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Editorial
Liebe Leserinnen 
und Leser,

Der Vergleich der 
Energieerzeugung in Deutsch-
land und in der Tschechischen 
Republik zeigt deutliche Un-
terschiede. Unser Nachbarstaat 
setzt noch stark auf Strom- und 
Wärmeerzeugung aus Kohle- und 
Atomkraft. Folge der Energie-
politik und des Energiesystems 
der Tschechischen Republik sind 
hohe Umwelt- und Gesundheits-
belastungen durch Smog, Fein-
staub, belasteten Böden- und 
Grundwasservorkommen sowie 
Flächenvernichtung durch riesi-
ge Tagebaugruben. Die Tschechi-
sche Republik führt europaweit 
mit jährlich zwölf Tonnen Koh-
lendioxid pro Einwohner die Liste 
der Treibhausgasverursacher an, 
während der EU-Durchschnitt bei 
neun Tonnen liegt.

Eine von der Regierung einge-
richtete Expertenkommission 
errechnete, dass erneuerbare 
Energiequellen ca. zwei Drit-
tel des Stromverbrauchs decken 
könnten. Durch Wärmedämmung 
und weitere Efi zienzmaßnah-
me könnte der Energieverbrauch 
tschechischer Haushalte mehr als 
die Hälfte reduziert werden. Aber 
trotz dessen setzen sich ökolo-
gische Energiequellen und efi -
zienzsteigernde Technologien in 
der Tschechischen Republik nur 
langsam durch.
 Thüringen hat den Weg der 
Erneuerung seiner „Energieland-
schaft“ bereits ein ganzes Stück 
beschritten. Und diese Broschüre 
soll Ihnen zeigen, wie man hier 
mit die Energiewende voran-
bringt sowie Umwelt, Natur und 
Gesundheit schützt. Die Betäti-
gungsfelder erstrecken sich vom 
Engagement einzelner Bürger, 
über Sportvereine bis zur gesam-
ten Kommune. Aber auch die po-
litisch-administrative Umsetzung 
des Bürgerwillens zu mehr Klima- 
und Umweltschutz wollen wir Ih-
nen nahebringen.

Ob steigende Öl- und Gasprei-
se, riesige Kohlebergbaulöcher 
und giftige Kohlestaubhalden 
oder die für hunderte Jahre un-
bewohnbaren Regionen rund um 
Fukushima und Tschernobyl – 
Gründe für eine rasche Energie-
wende gibt es genug. Wir zeigen 
Ihnen hier, dass es auch vielfälti-
ge Möglichkeiten gibt, sie umzu-
setzen. Lassen Sie sich von dieser 
deutsch-tschechischen Broschüre 
anregen, privat, gemeinsam mit 
anderen oder auf gesamtgesell-
schaftlicher Ebene die Energie-
wende mitzutragen.

Ihr

Ron Hoffmann
Landesvorsitzender 
des BUND Thüringen
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Předmluva
Milé čtenářky, milí čtenáři,

porovnání výroby energie v Ně-
mecku a České republice ukazuje 
zřetelné rozdíly. Náš sousední stát 
klade stále velký důraz na výrobu 
elektrické energie a tepla z uhelné 
a jaderné energie. V České repub-
lice dochází následkem energetic-
ké politiky a energetické soustavy 
k vysokému zatěžování přírody a 
životního prostředí smogem, jem-
ným prachem, následkem toho 
také k zatížení půd a zásob spod-
ních vod a k narušování ploch ob-
rovskými povrchovými doly. Čes-
ká republika zaujímá v evropském 
měřítku ročně dvanácti tunami 
kysličníku uhličitého na jednoho 
obyvatele přední místo v přehle-
du původců skleníkových plynů, 
zatímco průměr v EU činí přibližně 
devět tun.

Vládou ustanovená komice znalců 
zjistila, že obnovitelné zdroje ener-
gie by mohly pokrývat cca dvě tře-
tiny spotřeby proudu. Zateplová-
ním a dalšími účinnými opatření-
mi by mohla být spotřeba energie 
v českých domácnostech snížena 
ještě o více jak polovinu. Ale na-
vzdory tomu se ekologické ener-
getické zdroje a technologie, zvy-
šující účinnost , prosazují v České 
republice jen pomalu. 
 Durynsko se již dalo cestou ob-
novy své „energetické krajiny“ a 
tato brožurka Vám má ukázat, 
jak postupujeme při transformaci 
energetiky a jak přitom chráníme 
životní prostředí, přírodu a zdra-
ví. Pole působnosti sahají od an-
gažmá jednotlivých občanů, přes 
sportovní svazy až celé obce. Rov-
něž politicko administrativní pro-
sazování vůle občanů pro vyšší 
ochrannu životního prostředí Vám 
chceme vysvětlit. 

Ať jsou to zvyšující se ceny za olej 
a plyn, obrovské jámy povrchových 
dolů a jedovaté deponie uhelného 
prachu nebo regióny, neosidlova-
telné po několik století v okolí Fu-
kušimy a Černobylu – důvodů pro 
pro rychlou transformaci ener-
getiky je mnoho. Ukážeme Vám, 
že existuje mnoho možností, tyto 
prosazovat. Nechte se touto ně-
mecko-českou brožurkou povzbu-
dit přispívat soukromě, společně s 
ostatními nebo na celospolečen-
ské úrovni k transformaci energe-
tiky. 

Váš

Ron Hoffmann
Zemský předseda
BUND Durynsko
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Die BürgerEnergie Jena e.G. wur-
de im März 2011 gegründet. Ziel 
der Genossenschaft ist es, Anteile 
an den Stadtwerken Jena-Pößneck 
zu kaufen, um einen Sitz in deren 
Aufsichtsrat zu erhalten. So soll Ein-
luss für eine sozial und ökologisch 
nachhaltigere Ausrichtung des Un-
ternehmens gewonnen werden. 
Zuvor erfolgte nach jahrelanger 
Überzeugungsarbeit der notwendi-
ge Stadtratsbeschluss zur Öffnung 
der Unternehmensstruktur für eine 
Bürgerbeteiligung.

Seitdem können sich Bürgerinnen 
und Bürger der Städte Jena und 
Pößneck sowie des Saale-Holz-
land-Kreises über den Kauf von 
Genossenschaftsanteilen an den 
Stadtwerken beteiligen. Die ein-
genommene Summe reichte be-
reits ein Jahr nach der Gründung 
aus, um zwei Prozent der Unter-
nehmensanteile „anzuzahlen“ und 
damit einen Sitz im Aufsichtsrat 
in Aussicht zu haben. Dies war zu 
diesem Zeitpunkt die erste erfolg-
reiche Bürgerbeteiligung an Stadt-
werken einer deutschen Großstadt.
 Der Anteil am städtischen Ener-
gieversorgungsunternehmen wur-
de inzwischen auf sieben Millionen 
Euro erhöht, womit der Kaufpreis 
für die zweiprozentige Beteili-
gung nahezu vollständig von der 
Genossenschaft beglichen wurde. 
Weiterhin erfolgte im Jahr 2013 
eine erste Gewinnausschüttung an 
die Genossenschaftsmitglieder in 
Höhe von vier Prozent der Einla-
genhöhe.

