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Příklad:

Úspora ve výši 50% zálohy za pitnou vodu (vliv na stotřebu TUV – teplé užitkové vody 0%, pro 

zjednodušení počítám doplatek 0 Kč). 

U rodiny se 4 členy to dělá 225 Kč / měsíčně.

Roční úspora 2700 Kč.

U dvou domů s 58 byty a průměrem 3 osoby/byt to dělá 2025 x 58 = 117 450 Kč ročně, 

za deset let to bude jeden MILION korun.

Pro srovnání navrhované náklady na výbor SVJ jsou 110 000 Kč. 

Náklady na využití užitkové vody: 

provoz el. čerpadla a pár metrů topného kabelu pro zimní období

Poznámky:

1)Provoz čerpadel a topných kabelů bychom museli platit i kdybychom spodní vodu nevyužívali, 

protože kanalizace je výše než potřebujeme a voda v hadicích zamrzá.

2) Předpokládám dvě nádrže, jedna pod zemí, druhá menší zateplená na půdě. Pro ohřátí vody, která 

půjde na půdu lze v zimním období využít odpadní teplo z kotelen, kde je tč. 42 st. Celsia

3) Trubky lze ze shora dolů vsunout po segmentech, přesně ve výšce otvoru bude trubka opatřena 

spojkou se šroubením. Kdokoliv se může připojit a odpojit, neomezený odběr, bez vodoměru.

4) Vodu lze v letním období využívat k ochlazení podkroví, kde je pod tmavou plechovou střechou 60 st. 

Celsia. Vodu lze automaticky rozprašovat na střeše a odpařující se voda bude střechu ochlazovat jako je 

tomu u lidského těla. 5) Vodu lze používat na zalévání veškeré okolní zeleně 

(automaticky), před-zahrádek, zahrádek nad garážemi - trubku 

lze vést středem mezi zahrádkami.

6) V případě výpadku dodávky pitné vody a TUV lze vodu částečně 

nahradit  spotřebu domácností. Stačí si dokoupit balení pitné vody 

na vaření a k pití. Vodu lze fitrovat.

7) Jakýkoliv odběr podzemní a povrchové vody by se měl platit. 

Všechny naše zásoby vody skoupila kanadská firma Bechtel 

(Veolia). Vodné a stočné bychom měli platit i v případě, že budeme 

vodu pouze přečerpávat do kanalizace. Naši politici jsou holt méně 

inteligentní.

8) časem lze dokoupit čističku vody
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