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Úspory elektøiny
v domácnosti

Úvod

Svìt, ve kterém žijeme, se mìní. Leccos z toho, co bylo døíve nevýznamné, se stává dùležitým a naopak.
Døíve platilo, že nejvíce energie v domácnosti se spotøebuje na vytápìní a na ohøev užitkové vody. To stále ještì ve
vìtšinì pøípadù platí, ale v posledních letech se rozdíl mezi spotøebou energie na vytápìní a ohøev vody a spotøebou
energie na provoz elektrických spotøebièù v domácnosti snižuje. Je to zèásti dáno tím, že nové nebo pøi rekonstrukci
zateplené domy mají èasto polovièní nebo tøetinové tepelné ztráty, zatímco úèinnosti domácích spotøebièù rostou jen
pomalu a navíc spotøebièù v domácnostech stále ještì znatelnì pøibývá. Výsledkem je, že pøibývá domácností, kde se za
elektøinu na bìžný provoz platí roènì pomalu stejnì pìnìz jako za vytápìní.
Rostoucí množství penìz, které platíme za elektøinu, není zdaleka jediným dùvodem, proè s ní šetøit. Za elektøinu totiž
„platíme“ ještì dalšími, ménì nápadnými cestami. Vìtšina elektøiny se u nás vyrábí v tepelných elektrárnách majících
úèinnost kolem 30 % a jako palivo se používá pøedevším hnìdé uhlí z povrchových dolù. S výrobou elektøiny jsou tedy
spojeny emise oxidu uhlièitého a ty pøedstavují riziko pro klimatický systém naší planety. Ani jaderné elektrárny nejsou
bezproblémové; vyhoøelé palivo je tøeba nìkde skladovat a vypadá to tak, že nikdo moc nestojí o to, aby mìl takový
sklad ve své blízkosti. Nejen z tìchto dùvodù je dùležité podporovat využívání obnovitelných zdrojù energie, které jsou
povìtšinou místní a pomáhají nám snižovat závislost na dovozu fosilních paliv. Elektøina se také nedá jednoduše
skladovat, výroba a odbìr proto musí být v každém okamžiku v rovnováze; zvyšování spotøeby elektøiny (hlavnì ve
špièkách) zvyšuje rizika výpadkù dodávky.
Závislost naší civilizace na elektøinì se dá pøirovnat snad jen k závislosti narkomana na heroinu, každý delší výpadek
dodávky je „život ohrožující“ událost. Elektøina má prostì mezi tìmi energiemi, které ve svém životì používáme,
privilegované postavení, které si plnì uvìdomíme až v okamžiku, kdy zùstaneme bez ní.
Prostøednictvím této brožury bychom se s vámi chtìli podìlit o informace a tipy na snižování spotøeby elektøiny
v domácnosti a poskytnout motivaci a inspiraci; praktické využití už bude na vás. Odmìnou by vám mìlo být více penìz
v rodinném rozpoètu a pøíjemný pocit, že jste uèinili svìt o trochu stabilnìjší.
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Výroba a spotøeba elektøiny v ÈR

Než se zaèneme zabývat spotøebou elektøiny a možnostmi
jejích úspor, je dobré se krátce podívat na to, jak se
elektøina vyrábí, jaké zdroje se používají, jaká je úèinnost
a jaké vedlejší efekty sebou výroba elektøiny nese.
Nejvýznamnìjší zdroje v ÈR jsou zatím stále parní
kondenzaèní elektrárny spalující pøedevším hnìdé uhlí.
V r. 2004 v nich bylo vyrobeno 52 TWh, což jsou dvì tøetiny
celkové produkce elektøiny. V jaderných elektrárnách bylo
vyrobeno 25 TWh, tj. necelá tøetina produkce a na ostatní
zdroje pøipadá jen asi 7 %.
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Tato skladba zdrojù pøináší urèité problémy; jak spalování
hnìdého uhlí, tak i štìpení uranu generuje celou øadu
škodlivých odpadù, které nám komplikují život. Je také
dobré si uvìdomit, že je to jen otázka èasu, než se náklady
spojené s eliminací negativních vlivù emisí oxidu
uhlièitého nebo s ukládáním radioaktivních odpadù
promítnou v plné výši do ceny vyrobené elektøiny (zatím se
to dìje jen èásteènì).
Kondenzaèní elektrárna se vyznaèuje tím, že pro
maximalizaci výroby elektøiny se snaží o dosažení co
nejnižší teploty v posledním, nízkotlakém stupni turbíny.
Souvisí to s tím, že úèinnost turbíny je tím vìtší, èím vìtší
je rozdíl teplot páry na vstupu a výstupu. Na stranì vysoké
teploty jsme omezeni použitými materiály, na stranì
nízké teploty možnostmi chlazení; u nás se témìø bez
výjimky používají chladicí vìže. Jen asi 1/3 energie
v palivu se tak pøemìní na elektøinu a zhruba 2/3 odcházejí
bez užitku jako nevyužitelné odpadní teplo do vzduchu.
Tento zpùsob výroby elektøiny je tedy z hlediska spotøeby
paliva ponìkud neúèinný (dalo by se øíci až marnotratný).
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Existují samozøejmì úèinnìjší zpùsoby výroby elektøiny,
napøíklad v teplárnách se odvádí z turbíny pára s teplotou
kolem 120 °C, která umožní její použití pro vytápìní.
Vyrobí se tak sice ménì elektøiny, ale využije se skoro
všechna energie v palivu. Bohužel pøi souèasné velké
spotøebì a výrobì elektøiny ve velkých elektrárnách je
problém, jak efektivnì rozvést a využít teplo.
U velkých tepelných elektráren se proto jen málokde daøí
efektivnì využít jejich odpadní teplo, naopak teplárny
vždy produkují vedle tepla také elektøinu (soubìžná
výroba tepla a elektøiny se nazývá kogenerace). Princip
kogenerace se dá dobøe využít i u malých zdrojù
používajících jako palivo zemní plyn. Zde se pro pohon
elektrického generátoru používá napøíklad upravený
a u t o m o b i l ov ý m o t o r. Te p l o z c h l a d í c í v o d y,
oleje a ze spalin se použije na vytápìní. V zásadì je možné
témìø všechny plynové kotle v malých kotelnách nebo
i v rodinných domech nahradit kogeneraèními jednotkami
a zhruba 1/4 energie obsažené v zemním plynu
tak promìnit na elektøinu a prodat do sítì. Jakkoli je to
výhodné z hlediska energetického, už to nevychází tak
výhodnì z hlediska finanèního; pøíliš malé kogeneraèní
jednotky se moc nevyplácejí. Elektøina je tedy prozatím
pomìrnì nákladnou formou energie a tomu také
odpovídá její cena. A to je také dobrý dùvod, proè s ní šetøit.
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Obr. 1 Relativní spotøeba elektøiny v domácnostech v nìkterých
státech Evropy v r. 2004 (zdroj: EUROSTAT)