Der Ansatz der Bürgerenergie Jena 
e.G., durch direkte Einlussnah-
me den lokalen Energieversorger 
noch nachhaltiger auszurichten, 
die Ausgestaltung neuer Projekte 
zu beeinlussen und den Anteil an 
fossilen Energien weiter zu senken, 
kann als erfolgreich angesehen 
werden.
 Seit vielen Jahren lieferten die 
Stadtwerke gegen Aufpreis ei-
nen Ökostromtarif und im Basis-
Tarif einen Energiemix mit einem 
Schwerpunkt auf Kraft-Wärme-
Kopplung. Inzwischen versorgen 
die Stadtwerke Jena-Pößneck ihre 
Kunden im Basis-Stromtarif mit 
100% Ökostrom ohne Aufpreis. 
Zudem verstärken sie weiter ihr 
Engagement bei der Wärmever-
sorgung mit Fernwärme aus hoch-
efizienter Kraft-Wärme-Kopplung 
sowie durch zusätzliche Blockheiz-
kraftwerke.

 Beteiligung an der  
Stadtwerke Energie  
Jena-Pößneck GmbH

 Investitionssumme  
zzt. 7 Millionen Euro

 Bürgerenergie Jena eG 
mit ca. 800 Genossen-
schatsmitgliedern

 BürgerEnergie Jena eG 
Golmsdorfer Straße 19 
07749 Jena

info@buergerenergie-jena.de 
www.buergerenergie-jena.de

Bürgerenergie Jena
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Občanské sdružení BürgerEnergie 
Jena e.G. bylo založeno v břez-
nu 2011. Cílem sdružení bylo od-
koupení podílů veřejných podniků 
Stadtwerke Jena-Pößneck, k získá-
ní jednoho křesla v dozorčí radě. 
Tím mělo být dosaženo vlivu na 
sociálně a ekologicky stálou orien-
taci podniku. Předtím, po dlouho-
leté agitaci, bylo vydáno usnesení 
Městské rady k otevření struktury 
podniku pro účast občanů. 
Od té doby se mohou obča-
né měst Jena a Pößneck a rovněž 
okresu Saale-Holzland-Kreis po-
dílet na koupi družstevních podí-
lů věřejných podniků. Tato celko-
vá částka byla již rok po založení 
vystačující pro „úhradu“ dvou pro-
cent podílů podniku a tím získání 
jednoho křesla v dozorčí radě. To 

bylo v této době první úspěšné 
podílení se občanů na veřejných 
podnicích německého velkoměsta. 
Podíl na městském podniku záso-
bováním energií byl v mezidobě 
zvýšen na sedm miliónů EUR, čímž 
byla kupní cena pro dvouprocent-
ní spoluúčast téměř zcela sdruže-
ním uhrazena. V roce 2013 došlo 
k prvnímu vyplacení zisku členům 
sdružení ve výši čtyř procent výše 
vkladu. 
Iniciativa sdružení Bürgerener-
gie Jena e.G., přímým vlivem ještě 
účiněji trvale koordinovat lokální 
zásobitele enerií , ovlivňovat vy-
budování nových projektů a dále 
snižovat podíl fosilní energie, do-
sahuje úspěchů.
Již mnoho let veřejné podniky za 
příplatek dodávaly tarif ekologic-

kého proudu a v základním tarifu 
mix energie s těžištěm na kombi-
novanou výrobu tepla a energie. 
Mezitím veřejné podniky Jena-
-Pößneck zásobují své zákazníky v 
základním tarifu 100% ekologické-
ho proudu bez příplatku. Mimoto 
nadále posilují svoje angažmá při 
zásobování teplem dálkovým to-
pením z vysoce efektivní kombina-
ce výroby tepla- energie a rovněž 
dodatečnými centrálními teplár-
nami.

 Podílnictví na veřejných 
podnicích Jena-Pößneck 
GmbH

 Současná investiční 
částka 7 miliónů EUR 
 

 Bürgerenergie Jena eG  
s cca. 800 členy družstva 
 

 BürgerEnergie Jena eG  
Golmsdorfer Straße 19  
07749 Jena

info@buergerenergie-jena.de  
www.buergerenergie-jena.de

Občanská energie
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Wie ein Dorf mit weniger als 1000 
Einwohnern weiterbestehen kann, 
wenn die Region überaltert und 
viele Menschen abwandern, zeigt 
die Gemeinde Schlöben. Sie hat 
sich seit den 90er Jahren „it für 
die Zukunft“ gemacht. Ihr langfris-
tiges Entwicklungskonzept sieht 
die nahezu vollständige Umstel-
lung auf Bioenergie, den Erhalt der 
Verkehrsanbindungen sowie die 
Gewährleistung der medizinischen 
Versorgung vor. Ergebnis: die Ein-
wohnerzahl steigt weiter an. 
 Schlöben ist auch ein „Bioener-
giedorf“. Um sich so nennen zu 
dürfen, muss das Dorf seinen Be-
darf an Strom und Wärme zu min-
destens 50% aus regional erzeugter 
Bioenergie decken. Die Bewohner 
müssen in den Entwicklungspro-
zess eingebunden werden und die 
Energieproduktionsanlagen müs-
sen nicht nur vor Ort gebaut wer-
den, sondern durch die Bürger mit-
inanziert werden. Zusätzlich sollen 
die eingesetzten Brennstoffe lokal 
erzeugt worden sein.
 2009 wurde die Betreibergenos-
senschaft gegründet, an der nicht 
nur alle Wärmeabnehmer im Ort, 
sondern auch die Kommune, der 
Landkreis und ein lokales Agrar-
unternehmen beteiligt sind. Den 
Großteil der Energie liefert eine 
Biogasanlage, die mit Gülle, Mist, 
Mais und Planzenresten betrie-
ben wird. Das Biogas wird per ei-
gener Leitung direkt an drei Block-
heizkraftwerke geliefert, die Strom 

und Wärme für die 480 Einwohner 
produzieren. Für zusätzliche Wär-
me im Winter steht ein Holzhack-
schnitzelheizwerk zur Verfügung. 
Beim Bau des 5,8 Kilometer langen 
Nahwärmenetzes wurden parallel 
die Energie-, Wasser- und Abwas-
sertrassen saniert sowie ein Inter-
net-Breitbandanschluss installiert. 
 Insgesamt wurden seit 2011 
über fünf Millionen Euro investiert 
und inzwischen sind neben 80% 
aller Haushalte auch Kindertages-
stätte, Schule und Gemeindezent-
rum an die lokale Strom- und Wär-
meversorgung angebunden und 
viele weitere Energiesparmaßnah-
men umgesetzt.
 Jährlich ergibt sich eine regio-
nale Wertschöpfung von 1,3 Mio 
Euro durch die eingesetzen lokalen 
Energieträger und eine Einsparung 
von 220.000l Heizöl. Es werden zu-
dem pro Jahr ca. 2000 Tonnen CO2 
eingespart.
 Die konsequente und vorbild-
liche Umsetzung wurde im Jahr 
2012 mit dem Gewinn des Wettbe-
werbs Bioenergiedörfer des Bun-
deslandwirtschaftsministeriums 
und dem Thüringer Zukunftspreis 
geehrt. 2013 wurde Schlöben mit 
dem Thüringer Energieefizienz-
preis ausgezeichnet.
 Besuchergruppen selbst aus Ja-
pan und Südkorea besichtigen in-
zwischen das Bioenergiedorf, um 
sich Ideen für die Energiewende zu 
holen.

