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Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku opětovného využití 

odpadních vod ze stokové sítě. Jedná se jak o energetické využití odpadních vod 

ve stokové síti, tak využití vyčištěné odpadní vody ze stokové sítě v místě potřeby 

v souladu s koncepcí oběhového hospodářství. První část práce obsahuje rešerši 

problematiky odpadních vod. Jsou zde charakterizovány jednotlivé složky 

městských odpadních vod, možnosti jejich zpracování a následného využití. Dále 

jsou v teoretické části podrobněji popsány způsoby a technologie k rekuperaci 

tepla z odpadních vod a technologie dostupné pro znovuvyužití odpadních vod 

ze stokové sítě (sewer mining). V druhé části práce je zpracována studie 

energetického využití mechanicky předčištěných odpadních vod na konkrétní 

lokalitě.  

Odpadní voda, technologie znovuvyužití odpadních vod, stoková síť, městská 

odpadní voda, tepelné výměníky, sewer mining, membránové technologie, 

rekuperace tepla  

This bachelor thesis presents the topic of waste water reuse straight from the 

sewer system (sewer mining). It contains energy recovery (heat recovery 

in particular) from sewer system as well as wastewater treatment and reuse 

in demanded locations, in compliance with the policies of circular economy. The 

first part contains research of wastewater topic. Individual components 

of municipal wastewater, treatment and reuse options are characterized in this 

part of thesis followed by more detailed description of methods and 

technologies for heat recuperation from wastewater; and available technologies 

for sewer mining options at the end of the first part. The second part contains 

a technical study about wastewater heat recovery on a specific location.  

Wastewater, wastewater reuse technology, sewer system, municipal wastewater, 

heat exchanger, sewer mining, membrane technology, heat recovery.  
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1  ÚVOD 

Aktuálním hlavním vodohospodářským tématem nejen v České republice je sucho. Od roku 

2014 nepřekročil roční úhrn srážek v České republice hodnoty dlouhodobého srážkového 

normálu [19]. Právě klimatické změny, společně se zvyšující se mírou urbanizace a obecně 

vyššími životními standardy mají za následek vyšší spotřebu vody a tím pádem se snižují její 

zásoby [40]. To může vyústit v omezování denní spotřeby vody, zvyšování cen a podobně. 

Česká republika však není zdaleka jediným státem na světě, který se potýká s nedostatkem 

vody.  

V roce 2018 hrozil v jihoafrickém Kapském Městě tzv. „DAY ZERO“. Měl to být den, kdy hladiny 

ve vodárenských nádržích zásobujících město klesnou na minimální úroveň. Zásoby vody 

v nádržích klesaly výrazněji od roku 2015, což je shodou okolností stejný rok, kdy se začalo o 

suchu mluvit i v České republice. 

Ještě o 10 let dříve hrozily velké problémy se suchem také na druhé straně naší planety, 

v Austrálii. V Sydney tehdy panovaly také velké problémy s nedostatkem vody. Tyto problémy 

donutily místní obyvatele a společnosti s vodou hospodařit mnohem efektivněji. Začaly 

se budovat systémy pro recyklaci nejen dešťových vod, ale také šedých a městských 

odpadních vod (včetně sewer mining technologií) [45]. 

Odpadní voda v sobě skrývá potenciál, který dosud není příliš využitý. Její správnou a efektivní 

recyklací se dá spotřeba pitné vody snížit i o polovinu. Tohoto faktu jsou si dobře vědomi i 

evropští zákonodárci. Na začátku roku 2019 schválil Evropský parlament návrh zákona na 

využití recyklované vody z ČOV pro zemědělské zavlažování. Zároveň také vyzval Komisi, aby 

během pěti let zhodnotila možnosti využití recyklovaných vod i pro jiné než zemědělské 

účely [53]. 