Èeská republika rozhodnì nepatøí mezi zemì s výraznì
vysokou spotøebou; z obr. 1 je vidìt, že v rámci Evropy
je naše spotøeba zatím spíše nižší.
Daleko zajímavìjší než absolutní výše spotøeby je ovšem
její vývoj. Z grafu na obrázku 2 je vidìt, jak spotøeba
sleduje hospodáøský vývoj. Je to pochopitelnì dáno
pøedevším spotøebou v prùmyslu, nicménì s rùstem
pøíjmù roste i vybavenost domácností elektrospotøebièi
a souèasnì s tím i jejich spotøeba.
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Lze to vysvìtlit jednak stále ještì rozsáhlým používáním
starších neefektivních spotøebièù, ale také rùstem poètu
elektrických spotøebièù v domácnostech. Dnes již má
øada domácností dvì až tøi televize, chladnièky
a mraznièky a stále více se setkáváme se sušièkami na
prádlo nebo klimatizací. Navíc roste i poèet rodinných
domù a velkých bytù (roste obytná plocha). Zajímavým
faktorem ovlivòujícím spotøebu je stále se rozšiøující
využívání úsporných režimù („stand-by") u domácí
elektroniky. Greenpeace odhaduje, že pouze samotné
využívání režimu „stand-by“ spotøebovalo v roce 2000
v EU pøes 90 TWh elektrické energie. Je zde zajímavý
rozdíl mezi trendem spotøeby energie na vytápìní
a spotøebou energie na provoz domácích spotøebièù.
V posledních letech došlo k pomìrnì výraznému
zpøísnìní norem pro tepelné vlastnosti budov a tedy
i odpovídajícímu snížení spotøeby energie na vytápìní
novì postavených nebo rekonstruovaných domù.
Spotøeba elektrické energie na bìžný provoz
v domácnostech naopak ale vzrostla.

Èistá (netto) spotøeba
elektøiny v GWh
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54 148

2003

55 359
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57 118

v tisicích

Spoleèné výzkumné centrum (Joint Research Center)
Evropské komise zveøejnilo studii, podle níž mezi lety
1999 - 2004 rostla spotøeba elektrické energie stejným
tempem jako hospodáøský rùst. Tím je z vìtší èásti
kompenzován efekt opatøení pøijatých na zvyšování
energetické úèinnosti. V uvedeném období došlo
k vzestupu spotøeby elektrické energie o 11 %
v domácnostech, o 16 % v sektoru služeb a o necelých
10 % v prùmyslu.
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Obr. 2 Graf vývoje spotøeby elektøiny v ÈR (zdroj: ÈSÚ)

Spotøeba elektøiny v domácnosti v Jihoèeském kraji [kWh]
domácnost

spotøeba
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s el. ohøevem vody

s el. vytápìním
s el. ohøevem vody

700

1 200

1 300

2 500

1 349

1 971

2 511

6 777

vysoká: více než

2 200

2 300

4 000

12 500
3 500

950

2 000

1 500

prùmìr
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Spotøeba elektrické energie v domácnostech Jihoèeského kraje (zdroj: ÈSÚ šetøení ENERGO 2004)

Použití elektøiny v domácnosti
Pro vìtší názornost se nìkdy vyplatí si ujasnit, na co
vlastnì jednotlivý spotøebiè elektrickou energii používá;
z toho pak èasto vyplyne, jak se dá jeho spotøeba nejlépe
snížit. Mùžeme použít napøíklad následující rozdìlení:
1. Spotøebièe mìnící elektøinu na teplo a chlad
(praèka, myèka, chladnièka, sporák, varná konvice
apod.)
2. Spotøebièe mìnící elektøinu na mechanickou práci
(mixer, vrtaèka apod.)
3. Spotøebièe mìnící elektøinu na svìtlo
4. Spotøebièe pro zpracování a prezentaci informací
(poèítaèe, audio a video a domácí elektronika)
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Spotøebièe 1. kategorie mají zpravidla nejvìtší
nominální pøíkon v øádu kW, jejich podíl na spotøebì
domácnosti bývá významný a èasto se na nich dá nejvíce
ušetøit. V poslední dobì rychle roste význam spotøebièù
ze 4. kategorie; jejich pøíkony sice nejsou tak velké, ale
v nìkterých domácnostech je jich hodnì a jsou skoro
stále zapnuté. Spotøeba elektøiny na osvìtlení v poslední
dobì hodnì poklesla zavedením úsporných záøivek
a ono døíve tak oblíbené nabádání ZHASNI! už nemá
takový význam; pøesto se i zde dá ještì leccos ušetøit.
Jak je spotøeba rozdìlena mezi jednotlivé typy
spotøebièù je vidìt z obr. 3.