Bioenergiedorf Schlöben

 Bioenergiedorf mit 
eigener Strom- und Wärme-
erzeugung inkl. Nahwärme-
netz und Internet-Breitband-
anschluss

 Bioenergiedorf  
Schlöben eG, ca. 90 Mitglie-
der (Kommune, Unterneh-
men, Bürger) 

 Bioenergiedorf  
Schlöben eG 
c/o Regionale Aktionsgruppe 
Saale-Holzland e.V. 
Nickelsdorf 1 
07613 Crossen

mail@ 
bioenergiedorf-schloeben.de 
www. 
bioenergiedorf-schloeben.de
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Jak může existiovat vesnice s méně 
než 1000 obyvateli, když je región 
přestárlý a mnoho lidí odchází. Že 
je to možné, ukázala obec Schlö-
ben. Od 90-tých let se připravovala 
být „it pro budoucnost“. Její dlou-
hodobý koncept vývoje zahrnuje 
téměř kompletní přechod na bio-
energii, zachování návaznosti na 
dopravu a zajištění lékařské péče. 
Výsledek: počet obyvatel neustále 
stoupá. 
 Schlöben je rovněž „bioenerge-
tická obec“. Aby se tak mohla na-
dále jmenovat, musí obec krýt po-
třebu proudu a tepla minimálně z 
50% z regionálně vyráběné bio-

energie. Obyvatelé musí být zapo-
jeni do procesu vývoje a zařízení 
na výrobu energie nemusí být bu-
dována přímo na místě, nýbrž spo-
luinancována občany. Dodatečně 
by měla být používaná lokálně vy-
ráběná paliva. 
 V roce 2009 bylo založeno vý-
robní družstvo, na kterém se po-
dílí nejen odběratelé tepla přímo 
v obci, nýbrž rovněž komuna, ven-
kovský okres a lokální zemědělský 
podnik. Největší část energie do-
dává bioplynová stanice, provo-
zovaná kejdou, hnojem, kukuřicí a 
zbytky rostlin. Bioplyn se vlastním 
vedením vede přímo do tří cent-

rálních tepláren, vyrábějících teplo 
a proud pro 480 obyvatel. Pro do-
datečné vytápění v zimě je k dis-
pozici teplárna na spalování ště-
pek. Při budování 5.8 km dlouhé 
lokální teplovodní sítě byla rovněž 
instalována nová eregetická vede-
ní, vodovodní potrubí a potrubí na 
odpadní vody a rovněž internetový 
širokopásmový přípoj. 
 Celkem bylo od roku 2011 in-
vestováno více než pět miliónů 
EUR a v mezidobě je nejen 80% 
všech domácností a dětských zaří-
zení, škol a obecní středisko napo-
jeno na lokální zásobování prou-
dem a teplem. Též bylo realizo-
váno mnoho dalších opatření na 
úsporu energie.
 Ročně, vlivem použitých lokální 
nosičů energie a úspory 220.000 l 
topného oleje, bylo dosaženo re-
gionální tvorby hodnot 1,3 nilió-
ny. Kromě toho se ročně ušetří cca 
2000 tun CO2.
 Důsledné a příkladné prosazo-
vání bylo v roce 2012 vyzname-
náno výhrou soutěže Bioenerge-
tická obec Spolkovým minister-
stvem hospodářství a Durynskou 
cenou budoucnosti . V roce 2013 
byla obec Schlöben vyznamenána 
cenou Thüringer Energieefizien-
zpreis. 
 Rovněž z Japonska a Jižní Korei 
přicházejí návštěvnící si prohléd-
nout naši bioenergetickou obec a 
odnáší si podněty pro transforma-
ci energetiky ve své zemi. 

Energetická vesnička Schlöben

 Bioenergetická obec s 
vlastní výrobou proudu a teplé 
vody včetně teplovodních sítí 
a ínternetového přípoje 

 Bioenergetická obec 
Schlöben eG, s cca 90 členy 
(Komuna, podniky a občané) 

 
 Bioenergiedorf  

Schlöben eG 
c/o Regionale Aktionsgruppe 
Saale-Holzland e.V. 
Nickelsdorf 1 
07613 Crossen

mail@ 
bioenergiedorf-schloeben.de 
www. 
bioenergiedorf-schloeben.de
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Straßenbeleuchtung soll eigent-
lich allen Verkehrsteilnehmern das 
Licht liefern, das sie für die siche-
re Nutzung von Straßen, Rad- und 
Fußwegen benötigen. Doch stei-
gende Strompreise und hoher Ver-
brauch der teils mehr als 50 Jahre 
alten Leuchttechnik zehren an den 
städtischen Haushalten. Als kurz-
fristige Lösung wird zunehmend 
die Beleuchtung zu bestimmten 
Uhrzeiten ausgeschaltet. Dunkle 
Nebenstraßen oder nur durch jede 
zweite Laterne erhellte Wege in 
Städten und Dörfern erhöhen das 
Unfallrisiko.
 Doch nicht alle Kommunen wol-
len ihr Geld nur in den Austausch 
defekter Glühlampen stecken und 
den hohen Stromverbrauch weiter 
hinnehmen. 
 So setzt die Nordthüringer Stadt 
Artern in einigen Straßen auf neue 
Dimmtechnik. Diese ermöglicht 
eine gleichmäßige Ausleuchtung 
des Verkehrsweges trotz der um 
zwei Drittel reduzierten Leuchtkraft 
der einzelnen Lampen. So lässt sich 
innerhalb von fünf bis zehn Jahren 
der eingesetzte Betrag durch Ein-
sparungen bei den Stromkosten 
ausgleichen.

Durch sogenanntes Contracting, 
also durch Vorinanzierung und 
Übernahme des Betriebsrisikos sei-
tens des Investors, zahlt die Stadt 
die Umrüstungsmaßnahme über 
die eingesparten Stromkosten ab.
 Einen ähnlichen Weg beschreitet 
auch die Landeshauptstadt Erfurt. 
Hier sollen im Zuge der Sanierung 
zweier wichtiger Straßen komplett 
neue LED-Lampen mit Dimmtech-
nik installiert werden.
 Neben einer intelligenten Steu-
erung, die zeitabhängig unter-
schiedliche Helligkeiten ermöglicht, 
soll die Ausleuchtung an die Ver-
kehrssituation angepasst werden. 
Zudem sollen touristisch relevante 
Gebäude durch das Licht beson-
ders hervorgehoben werden.
 Mit der Umrüstung verringern 
sich die Kosten für Wartung und 
Instandhaltung. Vor allem aber 
sinkt der Stromverbrauch um mehr 
als 40 Prozent. Selbst gegenüber 
den modernen Leuchten mit Me-
talldamplampen ergeben die LED-
Laternen noch eine Energieerspar-
nis von zehn Prozent.
 Für das ins Stadtbild integrierte 
Beleuchtungskonzept wurde Er-
furt im Wettbewerb „Kommunen 
in neuem Licht“ als eine von zehn 
Gemeinden ausgezeichnet und er-
hielt 720.000 Euro Preisgeld. 

