
Co způsobuje methan 

Methan je nejjednodušší alkan, tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec. Při 
pokojové teplotě je to netoxický plyn bez barvy a zápachu, lehčí než vzduch. 
V atmosféře je methan především oxidován působením hydroxylových 
radikálů a scénáře budoucího vývoje klimatu předpokládají, že množství 
radikálů bude v atmosféře ubývat.  

Vzhledem k tomu, že methan silně absorbuje infračervené záření, patří mezi 
významné skleníkové plyny zvyšující teplotu atmosféry. Je přibližně 20x 
účinnější než oxid uhličitý, ale jeho obsah v atmosféře je oproti tomu asi 200 
krát menší: 0,0002 % methanu a 0,04 % oxidu uhličitého, takže jeho vliv je 
přibližně 10x menší. 

Methan je uchováván v permafrostu a také jako forma zmrzlých bublin v ledu 
v Severním ledovém oceánu. Problémem u methanu v ledovcích je to, že se 
může naakumulovat spolu s kyslíkem a poté pomocí jedné malé jiskry či 
jiným zapalovačem vybuchnout. 

Koloběh permafrostu 

Permafrost vznikl sloučením slov „permanent“ a „frost(y)“, neboli stále 
zmrzlý. Je to  půda v polárních oblastech, která má teplotu 0 °C a nižší a ani 
v létě nerozmrzá. Mocnost permafrostu je od několika cm až po celkovou 
hloubku více než 1000 m, kdy promrzá nejen půda, ale i podloží. 

Na rozšíření permafrostu má vliv reliéf povrchu, jeho orientace na světové 
strany a sklon povrchu. Vliv na výskyt permafrostu může mít i to, zda se 
vyskytuje na blokových polích nebo kamenných mořích, ty totiž snižují okolní 
teplotu o 4-7°C. 

Na permafrost má důležitý vliv vegetace: Na jeho povrchu se často vyskytují 
mechy a rostliny, které jsou přirozeným izolantem a snižují jeho tání. Jako 
izolant funguje i sněhová pokrývka, která zasahuje do výměny tepla mezi 
vzduchem a permafrostem.  

Tání ledovců 

Problémem je, že tyto systémy tají a tím dochází k uvolňování zadrženého 
methanu do ovzduší. Tam přispívá ke zvyšování teploty a k dalšímu tání 
permafrostu. Tak se do okolí uvolňuje obrovské množství vody, která 
obratem podemílá terén a zcela mění ráz krajiny. 

Je to nekonečný koloběh, který bude mít za následek roztání ledovců, 
zvýšení hladin moří a oceánů, zničení originálních biodiverzit, domovin 



a pastvin zvířat a nakonec také měst a vesnic, které na nich stojí. 
Těžba mamutích pozůstatků 

Permafrost v sobě ukrývá mrazem zakonzervované ostatky živočichů a 
rostlin včetně pradávných mamutů. Ty se vlivem tající zmrzlé půdy dostávají 
na povrch. Obyvatelé polárních oblastí ve snaze zlepšení životních 
podmínek nelegálně těží zamrzlé pozůstatky zvířat a následně s nimi 
obchodují. 

Narušením vrchních vrstev permafrostu se ničí stálost těchto vrstev a tím 
dochází ke zrychlenému roztávání stále zamrzlé půdy.  

Ačkoliv mamuti zmizeli ze Sibiře před deseti tisíci lety, tamní vláda 
předpokládá, že se v permafrostu stále nachází zhruba 500 000 tun klů. 
Zásoby i poptávka jsou přitom ohromné. Někteří tak zmíněný materiál těží 
skoro s industriálním nasazením: Pomocí vysokotlakých čerpadel s hadicemi 
„odmývají“ říční břehy a najímají si k tomu celé týmy lidí. 

