
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 

V. Putinovi a I. Alijevovi za plyn a ropu

Podporuji výstavbu 
mrakodrapů v Baku.

Montérům, instalatérům, servisma-
nům a pěstitelům za jejich služby

Podporuji kvalitní 
zaměstnanost v ČR.

Proto Hnutí DUHA prosazuje nový zákon, který závazně stanoví, že Česko bude snižovat závislost na drahém plynu, ropě 
a uhelných dolech – krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe totiž investice do chytrých řešení, jako jsou úsporné domy 
a pohodlná veřejná doprava, snadná recyklace odpadu, čistá energie nebo české potraviny v obchodech.

20 cm tepelné izolace

Publikace vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství (CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za 
obsah publikace zodpovídá Hnutí DUHA a nemůže být považován za stanovisko donora.

Hnutí 
DUHA

OHŘEV VODY OHŘEV VODY SOLÁRNÍM SYSTÉMEM

O možnostech snižování závislosti na fosilních palivech zjistíte více ve studii Nezávisle na www.hnutiduha.cz.

 www.velkavyzva.cz



NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE 
JE TA, KTEROU

Je to váš dům, váš byt, vaše 
účty a vaše peníze, které mě-
síc co měsíc platíte za vytá-
pění, plyn nebo elektřinu. 
A je pouze vaše rozhodnutí, 
jestli chcete dál tolik platit 
velkým energetickým firmám. 
O svých účtech si můžete roz-
hodovat sami. Kvalitní okna, 
zateplení, solární ohřívání 
vody, moderní kotle, super-
žárovky a další vychytávky 
můžou hodně snížit závislost 
vašeho bydlení na dražších 
a dražších fosilních palivech. 
A jde to také u vašich souse-
dů a sousedů vašich souse-
dů. Nejlevnější energie je ta, 
kterou nekupujete. Neplaťte.

www.nechciplatit.cz


