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Anotace  

Předloţená diplomová práce se zabývá tématem Zelené domácnosti. V první části 

jsou uvedeny základní principy a oblasti Zelené domácnosti. Následně je provedena 

analýza současného stavu provozu ve vybrané domácnosti. Na základě této analýzy jsou 

navrhnuta opatření, která by pomohla ke zlepšení environmentálního profilu domácnosti. 

Na závěr práce je zpracován dotazník pro občany zájmové oblasti. Diplomová práce můţe 

slouţit pro šetrnější provoz jak analyzované, tak i jiné domácnosti. 

Klíčová slova: zelená domácnost, analýza, environmentální profil, ţivotní 

prostředí 

 

Summary  

This thesis deals with Green household issues. First part describes basic principles 

defined for the Green household issue domains. Then, it analyzes current state of operation 

in selected households. Based on this analysis are designed measures that would help to 

improve households environmental profile. The last part is a questionnaire developed for 

the public interest. Results of this thesis can be used as guide book how to reduce carbon 

footprint and energy bills for the analyzed household wear, as well as for other households. 

Keywords: green household, analysis, environmental performance, environmental 
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1 Úvod 

V současné době je ochrana ţivotního prostředí středem zájmu široké veřejnosti, 

neboť kvalita ţivotního prostředí je jeden ze základních poţadavků lidských potřeb.    

Ochrana ţivotního prostředí není jen zájmem národním, ale stál se zájmem celosvětovým.   

Ochrana ţivotního prostředí není jen úkolem státních orgánů či velkých podniků, 

ale i kaţdého jednotlivce. Běţné kaţdodenní jednání člověka má dopad na ţivotní 

prostředí. Aby nedocházelo k těmto negativním dopadům, je nutné změnit vztah 

k ţivotnímu prostředí. Ve snaze sníţit negativní důsledky je důleţité přemýšlet o tom, jestli 

bychom nemohli být šetrnější k přírodě, tzn. efektivně hospodařit se zdroji energie, vody, 

v co nejvyšší míře recyklovat odpady a sniţovat zbytečnou spotřebu.    

I provoz kaţdé domácnosti, má významný vliv na ţivotní prostředí a své okolí. 

Proto jsem si vybrala pro svou diplomovou práci téma ,,Zelená domácnost“ .     

 V první části Vám představím co zelená domácnost je a její základní principy a 

oblasti. Následně provedu analýzu současného stavu vybrané domácnosti z hlediska 

působení na ţivotní prostředí. Na základě této analýzy navrhnu změny, které by pomohli 

ke zlepšení environmentálního profilu domácnosti. Na závěr práce zpracuji dotazník pro 

občany zájmové oblasti.  

Pro analýzu jsem si vybrala domácnost mých rodičů, nacházející se v rodinném 

domě v Českém Těšíně. Ti mi vyšli vstříc a poskytli mi veškeré potřebné údaje. 

  Tato diplomová práce můţe poslouţit jako návod pro zlepšení 

environmentálního profilu jak analyzované, tak i jiné domácnosti. 
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2 Zelená domácnost a její základní         

principy 

2.1 Co je to zelená domácnost  

Pojem zelená domácnost dnes ve všech pádech skloňují nejen organizace zaměřené na 

ekologickou výchovu a osvětu, ale čím dál častěji i běţná média. Zelená je nový trend, 

všichni se snaţíme myslet a chovat zeleně.  V zásadě se jedná o domácnost, která cíleně 

preferuje ekologicky šetrnější výrobky a sluţby a dále například důsledně sniţuje mnoţství 

svého odpadu, který samozřejmě třídí, šetří vodu, elektrickou energii apod. Zelená 

domácnost přináší informace o tom, jak vést ekologicky šetrnější ţivot. [1], [2]  

Jak jiţ bylo výše napsáno, zelená domácnost zahrnuje environmentálně šetrný 

provoz domácnosti, tedy i nákupy, které jsou šetrnější k ţivotnímu prostředí. Tyto nákupy 

jsou označovány jako zelené nakupování.  

 

2.2 Hlavní principy zelené domácnosti 

Environmentálně šetrný provoz domácnosti vychází z několika přístupů a zásad:  

 preventivní přístup k ochraně ţivotního prostředí 

 úsporné zacházení se zdroji a energiemi 

 environmentálně vhodné nakládání s odpady a omezení jejich vzniku 

 nákupy, zohledňující celý ţivotní cyklus výrobků a sluţeb 

 upřednostňování výrobků, které co nejméně poškozují ţivotní prostředí 

a zdraví [3]  
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2.3 Proč uvažovat ,,zeleně“? 

Za stav ţivotního prostředí nejsou zodpovědné pouze výrobní podniky, energetika 

či zemědělství, ale zodpovědná je  kaţdá i úplně malá domácnost či kancelář. Domácnosti 

a soukromá automobilová doprava má zhruba třetinu podílu na znečištění ţivotního 

prostředí. Svým kaţdodenním chováním v domácnosti přímo působíme a ovlivňujeme naše 

ţivotní prostředí. Proto za velmi důleţitou povaţujeme spotřebitelskou změnu v chování 

pro sniţování dopadu na ţivotní prostředí. [1] 

2.4 Oblasti environmentálně šetrného provozu 

domácnosti 

Mezi hlavní oblast, která ovlivňuje environmentálně šetrný provoz domácnosti je 

nakupování, v tomto případě tzv. zelené nakupování.  

V další řadě se kromě zeleného nakupování také klade důraz na problematiku 

týkající se např. úspor energií a vody, nakládání s odpady, dopravy, úklidu, zahrady.  

2.4.1 Zelené nakupování 

 Zelené (ekologicky šetrné) nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, 

při kterém jsou upřednostňovány produkty a sluţby s minimálním negativním dopadem na 

ţivotní prostředí. Kritéria, které je třeba u výrobků zohlednit, jsou například 

recyklovatelnost, biologická rozloţitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, 

transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli, zdravotní nezávadnost apod. [4] 

Osmero zeleného nakupování aneb „Jak na to“ :  

 3R = Reduce, Reuse, Recycle (redukovat, znovu pouţívat, recyklovat) 

 dávat přednost biologicky rozloţitelným a recyklovatelným materiálům 

(včetně obalů) 

 čím méně obalů, tím lépe (větší balení), popř. obaly vratné a znovu 

pouţitelné 

 kupovat výrobky s co nejniţším obsahem látek poškozujících ţivotní 

prostředí a lidské zdraví 
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 výrobky a potraviny z blízka (sníţení dálkové dopravy) 

 pořizovat výrobky šetřící zdroje a energii 

 upřednostňovat výrobky vzniklé udrţitelným způsobem 

 výrobky dokládající svoje kvality týkající se vlivu na zdraví a ŢP 

certifikátem (ekoznačky)   

Dodrţení těchto osmi bodů najednou lze jen zřídka. Ale snaha dodrţení alespoň 

jednoho principu, má zpravidla výrazný účinek. [5] 

 

Důleţitým ukazatelem zeleného nakupování, jak jiţ bylo zmiňováno výše, jsou 

systémy environmentálního značení. Environmentální značení bylo vyvinuto pro snazší 

orientaci spotřebitele a jeho základem je vyhodnocení vlastností daného výrobku na vliv 

ţivotního prostředí.  Přehled environmentálního značení je uveden níţe. [5] 

 

Environmentálního značení 

Environmentální značení patří mezi dobrovolné informační nástroje a je zaloţeno 

na mezinárodních normách řady ISO 14020, které jsou celosvětově uplatňovaným 

konceptem.   

Typy environmentálního značení a prohlášení:  

1. Ekoznačení (typ I) 

2. Vlastní environmentální tvrzení (typ II) 

3. Environmentální prohlášení o produktu (typ III)  [6] 

 

Typ I – Ekoznačení  

Tento typ environmentálního značení je representován ekoznačkami, které splňují 

předem stanovené poţadavky a propůjčují se na základě přísných kritérií, obvykle 

garantovaných státem. U nás Ministerstvem ţivotního prostředí nebo Ministerstvem 

zemědělství.  
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Ekoznačka neboli grafické logo identifikuje výrobek, který si z řady dané kategorie 

výrobků můţeme přednostně vybrat. Tyto loga se na obalech výrobků objevují čím dál 

častěji. 

Zřejmě nejznámější je „zelená zebra“ znázorněna na Obr. 1, tím to logem se 

označují produkty ekologického zemědělství, tzv. biopotraviny.  Spolu s ní se začíná 

objevovat i modrozelená ekoznačka, jedná se o značku evropského ekologického 

zemědělství (Obr. 2). 

Provozovat ekologické zemědělství znamená hospodařit bez pouţití umělých 

hnojiv, hormonů, chemických přípravků, postřiků, umělých látek a s hospodářskými 

zvířaty je slušně zacházeno.  Zjednodušeně řečeno, označují se takto pouze potraviny, 

které jsou “nepráškované”. Informace o biovýrobcích na našem trhu lze také najít na 

internetových stránkách www.biospotrebitel.cz. [2], [6], [7]  

 

 

             Obr. 1- Produkt ekologického zemědělství [8] 

  

 

Obr. 2 – Evropská značka pro biopotraviny [8] 

    

Naší další ryze českou ekoznačkou je „Ekologicky šetrný výrobek“ (Obr. 3).  Tato 

značka je udělována Českou informační agenturou ţivotního prostředí (CENIA) a zaručuje 

nám, ţe výrobek je šetrný k ţivotnímu prostředí v celém svém ţivotním cyklu.  
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Nachází se na nepotravinových ekologických šetrnějších produktech, jako jsou například 

čisticí prostředky, nátěrové hmoty, výrobky z recyklovaného papíru apod. 

Seznam všech ekologicky šetrných výrobků, které nesou českou značku Ekologicky 

šetrný výrobek, lze nalézt na internetu na www.cenia.cz. Na těchto stránkách také 

nalezneme směrnice, ve kterých jsou popsána kritéria k jednotlivým výrobkům a sluţbám, 

jejichţ splnění je pro udělení loga nezbytné. [7], [8]  

 

Obr. 3 – Ekoznačka: Ekologicky šetrný výrobek [8] 

    

Nedávno vznikla i značka ,,CPK bio“ (Obr. 4) pro kontrolovanou přírodní 

kosmetiku vyrobenou s obsahem surovin z ekologického zemědělství. Produkty takto 

označené např. neobsahují ţádné syntetické, vonné, konzervační a barvící látky, obsahují 

nejkvalitnější rostlinné suroviny, nejsou testované na zvířatech, apod. [9] 

 

Obr. 4 – Ekozančka: CPK bio [9] 

 

 Postupně se na českém trhu zabydlují i výrobky ze dřeva a papíru s logem FSC, 

které nám zaručí, ţe pochází z šetrně obhospodařovaného lesa (Obr. 5). [8] 
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Obr. 5 – Logo FSC [8] 

 

Značka FAIRTRADE, neboli spravedlivý obchod, znamená především podporu 

znevýhodněných malých výrobců a zemědělců z rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské 

Ameriky, zahrnuje však i důraz na ekologicky šetrné výrobní postupy. Produkty Fair trade 

jsou označovány registrovanou známkou zobrazenou na Obr. 6. [10] 

 

Obr. 6 – Známka Fair trade [8] 

  

Energetický štítek (Obr. 7) udává energetickou i materiální spotřebu výrobku a není 

klasickou ekoznačkou, ale při zeleném nakupování nám mohou pomoci. Kategorie A 

zahrnuje ty nejúspornější, kategorie C a D je uváděna jako standardní a výrobky kategorie 

F jsou jiţ o 25 % horší neţ standard. Energetické štítky ukazují nejen 

spotřebu energie ve srovnání se špičkovými výrobky, ale informují i o 

řadě dalších uţitných vlastností (spotřeba vody, hlučnost). [11] 

 

 

 

 

Obr. 7-Energetický štítek[12]                                                                  
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Mezi další značky, které ekologickému spotřebiteli poskytnou důleţitou 

informaci, je značka „Netestováno na zvířatech“ (Obr. 8) nebo např. logo ,,Energy star“ 

(Obr. 9), které označuje spotřebiče mající nízkou provozní spotřebu energie jak za 

provozu, tak i v pohotovostním reţimu. [7], [8] 

 

Obr. 8 – Králíček (Netestováno na zvířatech) [7] 

 

 

Obr. 9 – Energy star [8] 

 

TCO Development je švédská organizace, která se zabývá certifikací 

kancelářského zboţí. Obr. 10 nám znázorňuje štítek, který nesou výrobky odpovídající 

přísným poţadavkům týkajících se emisí škodlivých látek během výroby a recyklace. Tyto 

výrobky mají nízkou spotřebu a jejich pouţívání je bezpečné. [8] 

 

 

Obr. 10 - Značky TCO Development pro mobily, LCD displeje, nábytek a notebooky [8] 
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V následujícím přehledu jsou zobrazeny ekoznačky, se kterými se můţeme setkat             

v Evropě:  

 Slovensko - „Environmentálně vhodný výrobok“ (Obr. 11) 

 Rakousko - „Umweltzeichen“ (Obr. 12) 

 Ecolabellingový program EU - „The Flower“ (Obr. 13)  [8] 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Typ II - Vlastní environmentální tvrzení 

Jde o prohlášení, značku nebo obrazec, který poukazuje na nějaký 

environmentální aspekt výrobku, součástky nebo obalu (např. biologicky degradovatelný, 

recyklovatelný). [6] 

 

Typ III - Environmentální prohlášení o produktu 

Tento typ environmentálního značení poskytuje kvantitativní informace o vlivu 

daného výrobku, a to po celou dobu jeho ţivotního cyklu, na ţivotní prostředí. Základem je 

metoda LCA ( hodnocení ţivotního cyklu). [6] 

 

 

Obr. 11-„Environmentálně vhodný výrobok“ [8] 

Obr. 12 - ,,Umweltzeichen“ [8] 

Obr. 13 - ,,The Flower“ [8] 
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2.4.2 Spotřeba energie 

Druhou oblastí, kterou bychom se měli v zelené domácnosti věnovat, jsou úspory 

energie. Jelikoţ spotřeba energie je jednou z nejdůleţitějších sfér environmentálně 

příznivého provozu domácnosti.  

