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 Beteiligung an der  

Stadtwerke Energie  

Jena-Pößneck GmbH

 Investitionssumme  

zzt. 7 Millionen Euro

 Bürgerenergie Jena eG 

mit ca. 800 Genossen-

schaftsmitgliedern

 BürgerEnergie Jena eG 

Golmsdorfer Straße 19 

07749 Jena

info@buergerenergie-jena.de 

www.buergerenergie-jena.de

Bürgerenergie Jena
6



 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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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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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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  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

Projektgesellschaft  

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
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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 

Projektgesellschaft  

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 Sportstätten

  Landessportbund 

Thüringen und Naturstiftung 

David

 Naturstiftung David 

Trommsdorffstraße 5 

99084 Erfurt 

+49(0)361 555 03 30 

post@naturstiftung-david.de 

www.naturstiftung-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 für  
zukunftsfähige Energien“
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 Energetické poradenství 

a podpora energetických 

asanací sportovních zařízení

 Landessportbund Thürin-

gen a Naturstiftung David

 Naturstiftung David 

Trommsdorffstraße 5 

99084 Erfurt

+49(0)361 555 03 30 

post@naturstiftung-david.de 

www.naturstiftung-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“
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Energiesparendes  
Krankenhaus

14

  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



 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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ThEGA

  Beratung, Vernetzung, 

Weiterbildung, Wirtschafts-

förderung

  Thüringer Energie- und 

GreenTechAgentur (ThEGA)

 ThEGA 

Mainzerhofstraße 12 

99084 Erfurt

thega@leg-thueringen.de  

www.thega.de 
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ThEGA

 Poradenství, propo-

jení, rekvalifikace, 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
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Für die ökologische

Energiewende 

von unten.

Links und Broschüren zum Weiterlesen18



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 firmám. 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. 

Fotografie: 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

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

fo
to
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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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