
Ako šetriť vodu v domácnosti! Koľko vody spotrebuje 
práčka? 

 

Cena vody už nikdy nebude nižšia, budúcnosť prinesie len zdražovanie. Šetrným 

prístupom však ochránite nielen prírodu, ale dosiahnete aj zníženie účtu za vodu. 

Pritom sa nemusíte nijako obmedzovať, tipy na šetrenie vodou vás naučia len 

hospodárne rozmýšľať. 

Správne umývanie riadov 

Šetrenie vodou v domácnosti by malo začínať pri umývaní riadov, pretože to je 

niekoľkokrát denne sa opakujúca činnosť náročná na vodu. Neexistuje návod, ako 

správne umývať riady, ale čísla ukážu, akým smerom ísť, keď chcete ušetriť. Bežné 

priemerné denné umytie riadov v rodine vám odpustí približne 40 – 200 litrov vody. 

Druhou možnosťou je umývanie v dreze, keď v jednej vode riad umývate a následne 

len opláchnete. Už tu sa zníži spotreba vody na polovicu. Ak sa vám zdá umývanie 

v stojatej vode nehygienické, riešením je umývačka riadu. Tá je na vodu 

najhospodárnejšie riešenie. Minie na rovnakú porciu len do 15 litrov. 

Nainštalujte si perlátor 

Ak už neviete odolať umývaniu riadu pod tečúcou vodou, stavte aspoň na výkonný 

perlátor. Pracuje na princípe výraznej úspory tým, že do vody vháňa bublinky. To 

znamená, že riad umyjete s menším objemom vody a rovnako kvalitne. Ak si vodu 

napúšťate na pitie je prínos perlátora bezvýznamný, no pri umývaní riadov a rúk 

dokáže znížiť spotrebovanú vodu až o 85%. Patrí medzi vysoko efektívne šetriče vody. 

Využite vodu okolo vás 

Ak máte rodinný dom, máte unikátnu možnosť ako ušetriť na vode využitím dažďa. Ide 

o úžitkovú vodu nevhodnú na pitie, ale inštaláciou zberného zariadenia na dažďovú 

vodu získate unikátny zdroj na polievanie záhrady. V prípade novostavieb sa pomocou 

potrubí dá dažďová voda použiť aj ako záložný zdroj na splachovanie záchodov. Je to 

dosť vysoká úspora vody. Načo míňať platenú vodu, ak môžete využiť tú, ktorá je 

zdarma? 

Šetrenie vody pri sprchovaní 

Sprchovanie vykonávame denne a ak sa rozpočíta na každého člena rodiny, ide dosť 

vysokú spotrebu. No vždy je lepšie sa sprchovať, ako kúpať. Sprcha oproti plne 



napustenej vani usporí až 60% vody. Ak použijete dokonca úspornú sprchovú hlavicu, 

tak ešte aj tá dokáže oproti klasickej sprche znížiť spotrebu o približne dve tretiny. 

Holenie bez plytvania 

Spraviť si každodenné mužské holenie úsporným je vhodný nástroj, ako sa šetrí voda. 

Namiesto pusteného prúdu vody je lepšie zapchať umývadlo a napustiť malý objem 

vody, kde si žiletku vždy prepláchnete. 

Vymeňte tesnenie 

Kvapka vody je drobnosť, no vedeli ste, že slziaci vodovod s priepustnosťou desať 

kvapiek za minútu dokáže vykvapkať až 170 litrov vody? Je to zruba rovnaké množstvo 

ako minie denne trojčlenná rodina na splachovanie toalety. Preto už pri prvom náznaku 

kvapkania vymeňte tesnenia, ušetríte pekné peniaze. 

Viete, koľko vody spotrebuje práčka 

Jedným z veľkých žrútov vody v domácnosti je práčka a teda predstavuje spotrebič, 

ktorý vie, ako ušetriť v domácnosti na vode. Ak máte starší model, tak  plytváte nielen 

elektrinou, ale aj vodou. Staršie typy práčok prali pokojne aj so spotrebou 90 litrov vody 

na jedno pranie. Bez ohľadu na to, či ste prali plný bubon, alebo dvoje nohavice. 

Moderné práčky na 5 kilogramov bielizne spotrebujú približne 50 litrov vody. Ak 

siahnete po inteligentom modeli s variáciou pracieho cyklu podľa naplnenia, môžete 

dosiahnuť ďalšiu úsporu až do výšky 40% oproti programu pre plný bubon. 

Inšpirujte deti 

Spotreba vody v domácnostiach sa dá znížiť iba tak, že k šetrnému hospodáreniu 

s ňou budú pristupovať všetci členovia rodiny. Vrátane detí, ktoré sa často učia práve 

príkladom. Šetrný rodič je ten najvhodnejší výchovný prostriedok. Deti navyše veľmi 

citlivo vnímajú aj fakty, že v niektorých krajinách vodu prakticky nemajú. Sú známe 

prípady, kedy si v chudobných a suchých oblastiach obyvatelia odchytávali kalnú vodu 

z prania pri vojenských základniach, kam ju dodávali cisterny. Šetrenie vodou pre deti 

totiž nie je otázka peňazí, tým až tak nerozumejú. Omnoho viac pochopia nutnosť 

úspory práve vďaka tomu, že na svete sú aj deti, ktoré sa nemôžu napiť, keď pocítia 

smäd. Preto by sme vodou nemali plytvať. Vychováte tak nielen šetrného, ale aj 

zodpovedného potomka.  


