
Je to celoroční projekt, obsahující pět témat, jak 

zachránit naší zem před Globálním oteplováním.



4. téma – Energie

(spotřeba energie při 

bydlení a běžné 

spotřebě)











Co můžete udělat pro úsporu energie?

Zateplete. 

Postavte si pasivní dům.

Rekonstrujte stávající okna nebo si 

pořiďte nová.

Pořiďte si solární panely na ohřev 

vody.



A co můžete dělat přímo vy v každodenním 

životě?

Nepřetápět. 

Správně větrat. 

Účelně svítit.

Chytře vařit. 

Vypínat elektrotechniku.



1. úkol: Uhlíková stopa

 www.uhlikovastopa.cz

 Uhlíková kalkulačka nám umožnila 

odhadnout emise skleníkových plynů 

spojených s naším bydlením, dopravou a 

spotřebou.

 Uhlíková stopa se počítá z údajů pro celou 

domácnost za jeden rok.

http://www.uhlikovastopa.cz/


1. úkol: Uhlíková stopa

1. 5,79t CO2 za rok

2. 8,19t CO2 za rok

3. 4,03t CO2 za rok

4. 3,10t CO2 za rok

5. 2,43t CO2 za rok 

6. 3,36t CO2 za rok

7. 3,63t CO2 za rok

8. 2,27t CO2 za rok

9. 6,44t CO2 za rok

10. 2,79t CO2 za rok

11. 2,95t CO2 za rok

12. 5,66t CO2 za rok







2. úkol: Kolik energie je potřeba na 

naše současné běžné záležitosti, a 

kolik úsilí je třeba vynaložit, abyste 

tuto energii vyrobili vlastní silou?



Kolik jsme vyrobili energie?
 1 min provozu počítače (~400W) .................6,7 Wh = 24 120 J

Žáci osmé třídy museli vyjít cca 331 – 371 schodů.

 1 min provozu notebooku (~30W) ..................0,5 Wh = 1 800 J

Žáci osmé třídy museli vyjít cca 21 – 30 schodů.

 1 min svícení obyčejné žárovky (100W) ...........1,7 Wh = 6 120 J

Žáci osmé třídy museli vyjít cca 67 – 95 schodů.

 1 min svícení LED žárovky (10W) ....................0,17 Wh = 612 J

Žáci osmé třídy museli vyjít cca 7 – 10 schodů.

 uvaření 1dcl vody v rychlovarné konvici (2kW) …..8,3 Wh = 29 880 J

Žáci osmé třídy museli vyjít cca 326 – 350 schodů.





Na startu.

Akce.





 Máme za sebou 371 schodů a 331 schodů.



 Máme za sebou 326 schodů 

 a 350 schodů.



Několik tipů jak šetřit energií

VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ 

Netopte víc, než potřebujete. 

Pozor na zakryté radiátory. 

Tajná zbraň: reflexní fólie. 

Zaizolujte teplovodní potrubí .

Větrejte krátce a intenzivně. 

Pořiďte si kvalitní okna. 

V zatepleném domě se budete cítit lépe. 

Netopte elektřinou. 

https://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/interier-a-nabytek/13893-zbavte-se-doterneho-hmyzu-ihned
https://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/interier-a-nabytek/13893-zbavte-se-doterneho-hmyzu-ihned
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/termoreflexni-stavebni-folie/
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/termoreflexni-stavebni-folie/
http://www.zdrave-byvanie.com/izolacia-potrubia-rozvodov-kurenia-a-vody/
http://www.zdrave-byvanie.com/izolacia-potrubia-rozvodov-kurenia-a-vody/


CHLAZENÍ A MRAZENÍ 

Chladnička má být umístěna v chladu. 

Odmrazujte. 

Vypínejte. 

http://newsroom.electrolux.com/cz/2013/04/04/s-mraznickami-aeg-odmrazujte-jednou-za-pet-let-2/
http://newsroom.electrolux.com/cz/2013/04/04/s-mraznickami-aeg-odmrazujte-jednou-za-pet-let-2/


VAŘENÍ 

Používejte: poklička a papiňák. 

Méně vody při vaření. 

Vařte na plynu. 

Vodu ohřívejte v rychlovarné konvici.  

Nepoužívejte troubu, když nemusíte.

http://www.ditevnemocnici.poradnazdarma.cz/viewtopic.php?p=13818&sid=22330d5aaae9c9d5fbcc0f1bdd6785c2
http://www.ditevnemocnici.poradnazdarma.cz/viewtopic.php?p=13818&sid=22330d5aaae9c9d5fbcc0f1bdd6785c2
https://www.euronics.cz/rychlovarna-konvice-guzzanti-gz-201-sklo-singz201/p376102/
https://www.euronics.cz/rychlovarna-konvice-guzzanti-gz-201-sklo-singz201/p376102/


PRANÍ, SUŠENÍ A KOUPÁNÍ

Prádlo sušte na vzduchu.

Nevyvařujte a nepředpírejte.

Vždy mějte plnou pračku .

Krátká sprcha místo koupele.

Ohřívejte vodu sluníčkem.



OSVĚTLENÍ

Tam, kde si potřebujete pořádně posvítit, 

použijte úsporné kompaktní zářivky.

Pořiďte si LED „žárovky“.

Zhasínejte světlo.



DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE A ELEKTRONIKA

Spínací hodiny – ať si televize zdřímne.

Vypínejte počítač.

Netopte si nabíječkou.

Vyhýbejte se spotřebičům na baterky.

Dejte přednost notebooku. 

Není monitor jako monitor.

Používejte energeticky úsporné spotřebiče. 