 

Tající permafrost ničí obydlí 

Obyvatelé polárních oblastí odjakživa vyrůstali ve spojení s přírodou a dnes 
oblast opouštějí, neboť si s „novým“ klimatem jednoduše nedovedou poradit. 
Permafrost, na němž dřív farmařili, dnes taje natolik, že se terén pokrývá 
bažinami, jezery a dalšími oblastmi, které nejsou člověku nijak k užitku. 

Hladiny řek i jejich průtok rostou a voda pohlcuje celá sousedství. Došlo k 
značnému snížení zemědělsky obdělávatelné půdy. V návaznosti na 
zemědělsky obhospodařovanou půdu včetně pastvin dochází k úbytku 
dobytka a sobů. 

Města postavena na permafrostu se potýkají s dalšími zásadními problémy, 
jako je propadání výškových budov, destrukce komunikací, praskání 
veškerých rozvodů, vody, odpadu, plynu, horkovodů. V podsklepených 
domech se začíná hromadit voda, která destabilizuje jednotlivé stavby. 

Methanové bubliny 

Vědci na Sibiři také objevili oblast, kde se moře doslova „vaří“ metanem, 
neboť permafrost se nachází i pod mořskou hladinou a uvolněný metan se 
dostává na hladinu v podobě bublin. 

Tým vědců zkoumal oblast na východě Arktidy, která byla již dříve svými 
„metanovými fontánami“ známá. Zaměřili se na environmentální následky 
tání permafrostu pod oceánem. Překvapilo je území, kde se voda „vařila“ 

https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/25941/posledni-mamuti-vyhynuli-az-kdyz-v-egypte-staly-pyramidy.html
https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/25941/posledni-mamuti-vyhynuli-az-kdyz-v-egypte-staly-pyramidy.html
https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/21095/magicke-zvire-sob-skutecny-i-vanocni.html


methanovými bublinami a koncentrace plynu byla přímo v místě fontány 
devětkrát vyšší než je globální průměr. 

Podobné metanové bubliny vznikají i na místech, kde dříve voda nebyla, ale 
objevila se až táním permafrostu. Ve velmi malých měřítcích máme 
podobnou zkušenost i v klimaticky mírných oblastech například 
středoevropského pásma, kdy k uvolňování methanu dochází např. při těžbě 
uhlí, rašeliny a dalších surovin.  

Noví ptáci na Sibiři 

Jako první zareagovali na změnu klimatu ptáci. Během posledních několika 
desetiletí se  na severovýchodě Sibiře objevily druhy, o nichž tamní 
obyvatelé nikdy předtím neslyšeli. Mimo jiné se jednalo o divoké kachny 
a vlaštovky obecné, které za normálních okolností žily na jihu. V posledním 
půlstoletí se vyskytlo v oblasti 48 nových druhů, a ptačí diverzita tak vzrostla 
o 20 %. 

Globální změny 

Další problém představuje hnilobný zápach. Permafrost taje a na vzduchu se 
rozkládají relikty zvířat i rostlin, jež v něm zůstávaly po tisíce let zamrzlé. Do 
atmosféry se tím navíc uvolňuje oxid uhličitý a vysoká koncentrace metanu. 

K zabránění vzniku nezvratných škod se nesmí podle vědců průměrná 
teplota zvýšit o 1,5 °C. Nicméně mnohé polární oblasti už zmíněnou hranici 
dávno překročily zhruba trojnásobně.  

Celkové globální změny jsou v dohledné době nezvratitelné a tím dojde ke 
změnám v polárních oblastech, které zásadně ovlivní život místních obyvatel, 
volně žijící zvěře i změně flóry. 

Pravděpodobně dojde z krátkodobého hlediska k vystěhování obyvatel z 
uvedených oblastí a vymírání dnes běžných druhů zvířat a rostlin. Z 
dlouhodobého hlediska však může dojít ke změnám, které budou využitelné 
lidmi novým osídlením a využitím uvedených oblastí.  

