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Energetický plán E.D.E.1: Systematická práce na energetické efektivitě  

 

Účinné využití energie je rozšířeným a obecně akceptovaným ekonomickým konceptem, který je 

nepostradatelnou součástí každodenního podnikání. Důvodem výše uvedeného je konkurence. V praxi se 

dostáváme k závěru, že se výrazně liší přístup vlastníků, včetně vlastníků domovů pro seniory, kteří na koncept 

účinného využití energie přešli teprve v posledních letech. Hlavním podnětem ke změně přístupu je pronikání 

politiky EU do environmentální oblasti a průběžná změna legislativy, státní směrnice, podpora, rozvoj a 

realizace projektů, tlak veřejnosti, vyšší povědomí mezi uživateli a další. 

 

Nicméně, pokud se na situaci podíváme důkladněji, zjistíme, že je zde stále mnoho objektů, se kterými se ještě 

nikdo systematicky nezabýval v souvislosti s úsporami energie. Nejčastěji se jedná o ředitele, kteří chtějí snížit 

výdaje za energii, ale jejich z kontextu vytržená opatření nejsou zaváděna systematicky, nýbrž závisí na 

momentálních nabídkách, informacích nebo podnětech. 

 

Nakládat s energií systematicky je možné jen propojením dvou oblastí, vytvořením struktury, která bude řídit 

energetiku a napojením na využití podpory výpočetní techniky, která vždy poskytuje 

relevantní informace: přehled o spotřebě energie, srovnání spotřeby s ostatními budovami 

stejného druhu na základě klíčových ukazatelů. To zároveň poskytuje účinný nástroj, 

který se dá využít různými uživateli. 

 

Toto jsou mimo jiné také cíle projektu SAVE AGE, na kterém se podílí partneři z 10 evropských zemí. Nakládání 

s energií a tím pádem i možný přenos výsledků analýz (nelepší praxe a technik) do jednotlivých domovů pro 

seniory na základě znalostí a zkušeností specializovaných ústavů je základem pro energetickou strategii E.D.E. 

Pouze toto bude představovat základ pro klíčový dokument projektu, na kterém se bude stavět systematická 

práce na energetické účinnosti. 

 

Dá se od projektu očekávat více, než jen cár papíru? Určitě. Po ukončení projektu 

budeme vědět daleko více na úrovni E.D.E.  Budeme lépe seznámeni s běžnou 

spotřebou a náklady na energii členů. Získáme klíčové ukazatele efektivity domovů 

pro seniory, bude systematicky vyhodnocen potenciál jednotlivých odvětví a daleko 

více. Předpokládaný energetický potenciál, který je v průměru odhadován na úroveň 

20 % úspory energie, bude třeba podložit fakty v případových studiích. Takže spíše 

než na teorii se zaměříme na praxi. 

 

 

 

                                                

1 Evrospké sdružení manažerů domovů pro seniory 
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Partneři zahrnutí do projektu již ve svých zemích intenzivně pracují na 

úkolech, které jim byly zadány. 

Sdružení sociálních služeb ve Slovinsku (SSZS) již například do provozu 

zahrnulo moderní pilotní informační energetický systém, který sleduje nejlepší 

dostupné techniky v této oblasti. Zároveň s tím se objevila potřeba vytvoření 

pozice manažera pro řízení energetiky na úrovni SSZS. Vysoké náklady na 

energii a vodu, které dosahují dvojnásobných hodnot, než náklady 

člena rodiny na stejné množství v rodinných domech a plánované 

investice do rekonstrukcí některých budov jsou jen doplňkovými důvody pro systematický postup v této oblasti. 

 

 

 

Takové ohlasy potvrzují, že jsme na správně cestě. Zájem o opatření, která zvýší 

energetickou účinnost, bude vysoký, pokud budeme smysluplně a systematicky 

předvádět opatření na konkrétních příkladech, které budou komplexní a dobře 

známé managementu domovů péče. Stejně tak je potřeba nabídnout praktická 

řešení pro udržitelné sledování energetických parametrů, nejvíce je však potřebná 

neustálá možnost využití odborné pomoci. Teprve poté mohou být efektivní jak 

krátkodobá, tak dlouhodobá opatření. Dostatečné šíření dosažených výsledků 

bude tou nejlepší možností, jak systematicky oslovit vysoký počet domovů po celé Evropě.  

 