  Energiesparende  
Straßenbeleuchtung  
mit LED und Dimmtechnik

  Stadt Artern  
und Stadt Erfurt

 Stadtverwaltung Artern 
Markt 14 
06556 Artern 
+49(0)3466 32 550 
info@artern.de 
www.artern.de

Projektgesellschat  
Energiesysteme mbH 
Alte Leipziger Straße 50 
99734 Nordhausen 
T +49(0)3631 918 226 
info@pgembh.de 
www.pgembh.de

Stadt Erfurt, Dezernat für 
Stadtentwicklung, Bau und 
Verkehr 
Fischmarkt 1 
99084 Erfurt 
+49(0)361 655 19 01 
dezernat04@erfurt.de 
www.erfurt.de

Energiesparende  
Straßenbeleuchtung

10



Silniční osvětlení má všem účast-
níkům silniční dopravy dodávat 
světlo, které je nutné pro bezpeč-
né užívání silnic, chodníků a cykli-
stických stezek. Avšak zvyšující se 
ceny za proud a vysoká spotřeba 
částečně již více než 50 let sta-
ré světelné techniky silně zatěžují 
městské rozpočty. Jako krátkodo-
bé řešení se stále více prosazuje 
řešení zapínání osvětlení pouze v 
určitou dobu. Tmavé vedlejší ko-
munikace a nebo každou druhou 
svítilnou osvětlené cesty ve měs-
tech a obcích, zvyšují riziko úrazů. 

Ne však všechny obce chtějí inves-
tovat pouze do výměny poškoze-
ných žárovek a dále akceptovat vy-
sokou spotřebu proudu. 
 Severodurynské město Artern 
v několika ulicích zavedlo novou 
techniku tlumení světla. Tato tech-
nika umožňuje stejnoměrné osvět-
lení dopravních cest, přestože je 
intenzita světla jednotlivých svíti-
len snížena o dvě třetiny. Takto se 
dají během pěti až deseti let vyrov-
nat vynaložené prostředky úspo-
rou nákladů za elektřinu.

Takzvaným Contractingem, to zna-
mená předinancováním a převze-
tím podnikového rizika ze strany 
investora, splácí město opatření 
za přestavbu úsporou nákladů za 
proud. 
 Podobnou cestou se vydalo i 
zemské hlavní město Erfurt. Zde 
mají být během asanace dou dů-
ležtých silnic instalovány komplet-
ně nové žárovky LED s tlumením 
světla.
 Vedle inteligentního řízení, 
umožňující v časové závislosti růz-
né stupně jasnosti, má být osvět-
lení přizpůsobeno dopravni situ-
aci. Kromě toho mají být pro tu-
risty zajímavé budovy zdůrazněny 
osvětlením. 
 Přestavbou se sníží náklady za 
údržbu a opravu. Především se 
však sníží spotřeba proudu o více 
jak 40 procent. Také vůči moder-
ním výbojkám s kovovými para-
mi jsou svítilny s LED ještě o deset 
procent úspornější.
 Za svůj koncept osvětlení, in-
tegrovaný do obrazu města, bylo 
město Erfurt v soutěži „Obce v 
novém světle“ jako jedna z deseti 
obcí vyznamenáno cenou 720.000 
EUR. 

Energeticky úsporné  
silniční osvětlení

 Energeticky úsporné 
osvětlení města  
s LED a technikou tlumení

 Město Artern  
 a město Erfurt

 Stadtverwaltung Artern 
Markt 14 | 06556 Artern 
T: +49(0)3466 32 550 
info@artern.de 
www.artern.de 

Projektgesellschat  
Energiesysteme mbH 
Alte Leipziger Straße 50 
99734 Nordhausen 
+49 (0)3631 918 226 
info@pgembh.de 
www.pgembh.de 

Stadt Erfurt,  
Dezernat für Stadtentwick lung, 
Bau und Verkehr 
Fischmarkt 1 | 99084 Erfurt 
+49(0)361 655 19 01 
dezernat04@erfurt.de 
www.erfurt.de 
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  Energieberatung 
und Förderung von ener-
getischen Sanierungen  
an Sportstäten

  Landessportbund 
Thüringen und Naturstitung 
David

 Naturstitung David 
Trommsdorfstraße 5 
99084 Erfurt 
+49(0)361 555 03 30 
post@naturstitung-david.de 
www.naturstitung-david.de 

Landessportbund Thüringen 
Werner-Seelenbinder-Str. 1 
99096 Erfurt 
+49(0)361 340 540 
info@lsb-thueringen.de 
www.thueringen-sport.de

Viele Sportlerheime, Umkleide-
räume und Sportstätten in Thü-
ringen wurden jahrzehntelang 
nicht saniert oder nur sehr unsys-
tematisch ausgebessert. Der Ener-
gieverbrauch war hoch, was bei 
steigenden Energiepreisen die Kos-
ten für Inhaber und Nutzer in die 
Höhe schnellen ließ. Damit wieder 
ein größerer Teil der Vereinsbeiträ-
ge in die sportlichen Aktivitäten der 
Vereine ließen konnten, wurde mit 
dem Projekt sonnenklar! eine „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ gestartet. Interes-
sierte Sportvereine und Sportstät-
tenbesitzer erhielten Energiebera-
tungen und wurden auch bei der 
Umsetzung der empfohlenen Maß-
nahmen unterstützt. 
 Von 2004 bis 2007 wurden im 
Rahmen von sonnenklar! 51 Ener-
gieberatungen an Sportstätten 
durchgeführt und 39 Einzelmaß-
nahmen an 33 Sportstätten um-
gesetzt. Schwerpunkte waren 
kurzfristig rentable Energieefizi-
enzmaßnahmen, wie die Dämmung 
von Decken oder Außenwänden, 
der Austausch von Wasser-Armatu-
ren oder der Einbau von modernen 
Heizungssteuerungen. Aber auch 
langfristige Investitionen, wie die 
Installation einer Photovoltaikanla-
ge an einer städtischen Großturn-
halle oder einer Holzpellet-Heizung 
für eine Bildungs- und Freizeitstät-
te der Thüringer Sportjugend wur-
den gefördert. 

