
DESATERO
ENERGETICKÝCH ÚSPOR



1. TEPLEM NEPLÝTVEJ!
Nepřetápějte místnosti nad 20 °C, větrejte intenzivně a krátce!

 Ideální je vyvětrat plně otevřenými okny po krátkou dobu při příchodu do místnosti 
a pak okno zavřít. Vyvětrání lze samozřejmě zopakovat vícekrát za den, záleží na tom,

jak se cítíte…

2. RADIÁTOR NEZAKRYJEŠ!
Utěrky, závěsy, záclony či nábytek před radiátorem jej činí nejen smutným, protože

nemá výhled, ale především méně výkonným. Se zakrytými radiátory budete mít 
na pokoji o poznání chladněji než kolegové a kolegyně ve stejné vedlejší místnosti

s odhaleným topením, a to při stejné spotřebě.

3. POSLEDNÍ ZHASNE!
Všímejte si, když někde zůstane zbytečně rozsvíceno. Týká se to pokojů, chodeb, 

ale například i toalet. Pozor dejte pouze v případě, že se jedná o průchozí chodbu určenou
více osobám: v zimních měsících, kdy se brzy stmívá, by mělo být osvětlení

z bezpečnostních důvodů v době zvýšeného pohybu osob zachováno. 
U toalet si zase dejte pozor, aby nezůstal v kabince zavřený skrytý návštěvník, tma

a vypínač až u vstupních dveří by mu mohly způsobit minimálně logistickou nepříjemnost.

4. AŤ SLUNCE SVÍTÍ!
Využívejte přírodního osvětlení a zhasínejte při dostatečné osvětlenosti okny.

5. NEPŘITÁPĚJ POD KOTLEM!
Nepoužívejte energeticky nešetrná a jiná energeticky náročná zařízení jako jsou třeba

přímotopy. Nenechávejte přístroje v pohotovostním režimu a připojujte telefon
k nabíječce jen na dobu nabíjení.



Máte-li jakékoliv další návrhy na úspory energií, sdělte nám je. 
Pozitivní přístup je také lék na tuto krizi.

 
Děkujeme!

6. ZÁBAVA V PLNÉM PROUDU?
Nepouštějte vodovodní a sprchové baterie na plný průtok – rozdíl

ve spotřebě je až 8 l/min!

7. KAPKU ZODPOVĚDNOSTI!
Pokud narazíte na kapající kohoutek či protékající záchod,

kontaktujte správu budovy!

8. VE SPRŠE JEN KRÁTKÉ PÍSNĚ!
 Sprchujte se po nezbytně nutnou dobu! Zkrácením sprchování o 1–2 minuty

se ušetří až 600 litrů vody měsíčně, nemluvě o úspoře za ohřev teplé vody!
 

9. JESENÍKY NEOHŘEJEŠ!
 Je-li klika ve Vaší moci, zkontrolujte, zda je škvíra mezi křídly venkovních dveří

minimalizována! Především v zimních měsících tak znemožníte uniknout těžce
nastřádanému teplu. Hluboké intenzivní rozhovory „mezi futry“ už také dávno

vyšly z módy.
 

10. ENERGETIKA V SOBĚ NEZATAJÍŠ!

HORSKÉ LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA, STÁTNÍ PODNIK


