
ČISTÝ DOMOV 
V DUCHU PŘÍRODY

Jak vyměnit čisticí produkty 

plné tvrdé chemie za stejně 

účinné ale přírodě milejší.

MICHAELA SUCHÁ



V většině domácností najdeme velké množství prostředků, 
kterými udržujeme domácnost čistou. Obzvlášť v poslední době 
se  navíc využívají dezinfekční produkty - domácnost ale není 
nemocnice!

Látky obsažené v používaných prostředcích se dostávají do
vzduchu, půdy a především s vodou do čistíren odpadních vod
a dále do potoků, řek a jezer a vrací se nám jako bumerang.
Úklid je ale také otázkou přímého zdraví. Alergie jsou jedny z
nemocí, které se objevují u stále více lidí a jednou z možných
příčin může být nárůst zatížení chemickými látkami našich
domácností, mezi něž patří i používání úklidové a čisticí
chemie. Ekologický úklid přitom může přinést i finanční úspory,
určitě zde neplatí, že „co je ekologické, je přece dražší“.

Běžná domácnost

Tip

Udělejte si doma revizi všech 
čisticích prostředků a podívejte 
se na složení.



Tři kroky ke zdravějšímu 
domovu

Praní - prádlo lze vyprat pomocí
účinného sypkého i tekutého
DIY produktu. Rovněž aviváž lze
doma vyrobit.
Běžný úklid - vyřešíte z pomoci
několika málo surovin. Kastilské
mýdlo, soda, kyselina citronová
či bílý ocet jsou mocnými
pomocníky.

1.

2.

3. Milujete vůně? Výměnou
vonných směsí za  éterické oleje
získáte více než jen vůni, ale
podpoříte své zdraví.

Za pomoci několika málo surovin lze podstatně 

zredukovat množství běžných čisticích produktů, které  

klidně mohou být zdrojem vaší zdravotní nepohody.  

Domácnost není sterilní operační sál a čistotu lze 

udržovat mnohem přírodněji, než se nám reklamy  

výrobců detergentů snaží podsouvat.



Jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný) - čistí, odstraňuje 
zápach, změkčuje vodu, jemné abrazivo, vhodná na 
připálené povrchy, spolu s octem vyčistí ucpané povrchy 
dokáže vrátit lesk stříbrným předmětům
Mýdlo - neparfémované mýdlo ve formě vloček je biologicky 
odbouratelné, pro praní i toho nejjemnějšího prádla, 
hypoalergenní, 
Černé mýdlo - čistí, odmašťuje, vyživuje a navrací lesk 
dřevěným podlahám a dlaždicím, lze použít na čistění voliér, 
vhodný na zahradu  proti mšicím 
Bílý ocet 10% - odstraňuje zápach, plísně, některé skvrny, 
rozpouští vodní kámen, ideální na úklid a dezinfekci. Na 
rozdíl od klasického octa tolik nečpí, neobsahuje barviva, 
proto je vhodnější na úklid. Nepoužívejte na mramor, žulu...

 

 Seznam surovin

Pojďme si teď spolu  vytvořit
jednoduché, ekologické a účinné
produkty, které udrží náš domov čistý
bez tvrdé chemie. Následující seznam
obsahuje vše, co potřebujeme ke
zdraví i přírodě šetrnějšímu čištění. 



Kyselina citronová – pro ty, kteří nemají rádi zápach octa, 
vynikající rozpouštědlo vodního kamene. Nepoužívejte na 
mramor, žulu...
3% peroxid vodíku - dezinfekce, odstraňuje skvrny a pachy 
od domácích zvířat, z rozlitých tekutin, od krve a zvratků, 
smícháním jedlé sody a peroxid, vznikne úžasná čistící směs 
vhodná na připálené povrchy nebo skvrny na oblečení. Při 
praní zašlého bílého prádla nebo záclon, vše namočte do 
většího kýble nebo do vany spolu s 2 hrnečky peroxidu 
vodíku a nechte působit cca 1h a poté vyperete v pračce.
Soda na praní (uhličitan sodný) - snižuje mastnotu, 
odstraňuje skvrny, změkčuje vodu, čistí stěny, obklady, 
umyvadla a vany. 
Líh - je vynikající dezinfekční prostředek - použijte 
vysokoprocentní od www.kosuro.cz (nečpí)



Prací prášek, který hravě zvládne i 
bílé prádlo.

150 g mýdlových vloček
150 g prací sody
150 g jedlé sody

Používají se 3-4 lžíce na praní. Pro 
praní při nízkých teplotách je lépe 
prášek předrozpustit ve vodě a dát 
přímo k prádlu. Pro zvýšení účinku 
lze k předrozpuštěnému prášku 
přidat 2 lžíce 3% peroxidu.

Prací prášek

Prádlo



Prací gel 1 l

Prací gel, pro běžné praní.

920 ml kohoutkové vody
40 g mýdlových vloček
30 g prací sody
4 g EO citron
4 g EO pomeranč

V horké vodě se rozpustí mýdlové  
vločky, směs se nechá vychladnout 
(zhoustne). Poté se přidá soda a 
éterické oleje.
Používá se 120 ml na pračku. Éterické 
oleje jsou volitelné, lze ale použít ty, 
kterým končí expirace.