Využití odpadních vod však nespočívá jen v jejich čištění a opětovném využití. Odpadní voda 

se dá také použít jako alternativní zdroj tepelné energie. Během roku se teplota odpadních 

vod proudících v kanalizaci pohybuje v závislosti na ročním období v rozmezí přibližně 

10-20 °C (viz 3.4.2). Odpadní voda je nejteplejší bezprostředně po vtoku do vnitřní kanalizace 

budov, ve kterých je spotřebovávána teplá voda. Pomocí tepelných výměníků je tak možné 

rekuperovat tepelnou energii jak uvnitř budov, tak také pomocí systémů napojených na 

veřejnou stokovou síť. Z ekonomického hlediska se jedná o velmi zajímavou alternativu pro 

vytápění a také chlazení objektů. 
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2  ODPADNÍ VODY 

Legislativa v České republice definuje odpadní vody jako vody, které mají po použití 

v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo 

dopravních prostředcích změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými 

vodami mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod [1]. Odpadní vody musí být 

odvedeny a před vypuštěním do recipientu řádně vyčištěny.  Podle svého původu se odpadní 

vody rozdělují na splaškové, průmyslové, srážkové a balastní [3]. Splaškové, průmyslové a 

srážkové vody dohromady tvoří městské odpadní vody. 

2.1 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY 

Splaškové odpadní vody jsou vody vypouštěné do veřejné kanalizace z domácností a z budov 

občansko-technické vybavenosti (např.: restaurace, školy, hotely apod.).  

Specifické množství splaškových vod koresponduje se specifickou potřebou vody. Ta je pro 

každou obec různá. Obecně se uvažují návrhové hodnoty mezi 90 l/os/den (obce s malou 

občansko-technickou vybaveností) a 150 l/os/den [4]. Množství splaškových vod během dne 

odpovídá spotřebě vody, kdy v noci je jejich množství nejnižší, během ranní a večerní špičky 

naopak nejvyšší. 

 

Obrázek 2.1 - Změny průtoku splaškových vod, BSK a NL během dne [5] 

Splaškové vody obsahují látky, které se standardně vyskytují v pitné vodě, produkty lidského 

metabolizmu a produkty běžné lidské činnosti jako zbytky jídel, čistící a prací prostředky a 

podobně [3]. V tabulce 2.1 jsou znázorněny jednotliví ukazatelé a intervaly hodnot znečištění 

splaškových odpadních vod. 
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Tabulka 2.1 - Vybrané chemicko-fyzikální vlastnosti splaškových odpadních vod [3][6]  

Ukazatel Měrná jednotka Hodnota 

pH - 6,5 až 8,5 

Rozpuštěné látky (RL) mg/l 600 až 800 

Nerozpuštěné látky (NL) mg/l 200 až 700 

BSK5 mg/l 100 až 400 

CHSKCr mg/l 250 až 800 

NH4
+ mg/l 20 až 45 

Ncelk mg/l 30 až 70 

Pcelk mg/l 5 až 15 

 

Splaškové odpadní vody se dále dělí na další 2 podsložky: 

• Šedé odpadní vody 

• Černé odpadní vody 

2.1.1 Šedé odpadní vody 

Šedé odpadní vody jsou vody z domácností nebo budov občansko-technické vybavenosti, 

které byly použity ke sprchování, vaření, praní, mytí nádobí apod. Německá norma DIN4045 

definuje šedé vody jako odpadní vody bez moče a fekálií [9]. Jde tedy o málo znečištěné vody, 

které ale představují přibližně 70 % celkového množství produkované splaškové odpadní 

vody. Nejvýznamnější znečištění šedých vod způsobují detergenty z pracích prášků, šamponů, 

mýdel, zubních past a podobně. Odpadní vody z kuchyňských umyvadel jsou občas vyjímány 

ze zdrojů šedé vody, protože mívají vysokou koncentraci znečištění různými oleji a zbytky 

jídel. V grafu 2.1 je znázorněno podrobné procentuální rozdělení způsobu spotřeby vody 

v domácnostech. Pokud bychom tedy z celkového objemu spotřebované vody vyjmuli navíc i 

vody z kuchyňských dřezů, stále nám zbývá více než 60 % šedých vod. 
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Graf 2.1 - Rozdělení průměrné spotřeby vody v domácnosti [10] 

