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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. 



Rozdělení komunálních odpadních vod



Rozdělení šedých vod 

- neseparované šedé vody

- šedé vody z kuchyní a myček

- šedé vody z praček 

- šedé vody z umyvadel, van a sprch



Recyklace šedých vod

Mírně znečištěná voda z pračky, umyvadla, vany a sprchy může být za určitých
okolností použita znovu jako voda provozní (volí se různý rozsah recyklace).

Přednostně se zde uplatňují odpadní vody ze sprch, umyvadel a van využívané
po úpravě obvykle ke splachování toalet.



Jak pracuje čistírna šedých vod?



Popis čistírny šedých vod



Čistírna šedých vod - uspořádání v RD



Čistírna šedých vod v rodinném domě



Možnosti použití - aplikace

• rodinné domy

• hotely a penziony

• školy, školky, veřejné budovy

• wellness, balneoterapie

• průmysl, komerční objekty

• prádelenské vody

• a další a další…

Obr.: Penzion Bouda, Horní Malá Úpa



Ukázky realizací – postupimské koleje
6 m3/den: AS-SiClaro (ASIO)



Ukázky realizací – výukové centrum
Základní údaje:

Množství vody 0,6 m3/den

Instalovaný příkon 0,3 kW

Chod čistírny 360 den/rok

Elektrická energie:

Denní spotřeba el. energie 0,66 kWh

Roční spotřeba el. energie 238 kWh

Cena elektrické energie 4,0 Kč/kWh

Cena el. energie 950 Kč/rok

Regnerace MBR modulů 2,0 ročně

Cena 1 000 Kč/rok

Potřeba pracovní síly 5 hod/rok

Náklady prac. síly 500 Kč/rok

Celkové provozní náklady 2 450 Kč/rok

Cena vyčištěné vody 11 Kč/m3

kWh/m3 1,10

kWh/m
3

Investiční náklady bez DPH 99 000 Kč

Cena vody včetně stočného 77,65 Kč/m3

Úspora vody 216 m3/rok

Úspora za vodné a stočné 16 772 Kč/rok

Provozní náklady 2 450 Kč/rok

Úspora - náklady 14 322 Kč/rok

Prostá doba návratnosti 6,91 roků



Ukázky realizací – wellness
Základní údaje:

Množství vody 0,8 m3/den

Instalovaný příkon 0,4 kW

Chod čistírny 360 den/rok

Elektrická energie:

Denní spotřeba el. energie 0,81 kWh

Roční spotřeba el. energie 292 kWh

Cena elektrické energie 4,0 Kč/kWh

Cena el. energie 1 166 Kč/rok

Regnerace MBR modulů 2,0 ročně

Cena 1 000 Kč/rok

Potřeba pracovní síly 5 hod/rok

Náklady pracovní síly 500 Kč/rok

Celkové provozní náklady 2 666 Kč/rok

Cena vyčištěné vody 9 Kč/m3

kWh/m3 1,01 kWh/m3

Investiční náklady bez DPH 135 000 Kč

Cena vody včetně stočného 77,65 Kč/m3

Úspora vody 288 m3/rok

Úspora za vodné a stočné 22 363 Kč/rok

Provozní náklady 2 666 Kč/rok

Úspora - náklady 19 697 Kč/rok

Prostá doba návratnosti 6,85 roků



Dešťové vody

Zdroj: MF Dnes, 9. ledna 2017



Dešťové vody



Dešťové vody a jejich užití na sprchování



Kombinace šedých a dešťových vod



Recyklace vody a tepla

.

POZOR na parametry primárního okruhu!



Příklady výměníků



Místo závěru, který vypadá pozitivně…
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Šedé vody mají stále řadu odpůrců



Argumentace proti

Kdo ví co je v šamponech…

• Pokud tam je opravdu něco škodlivého životnímu prostředí, nebo zdraví, tak by
neměly být prodávány...

Může dojít k propojení s pitnou vodou jak to dokazují příklady… (viz časopis SOVAK)

• Existuje přece norma, která propojení vod upravuje; daleko větší zdravotní rizika
jsou z chybně navržených trubních rozvodů TUV a jejich neprovozování
(Legionella pneumophila)

• Existují nějaké konkrétní příklady na ŠV? Co by se stalo po zdravotní stránce
kdyby k tomu jednorázově došlo?

Vyčištěná voda má negativní vliv na rostliny

• Opravdu? Zatím to tak nevypadá…

Máme na to vůbec nějakou legislativu ?