Das Projekt wurde mit Fördermit-
teln der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) in Höhe von 
125.000 Euro begonnen und er-
möglichte Drittmittelinvestitionen 
in Höhe von ca. 500.000 Euro. Zu-
sätzlich wurden Sonderkonditio-
nen mit ausführenden Firmen und 
Materiallieferanten verhandelt und 
diese langfristig als Projektpartner 
gewonnen.
 Neben den Fördermitteln der 
DBU, wurde das Projekt durch 
die Naturstiftung David, den Lan-
dessportbund Thüringen, den Frei-
staat Thüringen und verschiedene 
Wirtschaftsunternehmen inanziert.
 Die Vereine investierten meist 
zwischen wenigen hundert bis zu 
mehreren tausend Euro. Das Pro-
jekt sonnenklar! war bei der Bera-
tung und der Suche nach weite-
ren Fördermittelgebern behillich 
und organisierte die Öffentlich-
keitsarbeit.
 sonnenklar! hatte während der 
Projektlaufzeit eine solche Nach-
frage und Akzeptanz erzielt, dass 
der Landessportbund Thüringen 
das Projekt aus eigenen Mitteln 
noch weitere drei Jahre fortführte. 
Im Nachbarbundesland Sachsen 
führte der Erfolg von sonnenklar! 
zur Einrichtung eines eigenen Lan-
desfördermittelschwerpunkts für 
Klimaschutzmaßnahmen an Sport-
stätten.

„sonnenklar! – Sport für  
zukuntsfähige Energien“
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Mnoho sportovních zařízení, šaten 
a sportoviště v Durynsku nebylo po 
desítiletí asanováno a pokud ano, 
pouze bez systému vylepšováno. 
Spotřeba energie byla vysoká, co se 
při zvyšujících se cenách za energii 
odráželo ve zvýšených nákladech 
pro majitele a uživatele. Aby opět 
vyšší část členských příspěvků moh-
la proudit do sportovních aktivit 
spolků, byla projektem sonnenklar! 
zavedena „Pomoc k sebepomoci“. 
Zainteresované sportovní kluby a 
majitelé sportovních zařízení byli in-
formováni ohledně spot5eby ener-
gie a rovněž podporováni při prosa-
zování doporučených opatření. 
 Od roku 2004 až 2007 proběhlo v 
rámci projektu sonnenklar! 51 ener-
getických poradenství na sportovi-
štích a 39 jednotlivých opatření ve 
33 sportovních zařízeních. Stěžej-
ními úkoly byla krátkodobá renta-

bilní energetická efektivita, jako je 
zateplení stropů a vnějších stěn, vý-
měna vodních armatur nebo insta-
lace moderních řízení přívodů tepla. 
Podporovány byly rovněž dlouho-
dobé investice, jako instalace foto-
voltaických zařízení v jedné velké 
městké tělocvičně nebo topení na 
dřevní pelety ve školícím zařízení a 
zařízení na trávení volného času pro 
durynskou sportovní mládež. 
 Tento projekt byl zahájen pod-
porou z prostředků nadace Deuts-
chen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
ve výši 125.000 EUR a umožnil další 
investice ve výši cca. 500.000 EUR. 
Kromě toho byly s jednotlivými rea-
lizujícícmi irmami a dodavateli ma-
teriálu dohodnuty zvláštní kondice 
a tyto tak dlouhodobě získány jako 
partneři projektu. 
 Kromě podpůrných prostřed-
ků nadace DBU, byl tento projekt 

inancován nadací Naturstiftung 
David, sportovním svazem Lan-
dessportbund Thüringen, svobod-
ným státem Freistaat Thüringen a 
různými hospodářskými podniky.
 Spolky investovaly většinou 
mezi několik sty až několik tisíci 
EUR. Projekt sonnenklar! poskytl 
poradenství a byl nápomocný při 
hledání dalších dárců podpůrných 
prostředků. Kromě toho organizo-
val práci s veřejností.
 Projekt sonnenklar! měl během 
doby trvání projektu velký ohlas 
a získal takové uznání. Zemský 
sportovní svaz Landessportbund 
Thüringen tento projekt z vlastních 
prostředků prodloužil o dalšíí tři 
roky. V soudsedící spolkové zemi 
Sasko vedl úspěch projektu so-
nnenklar! k založení vlastního zem-
ského podpůrného stěžejního úko-
lu pro opatření na ochranu klimatu. 

 Energetické poradenství 
a podpora energetických 
asanací sportovních zařízení

 Landessportbund Thürin-
gen a Naturstitung David

 Naturstitung David 
Trommsdorfstraße 5 
99084 Erfurt

+49(0)361 555 03 30 
post@naturstitung-david.de 
www.naturstitung-david.de 

 

Landessportbund Thüringen 
Werner-Seelenbinder-Str. 1 
99096 Erfurt

+49(0)361 340 540 
info@lsb-thueringen.de 
www.thueringen-sport.de

„sonnenklar! – Sport pro energie, 
schopné do budoucnosti“N
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Ein Krankenhaus benötigt viel 
Energie. In Zeiten stetig wieder-
kehrender Gesundheitsreformen 
können gleich bleibende oder sin-
kende Heiz- und Energiekosten 
den wirtschaftlichen Betrieb eines 
Krankenhauses mit ermöglichen. 
Zudem wir durch die Vermeidung 
schädlicher Emissionen die Ge-
sundheit der Patientinnen und Pa-
tienten geschützt, da die Luft we-
niger mit Rauchgasen und anderen 
schädlichen Emissionen belastet 
wird.
 Für die Reha-Klinik Bad Fran-
kenhausen ist aber auch der Sta-
tus der Stadt als Luftkurort wichtig. 
Durch die Verminderung von Ener-
gieverbrauch und Schadstoffaus-
stoß sichert die Klinik den eigenen 
wirtschaftlichen Betrieb und die 
Grundlage ihres Bestehens.
Durch den Bau einer 650 Quadrat-

meter großen Solarthermieanlage 
sowie die konsequente Nutzung 
von Wärmetauschern für Lüftung, 
Wasserversorgung und Heizung 
und der Installation energiespa-
render Gebäudetechnik spart die 
Klinik mindestens 19.000 Euro jähr-
lich. Der Ausstoß an klimaschädli-
chem Kohlendioxid sank um 140 
Tonnen gegenüber dem Ver-
gleichsjahr 2003. Im Vergleich zu 
anderen Krankenhäusern kommt 
die Klinik mit gut einem Fünftel 
weniger konventioneller Energie 
aus.

Die Rehabilitationsklinik erfüllte 
damit im Jahr 2005 als 16. Kranken-
haus bundesweit die anspruchsvol-
len Kriterien des BUND und erhielt 
das Gütesiegel „Energie sparendes 
Krankenhaus“ als Anerkennung für 
ihr Engagement. Das Siegel wurde 
im Jahr 2011 nach weiteren Ener-
giesparmaßnahmen erneut an das 
Krankenhaus verliehen.

Energiesparendes  
Krankenhaus
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  Energiesparmaßnahmen 
bei Strom und Wärmeener-
gie, Bau einer Solarthermie-
anlage, Gebäudetechnik

  Rehabilitationsklinik 
Frankenhausen

 Rehabilitationsklinik 
Frankenhausen der BfA 
Udersleber Weg 35 
06567 Bad Frankenhausen 
+49(0)34671 58-0

reha-klinik.frankenhausen@ 
bfa.de  
www.energiesparendes- 
krankenhaus.de



Nemocnice spotřebují mnoho 
energie. V dobách neustálých re-
forem zdravotnictví mohou nemě-
nící se nebo klesající náklady za 
teplo a energii umožnit ekonomic-
ký provoz nemocnice. Kromě toho 
se omezením škodlivých emisí 
chrání zdraví pacientů, jelikož není 
vzduch zatěžován spalinami a jiný-
mi škodlivými emisemi. 
 Pro rehabilitační kliniku Bad 
Frankenhausen je však velice důle-
žitý i status města jako klimatické 
lázně. Snížením spotřeby energie a 
škodlivých látek výfukovými plyny 
zajišťuje klinika ekonomický pro-
voz a svoji existenci. 