Šedé vody se v České republice začínají postupně recyklovat a využívat. Zařízení na čištění 

šedých odpadních vod nabízí již několik dodavatelů. Vyčištěné šedé vody se využívají jako 

tzv. bílé vody na splachování toalet, zavlažování, popřípadě na mytí podlah apod. Není-li 

v budově dostatečné množství bílé vody, je možné ji doplňovat zachycenou dešťovou vodou, 

popřípadě vodou pitnou [7]. Zařízení na čistění šedých vod jsou však stále poměrně drahá a 

návratnost takových systémů, například u rodinných domů se uvažuje i 15 let [8].  

První budovou v ČR využívající systém recyklace šedé vody se v roce 2010 stal hotel Mosaic 

House v Praze.  V hotelu je instalován recyklační a rekuperační systém AquaCycle® 4500 

(obrázek 2.1) od firmy PONTOS. Do první fáze čistícího procesu jsou zapojeny tepelné 

výměníky, které z recyklačního procesu získávají teplo [12]. 
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Obrázek 2.2 - Recyklační a rekuperační systém AquaCycle® 4500 v hotelu Mosaic House [11] 

2.1.2 Černé odpadní vody 

Druhou složkou splaškové odpadní vody jsou černé odpadní vody. Jde o vody obsahující 

fekálie a moč, tzn. především odpadní vody z toalet. Z grafu 2.1 je patrné, že černé vody tvoří 

přibližně 30 % splaškových odpadních vod. Černou odpadní vodu můžeme ještě dále rozdělit 

na hnědou vodu a žlutou vodu.  

Žlutá voda je tvořena močí a skládá se z vodného roztoku metabolických odpadů, především 

močoviny, rozpuštěných solí, zejména chloridu sodného, a dalších organických látek. Mezi 

nutrienty obsažené v moči patří zejména dusík, fosfor a draslík a další prvky jako síra nebo 

bór. Žlutou vodu je možné využit jako hnojivo, jelikož má podobný poměr hlavních živin jako 

průmyslově vyráběné hnojivo NPK [13]. 

Hnědá voda je tvořena fekáliemi, které obsahují především uhlík, dále také dusík, fosfor, 

draslík, vápník, hořčík a železo [13]. 

Znečištění černých vod je výrazně vyšší a proces jejich čištění pro jejich znovuvyužití je 

mnohem složitější než u vod šedých. Pokud je zajištěno jejich oddělené zadržování, je hlavním 

způsobem využití jejich přeměna na přírodní hnojivo [13]. K využívání jak černých, tak šedých 

vod je však nutné vybudovat v budovách kanalizaci pro každou složku odpadní vody, což 

představuje opět vyšší náklady. Černé vody navíc obsahují značné množství tzv. 

mikropolutantů. Jedná se o velmi nízké koncentrace látek původem z léčiv a podobně, které 
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můžou ohrozit zdravotní nezávadnost pěstovaných plodin a obecně mohou ohrozit lidské 

zdraví [51]. Z výše uvedených důvodů tak recyklace samotných černých vod není příliš 

populární a je v současné době ekonomicky neefektivní. 

2.2 SRÁŽKOVÉ ODPADNÍ VODY 

Srážkové vody se stávají odpadními vodami v okamžiku, kdy jsou z intravilánu odvedeny 

jednotnou veřejnou kanalizací. Jejich množství závisí na typu povrchu odvodňované plochy, 

její velikosti, sklonových poměrech dané oblasti a intenzitě srážek. Při návrhu dimenzí 

jednotné kanalizace včetně objektů na kanalizaci (čerpací stanice, odlehčovací komory, 

retenční nádrže) je potřeba s těmito vodami počítat, jelikož především při krátkých 

intenzivních deštích několikanásobně převyšují průtok splaškových a průmyslových 

odpadních vod [3].  

