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Trápí vás složenky za energie?
Divíte se, že platíte pořád více? 
Šetřílkovi si vrásky nedělají! Rok co rok se 
nemohou dočkat vyúčtování. Nelámou si hla-
vu s nedoplatkem. Kalkulují,
co si pořídí za přeplatek!
Z toho kouká nová televize...
Chcete se mít jako oni?
Více se dozvíte v tomto
letáku nebo na našem 
webu!
 

Budeme-li hledat původ energie na Zemi, skončíme
téměř vždy u jaderné fúze probíhající v nitru hvězd.
Většina zdrojů, které dnes využíváme, představuje energii
akumulovanou, která je k dispozici pouze v omeze-
ném množství. Typickým příkladem jsou fosilní paliva,
například ropa, uhlí, zemní plyn, ale i uran. Zásoby těch-
to paliv se odhadují při současné spotřebě na desítky,
až stovky let. Některé zdroje jsou dostupné bez ohledu 
na to, zda je využíváme či nikoliv, a budou k dispozici, 
dokud bude svítit Slunce.

Nejspíše si nikdo z nás již nedovede představit život
bez elektrické energie. Silně ovlivnila náš způsob žití 
a zvýšila životní standard! Představme si například 
bezradnost, která nastane ve chvíli, kdy nám vypnou
na delší dobu proud a my máme lednici a mrazák plný 
právě nakoupených potravin, nemůžeme sledovat oblí-
bené seriály, nesvítí žádná světla, neohřejeme si večeři 
v mikrovlnné troubě, nepoteče nám teplá voda apod. 
Energie ve svých různých podobách je součástí našeho 
života, usnadňuje a zpříjemňuje nám život. Musíme si 
však uvědomit, že její zdroje nejsou nevyčerpatelné, a 
proto bychom ji měli využívat co nejefektivněji a nejhos-
podárněji. 

Možností, jak šetřit, je mnoho a nemusí to vždy být ná-
kladné řešení. Často stačí jen maličkosti, které nám 
jsou důvěrné známé. Spotřebiče můžeme vyměnit
za úspornější, anebo je můžeme provozovat v úsporném 
režimu. Seznamme se s manuály k ovládání a využí-
vejme všech úsporných funkcí. Kotel můžeme vyměnit
za jiný s vyšší účinností, anebo můžeme přejít na levněj-
ší a ekologičtější paliva. Můžeme zateplit dům a snížit 
tak náklady na vytápění. Účty za energie můžeme snížit 
přechodem k alternativnímu dodavateli apod.

V tomto informačním letáku naleznete tipy, které se za-
měřují na energetické úspory v domácnosti. V žádném 
případě se vám nesnažíme nic vnucovat, anebo dokon-
ce nařizovat, je pouze na vás, zda si některý z tipů sami 
vyzkoušíte a ověříte jeho pravdivost. Naším cílem je 
upozornit na skutečnost, že lze snížit výdaje v rodinném 
rozpočtu a zároveň vás může hřát, že se chováte ohledu-
plněji k životnímu prostředí!

Více informací naleznete na www.setrilkovi.cz

www.setrilkovi.cz

VYHRAJTE JEDNU Z VĚCNÝCH CEN! 

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 
cílem 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

Fasáda
  
  Pokud zateplujete, použijte raději větší tloušťku tepelné 

izolace. Na zateplovacím systému jsou nejdražší tmely, 
stěrky a odborné práce. Zvýšením tloušťky izolace o 50 % 
se zvýší cena systému nejvýše o 10 %.

Žárovky (osvětlení)
  
  Zbavte se dosluhujících žárovek. Úsporné zářivky spo-

třebují až o 80 % méně energie a mají až desetkrát větší
životnost. LED diody mají ještě o polovinu menší spotřebu
a vydrží až třikrát déle, přitom jim nevadí ani časté zapínání. 

Myčka
  
  Myčky s větší kapacitou nádobí jsou daleko efektivnější 

než myčky malé (např. šíře 45 cm).

  Při mytí využívejte vždy zcela naplněných myček, automa-
tických a úsporných programů, které dokážou šetřit energii.

Rychlovarná konvice
  
  Jeden litr vody ohřejete nejlevněji a nejrychleji v rychlovar-

né konvici. Ohřátí v mikrovlnné troubě anebo na litinové 
plotýnce je minimálně čtyřikrát delší a dvakrát dražší. 

  V rychlovarné konvici ohřívejte jen takové množství vody, 
které opravdu potřebujete. Větší množství vody vede k vyšší 
spotřebě elektřiny a k rychlejší tvorbě vodního kamene.

Lednice
  
  Neumisťujte lednici příliš ke zdi anebo do kouta. Při jejím

nedostatečném větrání se zvyšuje spotřeba energie až
o 10 %.

  Nastavte správně teplotu. U lednice na 5 °C a mrazáku
na –18 °C. Snížením teploty o 1 °C se zvýší spotřeba ener-
gie až o 8 %.

  Pravidelně odmrazujte mrazák. Námraza o síle 3 mm zvyšu-
je spotřebu až o 75 %.

Okna
  
  Máte-li starší okna, utěsněte spáry v oknech a dveřích.

Snížíte tím úniky teplého vzduchu.

Změna dodavatele
  
  Změňte svého dodavatele elektřiny nebo plynu, případně si 

vyberte optimální tarif u současného dodavatele. Změna je 
velice snadná a můžete ušetřit i více než 10 % nákladů.

Topení (topné těleso)
  
  Zbytečně nepřetápějte. Snížením teploty o každý jeden

stupeň ušetříte cca 6 % tepla.

  Rekonstruujete otopnou soustavu nebo vyměňujete kotel? 
Pak můžete snížit náklady změnou paliva, které používáte
k vytápění! Například záměnou vytápění elektřinou (aku-
mulace) za uhlí uspoříte více než 15 % nákladů.

  Regulace má svůj smysl. Správným nastavením regulace 
otopné soustavy lze v průměru ušetřit až 17,5 % nákladů na 
vytápění.

  Nezapomínejte na zvlhčovače vzduchu anebo květiny,
které vám doma pomohou udržet správnou vlhkost vzdu-
chu (50–65 %). Při 30% vlhkosti a teplotě 23 °C dosáhnete
stejné tepelné pohody jako při 60% vlhkosti a teplotě
21 °C, avšak zároveň ušetříte 12 % tepla.

Vaření
  
 Tlakový hrnec ušetří až 40 % energie a 30 % času.

  Při pečení zbytečně neotvírejte troubu. Při každém jejím 
otevření klesne teplota o 20–40 °C.

  Při vaření můžete snížit spotřebu energie až o polovinu,
a to dodržením následujících zásad: zakrývejte hrnec pok-
licí, používejte plotýnku odpovídající velikosti dna nádoby, 
používejte hrnce s rovným dnem.

  Jednotlivé porce jídla (do 400 g) ohřejete nejrychleji a nej-
úsporněji v mikrovlnné troubě!

Televize
  
  Velikost úhlopříčky televize je přímo úměrná spotřebě.

Nejúspornější jsou LED obrazovky a naopak nejméně 
úsporné plazmové obrazovky. 

Pračka
  
  Perte prádlo při nízkých teplotách (20 °C nebo 30 °C). 

Moderní prací prostředky mají dobou prací schopnost i při 
těchto teplotách. Snížením teploty z 90 °C na 60 °C lze 
ušetřit až 25 % energie.