Dříve se lidé nechávali obsluhovat otroky nebo vyuţívali zvířat. Dnes se 

nechávají obsluhovat energií. Mnoho lidí se nad dostatkem energie nezamýšlí a plýtvá s ní, 

proto bychom se měli nechat obsluhovat jen tak a jen tolik, jak to opravdu potřebujeme. 

Jelikoţ energie je stále vzácnější, draţší a hlavně výroba neustále se zvyšujícího mnoţství 

energie poškozuje naše ţivotní prostředí.  

Většina našich nároků na teplo, osvětlení apod. zabezpečují fosilní paliva 

pocházející z neobnovitelných zdrojů. Přitom se z nich uvolňuje oxid uhličitý, který 

způsobuje zdravotní problémy a globální oteplování.  

Dobrou zprávou je, ţe naše domy můţou být dnes připojené uţ i na dodávku 

energie, která pochází z obnovitelných, čistých zdrojů. Taková energie je velmi důleţitá a 

v budoucnu jiná neţ obnovitelná energie stejně nebude. Proto, abychom pokryli naši 

spotřebu jenom z ní, je třeba spotřebu významně sníţit.  

Hlavní část spotřeby energie představují vytápění, provoz elektrospotřebičů, 

energie potřebná na osvětlení, na přípravu jídel apod. Tato spotřeba elektrické energie a 

tepla v domácnostech tvoří 27 % z celkové spotřeby energie v České republice.  Na ohřev 

teplé vody a vytápění se spotřebuje většina energie v domácnostech, přibliţně 85 %. 

Spotřeba elektrické energie v českých domácnostech v posledních letech vzrůstá o 1-3 %.  

Tento vzrůst energie souvisí se současnou ţivotní úrovní obyvatel, jelikoţ se 

pouţívá čím dál více spotřebičů a to díky rozvoji techniky a elektroniky.  

Uváţlivým pouţíváním elektrických spotřebičů, zaměřením se na úsporné 

spotřebiče a na úspory energie při vytápění domácností lze spotřebu energie v 

domácnostech výrazně sníţit a to zcela jednoduchými, nenáročnými a levnými opatřeními. 

[11], [13], [14] 

,,Koloběh“ spotřeby energie s vlivem na ţivotní prostředí je uveden 

v následujícím obrázku ( Obr. 14).  
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 Obr. 14 – ,,Koloběh“ spotřeby energie [11]  

 

2.4.3 Hospodaření s vodou 

Správné hospodaření s vodou má vliv na sníţení energie potřebné na čerpání a 

čištění a s tím související omezení mnoţství odpadních vod. Chrání se tím také vodní 

zdroje před nadměrným vyuţíváním. Průměrná domácnost spotřebuje denně asi 120-200 

litrů vody, coţ je cca 18 % z celkové spotřeby vody v České republice. Při lepším 

hospodaření s vodou se však toto mnoţství dá sníţit aţ na 80 litrů. Voda je stále draţší, 

proto sníţením její spotřeby můţeme skutečně ušetřit. Nejvíce vody se spotřebuje na 

osobní hygienu.  

Existuje mnoho výrobků, které pomáhají omezit mnoţství spotřebované vody. 

Jsou to například pákové bakterie, nebo pouţívání klozetu s úsporným splachovačem. 

Pouţívání těchto výrobků značně omezuje mnoţství spotřebované vody a s tím související 

finanční výdaje.  

 Voda je pro nás nezbytně nutná surovina, která nám zajišťuje ţivotní funkce, proto 

je nutné s vodou šetrně zacházet! 

[11], [13], [14] 
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,,Koloběh“ spotřeby vody s vlivem na ţivotní prostředí je uveden na  Obr. 15. 

 

Obr. 15- ,,Koloběh“ spotřeby vody [11] 

  

2.4.4 Úklid 

. V českých domácnostech se najde 15 aţ 45 litrů chemických čisticích 

prostředků, které se dostávají do vzduchu, půdy, ale zejména s vodou putují do čistírny 

odpadních vod a odtud aţ do potoků a řek.    

Důleţitým faktorem je prevence - při udrţování pořádku v domácnosti, který 

zabezpečí, ţe podlahy, nábytek a zařízení nebudou tak špinavé, se nemusí pouţít silné 

chemické čisticí prostředky.  

Při pouţívání chemických čistících látek nezatěţujeme jen ţivotní prostředí, ale 

také své zdraví. Čisticí prostředky v mnoha případech mohou vyvolat podráţdění, popř. i 

alergie. 

Pro odstranění mnoha nečistot postačí chemickou látku nahradit zředěným 

octovým roztokem a speciální čisticí prostředky se tímto stanou zbytečnými.   
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Výběrem správného čisticího prostředku, nebo správné metody čištění se 

neţádoucí látky dají značně omezit. Odměnou nám bude čistá, chemikáliemi nezatěţující 

domácnost, která působí dobrým dojmem a pěkně voní. [13], [14], [15] 

2.4.5 Odpady 

Kaţdá environmentálně příznivá domácnost, by měla dbát na minimalizaci 

odpadů, na jejich třídění a následné vyuţití. Jelikoţ odpad, který není vytříděn a vyuţit, 

představuje ztrátu materiálů a energii.  

Zákon stanovuje jen třídění nebezpečného odpadu. Třídění komunálních odpadů v 

domácnosti je tedy dobrovolné. Správným tříděním se ale můţe předejít zbytečné kumulaci 

odpadů na skládkách nebo vzniku neţádoucích plynů ve spalovnách odpadů. 

Odpad se třídí nejčastěji na nebezpečný, sklo, plasty, popř. textil.  Pro třídění 

odpadů jsou stanoveny příslušné nádoby.  

Kromě třídění by se zelená domácnost měla zaměřit i na předcházení vzniku 

odpadů, například pouţíváním výrobků, které nejsou zbytečně baleny do obalů, mají delší 

ţivotnost, jsou snadněji recyklovatelné či umoţňují opakované doplňování obsahu. [11], 

[16]  Na Obr. 16 je znázorněno nakládání s odpady s vlivem na ţivotní prostředí. 

 

Obr. 16 Nakládání s odpady s vlivem na ţivotní prostředí [11] 
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2.4.6 Zahrada 

Sklidíte to, co zasejete, říká přísloví a pro zahrádku to platí dvojnásob.  U 

rostlinek na zahradě je stejně jako u dětí důleţitá péče od prvního okamţiku. A právě proto 

stojí zahradničení na základních kamenech, které se jmenují setí, výsadba, zalévání a 

hnojení. Abychom dosáhli co nejlepších výsledků, je moudré řídit se osvědčenými pravidly 

ekologického hospodaření. Ekologické hospodaření je moţné nejen v podmínkách velkých 

zahrad (biozahrad), ale i v malých, ,,domácích“ zahrádkách.   

Přírodní pěstování ovoce a zeleniny nejen přináší na náš stůl o mnoho chutnější 

jídlo neţ je zvykem; vede nás také ke kořenům naší existence a umoţňuje nám zcela 

bezprostředně poznávat smysl našeho ţivota, neboť při práci v biozahradě je naše činnost 

zaměřena na ţivot. [17], [18], [19] 

 

2.4.7 Doprava 

Doprava je nedílnou součástí kaţdodenního ţivota českých domácností. Cestování 

do práce, nebo za zábavou není jen energeticky náročné, ale i značně znečišťující pro 

ţivotní prostředí. Je hrozbou nejen pro ţivotní prostředí, ale i pro člověka samotného.   

V ČR se neustálé zvyšuje vyuţívání automobilů v osobní dopravě. V roce 1990 

připadal 1 automobil na více jak 4 obyvatele, dnes je jiţ 1 automobil na 2 obyvatele. To 

znamená, ţe téměř kaţdá domácnost vyuţívá automobil, a některé jich mají i více.  

I kdyţ většina z nás stále dává přednost pohodlnému automobilu, vhodnější je 

cestovat vlakem, nebo autobusem, protoţe na přepravu jedné osoby spotřebují méně 

paliva. [11], [13], [14]  
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Obr. 17- ,,Koloběh“ automobilové dopravy s vlivem na ţivotní prostředí [11] 
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3 Informace o vybrané domácnosti            

a analýza jejího nynějšího 

environmentálního působení                                     

3.1 Obecné informace 

Vybranou analyzovanou domácnosti je domácnost nacházející v rodinném domku 

na ulici Ostravská v Českém Těšíně. Rodinný dům je patrový o dvou bytových jednotkách 

s plochou střechou, celý podsklepený a pro mírný svah parcely umisťuje v suterénu garáţ. 

Vzhledem k tomu, ţe se rodinný dům nachází u silnice I. třídy je umístěn 25 m od této 

silnice. Nachází se v intravilanu obce. Celková plocha je 1184 m
2
, z toho 902 m

2
 je 

nezastavěná plocha (zahrada) a 282 m
2 

je plocha zastavěná (dům a dlaţba).  

 Obr. 18 znázorňuje půdorys domu a zahrady.  

 

Obr. 18 – Půdorys domu a zahrady 



Bc. Gabriela Böhmová: Zelená domácnost 

2011                                                                                                                                     17 

 

3.2 Popis domácnosti 

Samostatná rozloha domácnosti je 120 m
2.

 Nachází se zde předsíň, kuchyň, 

jídelna, obývací pokoj, loţnice, dětský pokoj a koupelna se záchodem. Byt je situovaný 

tak, aby obyvatelné místnosti byly ze slunečních stran.  

V domácnosti ţijí 3 dospělé osoby a 1 pes.  

3.3 Analýza současného stavu v jednotlivých 

oblastech 

3.3.1 Energie 

Vybraná domácnost je vytápěna plynem. Vytápění je zajišťováno společnosti 

RWE. Celková uţitná plocha 120 m
2 

je otopná, nenachází se zde ţádna plocha, která by se 

nevytápěla. Roční spotřeba je 80 GJ a roční náklady na vytápění činí přibliţně 36 500 Kč. 

Při takto vysokých nákladech jsou zde moţnosti k dosaţení značných úspor. 

Budova byla postavena na počátku 80. let, od této doby, zde nedošlo k ţádné 

rekonstrukci. Velké tepelné ztráty vznikají díky tomu, ţe rodinný dům není zateplen a má 

stará netěsnící okna.  

V domácnosti se nachází 9 litinových radiátorů, které nejsou opatřeny 

termoventilem pro regulaci teploty v místnosti. Regulace můţe být tudíţ prováděna buď 

otevřením či uzavřením ventilu,  nebo větráním.  

Všechny radiátory zakrývají záclony, které mají negativní vliv na sálání tepla 

z topného tělesa do místnosti. Mezi zdmi a topením také nejsou umístěny termoizolační 

folie, velké mnoţství tepla tedy uniká i přes obvodové zdi.  

V domácnosti se nachází několik světelných zdrojů, ať uţ vyuţité v klasických 

lustrech či stolních lampičkách. V ţádné místnosti se nenachází úsporná ţárovka. Celá 

domácnost tedy svítí na neúsporných ţárovkách.  
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V Tab. 1 je uveden počet světelných zdrojů  jednotlivých místnosti.   