Nové příležitosti 

K dispozci budou například nerostné suroviny, které dosud byly netěžitelné. 
Jednotlivá území budu využita novými invazivními druhy rostlin a zvířat. V 
tomto pojetí nelze nové invazivní druhy chápat pouze negativně. Vzniká zde 
však nebezpečí, co vše mimo methanu z roztátého permafrostu bude 
uvolněno. 

https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/19942/vetrelci-a-dobyvatele-pristehovalci-likviduji-puvodni-druhy.html


Otázkou zůstává, jak ovlivní život na planetě tisíce let zamrzlé 
mikroorganismy včetně virů, které dnes jsou již běžně vymřelé. Každá změna 
znamená příležitost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydlení 

 

 



A1) Kolik členů má vaše domácnost (včetně vás)? 

  

Domácností myslíme lidi, kteří žijí společně a mají zcela nebo částečně společný rozpočet 

 

bydlím sám2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 nebo 

více členů 

A2) Jaká je velikost vašeho obydlí – počet pokojů (m2)? 

  

Zadejte velikost vašeho bytu či domu z hlediska podlahové plochy či počtu pokojů. 

 

1+kk 

(15–20 m2)2+kk 

(21–40 m2)2+1 

(41–60 m2)3+kk 

(61–75m2)4+1 

(76–90 m2)5+1 

(91–120 m2)6+1 a více 

(121 m2+) 

A3) Který typ bydlení nejlépe odpovídá vašemu obydlí/domovu? 

  

Vyberte typ vašeho bytu/domu z hlediska jeho charakteru 

 

Samostatný důmŘadový dům nebo dům 

s 2–4 bytovými jednotkamiVíce poschoďový bytový dům 

(činžovní, panelový) 

A4) Jak energeticky efektivní je váš dům? 

  

Uveďte hodnotu z tzv. energetického štítku (průkaz energetické náročnosti budov), pokud ho znáte, popřípadě 

odhadněte. 

 

Pasivní 

/nízkoenergetickýPrůměrnýPodprůměrnýVůbec 

či velmi málo 

A5) Jaké zdroje vytápění používáte ve svém domově? 

  

Uveďte hlavní zdroj vytápění vašeho domova, popřípadě jejich kombinaci. Ať už jde o vlastní zdroj, nebo dálkové 

teplo. V případě, že si nejste jisti, zaškrtněte volbu "nevím". 



 

Pouze elektřinaElektřina a obnovitelné zdroje energie (např. tepelné čerpadlo, dřevo)Vlastní zdroj tepla – kotel na 

uhlíVlastní zdroj tepla – kotel na uhlí + obnovitelné zdroje energie (např. tepelné čerpadlo, dřevo)Vlastní zdroj 

tepla – kotel na zemní plynVlastní zdroj tepla – kotel na plyn + obnovitelné zdroje energie tepelné 

čerpadloCentrální (dálkové) vytápěníVýhradně obnovitelné zdroje energieNevím 

A6) Používáte ve svém domově klimatizaci? 

  

Volbu "ano" uveďte, pokud ve svém domově v letním období využíváte aktivní systém chlazení (klimatizace). 

 

NeNevímAno 

A7) Nakupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo ji sám/a vyrábíte?  

Většina dodavatelů v ČR nedodává elektřinu vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů. V současnosti existují 

však existují na trhu tarify, které zaručují dodávku elektřiny vyrobené výhradně z obnovitelných zdrojů: např. tarif 

Zelená pro planetu společnosti Nano Energies a tarif EkoElektřina společnosti E.ON. 

 

NeNevímAno 

 

Doprava 

 

 

B1) Kolik km ujedete v průměru týdně veřejnou dopravou (metro, autobus, tramvaj, trolejbus, vlak...)? 

  

Odhadněte vzdálenost, jakou v průměru ujedete za týden veřejnou dopravou 

 

0 km800 km 

B2.a) Kolik km ujedete v průměru týdně autem? 

