
ŠETŘENÍ PITNOU VODOU 
V DOMÁCNOSTI A NA ZAHRADĚ



· Zkraťte svoji sprchu o minutu až dvě – ušetříte až 600 litrů vody za 
měsíc. Ideální je zkrátit sprchu pod 5 minut (místo dlouhé sprchy je 
často úspornější napuštění vany).

· Pravidelně kontrolujte, že neprotéká toaleta. Drobný únik nemusí 
být ani vidět, ani slyšet. Během jedné hodiny může takto poškozenou 
toaletou odtéci až 80 litrů vody! Stejně tak mohou za zbytečné 
plýtvání vodou kapající kohoutky a sprchové hlavice.

· Jestliže se sprchujete ve vaně, nenechte vodu jen tak odtéci do 
odpadu. Alespoň část vody lze využít např. na spláchnutí toalety.

· Nahraďte starou toaletu modernější a úspornější. Na běžné splách-
nutí spotřebuje klasická toaleta až 8 litrů vody, zatímco úsporné stačí 
i méně než polovina. Výhodné jsou také toalety s duálním splacho-
váním – umožňuje spláchnout dle aktuální potřeby buď 3 litry, nebo 
7 litrů vody.

· Používejte úsporné sprch. hadice a 
perlátory na koupelnové baterie.
(příklad perlátoru viz. obrázek)

· Při osobní hygieně nenechávejte 
bezúčelně téct vodu. Úsporný perlátor 
průtok sníží na 6 litrů za minutu. 

· Vypněte vodu, když si čistíte zuby, než si namydlíte ruce.

· Vypněte vodu při mytí vlasů. Ušetříte až 150 litrů vody za měsíc.

· Dávejte přednost sprše; oproti koupeli ve vaně ušetříte až polovinu 
vody.

· Zatímco čekáte, než poteče teplá voda, sbírejte čistou tekoucí vodu a 
použijte ji např. pro zálivku rostlin.

· Pračku zapínejte vždy, když je plná. Perte vždy s plným bubnem.

· Velmi špinavé prádlo nejprve vykartáčujte, abyste nemuseli využívat 
dlouhé prací programy. Využívejte různé programy pro různé druhy 
prádla. Na některé druhy oblečení jsou vhodnější kratší cykly s nižší 
spotřebou vody i energie. Pokud to s ohledem na znečištění prádla 
lze, a vaše pračka to umožňuje, používejte úsporný program.

· Praní tmavého oblečení ve studenější vodě šetří objem vody, energii 
a navíc pomáhá vašemu oblečení zachovat si stálobarevnost.

· Když vybíráte novou pračku, nevšímejte se pouze spotřeby energie, 
ale i spotřeby vody. Některé typy se od sebe mohou lišit spotřebou až 
30 litrů na jeden prací cyklus.

ÚVOD
Zvýšit povědomí veřejnosti o nedostatku pitné a užitkové vody, se 
kterým se potýká řada zemí světa, si předsevzala v roce 1993 OSN a 
vyhlásila 22. březen Mezinárodním dnem vody. 

Ačkoliv si to moc často neuvědomujeme, žijeme ve státě, kde není 
nouze o pitnou vodu. Kdykoliv otevřeme kohoutek, teče nám čistá a 
dokonce pitná voda. Používáme ji nejen pro vaření, ale pro osobní 
hygienu, mytí v domácnosti nebo napuštění bazénu. Přitom zhruba 
jen 3% vody, kterou každý den spotřebujeme, musí mít atributy 
vody pitné.

Česká republika se řadí mezi země s nižší spotřebou vody. Ta u nás činí 
asi 120 litrů na osobu.

Úspornější spotřeba vody nás nemusí zajímat jen a pouze z důvodu 
šetření peněz, i když přestože se jedná jen o pár korun denně, v 
ročním součtu hovoříme v řádu stovek, ne-li tisíců. Racionální využití 
vody je ale také záležitost ekologická a etická, protože až 15 % 
světové populace nemá dostatečný přístup k pitné vodě. Dostatečný 
přístup k pitné vodě se de�nuje jako dostupnost nejméně 20 litrů 
vody pro osobu na den, přičemž zdroj je vzdálený maximálně 1 km od 
místa bydliště. Nejhůře je na tom z tohoto hlediska Keňa. Zde připadá 
na jednoho člověka asi 5 litrů vody na den. Ve Spojených státech 
amerických je to až 1000 litrů.

