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TECHNOLOGIE UMOŽŇUJÍCÍ VÝZNAMNOU ÚSPORU
PITNÉ VODY V OBYTNÝCH OBJEKTECH
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Co se týče technologií umožňujících úsporu pitné vody, jedná o moderní trend vycházející
z prosazovaných vizí např. EU o tzv. „oběhovém hospodářství“ a nových koncepcí, jako jsou
„města budoucnosti“. Jejich cílem je minimalizovat potřebu zdrojů, z nichž jeden je právě
i pitná voda. S minimalizací potřeby pitné vody úzce souvisí i minimalizace produkce
odpadních vod a tím i minimalizace spotřeby energie, která je potřebná jak na úpravu a čištění
odpadních vod, tak i na jejich transport. S energií pak souvisí navíc i získávání energie
z odtékající „použité“ vody.
Přitom je potřebné si uvědomit, že např. samotná úspora množství vody nevede přímo
lineárně k úspoře nákladů jak za pitnou vodu, tak za likvidaci odpadních vod. Zejména
v sídlech, kde historicky je vše řešeno centrálně, je třeba si uvědomit, že podíl nákladů
rozpočítávaných na investice se při snížení odebíraného množství projeví tlakem na navýšení
ceny. Lidově řečeno - náklady na potrubí, vodojemy a obsluhu se musí rozdělit do menšího
množství vody a tím logicky vzroste cena vody. Paradoxně tak je nutno počítat s tím, že se
snižováním množství spotřebované vody poroste její cena. Jako přes kopírák to platí i pro
odpadní vody. Vytváří tak situace, kdy snižováním spotřeby a zdražováním provozu
vodovodů a kanalizací zlepšujeme i parametr, který je ostře sledovaný – ekonomickou
návratnost opatření na úsporu. Vedle negativního vlivu na cenu je třeba počítat i s tím, že díky
menšímu množství vod může u centrálních systémů docházet k technickým problémům, které
doposud nevznikaly – viz zanášení kanalizací nebo hygienické problémy u pitných vod –
a které bude nutno také při rekonstrukcích řešit a které dále navýší provozní náklady.
Logickým řešením, kterým by se provozovatelé vodovodů a kanalizací mohli tomuto trendu
bránit a zpomalit ho, by bylo zavedení dvousložkové ceny za vodu – tím by se snížila
výhodnost (návratnost investic) pro ty, kteří mají v úmyslu investovat do úspor vody. Náklad
na investice by se nepromítal do ceny za 1 m3 a byl by konstantní pro každého uživatele - tím
by se výhodnost investice snížila a proces šetření vodou zpomalil.
Jiná situace je u decentrálních systémů zásobování vodou - tam se úspory promítnou do
nákladů z celkového pohledu příznivěji a přímo. Tak že se dá předpokládat, že největší zájem
o úspory a technologie s nimi spojené bude v této oblasti a pak v průmyslu a službách, kde je
větší spotřeba a tedy i více sledované náklady.
Asi je ale třeba si uvědomit, že i přes všechny důsledky a všechny souvislosti spojené
s úsporou vody je to podporovaný trend, a to i legislativně (viz směrnice EU), a že tedy s ním
jako s významným procesem musíme počítat. Výsledkem procesu bude na jedné straně
úspora zdrojů (menší spotřeba vody a energie), na druhé pak zvýšení nákladů na jednotku –
např. vztaženo na 1 m3 použité vody. Celkově však celý proces musí vést ke snížení nákladů,
což předpokládá i další rozvoj úsporných technologií, jinak by se proces pravděpodobně
neprosadil (pokud bereme ekonomický pohled za podstatný) nebo by jeho prosazení bylo
podstatně pomalejší.

1

Obr. 1: Nový přístup k sanitaci v duchu tzv. oběhového hospodářství - recyklace zdrojů
v městech na úrovni jednotlivých domů. [21]
SWOT analýza úspor
Silné stránky
- ekonomický přínos, někdy okamžitý (v případě přímé úspory)
- oslovuje ekologicky smýšlející lidi
- podporuje ji a bude čím dál víc podporovat legislativa
Slabé stránky
- v některých případech dlouhá návratnost
- další zařízení a tedy starost v domě navíc
Příležitosti
- změna legislativy – např. zpoplatnění vypouštění srážkových vod
- legislativní podpora využití srážkových vod
- existují zařízení a přetlak dodavatelů, snižování cen
Ohrožení
- zpomalení procesu stávajícími provozovateli vodovodů a kanalizací (např. dvousložková
cena vody)
- lobby a negativní vliv na legislativu
Technické možnosti úspor pitné vody
V podstatě se dají rozdělit na:
1. Přímé – vhodným použitím zařizovacích předmětů, závlahových systémů nebo
dodatečnými zařízeními dodávanými k nim (např. spořiči), příp. jednoduše a bez investic
změnou návyků šetříme přímo spotřebu pitné vody.
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2. Nepřímé – část vody, která byla používána jako pitná, nahradíme z jiného zdroje, přičemž
tento zdroj může být např. studna, srážková nebo recyklovaná voda, příp. i přímo upravená
odpadní voda.
Tab. 1: Investice, úspory a návratnost jednotlivých opatření [21]
Opatření

Investice

Úspora

Návratnost

Změna návyků
Omezovače průtoku a úsporné
spotřebiče
Bezvodé toalety a pisoáry
Využití srážkových vod na závlahu
Využití srážkových vod na WC apod.
Využití srážkové vody jako pitné vody
Kapková závlaha (pitnou i šedou vodou)
Využití šedých vod jako vody provozní
Využití vyčištěných odpadních vod na
závlahu
Přímé využití odpadních vod na závlahu

+

+++

+++

Změna
stávajícího
objektu
+++

+

++

+++

+++

++
++
+++
++
++
+++

+++
++
++
+
++
++

++
+++
++
+++
++
++

+
+++
+
+
+++
+

1

+++

++

+

+++

5

+++

++

+

+++
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Pozn.

2
3
4

+ minimální (nebo nulová) úroveň nebo vhodnost
++ střední úroveň nebo vhodnost
+++ vysoká úroveň nebo vhodnost
Poznámka k tabulce – variabilnost jednotlivých opatření a i vhodnost je velmi rozdílná a liší
se zejména podle konkrétních podmínek, a to podstatně. Dále je třeba při zvažování použití
některého z opatření brát do úvahy i to, že např. zmenšením odběru pitné nedojde jen k úspoře
pitné vody, ale i nákladů za likvidaci odpadní vody. Diskutabilní je i aplikace opatření ve
stávajících budovách - obvykle je výrazně vyšší návratnost tam, kde se budova rekonstruuje
nebo staví nová; samotná aplikace opatření k úspoře vody invazivními způsoby vyjde často
po stránce hodnocení návratnosti jako nevýhodná. V současnosti je u nových staveb časté
i takové rozhodnutí, že se připraví rozvod provozní vody, ale zařízení na recyklaci šedých vod
bude nainstalováno dodatečně.
Poznámky:
1. Podstatná úspora i na likvidaci odpadních vod; většinou stojí po stránce ekonomické
prioritně za zvážení využití bezvodých pisoárů ve veřejných budovách.
2. Využití srážkových vod jako provozní vody je spíše dlouhodobou investicí (s návratností
kolem deseti roků). Má smysl v případě nových domů nebo rekonstrukce starších, jako
samostatná akce ke zvážení podle místních podmínek
3. Využití srážkové vody jako vody pitné, tj. na sprchování a případně i jako vody pitné, je
spíše ve speciálních případech, kdy by náklady na zajištění pitné vody byly neúměrné nebo
kdy si to vyžádá uživatel např. z důvodů zdravotních.
4. Využití šedých vod jako vod provozních má smysl u větších objektů s vyšší spotřebou
provozní vody, protože efektivnost roste s velikostí objektu. Např. u hotelů je návratnost
kolem deseti roků, v případě současného využití tepla se pak návratnost ještě zkracuje.
5. Využití vyčištěných nebo jen mechanicky upravených odpadních vod vyžaduje speciální
přístup. Zejména je třeba zohlednit hygienické požadavky a s ohledem na ně i způsob
aplikace – např. nečištěné odpadní vody se nemohou aplikovat rozstřikem, ale pomocí
kapkové závlahy je využívat lze – efektivnost pak závisí na tom, zda nahrazují i čištění
odpadních vod nebo jen snižují jejich produkci po část roku atd.
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PŘÍMÁ ÚSPORA
Do této kategorie patří změna návyků, omezovače průtoku, bezvodé aj. zařizovací předměty,
úsporné spotřebiče (pračka, myčka) a kapková závlaha apod.
Změna návyků
Změna návyků je nejlevnějším způsobem s okamžitou návratností. Mytí nádobí pod tekoucí
vodou, stejně tak čistění zubů, denní koupel ve vaně, protékající záchody a kapající kohoutky
– tady všude nám protéká voda takříkajíc mezi prsty. Rovněž starší vybavení v podobě toalety
s jednou variantou splachování či třeba kohoutkové baterie umí zatočit s naší peněženkou.
Změnou alespoň některých návyků lze ušetřit snadno a hlavně rychle 2.
Perlátory a šetřiče vody
Baterie se běžně opatřují perlátory, díky nimž se voda mísí se vzduchem, zdá se být
objemnější, avšak ve výsledku je jí spotřebováno méně. Ještě praktičtější jsou úsporné
perlátory, které pracují s přednastaveným množstvím vody. Případně lze využít tzv. šetřiče
vody – u některých je množství protékající vody dané, u jiných si můžete vybrat z několika
možností (užijete je při sprchování, mytí rukou v umyvadle či nádobí ve dřezu, ale i při
splachování) 2.