Tab. 1 – Přehled světelných zdrojů 

Počet

Místnost 25 W 40 W 60 W

Kuchyň 2 1

Jídelna 2

Obývací pokoj 4

Loţnice 2 1

Dětský pokoj 2 1

Předsíň 5

Koupelna s WC 5  

 

Elektrická energie je do domácnosti dodávána prostřednictvím společnosti ČEZ. 

Na elektřinu fungují všechny spotřebiče nutné pro provoz dané domácnosti. V loňském 

roce tvořily náklady na elektrickou energii zhruba 15 000 Kč.  

Největší spotřeba elektrické energie je však v kuchyni, jejíţ veškeré vybavení je 

elektřinou napájeno.  

Nachází se zde stará lednička, která je umístěná naproti okna – vystavená slunci a 

stěna za lednicí není izolována.  

K přípravě jídla je vyuţíván sporák se sklokeramickou deskou a elektrickou 

troubou. Při vaření daná domácnost nevyuţívá tlakový hrnec, ani pokličky.  

 Druhou místností, kde se spotřebovává mnoho elektrické energie je koupelna. 

Tam se nachází 15 let stará pračka a sušička na prádlo. Prádlo se pere 2 x týdně a to 

přibliţně 5 várek. Pračka je ve většině případů naplněná jen napůl a vyuţívá se klasický 

(dlouhý) program při vysokých teplotách. Suché prádlo se ţehlí přibliţně 3 hodiny týdně.         

Dále se v celé domácnosti vyskytuje mnoho dalších elektrospotřebičů – 2 televize, 

2 notebooky, tiskárna, vysavač, varná konvice, toustovač, fén, čistička vzduchu a jiné.  
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3.3.2 Voda 

Zásobování vodou a odvádění odpadních vod je zprostředkováno společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. V loňském roce činily náklady na 

vodné zhruba 6000 Kč.  

Jak vyplívá z Obr. 19, nejvíce vody (cca 40 %) v domácnosti se spotřebuje na 

koupání a sprchování. Je zde tudíţ velký prostor pro zlepšování.    

 

Obr. 19 – Graf spotřeby vody v domácnosti [11] 

Koupelna ani kuchyň neprošla ţádnou modernizací. V koupelně i v kuchyni se 

nachází klasické kohoutky. WC protéká a není opatřeno úsporným splachováním. 

Nádobí se myje saponátem pod tekoucí vodou, průběţně po celý den.  

Co se týče praní prádla, tak je zde vyuţíváno velké mnoţství pracích a bělicích 

prostředků, aviváţí.      

Na zahradě se vyuţívá pitná voda z vodovodu. A nenachází se zde ţádné 

vsakovací systémy, ani nádoby na dešťovou vodu.  

 

3.3.3 Úklid 

Vybrané domácnosti se uklízí dle potřeby. Podlaha je vytírána přibliţně 1 x týdně. 

Okna jsou mytá 6 x ročně. 

Domácnost na čištění a úklid pouţívá široké spektrum přípravků, roční spotřeba je 

vysoká. Dávkování je tzv. ,,od oka“  nejsou pouţívány ţádné odměrky či dávkovače.  
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V následující tabulce (Tab. 2) je uvedena roční spotřeba čisticích prostředků, které 

jsou pouţívány na úklid celé domácnosti.  

Tab. 2 – Roční spotřeba čisticích přípravků 

Přípravek Ks Cena

Bref universál 2 v 1 – wc čistič 3 135

Bref WC gel – Pine Forest 25 1050

Cif čistič na troubu a gril 1 112

Cif super cream 10 460

Clin citrus – přípravek na čištění skla 3 147

Jar – citron 1l 20 840

Osvěţovač vzduchu – Air wick – sprej – bílé květy 12 1068

Pronto – leštěnka krém 1 84

Savo proti plísním 3 246

Savo originál – dezinfekční prostředek 4 144

Vanish 3 v 1 – na čištění koberců a čalounění 2 258

Savo glanc kuchyně 2 98  

Jak je vidět, ani jeden z výrobků není certifikován jako Ekologicky šetrný.   

Dalším hojně pouţívaným ,,materiálem“ jsou chemické vůně, ty se nacházejí 

hlavně v koupelně.  

 U vchodu do domu není umístněná čistící rohoţka. 

   

3.3.4 Odpady 

Odvoz komunálního odpadu je zprostředkováván 1 x týdně společnosti A.S.A., 

spol. s.r.o. – provozovna Český Těšín. V loňském roce činili náklady na odvoz odpadů 

1260 Kč. 

U rodinného domku se nachází jedna kovová popelnice na komunální odpad. 

Roční objem odvezeného odpadu není znám. Obecnou představu můţeme dostat, pokud 

bychom počítali, ţe daná popelnice o objemu 110 l je kaţdý týden plná. Za rok by to tedy 

bylo 5720 l směsného odpadu.  

Odpad se v dané domácnosti netřídí, výjimkou je pouze odpad nebezpečný. 

Odpadkový koš se nachází v kuchyni a v dětském pokoji, který se jednou denně vynáší. 
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Největší mnoţství odpadu při provozu dané domácnosti vzniká v kuchyni. Tento 

odpad má většinou charakter skla, plastu a papíru, ale i ty putují do směsné popelnice. 

Vzniklý bioodpad je také vynášen do venkovní popelnice.      

3.3.5 Zahrada 

Zahrada má rozlohu 902m
2
. Je rozdělena na dvě části, na část před domem a za 

domem. Před domem se nacházejí pouze okrasné rostliny a keře. Za domem nalezneme 

záhonky na zeleninu a pár ovocných stromů. 

V domácnosti se pro provoz zahrady nachází spousta průmyslových hnojiv, 

rašelinových substrátů a chemických postřiků proti škůdcům. Největší problém má 

analyzovaná zahrada se slimáky a mšicemi.  

V následující tabulce (Tab. 3) uvádím výčet pouţívané chemie, její mnoţství a 

cenu.  

Tab. 3- Soupis pouţívané chemie 

Přípravek Mnoţství Cena v Kč

Plantella hnojivo na trávu 1000 g 102

Hnojivo na JAHODY 500 g 89

Hnojivo na jehličnany a jiné okrasné dřeviny 10 kg 358

Přípravek proti plevelům 750 ml 266

Effect – proti mravencům 200 ml 91

Rozprašovač proti mšicím 250 ml 167

Přípravek proti slimákům 200 g 100  

Na zahradě se nenachází jezírko ani jiná nádrţ pro dešťovou vodu. Dále se zde 

nenachází ani kompostér.  

3.3.6 Doprava 

Majitelé analyzované domácnosti vlastní 1 automobil, s dieslovým motorem, 

s průměrnou spotřebou 7 litrů/100km. Automobil byl zakoupený v loňském roce.  

Je vyuţíván denně. Slouţí jako dopravní prostředek pro jízdu do práce, i na 

všechny jiné aktivity (nákupy, výlety, sport apod.). 
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4 Návrhy pro zlepšení environmentálního 

profilu 

4.1 Zelené nakupování 

Jelikoţ analyzovaná domácnost, nekupuje ţádné biovýrobky, ani výrobky 

označovány jako šetrné k ţivotnímu prostředí, doporučuji tímto změnit přístup 

k nakupování, a začít nakupovat ,,zeleně“.   

4.2 Energie 

Těmito následujícími návrhy pro zlepšení environmentálního profilu domácnosti 

můţeme i citelně ovlivnit celkové náklady domácnosti.   

4.2.1 Vytápění  

Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 3, budova neprošla ţádnou rekonstrukcí. 

Z energetického hlediska jsou stěny, okna a způsob větrání klíčovým prvkem v bilanci 

domu. Základem kaţdého domu je kvalitní izolace, jelikoţ teplo uniká stavebními 

konstrukcemi i do okolního prostředí. V domácnosti se spotřebuje zhruba přes 60 % 

energie na vytápění, proto je přirozené zaměřit se na úspory především v této oblasti. 

Pro analyzovanou domácnost navrhuji zateplení jak stěn, tak i střechy a podlahy.  

Samozřejmě s výměnou oken za tepelně-izolační. Plocha oken je sice oproti stěnám malá, 

ale jejich tepelné ztráty jsou značné. [11], [13], [14] 

Z následujícího obrázku (Obr. 20) je zřejmé, ţe těmito opatřeními se dá v dané 

domácnosti ušetřit více neţ 50 % energie na vytápění. V případě, ţe uvaţujeme, ţe se 

vytápí zemním plynem s roční spotřebou energie 80 GJ a roční náklady na vytápění jsou 

přibliţně 36 500 Kč. Vloţená investice se vrátí přibliţně za 11 let, pokud uvaţujeme 

s náklady na pouţitá opatření ve výši 200 000 Kč. 

Za kladné se dá také povaţovat, ţe díky kvalitní izolace se nebude dům v letních 

vedrech přehřívat. [11], [13] 

  



Bc. Gabriela Böhmová: Zelená domácnost 

2011                                                                                                                                     23 

 

 

Obr. 20 – Graf výpočtu aktuální doby návratnosti zateplení  

budovy a výměny oken za tepelně izolační [11] 

 

Při tomto opatření lze vyuţít aktuálně běţící státní program Zelená úsporám, který 

dává dotace na kvalitní zateplování domů a uděluje ho od dubna 2009 státní fond ţivotního 

prostředí ČR.  Dotaci získá kaţdý, kdo o ni poţádá a zároveň musí splnit předepsané 

podmínky. Podrobné informace lze nalézt na http//:www.zelenausporam.cz. [11], [13] 

Toto opatření ale patří mezi vysokonákladové a jeho návratnost je v horizontu 

několika let.  

V následujících řádcích se tedy budu zabývat spíše nízkonákladovými či 

beznákladovými opatřeními, které, i přes ne moc vysoké prvotní náklady, mohou značně 

přispět k úsporám tepla a tedy i rozpočtu domácnosti.  

Mezi beznákladová opatření pro úsporu tepelné energie můţeme zahrnout 

sledování teploty v obytných místnostech a správné větrání. Správná teplota by se měla 

pohybovat kolem 20 °C - 21 °C. V loţnici a v místnostech kudy jen procházíme nebo kde 

pracujeme, by neměla teplota přesahovat 16 – 19 °C. Při zvýšení teploty o 1 °C znamená 

zvýšení spotřeby energie asi o 6 %. [11], [13], [14] 

Z hlediska kvality vnitřního vzduchu je důleţité správně větrat, neboť 

spotřebováváme kyslík a vydechujeme oxid uhličitý a vodní páru, další páry vznikají při 

vaření, sušení prádla, koupání atd. Za správné větrání se povaţuje výměna vzduchu při 
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obývaných místnostech v rozmezí 0,3–0,6 objemu za hodinu a přibliţně 0,1 objemu za 

hodinu, kdy v nich nikdo není. Ovšem taková výměna vzduchu s sebou nese poměrně 

značnou ztrátu tepla - přibliţně čtvrtinu energie na vytápění.   

Nejúčinnější je udělat průvan, to znamená otevřít okna na protilehlých stěnách 

budovy. Naopak větrání pootevřeným oknem nebo ventilační klapkou je více neţ dvakrát 

energetický neúspornější neţ zmiňovaný průvan.  

Mezi nejlepší metodu větrání v domech patří nucené větrání s rekuperací (zpětným 

získáním) tepla. Při rekuperaci tepla dojde k předání tepla ze vzduchu odcházejícího z 

budovy do čerstvého vzduchu nasávaného zvenku. Tato výměna probíhá v tzv. 

rekuperátoru. Reálná účinnost rekuperátoru je v rozmezí 30 – 90 %, přičemţ účinnost nad 

60 % se povaţuje za dobrou a nad 80 % za špičkovou.   

Správné větrání lze zajistit i pomocí ventilátoru – zajistí víceméně konstantní a 

zpravidla nastavitelný průtok vzduchu, ale nevýhodou je určitá hlučnost. [11], [13], [14] 

Dalším navrhovaným opatřením je odstranění záclon, které zakrývají otopná tělesa. 

Připravujeme se tak o část jejich výkonu a také o příjemné sálání do místnosti. Také 

všechny trubky topení vedoucí teplo přes místnosti, které nevytápíme, je nutno velice 

dokonale izolovat. [13] 

Větší investici přináší instalace termohlavic spolu s reflexní folií.  

