících spotøebu energie. Divize Landis
& Staefa v rámci spoleènosti Siemens
Building Technologies patøí mezi vedoucí svì-
tové firmy v oblasti øízení a regulace spotøeby
energie a její pøedchùdce spoleènost Landis &
Gyr vyvíjela v Èeské republice èinnost v ob-
lasti poskytování slu�eb metodou EPC ji� nì-
kolik let.

Kromì èeského zastoupení zalo�ila divize
Landis & Staefa spoleènosti Siemens Building
Technologies firmy energetických slu�eb
v Polsku, Maïarsku a na Slovensku. EBRD
poskytla pro ka�dou z tìchto firem 35 % poèá-
teèního kapitálu. Divize Landis & Staefa spo-
leènosti Siemens Building Technologies doda-
la zbytek poèáteèního kapitálu a stala se hlav-
ním vlastníkem zmínìných firem. Celková su-
ma uvolnìných finanèních zdrojù pro v�echny
ètyøi zemì dosáhla objemu zhruba 200 miliónù
EURO (tj. asi 7 miliard korun). Objem realizo-
vaných a rozpracovaných projektù v regionu je
nyní ve vý�i pøibli�nì 20 miliónù EURO.

Støedisko EPC pracuje v rámci Landis &
Staefa ji� od roku 1995. Ve vý�e popsané po-
dobì pak od 1. øíjna 1999.

Cílem nabízených slu�eb je nalézt ekono-
micky vyu�itelné úspory energie, realizovat po-
tøebná technická opatøení formou komplexní do-
dávky investic a slu�eb a v pøípadì potøeby za-
jistit investièní prostøedky formou syndikované-
ho úvìru spoleèností SIEMENS a EBRD.
Zákazník tak získá komplexní øe�ení svých
energetických problémù se zárukou úspì�ného
výsledku.

Klientelou jsou instituce rozpoètové a pøís-
pìvkové sféry, mìsta a mìstské podniky a rov-
nì� stabilizované soukromé prùmyslové podni-
ky schopné poskytnout garance pro dlouhodobý
úvìrový vztah.

Kontakt: Ing. Vladimír Sochor, 
Landis & Staefa ESCO (CZ),
s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142
01 Praha 4 � Lhotka, 
Tel.: 02�61342466, 
Fax: 02�61342358, 
e-mail: SochorV@cz.sibt.com
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pokraèování ze str. 1
Na�ly se objekty, kde by bylo mo�no za-

teplení fasády realizovat jako ekonomicky
efektivní, a dal�í kde by staèila jen malá státní
podpora. Zastupitelùm mìsta byl pøedlo�en
informaèní materiál ve formì �energetického
prùkazu domu�, který ve srozumitelné formì
ukazuje energetickou nároènost objektu. 

Informace:
SEVEn støedisko pro efektivní vyu�ívání 
energie, o.p.s., Ing. Ladislav Tintìra, 
vedoucí týmu auditorù
e-mail ladislav.tintera@svn.cz
SBF � Správa bytového fondu Kladno, s.r.o., 
Námìstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno 
Ing. Karel Vodièka,
technický námìstek, vodicka@sbf.cz

Semináøe o komunální energetice III.
Jak jsme informovali v minulých èíslech na�e-

ho Zpravodaje, od øíjna organizuje firma SEVEn,
o.p.s. ve spolupráci s Èeskou energetickou
agenturou semináøe na téma �Pøíprava a realiza-
ce komunálních energetických projektù�.
Semináøe jsou svým zamìøením pøipraveny pro
rozhodovatele z mìstských a obecních orgánù
a probíhají v rùzných mìstech pøevá�nì ji�ních
Èech.

První ze semináøù probìhl v atraktivním pro-
støedí hotelu �tekl ve mìstì Hluboká nad Vltavou
26.øíjna 1999 . Druhý semináø, který se konal
v neménì atraktivním a zajímavém prostøedí ho-
telu Rù�e v Èeském Krumlovì probìhl 25. listo-
padu 1999 a zatím poslední semináø se konal
30.listopadu 1999 v historickém centru jihoèes-
kého mìsta Tábor.

Úèastníci si ze semináøù odná�ejí poznatky,
které vyu�ijí pøi práci ve svých úøadech. Struktura
semináøe je koncipována tak, aby si z pøedná�ek
trvajících jedno dopoledne, odnesli úèastníci
plo�né informace o tom, co je tøeba vìdìt a èím
se øídit pøi pøípravì kvalitních projektù. Tím pøi-
spìjí ke sní�ení spotøeby energie, zvý�ení kom-
fortu bydlení obèanù, ochranì �ivotního prostøedí
a v neposlední øadì i k úspoøe penìz mìsta a ob-
ce a tím i jejích obyvatel. 

