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ENERGIEBEWEGUNG 
NIEDERÖSTERREICH

Johanna Mikl-Leitner
zemská hejtmanka

„Uvědomělá spotřeba elektrické energie  
v domácnostech má nesmírný přínos k dosažení  
našich energetických a klimatických cílů.“

Stephan Pernkopf
náměstek zemské hejtmanky

„Šetřit elektřinou je možné i bez uskromňování,  
vyzkoušejte to také. A pomůžete i přírodě.“
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Šetření elektřinou 
Tipy jak nakoupit a ušetřit

Energetické poradenství – náš servis
Energetické poradenství pro starší 
stavby přímo na místě

 ■ zvýšení pohodlí bydlení,
snížení nákladů na topení

 ■ zateplení a sanace oken
 ■ výměna kotle a výběr paliva
 ■ optimalizace tepelního systému
 ■ dotace
 ■ úspora energie

Energetické poradenství 
pro novostavby

 ■ paliva a tepelné systémy
 ■ optimální zateplení
 ■ průkaz energetické náročnosti 

a dotace pro stavitele
 ■ lehká nebo masivní stavba
 ■ nízkoenergetické a pasivní domy
 ■ komfortní vzduchotechnika

Obnovitelné zdroje

 ■ tepelné sluneční kolektory, 
fotovoltaika

 ■ pelety, řezanka, topné dřevo
 ■ tepelné čerpadla

Poradenství ke speciálním tématům

 ■ úspora energie
 ■ inspekce topného zařízení
 ■ ekologické stavební materiály
 ■ elektromobilita
 ■ workshopy a semináře
 ■ obecné budovy 
 ■ veřejné osvětlení
 ■ energetický audit

obsáhle
nezávisle
bezplatně

www.energieberatung-noe.at

Jsme tu pro vás: 
� +43 2742 221 44

Pondělí až pátek 8-15 hod.
Středa 8-17 hod.

Informace, tipy, 
termíny poradenství 

a objednávka dalších brožurek

elektřinou 
nakoupit a ušetřit

Zapojte se i vy! 
Energetická obnova závisí na chování každého občana Dolního Rakouska. Nezávisle 
na tom, či je to úsporou elektřiny, topením obnovitelnými zdroji, jízdou na kole, 
zateplením domu, solární výrobou elektřiny nebo pěstováním vlastního ovoce  
a zeleniny. Každý energetický projekt se může stát inspirací a motivací pro někoho 
jiného a každá zkušenost, která se prosadila, je k nezaplacení.

www.energiebewegung.at 



Osvětlení 

 ■ LED žárovky jsou oproti klasickým o 80 % úspornější.

 ■ dbejte na vhodnou barvu světla a na vysoký index  
podání barev (Ra)

 ■ klasické žárovky vyměňte co nejdříve – zejména tam,  
kde svítí dlouhodobě

Tepelné čerpadla 

 ■ moderní čerpadla mají regulovaný točivý moment  
a ušetří až 80 % elektrické energie

 ■ zkuste při starých čerpadel snížit výkon pokud je  
v domě dost tepla

 ■ V létě topení zcela vypněte

Teplá voda

 ■ sprchování namísto koupání šetří elektrickou energii i vodu

 ■ teplotu v zásobníku na teplou vodu omezte na max. 60° C

 ■ zásobník, potrubí i přípojky tepelně izolujte

Lednička a mrazák

 ■ v ledničce stačí 6° C a v mrazáku -18° C

 ■ udržujte ventilační otvory čisté a jednou ročně  
spotřebič odmrazte

 ■ mražené potraviny jemně rozmrazte v chladničce

Mytí nádobí 

 ■ myčka namísto ručního mytí

 ■ snižte teplotu mytí a používejte eko programy

 ■ myčku zapínejte až když je plná
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Tipy na spoření

Přerůstá vám účet za elektřinu přes hlavu?  
Jde to i jinak! 
Ukážeme vám, jak snadno se dá šetřit 
elektřinou a jak pomocí pár dobrých tipů 
ušetříte až 300 Eur ročně.

Jak nakoupit: 

1. Nejvyšší energetická třída je z dlouhodobého 
hlediska nejvýhodnější.

2. Všímejte si i další informace na štítcích a 
pečetích kvality jako např. Energy Star, Blauer 
Engel, a pod. 

3. Na webu www.topprodukte.at najdete 
nejúčinnější spotřebiče.

Praní 

 ■ nízká prací teplota vypere běžné prádlo a je  
k němu šetrná

 ■ předpírka není nutná

 ■ dbejte na optimální naplnění pračky 

Sušení prádla

 ■ pokud je to možné, sušte raději na šňůře

 ■ prádlo před sušením důkladně vyždímejte

 ■ při nákupu nového spotřebiče si pořiďte sušičku  
s tepelným čerpadlem

Vaření 

 ■ velikost desek musí být stejná jako velikost hrnce  
a při vaření používejte pokličku

 ■ používejte malé spotřebiče jako rychlovarnou konvici,  
vařiče vajec, parní hrnce

 ■ využijte zbytkové teplo

Pečení 

 ■ funkce horkého vzduchu ušetří oproti hornímu  
ohřevu 20° C

 ■ troubu vypněte  dříve a využijte zbytkové teplo

 ■ předehřívání obvykle není nutné

Výpočetní technika 

 ■ vypněte standby režim pomocí zásuvky s vypínačem

 ■ používejte laptop nebo tablet namísto klasického PC  
a nastavte na nich úsporný režim

 ■ modemy, routery, tiskárny a pod. zapínejte jen  
při používání

Fo
to

: c
o

n
tr

as
tw

er
ks

ta
tt

/F
o

to
lia

.c
o

m

Stromsparen Die besten Kauf- & Spartipps
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 Besser leben 

mit weniger Energie 

Die besten Tipps für niedrige Energiekosten
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Můj tip:
„Zjistěte při osobní konzultaci, 
jaké žrouty elektřiny máte 
doma a šetřete s ohledem  
na přírodu.“

Herbert Greisberger  
ředitel  
Agentura pro životní prostředí  
a energii Dolního Rakouska

Další tipy na čtení:  
Brožury „Šetření elektřiny  
– tipy jak nakoupit a ušetřit“  
a „Lepší život s menší spotřebou“.

Stáhněte si je zdarma 
nebo objednejte na:  
www.energieberatung-noe.at


