
Jednoduché rady,  
jak domácnosti ušetřit 

stovky 
korun 

ročně!

UŠETŘETE IHNED

začNěTE TEď! vyplatí se to.

 
 

nainstalujte  
LED žárovky 

místo 
obyčejných 

žárovek 

Pravidelně 
oDmra-
zujtE 
chladničku  
 
 
 

a nenechávejte 
ji příliš dlouho 
otevřenou

VypínEjtE 
televizor a další 

spotřebiče, pokud 
je nevyužíváte

ročně ušetříte 
nejméně

...  vypínejte i jiné,  
zrovna nepoužívané  
spotřebiče (např. wi-fi modem).  
Můžete tak ušetřit, když zrovna spíte 
nebo odejdete mimo domov.

200 
korun nestojí 

to ani 
korunu

nestojí 

to ani 
korunu

ročně ušetříte 
přibližně

200 
korun

na každé  
žárovce 
ušetříte 

200 
korun

nestojí 
to ani 

korunu

Vařte v rychlo- 
varné konvici 
jEn toLik 

VoDy,  
kolik 

potřebujete

ročně ušetříte 
víc než

200 
korun0 

korun

rychlovarné konvice 
spotřebují hodně 
elektrické energie

za novou žárovku 
zaplatíte do

100 
korun

HEATING AND COOLING
KNOWHOW AND SOLUTIONS

Projekt HACKS byl podpořen výzkumným a inovačním programem 
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raDy a TIpy pro kažDý DEN

jak sI DobŘE byDlET a žíT, a přitom neplýtvat a ušetřit.

zhasínEjtE, 
pokud opouštíte  

místnost

Pokud to lze,  
vařTe s pokličkou,  

teplo zbytečně neuniká  
z hrnce pryč

sprcha 
je 3x levnější než koupel

Neumývejte nádobí pod  
tEkoucí VoDou, 

ale v napuštěném  
dřezu či lavoru

nEnEchtE 
kapat kohoutEk

věTrejTe kráTce: 
je mnohem levnější kouřit 
venku nebo na balkoně, než mít 
dlouho otevřené okno a znovu 
vytápět místnost

Pokud máte bojler  
(ohřívač vody), nastavte si 
teplotu 50–60°c,  
větší teplota zbytečně  
zvyšuje spotřebu

Pořiďte si  
tErmostatické 
VEntiLy a můžete 
snadno nastavit  
teplotu v místnosti

NepřeTápějTe,  
v bytě stačí 20–22°c  
a je levnější se obléct  
než platit za topení

Topení plynem nebo 
ústředním topením je 

mNohem levNější 
než elektrickými přímotopy

vypNěTe TopeNí  
v místnostech, které nevyužíváte 
(chodby, sklady, atd.), 
spí se líp v chladnější místnosti

nEzakrýVEjtE 
radiátory nábytkem 

nebo oblečením       

Pokud jdete  
z místnosti pryč,

sTáhNěTe 
VEntiL topEní

VypínEjtE topEní,  
když větráte

stojí jeden ventil

150 
korun

 ročně tak  
můžete ušetřit až 

2 000 
korun

50–60

VypínEjtE televizi, 
když se na ni nedíváte, 
počítač, když na něm 
nepracujete