Na semináøích zaznìla námi ji� døíve zmiòo-
vaná témata, která úèastníkùm odpøedná�eli od-
borníci firmy SEVEn, o.p.s, v èele s øeditelem
spoleènosti ing. Jaroslavem Marou�kem, CSc.
Pozvání k úèasti na semináøích pøijali i zástupci
firmy Urban Reaserch, kteøí se ujali prezentace
témat z oblasti municipálních úvìrù a financová-
ní. Souèástí semináøù jsou i pracovní obìdy, na
kterých je mo�né vymìnit si v neformálním
ovzdu�í zku�enosti a poznatky jak s pøedná�ejí-
cími, tak s kolegy z ostatních municipalit. Po obì-
dì, který navazuje na pøedná�kovou èást semi-
náøe, následují individuální konzultace ke kon-

krétním projektùm. Tato èást semináøe je vyu�í-
vána zástupci nìkterých rozhodovatelù k øe�ení
problematiky jednotlivých obcí a k výmìnì zku-
�eností s pøedná�ejícími a se svými kolegy.

Z obecného vyhodnocení semináøù, které fir-
ma SEVEn, o.p.s. prùbì�nì provádí, vyplývá, �e
nejvìt�í zájem je mezi úèastníky o téma
�Pøíprava energetických projektù� a téma
�Finanèní zdroje�. V tìsném závìsu pak o tema-
tiku �Rizika a rozhodování o energetických pro-
jektech� a �Základù ekonomické a finanèní analý-
zy�. Obecnì lze øíci, �e organizaci a odbornou
úroveò semináøù hodnotí úèastníci velmi kladnì
a tak nic nebrání tomu, abychom se s pøípadný-
mi dal�ími zájemci se�li na dal�ích semináøích,
které se uskuteèní v prùbìhu ledna.

�mr�

Kontakt: Hana Bártová, tel.: 02/24252115,
SEVEn, Slezska 7, 120 56  Praha 2

Obrázek schematicky ilustruje správný postup pøi
pøípravì projektù.

STUDIE PROVEDITELNOSTISTUDIE PROVEDITELNOSTI

VÝBÌR JEDNÉ Z VARIANTVÝBÌR JEDNÉ Z VARIANT

PODNIKATELSKÝ PLÁNPODNIKATELSKÝ PLÁN

VYJEDNÁVÁNÍ O FINANCOVÁNÍVYJEDNÁVÁNÍ O FINANCOVÁNÍ

--------------------------------------------

TECHNICKÁ DOKUMENTACETECHNICKÁ DOKUMENTACE

REALIZACEREALIZACE

Energetický prùkaz získal dùvìrné oznaèení �tech-
nièák pro barák�. Podobné �títky vy�aduje legislati-
va EÚ i pøipravovaný zákon o hospodaøení energií
zatím jen pro domácí spotøebièe. V Rakousku se
v�ak ji� pou�ívá a i u nás znamená cenný zdroj 
informací.

Evropské partnerství pøi poskytování EPC
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Projekt �Energie a �ivotní prostøedí�

EEBW: 
Úspory energie

2000
Termín 7. mezinárodní konference a výstavy

EEBW se stále více blí�í a tak i v tomto èísle pøi-
ná�íme informace, které jistì uvítají v�ichni zá-
jemci o tuto akci. 

Ji� od roku 1992 je mezinárodní konference
a výstava EEBW pøíle�itostí pro odborníky
z Èeské republiky, státù støední a východní
Evropy a ostatních zemí z celého svìta k disku-
si nad aktuálním dìním v oblasti efektivního vy-
u�ívání energie.

Konference roku 2000 bude zamìøena na
celou øadu projednávaných témat, z nich� nej-
dùle�itìj�ími jsou:
§ postavení úspor energie pøi liberalizaci trhu

s energiemi
§ úspory energie ve vztahu k po�adavkùm na

harmonizaci hospodáøství se standardy
Evropské unie
§ energetická politika a legislativa
§ regionální rozvoj a energetické plánování
§ budoucí úloha programù energetických úspor
§ financování energeticky úsporných projektù
§ pøeká�ky realizace projektù úspor energie

Dal�ími projednávanými tématy budou napø.:
§ otázky realizací nízkoenergetických a záro-

veò nízkonákladových domù pro bydlení
§ aktivity podnikù energetických slu�eb v ÈR

a v zemích støední a východní Evropy
§ vliv dopravy na udr�itelný rozvoj
§ energeticky úsporné chování atd.

Pøinést konkrétní informace na vysoké od-
borné úrovni o souèasném stavu a vývoji ener-
getického sektoru v Èeské republice i ve svìtì
s ohledem na �ivotní prostøedí je hlavním cílem
konference. Dále diskuse nad tématy, která jsou
v souèasné dobì velmi aktuální a pøedstavení
realizovaných projektù èi øe�ení, které význam-
nì pøispìly k poznání nových cest, metod
a energeticky úsporných postupù na cestì
k udr�itelnému rozvoji.

Konference bude místem pro prezentaci nej-
novìj�ích my�lenek, zku�eností i úvah z oblasti
efektivního vyu�ívání energie ve formì pøedná-
�ek nebo písemnou prezentací na panelech.

Zájemci o pøednesení pøíspìvku na konfe-
renci, pøípadnì o jinou formu úèasti na �EEBW:
Úspory energie 2000� se na nás mohou obrátit
v pra�ské kanceláøi SEVEn.