  

Odhadněte vzdálenost, jakou v průměru ujedete za týden osobním automobilem, ať už jako řidič či spolujezdec 

 
 

(jako řidič či spolujezdec) 

0 km800 km 

B2.b) Kolik km ujedete v průměru týdně na motorce? 

  

Odhadněte vzdálenost, jakou v průměru ujedete za týden na motorce, ať už jako řidič či spolujezdec 

 
 

(jako řidič či spolujezdec) 

0 km800 km 



Uveďte reálnou spotřebu automobilu, který využíváte, v litrech na 100 km 

 

10 l/100km2 l/100 km 

či elektromobil20 l/100 km 

Uveďte reálnou spotřebu motocyklu, který využíváte, v litrech na 100 km 

 

4 l/100km1 l/100 km 

či elektropohon6 l/100 km 

Uveďte převažující obsazenost auta 

 

Vždy cestuji sámTak napůlVždy cestuji se spolujezdcem 

Uveďte, zda na motocyklu cestujete převážně sám, nebo se spolujezdcem 

 

Vždy cestuji sámTak napůlVždy cestuji se spolujezdcem 

B5) Kolik hodin ročně v průměru nalétáte? 

  

Odhadněte průměrný počet hodin, který ročně nalétáte 

 

Potraviny 

 

 

C1) Jak často konzumujete produkty živočišné výroby (hovězí maso, vepřové, kuřecí, ryby, vejce, mléčné výrobky)? 

  

Uveďte převažující způsob své stravy z hlediska podílu masa a dalších živočišných produktů. Pokud odpovědět 

na otázku podobněji, zaškrtněte možnost "chci to upřesnit". 

 

Nikdy 

(vegan)Velmi málo 

(vegetarián)Příležitostně 

(žádné maso, popř. jen příležitostně, 

konzumace vajíček a mléčných výrobků 

prakticky denně)Často 

Chci to upřesnit 

které produkty jím jak často 

Nikdy 

(vegan)Nepravidelně 

(jednou za pár týdnů)Příležitostně 

(jednou nebo 

dvakrát týdně)Často 

(skoro každý den)Velmi často 

(skoro každé jídlo) 

Nikdy 

(vegan)Nepravidelně 



(jednou za pár týdnů)Příležitostně 

(jednou nebo 

dvakrát týdně)Často 

(skoro každý den)Velmi často 

(skoro každé jídlo) 

Nikdy 

(vegan)Nepravidelně 

(jednou za pár týdnů)Příležitostně 

(jednou nebo 

dvakrát týdně)Často 

(skoro každý den)Velmi často 

(skoro každé jídlo) 

Nikdy 

(vegan)Nepravidelně 

(jednou za pár týdnů)Příležitostně 

(jednou nebo 

dvakrát týdně)Často 

(skoro každý den)Velmi často 

(skoro každé jídlo) 

Nikdy 

(vegan)Nepravidelně 

(jednou za pár týdnů)Příležitostně 

(jednou nebo 

dvakrát týdně)Často 

(skoro každý den)Velmi často 

(skoro každé jídlo) 

C3) Jaká část potravin, které konzumujete, je z vlastní zahrady, či z regionální produkce a průmyslově nezpracována a 

nebalena? 

  

Odhadněte podíl čerstvých a vlastních potravin a podíl nakupovaných, balených, mražených a instantních 

potravin, které jíte. 

 

Velmi málo 

Převážně polotovary, 

instantní jídla, uzeniny, atp.Zhruba polovina 

Zhruba polovina čerstvé potraviny 

(z trhu, vlastní produkce či bedýnek), 

zbytek polotovaryVětší část 

Převážně čerstvé potraviny 

(z trhu, vlastní produkce či bedýnek) 

C4) Jaká část potravin, které kupujete, je dovezena ze zahraničí? 

