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Desatero domácí ekologie

• Pamatujete si předminule zmiňované desatero 
domácí ekologie? Pokud jste se na něj nepodívali, 
tak si jej zkuste vyhledat. Dozvíte se zajímavé věci, 
které přírodě pomůžou.

• Pod heslem 

SKROMNĚJŠÍ ŽIVOT – KRÁSNĚJŠÍ SVĚT

• Přehlednou příručku naleznete na internetu: 
http://www.ekoporadna.cz/files/publikace/desat
ero_web.pdf



Energie

Při jakých domácích činnostech lze ušetřit energii?

Tipněte si, kolik v Česku jezdí aut.
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Při jakých domácích činnostech lze ušetřit energii?
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4.496.232 aut (k 31.12.2010)

Vytápění, ohřev vody, vaření, osvětlení, používání 
energeticky úsporných zařízení



Šetření energií

• Zvýšení efektivnosti využívání energie

• Nejlevnější a nejvíce ekologická energie je ta ušetřená 
(nespotřebovaná)

• Šetření energií často snižuje pohodlí, ale ušetří nemalé finance

• Z důvodu globálních obav z oteplování se členské státy Evropské 
unie zavázaly, že sníží do roku 2020 spotřebu z klasických 
energetických zdrojů o 20 %. V roce 2011 přesto stále přetrvává 
mnoho překážek k dosažení zmíněných hodnot. Evropský 
parlament přijal tuto směrnici, která bude vyžadovat, aby 
členské země splnily tři cíle do roku 2020: snížení emisí oxidu 
uhličitého (CO2) o 20 %, zvýšení energetické účinnosti o 20 % a 
konečně je stanoveno, že 20 % energie v Evropské unii musí být z 
obnovitelných zdrojů. [1]

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Šetření_energií#cite_note-eu-7 >



Šetření energií - vytápění

• Největší výdaj domácností, cena plynu neustále roste

• Pasivní dům – většina tepla se do domu dostává 
pasivně(lidé, spotřebiče, slunce..)

• Izolace – významně zamezuje únikům tepla

• Nepřetápění – V obytných místnostech je doporučováno 
vytápět na 20-21°C, každý další stupeň navíc znamená 
zvýšení spotřeby energie zhruba o 6%

• Biomasa – při vlastním vytápění je vhodné používat 
biomasu (kompostovaná těla rostlin, hub, živočichů…)

• Těsnění oken, izolace trubek, větrání krátce a 
intenzivně, teplé oblečení…



Šetření energií – ohřev vody

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:KidsBathingInASmallMetalTub.jpg >

• Snížení spotřeby teplé vody pomůže ušetřit nejen výdaje 
na energie ale také na vodu

• Sprchování většinou spotřebuje 40 – 75l vody, napuštěná 
vana okolo 160l

• Správná volba sprchové hlavice s vyšší rychlostí proudu 
vody dopřává pocit většího množství vody

• Správný plynový kotel řeší 
ohřev vody i vytápění společně



Šetření energií - osvětlení

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gluehlampe_01_KMJ.jpg >

• Množství spotřebované energie můžeme ovlivnit také barvou 
stěn (doporučuje se polar bílá, která odráží až 80% světla, tmavé 
barvy odrážejí jen okolo 20% světla)

• Nahrazení klasických žárovek zářivkami a LED žárovkami (ty sice 
nemají takovou svítivost, ale osvětlují jen tam, kde potřebujeme)

• Regulace osvětlení – automaticky(stmívání) nebo manuálně 
(zapnuto/vypnuto), často prostě stačí zhasínat

• Barva osvětlení – za dne je vhodné osvětlení
s dostatečně silnou modrou složkou, 

večer pak svítíme žlutě

• Využívejte denního světla! Nesviťte zbytečně!



Šetření energií - další

[1 - zdroj. 2011-15-07]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:EU_energy_label.png >

• Na vaření využijte sklokeramické a indukční plotny místo 
elektrických vařičů, používejte pokličky 

• Místo elektrického ohřevu požívejte mikrovlnky

• Domácí spotřebiče s energetickou třídou A

• Místo sušičky prádelní šňůra (slunce a vítr stačí)

• Myčky nádobí ušetří mnoho vody, vyplatí se ale
jen pro větší rodiny

• Nákup šetrných přístrojů (PC, televize, hifi..)

• Vypínání přístrojů (prodlužovačky s on/off tlačítkem)



Zelená úsporám

• Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu využívání  
obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických 
úspor při stavbě nebo rekonstrukci domů. V programu je 
podporováno kvalitní zateplování domů, náhrada 
neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a 
účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do 
nízkoenergetických novostaveb.

• Česká republika získala na tento program finanční prostředky 
prodejem tzv. emisních kreditů CO2 ( snižování emisí 
skleníkových plynů - Kjótský protokol ) 

• Program poskytuje dotace na ekologické a šetrné vytápění či 
zateplení domu, výměnu oken, solární kolektory, 
kotle na biomasu

• Přijímání žádostí zastaveno 29.10.2010,žádaný objem finančních 
prostředků přes  20 miliard Kč 



Znáte odpověď?

V září skončil v EU prodej XX wattových žárovek. Víte jakých?

Která energetická třída je nejšetrnější?

[1 - zdroj. 2011-15-07]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Passivhaus_thermogram_gedaemmt_ungedaemmt.png >

Jak se říká domu, který je vyhříván teplem lidí, sluncem, 
teplem aktivních spotřebičů ?



Znáte odpověď?

V září skončil v EU prodej XX wattových žárovek. Víte jakých?

Která energetická třída je nejšetrnější?

60W. Na trhu tak zůstávají již jen 40W a 25W , i ty 
ale už příští rok skončí.

[1 - zdroj. 2011-15-07]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Passivhaus_thermogram_gedaemmt_ungedaemmt.png >

A

Jak se říká domu, který je vyhříván teplem lidí, sluncem, 
teplem aktivních spotřebičů ?

Pasivní dům