Sledování spotøeby elektøiny v domácnosti

Pøibližné rozdìlení spotøeby elektrické energie v domácnosti

12 % Osvìtlení
12 % Ostatní elektrické spotøebièe
23 % Chlazení a mražení
32 % Vaøení
21 % Praní prádla

Obr. 3 Pøibližné rozdìlení spotøeby elektrické energie v domácnosti

Chceme-li se vážnì zabývat snižováním spotøeby
elektøiny v domácnosti, pak musíme mít informace o tom,
kolik elektøiny vlastnì naše domácnost za rok spotøebuje
i urèitý pøehled o tom, jak se na této spotøebì podílejí
jednotlivé spotøebièe v naší domácnosti.
Celkovou spotøebu elektøiny zjistíme pomìrnì snadno
z roèního vyúètování. Ještì lepší možnost je zapisovat
si obèas stav elektromìru, to nám poskytne i informaci,
jak se naše spotøeba mìní v prùbìhu roku nebo zda se
zmìnila po zavedení nìkterých úsporných opatøení.
Když si zvykneme, tak to není nijak zatìžující. Nìkdy nás
to dokonce mùže upozornit na závadu, které bychom
si jinak hned nevšimli (tøeba porouchaný termostat na
mrazáku, kter ý zpùsobí, že mrazák nevypíná
a stále chladí na plný výkon). Pro pøedstavu uvádíme
v tabulce pøíklady spotøeby elektøiny v domácnostech.

energie“ (Energy Check nebo Energy Monitor, obr. 4).
Umožní nám zjistit okamžitý pøíkon spotøebièe i celkovou
spotøebu za daný èas (spotøeba se postupnì naèítá).
Je také možno si jej zdarma pùjèit v nìkterých
Ekologických konzultaèních a informaèních støediscích
(EKIS). U modernìjších spotøebièù je situace již
pøehlednìjší, výrobci udávají kromì pøíkonu i typickou
spotøebu elektøiny na jeden den nebo na jeden cyklus;
u automatické praèky najdeme tøeba údaj, že na vyprání
6 kg prádla spotøebuje napø. 1 kWh.
Mìøení spotøebièe jako je lednièka, televize nebo poèítaè
je dobré provádìt delší dobu (nìkolik dnù až týden),
abychom získali prùmìr náhodného kolísání spotøeby.

Zjištìní spotøeby jednotlivých spotøebièù je už ponìkud
nároènìjší záležitost. Nejjednodušší je to u spotøebièù,
které mají stálý výkon a bìží poøád; napøíklad modem
zajiš•ující pøipojení k internetu. Zde prostì vynásobíme
pøíkon uvedený na štítku poètem hodin za rok a máme
spotøebu.
U spotøebièù, které mají stálý pøíkon a používáme je
dennì (tøeba rychlovarná konvice), staèí odhadnout,
kolik hodin v roce jsou zapnuté, vynásobit pøíkonem
a máme informaci o tom, kolik elektøiny jsme
spotøebovali. Horší je to u spotøebièù, které se zapínají
samy; typickým zástupcem je chladnièka, mraznièka,
plynový kotel apod. Zde se osvìdèuje použití
elektronického wattmetru; v internetových obchodech
jej najdeme pod názvem „mìøiè spotøeby elektrické

Obr. 4 Mìøiè spotøeby elektrické energie
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Obecné možnosti snižování spotøeby
elektøiny v domácnosti
Pokud jde o to, jakou strategii a taktiku zvolit pro úsporu
elektrické energie, pak se naskýtá øada obecnì
použitelných postupù; podrobnìji si je probereme
u jednotlivých spotøebièù.
Zmìna životního stylu
Toto je nepochybnì nejmocnìjší (ale také nejproblematiètìjší) opatøení. Napøíklad - výmìnou staré
chladnièky za novou mùžeme ušetøit tøeba i 30 %
spotøeby elektøiny na chlazení piva, ale tím, že pivo
chladíme ve sklepì (na sedmém schodì?), tak ušetøíme
100 % a navíc s nulovými investièními náklady. Nìkdo
používá notebook namísto poèítaèe, televize
i pøehrávaèe hudby. Oproti domácímu kinu je jeho
spotøeba skoro o øád menší. Pro spoustu lidí je to ale
neakceptovatelné snížení kvality kulturního zážitku.
K „absolutní dokonalosti“ jsou úspory elektøiny formou
zmìny životního stylu dovedeny u lidí žijících v domì
bez pøipojení k elektrické síti, kde elektøinu zajiš•ují
solární fotovoltaické panely a akumulátor s mìnièem.
Zde je prakticky vylouèené používat automatickou
praèku, infrazáøiè v koupelnì nebo elektrický vaøiè.
Jejich životní styl (alespoò pokud jde o používání
elektrických spotøebièù) je proto dosti odlišný.
Je to extrémní pøípad, nicménì pìkná ukázka, že se dá žít
i pøi spotøebì elektøiny témìø 10x nižší, než je bìžná
spotøeba v moderní domácnosti.

spotøebiè z hlediska spotøeby elektrické energie,
respektive úèinnosti. Úèinnìjší spotøebièe jsou zpravidla
dražší, opìt platí, že bychom mìli spotøebiè vybírat tak,
aby celkové náklady za dobu jeho životnosti byly
minimální. Popravdì øeèeno, to se snadno øekne, ale
nìkdy tìžko provede; kdo dnes dokáže øíci, jaká bude
cena elektøiny za 10 let. Pøesto je dobré si udìlat nìjaký
odhad, tøeba jen za pøedpokladu minimálního rùstu ceny
o inflaci. Je také možné nechat si poradit energetickým
poradcem.