Srážková voda, která ještě nedopadla na zemský povrch mívá kyselé pH a je znečištěná 

exhalacemi z ovzduší. Koncentrace znečištění jsou však velmi malé. Po dopadu na povrch se 

kvalita srážkových vod výrazně zhorší. Vody obsahují znečištění, které vzniká splachem a 

smyvem ploch, na které voda dopadne [5]. Přijde-li srážka po delším bezdeštném období, 

bývají tyto vody silně znečištěné látkami z povrchu vozovek (ropné látky nebo oleje) a dalších 

pevných povrchů. První podíly srážek je tedy vhodné zachytit a následně čistit. Následující 

podíly už bývají podstatně méně znečištěny.  

Pokud jsou dešťové vody odvedeny jednotnou kanalizací, dochází ke zvíření sedimentů 

v kanalizaci, které se zde usadily v bezdeštném období a první podíly městských odpadních 

vod tak mohou být znečištěny i mnohem více než samotná splašková voda. Po této fázi však 

srážkové odpadní vody v průměru nařeďují městské odpadní vody [3].  

Hospodaření se srážkovými vodami je podrobněji popsáno v kapitole 3.2. 

 

Obrázek 2.3 - Hmotnostní průtok znečištění pro BSK a NL v g/s v závislosti na čase [5] 
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2.3 PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY 

Jedná se o vody, které jsou vypouštěné z různých průmyslových závodů. Složení těchto vod je 

různé, záleží na druhu průmyslového závodu a na různých technologických procesech, které 

zde probíhají. Oproti splaškovým vodám mohou obsahovat i značné množství toxických, 

hořlavých nebo jiných nebezpečných látek. Povolené množství a kvalitu průmyslových 

odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace stanovuje její správce v kanalizačním řádu 

[3].  

Vyskytuje-li se v odpadních vodách vypouštěných z průmyslových závodů do kanalizace jedna 

nebo více nebezpečných látek, je třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu. V daném 

případě je nutné tyto nebezpečné toxické látky před vypuštěním do kanalizace odstranit 

v příslušném zařízení určeném k čištění odpadních vod. V tomto případě vydává vodoprávní 

úřad povolení až k místu, kde jsou vody vypouštěny ze zařízení [1]. Mezi látky, které jsou 

přísně limitovány a hlídány patří například těžké kovy. Zároveň je nutné, aby do veřejné 

kanalizace nebyly vypouštěny příliš kyselé nebo zásadité odpadní vody. Přípustné pH bývá 

obvykle 6,0 až 8,5 [3]. Velké množství průmyslových závodů dnes má svoji vlastní čistírnu 

odpadních vod, aby byly schopny bezpečně splnit nařízené emisní limity. 

Průmyslové vody se dají obecně dělit do 4 kategorií [3]. 

Splaškové odpadní vody – odpadní vody od zaměstnanců, které jsou svým složením velmi 

podobné splaškovým vodám z domácností. Jedná se o vody z hygienických zařízení, ale také 

vody ze závodních kuchyní a jídelen. 

Srážkové odpadní vody – srážkové vody, které jsou zachyceny na pozemku daných 

průmyslových pozemků a budov.  

Chladící vody – jsou velmi málo znečištěné, a proto je tendence pro jejich opakované použití. 

I přes tento fakt tvoří často významnou složku průmyslových vod.  

Technologické odpadní vody – vznikají při samotných technologických procesech. Svým 

charakterem a množstvím tvoří často nejvýznamnější složku z celkového znečištění 

průmyslových odpadních vod. 

