Vážení spoluobčané,
Vzhledem k neustálému úbytku vody v našich studních je nezbytné, abychom
všichni přistoupili odpovědně k čerpání a využívání pitné vody, kterou máme
k dispozici. Naším přístupem můžeme spotřebu pitné vody velmi ovlivnit a
prodloužit tak životnost našich studní. Nemůžeme spoléhat na příchod dešťů.
Náhle přívalové deště i přes značné množství vody spadlé naráz nedokáží příliš
ovlivnit hladinu spodní vody, která neustále klesá. Potoky vod rychle stečou do
dešťové kanalizace a dále do potoků a řek, bez většího lokálního vsakování.

Extrémní dlouhotrvající sucha jsou problémem, který se týká téměř celé naší
země (i zemí okolních) a nedostatek vody je realita, se kterou se musíme
společně vyrovnat.
Následující přehled slouží jako doporučení k šetření vody každý den,
v domácnosti a na zahradě.
Děkujeme Vám za spolupráci

Úspora vody v domácnosti a na
zahradě



Pravidelně
toalety.

kontrolujte,

zda

neprotékají

Drobný únik nemusí být ani vidět, ani slyšet!
Často pomůže přidání potravinářského barviva do nádržky pokud se objeví v míse mimo spláchnutí, je třeba zkontrolovat
netěsnosti.
Během jedné hodiny může takto poškozenou toaletou odtéci až
80 litrů vody!
Stejně tak mohou za zbytečné plýtvání vodou kapající kohoutky
a sprchové hlavice.


POZOR na kapající kohoutek,

i malý únik po kapkách může ve výsledku

znamenat mnoho litrů vody.
Kapajícím kohoutkem může denně odkapat až 24 litrů vody, tj. 1 l/ hod., což za rok činí
skoro 9 m³.

1. Sprchování a koupání, osobní hygiena:
po okraj napuštěná vana plná vody = až 150 litrů vody
úsporné sprchování (vypínání pákové baterie při nánosu mýdla/šamponu) = 10 – 25 litrů
vody
Vojáci letadlových lodí: na jedno vysprchování jim obvykle stačí jen 10 litrů vody. Prvních 30
vteřin pod tekoucí vodou využijí k namočení se, poté sprchu zastaví, namydlí se a vydrhnou.
Během minuty ze sebe následně smyjí všechno mýdlo.
Další doporučení:


Při osobní hygieně nenechávat bezúčelně téct vodu.



Vodu vypnout při čištění zubů, mydlení rukou i mytí vlasů
– lze ušetřit až 150 litrů vody za měsíc.



Při čekání na teplou vodu je možné sbírat čistou tekoucí
vodu a použít např. pro oplach ovoce a zeleniny/zálivku
pokojových rostlin.

2. Splachování toalety
1 spláchnutí = 5 – 10 litrů vody
Máte-li k dispozici alternativní suchý záchod, je možné zvážit jeho používání během kritického
období. V dnešní době existuje několik ekologických alternativ suchého záchodu. Při
splachování po každém použití toalety výrazně narůstá spotřeba vody. Doporučujeme
splachování v rámci rodiny využívat racionálně, při malé potřebě po vícero použití.
Další doporučení:


Ke splachování toalety je v kritickém období možné rovněž využít vodu jímanou při výtoku
z pračky (Výtok vody lze jímat do větších nádrží/kbelíků).

3. Praní
1 praní = 40 – 100 litrů (dle typu pračky a programu)
Doporučujeme maximálně využívat kapacity pračky, vyhýbat se
praní „pár kousků“ prádla. Při použití vhodných ekologických
pracích prostředků je možné vodu odtékající z pračky využít
na zalévání zahrady. Výtok vody lze jímat do větších
nádrží/kbelíků.

Další doporučení:
Velmi špinavé prádlo nejprve vykartáčovat, 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.

4. Mytí nádobí
Mytí nádobí v myčce – 10 - 15 litrů vody
Při mytí v myčce doporučujeme mít nádobí při naplnění kapacity myčky, na ekologický
program šetřící spotřebu vody.
Další doporučení:
Pro běžný pitný každodenní režim si určit sklenici. Není třeba používat pro každé napití
novou sklenici.
Hrnce a pánve nechat odmočit. Nedrhnout pánve a hrnce pod proudem tekoucí vody.
Mytí v ruce – až 20 litrů vody – při ručním mytí nádobí doporučujeme
prvotní oplach nádobí, zastavit vodu, nanesení jaru při vypnuté vodě,
následný rychlý oplach (stejný princip jako u sprchování), event. mytí
v napuštěném dřezu.
Mytím nádobí pod stále tekoucí vodou spotřebujete trojnásobek
vody oproti mytí nádobí v napuštěném dřezu.
Další doporučení:
Nepoužívat tekoucí vodu pro rozmrazování jídla, lepší je postupné
rozmrazování v lednici (např. přes noc).

5. Zahrada
K zalévání využívejme jímanou dešťovou vodu. Je vhodnější zalévat ráno nebo večer, kdy je
menší výpar vody a rostliny vodu snáze využijí.
ZKONTROLUJTE PROSÍM ZAHRADNÍ HADICE A KONCOVKY. Poškozenou hadicí mohou unikat
litry vody.
K jímání dešťové vody lze využít zahradní sudy umístěné pod okapy, event. vyčištěné odpadní
jímky, které zůstaly prázdné po zavedení obecní kanalizace.
Dopouštění vody v bazenéch – doporučujeme využít přívalových dešťů, při srážkách nechat
bazén odkrytý. Bazény zásadně nedopouštět z vodovodního řadu – spotřeba daleko
převyšuje spotřebu domácnosti (1 kubický metr = 1000 litrů vody).

Pokud máte užitečný tip na šetření vody, který využíváte,
prosím podělte se o něj na emailové adrese obce, případně
osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, děkujeme
Vám.
obec@podolanka.cz