Energie

Praèka
Dodavatel nebo
obchodní znaèka

Výrobce

Identifikaèní znaèka
modelu

Model
Úsporné

Zmìna podmínek, v nichž spotøebiè pracuje
U mnoha spotøebièù je jejich spotøeba závislá na stavu
okolního prostøedí a zpùsobu používání; když jim
vytvoøíme „lepší podmínky“, jejich spotøeba klesne.
Chladnièku a mraznièku mùžeme umístit do chladnìjší
místnosti, nebo je mùžeme èastìji odmrazovat. Pokud do
myèky nádobí nebo praèky napouštíme místo studené
vody vodu pøedehøátou v plynovém bojleru nebo
solárním systémem, pak se jejich spotøeba elektøiny sníží.
Vhodnì zvolená velikost hrnce a rovné dno s dobrou
tepelnou vodivostí znatelnì zlepší pøenos tepla
z plotýnky sporáku do hrnce a sníží spotøebu pøi vaøení.
Spotøeba kotouèové pily, se kterou øežeme døevo, se sníží,
když je kotouè dobøe nabroušený.
Optimální využití kapacity spotøebièe
Praèka, myèka nádobí a mnohá další zaøízení mají
pøibližnì stejnou spotøebu bez ohledu na to, jak moc je
naplníme; nìkdy je proto lepší poèkat, až se nahromadí
optimální náplò, anebo použít jinou metodu k dosažení
cíle.
Použití úèinnìjších spotøebièù
Elektrické spotøebièe v domácnosti zpravidla
vymìòujeme, až když doslouží nebo nesplòují naše
požadavky na kvalitu èi výkon. Má to svou logiku,
nákup nového pøístroje stojí peníze. Správnìjší postup
je ale poèítat nejen s náklady na koupi, ale spíše
s celkovými náklady za dobu životnosti spotøebièe.
Nìkdy proto mùže být výhodné nahradit starý,
málo úèinný spotøebiè novým ještì døíve, než uplyne
doba jeho fyzické životnosti. Neocenitelnou pomoc pøi
výbìru nového spotøebièe nám poskytuje takzvaný
energetický štítek, který nám øíká, jak dobrý je daný
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Ménì úsporné

Spotøeba energie
kWh/cyklus

X.YZ

(na základì výsledkù normovaného testu pøi
nastavení programu „bavlna 60 °C“)

Skuteèná spotøeba energie závisí
na zpùsobu používání spotøebièe

Úèinnost praní
A: lepší

ABCDEFG

G: horší

Úèinnost odstøeïování
G: horší

ABCDEFG

Otáèky pøi odstøeïování (1/min.)

XYZ

Náplò praèky (bavlna) Kg
Spotøeba vody
I

Y.Z
YX

Hluk

Praní

(dB(A) re 1 pw)

Odstøeïování

XY
XYZ

A: lepší

Další údaje jsou v návodu k použití

Norma EN 60456
Smìrnice 95/12/ES pro oznaèování
ekektrických praèek energetickými štítky

Obr. 5 Obecný pøíklad energetického štítku

Ze zákona musí být automatické praèky, sušièky
prádla, chladnièky, mraznièky, myèky nádobí, elektrické
trouby, elektrické ohøívaèe vody, zdroje svìtla a další
spotøebièe oznaèeny štítkem, který obsahuje informace
o provozních vlastnostech daného výrobku. Kategorie A
zahrnuje nejlepší a nejúspornìjší spotøebièe;
jsou zhruba o polovinu úspornìjší než kategorie C a D.
Moderní záøivky se bez problémù zaøadí do tøídy A,
zatímco klasické žárovky jsou zaøazeny ve spodních
tøídách E až G. Nìkteré spotøebièe se do tøídy A mohou
dostat jen obtížnì; napø. sušièky prádla se obvykle
pohybují v tøídách C a D.

Možnosti snižování spotøeby elektøiny u jednotlivých
spotøebièù - praktické „tipy a triky"

A/ Praní, sušení a žehlení prádla
Automatickou praèkou je v ÈR vybaveno kolem 90 %
domácností, je to tedy velmi obvyklý spotøebiè
a souèasnì je to jeden z velkých „žroutù“ elektøiny.
Praèka má nejvìtší spotøebu elektrické energie na ohøev
vody; pøíkon topného tìlesa se pohybuje pøibližnì
v rozmezí od 1200 do 2200 W, u starších a vìtších praèek
to mùže být i více. Pøíkon motoru je zhruba 10x menší.
Vìtšina v souèasnosti prodávaných praèek je zaøazena
ve tøídì A a prùmìrná spotøeba na vyprání 6 kg prádla pøi
60 °C bývá udávána pøibližnì 1 kWh.
Možnosti snížení spotøeby:

Sušièka prádla není (zatím) v našich domácnostech
zdaleka tak rozšíøené zaøízení jako praèka. Sušení prádla
je už z principu energeticky nároèná záležitost; voda má
úplnì nejvìtší výparné teplo ze všech bìžných kapalin
a i po dobrém odstøedìní vody v prádle zùstane pomìrnì
dost. Uvádí se, že pro vysušení 3 kg prádla se spotøebují
3 kWh elektrické energie.
Existují tøi základní typy sušièek prádla - odvìtrávací,
kondenzaèní a sušièky kombinované s praèkou (sušení
probíhá ve stejném bubnu, v nìmž se pere). Všechny tyto
typy suší prádlo teplým vzduchem, který se ohøívá
elektrickým topením a pomocí ventilátorù prohání skrz
prádlo. Obèas se lze setkat i s jiným øešením; napøíklad
existuje plynová sušièka, kde se teplo potøebné pro
sušení získává spalováním zemního plynu.

l

pøi nákupu nové praèky volit praèku vhodné velikosti
a s nízkou spotøebou;

Možnosti snížení spotøeby:

l

používat vždy plnou náplò prádla;

l

sušit prádlo na šòùøe, pokud je to jen trochu možné;

l

prát pøi nižší teplotì (použít prací prostøedek,
který to umožní);

l

používat vždy co nejvìtší otáèky odstøedivky, pøípadnì
odstøedìní v praèce zopakovat;

l

tam, kde je to možné, použít praèku s pøívodem pro
teplou i studenou vodu (v souèasné dobì je ale u nás
obtížné takovou praèku koupit, na webu se dá najít
jen jeden typ);

l

pokud musíme sušit vìtší množství prádla, stojí za
úvahu opatøit si sušièku s tepelným èerpadlem nebo
plynovou;

l

l

použít smìšovaè teplé a studené vody zaøazený
na pøívod vody do praèky. Bohužel nejsou zatím
nezávislé informace o tom, jak to v praxi funguje, doba
návratnosti investice mùže být dost dlouhá (zaøízení
stojí zhruba 6 200 Kè).