Kontakt: Marie Havlíèková, 
Martin Da�ek, SEVEn
e-mail: marie.havlickova@svn.cz,
martin.dasek@svn.cz

�mh�

Jednodenní mezinárodní diskusní semi-
náø, který se týkal úspory elektøiny v osvìtle-
ní se konal dne 21. øíjna 1999 (shodou okol-
ností v den 120. výroèí rozsvícení první
Edisonovy �árovky) v Praze. Jeho cílem bylo
nalézt bariéry, bránící �ir�ímu roz�íøení ener-
geticky úsporného osvìtlování v èeských do-
mácnostech a zejména hledání cesty k pøe-
konání tìchto bariér.

Pozvání k úèasti na semináøi pøijala zhru-
ba tøicítka odborníkù v oblasti osvìtlování,
mezi nimi� byli zástupci výrobcù svìtelných
zdrojù, elektrických distribuèních spoleèností,
nevládních organizací pracujících v energeti-
ce a dal�ích zájemcù o energeticky úsporné
osvìtlení. 

V úvodu semináøe byly pøedneseny pøís-
pìvky, informující o oblasti u�ití úsporných
svìtelných zdrojù ve státech EU, o souèas-
ném technickém vývoji, zmínìna byla i pro-
blematika testování svìtelných zdrojù.

Stì�ejní èástí semináøe byla pak modero-
vaná diskuse, v jejím� prùbìhu se úèastníci
sna�ili najít odpovìdi na nìkteré otázky
v souvislosti s osvìtlováním èeských domác-
ností. Výsledek diskuse lze shrnout do nìko-
lika základních bodù:
§ úroveò vybavenosti èeských domácností

úspornými svìtelnými zdroji (kompaktní a li-
neární záøivky) je srovnatelná se situací
v zemích EU
§ lidé obecnì znají pojem �úsporný svìtelný

zdroj�, pro dal�í zvy�ování instalací je tøeba

prohloubit informovanost ve smyslu ekono-
mických pøínosù tìchto zdrojù a jejich tech-
nických vlastností (�ivotnost, barva svìtla,
volba pou�ití atd.)
§ ceny kompaktních záøivek v poslední dobì

dosáhly významného poklesu, na dùle�itos-
ti v�ak získávají otázky kvality svìtelných
zdrojù, prodávaných za nízké ceny. Zde by-
la diskutována mo�nost zavedení systému
testování a oznaèování výrobkù, dosahují-
cích pøedem dané parametry (�ivotnost
atd.)
§ mnoho je tøeba je�tì vykonat ve vývoji

a propagaci svítidel, vhodných pro kom-
paktní záøivky se zabudovaným pøedøadní-
kem, stejnì jako v informovanosti kupujících
o svítidlech pro jednopaticové záøivky
§ kompaktní záøivky se zabudovaným pøed-

øadníkem jsou vhodné zejména pro náhradu
�árovek ve stávajících svítidlech, pøi nových
nákupech je vhodné spotøebitele orientovat
na svítidla s jednopaticovými záøivkami

Proto�e je tøeba, aby my�lenky, vze�lé
z tohoto semináøe, mìly konkrétní dopady,
pøipravuje SEVEn, Støedisko pro efektivní vy-
u�ívání energie ve spolupráci se Svìtovou
bankou/IFC pro rok 2000 projekt, který vý�e
zmínìné aktivity (a nejenom je) dovede díky
financím z ekologického fondu Svìtové ban-
ky (GEF) k reálným výsledkùm.

Kontakt: Martin Da�ek, Michael ten
Donkelaar, SEVEn
e-mail: martin.dasek@svn.cz

Cesty ke zvý�ení u�ití úsporných 
svìtelných zdrojù v domácnostech ÈR

Dvouletý projekt �Energie a �ivotní pro-
støedí ÈR� má za cíl podpoøit èesko�nìmec-
kou spolupráci v souvislosti s oèekávaným
vstupem ÈR do EU. Vzhledem k tomu, �e
nìmecká strana nemá tak �iroké znalosti tr-
hu v Èeské republice v oblasti technologií
a know�how pro �ivotní prostøedí a u�ití
energie, chce prohloubit vzájemné poznání
a spolupráci v etapì pøizpùsobování legisla-
tivy ÈR legislativì EU. Projekt projednaný
na úrovni obou ministerstev �ivotního pro-
støedí byl vyhlá�en nìmeckou Agenturou pro
ochranu �ivotního prostøedí (Umwelt-
bundesamt) po pøedchozích diskusích
s Èeskou energetickou agenturou. Má po-
skytnout prostor pro tvùrèí èinnosti v rámci
spolupráce.

Hlavním tì�i�tìm projektu budou dva
dvoudenní semináøe, od nich� se oèekává
vzájemná ucelená informovanost a dialog na
rùzných úrovních. Semináøùm pøedchází
zpracování studie o souèasné situaci v �i-
votním prostøedí a energetice ÈR. Do toho je
rovnì� zahrnut popis stavu legislativy ve
vztahu k EU na èeské stranì a jeho srovná-
ní se stavem legislativy v souvislosti se vstu-
pem ÈR do EU na nìmecké stranì. Z prací,
které semináøùm pøedcházejí, a z jednání

obou stran by mìly vyplynout priority pro
dal�í diskusi a témata a oblasti pro jednání
v prùbìhu semináøù a oblasti dal�í 
spolupráce.