  

Odhadněte podíl potravin, které jsou dovezeny z jiných států 

 

Kupuji převážně 

české potraviny 

Zhruba polovina 

Skoro všechny 

 

 



Pokračujte otázkami o spotřebě a odpadech 

     

Spotřeba, 

odpady, volný čas 

 

 

D1) Jak často nakupujete následující položky (bez ohledu na to, jestli nové nebo použité)? 

  

Odhadněte, jak často nakupujete uvedené typy zboží, ať už pro vaši osobní spotřebu, či pro celou rodinu. 

 

Větší kusy nábytku 

Méně často než jednou za 10 letPřibližně jednou za 7–10 letKaždých 4–6 letKaždé 2–3 rokyNejvýše 1x 

ročněNěkolikrát ročně 

Větší domácí spotřebiče 

Méně často než jednou za 10 letPřibližně jednou za 7–10 letKaždých 4–6 letKaždé 2–3 rokyNejvýše 1x 

ročněNěkolikrát ročně 

Menší domácí spotřebiče 

Méně často než jednou za 10 letPřibližně jednou za 7–10 letKaždých 4–6 letKaždé 2–3 rokyNejvýše 1x 

ročněNěkolikrát ročně 

Elektroniku 

Méně často než jednou za 10 letPřibližně jednou za 7–10 letKaždých 4–6 letKaždé 2–3 rokyNejvýše 1x 

ročněNěkolikrát ročně 

D2) Jak často nakupujete ošacení (bez ohledu na to, jestli nové nebo použité)? 

  

Odhadněte, jak často nakupujete oblečení 

 

Několikrát měsíčněNejvýše 1x měsíčněKaždý půlrokPřibližně jednou za rokMéně často než jednou za rok 

D3) Nakupujete zboží v bazarech, secondhandech a z druhé ruky? Pokud ano, jakou část tvoří u následujících položek, 

které každoročně nakoupíte? 

  

Uveďte, zda preferujte nákupy nového zboží a oblečení, či nakupujete převážně z "druhé ruky". Procentu 

vyjadřuje podíl nákupů z "druhé ruky". 

 

Větší kusy nábytku 

0 %100 % 

Větší domácí spotřebiče 

0 %100 % 

Menší domácí spotřebiče 



0 %100 % 

Elektroniku 

0 %100 % 

Ošacení 

0 %100 % 

D4) Chováte doma psy nebo kočky? 

  

Uveďte počet psů a koček, které chováte ve vaší domácnosti. Ekologickou stopu ovlivní zejména jejich spotřeba 

krmiva. U psů je proto důležitá velikost. 

 

Kočky 

nemám kočku123 a víc 

Malí psi (pod 11kg) 

nemám malého psa123 a víc 

Středně velcí psi (11–40 kg) 

nemám středního psa123 a víc 

Velcí psi (nad 40 kg) 

nemám velkého psa123 a víc 

D5) Třídíte následující položky odpadu? Pokud ano, jakou část přibližně doma vytřídíte? 

  

U jednotlivých druhů komunálních odpadů, které pochází z vaší domácnosti odhadněte množství, které vytřídíte 

(tj. nevyhodíte do popelnice na směsný odpad). 

 

Papír 

0 %100 % 

Plasty 

0 %100 % 

Sklo 

0 %100 % 

Tetrapak 

0 %100 % 

Kovy 

0 %100 % 

Nebezpečné odpady (barvy, baterie, elektroniku aj.) 

0 %100 % 



Oblečení (kontejner na použité oblečení, charita apod.) 

0 %100 % 

D6) Jak nakládáte v domácnosti s biologickým odpadem? 

  

Biologický opad neboli bioodpad znamená odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. 

zbytky potravin, odpad ze zeleně a zahrady, atp.). Uveďte, jak s ním převážně nakládáte. 