na závìr jeden tip z oblasti životního stylu - zvažme, zda
musíme opravdu prát tak èasto, nìkdy prostým
vykartáèováním bláta z kalhot dosáhneme (skoro)
stejného výsledku jako praním a kromì energie
ušetøíme i èas.
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Žehlení
Tento poslední krok se v mnoha domácnostech témìø
vynechává; dnes existuje mnoho druhù obleèení, které se
nemusí žehlit; názory se nicménì rùzní, nìkteré ženy
žehlí témìø všechno. Moderní žehlièka s parním
napaøováním je pomìrnì energeticky nároèný spotøebiè,
pøíkon se pohybuje mezi 1400 až 2400 W. Témìø všechny
žehlièky dnes používají napaøování, což se pochopitelnì
projeví ve spotøebì elektøiny (vysoké výparné teplo
vody).
Možnosti snížení spotøeby:
l

používat obleèení, které není nutno žehlit;

l

nenechat prádlo pøeschnout; mírná vlhkost umožní
obejít se bez napaøování, které je nejvíce energeticky
nároèné.

B/ Vaøení, peèení a mytí nádobí
V této oblasti jsou mezi domácnostmi mnohem vìtší
rozdíly než v pøípadì praní; nìkde se vaøí velmi málo,
nìkde se používá k vaøení pøevážnì plynový sporák
a naopak jsou zase domácnosti, kde se k vaøení používá
výluènì elektøina. Obecnì ale platí, že skoro v každé
domácnosti se na vaøení používají nìkteré elektrické
spotøebièe. Jsou to pøedevším:
Mikrovlnná trouba - objevila se v našich domácnostech
až po r. 1989, ale v souèasné dobì je už ve vìtšinì
domácností. Obvykle se pøíkon mikrovlnné trouby
pohybuje v rozmezí od 800 do 1000 W. Z hlediska
energetického je hlavní výhodou mikrovlnné trouby to,
že se ohøívá jen jídlo respektive ty jeho èásti, které
obsahují vodu. Ohøátí mùže být velmi rychlé i u látek
s malou tepelnou vodivostí. Z tohoto hlediska
je mikrovlnná trouba mnohem výhodnìjší než trouba
klasická, která musí pro dosažení stejného efektu být
uvnitø zahøáta na podstatnì vyšší teplotu (a má tedy
podstatnì vyšší ztráty). Nevýhodou však je, že zdroj
mikrovln (magnetron) není pøíliš úèinné zaøízení,
jeho úèinnost nepøesahuje 65 % a k urèitým ztrátám
energie mùže docházet ještì v prostoru trouby, takže
v nìkterých pøípadech je výsledná úèinnost cca 40 %.
Mikrovlnná trouba je tedy pomìrnì nevýhodná
napøíklad na ohøívání vychladlého èaje.
Klasická elektrická trouba nebo teplovzdušná trouba
- topné tìleso v elektrické troubì má sice úèinnost 100 %,
ale celkovì jde o spotøebiè z principu málo úèinný,
jen zlomek dodané energie se spotøebuje na fyzikálnìchemické pøemìny v peèených potravinách. Pøíkon se
pohybuje mezi 1500 až 2500 W. Pøi peèení v troubì
odchází velká èást tepla ve formì vodní páry;
tomu ovšem nelze pøíliš bránit, bez toho by peèení
neprobìhlo. Nezanedbatelné ztráty mohou nastávat
stìnami trouby, ty by mìly být opatøeny tepelnou izolací.
Moderní elektrické trouby jsou obvykle zaøazené ve tøídì
A a jejich tepelné ztráty asi nebudou pøíliš významné.
Dùležitá je také možnost regulace výkonu a teploty.
Gril - výkonem i úèinností jsou na tom grily podobnì jako
elektrické trouby; je to z principu málo úèinný spotøebiè.
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Mikrovlnná trouba, teplovzdušná trouba a gril se èasto
kombinují do jednoho zaøízení. V této kombinaci se dá
inteligentní volbou postupu peèení (tj. kombinací
mikrovlnného, sálavého a konvekèního ohøevu) docílit
jistých úspor ve spotøebì energie.
Vaøièe a varné desky - u tìchto spotøebièù je nejvìtší
problém, jak efektivnì pøenést teplo dovnitø hrnce
s ohøívaným jídlem, aniž by teplota plotýnky musela být
pøíliš vysoká a tudíž byly vysoké i tepelné ztráty.
Mezi plotýnkou a dnem hrnce je vždy nìjaký tepelný
odpor, èím je vìtší, tím vìtší musí být teplota plotýnky
a tím vìtší jsou tepelné ztráty. U starých vaøièù, které mìly
plotýnku ve formì spirálovitì stoèeného plochého
pásku, se dokonalého styku dna s plotýnkou témìø
nedalo docílit a velké ztráty byly i od plotýnky smìrem
dolù. Vaøièe s kompaktní kovovou plotnou byly v tomto
ohledu trochu lepší, ale mìly zase velkou tepelnou
setrvaènost a tudíž høály ještì dlouho po vypnutí.
U tìchto druhù plotýnek je dùležité používat hrnce
s rovným, dobøe tepelnì vodivým dnem.
Dùležitý je také zpùsob regulace výkonu plotýnky;
zpravidla potøebujeme velký výkon, aby se voda zaèala co
nejdøíve vaøit, a potom je nutno jej snížit na takový, který
zajistí jen velmi mírný var. Voda má vysoké výparné teplo
a pøi intenzivním varu jsou tedy i vysoké tepelné ztráty.
Nejhorší jsou v tomto ohledu varné plotýnky vybavené
pouze jednoduchým termostatem s velkou teplotní
setrvaèností, které fungují jen v módu ZAPNUTO (voda se
zbìsile vaøí) a VYPNUTO (voda se nevaøí vùbec).
Podstatný pokrok pøedstavují sklokeramické varné desky
s køemennými infrazáøièi, kde se teplo pøenáší na dno
nádoby z velké èásti sáláním. Jistým paradoxem je,
že na tìchto plotýnkách je výhodnìjší použití klasických
smaltovaných hrncù než moderního nerezového nádobí,
které má podstatnì vìtší odrazivost pro tepelné záøení.
Pravdìpodobnì nejdokonalejším øešením problému