První semináø, který se bude konat
v bøeznu pøí�tího roku, bude zamìøen na
otázky pøipojení Èeské republiky k EU, har-
monizaci legislativy pro �ivotní prostøedí
a energetiku a zku�enosti nìmecké strany
z této etapy. Druhý semináø plánovaný na
kvìten pøí�tího roku bude zamìøen více na
technickou stránku realizace programù
a projektù, na zku�enosti nìmecké strany
a na konkrétní oblasti mo�né spolupráce.
Výsledkem jednání obou semináøù budou
návrhy strategií budoucí vzájemné spoluprá-
ce v uvedených oblastech. K projektu bude
firmou AFES�PRESS v Lipsku vytvoøena in-
ternetová stránka, obsahující informace
o stavu øe�ení a prùbìhu projektu, o semi-
náøích a o jejich výsledcích. Tato stránka bu-
de pøístupná i v èe�tinì prostøednictvím do-
movské stránky SEVEn.

Kontakt: Marie Havlíèková, SEVEn
e-mail: marie.havlickova@svn.cz
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Likvidovat skládkový plyn � jinak a levnì!
Skládky komunálního odpadu jsou vý-

znamným zdrojem plynù po�kozujících ozó-
novou vrstvu. Vznikající skládkový plyn obsa-
huje metan, oxid uhlièitý, dusík, sulfan � siro-
vodík a minoritní nositele zápachu.
Dosavadní zpùsoby likvidace navrtáním sítì
jímacích studní do tìlesa skládky, odsávání
a spalování v hoøáku nebo kogeneraèní jed-
notce dostaly v poslední dobì konkurenci. 

Pøi procesu degradace organických látek
pùsobí ve skládce øada druhù anaerobních
bakterií. Jejich koneèným produktem je me-
tan. Existují v�ak i aerobní bakterie, které pro
sebe pou�ívají metan jako energetický zdroj
pøi jeho oxidaci. Jsou to spoleèenstva známá
jako methanotrofní a methylotrofní bakterie.

Jsou schopny velmi úèinnì likvidovat nejen
metan, ale i èetné vy��í uhlovodíky a jejich
deriváty. Na základì tìchto poznatkù byla vy-
vinuta unikátní technologie filtrace skládkové-
ho plynu na kompostových vrstvách s kokso-
vým podlo�ím. Biologická filtrace odstraòuje
metan velice úèinnì, bez potøeby energie
a bez tvorby NOx. Biofiltry zachycují a úèinnì
odbourávají i naprostou vìt�inu stopových
slo�ek plynu a to nejen nositele zápachu, ale
i látky jinak �kodlivé � napøíklad benzen, tolu-
en, sulfan a mnoho dal�ích. Pro malé a støed-
ní skládky jde tedy o unikátní technologii. 

Pokud se nebude plyn energeticky vyu�í-
vat, pak pasivní systém s biofiltrem je nìkdy
mnohonásobnì levnìj�í, ne� systém aktivní

se spalováním na polním hoøáku. Rozvoj bio-
filtrace nastal v posledních deseti letech a je
potì�itelné, �e na�i odborníci udr�eli krok se
svìtovým trendem. O tom svìdèí ji� nìkolik
realizací po celé republice.

Kontakt: Ing. Franti�ek Straka, CSc.
Ústav pro výzkum a vyu�ití paliv
190 11 Praha 9� Bìchovice,
02�62 74 174 
UVPPraha@iol.cz
Ladislav Tintìra, SEVEn, 
e-mail:ladislav.tintera@svn.cz

Mìsto Hodonín ukládalo dlouhou dobu
v�echen svùj komunální odpad na nìkolik
kilometrù vzdálené skládce u obce
Rohatec. Prostor bývalé pískovny se zaèal
zavá�et v roce 1980 a skládkování zde by-
lo ukonèeno s koncem roku 1995. Tìleso
skládky zabírá plochu 2,2 ha a jeho moc-
nost je 12 metrù. Evidence o druhu a hmot-
nosti ukládaného odpadu pochází pouze
z posledních let. Po ukonèení skládkování
byl povrch opatøen minerálním tìsnìním,
vrstvou kulturní zeminy a zatravnìn. 

Podle èerpacích pokusù je skládka hod-
nocena jako vysoce aktivní se znaèným vý-
vinem skládkového plynu, který je tøeba li-
kvidovat. Tento plyn toti� obsahuje okolo
50% metanu � plynu napadajícího ozóno-
vou vrstvu. Pro jeho jímání bylo navrtáno
osm odbìrových studní. Majitelé skládek
pak obvykle nechají instalovat polní hoøák
a plyn bez u�itku spalují. Existují dokonce
i koèovné firmy, které jednou za rok pøije-
dou s mobilní spalovací soupravou a sklád-

ku �vyluxují�. Je zøejmé, �e podobné meto-
dy znamenají pro majitele skládky výdaje
po dobu pìti, deseti nebo více let, ne� se
organické látky ve skládce rozlo�í. Mìsto
Hodonín v�ak obdr�elo nabídku komerèní
firmy na vyu�ití energie obsa�ené ve sklád-
kovém plynu. �lo o instalaci dvou kogene-
raèních jednotek, které budou spalováním
plynu vyrábìt elektrickou energii a teplo.
Skládka tak nebude vy�adovat výdaje, ale
stane vítaným zdrojem pøíjmù pro hospoda-
øení mìsta. 