Navíc množství obnovitelné pitné vody celosvětově stále klesá. Voda 
je častěji kontaminována chemickými látkami a tak se stává pro 
člověka nepoužitelnou. Jak se chemie dostává do všech odvětví lidské 
činnosti, jsou řeky, jezera a rybníky stále více znečištěné a vytvořit 
nezávadnou pitnou vodu je stále obtížnější. A tak se také výroba pitné 
vody prodražuje, což v konečném důsledku pociťujeme všichni.

Z kohoutků v kuchyních, koupelnách nebo na zahradě proteče denně 
několik hektolitrů vody. Asi polovina z toho se dá ušetřit, pokud si 
osvojíme několik zásad a budeme se snažit důsledně je dodržovat. 
Často se jedná o drobnosti, které nás téměř nic nestojí. Zároveň 
existují i so�stikovanější řešení. Koncept hospodaření s vodou v domě 
může zahrnovat např. systém na zachycení dešťové vody a její využití 
na zalévání zahrady, úklid, ale i rozvedení k toaletě nebo k pračce. 
Část vod odtékajících z domácnosti, např. vody ze sprch, van a 
umyvadel (tj. šedé vody), lze recyklovat a tuto tzv. bílou vodu lze 
využít jako vodu provozní.

Nyní se zaměříme na drobnosti, které nám i bez stavebních úprav 
pomohou šetřit vodu:

KOUPELNA A PRÁDELNA
Největší část spotřebované vody připadá na osobní hygienu. Každý 
z nás jí spotřebuje na mytí asi 60 litrů, což je celá polovina celkové 
denní spotřeby. Např. umytí rukou spotřebuje 3 litry vody, plná 
vana 150 litrů, sprchování kolem 60 litrů vody. Velká spotřeba 
vody připadá v každé domácnosti na toaletu. Jedno spláchnutí 
může znamenat až 10 litrů vody.



· Při ručním mytí nádobí nenechávejte vodu téct. V ideálním případě 
napusťte jednu část dřezu vodou na mytí nádobí, druhou část 
používejte na oplachování. Mytím nádobí pod tekoucí vodou 
spotřebujete trojnásobek vody oproti mytí nádobí v napuštěném 
dřezu.

· Používání myčky nádobí, a to nejen v případě úsporných programů, 
oproti ručnímu mytí šetří vodu. Spolu s postupujícími technologiemi 
navíc už nejen vodu, ale i energii.

· Myčku pouštějte, až když je opravdu zaplněná. Pokud to vaše myčka 
umožňuje, upřednostňujte úsporný mycí program.

· Pro běžný pitný každodenní režim si určete sklenici. Není třeba 
používat pro každé napití novou sklenici – menší množství nádobí 
znamená úsporu vody na mytí.

· Hrnce a pánve nechte odmočit, mytí potom půjde snadněji. Není 
třeba drhnout pánve a hrnce pod proudem tekoucí vody.

· Ovoce a zeleninu k přípravě jídla omyjte společně v napuštěném 
dřezu nebo nádobě. Umývat každý kus pod tekoucí vodou je často 
zbytečné.

· Vodu z mytí ovoce a zeleniny použijte pro zálivku pokojových rostlin.

· Nepoužívejte tekoucí vodu pro rozmrazování jídla. Nejen kvůli vodě, 
ale i s ohledem na potravinu samotnou, je lepší postupné 
rozmrazování v lednici (např. přes noc).

· V ideálním případě nainstalujte do blízkosti kuchyňského dřezu 
průtokový ohřívač vody. Nebudete pak potřebovat dlouhou dobu 
vodu odpouštět, než k vám doteče teplá. Ohřívač navíc snižuje i 
náklady na energii.

· Abyste nemuseli odtáčet vodu, když chcete vodu studenou, 
napusťte raději větší množství vody do nádoby a dejte chladit do 
lednice.

· Pokud ještě v kuchyni (nebo koupelně) nemáte pákovou baterii, 
pořiďte si ji – zkrátí totiž dobu nastavování teploty vody. Páková 
baterie navíc ušetří až 30 % energie vynaložené právě na nastavování 
teploty vody.