pøenosu tepla je indukèní ohøev, který se používá
u nìkterých moderních varných desek a sporákù.
Zde je energie pøenášena støídavým magnetickým polem
pøímo do kovového nádobí, kde se indukované víøivé
proudy mìní v teplo. Výrobci indukèních varných desek
udávají, že tak lze ušetøit až 50 % potøeby elektøiny
na vaøení.
Varné konvice - jde o modernìjší obdobu døíve
používaných ponorných vaøièù. Dosahují pomìrnì
vysoké úèinnosti díky tomu, že topný element je ponoøen
pøímo v ohøívané vodì.
Fritovací hrnec - jeho výhodou je dobrý pøestup tepla
z topného tìlesa do oleje a následnì do fritovaných
potravin a dobrá regulace teploty; nevýhodou je
pomìrnì velké množství oleje, které je nutno ohøívat
a které pak bez užitku chladne. Existují i hrnce s rotaèní
nádobou, která umožní snížit množství oleje zhruba na
polovinu.
Možnosti snížení spotøeby pøi vaøení:
l

používat vhodné nádobí (s ohledem na typ varné
plotýnky);

l

minimalizovat intenzitu varu, zakrývat hrnce
poklièkami;

l

zkracovat dobu vaøení použitím tlakového hrnce;

l

pøi koupi nového sporáku nebo desky dát pøednost
nìkteré z moderních technologií ;

l

pokud je to možné, ohøát vodu potøebnou pro pøípravu
pokrmu (vaøení polévky, brambor apod.) nejprve ve
varné konvici a pak teprve ji nalít do hrnce s pokrmem
a pokraèovat ve vaøení;

l

zvážit možnost použití plynového sporáku nebo varné
desky; úèinnost není sice vyšší, ale u domácností, kde se
plynem i topí, je tento zdroj energie znatelnì levnìjší.

Umývání nádobí
V našich podmínkách se používají v zásadì tøi zpùsoby:
l

mytí, respektive oplachování pod tekoucí teplou vodou;
jakkoli je tato metoda zatracována, má nìkteré výhody,
umožòuje prùbìžnì umývat nádobí (vystaèíme s jeho
menším množstvím) a v mnoha pøípadech není ani
zapotøebí použít detergent. Pokud je k dispozici teplá
voda ohøátá nìjakým levným a pøírodì pøátelským
zdrojem (napø. solární systém, kotel na døevo), pak proti
tomu nelze nic namítat ani z hlediska energetické
spotøeby;

l

mytí v døezu; jde o klasickou metodu, její výhodou je to,
že lze využívat vodu ohøátou jinak než elektricky;

l

mytí v myèce nádobí; udává se, že myèky mají menší
spotøebu vody a detergentu než mytí v døezu (ruèní mytí
je prý asi o 33 % dražší než mytí v moderní myèce).
Bohužel zpravidla vodu ohøívají elektøinou a mají tedy
celkem znaènou spotøebu. Je však možné pøipojit myèku
nádobí na rozvod teplé vody a tak její spotøebu znaènì
snížit (u myèek je to jednodušší a více používané
než u praèek).

C/ Chladnièky a mraznièky
Chladnièka se dnes vyskytuje prakticky v každé
domácnosti (> 99 % domácností) a mraznièka je také
velmi obvyklá (pøibližnì 90 % domácností). Dnes se
témìø bez výjimky používají elektrické kompresorové
chladnièky, jen zcela výjimeènì se mùžeme setkat
s plynovými absorpèními chladnièkami (používají se
dnes již jen pro karavany).
Dosahovaná úèinnost chladnièek a mraznièek závisí na
mnoha faktorech – rozdílu teploty uvnitø a venku,
vlhkosti vzduchu, kvalitì tepelné izolace, èetnosti
otevírání dveøí, úèinnosti kompresoru a množství
a tepelné kapacitì potravin, které do ní dennì vkládáme.
Díky tomu také existuje mnoho zpùsobù, jak jejich
úèinnost zlepšit. Obecnì lze konstatovat, že moderní
chladnièky a mraznièky jsou znatelnì úèinnìjší než
starší typy; chladnièka patøí k tìm spotøebièùm, kde
opravdu stojí za to zvažovat nákup nové ještì pøed tím,
než skonèí fyzická životnost chladnièky staré.
Chladnièka má èasto mrazicí prostor, u starých
chladnièek je to uvnitø výparníku, což je krajnì
nevýhodné, protože kompresor vlastnì pracuje s vìtším
rozdílem teplot, než by bylo nutné (v chladnièce staèí
chladit z 20 °C na +5 °C, pokud máme mít mrazicí prostor
ve výparníku, je nutno dosáhnout teploty chladiva kolem
-5 °C. Navíc také takový výparník nevyhnutelnì namrzá,
což zhoršuje úèinnost a zvyšuje spotøebu. Pokud
nepožadujeme mrazení, lze udìlat výparník vìtší a tím, že
jeho teplota neklesá pod nulu, nedochází k jeho
namrzání. Z tohoto dùvodu se zaèaly používat
dvoukompresorové chladnièky, kdy jeden kompresor
chladil chladnièku a druhý mraznièku (jde vlastnì
o nezávislou chladnièku a mraznièku v jedné skøíni).
V poslední dobì se objevily nové typy jednokompresorových chladnièek, kdy jeden kompresor
pohání zároveò chladnièku i mraznièku, ale každá
èást má svùj vlastní chladicí okruh a lze je tedy
oddìlenì regulovat. Pøíkony kompresoru u bìžných
chladnièek nejsou pøíliš vysoké, v øádu 100 W, denní
spotøeba je kolem 1 kWh. Pokud je chladnièka v kuchyni,
pak je roèní spotøeba pøibližnì 300 kWh; neprojeví se zde
to, že po vìtšinu roku je venku nízká teplota.
Možnosti snížení spotøeby pøi chlazení a mrazení potravin:
l