Postavením velkého solárněter-
mického zařízení o ploše 650 me-
trů čtverečních a důsledným pou-
žíváním výměníků tepla pro venti-
laci, zásobování vodou a topení a 
též instalací energeticky úsporné 
techniky budov, klinika ročně do-
sahuje úspor ve výši min. 19.000 
EUR. Únik oxidu uhličitého, který 
má vliv na změnu klimatu, klesl o 
140 tun vůči výchozímu roku 2003. 
V porovnání s jinými nemocnicemi 
spotřebuje klinika přibližně jednu 
pětinu konvenční energie méně. 

Rehabilitační klinika tím v roce 
2005 splnila jako 16. nemocnice ve 
spolkovém měřítku náročná krité-
ria BUND a obdržela značku jakos-
ti „Energeticky úsporná nemocni-
ce“ jako uznání za její angažmá. 
Tuto značku jakosti nemocnice 
opět obržela v roce 2011 po dal-
ších opatřeních k úspoře energie.

 Opatření úspory energie 
u proudu a tepelné energie, 
výstavba solárnětermického 
zařízení, technika budov

 Rehabilitationsklinik 
Frankenhausen

 Rehabilitationsklinik 
Frankenhausen der BfA
Udersleber Weg 35
06567 Bad Frankenhausen
+49(0)34671 58-0

reha-klinik.frankenhausen@
bfa.de 
www.energiesparendes-
krankenhaus.de

Energeticky úsporná 
nemocnice
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Das Land Thüringen hat im Jahr 
2010 als behördliche Unterstüt-
zung im Kampf gegen den Klima-
wandel die Thüringer Energie- und 
GreenTechAgentur (ThEGA) einge-
richtet. Die Agentur ist an die Lan-
desentwicklungsgesellschaft des 
Wirtschaftsministeriums angeglie-
dert und hat neun Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.
 Ihre Aufgabe ist es, als zentra-
les Kompetenz-, Beratungs- und 
Informationszentrum die Entwick-
lung erneuerbarer Energien und 
grüner Technologien zu unterstüt-
zen. Dazu setzt sie Forschungs-
schwerpunkte, bündelt und un-
terstützt vorhandene Aktivitäten, 
erarbeitet Strategien für Energie- 
und Ressourcenefizienz, regt neue 
Unternehmensprojekte an, berät 
Kommunen und betreibt Öffent-
lichkeitsarbeit. Arbeitsfelder sind 
die erneuerbaren Energien, Ener-
gie- und Ressourcenefizienz und 
nachhaltige Mobilität. 
 Die fachliche Beratung für die 
vielfältigen Arbeitsschwerpunkte 
der ThEGA erfolgt durch einen Bei-
rat, der sich aus Vertreterinnen und 
Vertretern von Universitäten, pri-
vaten Forschungsinstituten, wirt-
schaftlichen Zusammenschlüssen 
und zivilgesellschaftlichen Verbän-
den zusammensetzt. Die Beirats-
mitglieder bieten der Agentur eine 
differenzierte unternehmerische, 
kommunal- und regionalpolitische 
sowie fachliche und wissenschaft-

liche Basis. Die Aktivitäten und 
Ausrichtung der Agentur werden 
weiterhin von einem kleineren, re-
gelmäßig tagenden Steuerungs-
kreis beratend und empfehlend 
begleitet.
 Die ThEGA hat in den drei Jahren 
ihres Bestehens wichtige Themen 
der Energiewende mit Blick auf 
Thüringen analysiert und kompakt 
dargestellt. So wurde mit dem Po-
tentialatlas für erneuerbare Ener-
gien und dem Solarlächenportal 
ein Überblick über die optimalen 
Ausbaumöglichkeiten erneuerba-
rer Energien erstellt.
 Die Gründung von themenspe-
ziischen Firmennetzwerken, die 
Bereitstellung von Podcasts, Bro-
schüren, eine Förderungsberatung 
und die Verleihung des Energieef-
izienzpreises bieten den Thürin-
ger Firmen dieses Sektors wichtige 
Dienste. Dazu kommen die auch 
für Kommunen, Vereine und Schu-
len wichtigen Beratungslangebo-
te, Bildungsmaterialien, Kongresse 
und Vernetzungstreffen.

ThEGA

  Beratung, Vernetzung, 
Weiterbildung, Wirtschats-
förderung

  Thüringer Energie- und 
GreenTechAgentur (ThEGA)

 ThEGA 
Mainzerhofstraße 12 
99084 Erfurt

thega@leg-thueringen.de  
www.thega.de 
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Durynsko založilo v roce 2010 jako 
úřední podporu v boji proti změ-
ně klimatu agenturu Thüringer 
Energie- und GreenTechAgentur 
(ThEGA). Agentura je napojená na 
společnost rozvoje země minister-
stva hospodářství Landesentwic-
klungsgesellschaft desWirtschaft-
sministeriums a zaměstnává děvět 
zaměstnankyň a zaměstnanců. 
 Jejich úkolem je, jako ústřední 
kompetenční, poradenské a infor-
mační středisko podporovat vývoj 
obnovitelných energií a zelených 
technologi. K tomu zadává těžiště 
výzkumu, spojuje a podporuje stá-
vající aktivity, vypracovává strate-
gie pro účinnost energie a zdrojů, 
podněcuje nové projekty podniků, 
podporuje obce a navazuje vzta-
hy s veřejností. Polem působnosti 
jsou obnovitelné energie, účinnost 
energie a zdrojů a udržitelná mo-
bilita.

Odborné poradenství pro mno-
hostranná pracovní zadání agen-
tury r ThEGA přebírá poradní 
sbor, který se skládá ze zástup-
kyň a zástupců univerzit, sou-
kromých výzkumných institutů, 
hospodářských svazů a občan-
ských sdružení. Členové porad-
ního sboru nabízí agentuře dife-
rencovaně podnikatelskou, ko-
munální a regionálně politickou 
a rovněž odbornou a vědeckou 
základnu. Činnost a orientace 
agentury je nadále doprovázena 
menším, pravidelně zasedajícím 
řídícím kroužkem, který ji pod-
poruje radami a doporučeními. 
 ThEGA během tří let své působ-
nosti analyzovala a kompaktně 
zobrazila důležitá témata trans-
formace energetiky se zřetelem na 
Durynsko. Atlasem potenciálů pro 
obnovitelné energie a portálem 
solárních ploch byl vypracován 
přehled optimálních možností vý-
stavby obnovitelných energií .