Mìsto zadalo støedisku SEVEn nezávis-
lé posouzení celého pøípadu. Dlu�no øíci,
�e podobný postup, svìdèící o zodpovìd-
nosti mìsta pøi úvahách o investici pohybu-
jící se ve vý�í deseti milionù korun, je do-
sud spí�e výjimkou. Výdaje za zpracování
pøedbì�né studie proveditelnosti, která po-
soudí reálnost investice a upozorní na mo�-
ná rizika, jsou pouhým zlomkem budoucích
investièních nákladù. 

Základem bylo pro�etøení bilance zdroje
plynu na stranì jedné a bilance spotøebièù
plynu, tepla a elektrické energie na stranì
druhé. Pøi tvorbì odhadu vývinu skládkové-
ho plynu spolupracovali význaèní odborníci
z výzkumných pracovi��. Potvrdili, �e do-
sud pøetrvávající pøedstavy, �e po utìsnìní
povrchu skládky se zaène produkce plynu
prudce zvy�ovat, jsou mylné. Naopak � od
okam�iku zakrytí zaèíná pokles. U moder-
ních skládek, kde je jsou pøesné záznamy
o tom jaký odpad, kdy a kde byl ulo�en, lze
køivku poklesu dokonce exaktnì vypoèítat.
U øe�ené skládky bylo mo�no pouze odha-
dovat a to jak mno�ství, tak dobu �ivotnos-
ti. Závìr expertních odhadù � 70 m3 sklád-
kového plynu za hodinu po dobu �esti let. 

Skládky se obvykle zakládají na opu�tì-
ných místech a najít vhodný spotøebiè pro
skládkový plyn bývá obtí�né. Zde se ho po-
daøilo najít pøímo v sousedství � za plotem
skládky. Areál obilního sila a výrobny krm-
ných smìsí spotøebovává jak elektrickou
energii, tak zemní plyn. Byl vytvoøen poèet-
ní model spotøeby energie v areálu. Ten po
jednotlivých hodinách sèítá pro ka�dý den
v roce potøebu tepla a elektøiny. Ukázalo
se, �e nejvìt�í èást energie spotøebují zaøí-
zení pro su�ení a dopravu obilí do sila. Ty
v�ak pracují pouze tøi mìsíce v roce. Proto
bylo tøeba pùvodní komerèní návrh upravit.
Byla pou�ita pouze jedna kogeneraèní jed-
notka s pístovým motorem upraveným pro
spalování skládkového plynu. Její elektric-
ký výkon je 130 kW. Vyrobená elektrická
energie pokrývá dvì tøetiny roèní spotøeby
areálu, zbytek se nakupuje z veøejné sítì.
Pro vyrobené teplo je odbìr pouze v zim-
ním období pro vytápìní. V létì se vyro-
bené teplo musí maøit ve vzduchovém
chladièi. 

Technická analýza pøipravila øadu mo�-
ných variant øe�ení. Kogeneraèní jednotka
byla modelována pro krajní re�imy provozu
� buï dodávky elektøiny pouze do veøejné
sítì anebo pouze zásobování areálu.
Budoucí provoz bude nìkde mezi nimi.
Dal�í varianty byly srovnávací. Posuzovaly
náklady na likvidaci plynu spalováním pøí-
mo na skládce. 

pokraèování na str. 5

Skládka v Hodonínì budí na první pohled dojem rozlehlé louky. Jen betonové skru�e studní jímajících 
bioplyn prozrazují, co se skrývá pod povrchem. Vzdálenost ke spotøebiteli energie v areálu obilního sila se
poèítá jen na desítky metrù.

Bude skládka zdrojem energie?
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Ve 2. èísle na�eho Zpravodaje z roku
1999 bylo popsáno, jak lidský faktor ovlivòuje
náklady na praní. V tomto èlánku jsme se za-
mìøili na chladnièky a mraznièky.

Ètyøèlenná domácnost s plným vybavením
elektrickými spotøebièi spotøebuje prùmìrnì
roènì 15 000 kWh. Praèky a su�ièky prádla
pøi 220 cyklech za rok spotøebovávají cca
1 200 kWh a chladnièky spolu s mraznièkami
cca 1350 kWh. Jejich vhodným pou�íváním
mù�eme ovlivòovat spotøebu energie pøi stej-
né kvalitì provozu.

