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SAVE AGE – Rok od spuštění projektu 

 

Po prvním roce průběhu projektu SAVE AGE je vidět, že projekt se již naplno rozběhl a pomalu jsou získávány 

stěžejní výstupy a hmatatelné výsledky. V příštích měsících bude provedena analýza stávající energetické situace v 

deseti státech EU, které se na projektu podílejí. Tato analýza ukáže, jak jsou na tom domovy pro seniory se 

spotřebou energie, dá odpovědi na otázku, proč se klienti domovů chovají k energii nehospodárně, a přinese 

nejpodstatnější potřeby a překážky v evropských domovech pro seniory. Nejlepší dostupné techniky a nejlepší / 

nejhorší návyky budou sloužit jako vzor tisícům domovů, které se snaží najít cestu, jak zvýšit energetickou 

efektivitu. 

 

Zdá se, že nejvyšší spotřebu energie vykazují ohřev vody, zařízení kuchyně a prádelny a vytápění pokojů. Výsledky 

tedy doposud ukazují, že je velice důležité snížit spotřebu energie na vytápění, osvětlení, provoz prádelny a 

kuchyně. Největší tepelné ztráty jdou střechou, okny a komíny. Energetickou efektivitu je třeba zlepšit především 

úpravou energetického managementu, dostatečným rozšířením informací mezi uživatele a personál a úspornými 

opatřeními. Nejdůležitějšími investicemi, které by zvýšily energetickou efektivitu, jsou střešní izolace, výměna 

systému ohřevu vody, výměna žárovek a umožnění lokální energetické regulace. Monitoring spotřeby energie a 

srovnávání mezi jednotlivými domovy vyvolá soutěživost mezi domovy a povede ke zvýšení energetické efektivity. 

 

Jednou z nejdůležitějších událostí v rámci projektu SAVE AGE bude mezinárodní seminář na téma 
„Snižování spotřeby energie v evropských domovech péče“, který bude hostit pražský hotel Clairton dne 
29. 9. 2011, od 9:00 do 12:00. Na této konferenci budou prezentovány první výsledky projektu SAVE 
AGE. Účastníci projektu získají důležité údaje týkající se energetické výkonnosti, potřeb a překážek 
energetické efektivity v domovech a nejlepší a nejhorší energetické návyky. Navíc zde bude možno 
nalézt důležité návrhy, jak nepříznivou situaci řešit, například informační systém energetického 
managementu, úspěšný příklad, jak zvýšit povědomí o energiích, německý model financování 
zohledňující energetickou efektivitu a plány, jak v budoucnu dosáhnout úspor energie. Všichni zájemci 
jsou na událost srdečně zváni: 
http://www.saveage.eu/templates/saveage/pdf/reducing_energy_costs_program.pdf 
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