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Veletrhy FOR HABITAT a ECO CITY

ABF, a. s., Praha organizačně zajistila a zrealizovala již deset ročníků veletrhu bydlení, nábytku, realit, renovací a rekonstrukcí FOR
HABITAT a devět ročníků veletrhu životního prostředí a úspor energií ECO CITY, který s větším záběrem navazuje na tradiční FOR
ECO (letos byl obohacen o prezentaci krajů a také měst). Oba veletrhy se uskutečnily v Pražském veletržní areálu v Letňanech ve
dnech 6. - 8. února.

Součástí doprovodného vědecko-technického programu obou veletrhů byly mimo jiné velmi významné odborné semináře: jeden,
týkající se aktuálních problémů legislativy v energetice spojené s rekonstrukcí, rozvojem a modernizací měst a obcí, pořádal Český
komitét elektrického tepla, druhý pod záštitou ministerstva obchodu a průmyslu se zabýval problematikou územní energetické
koncepce a její aplikace v regionech. V jeho rámci byli vyhlášeni vítězové doprovodných soutěží: Energetický projekt 2002, Grand
PRIX FOR HABITAT 2003, Grand PIX ECO CITY 2003, FOR STUDENT.

Dne 6. února se konalo v Národním domě Fórum zástupců obcí a měst krajů České republiky zasažených povodní v srpnu 2002 pod
záštitou ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí. V jeho rámci hovořili zástupci hlavního města, primátor a další
pracovníci na téma Praha - postižené lokality, bezprostřední opatření, perspektiva a povodňové škody na dopravní infrastruktuře.
Rovněž vystoupili jednotliví zástupci Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého kraje a postižených měst a
obcí. Kraje byly též prezentovány vlastními rozsáhlými expozicemi, zaměřenými především na městský urbanismus, na zachování
životního prostředí, na čistírny odpadních vod, teplárenství a vytápění, údržbu budov a historických objektů, na zeleň v městě a obci atd.
Z pražských městských částí se prezentovala pouze Praha 1, a to prostřednictvím svého odboru územního rozvoje.

Z ústředních orgánů mělo rozsáhlou expozici ministerstvo životního prostředí, které na veletrhu provádělo informační a konzultační
služby. Významná je jeho publikační činnost, zejména formou periodik. Velmi mile jsem byl překvapen zájmem, který o naše Listy
Prahy 14 projevil odbor vnějších vztahů MŽP - oddělení propagace.

Z velkých vystavovatelů především uvádím expozici Pražské energetiky, a. s., (PRE) s poradenským a informačním střediskem. Zájem
byl zejména o akci podporující instalaci tepelných čerpadel "dotací ve výši 40 000 Kč. Odběratel elektrické energie, který si nainstaluje
tepelné čerpadlo, splní podmínky pro přiznání sazby D55. Příspěvkem 40 000 Kč se rozumí zdarma dodaná elektřina v této hodnotě.
Ve stánku PRE byl instalován přímý přenos z fotovoltaické elektrárny, umístěné na správní budově Pražské energetiky. Rovněž
expozice Transgasu, a. s., týkající se nákupu a prodeje zemního plynu a jeho podzemního uskladňování, byla hojně navštívena.
Převážná část dotazů návštěvníků se týkala změny maloobchodních i velkoobchodních cen zemního plynu. Tazatelé byli především
odkazováni na politický a vojenský vývoj ve středovýchodní oblasti.

Závěrem upozorňuji na 14. mezinárodní stavební veletrh, který se uskuteční ve dnech 23. až 27. 9. v Pražském veletržním areálu v
Letňanech. Téma letošního roku: stavebnictví v EU a služby pro stavebnictví. Pořadatelem je rovněž ABF, a. s., Praha.

ing. Evžen Karaus
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