Ze statistiky roku 1998 vyplývá, �e praktic-
ky v�echny domácnosti ÈR jsou vybaveny
chladnièkami a navíc 40 % domácností má
mraznièky. Tento druh spotøebièù je z 90%
nakupován jako nový a zbytek tvoøí nákup ne-
bo darování pou�itého zbo�í. V ÈR je celkem
zastoupeno 36 znaèek výrobcù, kteøí dodali
na trh 164 modelù chladnièek a 99 modelù
mraznièek. Nejèastìj�í zastoupení chladnièek
v na�ich domácnostech má z historie Calex,
který pøedstavuje cca 60% podíl. Nejbì�nìj�í
velikost chladnièek je mezi 150 a� 200 l
(26 %) a mraznièek 100 a� 150 l (cca 37 %.) 

Pøi velkém poètu modelù je velmi obtí�né
se na trhu orientovat. Obyvatelé ÈR jsou pøi
nákupu nového spotøebièe ovlivòováni dob-
rou cenou (15,4 %), pomìrem nejlep�í kvali-
ta/cena (13,3 %), spolehlivá a osvìdèená ob-
chodní znaèka (14,6 %) a velikostí zaøízení
(12,5 %).

Ji� i v èeských obchodech se pomalu
zabydluje energetické �títkování a tak si
mù�e zákazník vybrat nejen podle vzhledu
a velikosti, ale také podle elektrické spotøe-
by. Moderní chladnièky jsou ji� vybaveny
samozavíratelnými dveømi, automatickým
odmra�ením popø. beznámrazovým výpar-
níkem (no�frost.)

Spotøebu elektøiny nejvíce ovlivòuje zpù-
sob pou�ití spotøebièe, jeho stáøí a zvyky
pøi skladování potravin. Jedním ze základ-
ních doporuèení je neumis�ovat spotøebièe
blízko tepelných zdrojù (radiátorù, sporákù,
peèících troub apod.) a míst, kde na spo-
tøebiè svítí slunce. Z prùzkumu v rodinách
vyplývá, �e cca jedna pìtina domácností
tento základní po�adavek nerespektovala
a umístila spotøebièe v blízkosti tepelných
zdrojù. Dal�ím kriteriem, které ovlivòuje
spotøebu, je nastavená teplota. Vìt�inou je
nastavena støední hodnota termostatu.
U�ivatelé ji jednou pro v�dy nastaví pøi uvá-
dìní do provozu ani� si uvìdomí, �e se mì-
ní sortiment potravin bìhem roku. Velmi vý-
raznì se li�í chování spotøebitelù pøi odbì-
ru potravin z chladnièek a mraznièek. Cca
10 % nechává otevøený spotøebiè déle ne�
je nezbytnì nutné. To vede nejen k vy��í
spotøebì elektrické energie, ale zpùsobuje
vìt�í namrzání na výparník. Odleïování se
u spotøebièù provádí vìt�inou 6 a� 12 krát
roènì. 

Na otázku �Kdy se vyplatí zamìnit starý
spotøebiè za nový?� mù�eme odpovìdìt
pøíkladem. Pøed dvaceti lety se vyrábìla
chladnièka s mrazícím boxem o celkovém
objemu 130l a spotøebou 2,2 kWh/den.
V souèasné dobì obdobnì vybavená
chladnièka stejné velikosti má spotøebu
0,8 kWh/den. Pøi roèní úspoøe 511 kWh
a souèasné nejèastìj�í cenì elektøiny
2,61 Kè/ kWh (vèetnì DPH 22%) èiní úspo-
ra nákladù 1334 Kè/rok. Pøi cenì chladniè-
ky cca 8 000Kè je návratnost investice pøi-
bli�nì 6 let.

Zdroj: ÈSÚ, dotazníkové �etøení 
v domácnostech ÈR, 
SEVEn / GFK, leden 1999

Bli��í informace:
Ing. Pavel Kárník, SEVEn
e-mail: pavel.karnik@svn.cz

�pk�

SEVEn podporuje podnikání v úsporách energie
Podpora rozvoje podnikání v oblasti úspor

energie na území Èeské republiky je jednou
z hlavních èinností, kterou má støedisko
SEVEn zakotvenu ve svém statutu. Od listo-
padu 1999 bude vyu�ívat své nabyté zku�e-
nosti jeden z dosavadních zamìstnancù
SEVEn v novì vzniklé samostatné firmì
energetických slu�eb, která se prosazuje na
trhu. SEVEn tak opìt nepøímo podpoøí podni-
kání v úsporách energie.

K 31. øíjnu 1999 ze SEVEn ode�el
Vladimír Sochor, který se kromì vydávání to-
hoto zpravodaje zabýval ekonomickými a fi-
nanèními analýzami, finanèní pøípravou ener-
geticky úsporných projektù, úsporami energie
v domácnostech a uplatòováním metody
Energy Performance Contracting.

Své zku�enosti z oblasti EPC bude moci
uplatnit ve spoleènosti Landis & Staefa ESCO

(CZ) s.r.o., která funguje jako samostatná fir-
ma od 1. øíjna 1999.