 

Dávám ho do vlastního kompostuDávám ho do kontejneru na biologický odpadDávám ho jako krmivo domácím 

zvířatůmVyhazuji ho do směsného odpadu 

D7a) Kolik dní jste v uplynulých 365 dnech strávil/a na dovolené mimo domov (mimo chatu/chalupu)? 

  

Uveďte, kolik dní jste v uplynulém roce strávil na dovolené či víkendech s ubytováním mimo domov. Nezahrnujte 

služební cesty. 

 

ani jeden dencelý rok 

D7b) Jakou třídu ubytování během dovolené (mimo vlastní nemovitosti) využíváte? 

  

Uveďte typ ubytování, který obvykle preferujete při dovolených 

 

Stan, pod širákemKemp, hostel, turistická ubytovna (základní ubytování)Penzion, běžný hotel (standardní 

ubytování)Luxusní ubytování 

D8) Jaký dopravní prostředek převážně používáte při cestách na dovolenou? 

  

Uveďte typ dopravního prostředku, který převážně využíváte při cestách na dovolenou 

 

Veřejnou dopravuAutoJinak (pěšky, stopem, na kole, ad.) 

D9) Kolik km ujedete v průměru ročně při cestách na dovolenou? Leteckou dopravu uveďte v B5). 

  

Uveďte odhad vzdálenosti, který obvykle ročně nacestujete autem či veřejnou dopravou při cestách na 

dovolenou. 

 

0 km10000 km 

Co můžeš udělat ty pro ochranu klimatu? 
  

Podle poslední zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) 
představuje klimatická krize a s ní spojené globální oteplování ve všech 
částech světa stále větší riziko pro přírodní i lidské systémy.  Dali jsme 
dohromady tipy, co s tím každý z nás může jako jednotlivec dělat.  



  

1. Mám to spočítané. Svoji uhlíkovou stopu.  
2. Vypínám. Počítač, světla, motor. 
3. Nekoupím to, ať to doma nekupím. 
4. Nelétám, chci vidět svět z blízka. 
5. Exotiku si odpustím. Jím domácí, sezónní, bio. 
6. Masopůst mám klidně celý rok. 
7. Vím, kam tečou (a co tam dělají) moje peníze. 
8. Stáhnu radiátor a natáhnu svetr. 
9. Sám to nedám, přidám se. 
10.  Moje zásuvka je zelená. Elektřinu mám z vody, větru, slunce, biomasy. 
11.  Začínám u sebe. Jsem inspirací. 
12.  Daruji. Peníze, čas, úsilí. 
13.  Jak doma, tak v kanceláři. Ekoprovoz patří všude. 
14.  Zasadím strom, postavím dům – ale úsporný! 

 

Příklady: 

 Když se zaměříme na oblasti z uhlíkové kalkulačky - bydlení, doprava, 
potraviny, spotřeba, například v oblasti doprava lze nahradit cesty 
automobilem jízdou prostředky hromadné dopravy nebo ještě lépe chůzí 
nebo jízdou na kole. 

 V oblasti potraviny lze snížit spotřebu masa a mléčných výrobků. Talé lze 
nahradit dovozové potraviny potravinami místními. 

 Podíváme-li se na bydlení, nejjednodušší způsob jak podstatně snížit vaši 
uhlíkovou stopu, je přechod k obnovitelným zdrojům elektřiny (zjistěte si 
jaký poskytovatel ve vašem regionu nabízí zelený tarif a můžete se 
doma pobavit o tom, zda k němu přejít). Jistě lze doma nepřetápět či snížit 
spotřebu teplé vody např. kratší dobou sprchování. 

 Ve spotřebě obecně je dobré vždy přemýšlet, zda potřebuji kupovat další 
nové věci, jestli je skutečně potřebuji a není-li možnost sehnat je např. z 
druhé ruky. Na mnohé možnosti jistě přijdete sami. Zvolte si takové, které 
jsou smysluplné, které máte šanci splnit, zároveň však, ať je to pro vás výzva 
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