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 Suma vypuštěných skleníkových plynů (methan, oxid dusný, halogenované 
uhlovodíky)

 Může se týkat jedince, výrobku nebo akce

 Tyto plyny bývají vypuštěny do ovzduší při výrobě daného výrobku

 Jedná se o ukazatel zařízení životního prostředí, který je odvozen od celkové 
ekologické stopy

 Do ovzduší není vypuštěn samotný uhlík, ale sloučenina oxid uhličitý (𝐂𝐎𝟐)



• Dům je vybaven solárními panely

• Vlastní zahradu s potravinami, které 

jsou zalévány dešťovou vodou

• Majitel kompostuje

• Používá elektromobil

• Ke splachování záchodu taktéž
používá dešťovou vodu



ZÁSUVKY, VYPÍNAČE A ŽÁROVKY

 Chytrá zásuvka se ovládá pomocí telefonu, může být dálkově vypnuta 
a sbírá data o spotřebě

 Chytré osvětlení intuitivně ovládá osvětlení v místnostech i v 
továrnách. Jsou úsporné a šetrné. Jejich úkolem je co nejlépe doplnit 
přirozené osvětlení.

IFTTT

 „if this then that“ tedy „jestliže toto, udělej toto“ je komponent chytré 
domácnosti, který například dokáže automaticky zaznamenávat 
změny počasí a na základě nich je hlásit různým aplikacím apod.



• Spotřeba elektřiny je mnohonásobně
dražší a méně šetrná než Eko domácnost

• Topení pomocí dřeva je škodlivé pro 

Vás i okolí

• Potraviny, které si vypěstujete sami jsou 

zdravější, než kupované

• Doprava normálním autem je dražší a 

taktéž méně šetrná k životnímu prostředí 

oproti elektromobilům



Jestli předpokládáte, že se drobné úniky

vody v celkové spotřebě „ztratí“, tak se

mýlíte. V případě silně protékající toalety jde

o průtoky ve stovkách, někdy až tisících litrů

vody denně, které nijak nevyužijete, ale zapla-

títe za ně!



 V horkém počasí používejte ventilátor místo klimatizace, zatáhněte žaluzie a 
vyvětrejte

 Nakupujte elektronicky šetrné spotřebiče A+++

 Nahraďte halogenové a elektricky nešetrné žárovky za LED žárovky

 Elektrické spotřebiče vypínejte, zařízení připojená k internetu v pohotovostním 
režimu můžou spotřebovávat až 80kW elektřiny

 Instalujte inteligentní měřič energie

 Šetřete!



 www.hraozemi.cz/uhlikova-stopa.html

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlíková_stopa

 https://ci2.co.cz/cs/co-je-uhlikova-stopa
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