Kontakt: Ing. Vladimír Sochor, 
Landis & Staefa ESCO (CZ) s.r.o., 
Tel.: 02�6134 2466, 
Fax: 02�6134 2358, 
e-mail: SochorV@cz.sibt.com

O tom, jak se mohou li�it ceny elektrické energie pro domácnosti a maloodbìratele 
od 1. ledna roku 2000 Vás informuje následující tabulka:

za 1 kWh  dle cenového výmìru MF (vysoký tarif)

Sazba
Ceny platné do 31.12.1999 Ceny platné od 1.1.2000

(Kè/kWh vèetnì DPH) (Kè/kWh vèetnì DPH)
BSN 3,45 3,45
BN 2,19 2,61
BV 2,� 2,31
BP 4,01 3,89
C1C4 5,37 5,37
C2C4 3,63 3,63
C3C4 2,50 2,50
C11 3,63 3,63

Pozn.: Ke ka�dému odbìrnému místu pøíslu�í stálá mìsíèní platba daná výmìrem Ministerstva financí

Jaké budou ceny elektrické 
energie v roce 2000?

Bude skládka zdrojem
energie?

pokraèování ze str. 4
Ekonomická analýza posoudila celou øa-

du variant. Pùvodní optimistický odhad ko-
merèní firmy o dobì splatnosti investice byl
3.5 roku. Výpoèty ukázaly, �e kogeneraèní
jednotka nebude zaøízením ziskovým a za-
platí se a� nìkdy na hranici své �ivotnosti.
V porovnání s prostou likvidací plynu spalo-
váním je v�ak výroba elektrické energie
a tepla efektivnìj�í. Pøesnìji øeèeno � celko-
vá ztráta je men�í. Vzhledem k nesporným
pøínosùm projektu pro �ivotní prostøedí exis-
tuje reálná mo�nost kladného vyøízení �á-
dosti o státní podporu. Potøebná dotace by
èinila 15�20% investièních nákladù. Projekt
by pak pro investora pøestal být ztrátový. 

Práce prokázala, jak dùle�itý je pro mìs-
to nezávislý pohled na komerèní nabídky.
Unikající skládkový plyn je tøeba likvidovat
jakýmkoliv zpùsobem. Jde o pøíklad, kdy
celkem malá podpora ze strany státu by
umo�nila mìstu rozhodnout se pro variantu
pøíznivìj�í pro �ivotní prostøedí. A � mimo to:
i pro daòové poplatníky.

Kontakt:
Mgr. Ladislav Ambrozek, místostarosta
Mìsto Hodonín, Masarykovo námìstí 1,
695 35 Hodonín
e-mail: muhodonin@hod.czn.cz

Ladislav Tintìra, SEVEn, 
ladislav.tintera@svn.cz

Zpùsob pou�ívání domácích 
spotøebièù ovlivòuje spotøebu energie
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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

leden – březen 2000
I

III

bitPRAGUE 2000
Celoroèní veletrh informaèních technologií
Praha � Výstavi�tì Letòany, Èeská republika,
2. 1.�31. 12. 2000
Kontakt: ABF, a.s. Veletr�ní správa, 
Václavské nám. 31, 111 21 Praha 1
Tel.: 02/22 89 11 11, 
Fax.:02/22 89 11 98�9, 
e-mail: veletrhy@abf.cz

LUMIERE 2000 PARIS
Veletrh osvìtlování, 14.�18. 1. 2000
Kontakt: Active Communication, Praha; 
Tel:02/22 51 85 57, 
e-mail: active@telecom.cz, 
http://www.promosalons.com

INFOTHERMA 2000 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
VI. mezinárodní výstava ekologického
a ekonomického vytápìní vèetnì úspor 
energie v malých i støedních objektech
Tenisová hala, Frýdlant nad Ostravicí,
18.�20. 1. 2000
Kontakt: Agentura INFOPRES, Frýdek�Místek
Tel.: 0658/62 25 24, Fax:0658/ 31 279,
http://www.jukisoft.cz/infotherma

E�WORLD OF ENERGY
Mezinárodní fórum � vývoj � technika 
� management
Essen, Nìmecko, 8.�9. 2. 2000
Kontakt: Messe Essen GmbH, Postfach 
10 01 65, D � 45001 Essen
Tel.: 0049/201/72 44�0, 
Fax: 0049/201/72 44 248

ELEKTRA
Veletrh prùmyslové elektrotechniky a spotøební
elektroniky
Výstavi�tì Flora � Olomouc, Èeská republika,
15. � 17. 2. 2000 
Kontakt: Omnis Olomouc, a.s.
Tel.: 068/55 16 150, Fax: 068/52 20 062, 
e-mail: nasadil@omnis.cz, 
http://www.omnis.cz/elektra 

STØECHY, PLÁ�TÌ, IZOLACE
Odborný stavební veletrh
Výstavi�tì Èerná louka, 128 26 Ostrava, 
16.�19. 2. 2000
Kontakt: Ostravské výstavy, a.s.
Tel.: 069/61 67 112, 069/61 67 121�4, 
Fax: 069/61 67 117, 
e-mail: vystavy@cerna�louka.cz  

STAVEBNICTVÍ
Prodejní a kontraktaèní výstava stavebních ma-
teriálù, techniky, øemesel, projekèních a staveb-
ních firem
Zlín � Sportovní hala Novesta, 