Výhodou výměny starých ventilů za tzv. termoregulační ventily je, ţe samy reagují 

na teplotu v místnosti. V termohlavici je tepelně roztaţná látka, která při dosaţení 

nastavené teploty v místnosti uzavře svou roztaţností ventil a tím i průtok topné vody v 

radiátoru. Teplota v místnosti je udrţována i v případě, ţe se v důsledku jiných zdrojů tepla 

teplota v místnosti zvedne (např. sluneční záření, vařením, pečením apod.). V případě, ţe 

teplota v místnosti klesne pod nastavenou hodnotu, ventil se samočinně otevře.  

Pouţíváním termoventilů je úspora tepla při vytápění cca 6 - 9 %.  To zajišťuje při 

investičních nákladech na 1 termostatický ventil (1 100 Kč aţ 1 600 Kč) návratnost 

vynaloţených prostředků za dobu 3 aţ 4 roků. [20] 

Mezi radiátor a zeď je dobré umístit termoizolační folie, které odráţí zářivou sloţku 

tepla do místnosti a velmi tak sniţuje teplotu povrchu zdi, a tím i únik tepla ven. Jako 
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izolátor se pouţívá hliníková fólie, která odráţí aţ 90 % sálavého tepla. Tímto opatřením 

můţe ušetřit 2-5 % celoroční spotřeby tepla potřebného k ohřevu místnosti. [11], [13], [14] 

 

Hlavní doporučení pro vytápění 

 zateplení domu 

 výměna oken 

 nepřetápět 

 správné větrání 

 opatření prostoru za radiátorem termoizolační folií 

 instalace termoventilů 

 odstranění záclon z topných těles 

 

Tyto hlavní doporučení jsou také znázorněny v Obr. 21.  

 

 

Obr. 21 – Úspory energie [11] 

 

 



Bc. Gabriela Böhmová: Zelená domácnost 

2011                                                                                                                                     26 

 

4.2.2 Osvětlení 

Jednou z velmi účinných oblastí úspor elektrické energie je osvětlení. Na osvětlení 

se dá hodně ušetřit.  

Důleţitým opatřením je v tomto případě barva stěn, podlahy a stropu. Jelikoţ bílé 

zdi jsou nejúspornější a odráţí více neţ 80 % světla. Proto doporučuji celý byt vybílit, ale 

stojí za to pouţít tu nejsvětlejší bílou barvu (např.,,polar“), je sice draţší, ale rozhodně se 

vyplatí. [13] 

Dalším opatřením je záměna klasických neúsporných zdrojů za úsporné. Při výběru 

úsporných ţárovek máme několik moţností. Pro výběr a konečné rozhodnutí nám můţe 

pomoci následující tabulka (Obr. 22). [11] 

 

 

                          Obr. 22 - Porovnání vlastností jednotlivých typů ţárovek [11] 

 

Aby došlo celkově ke sníţení nákladů za osvětlení, je také důleţité je, aby se 

nesvítilo, kde nikdo není, nesvítit za denního světla, tam kde denní světlo plně dostačuje 

apod. Taková jedna hodina zbytečného svícení 100 W ţárovky denně, vyjde na 190 Kč za 

rok a u úsporné ţárovky 45 Kč za rok. [11], [13], [14] 

Úspornou zářivku není vhodné umístit tam, kde se svítí jen krátkodobě (pár minut 

denně), coţ je např. předsíň nebo loţnice. Naopak je vhodné ji umístit v kuchyni, 

obývacím pokoji a dětském pokoji. [11], [13], [14] 

Graf znázorněný na Obr. 23 ukazuje návratnost jednotlivých druhů ţárovek při 3 

hodinách svícení denně, kde jsou zohledněny pořizovací ceny ţárovek, jejich ţivotnost a 
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náklady na spotřebu elektřiny (při ceně 5,18 Kč za kWh). V tomto případě platí, ţe čím 

více hodin denně svítíme, tím je návratnost jednotlivých ţárovek rychlejší.[11] 

 

Obr. 23 – Graf výpočtu doby návratnosti jednotlivých typů úsporných ţárovek [11] 

 

4.2.3 Činnosti nutné pro provoz domácnosti 

Návrhy na sníţení energie jsem v této kapitole rozdělila podle jednotlivých 

činností v domácnosti, jako je např. chlazení a mrazení potravin, umývání nádobí, příprava 

jídel atd.  

Chlazení a mrazení  

V první řadě bych navrhla výměnu staré chladničky za novou a to za energeticky 

nejúspornější model. Stávající chladnička vydává ,,podezřelé zvuky“ a to znamená, ţe 

něco není v pořádku a zbytečně se spotřebovává elektřina, tím víc, čím je spotřebič starší. 

Dnes se jiţ běţně prodávají přístroje v kategorii A+, A++. Úsporné chladničky 

kombinované s mrazničkou zařazené v energetické třídě A mívají denní spotřebu cca 0,6–

0,8 kWh, starší či nevhodně provozované chladničky mohou denně spotřebovat i 3 kWh. 

Úsporná chladnička (0,65 kWh za den) nám denně prochladí cca 1,30–3,50 Kč, zatímco 

neúsporná (3 kWh za den) 6–16 Kč. Modelový graf výpočtu doby návratnosti pořízení 

energeticky úspornější lednice v ČR uvádím v následujícím obrázku (Obr. 24). [11], [13], 

[14] 
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Obr. 24 – Graf výpočtu doby návratnosti při pořízení energeticky úspornější lednice [11] 

Dalším důleţitým parametrem pro výběr nové chladničky je její velikost. Prostor 

chladničky by měl být vyuţit alespoň na 70 %. Jelikoţ např. třistalitrová chladnička 

v kategorii A+ spotřebuje poněkud více elektřiny neţ stopadesátilitrový model v kategorii 

A nebo B. Při výběru chladničky s kombinací mrazničkou je nutné si povšimnout počtu 

hvězdiček, naznačující teplotu mrazicí části. Tři hvězdičky znamenají – 18 °C, coţ je 

dostačující pro skladování potravin na řadu měsíců. Modely se čtyřmi hvězdičkami sice 

umoţňují větší sníţení teploty a uskladnění potravin aţ na několik let, ale to znamená jen 

zbytečnou spotřebu energie. [11], [13] 

Novou chladničku je vhodné postavit na neosluněnou stěnu a izolovat její stěny. 

Nejlepší by bylo ji umístit do nejchladnější místnosti, jako je např. chodba, sklep. Jelikoţ 

vzroste-li teplota místnosti z 20 °C na teplotu 25 °C – stoupne spotřeba elektřiny o 18 %.     

Chladničku je důleţité správně provozovat. Pro běţný provoz v chladničce postačí 

průměrná teplota +7 °C, niţší teplota je zbytečná, navíc sníţení teploty o 2 °C znamená 

zvýšení spotřeby elektřiny přibliţně o 25 %. Při niţší teplotě nám také mohou namrzat 

některé potraviny. V mrazničce postačí průměrná teplota -18 °C, kaţdý další sníţený 

stupeň znamená navýšení spotřeby o 6 %. [11], [13], [14] 

Chladničky a mrazničky je nutno pravidelně odledňovat. Spotřebu elektřiny aţ o 

75 % zvýší uţ i jen třícentimetrová vrstva ledu. Podobně je dobré dbát i o čistotu 

kondenzátoru. Aby se zabránilo zbytečnému mnoţství teplého a vlhkého vzduchu, je dobré 
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otevírat chladničku a mrazničku na co nejkratší dobu. Dlouhé hledání při otevřených 

dveřích zvyšuje výrazně spotřebu výparníku. [11], [13], [14] 

 

Umývání nádobí   

 V analyzované domácnosti se nádobí běţně myje pod zbytečně rychle tekoucí 

vodou. Hospodárnější variantou spotřeby energie je umývání nádobí ve dřezu plném horké 

vody a potom jen krátce opláchnout vlaţnou vodou. Moderní myčky nádobí sice sniţují 

spotřebu vody i energie, ale nákup myčky není moţný z důvodu malého prostoru 

v kuchyni. A také pořízení myčky má negativní vliv na ţivotní prostředí při její výrobě i 

likvidaci. [11], [13], [14] 

 

Příprava jídel  

Můţe se zdát, ţe při vaření spotřebujeme značné mnoţství energie, jelikoţ 

spotřebiče pro tepelnou úpravu jídel mají vysoké příkony. Není tomu však tak, neboť 

kuchyňské spotřebiče pouţíváme jen několik desítek minut denně. [11], [13], [14] 

 Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 3, analyzovaná domácnost vyuţívá 

sklokeramickou desku. Sklokeramická deska by se měla zapínat v okamţiku, kdy je hrnec 

na místě. Po vaření je dobré nechat jídlo tzv. dojít – vypnout vařič a vyuţit tak zbytkového 

tepla. [11] 

Dalším důleţitým opatřením je, aby dno hrnce a plotýnka měly stejný průměr a aby 

hrnec k plotýnce dokonale přiléhal (nádobí s rovným dnem). Je-li plotýnka o 3 cm širší neţ 

hrnec, spotřebuje se o 30 % více energie. [11], [13], [14] 

Pro vaření potravin s delší dobou tepelné úpravy je vhodné pouţít tlakový hrnec 

neboli ,,papiňák“. Ten ušetří aţ 50 % energie i času. Pokud se nedá vyuţít tlakový hrnec, 

tak vaříme alespoň vţdy s pokličkou. Neboť při vaření bez poklic se spotřeba energie 

zvyšuje o 150 – 300 %. Nejvýhodnější poklicí je další hrnec, který zároveň ohřívá vodu 

pro další účely. [11], [13], [14] 

Co se týče pečení v troubě, tak je výhodné umístit dva plechy nad sebou. Při 

stejné spotřebě upečeme dvakrát tolik.  
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Pro předehřev vody, která se pouţije na vaření např. rýţe, lze doporučit 

rychlovarnou konvici. Rychlovarná konvice je úspornější (a také rychlejší) neţ všechny  

typy sporáků.  Musíme však ohřívat jen takové mnoţství, které opravdu pouţijeme. Je 

zbytečné vařit plnou varnou konvici vody pro uvaření jednoho šálku kávy.     

Pokrmy do hmotnosti 400 g je vhodné ohřívat nebo rozmrazovat v mikrovlnné 

troubě. Ušetří oproti jinému elektrickému vaření asi polovinu energie a ušetří i čas. Proto 

doporučuji začít pouţívat mikrovlnou troubu k přípravě jídel častěji neţ doposud - jedná se 

o nejlepší elektrické vaření. [11], [13], [14] 

 

Praní prádla  

Analyzované domácnosti v první řadě doporučuji výměnu staré pračky za novou. 

Při porovnání současné moderní úsporné pračky spotřebovávají kolem 40 litrů vody a 0,9 

kWh elektřiny. Zatímco starší pračky mají při vyprání stejného mnoţství prádla na stejnou 

teplotu spotřebu i 70–100 litrů vody a 1,5–2 kWh elektrické energie. Novou energeticky 

nejúspornější pračkou dosáhneme optimálních hodnot spotřeby energie, vody a pracích 

prostředků a to díky elektrickému systému, který řídí průběh celého pracího cyklu (praní, 

máchání a odstřeďování). [11], [13], [14] 

Důleţitý je i správný prací program. Úsporným programem můţeme ušetřit 

mnoho energie. Dnešní prací prostředky bez problému perou i při nízkých teplotách, proto 

nepříliš znečištěné prádlo stačí prát při 30–40°C. A při sníţení teploty z 90 °C na 60 °C se 

sníţí spotřeba energie aţ o 50 %.  V kaţdém případě by pračka měla být plně naplněná, 

neboť při naplnění jen poloviny a navolení úsporného programu se neušetří polovina 

energie, ale jen čtvrtina. [11], [13], [14] 

Obr. 25 porovnává moderní a starší pračku při jednotlivých teplotách praní.  
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Obr. 25 – Tabulka porovnávající cenu, kterou zaplatíte za vyprání jedné 5kg várky prádla [11]  

                  * K ceně pro vyprání jedné várky, musíme ještě připočíst cenu za prací prášek, tj. cca 5-10 Kč.  

 

 

Sušení prádla 

V analyzované domácnosti, jak jiţ bylo uvedeno výše, se vyuţívá sušička prádla. 

Sušička prádla je podle mého názoru zbytečný, elektřinou plýtvající spotřebič. Na usušení 

jednoho kilogramu prádla se spotřebuje 0,5 – 0,8 kWh, tj. 3 – 5 kWh za jednu várku 

prádla. V přepočtu to vychází na 5,50 – 27 Kč za jednu várku, dle tarifu a době sušení.   

Pokud se i přesto bude nadále, z jakého kolik důvodu, sušička prádla vyuţívat, tak 

je vhodné vkládané prádlo v pračce předem dostatečně vyţdímat (min. 800 otáček). 