Obr. 2: Příklad vodovodní baterie opatřené perlátorem (vlevo) a příklady šetřičů vody pro
umyvadla / dřezy a sprchy. [21]
Obecně platí, že baterie s perlátorem ušetří 50 až 60 % vody ve srovnání s baterií, která jím
vybavená není. Perlátor lze přikoupit i dodatečně - cenově se pohybují od cca 200 Kč pro
dřezy, od 300 Kč lze pořídit šetřiče vody do sprchy.
Uvádí, že jedno vykoupání (120 l) stojí při průměrné ceně vody (v roce 2015 je to 81,40 Kč
za kubík) 9,70 Kč. Za týden už to dělá 68 Kč, za rok pak 3 565 Kč. Naopak jedna „úsporná“
sprcha (70 l) převedená na peníze vychází na 5,70 Kč (téměř 40 Kč týdně a 2079 Kč za rok).
Roční úspora tedy činí téměř 1 500 Kč.
Sprcha, vana
Běžná ruční sprcha má průtok vody asi 10 l/min., stejně tak je tomu i v případě moderních
hlavových sprch. Ovšem prodávají se již i úsporné sprchové hlavice s menším průtokem až
kolem 6 l/min.
Ve vaně se spotřebuje v průměru více než 100 litrů vody na jedno vykoupání, k čemuž je
třeba připočítat závěrečnou krátkou sprchu (dalších 10 až 20 litrů). Ve sprše s běžnou hlavicí
spotřebujete okolo 10 l/min. (při plném průtoku), umýt se dá pohodlně za 7 minut, takže
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spotřeba je se vším všudy 70 litrů. Z toho je patrné, že pokud se nesprchujeme dlouhou dobu,
vyplatí se upřednostňovat sprchu 2.

Obr. 3: Příklad úsporné talířové hlavové sprchy (průtok 9 l/ min.) a nástěnné pákové vanové
baterie, která snižuje spotřebu vody a energie o 50 % [21]
Toalety
a) klasické toalety
Starší modely poskytují jen jednu variantu splachování, nové toalety mají šetrnější duální
splachování (například 9/6 litrů – takzvaně na velkou a na malou). Ale na trhu už existují ještě
úspornější řešení – na velké spláchnutí spotřebují jen 4,5 litru vody, na malé 3 litry.

Obr. 4: Moderní toaleta s úporným duálním splachováním (4,5/3 l vody) [21]
b) toalety s minimální spotřebou vody
Vedle úsporných toalet je celá řada toalet s minimální spotřebou vody, kdy na spláchnutí stačí
i několik decilitrů vody. Tyto zařizovací předměty se používají tam, kde není dostatek vody
nebo je problém s její likvidací – jsou kompromisem mezi uživatelským komfortem a užitnou
hodnotou. Jejich typické použití je např. tam, kde se nepravidelně shromažďují větší počty
lidí a tito lidé vyžadují vyšší komfort, než zabezpečí suché záchody (např. Obr. 5).
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Obr. 5: Příklad řešení sociálního zázemí pro atraktivní místo v národním parku (Austrálie)
[21]
c) ostatní druhy toalet
Existuje i několik dalších variant toalet, jejichž použití je vhodné často tam, kde není přístup
k vodě a je snahou minimalizovat množství vod.
 chemické toalety – jedná se o zařízení, ve kterých jsou exkrementy ukládány a zároveň
jsou chemicky a biologicky upravovány. Pokud jsou pro rozklad použity biologicky
rozložitelné přípravky, lze pak obsah toalety kompostovat.
 suché toalety – nashromážděný odpad prokládaný suchým materiálem (pilinami,
rašelinou apod.) lze po čase znovu využít jako hnojivo.
 toalety s vysoušením – ventilátor zabudovaný přímo v toaletě exkrementy vysušuje,
čímž redukuje jejich zápach, objem a množství bakterií, Vysušenou pevnou část lze
kompostovat.
 separační toalety – často bezvodé toalety, příp. pouze se splachováním přední části
toalety určené pro odvod moči. Tuhý odpad se hromadí ve vnitřním zásobníku a lze jej
v něm následně kompostovat.

Obr. 6: Chemická toaleta, suché WC a toaleta s vysoušením nashromážděných exkrementů
Pisoáry
a) klasické pisoáry
Klasické pisoáry spotřebují na jedno spláchnutí nejčastěji 2 litry vody. Už i zde lze ale najít
úspornější varianty, kde výrobci udávají potřebu vody na spláchnutí v rozmezí 0,5 až 1 litr.
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b) bezvodé pisoáry
Bezvodé pisoáry se nesplachují, maximálně se omyjí troškou mýdlové vody (nebo
desinfekčního prostředku – záleží na výrobci).

Obr. 7: Příklady moderních bezvodých pisoárů a funkce zápachové uzávěrky [21]
Mytí nádobí v ruce a v myčce
Dle údajů převzatých z časopisu DTest 4 se spotřeba vody v myčce se liší dle výrobce - při
spuštění hlavního mycího programu se pohybuje v rozmezí 12 až téměř 17 l / mycí cyklus.
Úspor lze dosáhnout využíváním úsporného mycího programu, který šetří vodu i energii –
průměrná spotřeba vody oproti běžnému programu klesne o 2 až 4 l, výjimečně u některých
výrobců i o více, až 6 l. Obecně se spotřeba vody v úsporném programu pohybuje v rozmezí
10 - 15 l / mycí program.
Při mytí nádobí ve dřezu se spotřebuje asi 20 l teplé vody (při mytí nádobí pod tekoucí vodou
je to až 40 l), zatímco myčka si vezme přibližně 15 l studené. Právě díky využití studené
vody, ačkoli myčka běží na elektřinu, je mytí v myčce šetrnější nejen z hlediska spotřeby
vody, ale i energeticky. 4
Pračky
Jak ukazují technická data v tabulce vyplývající z testu praček publikovaného v DTestu 5,
spotřebu vody u praček lze těžko vymezit – z velké míry závisí na konkrétním výrobci,
zvoleném pracím programu a typu prádla. Obecně je to cca 55 až 70 l vody na praní bavlny
(ačkoli to může být až 90 l), při praní syntetického prádla spotřeba kolísá nejčastěji mezi
40 až 50 l vody (ale může to být až 70 l). Obecně se tedy parametr spotřeby vody vyplatí
hlídat, ačkoli je třeba myslet i na to, že menší množství spotřebované vody se může projevit
jinde, např. na nedostatečném máchání na konci praní.
Povrchová a podpovrchová kapková závlaha
Kapkové (nebo také kapénkové) závlahy jsou nejúčinnějším a nejekonomičtějším způsobem
zalévání rostlin. A je jedno, jestli potřebujete zalévat květiny, zeleninu nebo třeba živý plot kapkové závlahy jsou vhodné pro všechny běžně pěstované rostliny.
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Kapkové závlahy mají několik výhod:
 oproti běžnému zalévání ušetří až 75 % vody - investice do kapkového zavlažování se tak
brzy vrátí,
 zaléváním u kořenů rostlin se omezuje růst plevele,
 protože se voda nestříká na listy, omezuje se vznik plísní,
 do systému lze nalít tekutá hnojiva, která se tak snadno, rychle a v potřebném množství
dostanou k rostlinám,
 šetří energii, čas i peníze.
Ekonomika - cena pro rodinný dům
Navýšení ceny oproti závlaze postřikem na konkrétní akci cca o 15 tis. Kč – roční úspora
20 m3, tj. úspora na vodném a stočném asi 2 tis. Kč. Návratnost cca 7 roků.

Obr. 8: Kapková závlaha čištěnými odpadními vodami v aridní oblasti [21]
Přehled možných přímých úspor
Tab. 2: Potřeba provozní vody pro různá využití v budově (s využitím DIN 1989-1)
Potřeba provozní vody

Způsob využití provozní
vody

Úsporná zařízení

Neúsporná zařízení

Toalety v domácnosti

24 l/(osoba . den)

45 l/(osoba . den)

Toalety v administrativní
budově

12 l/(osoba . den)

22 l/(osoba . den)

Záchody ve škole

6 l/(osoba . den)

12 l/(osoba . den)

