
Každý váš krok  
je kapkou v moři změn

Voda v Praze Káraný

Švihov

Podolí

41,2 m3/rok

Informace o kvalitě vody na 
jednotlivých adresách Prahy

15 m3

9,5 m3

6,5 m3

3,7 m3

2,2 m3

1,8 m3

podzemní voda

vodárenská nádrž

voda z Vltavy

0,7 m3

K čemu využít dešťovou nebo šedou vodu

9,5 m3 6,5 m3 1,8 m3

Více než 40 % spotřeby vody
může být nahrazeno užitkovou vodou.
Velká část Pražanů ale nemá možnost 
užitkovou vodu využívat.

17,8 m3

Pár kapek do moře úspor

Využívejte možnosti „malého 
spláchnutí“ (3 l). To spotřebuje
přibližně polovinu vody. Ve 
většině případů postačí.

Roční úspora za rodinu

Každý člen domácnosti 2x 
denně použije „malé spláchnutí“ 
místo „velkého“.

až 8,8 m3

950 Kč

Roční úspora za rodinu

Každý člen domácnosti 3x týdně 
nahradí koupání 5min. sprchou.

až 37 m3

4 000 Kč

Pro osobní hygienu využívejte 
sprchu. Je to rychlejší a stejně 
fajn. Lenošení ve vaně si 
nechte třeba na víkend.

Pro zálivku květin můžete 
shromáždit zbytky vody, které 
byste jinak vylili.  

Roční úspora za rodinu

Zapojte kreativitu a jistě vodu 
na květiny nasbíráte.

až 0,5 m3

54 Kč

Roční úspora za rodinu

Každý člen domácnosti použije 
3x denně vodu z lednice místo 
odtáčení 20 sec.

až 12 m3

1 296 Kč

Při odtáčení vody na pití se 
vyplýtvá hodně vody. Natočte 
si vodu do lahve a chlaďte jí 
v lednici. A když už vodu 
odtáčíte, použijte jí na zálivku.

Mytí nádobí v myčce 
spotřebuje polovinu vody 
oproti mytí ručnímu. Při ručním 
mytí si napusťte dřez.

Roční úspora za rodinu

Mytí nádobí 1x denně v pracovní 
den a 2x denně o víkendech. 

až 4,7 m3

500 Kč

12 600 000 000 x

Úspora vody až 63 m3 (6 800 Kč)

Pět jednoduchých kroků sice 
neušetří moře vody, ale skoro čtvrt 
plaveckého bazénu to stejně je. 

Je možné, že některé z nabízeních 
postupů už doma dávno děláte. 
Zkuste i ty další.
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Leták vyrobila Agentura Koniklec, o. p. s.
v roce 2022

Leták je výstupem projektu poradme.se, který podpořilo 
Hlavní město Praha a Ministerstvo životního prostředí. 
Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanovisko donorů.
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