Èeská republika, 17.�19. 2. 2000 
Kontakt: Zlínexpo, s.r.o., 
Hradská 854, 760 01 Zlín
Tel.: 067/340 20, 721 16 64, Fax.: 067/ 340 20,
e-mail: zlínexpo1@avonet.cz

FOR ARCH ZNOJMO
Výstava stavebnictví a bydlení
Znojmo � Sportovní hala, Èeská republika, 
24.�26. 2. 2000
Kontakt: ABF, a.s. Veletr�ní správa,
Václavské nám. 31, 111 21 Praha 1
Tel.: 02/22 89 11 11, Fax.:02/22 89 11 98�9, 
e-mail: veletrhy@abf.cz

INVESTICE DO TEPELNÝCH ZAØÍZENÍ
Semináø a výstava
Vodní stavby, Dìlnická 12, Praha 7, 
Èeská republika, 29. 2. 2000
Kontakt: DEAS s.r.o., Na Mlejnku 2/781, 
Praha 4 � Braník
Tel.: 02/444 68 107, 444 67 101, 
Fax: 02/444 66 288, e-mail: deas@terminal.cz

PRAGOTHERM � FRIGOTHERM � SANACE
Mezinárodní veletrh vytápìní, klimatizace, 
sanitární techniky a úspor energie, mezinárodní
veletrh chladící techniky, klimatizace
a vzduchotechniky
Praha � Výstavi�tì, Èeská republika, 
7.�10. 3. 2000 
Kontakt: Incheba Praha, s.r.o., Opletalova 23,
P.O.B. 555, 111 21 Praha 1,
Tel.: 02/228 94 111,�237, �241, �246,
Fax.: 02/24 22 14 06, 24 23 53 50, 
e-mail: info@incheba.cz

PRAGOREGULA                                  
Mezinárodní veletrh mìøící, regulaèní 
a automatizaèní techniky
Praha � Výstavi�tì, Èeská republika, 
7.�10. 3. 2000
Kontakt: Incheba Praha, s.r.o., Opletalova 23,
P.O.B. 555, 111 21 Praha 1,
Tel.: 02/228 94 111,�237, �241, �246, 
Fax.: 02/24 22 14 06, 24 23 53 50, 
e-mail: info@incheba.cz

SAVE ENERGY 2000 MOSKVA
2. mezinárodní sympozium a veletrh  
energeticky úsporných technologií
Moskva, Rusko, 13.�16. 3. 2000 
Kontakt: OWP, Weiden
Tel./Fax: +49/0961/38977 � 0, Fax: 32035, 
e-mail: OWP�Weiden@t�online.de

THERM
Výstava vytápìní, klimatizace a regulace
Zlín � Sportovní hala Novesta, 

Èeská republika, 16.�18. 3. 2000
Kontakt: Zlínexpo, s.r.o., Hradská 854, 
760 01 Zlín
Tel.: 067/340 20, 721 16 64, Fax.: 067/ 340 20,
e-mail: zlínexpo1@avonet.cz

LIGHT + BUILDING
Mezinárodní odborná výstava pro osvìtlení a
elektrotechniku, klimatizaèní techniku 
a automatizaci budov
Frankfurt nad Mohanem, Nìmecko, 
19.�23.3.2000 
Kontakt: K+M Expo, s.r.o., ul. 28. øíjna 13, 
112 79 Praha 1
Tel.: 02/24 23 01 04, 24 19 53 13, 
Fax: 02/232 75 20, 24 19 52 96,
e-mail: messefrankfurt@mboxvol.cz  

EXPO 2000 HANNOVER
Svìtová výstava a veletrh
Hannover, Nìmecko, 20.�25. 3. 2000
Kontakt: Ing. Václavíková, Praha
Tel.: 02/2051 0057, Fax: 2051 7837,
e-mail: hannover@deutschemesse.cz

ENERGIE A �IVOTNÍ PROSTØEDÍ
Èesko�nìmecký workshop pro rozhodovatele 
na státní, komunální a podnikové úrovni
zamìøený na pøeshranièní spolupráci.

Národní kulturní dùm na Vinohradech, 
Praha, 21. - 22. 3. 2000
Kontakt: Marie Havlíèková, SEVEn, 
marie.havlickova@svn.cz, Ing. Werner Solfrian,
GERTEC GmbH - Ingenieurgesellschaft, 
Viehofer Straße 11, D-45127 Essen,
http://www.gertec.de 

AMPER 2000 PRAHA
8. mezinárodní veletrh elektroniky a elektro-
techniky
Veletr�ní areál Strahov, Praha, 
Èeská republika, 21.�24. 3. 2000
Kontakt: TERINVEST, veletr�ní správa
Tel.: 02/2199 2133, Fax: 2199 2139,
http://www.terinvest.cz

CONECO 2000 BRATISLAVA
RACIOENERGIA, CLIMATHERM
Mezinárodní veletrhy
Výstavní a kongresové centrum, Bratislava,
Slovensko, 28. 3.�1. 4. 2000
Kontakt: INCHEBA a.s., Bratislava
Tel.: 421/07/6727 2215, Fax: 6727 2055, 
e-mail: coneco@incheba.sk, 
http://www.incheba.sk 
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