Přes všechna úsporná opatření však platí, ţe nejlepší a nejvýhodnější sušičkou jsou 

slunce a vítr, navíc jsou zcela ekologické.[11], [13] 

 

Ţehlení prádla  

Při ţehlení prádla se během jedné hodiny spotřebuje přibliţně 0,25–0,7 kWh 

elektrické energie. To pro analyzovanou domácnost znamená spotřebu 40–110 kWh za 

rok, jelikoţ se ţehlí průměrně 3 hodiny týdně. [11] 

 Při ţehlení je vhodné začínat od materiálů, které potřebují nejmenší teplotu, aţ po 

ty s potřebou větší. Po vypnutí ţehličky se dá zbytkové teplo vyuţít k ţehlení např. 

jemného prádla. [13]      

 Prádlo, které chceme ţehlit, by nemělo být mokré ani příliš suché. Při správné 

vlhkosti je spotřeba elektřiny nejmenší. Příliš suché prádlo stačí lehce nakropit, stočit a 
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nechat opět mírně zvlhnout. Některé materiály ţehlení nepotřebují, stačí je jen důkladně 

vyvěsit a poskládat. [13] 

Při mandlování se spotřebuje 1,5 aţ 2krát více elektřiny neţ při ţehlení, proto 

doporučuji mandl pouţívat jen u loţního prádla.  

Při přestávkách v ţehlení je vhodné přístroj vypnout. [11], [13], [14] 

 

4.2.4 Výpočetní a další technika  

Vzhledem k tomu, ţe se v analyzované domácnosti docela hojně vyuţívá 

výpočetní a jiná technika, nabízí se zde hodně oblastí, kde můţeme energii ušetřit.  

Při provozu zmiňovaných notebooku, lze následujícími návrhy energii ušetřit. 

Mezi ně patří např. kompletní vypnutí, pokud se nepouţívá delší dobu, i úsporný reţim 

pobírá značné mnoţství energie; vypojit nabíječku ze zásuvky v případě plného nabití; po 

skončení práce vypínat i veškeré příslušenství; vypnout přívod elektřiny, hlavně na noc, 

jelikoţ i v reţimu ,,stand-by“ technika spotřebovává energii. [11], [13] 

 I mnoho dalších domácích spotřebičů odebírá elektřinu, i kdyţ jsou vypnuté. Jde 

hlavně o televize, některé druhy lampiček, spotřebiče s hodinami apod.  Tyto spotřebiče 

mají zabudovaný transformátor, který spotřebovává proud neustále.   

Tato klidová spotřeba je u starších spotřebičů aţ 20 W. U novějších je to obvykle 

1 aţ 5 W, nejmodernější spotřebiče mají stand-by spotřebu jiţ od 0,2 W. V domácnosti se 

takovýchto spotřebičů nachází více a energii spotřebovávají nepřetrţitě – celé dny a roky. 

Pokud je stand-by příkon přístrojů v celé domácnosti 20 W, spotřebují za rok 175 kWh. Při 

ceně elektřiny okolo 4 Kč/kWh je to 700 Kč. Spotřebiče, které nemusejí být ve stand-by 

reţimu, lze vypínat buď hlavním vypínačem nebo vytaţením šňůry ze zásuvky. 

Např. u televize se standardem stand-by je spotřeba 1W, coţ znamená za rok 

zhruba 35 Kč.  

I takovou nabíječku na mobil je nutné vytahovat ze zásuvky, pokud zrovna 

nenabíjí, také spotřebovává energii. [11], [13] 

Aby nedocházelo k těmto ztrátám energie, doporučuji koupit například dálkově 

ovládané zásuvky, které se dají na jeden povel vypnout či zapnout, případně je lze časově 
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naprogramovat, nebo spořič energie, který zajistí úplné odpojení spotřebičů od rozvodné 

sítě jenom několik sekund po jejich přepnutí do reţimu stand-by. 

 Dále doporučuji pouţívat pouze baterie, které lze nabíjet, oproti jednorázovým. 

Co se týče budoucího pořízení nových přístrojů do domácnosti, doporučuji brát 

ohled na nízkou spotřebu, sledovat loga Energy star a  TCO Development (viz kap.zelené 

nakupování).  [11], [13] 

 

4.2.5 Legislativa 

Na závěr této kapitoly uvádím legislativu, vztahující se k úsporám energie:    

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

 Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií 

 Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náleţitostí 

energetického auditu 

 Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování 

energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické 

dokumentace, jakoţ i minimální účinnost uţití energie pro elektrické 

spotřebiče uváděné na trh 

 Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 

 Nařízení č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a vyuţívání jejích 

obnovitelných a druhotných zdrojů [11] 
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4.3 Voda 

4.3.1 Osobní hygiena  

Při sprchování a koupání se spotřebuje v průměru největší mnoţství vody. 

Sprchováním oproti koupání ve vaně lze ušetřit přibliţně 100 – 150 l vody, to znamená 10-

28 Kč na jedno koupání.  

Dalším navrhovaným opatřením je zakoupení úsporné sprchové hlavice, která 

umoţňuje mnohem menší spotřebu vody se stejným efektem. Lze s ní ušetřit 5 -10 l vody 

za minutu, tj. 2 – 10 Kč za 5 minut tekoucí vody. [11], [13], [14] 

Vhodné by bylo i vyměnění starých kohoutků za pákové baterie, či termostatické 

baterie. Tímto by šlo dosáhnout úspory 30 – 50 % vody, odpadá zdlouhavé mísení na 

kýţenou teplotu a navíc tyto baterie nekapou. Kapajícím kohoutkem můţe uniknout aţ 10 

kapek za minutu, tj. přibliţně 170 l vody za měsíc. Při koupi bych zvolila draţší model 

pákových baterii, neboť některé z levnějších modelů se brzy porouchají a nejde u nich 

regulovat malý proud vody potřebný např. pro umytí rukou. Na pákové baterie také 

doporučuji nainstalovat perlátor, ten poskytne ,,uspokojivý proud vody“ i při polovičním 

průtoku. [11], [13], [14] 

Důleţitým opatřením je, aby voda během mydlení, čištění zubů, či holení 

zbytečně netekla.  

 Při sprchování navrhuji výměnu sprchovacího gelu za obyčejné neparfemované 

mýdlo. Je mnohem šetrnější pro ţivotní prostředí – ve vodním prostředí se velmi rychle a 

úplně biologický rozkládá na látky v přírodě běţné a mimo to, mívá úspornější obal. 

Mýdlo vydrţí mnohem déle neţ sprchový gel, takţe nám ušetří i peníze.    

Co se týče WC, tak opatření je jednoznačné. Jak bylo popsáno v kapitole 3, 

splachovadlo protéká, takţe oprava je nutná. Protékající záchod zvyšuje spotřebu vody aţ o 

pětinu. Místo opravy bych zvolila celkovou výměnu splachovače a to za úsporný model. 

Navrhla bych pořízení buď modelu s tzv. ,,stop-tlačítkem“ nebo systém dual. 

Model s tzv. ,,stop-tlačítkem“ umoţňuje kdykoliv přerušit proud vody do mísy, rozmezí 

jednoho spláchnutí je 2 – 10 l vody. U duálního systému lze rozlišit malé a velké 

spláchnutí – obvykle 3 a 6 l vody. [11], [13], [14]        
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Ať uţ se analyzovaná domácnost rozhone jakkoli, výměnou za úsporný splachovač 

lze ušetřit 1–8 l na jedno spláchnutí, tj. aţ 3 Kč za den, resp. 1 000 Kč za rok při osmi 

spláchnutích za den (2–6 l u úsporných oproti 7–10 l u starších WC). [11] 

4.3.2 Umývání nádobí, odpady 

Jak bylo popsáno v kapitole 3, analyzovaná domácnost stále myje nádobí pod 

tekoucí vodou. Hospodárnější variantou je umývání nádobí ve dřezu plném horké vody a 

potom jen krátce opláchnout vlaţnou vodou. Tento způsob mytí spotřebuje cca 20 l vody 

na obvyklou 12 dílnou sadu nádobí.  Při mytí je vhodné co nejméně pouţívat saponáty a 

jiné chemické přípravky. Na místo těchto mycích přípravků lze pouţít ocet.  

Úsporné na vodu je umývání nádobí v myčce. Úspora, oproti dočasného ručního 

umývání pod tekoucí vodou, je cca 3 -9 Kč na jedno mytí. Analyzovaná domácnost si, ale 

z důvodu malého prostoru v kuchyni, myčku nemůţe pořídit.   

Při čištění ucpaného odpadu postačí místo chemického ,,ţrouta“ pouţít gumový 

zvon a sodu. Důleţitá je prevence, nebude-li odpad ucpán, nemusí se čistit. K tomuto 

poslouţí sítka a občasné prolívání vařící vodou s octem. [11], [13], [14] 

4.3.3 Praní prádla 

Z energetického hlediska jsem navrhovala koupi nové pračky. Nová úsporná 

pračka nešetří pouze energii, ale také spotřebu vody. Oproti starší pračce ušetří 20 – 50 l 

vody, tj. 1 – 2,3 Kč za studenou vodu na jedno praní. 

Především je nutné prát jen skutečně špinavé prádlo a pračku spouštět, aţ máme 

plný buben. Důsledným tříděním prádla můţeme pouţít pro některé cykly úspornější 

reţimy. Nová modernější pračka by sama měla poznat, kolik je v ní prádla, a podle toho 

prát. V mnoha případech stačí prádlo jen vyvětrat nebo vyslunit a není nutno ho tak často 

prát. [11], [13], [14] 

Co se týče pracího prostředku, tak neexistuje ţádný, který by byl příznivý pro 

ţivotní prostředí. I kdyţ jsou jiţ všechny prostředky bezfosfátové, stále mohou obsahovat 

jiné problematické látky. Existuje sice řada ekologických prostředků, ale ţáden z nich není 

stoprocentně ekologický, jen můţou být šetrnější neţ jiné. Jsou šetrnější k vodnímu 

prostředí, protoţe splňují poţadavky na ekotoxicitu a biologickou rozloţitelnost. Mezi 
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certifikované ekoznačky pro kategorii „Prací prostředky pro textilie“ patří česká ekoznačka 

EŠV nebo ekoznačka EU – Květina. [11], [13], [14] 

 Optimální dávkování pracích prostředků se odvíjí od tvrdosti vody. 

V analyzované domácnosti je voda měkká, a proto stačí nejniţší dávka doporučovaná 

výrobcem. Velké mnoţství prášku nevypere prádlo lépe, ale naopak můţe způsobit jeho 

šedost a zatíţí odpadní vody. Velmi účinné je dávkováním pracího prostředku přímo do 

bubnu pračky, tímto se dá sníţit dávka prášku o třetinu.  

 Jak jiţ bylo zmiňováno, v kapitole osobní hygiena, je mýdlo šetrný pomocník. 

Přírodní, neparfemované, nebarvené mýdlo je velmi ekologickým prostředkem a lze ho 

vyuţít hlavně pro ruční praní.  Pro praní v pračce se pouţívají tzv. mýdlové ořechy. Taky 

dobrou ekologickou alternativou je vyuţití přírodních receptů (např. mýdlový prací sliz). 

 Analyzovaná domácnost pouţívá ve velké míře prostředky na bílé prádlo. Tyto 

prostředky obsahují bělidla a ty zatěţují ţivotní prostředí. Přitom zářivějšího efektu lze 

docílit jednoduše - sušením na sluníčku. Dalším hojně pouţívaným prostředkem při kaţdé 

várce prádla je aviváţ. Ta je obtíţně biologický odbouratelná. Do přihrádky místo aviváţe 

lze přidat malé mnoţství octa a dosáhneme stejného účinku. Měkkosti prádla dosáhneme i 

sušením na čerstvém vzduchu. Pro vůni bez dráţdivých chemických přídavků postačí 

vloţení voňavého sáčku s levandulí přímo do skříně s oblečením. [11], [13], [14] 

4.3.4 Zahrada 

V analyzované domácnosti se na řadu ,,špinavých“ činností zbytečně pouţívá 

pitná voda. Proto navrhuji vyuţívat vodu dešťovou. Vyuţití dešťové vody je dobré 

z mnoha důvodů.  

Při zachycování dešťové vody, není hned odvedena z pozemku pryč do 

kanalizace, a tím ji můţe vyuţít k mnoha účelům na našem pozemku, ke kterým bychom 

jinak pouţívali vodu pitnou.  