volit vhodnou velikost chladnièky (mìla by být
naplnìna min. zhruba ze 70 %);

l

pøi koupi nové chladnièky volit typ s malou spotøebou;

l

podle možnosti ji umístit na chladné místo, kde je i sušší
vzduch. Snížení rozdílu teplot má dvojnásobný efekt,
jednak klesnou tepelné zisky a jednak stoupne úèinnost
chladicího kompresoru (vìtšina hospodynìk ovšem
chce mít chladnièku v kuchyni, což je zrovna ten nejhorší
prostor z hlediska teploty a vlhkosti);

l

neomezovat cirkulaci vzduchu kolem chladièe na zadní
stranì, obèas je také potøeba z nìj odstranit prach;

l

tìsnìní dveøí musí opravdu tìsnit; kondenzující vlhkost
vnáší dovnitø nezanedbatelné množství tepla
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a v pøípadì mraznièek podstatnì zkracuje dobu, po
kterou je tøeba odmrazovat;
l

z hlediska spotøeby energie a spolehlivosti je èasto lepší
oddìlená chladnièka a mraznièka; každá tak mùže být
optimalizována pro svùj úèel a mraznièku, do které
chodíme ménì èasto, mùžeme umístit napøíklad
v chladném sklepì;

l

vyplatí se do chladnièky dávat co možná nejchladnìjší
vìci (napøíklad hrnec s uvaøenou polévkou nejdøíve
nechat vychladnout na chodbì a teprve potom dát do
chladnièky).

D/ Osvìtlení
Pokud jde o umìlé osvìtlení, tak zde se prakticky jiný
zdroj než elektrická energie neužívá. S plynovými svítidly
s Auerovou punèoškou se setkáme už jen obèas nìkde na
letním táboøe, kde není pøivedena elektrická sí•.
V posledních zhruba 10 letech došlo k významné redukci
spotøeby elektøiny na osvìtlení domácností. Hlavním
dùvodem je nepochybnì rozsáhlé používání úsporných
výbojek namísto obyèejných žárovek a urèitý vliv má
patrnì také pomìrnì rozsáhlé používání poèítaèù
a videa; obojí si vynucuje spíše tlumené osvìtlení.
Na spotøebu elektøiny pro osvìtlení má vliv nìkolik
faktorù. Je to jednak vlastní úèinnost svìtelného
zdroje, tj. množství svìtla mìøené v lumenech, které
získáme z jednoho wattu elektrického pøíkonu. Pøibližnì
lze poèítat s následujícími úèinnostmi u jednotlivých typù
svìtelných zdrojù:
Bìžná žárovka: 10-18 lm/W
Halogenová žárovka: 20-25 lm/W
Úsporná kompaktní záøivka: 40-60 lm/W
Záøivka bìžná: 60-80 lm/W
Moderní tenké záøivky s elektronickým pøedøadníkem:
až 110 lm/W
Bílé LED diody: 70-80 lm/W
Nízkotlaké sodíkové výbojky: 150-200 lm/W
Velký vliv má také provedení svítidla, v nìmž je svìtelný
zdroj osazen, a také pøevládající barva (odrazivost)
stropu, stìn a nábytku.

Vysoká úèinnost zdroje svìtla ale není to jediné, co nás na
nìm zajímá, dùležité je také barevné podání (schopnost
vìrnì zobrazovat barvy), barevná teplota (nízká barevná
teplota znamená, že svìtlo je spíše do èervena, vysoká
pak nádech do modra) a také tvar a velikost jsou nìkdy
dùležité. Nejlepší index barevného podání mají žárovky
(faktor Ra = 100 %) a tzv. „záøivky s plným spektrem“
(Ra = 96). Dobré jsou záøivky s tøípásmovým luminoforem
(Ra > 85). Nízkotlaké sodíkové výbojky mají sice nejvyšší
úèinnost, ale témìø monochromatické svìtlo, v nìmž
žádnou barvu nerozeznáme. Musíme tedy vždy dìlat
kompromis mezi úèinností a kvalitou svìtla.
Nejvýhodnìjším zdrojem pro celkové osvìtlování
domácností není paradoxnì ona oblíbená úsporná
výbojka, ale spíše moderní lineární záøivka s tøípásmovým
luminoforem a elektronick ým pøedøadníkem.
Má výbornou úèinnost, dobré barevné podání, mùžeme
si vybírat barevnou teplotu a má dlouhou životnost.
Pøi použití speciálního pøedøadníku se dá i stmívat.
Pro lokální osvìtlení nebo pro celkové orientaèní
osvìtlení se dobøe hodí LED diody, které mají dobrou
úèinnost, svítidla s nimi mohou být velice malá a mají
velmi dlouhou životnost. V poslední dobì se prodávají
jako pøímá náhrada malých 12 V halogenových žárovek
do lampièek. Zatím mají bohužel pøece jen menší
svìtelný výkon, nicménì už se objevují i výkonné
varianty, které jsou ale zatím nepøíjemnì drahé.
V místnostech, kde se svítí jen po krátký èas a èasto
se rozsvìcuje a zhasíná, se zatím vyplatí používat
klasické žárovky. Je však pravdìpodobné, že je èasem
nahradí LED.
Vysoká úèinnost svìtelného zdroje sama o sobì nestaèí,
také svítidlo, v nìmž je svìtelný zdroj umístìn, musí
nasmìrovat svìtlo do požadovaného smìru bez vìtších
ztrát. Z tohoto hlediska jsou nejlepší svítidla pro pøímé
osvìtlení. Pokud požadujeme osvìtlení nepøímé, pak
vstupuje do hry odrazivost stropu a stìn a prakticky vždy
je úèinnost svítidel pro nepøímé osvìtlení znatelnì nižší.
Možnosti snížení spotøeby elektøiny pro osvìtlení:
l
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svítit jen tam, kde je to tøeba; napø. jedno (nejlépe
regulovatelné) centrální svítidlo (záøivka) nepøímého
typu (osvìtluje strop) a pak nìkolik svìtelných zdrojù pro
pøímé osvìtlení na místech, kde se pracuje;

