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Opatření: D/1 – instalace úsporných sprchových hlavic v bazénu Slovany 

I když lze sprchování považovat za úspornější formu očistné lázně, je třeba si uvědomit, že zejména 

ve veřejných bazénech představuje nemalé výdaje. U standardní sprchy je průtok vody okolo 15 - 20 

litrů za minutu, což znamená, že při jednom běžném osprchování (uvažujeme 2-3 min.) je spotřeba 

vody 30 - 60 litrů. Když k tomu přidáme ohřev této vody na 40 – 45 °C, zjistíme, že náklady na jedno 

osprchování jsou přibližně 8 Kč.  

Úspory vody a tedy i nákladů lze dosáhnou dvěma způsoby, jednak instalací 

samouzavíracího tlačného či senzorového ventilu, a tedy zkrácením doby průtoku vody 

(tlačné či senzorové zařízení umožňuje odběr vody po dobu 30 – 40 s). Při úvaze zkrácení 

doby průtoku vody cca na polovinu lze uspořit okolo 3 Kč za jedno osprchování. Druhým 

způsobem, jak šetřit vodu při sprchování, je instalace úsporných sprchových hlavic. 

Dodavatelé úsporných hlavic uvádějí jejich deklarový průtok od 5 do 10 litrů za minutu. 

To představuje úsporu cca 50 % oproti standartním sprchovým hlavicím. Jaká je 

skutečná úspora spotřeby teplé užitkové vody při jejich využití, je poukázáno na 

vyhodnocení projektu realizovaného ve veřejném plaveckém bazénu Plzeň Slovany.  

 

K výměně sprchových hlavic bylo přistoupeno v roce 2016, kdy bylo firmou Novasave, s.r.o. 

nainstalováno cca 70 sprchových úsporných hlavic značky Ecocamel (senzorové zařízení bylo 

instalováno již dříve). Investiční náklady na tuto akci představovaly částku 200 339 Kč. Osazením 

hlavic je, při návštěvnosti bazénu 550 000 osob, ročně uspořeno více než 8 000 m3 vody a téměř 2 

500 GJ tepla na její ohřátí. Návratnost této akce byla, díky intenzivnímu využívání, velice krátká – do 

dvou měsíců.  

Kontakt na realizátory projektu: OSI MMP, 37803 5636, 37803 5635;  

   Plavecký klub VŠ Plzeň, 377 244 034, 377 240 306  

Zdroj: www.bazenslovany.cz 