Pračka v domácnosti
Zalévání zahrady
Kropení hřišť
Kropení zeleně

12 l/(osoba . den)
20 l/(osoba . den)
2
cca 1,0 l/m (na plochu celé zahrady, i když se zalévá jen část)
(60 l/(m2 . rok), zalévá se od dubna do září)
1,2 l/m2 na jedno kropení
2
(200 l/(m . rok), kropí se od dubna do září )
cca 1,0 l/m2 na jedno kropení
(80 až 200 l/(m2 . rok), kropí se od dubna do září )
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NEPŘÍMÁ ÚSPORA
Mezi nepřímé úspory lze zařadit použití dalších vlastních zdrojů (studna a srážkové vody)
a použití recyklované vody, a to zpravidla jako vody provozní.
Využití a potřeba provozní vody obecně
Provozní voda se obvykle používá ke splachování toalet, k zalévání zahrad, kropení zeleně
a praní.
Potřeba vody pro praní v domácnosti činí přibližně 12 % z celkové potřeby vody. Potřeba
vody pro splachování toalet činí přibližně:
 v domácnosti 31 až 32 % z celkové potřeby vody,
 v komerčních budovách 50 až 60 % z celkové potřeby vody (z toho pro pisoáry 15 až 20 %
a pro toalety 35 až 40 %).
Využití vlastního zdroje - studna
Studna je většinou svislé zařízení sloužící k jímání a odběru podzemní vody. Často se tímto
termínem označují nejen kopané studny, ale i studny vrtané. Jedná se o druh podzemní stavby
ve smyslu vodního a stavebního zákona, tj. v případě její realizace je třeba povolení k její
stavbě. Účelem stavby studny je zajištění zdroje podzemní vody. Budují se tam, kde se podle
hydrogeologického průzkumu očekává kolektor podzemní vody s dostatečnou zásobou
podzemní vody.
Zásady návrhu studní místního zásobování pitnou vodou uvádí ČSN 75 5115 „Studny
místního zásobování pitnou vodou“, která uvádí zásady umístění, minimálních vzdáleností od
možného zdroje znečištění, výběr stavebních materiálů, uspořádání objektů, těsnění v místech
styku s terénem, úpravy okolí apod.
Ekonomický pohled na studnu
Vodou se studny, obvykle bez úpravy, se dá nahradit celá spotřeba pitné vody. K rozhodnutí,
zda toto provést, je třeba znát rozbor vody, případně náklady na úpravu vody. Obvykle je
studna výhodná tam, kde kvalita vody umožní náhradu pitné vody zcela nebo alespoň z 50 %,
dále tam, kde se náklady pohybují v desítkách tisíc (cca do 40 tis. Kč) anebo tam, kde by byl
vysoký investiční náklad na vybudování přípojky. Samotný provoz studny (vč. poplatku za
odběr) je v jednotkách korun. Tj. vlastním odběrem se šetří ve srovnání s provozními náklady
cca do 50 Kč/m3. Provozní náklad za vlastní zdroj pak roste s potřebou úpravy vody a celkový
náklad pak s cenou za vybudování studny.
Využití srážkových vod jako užitkové (provozní…) vody
Vycházeje z obecných požadavků na hospodaření s dešťovými vodami (HDV) a z principů
udržitelného rozvoje, tj. šetřit zdroje a problémy řešit u zdroje, nás logicky jako první opatření
musí napadnout využití srážkových vod jako vody provozní (na praní, mytí, splachování)
a vody na zalévání. Pokud je roční zisk dešťové vody menší než potřeba provozní vody,
doporučuje se upustit od některých způsobů využití (např. praní) nebo je možná kombinace
s využitím další vody, aby výše uvedená nerovnost byla splněna.
Využití srážkových vod obvykle vyžaduje oddělené odvádění málo znečištěných srážkových
vod ze střech přes jednoduchá čisticí zařízení do jímky. Ostatní znečištěné srážkové vody,
např. z komunikací, se často odvádějí bez využití, protože jejich čištění je nákladné.
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Předčištění srážkových vod a požadavky na jejich akumulaci
Dešťové vody vyžadují zpravidla pouze jednoduché mechanické způsoby čištění, v některých
případech doplněné o hygienické zabezpečení. Dešťové vody je potřeba uchovávat tak, aby se
minimalizovala možnost růstu mikroorganismů a trofizace (řas apod.). Pro osazení
akumulační nádrže srážkové vody platí stejná pravidla.
Stanovení objemu nádrží
Objem nádrže na dešťovou/provozní vodu se zpravidla stanovuje na potřebu provozní vody
na 14 až 21 dnů. Při stanovení objemu nádrže na dešťovou/provozní vodu se bere v úvahu, že
zalévání, kropení a úklid se nemusí provádět každý den. Dále se musí vzít v úvahu využití
budovy v průběhu 14 až 21 dnů (každý den, jen v pracovních dnech apod.). Pro rodinný dům
je tak zpravidla ekonomicky výhodná nádrž mezi 3 až 4 m3, což představuje náklad tak kolem
15 tis. Kč. Včetně přečištění, zařízení na čerpání vody do rozvodu užitkové vody
a doplňování vody v případě nedostatku srážkové vody pitnou vodou (např. ASRAINMASTER) je pak náklad na pořízení celé sestavy zařízení, včetně montáže, kolem
45 tis. Kč. Cena včetně stavebních prací a instalace vnitřního rozvodu pak může dosáhnout až
100 tis. Kč. Při svépomocné instalaci a v příznivých podmínkách se naopak dá náklad snížit
až k hodnotě kolem cca 60 tis. Kč.
Dešťová vnitřní kanalizace a požadavky na nádrže na dešťovou vodu
Dešťová vnitřní kanalizace se skládá z dešťových odpadních a svodných potrubí, která odvádí
srážkové vody do zařízení pro čištění a jímky, a svodného potrubí odvádějícího přebytečnou
vodu z jímky do vsakovacího zařízení, dešťové nebo jednotné kanalizační přípojky. Jímka je
tvořena buď podzemní nádrží umístěnou vně budovy, nebo nádrží umístěnou obvykle na
podlaze v suterénu budovy.
Pokud výrobce nestanoví jinak, musí být nádrž na dešťovou vodu umístěná uvnitř budovy
opatřena uzavíratelným vstupním otvorem, přívodním potrubím dešťové vody, bezpečnostním
přelivem a vypouštěcím potrubím s uzavírací armaturou napojeným přímo na dešťovou
vnitřní kanalizaci, sacím potrubím do automatické tlakové čerpací stanice nebo ponorným
čerpadlem, větracím potrubím, a popř. sledováním hladiny.
Pokud výrobce nestanoví jinak, musí být nádrž na dešťovou vodu umístěná pod terénem vně
budovy opatřena uzavíratelným vstupním otvorem, přívodním potrubím dešťové vody,
bezpečnostním přelivem napojeným přímo na dešťovou vnitřní kanalizaci, sacím potrubím do
automatické tlakové čerpací stanice nebo ponorným čerpadlem, větracím potrubím, a popř.
vypouštěcím potrubím s uzavírací armaturou napojeným přímo na dešťovou vnitřní kanalizaci
a sledováním hladiny. Potrubí pro přívod dešťové vody do nádrže se u dna nádrže opatřuje
uklidněním přítoku.
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Hlavní části systému: 1 - řídící jednotka s čerpadlem (AS-RAINMASTER), 2 - doplňování
pitné vody, 8 - filtrační zařízení srážkové vody (AS-PURAIN) [21]
Obr. 9: Příklad řešení zachycení a využití srážkových vod (více na www.asio.cz)

1 - střešní žlab, 2 – potrubí dešťové kanalizace, 3 – filtr, 4 – uklidněný přítok do nádrže (dvě
kolena u dna), 5 – nádrž na dešťovou (nepitnou) vodu, 6 – přepad se zápachovou uzávěrkou
(pokud je napojen přímo na kanalizaci), 7 – zpětná armatura, je nutná při přímém napojení
na kanalizaci, 8 – sací koš s plovákem a zpětnou armaturou, 9 – sací potrubí dešťové
(nepitné) vody, 10 – automatická tlaková čerpací stanice, 11 – tlakový spínač nebo jiné
ovládání čerpadla, 12 – nádržka pro doplňování pitné vody s plovákovým ventilem
a elektromagnetickým ventilem na sacím potrubí (doplňování pitné vody přes volný výtok),
13 – přepad s přerušením (volný výtok), 14 – rozvod provozní vody, 15 – výtokové armatury
provozní vody, 16 – přívod pitné vody.
Poznámka: Automatická tlaková čerpací stanice (10, 11) tvoří komplet s nádržkou pro
doplňování pitné vody (12). Zařízení se dodává jako typový výrobek.
Obr. 10: Zařízení pro využití dešťové vody s doplňováním pitné vody (převzato z [8])
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Úspory s využitím srážkové vody
Tab. 3: Modelové situace s kalkulací provozních nákladů a návratnosti při využití zařízení pro
hospodaření s dešťovými vodami

Účel
Cena
Plocha střechy
Realizace
Provozní náklady
Návratnost
Životnost

½ spotřeby rodinného domu
praní, splachování – 4 osoby
100 000 Kč
min. 120 m2
14 dní
150 Kč / rok
13 let
30 let

Splachování toalet v bytovém domě
splachování – 50 osob
300 000 Kč
min. 400 m2
30 dní
2000 Kč / rok
11 let
30 let

Poznámka k Tab. 3:
- ceny jsou stanoveny dle nabídky firmy ASIO, spol. s r.o. – jedná se o kombinaci výrobků
AS-REWA (nádrž na dešťovou vodu), AS-PURAIN (filtr dešťové vody) a ASRAINMASTER (plně automatická provozní a monitorovací jednotka s čerpadlem, ovládáním
a s integrovaným automatickým doplňováním pitné vody),
- při výpočtu se vycházelo ze spotřeby na klasických toaletách.
- v optimálních podmínkách a při svépomocné instalaci se pořizovací cena dá snížit až na
polovinu, což ve výsledku zkracuje i dobu návratnosti.
Využití objektů HDV i pro zásobování budov provozní vodou
Díky relativně nízké ceně vody z veřejných vodovodů vychází obvykle návratnost použití
zařízení na využití srážkových vod nevýhodně (někde kolem 20 roků), a tak motivace pro
využití srážkových vod je obvykle daná kombinací několika výhod – lepšího působení na
životní prostředí, menší spotřebou pracích prášků atd. V současnosti využití srážkových vod
podpořila i povinnost řešit HDV u nových staveb a rekonstrukcí. V podstatě je řešení
odvádění srážkových vod obvykle spojeno s jejich akumulací, odtud už je jen kousek k jejich
dalšímu využití, protože skladování srážkových vod je tou největší položkou v pořízení
systému na využití srážkových vod. Z tohoto důvodu je v této publikaci hospodaření se
srážkovými vodami popsáno podrobněji v dalších kapitolách.
Využití srážkové vody jako vody pitné
Využití srážkové vody jako vody pitné je další možnost, jak se zcela zbavit závislosti na
veřejném vodovodu. Řešení spočívá v tom, že se přímo pod příslušné výtokové ventily
nainstaluje zařízení, které zabezpečí jakost pitné vody – doporučuje se zahrnout poddřezovou
reverzní osmózu spojenou s UV lampou a mechanickou předfiltrací. Záleží na kvalitě vstupní
vody, ale zpravidla by takové zařízení bez čerpání, pouze s posilovacím čerpadlem
a UV lampou mělo stát okolo 10 000 Kč. Výtěžnost uvedeného zařízení je asi 50 %
a produkce cca 7 l/h, přičemž záleží na typu membrán. Návratnost nemá smysl počítat –
výhodnost vychází ze srovnání s cenou napojení na veřejný vodovod. Co se týká senzorických
vlastností, pokud by voda měla být používána na pití, a to přímo jako pitná voda, pak je
možné ještě doplnění zařízením, které by ji obohacovalo, co se týče minerálů. Zpravidla je
však pro pokrytí potřeb lidského organismu jednodušší a levnější nákup minerálních vod.
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Využití šedých vod
Oddělení a využití šedých vod
Šedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč,
které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména z koupelen, je možné
po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů
a zalévání zahrad.
Oddělení a využití šedých vod vede k nižší produkci odpadních vod tím, že se čistí šedé vody
(voda z koupelen) a následně se jako bílá voda používají na zálivku nebo mytí podlah, mytí
techniky, splachování toalet atd. Výhodné je použití tam, kde je nedostatek vody nebo se voda
nedá vypouštět a je nutné odpadní vody odvážet. Výhodou je ekonomičnost řešení, zejména
ve spojení s recyklací tepelné energie. Ekonomické přednosti vyniknou u staveb, kde se
hospodaří s větším množstvím teplé vody (wellness, bazény). Recyklace šedých vod má již
řadu sofistikovaných řešení (nejčastěji s využitím membránových technologií), ale přirozeně
intuitivně vznikly postupy zcela amatérské – nabrat z vany po osprchování hrníčkem vodu do
kýble a použít ji ke spláchnutí záchodu nebo si umývat ruce nad splachovací nádržkou
toalety.
Za zvážení stojí, zda z pohledu výhodnosti recyklace vyřadit z šedých vod vody z kuchyní
(podstatné navýšení nákladů na čištění) a praní (navýšení RAS a někdy nevhodné pH).

Obr. 11: Příklady zařízení na využití šedých vod – systém AS-GW/AQUALOOP (vlevo)
a toaleta s integrovaným umyvadlem nad splachovací nádržkou [21]
Produkce šedé vody (z umyvadel, van, dřezů, praček, a popř. myček nádobí) činí
v domácnostech cca 70 % z celkové produkce odpadních vod a v komerčních budovách cca
27 % z celkové produkce odpadních vod. Produkce šedé vody pouze z koupelen (umyvadel,
van a sprch) činí v domácnostech cca 29 až 34 % z celkové produkce odpadních vod
Nádrž pro šedou vodu se má dimenzovat na denní potřebu provozní vody. To je rozdíl oprati
návrhu objem nádrže pro dešťovou vodu, která se stanovuje na 2 až 3 týdny suchého počasí,
přičemž se zohledňuje využití provozní vody v budově (každý den, jen v pracovních dnech
apod.) a počet dnů, kdy se zalévá nebo kropí.
Dělení šedých vod a jejich vlastnosti [4]
Rozdělení šedých vod:
 neseparované šedé vody,
 šedé vody z kuchyní a myček,
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 šedé vody z praček,
 šedé vody z umývadel, van a sprch.
Tab. 4: Naměřené hodnoty hydro-chemických parametrů a vzorových parametrů odpadních
vod v šedých vodách
Chemické vlastnosti
pH [-]
Tvrdost [mg/l ]
BSK5 [mg/l ]
CHSK [mg/l ]
Sulfát [mg/l ]
Chlorid (Cl) [mg/l ]
Oleje a tuky [mg/l ]

Prádelna
9,3-10,00
48-380
375

Koupelna
5-8,1
18-52 jako CaCO3
76-200
280 až 8000
CHSKCr
12-40
3,1-18
37-78

9,0-88
8,0-35

Kuchyň
6,3-7,4
26-1600
-

Charakteristické je kolísání hodnot znečištění, které vyplývá z rozdílného životního stylu.
Nejméně zatížené jsou vody ze sprch a mytí. Podle zatížení se dá šedou vodu dělit na
vhodnou a podmíněně použitelnou pro recyklaci. Použitelná je voda z umyvadel, van a sprch
a podmíněně použitelná z oblasti kuchyně a myčky na nádobí.
V České republice podrobnější předpis pro využití šedých vod chybí. Prozatím lze využít
zahraničních předpisů, např. britskou normu BS 8525-1, kde jsou vedle technických
požadavků uvedeny i požadavky na ukazatele jakosti provozní (bílé) vody týkající se
zdravotních rizik.
Tab. 5: Orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování provozní (bílé) vody podle
BS 8525-1 [7]

Parametr

Aplikace postřikem
Tlakové mytí,
zahradní
rozstřikovač a mytí
vozidel

Aplikace bez postřiku
Splachování
WC

Zavlažování
zahrad A)

Escherichia coli
Nezjištěno
250
250
počet/100 ml
Střevní enterokoky
Nezjištěno
100
100
počet/100 ml
Legionella
pneumophila
10
N/A
N/A
počet/100 ml
Koliformní bakterie
celkemB)
10
1000
1000
počet/100 ml
Rozdíl je v hodnotách pro činnosti, kde vzniká aerosol a kde aerosol nevzniká.
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Praní
Nezjištěno
Nezjištěno
N/A
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Poznámka k Tab. 5:
a) Pokud by voda byla použita v zelinářských zahradách, měly by být informace o úpravě
těchto plodin před použitím poskytnuty odběratelům (doporučení pro vaření, loupání,
o důkladném omytí v pitné vodě).
b) „Celkové koliformní bakterie“ je ukazatelem provozního parametru pro interpretaci.
Po stránce ekonomické je zřejmé, že největších ekonomických efektů se dosáhne použitím
systémů se současným využitím srážkových vod a šedých vod a u budov s velkou možnou
spotřebou bílých vod. Různé kombinace je třeba zvážit s ohledem na místní podmínky a cenu
nakupované vody [7][8].

Poznámka: 1 – zařízení na čištění vod, 11 – společná akumulace vyčištěných a srážkových
vod, 18 – WC a 19 – zdroj užitkové vody na zalévání, případně mytí automobilu apod.
Obr. 12: Schéma využití srážkových a šedých vod v lázeňském provozu a RD [7], [12]
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Obr. 13: Schéma uspořádání zařízení na čištění šedých vod a získávání tepla z nich [9]
V současnosti se nejčastěji používá technologické schéma sestávající z MBR reaktoru
a zařízení UV na desinfekci. V minulosti byly používány systémy MBBR (aktivace
s vloženým plovoucím nosičem), pískovým filtrem a desinfekcí pomocí UV.

Obr. 14: Využití šedých vod – technologie MBBR (zařízení s využitím membrán by si
vyžadovalo asi poloviční prostor) (Berlín, Potsdammerplatz) [9].
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Dimenzování akumulačních nádrží a posouzení využití šedé vody
Při návrhu zařízení pro využití šedé vody je důležité jeho správné dimenzování. Zjednodušené
dimenzování spočívá ve stanovení potřeby provozní vody (viz Tab. 2), produkce šedé vody,
dimenzování objemů akumulační nádrže šedé nebo provozní vody a posouzení využití šedé
vody. Nádrž pro šedou vodu se má podle BS 8525-1 dimenzovat na denní potřebu provozní
vody [8].
Produkce šedé vody
Produkce šedé vody v domácnostech činí cca 55 % a v komerčních budovách cca 27 %
z celkové produkce odpadních vod. Množství vzniklých šedých vod kolísají podle míst jejich
vzniku od 57 do 111 l/(EO.den) – pro domácnosti platí spíše nižší čísla. [8], [8]
Příklady využití šedých vod v praxi
1) Rodinný dům – využití šedých vod pro 8 osob
Princip technologie (čištění odpadních vod)
Předčištěná šedá voda je akumulována v biologickém reaktoru, kde je umístěna vestavba ASGW/AQUALOOP 6. Celá nádrž je napojena na havarijní přepad. Vyčištěná voda je čerpána
do druhé místnosti, kde jsou osazeny dvě plastové nádrže - zásobárna vyčištěné šedé
a dešťové vody. Ze zásobní nádrže je voda čerpána do odděleného rozvodu vody pro
splachování.
Návrhové parametry
Množství vody:
Maximální denní nátok:

Základní údaje:
Množství vody
Instalovaný příkon
Chod čistírny
Elektrická energie:
Denní spotřeba el. energie
Roční spotřeba el. energie
Cena elektrické energie
Cena el. energie
Regenerace MBR modulů
Cena
Potřeba pracovní síly
Náklady prac. síly
Celkové provozní náklady
Cena vyčištěné vody
kWh/m3

0,4 m3/d
0,6 m3/d

0,4
0,2
360

m3/den
kW
den/rok

0,36
130
4,0
518
2
1 000
5
500
2 018
14
0,90

kWh
kWh
Kč/kWh
Kč/rok
ročně
Kč/rok
hod/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/m3
kWh/m3
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Investiční náklady bez DPH
Cena vody včetně stočného
Úspora vody
Úspora za vodné a stočné
Provozní náklady
Úspora - náklady
Prostá doba návratnosti

Kč
Kč/m3
m3/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
roků

70 000
77,65
144
11 182
2 018
9 163
7,64

Obr. 15 (vpravo): Fotografická dokumentace z realizace zařízení pro využití šedých vod
v rodinném domě (pro 8 osob) [21]
2) Školské vzdělávací centrum v Brně
Princip technologie
Předčištěná šedá voda je akumulována v biologickém reaktoru o objemu 350 litrů, v němž je
umístěna vestavba AS-GW/AQUALOOP 6. Celá nádrž je napojena na havarijní přepad.
Vyčištěná voda je čerpána do nádrže o objemu 350 litrů. Nádrž na vyčištěnou vodu je možno
doplňovat vodou dešťovou na základě výšky hladiny. Nádrž dešťové vody je umístěna vně
objektu a voda je používána i na závlahu zeleně. Objem nádrže na dešťovou vodu je 4 m3.
Vyčištěná voda (případně doplněná dešťová voda) je čerpána jednotkou AS-RAINMASTER
Eco 14 do rozvodu užitkové vody. Další možností je doplňování jednotky ASRAINMASTER Eco 14 pitnou vodou dle EN 1717 přes volný výtok.
Základní údaje:
Množství vody
Instalovaný příkon
Chod čistírny
Elektrická energie:
Denní spotřeba el. energie
Roční spotřeba el. energie
Cena elektrické energie
Cena el. energie
Regenerace MBR modulů
Cena
Potřeba pracovní síly
Náklady prac. síly
Celkové provozní náklady
Cena vyčištěné vody
kWh/m3

0,6
0,3
360

m3/den
kW
den/rok

0,66
238
4,0
950
2,0
1 000
5
500
2 450
11
1,10

kWh
kWh
Kč/kWh
Kč/rok
ročně
Kč/rok
hod/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/m3
kWh/m3

Investiční náklady bez DPH
Cena vody včetně stočného
Úspora vody
Úspora za vodné a stočné

99 000
77,65
216
16 772

Kč
Kč/m3
m3/rok
Kč/rok
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Provozní náklady
Úspora - náklady
Prostá doba návratnosti

Kč/rok
Kč/rok
roků

2 450
14 322
6,91

Obr. 16 (vpravo): Fotografická dokumentace z realizace zařízení
pro využití šedých vod ve školském vzdělávacím centru (Brno)
[21]
3) Využití šedé vody ve wellness
Princip technologie
Předčištěná šedá voda je akumulována v biologickém reaktoru o objemu 1350 litrů, v němž je
umístěna vestavba AS-GW/AQUALOOP 12. Celá nádrž je napojena na havarijní přepad.
Vyčištěná voda je čerpána do nádrže o objemu 850 litrů. Vyčištěná voda je čerpána jednotkou
AS-RAINMASTER Eco 14 do rozvodu užitkové vody. Další možností je doplňování
jednotky AS-RAINMASTER Eco 14 pitnou vodou dle EN 1717 přes volný výtok.
Základní údaje:
Množství vody
Instalovaný příkon
Chod čistírny
Elektrická energie:
Denní spotřeba el. energie
Roční spotřeba el. energie
Cena elektrické energie
Cena el. energie
Regenerace MBR modulů
Cena
Potřeba pracovní síly
Náklady prac. síly
Celkové provozní náklady
Cena vyčištěné vody
kWh/m3

0,8
0,4
360

m3/den
kW
den/rok

0,81
292
4,0
1 166
2,0
1 000
5
500
2 666
9
1,01

kWh
kWh
Kč/kWh
Kč/rok
ročně
Kč/rok
hod/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/m3
kWh/m3

Investiční náklady bez DPH
Cena vody včetně stočného
Úspora vody
Úspora za vodné a stočné
Provozní náklady
Úspora - náklady
Prostá doba návratnosti

135 000
77,65
288
22 363
2 666
19 697
6,85

Kč
Kč/m3
m3/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
roků

Obr. 17 (vpravo): Fotografická dokumentace z realizace zařízení pro využití šedých vod ve
wellness
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Společné využití srážkových a šedých vod
Jímka může být kombinována s retenční nádrží (tzv. retenční nádrž se zásobním prostorem),
protože podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. je nutný
regulovaný odtok srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Při návrhu objemu se
u retenčních nádrží se zásobním prostorem k retenčnímu objemu přičte objem srážkové vody
určené pro využití, který se bude nacházet pod odtokem z nádrže (jímky).
Využití srážkové vody na koupání a i jako pitné vody
Voda se dá v domě využívat mnoha způsoby a některá řešení jsou opravdu zajímavá, i když
zatím nijak častá.
Praktický příklad
Zařízení AQUALOOP pro rodinný dům (Kelmis, Belgie)
Jedná se o klasický rodinný dům po rekonstrukci pro 4 trvale žijící obyvatele. Dům je
podsklepen (technická místnost), další patro a podkroví jsou obyvatelné.
Voda v domě je řešena velice zajímavě. Dešťová voda ze střechy a malého přístřešku je
svedena do podzemní retenční nádrže o objemu 8 m3, která je umístěna před domem v parku.
V nádrži je umístěna vestavba AQUALOOP pro filtraci dešťové vody. Po filtraci je voda
čerpána do nadzemní nádrže o objemu 300 l (na prostředním Obr. 18 vpravo), umístěné
v technické místnosti. Tato voda je posléze přes UV lampu čerpána zařízením
RAINMASTER Favorit (na prostředním Obr. 18 vpravo nahoře) do rozvodu vody. Na
zařízení RAIMASTER Favorit je možno napojit přes volný výtok i vodu pitnou (splňuje
EN 1818), a to v případě, že je nedostatek dešťové vody. Velkou zajímavostí je, že tato voda
je přednostně používána na sprchování a praní, nikoliv na splachování toalet. Její hygienizace
je zaručena MBR filtrací a zároveň UV lampou.
Šedá voda je svedena od sprch a vany taktéž do technické místnosti. Pro šedou vodu jsou
osazeny dvě nádrže o objemu 300 l (na prostředním Obr. 18 vlevo). První nádrž je brána jako
akumulační/bioreaktor. V této nádrži je osazena vestavba AQUALOOP. Po mechanickém
předčištění voda natéká do nádrže, kde se biologicky čistí a v přesně stanovených intervalech
je přes membrány odtahována do druhé nádrže – zásobní. Velkou výhodou systému
AQUALOOP je možnost zpětného proplachu membrán, a to až do tlaku 3 bary. Toto řešení
zásadně prodlužuje životnost membrány a zabraňuje razantnímu snížení průtoku vlivem
zanášení. Již vyčištěná voda je používána pro splachování toalet a pro zálivku zahrady.
Pitná voda je používána pouze na vaření, a pokud není dostatek vody, i pro sprchování.
Takovéto zapojení umožňuje plně využít jak dešťovou vodu, tak i vodu šedou. Pro srovnání je
možno uvést, že roční spotřeba pitné vody v této domácnosti je cca 10 m3.
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Obr. 18 Zařízení AS/GW-AQUALOOP instalované v rodinném domě (vlevo), umístění
nádrží v technické místnosti (uprostřed) a schéma systému AS-GW/AQUALOOP (vpravo)
Využití tepla z odpadních vod 9
Teplo lze odbírat přímo v budově, na odtoku z budovy, v kanalizační síti nebo na (za) ČOV
(viz Obr. 19). Každé z míst má své specifické podmínky a omezení. Odběr na odtoku
z objektu či přímo v budově je u většiny staveb omezen nerovnoměrným a přerušovaným
průtokem. Vhodné využití je tudíž omezeno na objekty s vyšším množstvím odpadní vody,
jejíž odtok je v době provozu nepřerušovaný. Jedná se např. o potravinářské nebo jiné
průmyslové provozy, aquaparky nebo léčebná zařízení.
V mnoha případech, realizovaných v posledních letech, je již využití tepla z odpadní nebo
technologické vody realizováno v budovách (v jednodušších případech jen předáním energie
přes stěny výměníků). Oproti tomu získávání tepla z odpadní vody ve vhodných místech trasy
kanalizační sítě nebo na (za) ČOV praktické aplikace v rámci ČR nemá.
Odběrové místo může být na kanalizační stoce přímo v trase hlavního průtoku odpadní vody
nebo na vedlejším proudu (bypass). Umístění výměníku determinuje jeho tvar. Výměník
nesmí zbytečně zmenšovat průřez cesty či způsobit místní ukládání nerozpuštěných látek.
Řešit je nutno přístup pro kontrolu a údržbu. Mezi výhody umístění odběru na síti je relativní
blízkost možného místa pro odběr tepla, otázkou jsou ale právní a finanční vztahy týkající se
stokové sítě.

a. odtok z budovy

b. kanalizační stoka

c. odtok z ČOV

Obr. 19: Lokalizace míst pro možnost odběru tepelné energie z odpadní vody a možný způsob
využití tepla pomocí tepelného čerpadla (vytápění, předehřev teplé vody) 9
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Využití tepla z šedých vod aneb získávání tepla přímo v budově
Průměrný objem vyprodukované šedé vody se pohybuje mezi 55 – 112 l/EO.den u rodinných
domů. Ve větších aplikacích - hotely, bazény, wellness centra - je spotřeba teplé vody až
400 l/EO.den. Teplota vody v těchto zařízeních je vyšší než teplota běžných komunálních vod
- pohybuje se mezi 18 až 35 °C. Pokud jsou tyto vody vypouštěny do stokové sítě, mají
pozitivní vliv na čistící proces na stávajících čistírnách odpadních vod, protože v zimě
zlepšují čisticí proces. Při dnešních cenách energií jsou provozovatelé nuceni snižovat
provozní náklady a tím i udržitelnost provozu. Recyklace tepla z šedých vod je jedním ze
způsobů, jak snížit náklady na ohřev TUV (teplá užitková vody), provozní teplé vody, popř.
na vytápění objektu. Ačkoliv je toto téma v ČR stále ještě na okraji pozornosti, jsou již
realizovány první aplikace, ať už na znovu využití vody nebo na rekuperaci tepla.
Využití tepla v dalších objektech – lapácích tuků a čerpacích stanicích
Novinkou je využití tepla z dalších objektů a zařízení, ve kterých dochází k akumulaci
a zdržení vod. Zejména výhodné je to v lapácích tuků, kde ochlazení vody navíc pomáhá
lepšímu zachycení tuků.
Srovnání metod používaných pro odběr tepla – lokální a centrální systémy
Odebírání tepla z odpadní vody můžeme provádět buď lokálně, nebo centrálně. O volbě,
kterou metodu použít, rozhoduje průtok odpadní vody. Pro menší aplikace a rodinné domy je
investičně zajímavější lokální rekuperace tepla, která reaguje na aktuální spotřebu. U větších
aplikací je možno odpadní vodu akumulovat, odebrat z ní potřebné teplo a až poté jí vypustit
do stokové sítě nebo na čistírnu odpadních vod.
Lokální systémy jsou vhodnější pro rodinné domy, kde je průtok vody menší a zároveň
investice jsou daleko menší než u centrálních systémů. Je to dáno jednoduchou konstrukcí
těchto výměníků. U novostaveb je zabudování těchto výměníků velice jednoduché
i investičně zajímavější. Při návrhu používáme počítačové modelování, u kterého je možno
dostatečně vyladit tvar a ideální velikost teplosměnné plochy.
Centrální systémy jsou investičně náročnější. Teploty, kterých lze dosáhnout, jsou však
daleko vyšší a hodí se i pro provozní aplikace, jako jsou prádelny, bazény atd. Návrhy nádrží
a výměníků jsou prováděny opět pomocí počítačového modelování a to především kvůli
minimalizaci investičních nákladů a co největší účinnosti systému.
Lokální systémy
Lokální systémy rekuperace tepla jsou založeny na principu odebírání tepla z odtékající vody,
která předehřívá studenou vodu do sprch nebo jiných aplikací. Jak již bylo řečeno výše,
lokální systémy jsou vhodné pro rodinné domy a menší provozy.
Existují opět dva druhy aplikací, a to:
 předehřev studené vody pro okamžitou spotřebu,
 předehřev studené vody do zásobníku TUV.
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Obr. 20: Možné zapojení lokálního systému předehřevu vody pro okamžitou spotřebu 9
a) předehřev studené vody pro okamžitou spotřebu
Výhodou tohoto zapojení je, že předehříváme vodu vždy, když je spotřeba. Časová prodleva,
od které je předehřátá voda k dispozici, je závislá na délce potrubí a umístění tepelného
výměníku. Teplota předehřáté vody se pohybuje kolem 20 °C. Tuto vodu lze přímo napojit do
okruhu sprch nebo umyvadel. Toto opatření má za následek snížení spotřeby teplé užitkové
vody. Ve směšovací baterii tak smícháváme menší poměr teplé vody ku studené vodě. Tento
systém má větší účinnost než předehřátí vody do zásobníku TUV, protože je umístěn blíže
směšovací baterii a nedochází ke ztrátám.
b) předehřev studené vody zásoby TUV
Druhou možností je vést předehřátou vodu do zásobníku teplé užitkové vody, kde se pak
dohřívá na příslušnou požadovanou teplotu. Tady se dá s výhodou použít stratifikace vody do
zásobníku – tzn. teplotu odvádět do místa ve výměníku, které má příslušnou teplotu. Tento
systém je investičně náročnější a má menší účinnost než výše popsaný systém.
Centrální systémy
Centrální systémy jsou vhodné pro větší objekty, které produkují větší množství šedých vod.
U těchto aplikací, kde je odběr vody kolísavý, se voda shromažďuje v akumulační jímce,
která slouží jako zdroj tepla pro primární okruh tepelného čerpadla. Velkou výhodou tohoto
uspořádání je velice jednoduchá konstrukce tepelného výměníku, který je možno řešit
plastovými trubkami nebo hadicemi – nízké investiční náklady.
Úskalím tohoto řešení je, že nemůžeme vodu ochladit pod bod mrazu. Pokud bychom nechali
tepelné čerpadlo odebírat teplo z šedé vody bez kontroly teploty, tak se může stát, že jímka
zamrzne. Teplo z jímky se tedy odebírá jen při požadovaném průtoku a při požadované
„cílové“ teplotě. Při překročení limitní teploty musíme tepelnému čerpadlu umožnit odebírat
teplo z jiného zdroje, popř. kombinovat tepelné čerpadlo s jiným zdrojem tepla. Při použití
tepelného čerpadla je možno dodávat teplo i do rozvodné sítě teplovodního vytápění.
Nespornou výhodou je možnost chlazení pomocí tepelného čerpadla v letních měsících.
Dnešní tepelná čerpadla mají již v běžné výbavě i chladící režim.
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Závlaha odpadní nebo vyčištěnou vodou
Pro nás Evropany možná nejkontroverznější způsob likvidace odpadních vod, protože se nám
„příčí“ zabývat se svými vlastními produkty - vycházíme z filosofie „co odteče, to neznečistí
můj pozemek a dům“. Je pravdou, že nás v minulosti nic nenutilo s vodou šetřit, tak jako jiné
národy. Například Australani, kteří si musí vodu koupit půl roku předem, aby ji pak měli,
když ji budou potřebovat, se na vodu dívají jinak – je pro ně hmatatelně konkrétním zdrojem
nutným k žití. Z nadhledu je docela paradoxní, jak si znečistíme vodu nečistitelnými
„sajrajty“ kvůli tomu, abychom měli prádlo voňavější, a jak pak bojujeme proti tomu, aby tato
voda byla použita na závlahu vlastního pozemku, a zdůvodňujeme to nějakými pravidly, která
jsme si sami nastavili… a vedle toho propagujeme vize o udržitelnosti.
Když se vrátíme zpět do reality, oprostíme se od vizí a vezmeme to prakticky, pak závlaha
vede k redukci množství odpadní vody a má tedy stejné výhody jako využití šedých vod,
navíc je zřejmá i úspora energie a efekt využití nutrientů. Naopak nutrienty nekontaminují
povrchové vody – pro logicky uvažující je to ideální zkratka od použité vody k použitelné
vodě. Např. v Austrálii obvykle likvidují (využijí) až 1 m3/rok vody na závlahu 1 m2 trávníku.
V podmínkách České republiky lze za vegetační období, pokud chceme vyhovět podmínce
bezpečného nevypouštění do vod podzemních, zlikvidovat (použít) vody od 1 EO na 100 m 2
trávníku.

Obr. 21: Využití použitých komunálních vod na závlahu městské zeleně (Austrálie) [21]
Využití vody z čisticích stanic pro závlahu rostlin
Jako významný zdroj vody pro závlahu okrasných ploch a ovocných stromů se jeví přečištěná
odpadní voda z čisticích stanic (recyklovaná voda).
Tato voda má určité specifické vlastnosti oproti vodě používané pro závlahu z řek a nádrží.
Při její aplikaci je nutné tuto skutečnost zohlednit. Recyklovaná voda má zejména i po
dokonalém přečištění výrazný zápach, takže závlaha pomocí postřiku je nevhodná. Dále
obsahuje větší množství mechanických nečistot, takže je potřeba dimenzovat filtraci oproti
standardnímu doporučení, a to zhruba 4x. Je třeba se vyhnout závlaze postřikem u ovoce
a zeleniny, kde by voda byla v přímém kontaktu s plody. Pro zalévání recyklovanou vodou je
tedy nejvhodnější závlahový systém kapkovou závlahou.
Systém se skládá z čerpadla, hlavního ventilu, filtrace, hlavních a distribučních rozvodů,
ventilů pro jednotlivé závlahové sekce a kapkovacích hadic.
Nejvhodnější způsob kapkové závlahy je závlaha podzemní, kdy se kapkové hadice umístí do
hloubky 5-20 cm podle typu půdy a podle druhu pěstovaných rostlin. Dále je možné položit
kapkovou hadici na povrch půdy k zavlažovaným rostlinám a zasypat mulčem (kůrou, dřevní
štěpkou atd.). Zamezí se tak nepříjemnému zápachu z recyklované vody.
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Nedílnou součástí závlahových systémů pro recyklovanou vodu je i dokonalé řízení závlahy.
Řídící ovladač (počítač) otvírá a zavírá elektrické ventily na jednotlivých závlahových sekcí
podle časového režimu s blokovacím vlhkostním čidlem.

Obr. 22: Možnost akumulace vyčištěné vody za ČOV (závlaha) [21]
Příkladem pro využití recyklovaných vod pro závlahu městské zeleně je španělské město
Alicante, kde je cca 200 m3/hod recyklované vody použito na závlahu parků a dalších
okrasných ploch.
Využití recyklované vody, nejen v aridních a semiaridních oblastech, je nový perspektivní
způsob, jak omezit tlak na stávající zdroje vody.
Z hlediska dosažení vyšší čistoty vody a zároveň i snížení zápachu je pak možné použít
(zejména u nepravidelně obývaných objektů) sestavu s anaerobním předčištěním
a vertikálním biofiltrem – nevýhodou z pohledu zavlažování je, že voda je čištěním zbavena
amoniaku a z velké části i celkového dusíku. Výhodou naopak je, že z hlediska průsaku do
podzemních vod je to bezkonfliktní řešení, a to i z hlediska současné vodoprávní legislativy.
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Obr. 23: Využití sestavy AS ANASEP + AS ZEON k vyčištění odpadní vody pro závlahu
[21]
Další speciální příklady využití odpadních vod na závlahu
Jednou z možností je přímé použití odpadních vod na závlahu. Je zřejmé, že nepůjde
zavlažovat odpadní vodou přímo postřikem. Je však možné využít speciálních zavlažovacích
systémů (v ČR – ASIO, spol. s r.o.) ke kapkové závlaze.

Obr. 24: Aplikace závlahy odpadní vody s využitím systému AS-GEOFLOW [21]
V rámci jednoho projektu bylo zkoumáno i společné využití srážkových vod a odpadních vod
jako užitkové vody v domě. Z odpadních vod je navíc oddělena moč. Vyčištěná voda je
skladována spolu se srážkovou a pak použita i na závlahu postřikem (pozor – je třeba vodu
hygienicky zabezpečit; oddělením moči dojde k podstatnému snížení zápachu).
V jednom konkrétním případě byl navržen systém sloužící na využívání předčištěné surové
odpadní vody z rodinného domu. Celý systém tvoří předčištění (ideálně septik (např. ASANASEP), popřípadě DČOV (AS-VARIOcomp K)), akumulační nádrž s čerpadlem (Ø 1 m),
armaturní šachta (Ø 1 m), kapkovací hadice (pro 5 EO vychází většinou na 150-250 m2)
a odvzdušňovací šachtička (Ø 315 mm). Systém je možné provozovat pouze ve vegetačním
období, tzn. 7-9 měsíců v roce. Zbytek roku se musí řešit pomocí akumulace a odvážení
fekálním vozem. Kompletní dodávka zavlažovacího systému bez montáže by se pohybovala
mezi 70-80 tis. Kč.
Návratnost uspořádání, které řeší akumulaci vyčištěné vody a její použití na závlahu (včetně
předčištění a čerpadla na závlahu) je v současnosti v českých podmínkách přes 20 let. Proto je
řešení zatím aktuální jen tam, kde je nedostatek vody (např. ve Středomoří).
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Obr. 25: Příklad uspořádání společného řešení srážkových a odpadních vod Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI (HDV)
HDV jako komplexní přístup ke srážkovým vodám obecně
K HDV je třeba přistoupit komplexně, tj. propojit problematiku řešení neškodného odvádění
dešťových (srážkových) vod s problematikou využití srážkových vod jako vody provozní.
Základním principem udržitelného přístupu je koncepce přírodě blízkého hospodaření se
srážkovými vodami v urbanizovaném povodí, která se v maximální možné míře snaží
napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací.
Důvodů, proč jsou v poslední době podporována řešení vedoucí k zadržování vody v krajině,
je několik. Dříve byly dešťové vody běžně odváděny do kanalizace, kterou v případě silných
dešťů značně přetěžovaly. V kanalizaci se navíc dešťovka smísí se splašky a na ČOV pak
následně musí být čištěna se zbytečně vysokými náklady. Ač nás to možná hned nenapadne,
problémem je i velké množství dlážděných, vybetonovaných a jinak zpevněných ploch –
nejen, že nedovolují vsáknutí dešťových vod, ale navíc urychlují jejich odtok ze zastavěných
území, čímž zvyšují riziko lokálních záplav. V globálu pak dochází k poklesu hladiny
podzemní vody a naopak navýšení průtoku v povrchových vodotečích. A právě to jsou
důvody, proč jsou dnes podporována a v mnoha případech vyžadována řešení umožňující
zasakování nebo jiné využívání dešťové vody přímo pozemku, kam voda dopadne. Pomocí
nich vrátíme vodu do jejího přirozeného koloběhu.
Obecné požadavky na řešení HDV
Novinkou z hlediska hospodaření se srážkovými vodami je v roce 2010 novelizovaný zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), který vstoupil v platnost 1. 8. 2010. Z hlediska
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hospodaření s dešťovými vodami je podstatné, že je v něm nově obsažena definice
srážkových vod a částečně jsou stanoveny i podmínky obecného nakládání se srážkovými
vodami:
254/2001 Sb., §5, odst. (3)
Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání stavebníci povinni podle
charakteru a účelu užívání těchto staveb zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění
povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek (srážkových vod) na tyto stavby
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební úřad nesmí bez splnění
těchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo
rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani
rozhodnutí o změně užívání stavby.
Vodní zákon tedy jednoznačně požaduje buď vsakování, anebo alespoň zadržení srážkových
vod před jejich odvedením do vodního toku či kanalizace. Toto se týká nejenom nových
staveb, ale též změn staveb a změny jejich užívání, to vše v souladu se stavebním zákonem.
Stejný požadavek je obsažen i ve stavebním zákoně. Relevantní je zejména Vyhláška MMR
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, která byla v roce 2009
novelizována Vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou byly stanoveny nové požadavky na řešení
srážkových vod:
501/2006 Sb., §20, odst. (5), písm. c)
Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno…
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch,
pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno:
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami
umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do
vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení
k jejich zachycení, nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do
jednotné kanalizace.
Toto platí pro všechny stavební pozemky, pouze u pozemků staveb pro bydlení a pro
rodinnou rekreaci je stanoveno, že:
501/2006 Sb., §21, odst. (3)
Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20, odst. (5) písm.
c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře
pozemku činí v případě
a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,
b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
HDV vyžaduje též vyhláška č. 268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavby“.
Technická podpora
V oblasti HDV byly dlouhou dobu k dispozici pouze technické a normativní podklady
zahraniční, zejména německé směrnice ATV a DWA. V současné době jsou zpracovávány
dva základní české normativní dokumenty, a to normy:
 ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod (vyšla 02/2012)
 TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami (vyšla v roce 2013)
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ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod
Norma popisuje rozsah a způsoby provádění geologického průzkumu pro vsakování
srážkových povrchových vod. Stanovuje omezující podmínky pro vsakování srážkových
povrchových vod. Norma přináší základní přehled v současnosti používaných povrchových
a podzemních vsakovacích zařízení. Norma uvádí postup a příklady výpočtů retenčních
objemů vsakovacích zařízení, zabývá se mírou bezpečnosti proti přeplnění vsakovacích
zařízení a přetékání srážkových vod na povrch. Do normy jsou přiloženy aktualizované
tabulky návrhových úhrnů srážek v České republice.
TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami
Tato norma řeší nakládání se srážkovými vodami zejména na pozemku stavby (decentrální
způsob odvodnění), ale jsou uvedena i centrální opatření, která jsou řazena za opatření
decentrální (řetězení do série) tak, aby byl vytvořen funkční systém přírodě blízkého
odvodnění. V této normě jsou uvedena také opatření pro snížení množství (případně prevenci
vzniku) srážkového odtoku.
Proto se TNV 75 9011 věnuje opatřením k prevenci vzniku srážkového odtoku pouze tak, aby
je zasadila do kontextu uvedených technických norem. Tato norma obsahuje návod ke
správné volbě příjemce srážkových vod a ke správnému technickému řešení.

Obr. 26: Infiltrační mulda v zástavbě RD (Wien, Rakousko) a příklad zelené střechy na RD
(Ulm, Německo) [21]
Přírodě blízké hospodaření se srážkovými vodami
Objekty HDV jsou ve značném množství případů spojeny s nižší či vyšší vegetací, kterou
v prostředí měst nazýváme „zelená infrastruktura“. Spojení vodohospodářského účelu
s vegetací působí synergicky a nepřímo přináší řadu pozitiv ve zdravotní a sociální oblasti.
Přírodě blízké HDV má pro danou lokalitu další řadu ekologických i ekonomických přínosů:
 zadržování a vsakování srážkových vod - snižuje se objem i maxima povrchového odtoku,
čímž se snižuje hydraulické a látkové zatížení toků,
 vsakování do podzemí se obnovuje (zvyšuje) zásoba podzemních vod a zásobování
recipientů v době sucha,
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 snížení množství srážkových vod umožňuje navrhovat menší profily stok a objemy
dešťových nádrží, zároveň se zmenšuje zatížení čistírny odpadních vod (ČOV), čímž se
zvyšuje účinnost čištění odpadních vod,
 zadržení srážkových vod v terénu se projeví ve zvýšení výparu a zlepšení mikroklimatu
v urbanizovaných oblastech,
 zařízení HDV jsou často součástí ploch veřejné zeleně a mají estetický přínos pro
urbanizované území,
 využíváním akumulované srážkové vody v nemovitostech jako vody užitkové (WC,
závlaha, praní, úklid) se snižuje potřeba pitné vody.

Obr. 27: Změna v myšlení při odvádění odpadních vod [21]
Zařízení bezprostředně související s hospodařením (nakládáním) se srážkovými vodami je
možné rozdělit do těchto skupin:
a) zařízení na jímání, dopravu, úpravu a akumulaci srážkových vod,
b) zařízení na využití srážkových vod,
c) zařízení na zasakování a neškodné odvádění srážkových vod.
Zařízení na jímání, dopravu, úpravu a akumulaci srážkových vod
Srážkové vody vhodné pro další způsoby jejich využívání se jímají ze střech, chodníků
a jiných poměrně čistých ploch. Srážkový odtok ze střech se zachycuje v okapních žlabech
a svody se přivádí do dešťové kanalizace (pokud existuje), na úpravárenskou jednotku
nebo do akumulačních nádrží.
K jímání vody ze zpevněných ploch se využívají jímací žlábky a trubní odvody vody. Při
jímání vody ze zpevněných ploch dalšímu užívání předchází její úprava. Ta spočívá nejčastěji
v těchto opatřeních:
 odstranění hrubších nečistot na samočisticím sítovém spádovém filtru,
 zachycení usaditelných látek ve vertikální nebo lamelové usazovací nádrži,
 odstranění jemných nečistot filtrací přes filtry s jemným kamenivem z křemičitého písku,
vodárenského písku, drceného krystalického vápence.
K jednodušším zařízením patří úprava srážkových vod na půdním (zemním) filtru. Tato
úprava vyhovuje využití srážkové vody k závlaze trávníků, zemědělských plodin, ovocných
a parkových dřevin.
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1 - přívod srážkových vod, 2 - retenční prostor filtru, 3 - filtrační prostředí, 4 - jímací
perforované prostředí, 5 - těsnící fólie, 6 - srážková voda, 7 - revizní šachtice, 8 - vstup do
akumulační nádrže s větracím komínkem, 9 - akumulační nádrž na srážkovou vodu.
Obr. 28: Schéma půdního filtru pro jednoduchou úpravu srážkových vod [14]
Způsoby využívání srážkových vod
Způsoby využívání srážkových vod závisí na jejich množství, jakosti, způsobu úpravy,
místních podmínkách apod. V podstatě se jedná o tyto možnosti:
 využívání převážné části vod ze srážek přímo na zelených střechách k zabezpečení
evapotranspirace,
 po potřebné úpravě k závlaze zeleně, parkových ploch, travnatých hřišť, napájení malých
vodních nádrží apod.,
 závlaze zahrádek s užitkovými plodinami, okrasné a zahradní zeleně a malých parkových
ploch v okolí staveb,
 využívání upravených srážkových vod k čištění veřejných chodníků, parkovacích ploch
a místních komunikací,
 v rodinných domech k využívání upravených a hygienizovaných (dezinfikovaných)
srážkových vod na splachování WC, praní prádla, zálivku, čištění domovních prostor,
 po úpravě a hygienizaci k napájení okrasných a víceúčelových vodních nádrží v okolí
domů a rekreačních objektů.
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Obr. 29: Vegetační střechy a využití srážkových vod v domácnostech [21]
Zasakovací - infiltrační zařízení
Použití různých objektů závisí na okrajových podmínkách v dané lokalitě, jako jsou možnost
zasakování, infiltrační schopnost půdy, poloha hladiny podzemní vody, znečištění dešťové
vody či půdního horizontu, prostorové podmínky atd.
V oblasti HDV se setkáváme s těmito základními typy objektů [20]:
 plošné zasakování (umělá infiltrační plocha),
 zasakovací průleh (terénní deprese),
 zasakovací rýha,
 zasakovací systém průleh-rýha,
 zasakovací šachta (studna),
 zasakovací nádrž (poldr),
 podzemní retenční a zasakovací nádrže (plastové voštinové bloky),
 malé vodní nádrže s retenčním prostorem a břehovou infiltrací,
 řízený mokřad s vymezenou infiltrační plochou.
Plošné zasakování (umělá infiltrační plocha)
Při tomto způsobu zasakování je srážkový odtok bez jakékoli retence odváděn přímo na
určenou plochu, která je zatravněná nebo je její povrch upraven tak, že umožňuje přímé
zasakování na místě (např. parkovací plocha). S ohledem na krátkodobou zasakovací
schopnost trávobetonových tvárnic nebo dlažeb s mezerami je tento způsob odvodnění stále
méně často vnímán jako plošné zasakování.
Zasakovací průleh (terénní deprese)
Zasakovací průlehy jsou mělké a široké zatravněné objekty. Doporučuje se, aby hloubka
zadržené vody nepřesáhla 30 cm. Zasakování v průlezích se obecně používá tehdy, pokud
není k dispozici dostatečná nebo dostatečně propustná plocha k plošnému zasakování.
V zasakovacím průlehu má docházet pouze ke krátkodobému zadržení vody, což znamená, že
propustnost podloží Kf by měla být větší než 5.10-6 m/s .
Vsakovací průlehy (Obr. 30) tvoří mělké umělé terénní deprese s travním porostem
a propustnými půdami, umístěné na pozemku v blízkosti budovy.
Vsakovací rychlost vfn se přibližně stanoví ze vztahu (Grauem a Harmsem1986)
vfn = Kfn (d + z) / (2d + z)
(m.s-1)
kde:
vfn
je filtrační rychlost v nenasyceném půdním prostředí,
Kfn
hydraulická vodivost v nenasyceném půdním prostředí (hrubě orientačně je možné
počítat Kfn = 0,5.Kf (m.s-1), (Kf - hydraulická vodivost v nasyceném prostředí),
z
výška vody ve vsakovací (infiltrační) nádrži (m),
d
vzdálenost mezi dnem a nepropustným podložím (m).
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Obr. 30: Uspořádání umělé vsakovací deprese – průleh [14]
Zasakovací rýha (příkop)
Zasakovací rýha je hloubený objekt, do kterého se přivádí srážkový odtok. Rýha může být
vyplněná propustným materiálem – štěrkem nebo plastovými bloky. V obou případech se
využívá retenční kapacity a zasakování do podloží. Alternativním řešením je přívod srážkové
vody perforovaným potrubím umístěným ve filtračním materiálu (Obr. 31). Tento způsob se
používá tehdy, pokud není k dispozici dostatečně velká plocha pro zasakování. Při tomto
uspořádání by měla být umístěna na vtoku do rozdělovacího potrubí sedimentační jímka, příp.
proplachovací šachta na opačném konci potrubí (drenáže).

Obr. 31: Vsakovací rýha s předřazenou usazovací jímkou (nádrží) [14]
Zasakovací systém průleh – rýha
Prvek průleh-rýha se skládá ze zatravněného průlehu a z rýhy, která je umístěná pod ním.
Rýha je vyplněná štěrkovým materiálem. K této kombinaci objektů dochází tam, kde je nutné
malou vsakovací schopnost podloží (kf  5.10-6 m/s) vyvážit zvýšenou infiltrační plochou,
která zvýší infiltraci do propustnějších půdních vrstev a zvýší retenční objem objektu.
Schopnost předčištění srážkového odtoku přes vegetační pokryv zůstává zachována. Jedná
o dva samostatné retenční prostory s vlastními režimy plnění a prázdnění, které ovlivňují
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srážkoodtokový proces a vsakovací schopnosti průlehu i rýhy. Každá část má různou velikost
podle funkce, která převažuje. Průleh má funkci retenční, zasakovací a čistící, rýha infiltrační
a retenční. V dolní části rýhy je uložené perforované potrubí ukončené výškově nastavitelným
šachtovým přelivem do kanalizace nebo do vodoteče. Prvky mohou být v systému zapojeny
v sérii nebo paralelně. Systém vykazuje vyšší bezpečnost v případě paralelního uspořádání.
Existují tři základní typy řešení systému průleh-rýha:
 Typ A (Obr. 32 vlevo) se používá, jestliže vsakovací schopnost podloží je na
úrovni specifického odtoku (max. povoleného odtoku ze stavby do veřejné kanalizace nebo
vodního toku); zasakování srážkové vody je bezpečné ve všech ohledech. Objekt je na
kanalizaci nebo recipient napojen pouze bezpečnostním přelivem.

Obr. 32: Zasakovací průleh – rýha typ A (vlevo) a B (vpravo) [20]
 Typ B (Obr. 32 vpravo) se použije, když vsakovací schopnost podloží je
omezená a zasakování srážkové vody je rovnoměrné. Dodržení specifického odtoku do
kanalizace nebo recipientu zajišťuje regulátor odtoku v šachtě. Součástí objektu je
i bezpečnostní přeliv.

Obr. 33: Průleh typu C (vlevo) a stanovení infiltrace (vpravo) [20]
 Typ C (Obr. 33 vlevo) se navrhuje, když vsakovací schopnost podloží je
minimální nebo je zasakování srážkové vody do podloží nežádoucí. V takových případech je
nutné retenční příkop oddělit od okolního prostředí nepropustnou fólií. Dodržení specifického
odtoku do kanalizace nebo recipientu zajišťuje regulátor odtoku v šachtě. Součástí objektu je
i bezpečnostní přeliv. Tento typ je pouze retenčním objektem s výraznou čistící funkcí
a významnou evapotranspirací.
Zasakovací šachta (studna)
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Zasakovací šachty slouží k lokálnímu zasakování do vhodných podmínek. Šachty by neměly
prostupovat vrstvami s malou propustností, které účinně chrání podzemní vody. Vzdálenost
mezi povrchem filtrační vrstvy a úrovní středního maxima hladiny podzemní vody by
zpravidla neměla být min 1 až 1,5 m. Doporučuje se předřadit před zasakovací šachtu
(studnu) sedimentační jímku. Zjednodušené uspořádání je znázorněné na Obr. 34.

1 - přívod vody, 2 -vsakovací šachta, 3 - perforovaná část vsakovací šachty
Obr. 34: Schéma uspořádání vsakovací šachty [14]
Zasakovací nádrž (poldr)
Suchá zasakovací nádrž je objekt s výraznou retenční funkcí. O zasakovací nádrži je možné
uvažovat, pokud je poměr mezi připojenou nepropustnou plochou a plochou pro zasakování
>15. Je doporučeno, aby hydraulická vodivost podloží byla K>1.10-5 m/s. V opačném
případě se snižuje zasakovací výkon nádrže a neúměrně se prodlužuje doba zatopení nádrže.
Součástí zasakovací nádrže bývá i sedimentační komora.
Podzemní retenční a zasakovací nádrže
Technické řešení vsakování srážkových vod se musí umět vyrovnat s velkými objemy vod
z přívalových dešťů (podle německé normy se v případě přívalového deště počítá na 1 m2
plochy, z níž bude voda odváděna, s cca 13,2 l vody). Možností, jak mohou takové prostory
vypadat, je několik, avšak k modernějším a efektivnějším způsobům patří využití
prefabrikovaných plastových tunelů nebo bloků – jejich výhodou je vysoká akumulační
schopnost (dle typu může být 95-100 % objemu využito k nahromadění vody), úspora
výkopových prací a jednoduchá instalace (díky nízké hmotnosti jednotlivých prvků).
Jednotlivé systémy fungují jako „stavebnice“ – bloky se skládají vedle sebe nebo nad sebe
tak, aby vytvořily objekt o požadovaném objemu. Tunely se skládají za sebe nebo paralelně
vedle sebe, přičemž konce se uzavírají tzv. čely.
a) tunelové systémy
Tunely nemají dno a jejich stěny jsou pokryty otvory – to zaručuje, že nashromážděná voda
bude pozvolna prosakovat do okolní zeminy. Obě čela (počáteční i koncové) jsou opatřena
otvorem pro připojení potrubí, tedy jak přítokového, tak i potrubí pro regulovaný odtok, které
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následně může část vody odvést mimo pozemek. Velkou výhodou tunelů je to, že jejich
zásobní kapacita se blíží 100 %. V porovnání s prostorem zasypaným štěrkem proto
představuje úsporu až 2/3 objemu nutných výkopů. Systém je také velmi lehký a skladný
(tunely se skládají a zapadají na sebe), což snižuje přepravní náklady.

Obr. 35: Zasakování dešťových vod moderními způsoby – tunelový systém AS-KRECHT
(vlevo) a voštinové bloky AS-NIDAPLAST (vpravo) [21]
b) systémy skládané z bloků
Jedná se o kvádry z polypropylenu, které se skládají křižně na sebe tak, aby vyplnily
požadovaný objem, a to maximálně v pěti až šesti vrstvách (může se lišit dle výrobce).
V případě použití v kombinaci s nepropustnými foliemi lze pomocí nich vytvořit retenční
nádrž s řízeným odtokem. Dle výrobce se bloky mohou lišit – některé jsou vybaveny
zalisovanou filtrační membránou, která je přímo součástí daného kusu, jiné jsou celoplastové,
tuto membránu nemají a proti vnikání nečistot je třeba je zajistit jiným způsobem. Některé
bloky (např. voštinové) je třeba osazovat do štěrkové vrstvy, jinde toto nemusí být
vyžadováno. Stejně tak se různé systémy liší tím, zda je nutné při jejich instalaci použít
spojovací materiál – existují totiž i systémy, které nevyžadují žádné upevňovací příslušenství.

Obr. 36: Podzemní retenční nádrž z plastových voštinových bloků [21]
Malé vodní nádrže s retenčním prostorem a břehovou infiltrací
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Doposud poměrně opomíjeným způsobem je použití malých vodních nádrží s vymezeným
retenčním (ochranným) prostorem a břehovou infiltrací, případně doplňkovou infiltrační
plochou. K tomuto účelu jsou vhodné i řízené mokřady, jejich účinek je umocněn vysokou
evapotranspirací.
Tab. 6: Přehled možností malých vodních nádrží srážkových vod
Druh nádrží

Hlavní způsob využití

Důležitá vedlejší funkce

Malé těsněné akumulační
nádrže s břehovou infiltrací
typ B

Akumulace, břehová
a případně i litorální
infiltrace srážkových vod

Zvýšení vlhkosti v okolí nádrže,
výpar z nádrže, zvýšení zásob
podzemní vody

Kombinace akumulační
těsněné nádrže se
vsakovací plochou - C

Zachycení části povrchového
přítoku v retenčním prostoru
a jeho následující infiltrace

Využití srážkových vod,
zlepšení kvality vody, zvýšení
vlhkosti a hladiny podzemních
vod

Akumulační umělé srážkové
víceúčelové nádrže

Akumulace vody z odtoku
srážkových vod a jejich
následující využití

Zvýšení jakosti vody usazením
suspendovaných látek, využití
srážkových vod

Upravené přírodní
a upravené umělé mokřady

Retence srážkových vod
v retenčním prostoru
umělého mokřadu

Zvýšení kvality vody
sedimentací a infiltrací
v porézním prostředí mokřadu

Obr. 37: Příklad uspořádání malé vodní nádrže s břehovou infiltrací
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Obr. 38: Malá vodní nádrž s retencí a břehovou infiltrací (Holandsko) [21]
Mokřady a rybníky s biotopem
Uměle vytvořené mokřady kombinují mělkou nádrž s vodními rostlinami za účelem
biologického čištěni povrchového odtoku (Obr. 39).
Dešťové nádrže s biotopem jsou retenční objekty se zásobním prostorem, které jsou
navrhovaný tak, že část jejich objemu plní sedimentační funkci a část je provozovaná jako
biotop s biologickým čištěním vody. Pro zvýšení čisticí schopnosti se navrhuje cirkulace vody
přes biotop.

Obr. 39: Umělý mokřad a nádrž s biotopem (vlevo) a malá vodní nádrž s biotopem (Wien,
Rakousko) (obojí [21])
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Závěr k HDV
HDV si dnes prožívá fázi zavádění do praxe a asi bude chvilku trvat, než bude všeobecně
pochopeno a všechny detaily budou fungovat tak, jak mají. Potěšitelné je, že trend je
nastartován, vyžadován a že HDV již budeme brát jako běžnou součást našeho života
a nepřekvapí nás to, že voda ze zpevněné plochy bude odtékat mezerami mezi obrubníky na
trávník.

Obr. 40: Konkrétní případ odvádění dešťových vod ze zpevněné plochy (mezery mezi
obrubníky) [21]
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