· Jídlo vařte v přiměřeném množství vody. Vyberte správnou velikost 
hrnce, větší objemy vody pak často nejsou potřeba.

· Jestliže upustíte kostku ledu, nevyhazujte ji do dřezu. Přidejte ji 
místo toho do květináče k pokojové květině.

· Kapající kohoutek opravte, i malý únik po kapkách může ve výsledku 
znamenat mnoho litrů vody. Kapajícím kohoutkem totiž může denně 
"odkapat" 24 litrů vody, tj. 1 l/ hod., což za rok činí skoro 9 m³.

· Při úklidu v domácnosti (např. mytí podlahy) si vodu napusťte do 
kbelíku. Nemáchejte hadr pod tekoucí vodou. Navíc je třeba zvážit, 
zda nám pro úklid nebude stačit např. pouze dešťová (užitková) voda.

Pokud stavíme, nebo rekonstruujeme dům, je zcela na místě se 
zamyslet nad maximálním využitím vody dešťové. Ta může nahradit 
až neuvěřitelných 50% celkové spotřeby pitné vody vašeho domu.

Na trhu je nepřeberné množství nádrží na zachytávání dešťové vody, 
které se zapustí do země. Díky samostatnému rozvodu v domě je 
využití úplně stejné jako u vody pitné a dešťová voda nám teče 
vodovodním potrubím do míst, kde potřebujeme. Jen je vše nutné 
řešit tak, aby se nikdy nemísila s vodou pitnou. Součástí nádrže na 
zachycování dešťové vody může být i automatické přepínání, takže 
nemusíte složitě hlídat kolik vody je v nádrži. Při vyprázdnění nádrže 
se totiž vše automaticky přepne na používání vody pitné. Nutno 
podotknout, že nádrže mají �ltry, které zachycují nečistoty přitékající 
ze střechy a okapových rour. Veškerá péče o takovéto zařízení se tak 
redukuje jen na občasné vyčištění �ltrů, což je snadné. 

Dešťovou vodu můžeme používat na praní prádla, úklid, WC i zalévání 
zahrady.  

KUCHYNĚ DEŠŤOVÁ VODA V DOMÁCNOSTI 
Mytí nádobí a úklid spotřebovávají podobně velké množství vody 
jako osobní hygiena. Nejvíce úsporné je používání myčky nádobí. 
Mytím nádobí pod tekoucí vodou spotřebujete trojnásobek vody 
oproti mytí nádobí v napuštěném dřezu.

ZALÉVÁNÍ ROSTLIN A ZAHRADA

· Pokud napouštíte vodu pro pokojové rostliny, je lepší ji nechat 
odstát, než čekat na vodu pokojové teploty. Během toho odtékají 
zbytečně litry vody do odpadu.

· Pokud máte zahradu, je nejvhodnější pořídit sud nebo nádrž a 
chytat vodu dešťovou. Navíc měkká dešťová voda je pro rostliny 
vhodnější.

· Zalévejte ráno nebo večer, kdy je menší výpar vody a rostliny vodu 
snáze využijí. Často kontrolujte hadici i její koncovku. Poškozenou 
hadicí mohou unikat litry vody. Zajímavým řešením může být i využití 
odpadní vody na kapkovou závlahu.



Využití dešťové vody pro zavlažování je prospěšně jak pro rostliny 
(není tak studená jako z vodovodu/studny), ale i pro rodinný rozpočet. 

Vodu ze zpevněných cest nebo parkovacích stání je možno využít 
prostým vsakováním využitím zatravňovacích dlaždic namísto 
betonu nebo asfaltu. Voda se otvory v dlaždicích může vsáknout 
rovnou do půdy, kde pomalu prosakuje pod úrovní terénu do okolí a 
zavlažuje jej. 

U větších betonových nebo asfaltových ploch se vyplatí tuto vodu opět 
zachytávat do podzemní nádrže na dešťovou vodu a dále využívat. 

