
„HRAVĚ ŠETŘÍM
     SVOU KAPSU I PŘÍRODU“

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

www.setrilkovi.cz

Že ceny vodného a stočného neustále
rostou? Šetřílkovi si vrásky nedělají a fak-
tury za vodu je nemohou rozhodit! Nelámou 
si hlavu s nedoplatkem. Kalkulují, co si po-
řídí za přeplatek! Z toho kouká 
nová koupelna... A co takhle 
solární panely? Chcete se 
mít jako oni? Více se dozvíte 
v tomto letáku nebo na na-
šem webu!

Více informací naleznete na www.setrilkovi.cz

Povrch Země pokrývá sice 72 % vody, avšak většina této 
vody je slaná. Koloběh vody, který je pro lidstvo zásadní 
a lidskou aktivitou snadno zranitelný, ve skutečnosti tvoří 
pouze jedna tisícina procenta světové zásoby vody. Měli 
bychom si více uvědomovat význam a vzácnost sladké 
vody, chránit její zdroje a zbytečně s ní neplýtvat. Už jen 
proto, že naše populace se neustále rozrůstá a již dnes
v rozvojovém světě nemá velká část obyvatelstva přístup
k pitné vodě a kanalizaci.

Průměrný obyvatel ČR spotřebuje cca 90 litrů vody na den. 
Většinu vody nespotřebujeme na pití, ale na hygienu a pro-
voz domácnosti. A právě tady nalézáme největší prostor 
pro úspory. Možností, jak šetřit vodou, je mnoho a nemu-
sí to být vždy nákladné řešení. Často stačí jen maličkos-
ti, které jsou vám důvěrně známy. Pokud chceme ušetřit, 
měli bychom především upravit své návyky a dodržovat zá-
kladní zásady: pouštět vodu pomalu a jen nutné množství, 
instalovat úsporná zařízení, preferovat sprchu místo vany 
apod. Úspor dosáhneme také správným hospodařením
s dešťovou vodou, recirkulací použité vody či využitím 
vlastní studny.

Pamatujme na to, že vodu znečišťujeme celou řadou látek 
běžně používaných v domácnosti (prací prášky, úklidové 
prostředky, kosmetika, léčiva apod.), jejichž negativní vliv 
si často ani neuvědomujeme. Kupujme proto výrobky ob-
sahující látky šetrné k životnímu prostředí. Současné čis-
tičky odpadních vod sice dokážou čistit vodu až s pětade-
vadesátiprocentní účinností, avšak to neznamená, že do 
odpadů můžeme vylévat úplně vše. Fritovací oleje, ředidla, 
zbytky barev nebo léky patří do sběrných dvorů! 

V tomto informačním letáku naleznete tipy, které se zamě-
řují na hospodárné a šetrné nakládání s vodou a snižování 
její spotřeby v domácnosti. V žádném případě se vám ne-
snažíme 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 skutečnost, že lze 
snížit výdaje v rodinném rozpočtu a zároveň vás může hřát, 
že se chováte ohleduplněji k životnímu prostředí!

www.setrilkovi.cz

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!  Vašim 
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! 

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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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



TIPY PRO VÁS
Koupelna
  
  Nepouštějte kohoutky, když voda zrovna nemusí téci. Pokud ne-

cháte naplno téci vodu po celou dobu čištění zubů (cca 2 min.), 
pak vás jedno čištění zubů přijde až na 2,50 Kč.

  Instalujte na vodovodní baterie perlátory. Ty budí dojem, že teče 
více vody než ve skutečnosti, a tím šetří za vás a bez vašeho vědo-
mí. Perlátory omezí průtok o 50 % a více.

  Využívejte sprchy s moderními úspornými hlavicemi. Ty v průměru 
ušetří 30 % vody, a pokud použijete i stop ventil, pak můžete ušetřit 
dalších 30 %. 

  Používejte pákové baterie. Zkracují dobu nastavování správné tep-
loty vody a minimalizují tak zbytečné plýtvání vodou. Termostatic-
ké baterie dokážou uspořit až 50 % vody.

  Nedopusťte, aby vám kapal kohoutek anebo protékala toaleta. 
Mírně kapající kohoutek znamená ztrátu až 25 litrů, silně kapající 
až 60 litrů a protékající toaleta 150 – 2000 litrů vody za den.

  Dávejte přednost sprchování. Sprchováním se spotřebuje minimál-
ně 3x méně vody. Ale pozor, vše je závislé na délce sprchování. 
Při desetiminutovém sprchování je spotřeba vody téměř totožná s 
koupelí ve vaně.

  Úsporné záchody snižují spotřebu vody. Klasickou nádržkou
proteče na jedno spláchnutí kolem 10 litrů vody. V případě nádržky
s možností dvojitého splachování proteče pouze 6 litrů vody
na plné a 3 litry na poloviční spláchnutí.

Kuchyně
  
  Mytí nádobí pod tekoucí vodou je nehospodárné. Za 10 minut nám 

mezi rukama proteče až 200 litrů vody. Pokud si napustíme dřez, 
pak by spotřeba vody neměla přesáhnout 40 litrů. Spotřeba dneš-
ních myček na nádobí se v úsporném režimu blíží k 10 litrům na 
jeden mycí cyklus.

  Při vaření vajec stačí naplnit hrnec vodou pouze z poloviny. Vajíčka 
se uvaří i ve vznikající páře, avšak nezapomínejte na pokličku!

  Balená voda není po kvalitativní stránce lepší než voda z veřejného 
vodovodu. A to ještě jeden litr balené vody často stojí stejně jako 
100 litrů vody z kohoutku.

  Pokud chcete pít studenou vodu z kohoutku, neodtáčejte ji. Raději 
použijte karafu s vychlazenou vodou z ledničky.

   Pračky a myčky na nádobí zapínejte, až budou opravdu plné.
Pokud to umožňují, využívejte úsporných režimů. Při výběru mycích 
a pracích prášků a prostředků vybírejte přípravky s atesty „šetrné 
k životnímu prostředí“.

Vodné a stočné
  
  Ceny vodného a stočného se za posledních dvacet let zvýšily

o 800 %. Průměrná cena v ČR je 72 Kč/m3.

  Průměrná denní spotřeba vody v domácnostech se pohybuje okolo 
90 litrů na osobu, což v případě čtyřčlenné rodiny představuje více 
než 9400 Kč/rok.

Trávník
  
  Pokud udržujete svůj trávník chemicky, pak si 

při výběru přípravků uvědomte, že všechny tyto 
použité látky se vsakují do podzemních vod.

Zalévání zahrádky
  
  Víte, že za nepovolené čerpání anebo vy-

pouštění odpadní vody můžete dostat
pokutu až 50 tisíc Kč?

Využití dešťové vody
  
  Nenechávejte dešťovou vodu zbytečně odtékat 

do kanalizace. Sbírejte ji a využívejte například 
na zalévání, praní anebo splachování. 

Zalévání rostlin
  
  Využívejte samozavlažovacích truhlíků.

Zabráníte přelévání rostlin i plýtvání vodou.

Mytí auta
  
  Mytí auta na zahradě s použitím saponátů vede 

ke kontaminaci okolí a podzemní vody. Dopřej 
raději sobě i svému autu komfort myčky, která 
je úspornější a využívá recyklované vody.


