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Udržitelnost - Lineární x cyklický systém



Města budoucnosti – cirkulární 
ekonomika (?) šetření se zdroji 



Udržitelnost = m.j. i o uplatnění úspor

• Technologie a postupy vedoucí k snížení 
potřeby vody a tedy množství odpadních vod 

– Úspora vody (přímá – návyky, zařizovací předměty)

– Využití srážkových vod

– Využití šedých vod – (nepřímá) recyklace vody 

– Využití tepla z vody

– Závlaha odpadní vodou 

– Recyklace vod obecně

– Domovní čistírny a provozní náklady



Úspora vody – návyky a vybavení domácnosti

• Změna návyků

– Mytí nádobí

– Ohřev dalších nápojů

– Splachování toalet

• Vybavení domácnosti

– Pračka

– Myčka

– Zavlažovací technika

• Zamezení únikům odpadní vody – e-vodník





Úspora vody – doplňky zařizovacích předmětů 

• Použitím vhodných 

přípravků – baterie, sprchy



Kde se kolik dá uspořit ?



Hlídání úniků vody



Protékající záchod



Minimalizace spotřeby vody

• Bezvodé pisoáry – začínají se šířit – McDonalds



… to by už byla úspora



Kompostovací toalety



Například i řešení „budoucnosti“
toalety nejsou součástí systémů pro odpadní vody, ale pro odpady



Využití srážkové vody jako vody 
provozní





Dešťovka



Udržitelnost a využití srážkové vody
• V čem je ta udržitelnost ?

• Když vody neodtečou hned, pak :

– Bude menší eroze a nebudou přetížené sítě

– Navýší se zásoby podzemních vod

– Budu potřebovat méně pitné vody

– Budou méně zasolené půdy

• Nejčastější námitky proti využití srážkové vody

– Znečištění srážkových vod

– Navýšení odtoku odpadních vod



Akumulace nadzemní v malém



Austrálie a akumulace ve větším



Podzemní akumulace



Kombinace AS-REWA a RDN

• Spojení využití dešťovky a povinné akumulace



Nový přístup k využití dešťovky

Cíl : mnohem lepší návratnost



Pitná voda z dešťovky - NZ



Pivo z dešťovky



Využití srážkové vody jako vody 
pitné – nová strategie



Konkrétní řešení domu v Belgii

Nedostatek dešťovky 
Nutnost recyklovat šedou vodu



AREÁL - Otevřené zahrady



NAKLÁDÁNÍ S VODOU
• Dešťová voda je zachytávána ze střech do jímek a je využívána pro 

splachování WC a zavlažování zahrady

• „Šedá“ voda z umyvadel, která teče do jezírka s biotopem slouží k zalévání 
zahrady

• Při nedostatku srážek lze dopustit nádrže z vrtané studny hluboké 30m 



JÍMKY NA DĚŠŤOVOU VODU



Šedé vody



Definice šedých vod 

Šedou vodou nazýváme (podle EN 12056):

• splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč

• vody, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod.

Šedou vodu po úpravě nazýváme bílou vodou. 

Zajímavé produkce pro využití jsou objekty s vyšší produkcí a potřebou 
použité vody – koleje, hotely, některé administrativní budovy, wellness.



Zajímavosti k využití šedých vod



Šedé vody - uspořádání v domě



Použití šedé vody na splachování a závlahu



Využití dešťových a šedých vod



Bezodtoký dům
• …bez zásaku  s nákladným odvážením….



Bezodtoký dům

• Varianta bez zásaku  s využitím šedých vod



Vzdělávací centrum Rozmarýnek - Brno

Q = 0,6 m3/den

Využití šedých vod - ukázky realizací



Ukázky realizací – postupimské koleje

6 m3/den: AS-SiClaro (ASIO)



AS-GEOFLOW – koncept závlahy 
odpadní vodou



a co kombinace s recyklací tepla 
(návratnost do pěti roků)



Recyklace vody a tepla

.

POZOR na parametry primárního okruhu!



Lokální metody odebírání tepla

Lokální systémy

• předehřev vody pro okamžitou spotřebu

• předehřev vody do zásobníku TUV

Centrální systémy

• vhodnější pro větší objekty

• nutnost řešit kvalitu OV a kontinuálnost nátoku



Motivace k využití tepla

• V energeticky pasivních domech nebo domech 
s „téměř nulovou spotřebou tepla“, které jsou 
v naší legislativě zakotveny již od 1.1.2016 a 
postupně přicházejí v platnost, je nejen díky 
precizní tepelné obálce, relativní  potřeba 
tepla na vytápění a na přípravu teplé vody 
v rodinných domech (RD) srovnatelná a 
v bytových domech (BD) může být i vyšší.



Porovnání celkové potřeby energie RD    
pro jednotlivé energetické standardy 

Zdroj: Šance pro budovy



Technologie zpětného získávání tepla 
z odpadní vody

Základní principy



Vertikální systémy



Srovnání úspor a ročních nákladů 
na provoz systémů TV



Centrální systémy rekuperace tepla

Možné zapojení okruhu s tepelným čerpadlem

- wellness centra
- bazény
- administrativní budovy
- lázně
- hotely
- nemocnice
- návratnost investice v řádu let (4-7 let)

Pozor na bivalenci!



Příklady výměníků





KVV pro rodinné domy



Změna: už ne za každou cenu…
.. příběh z Německa – občané chtěli být odkanalizováni..



Udržitelnost, malé obce a  řešení
Ďábel je v detailech … aneb každá drobnost má vliv..

Komplikace – úmyslná diskriminace nebo neochota měnit pohled ?



Můj favorit -Septik + vertikální biofiltr
dlouhodobě  nejefektivnější řešení

Při dotaci cca 100 tis. Kč/dům tj. 1000 EUR/EO by náklady občanů na čištění
byly minimální (kontrola a odvoz kalu) - do 1 EUR/m3 ???



Nejnovější pohled z hlediska 
urbanizace – město jako houba

Snaha o udržení malého vodního cyklu



Plošné zasakování – TTE rošty
novinka zohledňující udržitelnost

• Přednosti a výhody

– Zelená plocha – CO2

– Jeden celek 

• Úspora podkladních vrstev

– Universální a měnitelné

• Komunikace

• Parkoviště

• Přírodní cesty
NOVINKA V NABÍDCE



Nižší podkladní vrstvy



Jako propustná komunikace



Jako propustné parkoviště



Jako zelené parkoviště



Zelené parkovací plochy



Možnost kombinaci a změn



Přírodní cesty TTS x NIDA



Další „drobné“, ale podstatné 
vlastnosti TTE roštů

• Robustní konstrukce, zámky a tvary přepážek – max. 
statickou únosnost, stabilitu, životnost a konstantní 
vsakovací proces;

• Optimální podmínky pro růst trávy i za sucha, hluboké 
zakořenění ji chrání proti vysychání;

• Kompaktní povrch – vliv na zimní údržbu;

• Propustná plocha – přesto komfortní pro pohyb;

• Bezproblémová vertikální komunikace vody

• Bezpečné předčištění vody před jejím vsakem.



Bezpečné předčištění vody před 
jejím vsakem TNV 75 9011 Příloha D.

• Kombinace vsakování přes zatravněnou 
plochu a filtrace přes adsorpční materiál





Tři hlavní důvody pro AS-TTE
estetika, ochrana ŽP a únosnost 



• Námětů je dost … potřebná technika je k 
dispozici … a tak proč je nevyužít…………..

.



Výsledek by za to stál



…jen je škoda, že to jde pomalu a 
samotní legislativci si nejsou jistí…



Děkuji za pozornost
Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.