l

používat záøivì bílou barvu na strop; stìny by mìly být
bílé nebo ve svìtlých odstínech. Je možné používat
reflexní rolety do oken (kvùli úspoøe tepla), tak aby i okna
„vracela“ svìtlo do místnosti;

l

používat pøednostnì lineární záøivky s tøípásmovým
luminoforem a elektronickým pøedøadníkem;

l

v místech, kde se nìkdo pohybuje jen obèas, jsou
užiteèná èidla, která sepnou svìtlo jen na dobu, kdy tam
nìkdo prochází.

E/ Zábava a kultura
Do této kategorie (angliètina má pro ni výraz Home
Entertainment) patøí celá øada domácích spotøebièù a její
podíl na spotøebì domácnosti v posledních letech
výraznì stoupá. Domácností, které nejsou vybaveny
televizorem, je jen nepatrné množství. DVD pøehrávaèi je
podle šetøení ÈSÚ vybaveno 41 procent domácností.
Osobní poèítaè má doma 40 % domácností, pøipojení
k internetu má 32 % domácností (z toho 80 % z nich má
pøipojení vysokorychlostní).
Pøíkon tìchto spotøebièù není nìjak zásadnì velký
(desítky až stovky W), nicménì se zdá, že setrvale roste
a navíc jsou tyto spotøebièe v provozu po pomìrnì
velkou èást èasu (z vláštì výrazné je to pr ý
v domácnostech s dospívajícími dìtmi). Vývoj smìøuje
k vìtší kvalitì a nabídce funkcí a bohužel také k vìtší
energetické nároènosti. Klasické stereo bylo nahrazeno
domácím kinem s vícekanálovým zvukem, video
postupnì pøechází na vysoké rozlišení, což si nejspíše
vynutí zvìtšení úhlopøíèky televizorù, pøípadnì pøechod
k energeticky znatelnì nároènìjším projektorùm.
Poèítaèe mají stále vìtší výkon; u herních poèítaèù již není
výjimkou 600W napájecí zdroj a monitory se také stále
zvìtšují. Tento trend zatím dokáže „pøebít“ celkem
významné úspory energie související napøíklad se
zavedením LCD obrazovek namísto klasických CRT
(vakuových), nebo se zlepšením úèinnosti jednotlivých
poèítaèových komponent. Napøíklad poslech hudby ze
set-top boxu pøes sestavu domácího kina pøi práci na

poèítaèi si vyžádá pøíkon zhruba 250 W. Pokud místo toho
pracujete na notebooku a hudbu si k tomu pustíte do
sluchátek, potøebujete jen nìco málo pod 30 W, tedy
pøíkon témìø o øád nižší.
Docela velkým problémem je klidová spotøeba
(stand-by) tìchto spotøebièù; témìø žádný z nich se
nevypne úplnì. U nejnovìjších spotøebièù je naštìstí
už tato spotøeba èasto pod 1 W, existují ale výjimky
(napøíklad ADSL modem).
Možnosti snížení spotøeby elektøiny na domácí zábavu:
l

nepoužívejte vìtší zaøízení, než opravdu potøebujete;
zvìtšení obrazovky televizoru sebou nese podstatné
zvýšení pøíkonu. Totéž platí pro výkon poèítaèe, velikost
monitoru, výkon domácího kina a další spotøebièe
z tohoto oboru;

l

notebook má èasto o øád menší spotøebu než stolní PC,
jeho používáním i doma je možné hodnì ušetøit;

l

pokud nemáte pøíliš velké nároky, tak kvalitní MP3
pøehrávaè s kvalitními sluchátky poskytne srovnatelnou
kvalitu poslechu jako výkonný zesilovaè s pøehrávaèem
nebo multimediální poèítaè. Na poslech mluveného
slova jsou sluchátka dokonce lepší než reproduktory,
protože absence dozvukù zlepšuje srozumitelnost
a snižuje únavu (zvláštì pokud jde o poslech v cizím
jazyce);

l

LCD obrazovky mají zpravidla menší pøíkon než CRT
nebo plazmové a dnes jsou již v mnoha ohledech lepší;

l

pokud u zaøízení nehrozí ztráta nastavení nebo dat, pak
je lepší jej vypínat úplnì. Je možné napøíklad rozdìlit
zaøízení na dvì skupiny a tu, která nemusí být do sítì
pøipojena trvale, vypínat jedním spoleèným vypínaèem.

Závìr
Tato publikace není a nemùže být vyèerpávajícím
pøehledem všech opatøení vedoucích ke snížení spotøeby
elektrické energie. Nicménì má za cíl inspirovat veøejnost
k podniknutí nìkolika relativnì snadných krokù, které
mohou spotøebu elektøiny z celkového pohledu èásteènì
snížit. Budeme rádi, když informace z naší brožury budete
moci využít a když nám dáte vìdìt, co a kde se vám
podaøilo aplikovat a zda máte nìjaké další osvìdèené tipy
na úsporu elektøiny.
Dìkujeme.
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Energy Centre Èeské Budìjovice
Obèanské sdružení Energy Centre Èeské Budìjovice (ECÈB) je energetické
poradenské støedisko, které svou èinnost zamìøuje pøedevším na Jihoèeský kraj.
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l
l
l
l
l
l

hospodárného využívání energie
využívání obnovitelných zdrojù energie
výstavby energeticky úsporných domù
rekonstrukce domù
vytápìní
dotací aj.
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organizuje vzdìlávací akce (semináøe, exkurze a konference), vydává informaèní
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a instalací zaøízení na využití obnovitelných zdrojù energií.
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Tel.: 387 312 580
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