Založení tematicky specific-
kých firemních sítí, přichystá-
ní Podcasts, brožur, poradenství 
k podpoře a udělení ceny efici-
ence energie nabízí durynským 
firmám tohoto sektoru důležité 
služby. K tomu se řadí ještě další 
důležité nabídky pro poradenství 
obcí, spolků, škol, školící podkla-
dy, kongresy a setkání. 

ThEGA

 Poradenství, propo-
jení, rekvaliikace, podpora 
hospodářského rozvoje

 Thüringer Energie- a 
GreenTechAgentur (ThEGA)

 ThEGA 
Mainzerhofstraße 12 
99084 Erfurt

thega@leg-thueringen.de  
www.thega.de
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www.bund-thueringen.de/energie www.bund.net/publikationen

Hähne und Birnen
wechseln

Sparen Sie Wasser, Wärme und Strom, wo immer es geht. So entschärfen Sie Ihre nächste Kostenabrechnung –

und scho nen zudem unsere Umwelt. Hier die wichtigsten Maßnahmen, für Mieter wie Hausbesitzer.

I
n viele Haushaltskassen reißt die Ab rechnung der Nebenkosten

ein großes Loch. Die Preise für Heizöl, Erdgas und Strom stei-

gen seit einigen Jahren sprung haft an. Auch Wasser ist vielerorts

deut lich teurer geworden. Umso mehr lohnt es sich, den Ver-

brauch zu reduzieren. Sie müssen deshalb nicht zum Asketen

werden. Viele kleine intelligente Schritte tun es auch.

Wasser

Trinkwasser ist ein kostbares Gut. Wir sollten der Natur nur

spar sam Wasser entziehen und es nicht grundlos verschwenden.

Fürs Wasser zahlen wir nicht nur als Trinkwasser, das aus der Lei-

tung fließt. Wir müssen auch für die Reinigung unseres Abwassers

aufkommen. Trotz erheblicher Preis unterschiede von Ort zu Ort:

bis zu 5 Euro werden so pro Kubikmeter (1000 Liter) Wasser fällig.

Bei ca. 125 Litern Wasser liegt der tägliche Durchschnittsverbrauch

in Deutschland derzeit – 80 Liter würden ausreichen. Gut zwei

Drittel benötigen wir für Baden-Duschen-Körperpflege und die

Toilettenspülung. Hier vor allem lohnt es anzusetzen.

Bekanntlich kostet Duschen deutlich weniger Wasser als Ba -

den, und beim Einseifen, Zähneputzen und Rasieren kann der

Hahn ruhig zugedreht werden. Indem Sie hier und da Ihre Ge -

wohn heiten anpassen, lässt sich Wasser am günstigsten sparen.

Moderne Armaturen und kleine Zusatzgeräte helfen darüber hin-

aus Ihren Verbrauch zu reduzieren – ohne Komfortverlust. So flie-

ßen aus sparsamen Duschköpfen nur 9 (statt bis zu 25) Liter pro

Minute; dank beigemischter Luftblasen bleibt trotzdem ein voller

und zudem weicher Strahl. Alternativ können auch günstige

Durchflussbegrenzer zwischen Armatur und Schlauch bzw. auf

alle Wasserhähne montiert werden.

Ihr WC-Spülkasten sollte unbedingt über eine Stoppvor rich -

tung verfügen – so lässt sich die Menge des Spülwassers glatt hal-

bieren. Moderne Kästen senken den Verbrauch zusätzlich. Von Fall

zu Fall lohnt sich gerade hier der Einsatz von Regenwasser – las-

sen Sie sich von Fachleuten beraten! Eine weitere entscheidende

Größe sind Wasch- und Spülmaschine. Neue Geräte verbrauchen

deutlich weniger Wasser: Im Standardprogramm liegen die Best-

werte heute bei 37 bis 45 (Waschen/6 kg-Trommel) und 10 bis 14

Litern (Spülen) – oft nur ein Viertel des Verbrauchs älterer Modelle.

Wärme

Am stärksten schlagen sich in der Jahresabrechnung die Heiz-

kosten nieder. Hier lohnt es sich besonders den Verbrauch zu

drosseln. Selbst größere Investitionen können sich rasch auszah-

len, zumal wenn sich Öl und Gas weiter verteuern. Wer nur rich-

tig heizt und lüftet, spart schon bares Geld: Jedes Grad Raumtem-

peratur schlägt mit etwa 6 Prozent der Heizkosten zu Buche. Prü-

fen Sie, ob einzelne Räume nicht etwas weniger Wärme vertragen.

Alle Heizkörper sollten unverkleidet in den Raum abstrahlen kön -

nen – ohne von Vorhängen oder Möbeln abgeschirmt zu werden.

Entlüften Sie Ihre Heizkörper zu Beginn jeder Heizperiode. Und

lassen Sie mög lichst wenig Wärme nach draußen entweichen. Lüf-

ten Sie nicht durch ständig gekippte Fenster, sondern indem Sie

für wenige Minuten mehrere Fenster weit öffnen: um Schimmel

vorzubeugen, wenigstens dreimal täglich. 

Ein Großteil der Heizwärme kann über schlecht gedämmte

Au ßenwände und schwach isolierte Dächer, Fenster, Keller -

decken und Leitungsrohre entweichen. Mieter können undichte

Ritzen abkleben und sich mit Dämmplatten hinter den Heizkör-

Besser leben
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Die Energiesparlampe 

Ein wichtiger Beitrag zum
Klimaschutz

Beleuchtung muss 
umwelt- und gesundheits -

verträglich werden

Erneuerbare 
Energien

Der Weg zu einer
zukunftsfähigen
Energieversorgung

Solarthermie–
Wärmevon
derSonne
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Odkazy a brožurky pro další čtení

www.hnutiduha.cz/nase-prace/energetika www.hnutiduha.cz/publikace/tema/41

Je to váš dům, váš byt, vaše účty a vaše peníze, které měsíc co měsíc platíte 
za vytápění, plyn nebo elektřinu. A je pouze vaše rozhodnutí, jestli chcete dál 
tolik platit velkým energetickým irmám. O svých účtech si můžete rozhodovat 
sami. Neplaťte. 

Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro 

život každého z nás. 

Fotograie: Photospin, 123RF
Vytištěno na recyklovaném papíře.

A› Údolní 33, 602 00 Brno
T › 545 214 431
E › pratele@hnutiduha.cz
  www.hnutiduha.cz

Pro rodinné i bytové domy

U rodinných domů je praxe využívání průkazů energetické náročnosti budovy poměrně 
jednoduchá. Osoba, která hodlá prodat nebo pronajmout rodinný domek, je povinna 
zájemci o koupi nebo pronájem průkaz předložit. Kategorie ze stupnice A až G musí být 
také uvedena v inzerovaných nabídkách na prodej domu. Vlastníci rodinných domů, 
kteří nemají v plánu dům prodávat, pronajímat nebo významně rekonstruovat, si průkaz 
energetické náročnosti pořizovat nemusí.

V případě bytových domů je potřeba pouze jeden průkaz pro celou budovu s tím, že 
platí pro všechny byty. Je sice pravda, že výsledná spotřeba nemusí být v jednotlivých 
bytech totožná – záleží například i na typu podlahy – ovšem základní představu zájemce 
získá.