Lze použít i na úklid podlah.
Používám na barevné prádlo.

Prádlo



Tekutý prací prostředek 1 l

Prací prostředek, pro běžné praní.

630 ml kohoutkové vody
350 g černého mýdla
20 g prací sody
4 g EO citron
4 g EO pomeranč

Ve vodě se rozpustí soda, přidá se 
mýdlo a éterické oleje.
Používá se 80 ml na pračku. Éterické 
oleje jsou volitelné, lze  použít ty, 
kterým končí expirace.

Ne příliš běžný prací prostředek.

Prádlo



Aviváž

Nejjednoduším způsobem je použití
 2 lžic bílého octa s 10 kapkami 
éterického oleje  přímo  do přihrádky 
aviváže.

65 ml vody
35 g kyseliny citronové
35 kapek éterického oleje

V horké vodě rozpustíme kyselinu 
citronovou a po vychladnutí přidáme 
zvolené  EO. Před použitím 
protřepat, stačí 1 lžíce na pračku.

Léty ověřený recept.

Prádlo



Sprej na vodní kámen 500 ml

325 ml  vody
25 g kastilského nebo černého mýdla
50 g denaturovaného lihu
75 g kyseliny citronové
4 g EO  volitelné

V horké vodě se rozpustí kyselina 
citronová. Po vychladnutí přidáme 
mýdlo, líh a variantně éterické oleje. 
Používáme na běžnou očistu ploch a 
vodovodních baterií od vodního 
kamene.

Léty ověřený recept.

Běžný úklid



430 ml vody
50 ml lihu
20 g kastilského nebo černého mýdla
40 kapek EO volitelné

Všechny surovin smícháme a 
naplníme do lahve se sprejovým 
uzávěrem. Před použití protřepeme. 
Používáme k běžnému čistění 
kuchyňských ploch, do koupelen, na 
stoly...
Po nastříkání plochy setřeme nejlépe 
mikrovláknovou utěrkou, která je 
pratelná.

Léty ověřený recept.

Víceúčelový sprej 500 ml

Běžný úklid



70 ml vysokoprocentního lihu (96%)
130 ml bílého octa
300 ml vody

Skvělý čistič oken a nerezu, který 
nedělá šmouhy. Pozor, je důležité 
nepoužívat technický líh jehož 
denaturační činidla často šmouhy 
dělají. 
Skla čistíme mikrovláknovou utěrkou

Čistič oken 500 ml

Běžný úklid



220 g uhličitanu sodného
112 g kyseliny citronové
až 8 g EO  volitelné /citron, máta, 
eukalyptus)
voda v rozprašovači

Ve větší míse smícháme vše mimo 
vody. Následně jemně poprašujeme a 
snažíme se zpracovat tak, aby se 
vytvořila konzistence žmolenky. Více 
vody spustí reakci a směs začne 
šumět. Následně vytvoříme koule, 
nebo využijeme plech na muffiny. 
Necháme 12 hodin schnut. 
Lze použít i jako prášek a použijeme 
1 - 2 polévkovou lžíci na toaletu.
Ideální pro zpracování EO po 
expiraci.
Skladujeme ve sklenici.

Odvápnění toalety

Toaleta



320 g uhličitanu sodného
320 g jedlé sody
270 g kyseliny citronové
330 g jemné soli
voda v rozprašovači

Postup výroby je shodný s 
předešlým. Doporučuji vyzkoušet v 
menším množství. V případě hodně 
tvrdé vody se musí směs upravit 
přidáním soli a malého množství 
kyseliny citronové. Pro zvýšení 
mycího účinku lze do směsi přidat 4 
lžíce černého mýdla.
Lze použít i jako prášek, pak  
použijeme 1 polévkovou lžíci na 
myčku.

Místo leštidla  používám bílý ocet.

Tablety do myčky

Kuchyň



20 g uhličitanu sodného
250 ml vody
180 g černého mýdla
50 g coco glucosidu
1 g EO pomeranč, citron

Nejdříve ve vodě rozpustíme sodu, 
poté jemně  vmícháme černé mýdlo a 
coco glucosid. EO je volitelný.

Tento produkt je šetrný k našim 
rukám i životnímu prostředí.

Pozor, není nijak zahuštěn, 
používejte opatrně aby se neplýtvalo.

Prostředek na mytí 
nádobí 500 ml

Kuchyň



Děkuji

Děkuji, že jste dočetli až sem

Čistý domov bez složitých detergentů je opravdu na 
dosah ruky. Stačí si jen objednat potřebné suroviny. 

www.kosuro.cz
Najdete zde i spousty olejů lisovaných za studena, 
květinových vod, esenciálních olejů a samozřejmě 

surovin pro výrobu vlastní kosmetiky.
 

Mějte svůj domov naplněný čistými vůněmi našich 
babiček. Nenechte si vnucovat sterilní prostředí...

Michaela Suchá

Nadšená propagátorka a 

formulátorka kosmetických DIY 

produktů,  autorka dvou knih, 

propagátorka NATURE domácnosti.

blog www.mishabeauty.cz

www.kosuro.cz


