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SAVE AGE, první výsledky a výzvy 

První výsledky 

Projekt SAVE AGE, který byl ve Francii oficiálně spuštěn v posledním čtvrtletí roku 2010 s účastí manažerů sanatorií, vypadá 

prozatím velice slibně. Tito profesionálové mají vskutku vytříbený cit pro udržitelný rozvoj a hledání řešení pro optimalizaci 

provozních nákladů, konkrétně spotřeby energie. To bylo také důvodem, proč výzva k účasti v projektu spuštěného v říjnu 

2010 zmobilizovala všechny účastnící se instituce během několika dní.  

Dále jsou možnosti projektu, který aktivizoval 100 pilotních institucí v deseti státech Evropské unie, mimořádně oceňovány 

manažery, kteří budou mít možnost srovnávat a diskutovat své problémy a předávat si zkušenosti z práce s ostatními 

profesionály, kteří jsou ve stejné situaci. 

10 provedených auditů v pilotních institucích ukázalo, že žádný z nich neprovádí sledování spotřeby energie, jedinou 

výjimkou je revize účtu za energie jednou ročně. Většina institucí je v průměru 20 let stará (nejstarší byla vystavěna v roce 

1928, nejmladší v roce 2010). Tento průměr však nutně neznamená, že spotřeba energie je vysoká: ta se odvíjí od zájmu 

manažerů a technických pracovníků, které jsou zahrnuty v těchto otázkách. 

Také spotřeba tepelné energie je většinou stálá, nejen kvůli nedostatečné izolaci, ale z důvodů komfortních: starší lidé jsou 

velmi citliví na teplotu. V některých domovech dosahuje teplota v pokojích až 26°C. 

Přestože jsme ještě nedostali veškeré závěry z projektu, můžeme již určit dvě výzvy. 

Jedno ze sanatorií je energeticky efektivní 

Obzvláště jedna z institucí postavená v roce 2010 zapojila do provozu principy energetické výkonnosti (kotel na dřevo, 

nádoba na dešťovou vodu…) a usiluje o další pokrok v kontrole spotřeby energie.  

 

V případě nově konstruovaných nebo rekonstruovaných 

institucí, kde byly vzaty v potaz veškeré možné 

energetické úpravy v průběhu prací, se našlo jen několik 

možných přístupů, jak postupovat. Bude nutné se 

zaměřit na chování zaměstnanců, návštěvníků a 

manažerů. Nicméně analýza provedená profesionály 

pilotních sanatorií ukázala, že ani jedno z nich nemělo 

vypracovaný žádný školící plán pro zaměstnance a 

uživatele a nebyly poskytnuty žádné informace, jak se 

chovat ve vztahu k efektivní spotřebě energie.  

 

 EHPAD La Barthavelle, Meythet, Vybudováno v roce 2010 
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V těchto případech je třeba přesvědčit manažery, zaměstnance a návštěvníky, aby se chovali příkladným způsobem. 

 

Externí financování 

Většina institucí ve Francii je veřejných, administrativně a finančně jsou závislé na obecní správě, nemocnicích a dalších.  

80 % institucí, ve kterých proběhl audit projektu SAVE AGE, jsou institucemi veřejnými. Znamená to, že je důležité zvažovat 

opatření, která mohou být zavedena zúčastněnými. Aby se tato opatření v praxi úspěšně odrazila, je třeba zvýšit povědomí 

osob, které mají autoritu, aby byly schopny reflektovat skutečné potřeby institucí. Investice do energetické efektivity ne vždy 

souhlasí s aktuálními požadavky institucí.  

Projekt SAVE AGE se zaměřuje na analýzu odlišných podmínek v domovech pro seniory tak, aby se podařilo snížit spotřebu 

energie v Evropě. Projekt poskytne efektivní pomoc vzhledem k speciálním potřebám sektoru domovů péče. 

Sponzory této práce jsou: SDEL a GTM. 

 

 
 


