
DEŠŤOVKA
jak ji využít a jak s ní 

hospodařit

TRVEJTE
na svých
PRÁVECH!
STÁTNÍ DOZOROVÉ ORGÁNY:
Česká obchodní inspekce inspekce (www.coi.cz) – především kontroluje 
poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání spotřebitele před 
zdravotně závadnými produkty živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu potravin jiného než 
živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost podnikání, zasahují, 
pokud prodejce odmítá vydat kupní doklad, prodejna není řádně 
označena, byla zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontroluje poskytovatele 
telekomunikačních služeb, včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace cen a ochrana
oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vám síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce s médii:

•  TISKEM – formou informativních článků 
•  prostřednictvím ČESKÉHO ROZHLASU BRNO, 
    kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ informuje 
    o aktuální problematice a odpovídá na dotazy naše předsedkyně  
    Gerta Mazalová na telefonech 542 215 678 a 542 218 484 
    na frekvencích:

• prostřednictvím České televize v různých pořadech
   se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno  „Senior 
  akademie“, kde se učíte znát svá práva a prosazovat je v praxi!

Jižní Morava: FM 106,5 MHz
Znojmo: 97,3 MHz
Zlín: 97,5 MHz
Hodonín: 93,6 MHz

Uherský Brod: 107,3 MHz
Uherské Hradiště: 99,1 MHz
Brno-město: 93,1 MHz

KDE NÁS NAJDETE:
SOS – Asociace, z. s.

Mečová 5, 602 00 Brno

PORADENSTVÍ
po – pá 9.00-16.00

tel.: 542 210 549, 542 210 778 
poradna@asociace-sos.cz

www.asociace-sos.cz

www.asociace-sos.cz

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše 
činnost prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím 

členem a můžete nám přispívat občasně či pravidelně 
jakoukoliv částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 
2600115708/2010

Děkujeme...

PROSTĚJOV

Pomáhají nám:



DEŠŤOVKA 
– jak ji využít a jak s ní hospodařit

Správné hospodaření s vodou je v dnešní době důležitým krokem pro 

omezení plýtvání vodou a ochranu životního prostředí. Využití dešťové 

vody v domácnosti však nešetří jen životní prostředí, ale také Vaši peně-

ženku. Využíváním dešťové vody totiž můžeme snížit naši běžnou spotře-

bu vody z vodovodu až o 50 % a zároveň ušetřit peníze.

Vzhledem ke klimatické změně roste i poptávka po vodě a kvalita a množ-

ství vodních zdrojů se snižují. Každý, kdo s vodou nakládá, by si toto měl 

uvědomit a zamyslet se nad zbytečnými ztrátami při jejím neuváženém 

užívání i nad tím, kam a v jaké kvalitě vrací vodu zpět do oběhu.

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
Jak tedy můžeme využít dešťovou vodu v domácnosti?

Průměrná česká domácnost spotřebuje denně zhruba 150 litrů na 
osobu, což je v porovnání s jinými státy docela slušný výsledek, 
avšak je stále důležité s vodou rozumně hospodařit. Dešťová voda 
sice nemůže zcela nahradit vodu pitnou, přesto se však dá efektivně 
využít pro spoustu dalších účelů, jako je například zalévání zahrady, 
mytí automobilu či praní.

V případě zalévání zahrady je využití dešťové vody přínosné mimo 
jiné i pro samotné rostliny. Neobsahuje totiž soli ani další nadbyteč-
né chemické látky, a proto je pro zalévání vhodnější než voda pitná. 

Praní v dešťové vodě zaručuje lepší rozpuštění pracího prášku a 
nezatěžuje pračku, protože dešťová voda je měkká, tudíž ušetříme 
také tím, že pro účely praní nemusíme kupovat změkčovače vody. 

Dešťovou vodu uchovávanou v podzemních retenčních nádržích 
lze využít také pro splachování WC. Díky měkkosti dešťové vody 
navíc neucpáváme naši toaletu vodním kamenem. Dále je dešťová 
voda vhodná také pro mytí automobilu.

SBĚR A UCHOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
Pro sběr dešťové vody nám stačí pouze okapy a dostatečně velké 
nádrže. Nejjednodušší je sbírat vodu z okapů do barelů či jiných 
nádob. 

Pokud máte měděné okapy, nebo střešní krytinu z nevhodných lá-
tek, jako je například asfalt, je třeba si dát pozor na to, že voda může 
být kontaminována, proto se tyto látky často nedoporučují.

Další možností sběru vody jsou přímo tzv. retenční nádrže, které 
jsou efektivnějším řešením, protože v nich lze dešťovou vodu ucho-
vávat déle, avšak jejich cena je značně vyšší. Tyto nádrže mohou 
být nadzemní či podzemní. Retenční nádrže se prodávají v různých 
provedeních a objemech. Zásoby vody v retenční nádrži mohou vy-
držet až 3 týdny. Díky filtračnímu mechanismu je zachována také 
kvalita vody. 

Vhodným způsobem uchovávání vody je také domácí studna, a to 
především v domácnostech, které nemají přístup k vodovodu. 

V úvahu přichází také domácí čistička odpadních vod, což už je ur-
čitě nákladnější investice.

Potřebuje poradit
i s jiným problémem?

13 TIPŮ, 
jak ještě šetřit vodou

1.  koupit si úspornou sprchovou hlavici a vodní baterii
2.  nenechávat vodu zbytečně téct, když si např. čistíme  
      zuby
3.   zkrátit dobu sprchování – tímto ušetříme až 600 litrů  
       vody měsíčně
4.    dát přednost sprše před koupelí
5.    používat úsporný program myčky či pračky
6.    pouštět myčku jen když je opravdu plná, to samé  
       platí pro pračku
7.   preventivně uzavírat přívod vody při opuštění    
       domácnosti na delší dobu
8.   při výběru pračky zohlednit spotřebu vody
9.   nahradit obyčejnou toaletu úspornou toaletou 
      nebo toaletou s duálním splachováním, která  
      umožňuje splachovat buď 3 nebo 7 litrů 
      dle aktuální potřeby
10. vodu použitou k mytí ovoce či zeleniny použít 
       následně pro zalití pokojových rostlin
11. zalévat rostliny ráno nebo večer, kdy je menší
       výpar vody a rostliny vodu snáze využijí
12. kontrolovat účty za vodu a v případě neobvykle
        vysoké spotřeby zkontrolovat netěsnosti a hledat  
        místa, kde by byl možný únik vody
13. učit své děti šetrnému zacházení s vodou již  
       od brzkého věku




