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Kalkulačka uhlíkové stopy je 
nástroj, který Vám pomůže 

spočítat vaši vlastní produkci 
skleníkových plynů v oblastech, 
které emise výrazně ovlivňují 

– při spotřebě energie v domech 
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a bytech, v dopravě, uložené 
v materiálech, které považujeme 
za odpady a také emisemi 
souvisejícími s naším jídlem. 
Výsledek si budete moci porovnat 
s českým průměrem, ale také 
s uhlíkovou stopou běžného 
Evropana či obyvatele Země. 
Kalkulačka Vám také nabídne 
rady, jak svoji stopu zmenšit. Jak 
velká bude, totiž můžeme ovlivnit 
mnoha svými rozhodnutími. 

Jen málokdo si umí představit 
svůj život bez dodávek energie, 
které jsou však svázány 
s nejvyšší produkcí oxidu 
uhličitého. Nejvíce energie 

v domácnosti spotřebujeme na 
vytápění, padne na ni více než 
polovina účtů za energii. V této 
oblasti můžeme zároveň nejvíce 
ušetřit. Samozřejmě především 
zateplením domů, ale rovněž 
volbou způsobu vytápění, ale 
také třeba teplotou, jakou si 
doma dopřáváme. Ohřívání vody 
je v našich domech a bytech po 
vytápění hned na druhém místě 
ve spotřebě energie a rovněž tady 
lze spotřebu podstatně snížit. 
Pokud využijeme obnovitelné 
zdroje energie jako kusové 
dřevo, peletky nebo solární 
kolektory, rázem odmažeme 
velký kus naší uhlíkové stopy.

V našem životě každý 
z nás přispívá k emisím 

skleníkových plynů, které jsou 
považovány za hlavní příčinu 
globální klimatické změny. Ta 
se projevuje zvyšováním teplot, 
rozpuštěný oxid uhličitý okyseluje 

oceány, v některých částech 
Země vládne nebývalé sucho, 
jinde přibývá katastrofálních 
srážek a větrných smrští. Ubývá 
ledovců, zdroje pitné vody pro 
stamiliony lidí a taje ledový 
příkrov severního pólu, což má 
za následek pomalu vzrůstající 
hladinu moří a oceánů. Dochází 
k narušení celé řady ekosystémů 
s důsledky pro mnoho 
rostlinných i živočišných druhů. 
Změna klimatu se stává nejen 

Ledovec Trift, Švýcarsko

ekologickým, ale rovněž sociálním 
a ekonomickým problémem.
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Další pětinu energie 
spotřebujeme i v ostatních 

spotřebičích – na chlazení 
a vaření potravin, praní, žehlení, 
svícení aj. Velkou část z toho lze 
ušetřit správnou volbou nebo 
úplným vypínáním spotřebičů. 
Domácnosti se na české 

spotřebě energie podílejí více 
než jednou čtvrtinou, příspěvek 
k exhalacím oxidu uhličitého 
je tedy docela významný. 

Kalkulačka uhlíkové stopy 
se snaží postihnout 

všechny hlavní zdroje emisí 
skleníkových plynů v běžném 
životě. Pracuje s českými daty, 
proto se výsledky mohou lišit 
od obdobných zahraničních 
kalkulátorů. Prosím omluvte, 

pokud svým zpracováním 
nevyhovuje právě Vám. 
Budeme velmi rádi, pokud 
nám pomůžete svou radou 
a postřehy tento nástroj dále 
vylepšovat. Sdělte nám prosím 
své připomínky.

Číslo se ještě zvýší, pokud 
do něj započítáme osobní 
dopravu, způsob stravování 
a naše nakládání s odpady.

Rozdělení spotřeby energie v průměrné české domácnosti (v %)

Vytápění . . . 56

Ohřev vody . 24

Chlazení . . . 5

Vaření  . . . . 3,1

Praní . . . . . . 2,7

Osvětlení . . . 2,6

Žehlení . . . . 0,8

TV, rádio, 
počítač . . . . 1,2

Ostatní 
spotřebiče . . 4,6


