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Že ceny pohonných hmot neustále rostou? 
Šetřílkovi si vrásky nedělají. Někdy se
dokonce smějí za plotem, když slyší své
sousedy klít. Využívají totiž alternativní
paliva, na silnicích nezávodí
a nepohrdají hromadnou
dopravou. Za uspořené 
chechtáky si dávají do nosu. 
Chcete se mít jako oni? Více 
se dozvíte v tomto letáku 
nebo na našem webu! 

Málo kdo z nás si dovede představit dnešní život 
bez auta, města bez hromadné dopravy anebo do-
volenou bez letecké dopravy. Doprava má pro nás 
nezanedbatelný význam. Bez ní by nebyl možný 
rozvoj lidské společnosti a mezinárodního obcho-
du. Umožňuje nám užívat vysoký životní standard, 
poznávat exotická místa a obohacovat se o ne-
všední zážitky. 

Komfort spojený s rozvojem dopravy má bohužel
i svá negativa projevující se zejména na našem
zdraví. Hlavními neduhy dopravy jsou hluk a zhor-
šování kvality ovzduší. Proto před další cestou 
důsledněji zvažme, jaký dopravní prostředek zvo-
líme. Využití hromadné dopravy neznamená sní-
žení vlastního komfortu, pokud si uvědomíme, 
že ušetříme čas a náklady na pohonné hmoty.
Obyčejnou chůzí anebo jízdou na kole zlepšíte své 
zdraví. Pokud ale pořád patříte mezi zaryté moto-
risty, pak aspoň při nákupu pečlivě vybírejte auto 
odpovídající vašim skutečným potřebám. Preferuj-
te auta s nízkou spotřebou a emisemi, dejte šanci 
alternativním pohonům. Jednoduchými zásadami
a správným způsobem jízdy dokážete ušetřit
nezanedbatelné množství paliva. Pokud chcete
ve větších městech opravdu ušetřit čas a nezhor-
šovat kvalitu místního ovzduší, pak využívejte
záchytných parkovišť a městské hromadné dopravy.

V informačním letáku naleznete tipy, které se za-
měřují na dopravu a na její alternativní způsoby.
V žádném případě se vám nesnažíme nic vnucovat, 
anebo dokonce nařizovat, je pouze na vás, zda
si některý z tipů sami vyzkoušíte a ověříte jeho 
pravdivost. Naším cílem je upozornit na skuteč-
nost, že lze snížit výdaje v rodinném rozpočtu a zá-
roveň vás může hřát, že se chováte ohleduplněji k 
životnímu prostředí!

Více informací naleznete na www.setrilkovi.cz

www.setrilkovi.cz
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Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše internetové stránky www.setrilkovi.cz, anebo se zú-
častněte některého z našich seminářů konajících se v rámci následu-
jících veletrhů a výstav:
•JARNÍ INSPIRACE 2013 (8. – 10. 3. 2013), Hradec Králové
•ENVIBRNO (23. – 26. 4. 2013), Brno
•ZEMĚ ŽIVITELKA – EKOSTYL (29. 8. – 3. 9. 2013), České Budějovice
•MODERNÍ DŮM A BYT PLZEŇ (11. – 13. 10. 2013), Plzeň

Projekt realizuje – České ekologické manažerské centrum. CEMC 
je sdružení organizací, individuálních podnikatelů a environ-
mentálních expertů. Vydáváme odborné časopisy Odpadové fó-
rum a WASTEFORUM. Jsme provozovateli internetového portálu
www.Tretiruka.cz.
Kontakty: 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, tel.: 274 784 417,
fax: 274 775 869, www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
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„HRAVĚ ŠETŘÍM
     SVOU KAPSU I PŘÍRODU“

aneb Ušetřit se dá na všem,
           když víme, jak na to

Vítejte v Chechtákově, kde žije jedna celkem nenápad-
ná čtyřčlenná rodinka – Šetřílkovi. Rodinka si do této 
chvíle žila svým běžným životem, ale teď jste to vy, kdo 
přebírá nad jejím rozpočtem a osudem plnou kontrolu!
Vyzkoušíte si své schopnosti a dovednosti! Vaším cí-
lem bude dosáhnout co největších úspor realizova-
ných například zateplením domu a současně uspoko-
jit běžné potřeby všech členů rodiny. Buďte nejlepší,
a vyhrajete zajímavé ceny!