Podle různých druhů průmyslových odpadních vod a jejich znečištění se dále rozlišují: důlní 

vody, OV z povrchové úpravy kovů, OV z tepelného zpracování uhlí, OV ze zpracování ropy, 

OV z chemického průmyslu, OV z výroby buničiny a papíru, OV z textilního průmyslu, OV 

z potravinářského průmyslu a OV ze zemědělské výroby [5]. 
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2.4 BALASTNÍ ODPADNÍ VODY 

Jde o odpadní vody, které prosakují do kanalizace díky její netěsnosti. Čím horší technický stav 

kanalizace, tím větší objem balastních vod se do potrubí dostane. Množství balastních vod 

ovlivňuje také hloubka hladiny podzemní vody. Při návrhu nové stokové sítě se uvažuje objem 

balastních vod jako 5-15 % návrhového průtoku splaškové a průmyslové odpadní vody [3]. 

U déle provozované kanalizace může být jejich podíl i 50 % splaškových odpadních vod na 

přítoku vod na čistírnu, v období jarního tání sněhu mohou tvořit až jeho dvojnásobek [24].  

Balastní vody jsou převážně málo znečištěné a nařeďují městské odpadní vody ve stokové síti. 

Naředění městských odpadních vod může způsobit příliš nízkou koncentraci znečištění (BSK5 

pod 50 mg/l) a tím pádem je jejich biologické čištění na ČOV problematické. Snahou 

provozovatelů stokových sítí je, aby byl podíl balastních vod v síti co nejmenší [3].  

2.5 ODVÁDĚNÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI 

Existují v podstatě 2 hlavní systémy odvádění a nakládání s odpadními vodami. Jde o systém 

centralizovaný a decentralizovaný, popřípadě jejich kombinace, kdy není možné nebo je to 

ekonomicky nevýhodné obsloužit celou oblast jen jedním způsobem. Před samotným 

návrhem je vhodné posoudit ekonomickou i ekologickou výhodnost obou systémů. 

• Centralizovaný systém 

Veškerá odpadní voda z dané obce, města nebo skupiny obcí, je odváděna stokovou 

sítí na jednu centrální čistírnu odpadních vod. Jde-li o oddílnou stokovou síť, je na 

čistírnu odváděna pouze splašková odpadní voda a ta dešťová je zpravidla odvedena 

do nejbližšího recipientu, případně i do vsaku. Tento způsob je vhodný především ve 

větších obcích a sídlech nebo v oblasti, kde je více obcí v nepříliš velké vzdálenosti od 

potenciálního umístění ČOV, a kde by se ekonomicky nevyplatilo budovat samostatné 

čistírny odpadních vod. Centralizovaný způsob je obdobou tzv. klasické koncepce 

odvodnění. Cílem klasické koncepce je úplné napojení a co nejrychlejší gravitační 

odvedení veškerých odpadních vod ze zájmové oblasti na ČOV [14].   

Problém tohoto systému však nastává v případě, kdy se jedná o malou obec nebo obec 

s velmi nízkou hustotou zástavby. Investor musí danou situaci vyhodnotit především 

z ekonomického hlediska. Jako alternativní způsob se nabízí nějaká forma 

decentralizovaného systému.  

• Decentralizovaný systém 

Jedná se o systém, kdy je odpadní voda z řešeného zájmového území odváděna na 

více malých ČOV či je odloučené území s velmi malou hustotou zástavby částečné 

pokryto akumulací odpadních vod v domovních jímkách s pravidelným vývozem 

pomocí fekálního vozu [14]. K tomuto systému se přistupuje v případě, kdy je 

ekonomicky i provozně nevýhodné navrhovat několik kilometrů kanalizace pro malé 
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množství napojených nemovitostí.  Na obrázku 2.4 je znázorněno schéma takového 

systému. 

S velikostí sběrného území se také mění požadavky na jakost vody na odtoku z ČOV. 

Pro ČOV s aglomerací menší než 500 EO jsou emisní standardy nejméně přísné, 

nerozhodne-li příslušný vodoprávní úřad jinak. Veškeré hodnoty emisních standardů 

jsou znázorněny v tabulce 2.2. 