Vzhledem k vyšší náročnosti zpracování průkazů pro bytové domy naběhne povinnost 
předkládat je zájemcům o koupi nebo pronájem postupně. Pro bytové domy s podlaho-
vou plochou větší než 1500 m2 je nejzazší termín 1. leden 2015, po ty s podlahou přes 
1000 m2 pak 1. leden 2017 a pro všechny ostatní 1. leden 2019. Od začátku roku 2016 
do doby zpracování průkazu lze zájemcům o koupi či pronájem bytu předkládat vyúčto-
vání za spotřebu energie v bytě ve třech různých letech.

Chystáte se v dohledné 
době ke koupi domu 

nebo bytu? Pak se vám 
vyplatí vědět, co jsou 

a k čemu slouží energe-
tické štítky budov. 

Jedná se totiž o užiteč-
nou pomůcku ke snižo-

vání nákladů na bydlení.

Energetické 
štítky 

na budovách: 
dobrý rádce 

při koupi 
bydlení

Proč nestačí loňská faktura

Nabízí se otázka, proč nechávat odborníky zpracovat průkaz energetické náročnosti, 
když každý laik si může o nákladech na vytápění udělat obrázek podle toho, kolik zapla-
til předchozí uživatel v minulém roce. Potíž je v tom, že na částce, kterou v konkrétním 
roce uživatel zaplatil, se vedle kvality domu projevují i další vlivy. Rozdíl mezi mírnou 
a tuhou zimou může znamenat meziroční nárůst (nebo propad) účtu za topení o desítky 
procent. Z faktury také nevyčteme, jestli v bytě bydleli otužilci, kterým je teplota vyšší 
než 16 stupňů nepříjemná, nebo zimomřivci, jimž ani 25 stupňů nestačí na to, aby se 
cítili pohodlně.

Hnutí DUHA nabízí účinná, snadná a dostupná řešení, která pomohou snížit 
energetickou náročnost a účty vaší domácnosti. Dobré rady nabízíme zadar-
mo. Líbí se vám naše práce? Budeme rádi, pokud se ji rozhodnete podpořit. 

Je to snadné: www.hnutiduha.cz/podpora.

Průkaz energetické náročnosti: pomocník při 

volbě bydlení

Počínaje jarem 2013 jsou prodejci a pronajímatelé domů či bytů povinni k nabízeným 
objektům opatřit takzvaný průkaz energetické náročnosti. Jenom další protivná byrokra-
cie? Ne tak docela. Spíš vstřícný krok ke kupujícím, které přirozeně zajímá, kolik zaplatí 
za vytápění a další spotřebované energie. To, co nemusíme poznat na první pohled, nás 
může brzy stát tisíce korun… 

Rozdíl v ročních nákladech na vytápění ve zdánlivě podobných bytech či domech se 
často i při stejném chování uživatelů vyšplhá na více než deset tisíc korun. A vzhledem 
k tomu, že ceny fosilních paliv a energií v budoucnu klesat rozhodně nebudou, spíš na-
opak, je dobré vědět, s čím můžeme počítat.

Energetické štítkování spotřebitelům již řadu let pomáhá v rozhodování při nákupu 
elektrospotřebičů. Například lednička s nízkou spotřebou může ušetřit zhruba tisícovku 
ročně. A podobně to může fungovat i v případě domů a bytů – de facto největších spo-
třebičů, které si v životě pořizujeme. 

Průkaz energetické náročnosti domu nebo bytu navíc zákazníky zbaví pochybností, 
zda označení „úsporný“ nebo „nízkoenergetický“ není pouze reklamním tahákem.

Moderní neplatiči

Cena plynu i tepla vyráběného z fosilních paliv dlouhodobě roste. Řada rodin se proto 
snaží snížit svoji závislost na velkých energetických společnostech i částky na složen-
kách – a dát tak nový, pozitivní smysl slovu „neplatič“. Nejlevnější energie je ta, kterou 
neplatíme. Průkaz k tomu může hodně napomoci.

Více na www.nechciplatit.cz.

NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE JE TA, KTEROU

Projekt byl podpořen DBU, Evropskou unií z progra-
mu Intelligent Energy Europe a Ministerstvem život-
ního prostředí ČR. Za obsah odpovídá Hnutí DUHA. 
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska donorů.

Domy ve vatě

Leden 2009: Kohoutky na plynovodech zůstaly zatažené po devět dlouhých, studených 
dnů. Statisíce rodin s napětím čekaly, zda vychladnou radiátory. Nebylo to poprvé. A pa- 
trně ani naposledy. 

Je pouze jediná možnost, jak domácnosti opravdu zbavit nechtěné závislosti na ruském 

plynu – a také povrchových uhelných dolech: důkladně renovovat domy. Budovu po 
budově, rok po roku. Rodiny tak rovněž mohou za teplo ušetřit 39 miliard korun ročně. 
Nevyužité příležitosti jsou enormní, avšak rodiny ani obce nemají prostředky na potřebné 
investice. Hnutí DUHA proto navrhuje, aby vznikl Program energetické nezávislosti, 
který pomůže se zateplením většiny domů v České republice. Zdrojem inancí by byly 
miliardové výnosy z povolenek ke znečišťování. Program by měl navázat na úspěch 
Zelené úsporám i grantů z evropských fondů, které nastartovaly investice do zateplo-
vání a vytápění čistými domácími zdroji.

Dražší a dražší
Proč by Česko mělo do své 
ekonomické politiky zařadit 
snižování naší závislosti na 
fosilních palivech
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Hnutí DUHA

Život závislý na uhlí, ropě a zemním plynu Jak se dá žít nezávisle

4 m3 dřeva za rok2000 m3 zemního plynu 
za rok

1500 kWh (3342 Kč) elektřiny za rok
400 kWh (892 Kč) elektřiny za rok

350 kWh (1732 Kč) elektřiny za rok

260 kWh (1286 Kč) za rok

70 kWh (346 Kč) elektřiny za rok 

130 kWh (643 Kč) elektřiny za rok

Nákup veškeré elektřiny ze sítě

15 m2 fotovoltaických panelů = 
vlastní výroba 1600 kWh ročně

Určeno pro skládku nebo spalovnu Určeno k dalšímu využití

8 litrů/100 km, najeto 20 000 km za rok

3,5 litru/100 km, najeto 3000 km za rok

Najeto 2000 km za rok

Jídlo z celého světa – made in 
supermarket

Jídlo zblízka – sklizeň 
místních pěstitelů 

20 cm tepelné izolace

Hnutí 
DUHA

OHŘEV VODY OHŘEV VODY SOLÁRNÍM SYSTÉMEM

 www.velkavyzva.cz

Hnutí DUHA
Friends of the Earth Czech Republic

Nezávisle
Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA

Analýza makroekonomických dopadů 
Programu pro energetické renovace domů

Miroslav Zámečník

Tomáš Lhoták

Zateplování oživuje ekonomiku

Příklady domů, 

jejichž uživatelé 

se nebojí účtů 

za vytápění

Hnutí DUHA
Friends of the Earth Czech Republic
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