Přebytečnou vodu z podzemních nádrží můžeme využít pro plnění 
zahradních jezírek, které jsou, na rozdíl od bazénů, i místem 
rozmnožování obojživelníků, vážek a různých užitečných druhů 
hmyzu. Při dostatečných rozměrech a hloubce může být takový 
rybníček i koupací. Pro čistou vodu v zahradním jezírku nepotřebujete 
různé �ltry nebo skenery. Při dostatečné velikosti mělké zóny s 
rostlinami (min1/3) a dostatečné hloubce, aby se voda nepřehřívala 
(180 cm), si rostliny sami s čištěním vody poradí. Náklady na takový 
rybník jsou potom oproti bazénu minimální při výstavbě i provozu. 

Pokud máme svažitou zahradu a půdu, která špatně drží vláhu, lze 
udržet déle vodu na pozemku pomoci tzv. svejlů (anglicky swale) - viz. 
obrázek. Jsou to vlastně příkopy po vrstevnicích v terénu (min 40 cm 
hluboké) naplněné třeba listím. Jejich vzdálenost od sebe závisí na 
svažitosti pozemku. Čím je svah prudší, tím blíže u sebe by svejly měly 
být. Voda se při dešti nebo tání sněhu zachycuje v těchto příkopech.  A 
protože i voda pod zemí teče vždy z kopce, postupně se ze svejlů 
rozlévá do půdy po celé zahradě. 

DEŠŤOVÁ VODA NA ZAHRADĚ
Kapkové zavlažování je založeno na úsporném dávkování vody cíleně 
pro každou rostlinu. Rostlina dostane jen tolik kapek vody, kolik pro 
svůj růst potřebuje. Tím se ušetří až dvě třetiny vody potřebné tradiční 
zálivkou. Vypařování a ztráty vody se tím snižují na minimum. Systém 
je levný, protože používá plastových hadic a je možnost rozvod 
přizpůsobit každé potřebě a podmínkám, např. k zavlažování rostlin 
na záhonech, k zavlažování trvalých kultur stejně jako k automatické 
závlaze balkónových rostlin v kořenáčích nebo k udržování vlhkosti 
půdy i atmosféry ve sklenících se zeleninou. Navíc na toto zalévání 
můžeme použít i dešťovou vodu, kterou zachytáváme ze střech.

Přednosti kapkové závlahy:

1. kapková závlaha šetří vodu i energii.

2. voda jde nejkratší cestou ke kořenům rostlin.

3. kapková závlaha neohrožuje zdroje pitné vody.

4. kapénková závlaha nevyplavuje živiny do spodních vrstev půdy.

5. nevzniká půdní eroze.

6. kapková závlaha nenarušuje strukturu půdy.

7. voda se v potrubí mírně ohřeje, což má na vývoj rostlin blahodárný vliv.

8. kapkovou závlahou můžeme i hnojit přímo ke kořenům rostlin.

9. ohřátá voda v potrubí působí ve večerních hodinách na rostliny jako 
akumulační kamna.

10. kapénková závlaha je levná

11. kapková závlaha ve spojení se závlahovým počítačem nám zajistí 
pravidelnou závlahu.

KAPKOVÁ ZÁVLAHA



· Učte děti, aby po každém použití vypnuly kohoutek. Správné návyky 
se jim budou v budoucnu hodit.

· Pokud se v horkém létě osvěžujete zahradní hadicí, udělejte to v 
místě, kde např. nejrychleji vysychá trávník. Odtékající voda tak bude 
znovu využita.

· Kontrolujte účty za vodu a v případě neobvykle vysoké spotřeby 
zkontrolujte netěsnosti a hledejte místa s možným únikem vody. 
Berte vodoměr jako věc, která vám může pomoci.

· Zkontrolujte i kohoutky na zahradě, příp. i těsnost hadic na zalévání 
– i zde se může voda ztrácet.

· Při napouštění bazénu se může snadno stát, že zapomeneme vodu 
vypnout. Napouštění bazénu trvá i několik hodin, proto v tomto 
případě nejsou úniky vody kvůli zapomenutí nijak neobvyklé.  
Abychom zabránili škodám, je dobré mít jak monitoring spotřeby, tak 
speciální ventil, který je nainstalován na přívodu vody a který, v 
případě většího průtoku než je nastaveno, vodu zavře.

· Pokud vlastníte bazén, je suché léto a je zakázáno použití vody pro 
zahradní bazény, respektujte toto rozhodnutí.

· Při delším opuštění domácnosti nebo domu je lépe (preventivně) 
uzavřít přívod vody.

OSTATNÍ