Z ekologického hlediska je pro recipient výhodnější vypouštění menšího objemu 

vyčištěných vod z více ČOV ve větších vzdálenostech. Recipient je tak zatěžován 

rovnoměrněji než u centralizovaného systému [14]. Pro posuzování podmínek pro 

vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku je také zásadní množství a jakost vody 

v recipientu. 

Specifický typ decentralizovaného systému je individuální systém čištění a likvidace 

odpadních vod. Řešením v minulosti byla akumulace vod v domovních žumpách a 

vývoz fekálním vozem na nějakou ČOV nebo jednoduše na pole. Dnes už se stále 

častěji budují buď domovní ČOV, nebo septiky s dalším stupněm čistění. V obcích, jenž 

nemají vybudovanou kanalizaci je jedinou možností právě tento typ čištění a likvidace 

odpadních vod. 

 

 

Obrázek 2.4 - Schéma decentralizovaného systému [15] 
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Tabulka 2.2 - Emisní standardy: přípustné hodnoty (p), maximální hodnoty (m) a hodnoty průměru 

koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l [16] 

Kategorie ČOV 

(EO) nebo 

velikost 

aglomerace 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Ncelk Pcelk 

p m p m p m průměr m průměr m průměr m 

<500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500 - 2000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

2001 -10000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 

10001 -100000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 

> 100000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 
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3  HOSPODAŘENÍ S ALTERNATIVNÍMI ZDROJI VODY 

3.1 DŮVODY PRO VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ VODY 

Minimálně od roku 2014 se v České republice hovoří o období sucha [18]. Jelikož je pojem 

“sucho“ velmi široký a nepřesný pojem, definuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 

3 typy sucha – meteorologické (klimatické), půdní a hydrologické. V přírodních podmínkách 

České republiky je prvotní příčinou sucha deficit atmosférických srážek → meteorologické 

sucho. Jako následek nedostatku atmosférických srážek nastává půdní a hydrologické sucho 

[17]. Situaci zhoršuje také fakt, že Česká republika leží na rozvodí řek a všechny vodní toky 

odvádí vodu mimo území státu. V tabulce 3.1 jsou zobrazeny hodnoty ročních úhrnů srážek 

v České republice a v Jihomoravském kraji a jejich procentuální srovnání s dlouhodobým 

normálem. Obrázek 3.1 pak tyto data znázorňuje na mapě České republiky.   

Tabulka 3.1 - Roční úhrny srážek na území ČR a v Jihomoravském kraji, porovnání s dlouhodobým srážkovým 

normálem (1981-2010) [19] 

 

 

 

Obrázek 3.1 - Úhrn srážek v roce 2018 v procentech normálu 1981-2010 [19] 

Úhrn 

srážek  

[mm]

Úhrn 

srážek v % 

k normálu

Úhrn 

srážek  

[mm]

Úhrn 

srážek v % 

k normálu

Úhrn 

srážek  

[mm]

Úhrn 

srážek v % 

k normálu

Úhrn 

srážek  

[mm]

Úhrn 

srážek v % 

k normálu

Úhrn 

srážek  

[mm]

Úhrn 

srážek v % 

k normálu

Česká republika 686 657 96% 532 78% 637 93% 683 100% 522 76%

Jihomoravský kraj 559 622 111% 430 77% 533 95% 473 85% 451 81%

2018

Oblast

Dlouhodobý 

srážkový normál 

(1981-2010) 

[mm]

2014 2015 2016 2017
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Právě hydrologické sucho se projevuje jako nedostatek zdrojů povrchových a podzemních 

vod. Jeho vznik ovlivňují i lidé užíváním vody, a proto je třeba začít efektivněji hospodařit jak 

s vodou pitnou, tak s vodou dešťovou a vodou odpadní.   

