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Kulatý stůl El-Eff Region – 
úspory elektřiny v Jihočeském kraji

Energy Centre České Budějovice (ECČB) 
uspořádalo ve spolupráci s Jihočeskou hos-
podářskou komorou 21. února 2008 v rámci 
projektu El-Eff Region kulatý stůl na téma 
úspory elektřiny v Jihočeském kraji. Akce se 
zúčastnili zástupci krajské samosprávy, jiho-
českých měst a obcí a účastníci z řad odbor-
né veřejnosti.

Na úvod byl představen evropský projekt 
El-Eff Region – efektivnější využívání elek-
třiny v osmi evropských regionech. Harmo-
nogram realizace projektu je leden 2007 až 
duben 2009. Na tomto projektu spolupracuje 
jedenáct partnerů z osmi evropských regionů 
a koordinátorem projektu je hornorakouské 
sdružení Energiesparverband z Lince. Hlav-
ním cílem tohoto sdružení je motivovat oby-
vatele k úspornému využívání elektřiny a ke 
snižování její spotřeby. Mezi dílčí cíle patří 
např. vypracování akčních plánů na úsporu 
elektřiny, vydávání publikací, pořádání semi-

nářů a dalších osvětových aktivit, které osloví 
alespoň tři procenta populace v daných regio-
nech a povedou ke snížení spotřeby elektřiny 
o jedno procento.

Největší část zmíněného setkání byla vě-
nována současné situaci ve spotřebě elektři-
ny v Jihočeském kraji. Projektový manažer 
ECČB Tomáš Avramov zveřejnil mj. výsled-
ky výzkumu spotřeby elektřiny v jihočeských 
domácnostech a výsledky průzkumu mezi 
aktéry činnými v oblasti výroby, distribuce a 
spotřeby elektřiny. Na základě těchto zjiště-
ných výsledků byla navržena opatření na sní-
žení spotřeby elektřiny jako součást akčního 
plánu projektu El-Eff Region pro Jihočeský 
kraj. Dále bylo představeno patnáct opatření 
projektu na snížení spotřeby elektřiny v Jiho-
českém kraji, např. nahrazení systémů elek-
trického ohřevu vody a vytápění v rodinných 
domech systémy využívajícími obnovitelné 
zdroje energie.

„Při využívání solárních kolektorů lze 
ušetřit 60 až 80 % elektřiny potřebné pro 
ohřev užitkové vody a 20 až 30 % elektři-
ny potřebné pro vytápění. Návratnost inves-
tice do solárních systémů se pohybuje u ro-
dinných domů mezi patnácti až dvaceti roky. 
Při získání dotace od státu, která může činit 
až 50 000 Kč, se návratnost investice zkra-
cuje o několik let (na osm až dvanáct), při-
čemž životnost systémů se pohybuje kolem 
35 let,“ řekl Ing. Josef Šťastný, energetický 
poradce ECČB.

Energy Centre České Budějovice vydalo 
novou brožuru Úspory elektřiny v domácnosti 
za finanční podpory EU v rámci projektu El-
Eff Region (v průběhu března 2008 by měla 
vyjít brožura Úspory elektřiny v zemědělství). 
Publikace je k dispozici v kanceláři ECČB 
nebo je ke stažení na http://www.eccb.cz

[Tiskové materiály ECČB.]

Přibližné rozdělení spotřeby elektrické energie 
v domácnosti

12 % osvětlení

12 % ostatní elektrické spotřebiče

23 % chlazení a mražení

32 % vaření

21 % praní prádla

vyžádejte si náš úplný katalog:
info@haupa.com
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Veškeré zboží lze koupit přes 
velkoobchod s elektro.

+420 777 15 10 10

Vše okolo kabelu
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Zboží. č. 20 05 08

2008 FRANKFURT 06.04. – 11.04.2008 

(hale 8.0/stánek J 66)

Vystavujeme:

Kráječ �

a ořezávač �

vnější polovodivé 
vrstvy kabelů o 
průměrech od 
25 do 500 mm2.
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Rockwell Automation kupuje 
divizi CEDES

Společnost Rockwell Automation oznámi-
la dosažení konečné dohody o akvizici zabez-
pečovací a automatizační divize firmy CEDES 
AG, která patří k předním dodavatelům zabez-
pečovacích a měřicích světelných závor a dal-
ších zabezpečovacích nebo optoelektronických 
prvků, řídicích jednotek a příslušenství pro po-
užití v průmyslu. Zabezpečovací a automatizač-
ní divize firmy CEDES má centrálu ve švýcar-
ském městě Landquart a obchodní zastoupení 
především v Evropě. Převzatá divize zahrnuje 
produkty, technologie, vývojové kapacity, mar-

keting, prodej a distribuci směřující na trh prů-
myslové automatizace a zabezpečení. Definitiv-
ní uzavření transakce očekává společnost Roc-
kwell Automation počátkem druhého čtvrtletí 
roku 2008. Po dokončení akvizice budou zákaz-
níci moci nakupovat produkty prostřednictvím 
dosavadní distribuční sítě zabezpečovací a au-
tomatizační divize firmy CEDES. Po začlenění 
produktů pod značku Allen-Bradley budou tyto 
zákazníkům k dispozici rovněž prostřednictvím 
distribuční sítě Rockwell Automation.
[Tiskové materiály Rockwell Automation.]