Zákon č. 254/2001 Sb.
Zákon o vodách…, § 38, díl 5: Ochrana jakosti vod

Odst. 9) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo

podzemních vodoprávní úřad:

a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu
povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů
a

b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování
emisí do životního prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání
odpadních vod.



Šedé vody – NSF/ANSI 350-2014



Příklad šedých vod na vstupu –vlastnosti vody jsou 
popsané dostatečně



Požadované výstupy 
pro soukromé (R) a veřejné použití (C)





Testování šedých vod na rostliny 



Hodnocení vlivu zálivkové vody na fluorescenci chlorofylu a 
konstituci rostlin

• z hlediska fotosyntézy - rozdíly v 
podstatě zanedbatelné

• to stejné i co do výnosu nadzemní části
• provedeno v Botanickém ústavu AV ČR



Máme dotace, ale…

Vodoprávní povolení = hydrogeologický posudek + 2 dvouhodinové vzorky/rok
Což způsobí, že cena tak to vyrobené provozní vody je vyšší než cena pitné ??!!



Komunikace na toto téma s ministrem Brabcem …



Vyjádření p. Olivera Ringelsteina, INTEWA:

• Je nutné stavební povolení na podzemní nádrže na dešťovku?

Odpověď: je to v různých zemích řešeno odlišně, ale nádrže do 50 m3 jsou skoro všude
bez stavebního povolení, viz § 65, BauO NRW – projekty bez povolení.

• A pro instalaci splachovacího systému na splachování dešťovkou?

Odpověď: bez povolení, ale zařízení musí být ověřeno hygienou (což ale nikdo nedělá)
a správcem vodovodu (což v soukromém sektoru také sotva někdo udělá), naopak ve
veřejných budovách se to kvůli smluvním vztahům udělat musí.

• Je nutné stavební povolení na instalaci zařízení na recyklaci šedých vod a jejich
využití uvnitř domu?

Odpověď: do objemu nádrží 50 m3 ne.

• Je nutné vodoprávní povolení na závlahu vyčištěnou vodou, speciálně šedou
vodou?

Odpověď: Ne.



WHG – modifikace pro Hesensko
1Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet
werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 2Die 
Gemeinden können durch Satzung regeln, dass im Gemeindegebiet oder in Teilen davon Anlagen
zum Sammeln oder Verwenden von Niederschlagswasser oder zum Verwenden
von Grauwasser vorgeschrieben werden, um die Abwasseranlagen zu entlasten, 
Überschwemmungsgefahren zu vermeiden oder den Wasserhaushalt zu schonen, soweit
wasserwirtschaftliche oder gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 3Die Satzungsregelung
kann als Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen werden.

Přeloženo (možná ne úplně přesně): Odpadní voda, obzvláště dešťová, by měla být osobou, u 
které vzniká použita, pokud to nevylučují vodohospodářské nebo zdravotní okolnosti. Obce 
mohou vyhláškou regulovat to, aby v obci nebo její části byla povinnost sbírat a používat dešťové 
a šedé vody aby se odlehčilo čistírnám odpadních vod, zabránilo se škodám při povodních nebo 
chránila vodohospodářská zařízení, pokud to nevylučují ekonomické nebo zdravotní okolnosti. 
Vyhláška může být nahrazena ustanovením v územním plánu.

Takže v Německu to jde. A jednoduše…

Kdežto u nás deklarujeme, že chceme, ale praktickými opatřeními to znegujeme.



Udržitelnost, malé obce a řešení
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JÍMKA NA VYVÁŽENÍ

JÍMKA NA VYVÁŽENÍ + ŠV A SPLACHOVÁNÍ

DČOV+ ODVOZ KALU + VZORKY

DČOV+ ODVOZ KALU + REVIZE

AS-IDEAL + KOMPOSTÉR + REVIZE

SEPTIK + VERTIKÁLNÍ FILTR + VZORKY

SEPTIK + VERTIKÁLNÍ FILTR + REVIZE

STOČNÉ 

Náklady na likvidaci 1m3/rok pro obyvatele RD s 4 EO

 2  3 Kč/m3/rok



Děkuji Vám za pozornost 

Ing. Vladimír Jirmus

jirmus@asio.cz

tel. 725 466 663

Ing. Karel Plotěný

ploteny@asio.cz

tel. 602 780 294
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