Dešťovou vodu lze jímat do podzemních či nadzemních nádob a pouţívat pro 

mytí auta, umývání vlasů, nebo umývání podlah Dešťovka se hodí i pro zalévání zahrady, 

či pokojových rostlin. Navíc ji rostliny mají raději, protoţe je měkčí neţ voda ze studny, 

nebo z vodovodu. [11], [13], [14] 
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Pro pomalé zasakování vody je vhodné pořídit vsakovací jímku, pásy, nebo rýhu. 

Tyto vsakovací systémy zadrţí více vody na pozemku a není pak nutné, tak často zalévat.  

Uţitečné ale je i jen nechat vodu vsáknout. To znamená přeměnit alespoň část 

betonové dlaţby tak, aby voda měla šanci dostat se do země. K tomu poslouţí zatravňovací 

dlaţba, ať uţ betonová, nebo plastová. Je to druh dlaţby, mezi kterou roste tráva. [11], 

[13], [14] 

4.4 Úklid  

Samostatný úklid začíná jiţ zmiňovanou prevencí. Proto navrhuji zakoupení 

rohoţky, která zabrání neţádoucímu vniknutí špíny zvenku do domu. Nejlepším řešením 

jsou rohoţky hned dvě, a to jedna hrubá na velké nečistoty, která bude umístěna před 

domem, vstupními dveřmi a druhá jemná na dočištění bot. Důleţitá je i samotná velikost 

rohoţky. Zde platí, čím větší – tím lepší. Rohoţe pomohou zachytit aţ 80% nečistot.  

Před vstupem, do rodinného domu ze zahrady (boční vchod), je vhodné umístit 

ještě kovový škrabák na odstranění bláta a jiných hrubých nečistot.  

Jak jiţ bylo uvedeno výše, analyzovaná domácnost pouţívá k úklidu široké 

spektrum a mnoţství čistících přípravků. [13], [15] 

Při omezování negativních vlivů na ţivotní prostředí by se daná domácnost měla 

zaměřit na samotné omezení mnoţství těchto přípravků, neboť přílišná čistota škodí i 

lidskému organizmu. Velké mnoţství pouţívaných prostředků proti škůdcům, plísním, 

můţe urychlit alergickou reakci. 

Dezinfekční přísady i účinné látky v čistících, dezinfekčních prostředcích ničí 

bakterie, které jsou pro lidský organizmus uţitečné, čímţ se oslabuje imunita a imunitní 

obranný systém.  

Při příštím pořizování úklidových prostředků je vhodné se vyhnout těm, které 

nesou nápis dezinfekční“; „baktericidní“; „biocid“; „antibakteriální“; „s aktivním 

chlórem“; „čistí hygienicky“; „hubí bakterie“. [13], [15] 

Problémem není pouze jejich výroba, při níţ dochází k zátěţi ţivotního prostředí, 

ale také jejich dlouhodobé pouţívání. Přípravky s chlorem jsou natolik agresivní, ţe poruší 

glazurovaný povrch mísy, či umyvadla a ten je pak náchylnější k tvorbě vodního kamenu a 
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usazování nečistot. Navíc, z hygienického hlediska není pouţívání agresivních čistících a 

desinfekčních prostředků nezbytné.            

Naopak doporučuji vybírat čisticí prostředky s ekologickou značkou, 

s certifikátem Ekologicky šetrný výrobek. (viz. Zelené nakupování). Ty zpravidla 

neobsahují amoniak a borax, chlornany a jiné tenzidy, které jsou velmi obtíţně biologicky 

odbouratelné. [13], [15] 

Následující tabulka zobrazuje alternativy z řad ekologicky šetrných výrobků 

k běţně pouţívaným přípravkům v domácnosti. 

 

Tab. 4 – Srovnání čistících přípravků s výrobky EŠV 

Pouţivaný výrobek Cena za kus Alternativa EŠV Cena za kus

Bref universál 2 v 1 – wc čistič 45 Real WC čistič 49

Savo glanc kuchyně 49 Real čistič kuchyní 46

Jar – citron 1l 42 Raj Extra 27

Clin citrus – přípravek na čištění skla 49 Jasněnka 500ml (koncentrát 1:10) 130  

 

Kromě čisticích prostředků s ekologickou značkou, lze pro čištění a úklid 

v domácnosti pouţít: vodu; kuchyňský ocet, kyselinu citrónovou, kukuřičný škrob, 

eukalyptový olej (výborný dezinfekční prostředek).  

U všech čisticích prostředků je důleţité dodrţovat dávkování a hledět na to, co 

výrobce na kaţdém výrobku sděluje. V tomto případě neplatí čím víc, tím líp. Ve většině 

případů také stačí spíše dvě třetiny doporučené dávky pro čistý výsledek nádobí, podlahy, 

koupelny, WC, apod. Pro přesné dávkování a proti zbytečně velké spotřebě přípravku, je 

vhodné pouţít různé dávkovací pomůcky (uzávěry, dávkovací láhve, rozprašovače apod.).  

Při výběru čistícího přípravku, by také měl být kladen důraz na volbu více 

objemného balení, nedochází tak ke zbytečnému vzniku odpadu z obalů. [13], [15] 

Dalším návrhem pro ekologický úklid v analyzované domácnosti je koupě utěrek 

z mikrovlákna (tzv. švédské utěrky). Tyto utěrky odstraňují nečistoty, které ulpívají na 

hladkých a lesklých površích. Tyto utěrky dokáţou kromě vody také na sebe navázat 

mastnotu. V domácnosti ušetří aţ 80 % čisticích prostředků. Při pouţívání těchto utěrek se 

jiţ nepouţívá ţádná chemie, a musí být jen lehce navlhčenou utěrkou, protoţe zcela mokrá 
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utěrka ztrácí svoji schopnost. Utěrka není jen jedna, existují v mnoha různých variantách, 

například ta nejměkčí na okna, monitory, obrazovky televize, naopak nejhrubší na podlahy. 

Posledním navrhovaným opatřením je odstranění chemických vůní, jako je 

osvěţovač vzduchu, kostek do záchodových mís apod. Tyto všelijaká ,,aromata“ (nemám 

na mysli přírodní éterické olejíčky) mohou způsobit, či urychlit nejrůznější alergie a také 

významně škodit našemu zdraví. Co se týče provonění koupelny, WC atd., poslouţí jiţ 

zmíněné přírodní vonné olejíčky, které naopak našemu zdraví prospívají, nebo 

pravidelným úklidem a dobrým větráním. [13], [15]  

4.5 Odpady 

Při ročním odvozu zhruba 5720 l odpadů, je zde vysoký potenciál na třídění 

papíru, skla a plastu.  

Do kuchyně v dané domácnosti bych doporučila kromě koše na směsný odpad i 

koš na papír, sklo a plast. Ty by měli být podle potřeby vynášeny do speciálních 

kontejnerů, umístěných v obci.  

Správné třídění odpadu je zobrazeno v následujících obrázcích. Modrá barva 

přísluší papíru (Obr. 26), ţlutá plastu (Obr. 27) a zelená sklu (Obr. 28).  

 

Obr. 26 – Třídění papíru [11] 
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Obr. 27 – Třídění plastu [11] 

 

 

Obr. 28 – Třídění skla [11] 
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V domácnosti vzniká také velké mnoţství bioodpadu. Tento druh odpadu, je 

vhodné odnášet do kompostéru (Viz kap. Zahrada).  

Je také důleţité dodrţovat několik zásad, kterými se předejde samotnému vzniku 

odpadů a sníţí se tím dopad na ţivotní prostředí. Např. nakupovat výrobky s menším nebo 

ţádným počtem obalů, pít čerstvou vodu z kohoutku - oproti balené, vyuţívat k nákupu 

vlastní tašky, pouţívat textilní utěrky, ručníky, ubrousky namísto papírových apod. [11], 

[13] 

Také doporučuji vyuţívat sběrný dvůr, který je zdarma. Slouţí pro odkládání 

odpadů, které nepatří do nádob na směsný komunální odpad, např. objemného odpadu, 

textilu, nebezpečného odpadu apod. Je to také místo zpětného odběru elektrozařízení. 

 Pokud se analyzovaná domácnost bude navrhovanými opatřeními zabývat, lze 

objem odpadu sníţit tak, ţe postačí směsný odpad odváţet 1 x za 14 dnů a tím se sníţí i 

finanční náklady na odvoz směsného odpadu o polovinu.  

 

4.6 Zahrada 

Prvním navrhovaným opatřením je změna v hnojení. Jak jiţ bylo zmiňováno výše, 

daná domácnost pouţívá k hnojení na zahradě spoustu průmyslových hnojiv.   

Průmyslová hnojiva doporučuji nahradit organickými hnojivy. Nejkvalitnější jsou 

organická hnojiva ţivočišného původu. Jako je dobře uleţelý chlévský hnůj: nejlepší je 

hnůj hovězí, pak koňský. Ale mezi kvalitní komponenty patří i studené hnoje prasečí a ovčí 

nebo kozí. Zkvašený drůbeţí trus je taky velmi dobrým hnojivem, ale během kvašení 

dochází k úniku značného mnoţství dusíku do ovzduší. [21] 

Jelikoţ analyzovaná domácnost nemá přístup k těmto organickým hnojivům 

ţivočišného původu a je vhodné hledat jiné náhrady.  

Lze pouţít klasické organické hnojivo - kompost, v němţ dochází humifikací k 

zázračné přeměně zahradního odpadu ve zdroj kvalitní organické hmoty. Také lze pouţít 

tzv. zelené hnojení - osivem vhodných rostlin, nejlépe z vikvovitých rostlin se osévají 

záhony a pak se zelená hmota po rozsekání zlehka zapraví do půdy. [13], [21] 



Bc. Gabriela Böhmová: Zelená domácnost 

2011                                                                                                                                     42 

 

Pro zlepšení a udrţení dobré půdy lze vyuţít i tzv. alternativní zlepšovače půdy. 

Mezi které patří například vyplozený ţampionový substrát, coţ je vlastně rozloţená a 

vypotřebovaná směs, jejímţ základem je fermentovaný koňský hnůj. [22] 

Dalším hojně pouţívaným materiálem v analyzované domácnosti jsou rašelinové 

substráty. Ty nejsou nijak šetrná k ţivotnímu prostředí a ve skutečnosti nejsou aţ tak 

dobrým hnojivem. Ve správné ekologické domácnosti by se mělo s rašelinou zacházet 

velmi opatrně, nebo nepouţívat vůbec. Neboť při těţbě rašeliny dochází k narušení 

přírodních ekotopů rašelinišť - posledních přírodních vlhkých míst s pestrou flórou a 

faunou. Existují alternativní substráty, které rašelinu neobsahují a základem je tzv. toresa. 

[21], [23] 

Co se týče postřiků proti škůdcům (housenkám, slimákům, mšicím), je vhodné 

přejít na biologické nebo mechanické způsoby odstranění. Neboť postřiky jsou jedovaté a 

velmi drastické k ţivotnímu prostředí.   

Do míst, kde ţijí larvy nebo housenky postačí přilákat hmyzoţravé ptáky, 

například tím, ţe jim zde vyvěsíme hnízdní budky. [13] 

Velmi dobrým biologickým ,,pomocníkem“ při regulaci hmyzu je i ropucha. Tu 

lze přilákat pomocí jezírek. Proto navrhuji vybudování menšího jezírka, ten nám poslouţí i 

z hlediska estetického. Pro vybudování jezírka jsou vhodná míst, kde se drţí vlhko. Jezírka 

kromě toho, ţe vytvářejí ţivotní podmínky hmyzoţravým obojţivelníkům, také zadrţují 

dešťovou vodu a zlepšují mikroklima. Dále slouţí i jako zdroj napájení pro ptáky a hmyz.   

Velký počet zmiňovaných slimáků se dá zredukovat pomocí tradičních metod. 

Mezi jednu z nejúčinnějších patří ruční sběr a následná likvidace. Vysypáním vápna nebo 

sazí okolo napadených rostlin lze také mnoţství slimáků zredukovat. Slimáci se takovéto 

vrstvě vyhýbají, ale při dešti tato metoda není účinná. [24] 

Mšice jsou nejen nejhojnějšími, ale i nejobtíţnějšími zahradními škůdci v dané 

analyzované domácnosti. Většinou napadají mladé výhonky a vycucávají z nich rostlinnou 

šťávu. Ochranou v tomto případě můţe být postřik vyrobený ze silnějšího výluhu 

z kopřivy, ořechového listí, tabáku či přesličky. [24] 

Všechny druhy pouţívané chemie proti škůdcům, lze nahradit různými druhy 

výluhů, odvarů či čaje z bylinek. Ty šetří nejen ţivotní prostředí, ale také finanční náklady.  
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Dalším navrhovaným opatřením je pouţívat při zalévání zahrady odstátou vodu. 