3.2 HODPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) lidé v minulosti nijak zásadně neřešili. Snad jediným 

náznakem HDV bylo vědro umístěné pod dešťovým svodem ze střechy a následné využití 

tohoto malého množství vody. V městských sídlech, kde je aplikována klasická koncepce 

odvodnění byla dešťová voda okamžitě odvedena z nepropustných ploch do kanalizace a na 

ČOV, v oddílné stokové síti přímo do recipientu. Od roku 2007, kdy Ministerstvo životního 

prostředí vydalo dokument „Plán hlavních povodí České republiky“ se touto problematikou 

zabývá také česká legislativa. Dnes už musí mít každá stavba vyřešeno hospodaření s dešťovou 

vodou [20]. 

V lednu 2019 nabyla účinnosti norma ČSN EN 16941-1 (756781) „Zařízení pro využití nepitné 

vody na místě – Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod“, která překladem přejímá a 

nahrazuje evropskou normu EN 16941-1 z roku 2018. Tato norma platí pro projektování, 

dimenzování, instalaci a údržbu zařízení pro využití srážkových vod [21]. 

Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou v 

urbanizovaném povodí je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové 

charakteristiky lokality před urbanizací. To znamená vytvoření takových opatření, aby se 

podpořila infiltrace a evapotranspirace a došlo ke zpomalení povrchového odtoku (Obrázek 

3.2). Dalším opatřeními je instalace zařízení na akumulaci a následné využití dešťové vody 

(např. na závlahy) nebo retenčních zařízení s regulovaným odtokem do stokové sítě. Při 

návrhu těchto opatření je však nutné uvažovat s různou mírou znečištěných srážkových vod a 

v případě potřeby navrhnout příslušné zařízení na čištění silně znečištěných srážkových vod 

[20]. Je tedy nutné posoudit vhodnost daného opatření jak z ekonomického, tak 

z ekologického hlediska. 
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Obrázek 3.2 - Procentuální podíl povrchového odtoku, infiltrace a evapotranspirace v urbanizovaném a 

přirozeném povodí [20] 

Ve městech se budují především opatření ke zpomalení povrchového odtoku a podpoře 

vsakování. Jde o výsadbu zeleně, instalaci různých zasakovacích zařízení nebo výstavbu 

zelených střech. Tato opatření zlepšují klima ve městech a slouží také proti povodním 

z přívalových dešťů, jelikož mají i retenční funkci. 

 

Obrázek 3.3 - Nákupní centrum se zelenou střechou "Dakpark" v Rotterdamu [22] 

Pro domácnosti funguje v České republice od roku 2017 dotační program „Dešťovka“ 

Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu 

udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem je motivovat vlastníky obytných 

nemovitostí k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou. Jde o 3 druhy systémů – zachytávání 
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srážkové vody na zalévání zahrady; akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku, a 

využívání předčištěné odpadní vody jako vody užitkové [23]. V posledním případě se jedná o 

šedou odpadní vodu z domácností zmíněnou v kapitole 2.1.1. Na obrázku 3.4 je znázorněna 

jedna z možností hospodaření s dešťovou vodu od firmy ASIO. 

V rámci programu byly vyhlášeny už 2 výzvy. Ta první byla vyhlášena v dubnu 2017 s alokací 

100 mil. korun a byla vyčerpána za 28 hodin. Druhá následovala v srpnu 2017 s alokací 340 

mil. korun a poběží do vyčerpání této částky [23].  

 

 

Obrázek 3.4 - Příklad systému HDV od firmy ASIO [33] 

Využívání dešťové vody pro závlahu nebo jiné účely znamená pro vlastníka nemovitosti také 

úsporu poplatků za vodné, pokud by pro tyto účely musel nakupovat pitnou vodu z veřejného 

vodovodu. Podnikatelské subjekty mohou ušetřit náklady za poplatky za odvádění dešťových 

vod.    

3.3 HOSPODAŘENÍ S ODPADNