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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout zdravotně technické instalace v malém 

bytovém domě v pražských Nebušicích, aplikovat zpětné využití odpadních vod vznikajících 

v bytovém domě a jeho okolí. První část se zabývá teorií dané problematiky, hospodařením 

a možnostmi zpětného využití odpadních vod. Další částí je část praktická, ve které je teorie 

aplikována na konkrétní příklad vybraného bytového domu. Konkrétně se jedná o návrh 

retenční nádrže, rozdělení odpadních vod na vody šedé a černé, návrh domovní čističky 

odpadních vod pro čištění a zpětné využití šedé vody a návrh rozvodů vodovodního řádu 

užitkové vody po domě.  

Klíčová slova 

odpadní vody, domácí čistička odpadních vod, zpětné využití odpadních vod, šedá voda, 

černá voda, barevné vody, čištění šedých vod, dešťové vody, využití dešťových vod, 

vodovod, kanalizace, likvidace odpadních vod 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to design sanitary installations in a small apartment 

building in Prague's Nebušice, to apply the reuse of wastewater generated in the 

apartment building and its surroundings. The first part deals with the theory of the issue, 

management and the possibilities of wastewater reuse. The next part is the practical part, 

in which the theory is applied to a specific example of a selected apartment building. 

Specifically, it is the design of a retention tank, the division of wastewater into gray and 

black water, the design of a domestic wastewater treatment plant for the treatment and 

reuse of gray water and the design of water supply systems in the house. 

Keywords 

wastewater, domestic wastewater treatment plant, wastewater reuse, gray water, 

black water, colored water, gray water treatment, rainwater, rainwater reuse, water 

supply, sewerage, wastewater disposal 



 

8 
 

1 Úvod 

V současné době se potýkáme čím dál tím častěji s otázkou a snahou, kde ušetřit. Lidé se 

ale často snaží šetřit pouze za energie, co si už ale velká většina neuvědomí, je zbytečné plýtvání 

pitnou vodou. Toto chování je z určitého pohledu pochopitelné, jelikož v našem státě není nouze 

o pitnou vodu. Téměř kdekoliv se otočí kohoutkem, teče z něj čistá, a hlavně pitná voda. Tato 

voda ale není využívána pouze na vaření a pití, ale i pro osobní hygienu, splachování toalet, 

zalévání zahrady, úklid a další každodenní činnosti. Na některé z těchto činností je používání 

pitné vody zbytečné, a tak dochází k plýtvání s pitnou vodou.  

Průměrná spotřeba vody v České republice na den činí cca. 100 litrů na osobu. Po určitých 

krocích je možné ušetřit přibližně 50% pitné vody, je tak důležité se zamyslet nad znovuvyužitím 

málo znehodnocené vody nejen z ekonomického hlediska, ale hlavně i z ekologického hlediska. 

Každý den je vypouštěno velké množství odpadních vod, které by díky dostupným technologiím 

na trhu bylo možné nadále využít. 

  Snažit se tak ulevit přírodě, jelikož standard na našem území, nemusí být za pár let 

stejný, jaký je dnes. Na pitnou vodu by se už nemělo nahlížet jako na nevyčerpatelný zdroj. Je 

důležité zajistit hospodaření s vodními zdroji a snažit se o co největší úsporu.  

Cílem této práce je představit možnosti znovuvyužití odpadních vod a minimalizovat tak 

zbytečné plýtvání s vodou pitnou a v neposlední řadě snaha o navrácení vody do přírody. Daná 

problematika bude aplikována na bytový dům se snahou co nejefektivněji tento problém vyřešit. 

Praktická část je věnována zpracování projektu vodovodu a kanalizace zvolené varianty. 
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2 Odpadní vody  

Nejprve je potřeba ujasnit, co to vlastně jsou odpadní vody.  

Jedná se o vody, které byly využity člověkem za různými účely a jejíchž kvalita byla tímto 

užitím zhoršena. Znečišťující látky mohou být rozpuštěné (např. soli), nerozpuštěné (např. 

písek), biologicky rozložitelné (tuky) nebo nerozložitelné (např. plasty). Člení se na odpadní vodu 

splaškovou, která vzniká každodenní lidskou činností (pochází například z domácností, škol, 

úřadů atp.), průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových a výrobních podnicích, kde 

míra a charakter znečištění vody závisí na druhu průmyslu a použité technologii výroby. 

V neposlední řadě sem spadají i vody srážkové. [1] 

Jelikož obsahem této práce je zpětné využití odpadních vod v bytovém domě, nadále bude 

řešena pouze problematiku odpadních vod srážkových a splaškových.  

2.1 Vznik odpadních vod  

Jak už bylo výše zmíněno, Česká republika (zatím) nemá problém s dostatkem pitné vody, 

to ale neplatí o většině míst na zemi. Voda je nezbytná k životu, a tak je nutno s ní zacházet 

s rozvahou.  

Obrázek 1-Grafické znázornění denní spotřeby vody na jednoho člověka v České republice [2] 
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Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví se zabývá v hlavě II § 3 hygienickými 

požadavky na vodu. Definuje: „pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, 

která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která 

je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami 

nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství 

a způsob jejího dodávání.“ [3] V drtivé většině domácností je prioritně využívaná pitná voda, 

avšak asi jen polovina je vypita, použita k vaření nebo využita na místech, kde je skutečně 

nezbytností. V České republice činí průměrná spotřeba vody na osobu něco mezi 100-120 litry. 

Jako největší žrout vody je jednoznačně koupelna, na osobní hygienu je spotřebováno asi 

60 litrů na osobu, což je polovina celkové denní spotřeby. Při koupeli v průměrně velké vaně je 

spotřebováno cca. 150 litrů vody, při sprše kolem 60 litrů, na jedno umytí rukou se spotřebují 

přibližně 3 litry vody. Tato voda je znečištěna pouze saponáty a drobnými mechanickými 

nečistotami (vlasy, chlupy atp.), tudíž se jedná o mírně znečištěnou vodu, která odteče bez 

většího využití do kanalizace.  

V kuchyních vznikají už trochu komplikovanější odpadní vody, co se týče jejich zpětného 

využití. Jsou znečištěné jídlem a tuky, což jsou těžko odstranitelné látky. Tyto odpadní vody se 

dají opět využít, znamená to ale vyšší provozní náklady na zařízení a náročnější údržbu. Stejný 

problém se týká odpadních vod vzniklých při praní, můžou obsahovat vyšší podíl chemického 

znečištění. 

V případě toalet a pisoárů vzniká odpadní voda, kterou nelze přečistit a znovupoužít 

v objektu. Jedním spláchnutím toalety se spotřebuje až 10 litrů. Nové toalety už jsou vybaveny 

dvojím splachováním, které je většinou nastaveno na 6 litrů a 3 litry. Právě tuto vodu je možno 

nahradit takzvanou šedou vodou, která bude přiblížena později. [4] [5] [6] 

2.2 Dělení odpadních vod  

Odpadní vody jsou děleny hned na několik druhů. Mezi ty nejméně znečištěné patří 

srážkové odpadní vody. Jako další jsou vody splaškové, ty jsou už nějak zásadněji znečištěny a 

obvykle po kontaktu s člověkem nebo jeho činností.  

2.2.1 Splaškové vody  

Může se jím také říkat odpadní vody barevné: 

• Šedé vody (vany, sprchy, umyvadla…) 
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• Černé vody (toalety, pisoáry)  

o Žluté vody (moč) 

o Hnědé vody (fekálie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 Šedé vody 

Šedá voda je dle EN 12056 splašková odpadní voda z domácností a dalších rezidenčních 

budov mimo průmysl, která neobsahuje moč a fekálie. Jde o odpadní vodu, která pochází ze 

sprch, van, umyvadel. Po úpravě šedé vody vznikne tzv. bílá voda (voda provozní), kterou je 

možné využít pro splachování toalet, pisoárů, úklid a zalévání zahrad. 

Obrázek 2-Schéma vzniku odpadních vod [7] 

Obrázek 3-Grafické znázornění průměrné denní spotřeba vody v domácnosti [8] 
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Na obrázku číslo 3 je vidět, že šedé vody (v grafu značeny šedou barvou) tvoří z celkové 

produkce odpadních vod v domácnosti cca 50 %. Produkce šedé vody z koupelen v domácnosti 

činí cca 34 % z celkové spotřeby vody, potřeba vody pro splachování toalet je 32 %. Jelikož jsou 

tyto odpadní splaškové vody nejsnáze čistitelné, lze je tak po vyčištění znovu použít právě pro 

splachování toalet. (V komerčních budovách se na splachování využije 50-60 % z celkové 

spotřeby vody.) [8] 

2.2.1.1.1 Dělení šedých vod 

Šedé vody se dají dělit podle hodnot znečištění. Podle tohoto aspektu lze šedé vody dělit na: 

• neseparované šedé vody 

•  šedé vody z kuchyní a myček 

•  šedé vody z praček 

•  šedé vody z umyvadel, van a sprch  

• ostatní šedé vody 

Obecně lze uvažovat, že nejméně znečištěné jsou vody ze sprch a mytí. Složitější na využití 

jsou vody z kuchyní (myčka nádobí, dřez). Obsahují množství tuků nebo větší dávku chemického 

znečištění, které znamenají vyšší nároky na vyčištění vody, tudíž i zvýší náklady na provoz a 

údržbu.   

Podle zatížení se dají šedé vody dělit na vhodné a podmíněně použitelné pro recyklaci a 

následné využití. Použitelná je voda z umyvadel, van a sprch a podmíněně použitelná z oblasti 

kuchyně a myčky na nádobí. [8] 

2.2.1.2 Bílá voda  

Bílou vodou nazýváme již přečištěnou a dezinfikovanou odpadní vodu, která splňuje 

požadavky pro použití v domácnosti, ale nedosahuje stejných hodnot jako voda pitná. [9] 

2.2.1.3 Hnědé vody 

Jsou tvořeny odpadními vodami z WC, označují se tak vody, které obsahují fekálie. 

Obsahují dusík, uhlík, fosfor a draslík. Jeden člověk vyprodukuje ročně cca. 50 litrů fekálií. [9] 

Společně se žlutými vodami tvoří vody černé. [10] 

2.2.1.4 Žluté vody 

Stejně jak u vod hnědých se jedná o odpadní vodu z WC a pisoárů, která obsahuje velké 

množství živin, a tak je možné je využít k výrobě zemědělských hnojiv. Žluté vody jsou 

pojmenované díky charakteristické barvě moči, kterou tyto odpadní vody obsahují. Jeden člověk 

vyprodukuje přibližně 500 litrů moči. [9] [10] 
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2.2.1.5 Černé vody 

Jedná se o vody, které jsou běžně odváděné z toalet a pisoárů, tudíž obsahují fekálie a 

moč. Nazývají se tak při společném odvádění žlutých a hnědých vod z klozetových mís. Jsou 

nositeli živin a energie. V případě, že jsou separované od ostatních odpadních vod, jsou tedy 

málo zředěné, lze je vhodnou technologií přeměnit na přírodní hnojivo a využít v zemědělství. 

Toto téma budeme řešit později v kapitole 3.2.2. [10] [11] 

2.2.2 Srážkové vody/dešťové vody  

Srážkové vody nebo taky jinak dešťové vody (hovorově dešťovka) v podobě akumulace 

a následného dalšího použití jsou lidstvem využívány již od nepaměti. Vznikají dopadem 

atmosférických srážek. Nevýhodou srážkových vod je jejich vydatnost a přísun. Jelikož není 

možné odhadnout vydatnost a intenzitu srážek, neví se, zda naakumulovaná voda pokryje 

potřebu vody v období mezi srážkami. [12] 

  

Obrázek 4-Úhrn srážek na území České republiky v roce 2018 [13] 
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Množství srážek je závislé na klimatických podmínkách, tudíž je hodně proměnlivé. 

Primárně byly vždy využívány k zavlažování. Do dnešních dnů je možné se setkat s domácím 

zadržováním dešťové vody v podobě plastového sudu, barelu nebo jinou nádobou, do které 

vede svod ze střechy a zadržuje tak dešťovou vodu pro následné zalévání zahrady.  

Srážkové vody oproti pitným mají výhodu, že u nich není řešeno stočné. Je tak i 

z ekonomického pohledu výhoda je využívat. Avšak vždy do systému využívající dešťové vody je 

nutností napojit na vodovodní řád i pitnou vodu, která se začne čerpat při nedostatku dešťové 

vody. 

V dnešní době tato voda není využívána pouze k závlaze, ale například pro úklid (mytí 

aut…) nebo pro praní prádla. V tomto případě se příznivě projeví měkkost dešťové vody, která 

podstatně lépe rozpouští prací prášky, čímž sníží jejich spotřebu, ale také nemá stejné tendence 

jako tvrdá voda, a to usazovat se a tvořit vodní kámen, tudíž se prodlužuje trvanlivost pračky a 

není za potřebí používat drahé změkčovače. Finanční úspory se tak nedotýkají jen za vodu ale 

také snížené opotřebení pračky a snížené potřeby pracích prostředků. [14] 

Obrázek 5-Úhrn srážek na území České republiky v roce 2020 [13] 
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2.3 Nakládání s odpadními vodami 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, vznikají různé druhy odpadních vod. Je zde 

hned několik způsobů, jak se jich zbavit. Lze je likvidovat centrálně v čistírnách odpadních vod 

nebo decentralizovaně přímo v místě jejich vzniku.  

V první řadě si je potřeba ujasnit všechny dostupné možnosti, které u daného objektu 

jsou.  Nejjednodušší cestou je zbavit se jich pomocí připojení do veřejné sítě, kde se často smíchá 

splašková a dešťová odpadní voda, ztrácí se tak možnosti zpětného využití těchto vod. Ne vždy 

je ta možnost se k veřejné síti připojit, anebo z důvodů maximalizace využití odpadních vod toto 

řešení není vhodné. V tom případě je zde hned několik zajímavých možností, jak s odpadními 

vodami nakládat. Avšak takto vyčištěné vody musí splňovat kritéria týkající se zajištění kvality 

vyčištěné vody. [15] 

Centralizovaná likvidace je založena na odvodu odpadních vod veřejnou stokovou sítí a 

odvedena do ČOV. Tento způsob pracuje na odstranění znečišťujících látek v poměrně krátkém 

čase. Tudíž mezi výhody patří vysoká účinnost čištění a centrální kontrola kvality vypuštěných 

vod.  

Díky decentralizované likvidaci odpadních vod vznikají možnosti v nakládání odpadní 

vodou jako s cennou surovinou, kterou lze využít a zpracovat v místě jejího vzniku. V zahraničí 

se pro vyjádření pojmu decentralizované odvádění a následné zpětné využití odpadních vod 

používá název DESAR (decentralised sanitation and reuse) a začíná se uplatňovat v současné 

době i u nás. [10] 

Obrázek 6-Grafické znázornění možností využití dešťové vody [14] 
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2.3.1 Veřejná kanalizace  

Odvádění odpadních vod pomocí veřejné kanalizace je nejjednodušší řešení, jak se jich 

zbavit. V případě kanalizační přípojky se podle zákona jedná o samostatnou stavbu, k její 

realizaci je zapotřebí uzemní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. [16] 

Veškeré odpadní látky z objektu jsou svedeny a pomocí kanalizační přípojky odvedeny 

do veřejné kanalizace.  

2.3.1.1 Druhy veřejné kanalizace 

U těchto typů nakládání s odpadními vodami dochází k nejkratší možné cestě, jak 

odpadní vody odvést z objektu a nadále už jejich problematiku neřešit. Nedochází tak ale 

k žádnému zpětnému využití.  

2.3.1.1.1 Jednotná kanalizace 

U jednotné kanalizace je splaškové a dešťové svodné potrubí před přípojkou spojeno do 

jednoho. Dochází tak k promíchání obou typů odpadních vod a k následnému odvedení do 

čistírny odpadních vod (ČOV). 

 

  

Obrázek 7-Schématické znázornění dvou příkladů jednotné kanalizace [17] 
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Tento systém má jasnou nevýhodu v zamezení využití dešťových vod. Pomocí této 

metody dochází k jejich znečištění a ČOV zbytečně musí čistit vody, které původně znečištěné 

nebyly. Jelikož se jedná o častý způsob odvodu odpadních vod a je na něm závislé velké množství 

staveb, dochází tak v průběhu přívalových dešťů k přetížení systému.  

2.3.1.1.2 Oddílná kanalizace 

Na rozdíl od jednotné kanalizace je splašková a dešťová kanalizace odvedena od objektu 

odděleným potrubím a následně každá zvlášť připojena do příslušné veřejné kanalizace. Dešťová 

voda je pomocí veřejných rozvodů nejčastěji odvedena do recipientu, zatímco splašková 

nejčastěji do ČOV. Tento systém je oproti jednotnému zásadně výhodnější hned z několika 

důvodů. Za prvé nedochází ke zbytečnému znečištění srážkových vod, a tak neznečištěná 

splaškovými vodami je navrácena do přírody. Další výhodou je ten, že do ČOV se dostává pouze 

splašková odpadní voda, a tak nedochází k jejich přehlcení a nedochází ani k přehlcení 

potrubního systému, který odpadní vodu do ČOV vede. 

Obrázek 8-Schématické znázornění oddílné kanalizace [17] 
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2.3.2 Domovní čističky odpadních vod 

Jedná se o nádrž s několika oddělenými komorami, ve které dochází pomocí 

mechanicko-biologických procesů k přečištění odpadních vod z domácnosti, tak aby bylo možné 

přečištěné vody vsakovat nebo jinak vhodně likvidovat. Dokáže tak odpadní vody zbavit až 97 % 

nečistot.  

DČOV fungují na stejném principu jako ČOV. K čištění odpadních vod obvykle dochází ve 

třech fázích. Tento proces si níže popíšeme na konkrétním produktu od společnosti ASIO AS-

VARIOCOMP K. 

  Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části (A). Zde je zbavena 

plovoucích, mechanických a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu 

rozkladu. Mechanicky předčištěná voda dále natéká pomocí přepadu do aktivačního prostoru 

(B). Zde dochází pomocí provzdušňovacího systému k biologickému čištění odpadní vody. 

Aktivovaná směs natéká do poslední komory (E), odkud je vyčištěná voda pomocí mamutky (F) 

odváděna do odtokového žlabu. [16] [18] 

Legenda: 

A-Usazovací a kalový prostor D-Akumulační prostor 

B-Aktivace   E-Dosazovací prostor 

C-Nosič biomasy  F-Mamutka 

Obrázek 9-Schéma principu DČOV [16] 
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DČOV se doporučuje použít u trvale používaných objektu, nikoliv u objektu, které se 

využívají pouze občas (sezónní ubytováni).  Tento typ čištění odpadních vod potřebuje jejich 

neustálý přísun. 

2.3.3 Kořenová čistička odpadních vod (KČOV) 

Jedná se o nejekologičtější způsob čištění odpadních vod. Respektive jde o uměle 

vytvořený mokřad, ve kterém dochází v několika procesech k čištění odpadní vody, a nakonec k 

vypuštění přečištěné vody, tudíž dochází k jejímu navrácení do přírody. Fungují na principu 

filtrace a sedimentace.  

Prvním krokem je odvod splaškové odpadní vody do septiku, kde je zbavena hrubých 

mechanických nečistot.  Následně je voda pomocí rozdělovacího potrubí rovnoměrně rozvedena 

do filtru, který se skládá z různých frakcí štěrku a písku. Důležitou součástí jsou bakterie, které 

jsou na povrchu zrn, pomocí nich dochází k dokonalejšímu čištění. Jak je z obrázku i názvu 

zřejmé, KČOV obsahuje i rostliny, které jsou osázené právě ve filtru. Avšak mají především 

estetickou funkci. Nutností je kontrolovat kvalitu vyčištěné vody a zajistit odvoz mechanických 

nečistot v septiku. 

Vyčištěnou vodu lze využít k závlaze, k naplnění zahradního jezírka nebo ji třeba nechat 

vsakovat na pozemku.  

Bezesporu další velkou výhodou tohoto čištění odpadních vod je funkčnost bez zapojení 

ke zdroji elektrického proudu. V České republice se s KČOV začali setkávat na přelomu 80. a 90. 

let 20. století. [19] [20] [21] 

Obrázek 10-Jednotlivé kroky při využití kořenové čističky odpadních vod [20] 
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2.3.4 Jímka (žumpa) 

Jímka (lidově řečeno žumpa) je poměrně zastaralý, ale stále častý způsob, jak nakládat 

s odpadními vodami. Jedná se o vodotěsnou obvykle plastovou nebo betonovou nádrž, která 

slouží pouze k akumulaci odpadní vody z objektu. Je zde tak nutné pomocí fekálního vozu zajistit 

pravidelný odvoz odpadních vod, který je následně odveze do ČOV. Jímky se vyrábějí o objemu 

1 m3 až 25 m3. Pořizovací cena jímky je s porovnáním ostatních způsobů pro likvidaci odpadních 

vod velmi nízká, avšak se zde musí zařídit pravidelné vyvážení odpadních vod, které je poměrně 

časté, a tak náklady na jímku nám v budoucnu vzrostou o provozní náklady. V případě, že jsou 

žumpy využívány pro fekální odpadní vody, nejsou do ní společně odváděny i dešťové vody. [16] 

V porovnání s DČOV a septikem, co se týká prvotní investice, se jedná i o nejlevnější 

způsob. Po přičtení nákladů za častý vývoz je zřejmé, že tato možnost se v budoucnosti prodraží. 

Nemluvě o nepohodlí, které je způsobeno častým zařizováním vyvážení.  

2.3.5 Septik 

Představuje modernější verzi jímky (žumpy). Avšak výhodou septiku oproti jímce je ten, 

že zde nedochází pouze k akumulaci odpadní vody, ale také k přečištění a následnému 

vypouštění přečištěné vody, Díky kontinuálnímu vypouštění není zapotřebí objednávat tak často 

odčerpání odpadu, jako u jímky. 

Zpravidla se jedná o plastovou či betonovou vodotěsnou nádrž rozdělenou z několika 

komor (obvykle 3 nebo 4 komory). V jednotlivých komorách se postupně oddělují pevné částice 

a následně dochází k jejich rozkladu. Dále dochází k mechanickému čištění vody za pomocí 

pískového filtru, dá se použít pokročilejší technologie v podobě biologického filtru. Čím víc 

komor septik má, tím má vetší účinnost čištění. 

  

Obrázek 11-Schéma horizontálního filtru [21] 
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V minulosti odpadní vodu, která prošla jednotlivými komorami septiku a dala se tak 

považovat za čistou, bylo možné vypouštět do podzemních nebo povrchových vod. V dnešní 

době je nutností septik opatřit už zmíněným dočišťovacím filtrem, který zajistí jejich dokonalejší 

čištění. Až po tomto kroku je možné vodu vypouštět dál. [16] 

Narozdíl od domovních čističek odpadních vod je septik vhodný použít například u chat a 

chalup, respektive si dobře poradí s nepravidelným provozem a zátěží. Další z výhod je, že pro 

jeho chod není nutné připojení k elektrické energii.  

3 Odpadní vody a možnosti jejich využití 

3.1 Dešťové vody 

Jak už bylo zmíněno, tak hospodaření s dešťovou vodou je stále větší nutností hned 

z několika důvodů. Tento fakt najdeme už i v české legislativě. S požadavky stavebního úřadu o 

minimalizaci odvodu dešťových vod do kanalizačního řádu se můžeme setkat například při 

stavbě rodinného domu nebo průmyslové haly. Je tak požadována likvidace srážkových vod 

přímo na pozemku stavby například v podobě vsakování nebo dalších hodně zvolených způsobů. 

3.1.1 Vsakování  

Pokud pozemek, na kterém je nakládání s odpadními vodami řešeno, splňuje určité 

podmínky, je vsakování vhodným způsobem, jak s nimi nakládat. Pozemek, na kterém dochází 

k vsakování, musí splňovat určité podmínky, například půda musí mít dostatečnou propustnost, 

hladina spodní vody musí být minimálně 1 metr pod dnem vsakovacího zařízení a musí být 

splněna dostatečná vzdálenost od podsklepených budov.  Je tak závislé na geologických 

Obrázek 12-Betonový septik [22] 
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poměrech a je z tohoto důvodu nutné nechat vypracovat geologický průzkum pro vsakování (řeší 

ČSN 75 9010). Jedná se o efektivní způsob decentralizovaného přístupu. [23] 

Vsakování je možné řešit pomocí podzemních instalací v několika podobách. Například 

vsakovacími bloky, tunely nebo šachtami.  

3.1.1.1 Vsakovací bloky 

Jedná se o systém bloků různých velikostí, ze kterých je možné sestavit kompaktní celek 

pro vsakování srážkových vod. Jsou navrženy tak, aby byl maximálně využit celý objem 

vsakovacího zařízení. Fungují na principu co nejrychleji odvést vodu pod zemský povrh a 

následně jí v časovém horizontu nechat vsáknout do okolí nebo zajistit regulovaný odtok 

například do retenční nádrže. Díky tomuto principu jsou vhodné i u nárazových intenzivních 

srážek. Mezi jejich výhody patří možnost revize a čistitelnost.  

Mohou být buď tunelového tvaru (obrázek č.13), které jsou následně uzavřeny 

plastovými čely. Druhý typ jsou hranaté bloky (obrázek č. 14), které je možné skládat ve vrstvách 

na sebe, díky čemu dochází k velké variabilitě rozměrů. [24] 

Obrázek 13-Příklad vsakovacích tunelů [24] 
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3.1.1.2 Vsakovací šachta/jímka 

Tento způsob vsakování je velmi výhodný z důvodů jeho jednoduchosti, dostupnost 

provádět revizi, čištění a v neposlední řadě i nízké pořizovací náklady. Avšak jeho jasnou 

Obrázek 14-Příklad vsakovacích boxů [24] 

Obrázek 15-Schéma vsakovací jímky [25] 



 

24 
 

nevýhodou je malá vsakovací plocha. Z tohoto důvodu není u nás možné tento způsob využíván 

samostatně. Nicméně v kombinaci s jiným vhodným retenčním objektem je možnost vsakovací 

šachtu využít tam, kde jsou vhodné vsakovací podmínky ve velkých hloubkách pod terénem. [24] 

3.1.2 Retence a její kombinace 

Pokud nevyhoví podmínky na vsakování nebo připadá v úvahu použití jiného řešení, tak 

další možností je retence srážkových vod.  

Jedná se o akumulaci vody a následně vhodně zvolené nakládání s ní. Nejedná se pouze 

o retenční nádrže, ale i o retenci v podobě zelených střech, rybníků s biotopem, ale v určitých 

případech i výše zmíněné vsakování v kombinaci s retencí.  

Voda zadržená pomocí retenční nádrže se dá využít hned několika způsoby. Jedním 

z nich je už výše zmiňovaná kombinace se vsakovacím zařízením. Jedná se o retenci 

s regulovaným odtokem. Je to vhodné řešení na místech, kde se vyskytují nehodné vsakovací 

podmínky. Naakumulovaná dešťová voda se pozvolna za pomoci vsakovacího zařízení vsakuje 

do půdy takovou rychlostí, jakou je schopna pojmout a splňovala tak všechny podmínky. Pro 

tento způsob je nejčastěji využívána šachta s regulovaným odtokem.  

Další možností, jak využít naakumulovanou vodu je přečištění vody a následné další 

využití, například na závlahu pozemku, splachování WC, úklid, mytí aut atd. Respektive všude 

tam, kde není za potřebí hygienicky nezávadná pitná voda. Jelikož dešťová voda nemusí být 

kolikrát tak tvrdá jako klasická pitná vody, v případě praní se příznivě projeví měkkost dešťové 

vody, která podstatně lépe rozpouští prací prášek, čímž sníží jeho spotřebu. Dále nemá takovou 

tendenci se usazovat a tvořit vodní kámen. Tudíž nedochází pouze k již zmíněnému šetření 

s vodou, ale také se tato skutečnost projeví kladně na úsporách za snížené použití pracích 

prostředků a delší životnosti pračky na prádlo. V případě využití dešťové vody na závlahu nebo 

splachování v rodinných domech obvykle stačí mechanické předčištění. U využití pro hygienické 

účely ve veřejných budovách se doporučuje úprava pomocí UV světla nebo dávkování chlóru, 

popřípadě i víceúčelové ve formě ultrafiltračních membrán + hygienizace. [26] 
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Obrázek 16-Schéma využití srážkových vod; 1-Voda ze střechy zachycená okapem, 2-mechanický filtr hrubých nečistot, 

3-retenční nádrž, 4-přivod užitkové/pitné vody do jímky, 5-odvod z přepadu do kanalizace/vsakování, 7-ponorné 

čerpadlo, 8-řidící jednotka, 9-dopouštění pitné vody, 10,11-rozvody po domě, 12-závlaha, 13-bezpečnostní přepad 

[26] 

3.2 Barevné vody 

3.2.1 Šedé vody 

Jak už bylo dříve zmíněno jedná se o decentralizovaný způsob, díky kterému vzniká 

možnost netradičně nakládat s odpadními vodami a následně jí opět využít v místě jejího vzniku.  

3.2.1.1 Přečištění a využití 

Jedna z možností, jak zpětně využít šedou vodu, je její přečištění a následné rozvedení 

vodovodním řádem po objektu k místu dalšího využití. Tato možnost je vhodná v rámci 

administrativních budov, hotelů, nemocnic, škol, areálů s bazény i rodinných domů.  

Jelikož nesplňuje parametry pitné vody, nesmí se využívat na místech, kde by mohlo 

dojít k přímému kontaktu s lidmi. Přesto musí splňovat určité požadavky, aby mohla být použita 

a nedošlo tak k ohrožení zdraví lidí. Je tedy využívána na splachování WC, úklid nebo 

k zavlažování. Rozvody s bílou vodou je nutné označit tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná o vodu 

pitnou. 
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Obrázek 17-Vlevo značka pro pitnou vodu, vpravo značka pro vodu, která není určena k požití [26] 

Aby bylo možné šedou vodu znovu použít je zapotřebí ji dostatečně přečistit, k tomu 

využijeme domovní čističku odpadních vod, například od společnosti ASIO AS/GW AQUALOOP. 

Jedná se o kompaktní čistírnu šedých vod, která se vyrábí v různých velikostech (kapacity se 

pohybují od 4 EO do 144 EO), je tak vhodná jak pro rodinné domy, tak i pro větší budovy. 

Konkrétně u této domovní ČOV jsou šedé vody nejprve mechanicky předčištěny na filtru 

odkud následně natékají do nádrže bioreaktoru, kde za přispění aerace dochází k růstu 

mikroorganismů, které mají za následek biologické čištění. Pokud dojde k tomu, že by se 

bioreaktor naplnil, je zde bezpečnostní přepad, kterým odtéká přebytečná šedá voda do 

splaškové kanalizace. V bioreaktoru se dále nachází kalové čerpadlo, které je využíváno pro 

pravidelný odtok kalu ze systému, který je taktéž přes přepad odváděn do splaškové kanalizace.  

Obrázek 18-Schéma domovní čističky odpadních vod AS/GW AQUALOOP [27] 
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Po biologickém čištění jde na řadu další fáze v podobě filtrace, kdy je vyčištěná voda pod 

tlakem filtrována přes ultrafiltrační membránu do akumulační nádrže na čistou vodu. 

Akumulační nádrž je stejně jako bioreaktor opatřena bezpečnostním přepadem.  

Z akumulační nádrže je pak přečištěná šedá voda (bílá voda) rozváděna dále do předem 

určeného místa využití-úklid, závlaha nebo splachování WC. [27] 

3.2.1.2 Využití tepla z šedých vod 

V dnešní době se hodně řeší otázka, jak šetřit na energetické spotřebě domu. Jedná se 

například o zdokonalení obálky objektu a udržení tepla uvnitř v podobě tepelných izolací, použití 

oken a materiálů s lepšími tepelně technickými vlastnostmi, použití rekuperačních jednotek 

s výměníkem tepla a podobně. Další ze způsobů, jak této problematice ulevit je využití tepla z 

teplých vod odtékajících do kanalizace. 

Použitá teplá voda obsahuje tepelnou energii. Při jejím vypouštění do kanalizace 

odvádíme z domu až 30 % tepelné energie dodané do domu. Dá se pro tepelnou energii najít 

lepší způsob využití než s ní takto plýtvat. Vypouštěné vody lze využít k předehřevu vody 

provozní nebo například jako zdroj tepla pro primární okruh tepelného čerpadla. S rostoucí 

cenou energií je tento způsob znovuvyužití odpadních vod určitě na místě.  

Je zapotřebí vhodně vybrat a použít tepelný výměník, díky němuž se rekuperuje téměř 

40 % odpadní energie zpět. Jsou dvě možnosti, jak tepelnou energii z odpadních vod odebírat-

lokálně (u zařizovacích předmětů) nebo centrálně. Jelikož v tomto případě platí, že čím větší 

spotřeba teplé vody, tím jsou vetší energetické zisky, je vhodné využití energii z teplých vod 

aplikovat spíše na vhodnějších objektech, než jsou rodinné domy. Jedná se o objekty 

s předpokládaným větší počtem ekvivalentních obyvatel. Tedy například aquaparky, lázně, 

wellness zařízení, nemocnice, penziony, hotely atp. Na trhu jsou k dispozici jak výměníky pro 

centrální rekuperaci, tak i výměníky pro lokální použití. [28] 

Obrázek 19-Druhy centrálního výměníku AS-ReHeater [29] 
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Příklad centrálního výměníku je výměník AS-ReHeater od společnosti ASIO, který se dělá 

ve dvou variantách-deskový a spirálový. V rekuperačním výměníku je teplo z odpadní vody 

předáváno studené vodě, která je díky tomu předehřátá k jejímu dalšímu použití.  

 

Obrázek 20-Schéma zapojení spirálového výměníku [29] 

Lokální výměníky tepla jsou také k dispozici hned v několika variantách. Například 

v podobě sprchové vaničky, sprchového žlabu nebo trubky. Nachází se přímo u zdroje 

(zařizovacího předmětu) teplé odpadní vody, respektive jsou spíše jeho součástí. Stejně jako u 

centrálního výměníku tepla se zde využívá teplo z odpadní vody na předehřátí vody studené, 

Obrázek 21-Schéma zapojení výměníku v podobě sprchového žlabu nebo vaničky [30] 
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která je následně použita na sprchování. V případě instalace sprchové trubky je nutností 

dostatek místa pod sprchou (například suterén). 

3.2.2 Hnědé a žluté vody 

Už trochu méně obvyklým způsobem, jak nakládat s odpadními vodami, je zpětné 

využití těch černých. I když tyto způsoby jsou v praxi určitě méně časté než v případě šedých 

vod, není od věci si představit i tuto problematiku. V kapitole 2.2.1 byla již nakousnuta, tyto vody 

jsou nositeli živin a energie, nyní bude toto téma představeno blíže.  

Aby bylo možné černé vody (hnědé a žluté) využít, je nezbytné je oddělit od ostatních 

odpadních vod a zajistit tak, že se jimi nenaředí. Lze je následně pomocí vhodných technologií 

upravit na hnojivo a dále je používat. Černé vody je možné buď shromažďovat a kompostovat 

na místě, nebo je vysušit a převést na jiné místo, kde se následně zkompostují. Pokud není 

možnost exkrementy zkompostovat na místě, využívají se k tomu speciální toalety, které ve 

skutečnosti černé vody nekompostují, ale slouží pouze jako přestupní stanice odkud se následně 

převezou na místo, kde se zkompostují. Na trhu existují i toalety, které exkrementy skutečně 

kompostují na místě. Pro tento typ toalet je potřeba mít dostatek místa, jelikož se pod nimi 

vyskytuje velkokapacitní zásobník, který je ideální umístit například do suterénu. V tomto 

zásobníku probíhá kompostovací proces. [10] 

  

Obrázek 22-Schéma zapojení výměníku v podobě sprchové trubky [31] 
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Obrázek 24-Schéma kompostovací toalety Clivus-Multrum [32] 

Obrázek 23-Schéma principu kompostovací toalety [36] 
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Asi nejznámějším příkladem tohoto typu je toaleta Clivus-Multrum. První prototyp byl 

sestaven učitelem umění Rikardem Lindströmvem ve Stockholmu v roce 1939. Funguje na 

principu oddělených komor, ve kterých dochází k rozdílným procesům. Pomocí síta se oddělí 

tekuté a pevné látky. Tekutiny (moč, voda) protečou do nejspodnější komory, kde jsou 

skladovány a následně odváděny. V hornějších prostorách dochází za pomoci tepla a 

přiváděného vzduchu k procesům kompostování. Na konci je dobře zkompostovaný odpad 

hygienicky nezávadný a nezapáchá.  K využití kompostu dochází v místě jeho vzniku. Je nutné 

zajistit nepropustnost zásobníku, aby ještě správně neupravenými exkrementy nebyla 

znečištěna spodní voda a půda v okolí. [32] [33] [34] 

Jelikož tento typ WC je suchý, nepotřebuje tak k provozu elektřinu ani téměř žádnou 

vodu. K jednomu jeho „spláchnutí“ se použije přibližně 3-6 uncí (cca. 0,09-0,18 litru) vody. [35] 
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4 Aplikace 

4.1 Popis řešené budovy  

Řešený objekt se nachází na okraji Prahy, konkrétně v pražských Nebušicích. Jedná se o 

menší bytový dům se třemi nadzemními podlažími. V 1.N.P. se nachází garáže, sklepy pro bytové 

jednotky, úklidová místnost, kočárkárna a technická místnost.  2. a 3. N.P. jsou stejná patra, na 

každém z pater se rozkládají 3 byty, 1x 3+k.k. a 2x 2+k.k. Každý byt má svůj vlastní balkón. Bytový 

dům je celkově pro 14 obyvatel. Rozkládá se na pozemku o velikosti 1 140 m2, z toho zastavěná 

plocha činí 321,7 m2, zpevněné plochy 216,6 m2 a travnaté plochy jsou 601,7 m2. Nosná 

konstrukce je monolitická železobetonová. Ve společných prostorách se nachází trojramenné 

prefabrikované schodiště, které je jediným spojovacím prostředkem mezi podlažími. Jelikož se 

zde nenachází výtah, bytový dům není bezbariérový.  Střecha je tvořena čtyřmi pultovými 

střechami s 20 % sklonem.  

4.2 Návrh možných variant a jejich aplikace  

Jak je asi z celé práce zřejmé, tak hlavním cílem je co nejvíce šetřit s vodou a snažit se ji 

zbytečně nezbavovat, ale pokud je to možné, prostřednictvím různých metod využít na 

maximum a snažit se ji navrátit do přírody.  

Hlavní myšlenkou je tak využít nejen dešťovou vodu, ale i zajistit oddělení šedých vod od 

černých a pomocí vhodně zvolené domovní čističky odpadních vod je přečistit a odděleným a 

správně označeným vodovodním řádem rozvést po bytovém domě.  

U dešťových se naskytla možnost jejich zpětného využití pomocí retence a následného 

dalšího užití. Využívat dešťovou vodu na splachování WC je v tomto případě trošku zbytečnost. 

Bytový dům se nenachází na území, kde roční úhrn srážek není úplně velký a dalším aspektem 

je poměrně velká nezastavěná travnatá plocha, kterou je potřeba zalévat. Naakumulovaná voda 

by v obdobích sucha nezvládla pokrýt všechny potřeby, tedy ne aspoň bez dopouštění nádrže 

pitnou vodou. To by trošku ztrácelo význam a hlavní myšlenku této práce.  Finálním rozhodnutím 

je tak odvod ze střechy do retenční nádrže, která je zakopaná na jižní straně pozemku, a 

následné využít na závlahu pozemku. V případě, že se retenční nádrž naplní, přebytečná voda 

pomocí bezpečnostním přepadu odteče do vsakovacího zařízení. Je tak plně navrácena do 

přírody.  

Jelikož dešťová voda není využívána na splachování WC a úklid, je potřeba k tomuto využít 

vody šedé. Je tak navrženo rozdělení splaškové kanalizace na černé a šedé vody, přičemž černé 

vody odtékají přímo do veřejné kanalizace, šedé vody jsou odváděny od sprch, umyvadel a 
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automatických praček. Ve 4 bytech se nachází oddělená toaleta od koupelny. Je zde WC a 

umývátko, v šachtě by tak musel být veden zvlášť odtok pro umývátko a zvlášť odtok pro WC. 

Z důvodů malého výpočtového odtoku umývátka (DU=0,3 l/s), se dá předpokládat, že množství 

odtékající šedé vody bude celkem zanedbatelné, a také kvůli velkému přebytku šedých vod 

oproti potřebě vody užitkové, byl tak navržen pouze jeden svod, který odtéká do splaškové 

kanalizace. Šedé vody jsou svedeny do technické místnosti, která se nachází v 1.N.P. a zde jsou 

pomocí domovní ČOV AS/GW AQUALOOP 18 přečištěny a následně využity na splachování WC 

a na úklid (pouze jedna výlevka v úklidové místnosti). Havarijní přepad z bioreaktoru je sveden 

do splaškové kanalizace, zatímco havarijní přepad z akumulační nádrže vede do svodů dešťové 

kanalizace a následně do retenční nádrže. Přebytečná přečištěná užitková voda je tak využita na 

závlahu.  

Asi nejvhodnější možností, jak nakládat s černými vodami by bylo využít kořenové čističky 

odpadních vod, na tu ale bohužel není dostatek místa na pozemku a ani tomu není příznivá 

infrastruktura města. Jsou tak odvedeny do veřejné kanalizace. Jejich vznik je díky využití 

dešťových a šedých vod omezen, veřejná síť je tak méně vytížena.  
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5 Závěr 

Česká republika patří mezi země, kde nedostatek pitné vody není problém. Přístup k vodě 

je doposud snadný, a málo kde se vyskytne problém, který by se nedal bez větší námahy vyřešit. 

Asi málokterý investor se kvůli těmto aspektům bude chtít hrnout do co nejvíce ekologického 

řešení, jelikož počáteční investice nemusí být úplně nejmenší, nejen z důvodů pořízení domovní 

čističky odpadních vod a dalších zařízení, ale i z důvodu komplikovanějších řešení rozvodů 

vodovodního řádu a zajištění oddělení kanalizačních svodů. Je jasné, že asi hodně lidí tyto kroky 

bude považovat za zbytečné a nakládání s odpadními vodami vyřeší co nejjednodušším a 

nejlevnějším způsobem. Tyto všechny aspekty mají za důsledek to, že se doposud zpětné využití 

odpadních vod neprobojovalo ve velkém do praxe.  V této pozici se ale naše země nebude 

nacházet do nekonečna. Je tak zapotřebí s tímto uvažováním začít co nejdříve, naučit se s vodou 

zacházet jako s cennou surovinou a hledat co nejlepší možnosti, jak ji využít na maximum. 

Troufám si říct, že naše generace bude asi průlomovou generací v této problematice, protože si 

začínáme uvědomovat tento problém a jevíme zájem o zajištění udržitelného hospodaření 

s vodními zdroji. Zejména v zástavbě k tomu může napomoct využití vhodných metod 

k zužitkování odpadních vod. 

V praktické části byla pro zvolené řešení zpracována projektová dokumentace kanalizace a 

vodovodu. Všechny výpočty a výkresy jsou jejím obsahem. Závěr praktické časti bude tudíž také 

její součástí.  
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