Bonusové body do hry!
Kód: setrilkovibonus

VYHRAJTE JEDNU Z VĚCNÝCH CEN! 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



TIPY PRO VÁS
Spotřebiče
  
  Rozmrazovač zadního skla, klimatizace, ventilace anebo 

autorádio nejvíce zvyšují spotřebu paliva, tak s nimi zachá-
zejte s rozumem. Automatická klimatizace dokáže zvýšit 
spotřebu až o 1,8 litru na 100 kilometrů.

Kufr
  
  Nevozte v autě zbytečnosti. Každých 100 kg zbytečné zá-

těže znamená zvýšení spotřeby až o půl litru paliva na 100 
kilometrů.

Hromadná doprava
  
  Zejména ve městech upřednostňujte hromadnou dopravu 

před vlastním automobilem. Šetříte své náklady i čas.
  
  Dejte přednost vlaku před letadlem. Při dopravě na velké 

vzdálenosti nemá sice letadlo reálnou alternativu, ale při 
vzdálenostech do 600 km je železnice mnohdy rychlejší
a hlavně mnohem šetrnější k životnímu prostředí. 

Střešní nosič s koly
  
  Střešní nosič zvyšuje spotřebu až o 2 litry, a tři jízdní kola 

dokonce až o 4 litry paliva na 100 kilometrů.

Nádrž
  
  Víčko nádrže vždy dobře utáhněte. Nedoléhající víčko nádr-

že může způsobit ztrátu 50–100 litrů benzinu za rok.

  Pohon na zemní plyn (CNG) šetří životní prostředí i náklady.
Náklady na zemní plyn jsou proti benzinu nižší o 50 % a pro-
ti naftě dokonce o 35 %.

Kolo/pěší 
  
  Choďte více pěšky anebo jezděte na kole. Pro dobrou kon-

dici potřebuje tělo pravidelnou fyzickou aktivitu. Doporuču-
je se ujít denně sedm kilometrů, ale již pouhá půlhodina se 
projeví příznivě na zdraví.

  Podporujte šetrné druhy dopravy. Zajímejte se u svých za-
stupitelů, jak vaše obec podporuje rozvoj pěší, cyklistické 
a veřejné dopravy a kolik fi nancí každoročně investuje do 
těchto aktivit.

Pneumatiky
  
  Dejte přednost pneumatikám s nízkým valivým odporem! 

Rozdíl mezi třídou palivové účinnosti (valivý odpor) A a G 
může znamenat navýšení spotřeby paliva až o 10 %. 

  Dbejte na správně nahuštěné pneumatiky. Podhuštěná 
pneumatika nejen zvyšuje valivý odpor a dříve se opotřebu-
je, ale především zvyšuje spotřebu paliva až o 5 %.

Motor
  
  Jezděte konstantní rychlostí a předvídejte dopravní situace 

tak, abyste co nejméně brzdili. V městském provozu ušet-
říte průměrně 30 % paliva, a přitom se průměrná rychlost 
nesníží o více než 5 %. 

  Vyhýbejte se jízdě na krátké vzdálenosti. Studený motor 
spotřebovává více než dvojnásobek běžné spotřeby paliva, 
přičemž se spotřeba normalizuje teprve až po čtyřech kilo-
metrech. 

  
   Downsizing motoru šetří palivo. Díky použití turbodmy-

chadla se může při zachování stejného výkonu zmenšit
objem motoru. Šetříte tak na pojištění (až 5 %) a zejména 
pak na spotřebovávaném palivu (až 20 %).

  Vypínejte motor při delším čekání (delším než 30 sekund) 
na semaforech, u závor anebo v dopravní zácpě. Zahřátý
motor za 5 minut spotřebuje na volnoběh až 0,05 litru
a studený až 0,15 litru paliva.