Neboť zalévání proudem studené vody není velmi příznivé. Rostliny zchoulostiví a koření 

mělce pod povrchem půdy a v době letních dnů se můţe aţ 60 % vody vypařit.  

Navrhuji zalévat nejlépe jen několikrát týdně a to vydatně přímo ke kořenům. 

Okolní půdu je vhodné pokrýt tzv. mulčem. Tímto se půda udrţuje kyprá a vlhká, to 

poskytuje příznivé podmínky půdním organismům. Zachycovat vodu můţeme do sudů 

nebo jiných nádrţí. (viz kap. Voda). [13] 

Veškeré organické zbytky ze zahrady a z domácnosti lze kompostovat. Proto 

opatřením v tomto případě je jednoznačné – pořídit na danou zahradu kompostér, ať uţ 

koupit nebo vlastně vyrobit ze dřeva či plastu. Do kompostéru lze např. vkládat 

bramborové slupky, zbytky ovoce a zeleniny, trávu, větvičky, zbytky čaje a kávy, 

kuchyňské zbytky, apod. Opadané listí lze také kompostovat, ale vhodnější je ho ponechat 

na záhonech – vytváří nejpřirozenější půdní kryt před nastávající zimou. [13] 

Vlivem aerobních procesů a činností mikroorganismů dochází v kompostéru k 

rozkladu biologicky rozloţitelného odpadu a ke vzniku kompostu.  

V následujících řádcích se budu zabývat základními pravidly pro správné 

kompostování, jejichţ dodrţováním se proces kompostování urychlí a zkvalitní.  

Důleţité je míchat vlhký materiál se suchým, tím se zajistí dostatečná vlhkost. 

Přístup vzduchu zajistí struktura materiálu (např. větvičky s posekanou trávou) a 

překopávání kompostu. [11] 

Při kompostování by měl byt zajištěn také poměr uhlíku a dusíku, a to 20 aţ 30:1. 

Tmavší a dřevnatější materiál (piliny, listí, sláma) obsahuje více uhlíku. Materiál zelenější 

a šťavnatější (tráva, rostlinný odpad kuchyně) obsahuje více dusíku.   

Případně je dobré provlhčit kompost močůvkou nebo kopřivovým zákvasem. Před 

vloţením je lepší větší kusy materiálu nasekat či podrtit.  

Přidáním půdy se vytvoří vhodnější ţivotní podmínky pro mikroorganismy 

v kompostu a to napomáhá ke vzniku humuso-jílovitého komplexu, který je důleţitý pro 

úrodnost půdy. [11] 
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Posledním pravidlem je přizpůsobit snadnou přístupnost pro ţíţaly a drobné 

ţivočichy, jejichţ přítomnost v kompostu je důleţitou podmínkou jeho zdárného 

vyzrávání. [13] 

Výhodou kompostu je, ţe umoţňuje návrat ţivin a organické hmoty do půdy, 

zlepšuje strukturu půdy, zvyšuje schopnost půdy jímat a zadrţovat vodu, stabilizuje 

hodnotu pH, podporuje růst rostlin, nahrazuje umělá hnojiva. [11] 

Na záhonky by neměla patřit jen zelenina, ale také léčivé rostliny a koření. Lze je 

vyuţít v domácnosti a stanou se navíc skutečnou ozdobou zahrady, např. divizna 

velkokvětá.  

 I balkon a ostatní okna lze poměrně snadno změnit v malé truhlíkové zahrádky 

plné krásných rostlin. Ty udělají nejen radost, ale pěkně ozdobí rodinný dům. [13] 

4.7 Doprava 

 Analyzovaná domácnost vlastní jeden automobil, jak jiţ bylo zmiňováno 

v kapitole 3. Důleţité je, poloţit si otázku, zda je nutno automobil denně vyuţívat. Kaţdé 

pouţití automobilu znečišťuje ţivotní prostředí. 

Při kratších vzdálenostech není nutné automobil vyuţívat, neboť při intenzitě 

provozu je obvykle časově náročnější a draţší. Navrhovaným opatřením je v tomto případě 

vyuţití veřejné dopravy, jak uţ k přepravě do práce či na nákupy. [11], [13]   

Další alternativou je jízda na kole či chůze, pokud je cíl v malé vzdálenosti. Tím 

lze prospět nejen ţivotnímu prostředí, ale i lidskému zdraví. 

 Při provozu automobilu je také nutné pravidelně navštěvovat servis – věnovat 

pozornost technickému stavu. Neboť automobil s dobrým technickým stavem má niţší 

spotřebu a tím niţší emise. Platí, ţe při stoupající spotřebě paliva, emise do ovzduší téměř 

lineárně rostou. [11], [13]   

Je také důleţité dodrţovat několik zásad, týkajících se samostatné jízdy 

automobilu, které prospějí ţivotnímu prostředí, například jezdit úsporně, prudce nebrzdit, 

neakcelerovat, vypínat motor ve stojící koloně, klimatizaci vyuţívat jen v nutných 

situacích, lépe plánovat cestu (spojit více vyřizování během jedné jízdy) apod. [11], [13]   
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5 Dotazník  

Pro průzkum jsem si vybrala obec, ve které se analyzovaná domácnost nachází, 

neboť tyto domácnosti mají stejné podmínky (zahrada, kontejnery na tříděný odpad apod.). 

Dotazníky jsem posílala e-mailem a těm domácnostem, které nemají přístup k internetu, 

jsem dotazník vytiskla a předala osobně. 

Celkově jsem rozdala 20 dotazníku, tedy 20 domácností. V následujících řádcích se 

budu věnovat jiţ samostatnému dotazníku.  

 

5.1 Struktura dotazníku   

Jednotlivé otázky jsem zpracovala formou uzavřených odpovědí ANO/NE.   

1. Znáte pojem ,,Zelená domácnost“?  

2. Myslíte si, ţe je důleţité klást důraz na sniţování negativních dopadu 

domácnosti na ţivotní prostředí?  

3. Nakupujete ekologicky šetrné výrobky, nebo bio potraviny?  

4. Ţijete v rodinném domku, který má tepelně izolační okna?  

5. Vlastníte sušičku prádla?  

6. Vaříte v tlakovém hrnci, popř. s pokličkami?  

7. Nachází se na Vaší zahradě nádoba na dešťovou vodu?  

8. Máte na zahradě kompostér?  

9. Pouţíváte průmyslová hnojiva? 

10. Třídíte odpad? (plast, papír, sklo) 

11. Vyuţíváte sběrný dvůr? 

12. Máte v domácnosti auto? 

 Pokud ano, vyuţíváte ho denně?   
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5.2 Vyhodnocení dotazníku 

Pojem zelená domácnost znalo pouze 25 % dotazovaných domácnosti. Je to 

pojem celkem neznámý, většinou se pouţívá ekologická domácnost. Graf pro porovnání 

odpovědi je uveden na Obr. 29.  

 

Obr. 29 – Graf: procentuální zobrazení odpovědi 

 

Celkem 60 % dotazovaných domácnosti si myslí, ţe je důleţité klást důraz na 

sniţování negativních dopadů domácnosti na ţivotní prostředí. Zbylých 40% to nepovaţuje 

za důleţité. Obr. 30 uvádí graf pro porovnání odpovědí.  

 

 

Obr. 30 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 
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Pouhé 3 domácnosti z celkových 20 dotazovaných domácnosti kupuje ekologické 

šetrné výrobky či bio potraviny. Procentuální porovnání daných odpovědí je uvedeno na 

Obr. 31. 

 

Obr. 31 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 

 

Větší polovina dotazovaných domácností má tepelně izolační okna. Graf pro 

porovnání odpovědí znázorňuje Obr. 32. 

 

 

Obr. 32 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 
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Celkem 90 % dotazovaných domácností je stejného názoru jako já, ţe je sušička 

prádla zbytečný spotřebič a nevlastní ji. Graf pro porovnání odpovědi je uveden na Obr. 

33. 

 

Obr. 33 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 

 

Celkem 16 dotazovaných domácnosti při vaření vyuţívá tlakový hrnec, nebo 

pokličky. Procentuální porovnání daných odpovědí je uvedeno na Obr. 34. 

               

Obr. 34 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 

 

Nádoba na dešťovou vodu se nachází v pouhých 5 dotazovaných domácností. 

Následující graf (Obr. 35) zobrazuje porovnání jednotlivých odpovědí. 
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Obr. 35 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 

 

Celkem 65 % dotazovaných domácnosti má na zahradě kompostér na bioodpad. 

Zbylých 35 % ho nemá. Obr. 36 uvádí graf pro porovnání odpovědí.  

 

 

Obr. 36 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 

  

Celých 90 % z dotazovaných domácností vyuţívá k provozu své domácnosti 

průmyslová hnojiva. Následující Obr. 37 zobrazuje graf jednotlivých odpovědí.  
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Obr. 37 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 

 

Otázka týkající se třídění odpadů vyšla v podstatě půl na půl, 11 domácností třídí 

odpad a 9 domácností odpad netřídí. Procentuální porovnání daných odpovědí je uvedeno 

na Obr. 38. 

 

Obr. 38 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 

 

Z Obr. 39 je zřejmé, ţe sběrný dvůr, který se nachází přibliţně 3 km od 

dotazované oblasti, vyuţívá pouze 20 % dotazovaných domácností. Důvodem je 

zmiňovaná vzdálenost.  
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Obr. 39 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 

 

Poslední otázka vyšla jednoznačně. Kaţdá dotazovaná domácnost vyuţívá osobní 

automobil, z toho 95 % ho vyuţívá denně, jak uţ do práce, tak pro jiné účely (nákupy, 

sport).  Následující grafy (Obr. 40, Obr. 41) znázorňují porovnání odpovědí. 

        

Obr. 40 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 

 

Obr. 41 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi 
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6 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo shromáţdit teoretické poznatky o ,,zelené 

domácnosti„ a následně provést analýzu a návrh moţných opatření v této oblasti 

v konkrétní vybrané domácnosti. 

V teoretické části jsem uvedla zelenou domácnost, její základní principy a oblasti, 

ve kterých lze negativní dopady na ţivotní prostředí sníţit.  

Praktickou část mé diplomové práce jsem prováděla v domácnosti, která se 

nachází na ulici Ostravská v Českém Těšíně. Rozdělila jsem ji na tři kapitoly, a to na 

analýzu současného stavu dané domácnosti, na návrh pro zlepšení environmentálního 

profilu v jednotlivých oblastech a na zpracování mnou vytvořeného dotazníku pro občany 

zájmové oblasti.  

V kapitole zabývající se analýzou jsem obecně popsala rodinný dům, ve kterém se 

domácnost nachází a posléze i domácnost samotnou. Po té jsem navázala na teoretickou 

část a analyzovala jednotlivé oblasti, kterými jsem se v ní zabývala. Informace jsem 

získávala z technické zprávy domu, ze zúčtovacích faktur, ale také vlastním pozorováním a 

rozhovory s lidmi, kteří analyzovanou domácnost obývají.  

Na základě této analýzy jsem navrhla jednotlivá opatření, kterými se negativní 

vlivy na ţivotní prostředí dají sníţit.  

V kapitole, zabývající se návrhy pro úsporu energie se jednalo o následující 

opatření.   

Hlavní doporučení pro vytápění 

 zateplení domu 

 výměna oken 

 nepřetápět 

 správné větrání 

 opatření prostoru za radiátorem termoizolační folií 

 instalace termoventilů 

 odstranění záclon z topných těles. 
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Hlavní doporučení pro hospodárné osvětlení 

 celý byt vybílit 

 výměna klasických neúsporných ţárovek za úsporné 

 přednosti vyuţívání přírodního světla 

 nesvítit zbytečně. 

 

Hlavní doporučení pro hospodárnější chlazení a mrazení 

 koupě nové chladničky s mrazničkou 

 stěny chladničky izolovat a umístit na neosluněnou stěnu 

 správně provozovat 

 pravidelně odledňovat 

 dbát na čistotu kondenzátoru 

 zbytečně neotvírat. 

 

Hlavní doporučení pro hospodárnější umývání nádobí 

 změna způsobu umývání – dřez plné vody. 

 

Hlavní doporučení pro hospodárnější přípravu jídel 

 nezapínat sklokeramickou desku předčasně 

 vyuţití zbytkového tepla 

 stejný rozměr plotýnky a hrnce 

 vyuţití tlakového hrnce a pokliček 

 vyuţití dvou plechů najednou 

 vyuţívat rychlovarnou konvici a mikrovlnou troubu. 

 

Hlavní doporučení pro hospodárnější praní prádla 

 výměna pračky 

 správný prací program 

 pračku plně naplňovat  

 

Hlavní doporučení pro hospodárnější sušení prádla  

 sušičku prádla pouţívat jen v ,,nutných“ případech 
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 vyuţívat především sušení na slunci. 

 

Hlavní doporučení pro hospodárnější ţehlení prádla 

 správný systém v ţehlení 

 mandlování jen u loţního prádla. 

 

Hlavní doporučení pro výpočetní a jinou techniku  

 kompletní vypnutí veškeré techniky  

 koupě dálkově ovládaných zásuvek  

 pořizovat techniku s nízkou spotřebou.  

 

V kapitole, zabývající se návrhy pro hospodaření s vodou se jednalo o následující 

opatření.   

Hlavní doporučení pro osobní hygienu  

 instalace úsporné sprchovací hlavice, pákových baterií, perlátorů  

 koupě systému duálního splachování 

 neplýtvat zbytečně vodou. 

 

Hlavní doporučení pro umývání nádobí a odpady 

 změna způsobu umývání – dřez plné vody s octem 

 odpad čistit mechanicky s pomocí sody 

 prevence proti ucpání.  

 

Hlavní doporučení pro praní prádla 

 výměna pračky 

 správný prací program 

 pračku plně naplňovat  

 prát v ekologických prostředcích a optimálně je dávkovat 

 vyuţívat mýdlo a přírodní prací recepty 

 nepouţívat aviváţe ani bělidla. 
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Hlavní doporučení pro vodu na zahradě  

 vyuţívat dešťovou vodu 

 pořízení vsakovacích systémů  

 

V kapitole, zabývající se návrhy pro ekologický úklid se jednalo o následující 

doporučení 

 předcházení znečištění (rohoţky) 

 pouţívání Ekologicky šetrných výrobků 

 správné dávkování čistidel 

 upřednostňování mechanického čištění před chemickým (utěrky z mikrovlákna) 

 vyřazení chemických vůní. 

 

V kapitole, zabývající se návrhy pro hospodaření s odpady se jednalo o 

následující opatření 

 zavedení třídění odpadů 

 nakupování výrobků s menším počtem obalů 

 vyuţívat sběrný dvůr 

 

V kapitole, zabývající se návrhy pro hospodaření provoz zahrady jednalo o 

následující opatření 

 změna v hnojení – vyuţívat organická hnojiva oproti průmyslovým 

 nepouţívat rašelinové substráty 

 proti škůdcům vyuţívat mechanické nebo biologické způsoby odstranění 

 pořízení kompostéru 

 

 V kapitole, zabývající se návrhy pro dopravu se jednalo o následující opatření 

 vyuţívat veřejnou dopravu, kolo, chodit pěšky, oproti automobilu 

 správný provoz automobilu 

 dodrţovat zásady samostatné jízdy 
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 Změny, které navrhuji, mají pouze doporučující charakter a lidé bydlící v dané 

domácnosti si sami rozhodnou, zda tato opatření budou realizovat. Některá doporučení 

jsou finančně náročná, ale další se týkají spíše menších změn v samotném chování při 

provozu domácnosti.     

V kapitole týkající se dotazníku jsem se zabývala vyhodnocením jednotlivých 

otázek, na které mi odpovědělo 20 občanů ţijících v domácnostech nacházejících se ve 

stejné obci jako analyzovaná domácnost. Zjistila jsem, ţe stále v dnešní době není 

ekologické chování vnímáno, tak jak by mělo.  

Tato práce by měla čtenáři přiblíţit problematiku zelené domácnosti a poslouţit 

pro šetrnější provoz jak analyzované, tak i jiné domácnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Gabriela Böhmová: Zelená domácnost 

2011                                                                                                                                     57 

 

7 Seznam použité literatury 

[1] Oficiální stránky ekologického institutu VERONICA. [CIT. 2011 – 03 - 01]. 

Dostupné na WWW: <http://www.veronica.cz/>. 

[2] Domácí ekologie [online]. [CIT. 2011 – 03 - 01]. Dostupné na WWW: 

<http://www.ekovysocina.cz/domaci-ekologie.html>. 

[3] Oficiální stránky ekocentra zelená pumpa. [CIT. 2011 – 04 - 17]. Dostupné na 

WWW: <http://www.zelenapumpa.cz/soubory/o0000000198.pdf>. 

[4] Zelené nakupování [online]. [CIT. 2011 – 03 - 18]. Dostupné na WWW: 

<http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSG0KHR90>. 

[5] Pravidla zeleného nakupování [online]. [CIT. 2011 – 02 - 24]. Dostupné na WWW: 

<http://zeleneuradovani.cz/pravidla_zeleneho_nakupovani/>. 

[6] Environmentální značení [online]. [CIT. 2011 – 03 - 20]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_znaceni> 

[7] Internetová stránka Ekospotřebil.cz. [CIT. 2011 – 03 - 20]. Dostupná na WWW: 

<http://www.ekospotrebitel.cz/>. 

[8] Značení výrobku aneb Jak je poznat [online]. [CIT. 2011 – 03 - 23]. Dostupné na 

WWW:<http://zeleneuradovani.cz/co_a_jak_nakupovat/znaceni_vyrobku_aneb_jak_j

e_poznat>. 

[9] Certifikovaná přírodní bio kosmetika [online]. [CIT. 2011 – 03 - 18]. Dostupné na 

WWW: <http://www.najadashop.cz/certifikaty/cpk-bio-certifikovana-prirodni-bio  

kosmetika.html> . 

[10] Co je fair frade? Co je cílem fair trade? [online]. [CIT. 2011 – 03 - 18]. Dostupné na 

WWW: <http://www.fairtrade.cz/5-fair-trade/8-co-je-fair-frade-co-je-cilem-fair-

trade/>. 

[11] MATOUŠKOVÁ, L., VOLAUFOVÁ, L.: Ţivotní prostředí – prostředí kaţdého 

z nás? (Česká republika 2009). Praha: Cenia, 2009. ISBN 978-80-85087-71-0. 

[12] Tipy na úsporu energie [online]. [CIT. 2011 – 03 - 25]. Dostupné na WWW: 

<http://www.eon.cz/cs/info/eon_energieplus/tipy_na_uspornu_energie.shtml>. 



Bc. Gabriela Böhmová: Zelená domácnost 

2011                                                                                                                                     58 

 

[13] VLAŠÍN, M., LEDVINA, P., MÁCHAL, A.: Desatero domácí ekologie. 5. vyd. 

Brno: Síť ekologických poraden, 2009.144 s. ISBN 978-80-904520-0-8.   

[14] RICHARDSONOVÁ, R.: Domov. Nové pohľady na zdravé, bezpečné a prirodzené 

bývanie. 1. vyd. Perfekt: Bratislava, 2003. 186 s. ISBN 80-8046-236-4. 

[15] LEDVINA, P.: Do čista – o environmentálně šetrném uklízení. 1. vyd. Brno: ZO 

ČSOP Veronica, 2008. 27 s. ISBN 978-80-904109-8-5. 

[16] Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

odpadech). 

[17] FLOWERDEW, B.: Sázení, zalévání, hnojení – Biozahrada. 1. vyd. Metafora, 2011. 

112 s. ISBN 978-80-7359-273-8.  

[18] HRADIL, R.: Česká biozahrada. Zelenina a ovoce bez chemie. 1. vyd. Fontána, 

2006. 185 s. ISBN: 80-86179-46-X. 

[19] BRUNSOVÁ, A., BRUNSOVÁ, S.: Biozahrada – Praktická příručka. 1. vyd. Plot, 

2010. 180 s. ISBN 978-80-7428-026-9.   

[20] Přichází termoventily, radujme se [online]. [CIT. 2011 – 03 - 25]. Dostupné na 

WWW: <http://www.ibyvanie.sk/idealni-bydleni-clanek-155-Prichazi-termoventily--

radujme>. 

[21] Jak hnojit rostliny ekologicky [online]. [CIT. 2011 – 04 - 09]. Dostupné na WWW: 

<http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-hnojit-rostlinyekologicky>. 

[22] Alternativní zlepšování půdy [online]. [CIT. 2011 – 04 - 09]. Dostupné na WWW:    

<http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/alternativni-zlepsovani-pudy>. 

[23] Zahrádka rašelinu nepotřebuje [online]. [CIT. 2011 – 04 - 09]. Dostupné na WWW:   

<http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/zahradka-raselinu-

nepotrebuje>.  

[24] Co dělat proti škůdcům [online]. [CIT. 2011 – 04 - 09]. Dostupné na WWW: 

<http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/co-delat-proti-skudcum>. 

 

 



Bc. Gabriela Böhmová: Zelená domácnost 

2011                                                                                                                                     59 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1- Produkt ekologického zemědělství [8] ...................................................................... 5 

Obr. 2 – Evropská značka pro biopotraviny [8] .................................................................... 5 

Obr. 3 – Ekoznačka: Ekologicky šetrný výrobek [8] ............................................................. 6 

Obr. 4 – Ekozančka: CPK bio [9] ......................................................................................... 6 

Obr. 5 – Logo FSC [8] ........................................................................................................... 7 

Obr. 6 – Známka Fair trade [8] ............................................................................................ 7 

Obr. 7-Energetický štítek[12] ................................................................................................ 7 

Obr. 8 – Králíček (Netestováno na zvířatech) [7] ................................................................. 8 

Obr. 9 – Energy star [8] ........................................................................................................ 8 

Obr. 10 - Značky TCO Development pro mobily, LCD displeje, nábytek a notebooky [8] ... 8 

Obr. 11-„Environmentálně vhodný výrobok“ [8] ................................................................. 9 

Obr. 12 - ,,Umweltzeichen“ [8] ............................................................................................. 9 

Obr. 13 - ,,The Flower“ [8] ................................................................................................... 9 

Obr. 14 – ,,Koloběh“ spotřeby energie [11] ....................................................................... 11 

Obr. 15- ,,Koloběh“ spotřeby vody [11] ............................................................................. 12 

Obr. 16 Nakládání s odpady s vlivem na ţivotní prostředí [11].......................................... 13 

Obr. 17- ,,Koloběh“ automobilové dopravy s vlivem na ţivotní prostředí [11].................. 15 

Obr. 18 – Půdorys domu a zahrady ..................................................................................... 16 

Obr. 19 – Graf spotřeby vody v domácnosti [11] ................................................................ 19 

Obr. 20 – Graf výpočtu aktuální doby návratnosti zateplení .............................................. 23 

Obr. 21 – Úspory energie [11] ............................................................................................ 25 

Obr. 22 - Porovnání vlastností jednotlivých typů ţárovek [11] .......................................... 26 

Obr. 23 – Graf výpočtu doby návratnosti jednotlivých typů úsporných ţárovek [11] ........ 27 

kniha/diplomka_ppp.doc#_Toc291650332
kniha/diplomka_ppp.doc#_Toc291650333
kniha/diplomka_ppp.doc#_Toc291650334


Bc. Gabriela Böhmová: Zelená domácnost 

2011                                                                                                                                     60 

 

Obr. 24 – Graf výpočtu doby návratnosti při pořízení energeticky úspornější lednice [11]

 ............................................................................................................................................. 28 

Obr. 25 – Tabulka porovnávající cenu, kterou zaplatíte za vyprání jedné 5kg várky prádla 

[11] ...................................................................................................................................... 31 

Obr. 26 – Třídění papíru [11] ............................................................................................. 39 

Obr. 27 – Třídění plastu [11] .............................................................................................. 40 

Obr. 28 – Třídění skla [11] .................................................................................................. 40 

Obr. 29 – Graf: procentuální zobrazení odpovědi .............................................................. 46 

Obr. 30 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 46 

Obr. 31 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 47 

Obr. 32 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 47 

Obr. 33 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 48 

Obr. 34 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 48 

Obr. 35 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 49 

Obr. 36 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 49 

Obr. 37 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 50 

Obr. 38 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 50 

Obr. 39 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 51 

Obr. 40 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 51 

Obr. 41 - Graf: procentuální zobrazení odpovědi ............................................................... 51 



Bc. Gabriela Böhmová: Zelená domácnost 

2011                                                                                                                                     61 

 

Seznam tabulek 
 

Tab. 1 – Přehled světelných zdrojů ...................................................................................... 18 

Tab. 2 – Roční spotřeba čisticích přípravků ........................................................................ 20 

Tab. 3- Soupis pouţívané chemie ......................................................................................... 21 

Tab. 4 – Srovnání čistících přípravků s výrobky EŠV .......................................................... 38 

 
 


