
 

Voda sice patří k obnovitelným 

přírodním zdrojům, ale její 

úprava na vodu pitnou stojí 

poměrně velké množství ener-

gie, která není zadarmo. Po-

mocí následujících opatření 

můžete značně snížit spotřebu 

vody ve Vaší domácnosti. Pro-

spěje to životnímu prostředí i 

Vaší peněžence. 

1. Většina z nás při umývání rukou v umyvadle pustí vodu a nechá ji nepřetržitě téct dokud 

nejsou ruce umyté. Úplně zbytečně tak odteče do odpadu každou minutu 5 litrů vody. 

Zastavujte vodu při čištění zubů, "mokrém" holení či delším mytí rukou a při stejné 

úrovni hygieny snížíte její spotřebu až o 70 %. U často používaných umyvadel se vyplatí 

použít bezdotykovou baterii, která spouští vodu jen tehdy, když senzor rozpozná ruce 

v poloze přímo před baterií.  

2. Při mytí rukou nevyklápějte páku baterie až na doraz. Proudí z ní potom mnohem víc 

vody, než potřebujete k namočení rukou. Sílu proudu nastavujte vědomě úměrnou po-

třebě, nebo si kupte baterii s omezovačem průtoku vody. Ta zamezuje zbytečnému plýt-

vání vodou díky zabudované zarážce nastavené na nízký průtok vody, který postačí k 

umytí rukou. Teprve po překonání zarážky s cvaknutím pustíte silnější proud vody. 

3. Pákovými vodovodními bateriemi lze ušetřit vodu i energii, neboť umožňují jednoduché 

a rychlé nastavení potřebného průtoku vody o požadované teplotě. Termostatické baterie 

jsou ještě výhodnější, protože při jejich používání odpadají zbytečné prodlevy při nasta-

vování teploty při každém spouštění vody. Ušetřit lze tímto způsobem 15-25 % vody.  

4. Nechte si opravit kapající kohoutky a jiné netěsné vodovodní instalace. Za rok Vám totiž 

může odkapat přes 1000 Kč.  

5. Pokud večer váháte mezi koupelí a sprchou, sáhněte raději po sprše. Zatímco běžná vana 

pojme asi 150 litrů vody, při sprchování si vystačíte i se třetinou. A pokud používáte 

úspornou hlavici, můžete při sprchování ušetřit až polovinu vody. Ten, kdo navíc při 

mydlení a šamponování vodu zastavuje, snižuje její spotřebu ještě výrazněji. 
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6. Staré 9-litrové WC nádržky prohýří na jednoho člověka za den až 45 litrů vody – tedy 

skoro polovinu celkové denní spotřeby. Úsporné splachování malým (3 litry) a velkým 

množstvím (6 litrů) vody toto číslo sníží o 30-50 %. Čtyřčlenná rodina tak může za rok 

ušetřit neuvěřitelných 40 000 litrů pitné vody. Náklady na pořízení nové splachovací ná-

držky se Vám tak brzy amortizují.  

7. Dejte si pozor na netěsnou splachovací nádržku. To, že protéká, nemusí být vůbec zřejmé 

na první pohled. Zkuste po několika hodinách nepoužívání WC přiložit kus toaletního 

papíru do klozetové mísy pod otvor, kterým vytéká z nádržky voda. Pokud bude papír 

vlhký, znamená to, že má Vaše nádržka vadné těsnění. Nenápadně Vám může takto pro-

téct až 2000 litrů za den, což dělá při dnešních cenách vody téměř 40 000 Kč za rok! 

Kontrolujte proto Vaše WC pravidelně a v případě protékání vyměňte těsnění za nové. 

8. Moderní pračky nabízejí program intenzivního máchání pro alergiky a lidi s citlivou 

kůží. Takové praní samozřejmě značně zvyšuje spotřebu vody. Pokud reagujete citlivě na 

prací prášky, zvažte možnost použití pracích prostředků šetrných k pokožce a snažte se 

snížit jejich dávkování na minimum. Vystačíte si pak s běžným mácháním. Automatické 

pračky mají vysokou spotřebu vody, proto perte maximální dávky prádla, které pračka 

umožňuje a naučte se používat energeticky úsporné prací programy. Při koupi nové 

myčky nebo pračky vybírejte ty s nízkou spotřebou vody. 

9. Skvělým a hospodárným pomocníkem do domácnosti je myčka. Oproti ručnímu mytí 

Vám ušetří až 80 % vody. Jestliže umýváte nádobí ručně dvakrát denně, spotřebujete asi 

70 litrů. Naplníte-li myčku na její plnou kapacitu jedenkrát denně, spotřebujete zhruba 20 

litrů vody. Pokud nemáte myčku, myjte alespoň nádobí v dřezu s uzavřeným odpadem. 

Mytí pod tekoucí vodou mnohonásobně zvyšuje její spotřebu. Snížit množství vody pro-

tékající vodovodním kohoutkem o 30-50 % lze také pomocí perlátoru. Tento provzduš-

ňovač proudu vody zvyšuje při stejném objemu vody účinek mytí.  

10.  V mnoha nájemních domech chybějí vodoměry a spotřebovaná voda se rozpočítává pau-

šálně na obyvatele domu. Nájemníci pak nejsou motivováni vodou šetřit. Promluvte si  

s majitelem domu a s Vašimi sousedy a přesvědčte je o nutnosti instalace vodoměrů do 

každého bytu. Vyúčtování bude spravedlivější a každý bude mít důvod vodou šetřit. 

11. Pokud máte domek, využívejte dešťovou vodu k zalévání zahrady a případně i 

k splachování toalety.  Zalévejte večer, přes den se totiž spousta vody zbytečně odpaří. 

Platí, že jedna větší dávka vody týdně je prospěšnější než několik krátkých  postřiků. 

12. Výroba plastů je poměrně náročná na spotřebu vody. Některé umělé hmoty jsou na tom 

ale podstatně hůře než jiné. Např. na výrobu tuny polyvinylchloridu (PVC) je zapotřebí 

420 000 litrů vody, zatímco jiné plasty, jako třeba polyetylén (PE) nebo polypropylen 

(PP), potřebují jen 700 litrů. PVC má i další parametry dosti neekologické a proto se to-

muto plastu raději vyhýbejte. 
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