INFORMACE TECHEM
pro uživatele bytů

Tipy pro úsporu vody
Úspora běžných „provozních nákladů“
Úsporné zářivky jsou prospěšné i hezké – ale věděli jste, že spotřeba teplé vody
může mnohonásobně převýšit Vaše náklady za osvětlení? To je dostatečným důvodem
k bližšímu prozkoumání „provozních nákladů“. Zde nabízíme některé tipy pro úsporu:

Správné mytí
Úspora může být tak pohodlná! Namísto přiložení ruky k dílu raději necháte pracovat
myčku nádobí, která práci odvede s výrazně nižší spotřebou vody – a energie. Zapínejte
však myčku pouze naplněnou a pokud možno zvolte úsporný program.

Praní při nižší teplotě
Pojem „vyvářka“ nejspíše brzy zanikne. Dnes můžete své pračky nechat klidně prát na
30 či 40 stupňů a přesto je prádlo čisté. Samozřejmostí je, že nižší teplota znamená
nižší spotřebu energie. Lze však snížit i spotřebu vody: perte pouze tehdy, když je
buben pračky opravdu plný.

Včasná výměna
Existují formy šetrnosti, které se mohou prodražit. Jde například o věrnost zastaralým
myčkám nádobí a pračkám, které plýtvají takovým množstvím vody a energie, že se
náklady na jejich výměnu za moderní přístroje s nejvyšší možnou třídou účinnosti (A++
či A+++) rychle vrátí. Jen u vody lze tímto způsobem snížit spotřebu až o třetinu.

Snížení teploty přívodu
Nastavením vysoké teploty u kotle, bojleru či ohřívače dochází ke zbytečné spotřebě
energie. S každým stupněm dolů šetříte peníze. 60 stupňů by mělo stačit.

Stop velkému proudu
Přibližně třetinu naší spotřeby vody tvoříme den co den užíváním WC – mnohem víc,
než je skutečně potřeba. Existují však dva efektivní způsoby regulace velkého proudu:
pomocí stop tlačítka nebo dvoutlačítkového splachování můžete spotřebu vody toalety
snížit zhruba na polovinu.

Nasazení perlátoru a pod.
Nízká cena, velký přínos: malé nástavce snižují průtok kohoutku, tzv. perlátory a úsporné
sprchy redukují proud, aniž byste to výrazněji pocítili. V závislosti na užívání se Vám pak
investice (např. perlátory od 20 Kč, úsporné sprchy od 250 Kč) již v prvním roce více než vyplatí.

Myšlení a těsnění
Je to absurdní, ale existují těsnění, která příliš netěsní. Výsledkem mohou být kapající
kohoutky, které jsou velmi nepříjemné a způsobují roční propočtenou ztrátu mezi 1.000
a 2.000 litry vody. Krátká úvaha by měla v důsledku směřovat k volbě dobře těsnícího
těsnění.

Důmyslné zalévání
Blaze je tomu, kdo má kousek zeleně za domem. Zahradničení je v módě, ale pozor: i zde
lze zbytečně vyplýtvat velké množství vody. Vaše rostliny skutečně nepotřebují pitnou vodu,
dešťová voda ze sudu udělá stejnou službu. Kromě toho: v letních měsících zalévejte až
v podvečer, jinak se drahá tekutina vypaří jako kapka na rozžhaveném kameni.

Sprcha místo koupele
Tu a tam je horká koupel nádherně uvolňující. Na druhou stranu koupelí v plné vaně
spotřebujete obrovské množství vody – zhruba dvakrát více, než při sprchování.

Nejlepší nakonec: nezapomínejte na „virtuální spotřebu vody“!
Zvuk vody v potrubí Vašeho domu je pouze malou částí Vaší skutečné spotřeby vody.
Existuje také tzv. „virtuální“ spotřeba vody, která je však velmi reálná a protože není
ve vyúčtování vidět, málo se o ní mluví. Faktem ale je, že prakticky u všech produktů, které
nakupujete, byla při jejich výrobě použita voda: např. u trička se jedná zhruba o 2500l,
protože bavlna bez zavlažování neroste. Šálek kávy je asi 120 litrů vody (zavlažování kávové
plantáže), u hamburgeru jde o neuvěřitelných 2500 l (protože se hovězí, dokud stále běhá
po čtyřech, musí napájet velkým množstvím vody). Celkovým součtem tak každý z nás
spotřebuje až 4.000 litrů vody za den! Pokud tedy chcete výrazně snížit celkovou spotřebu
vody, začněte příštím nákupem.

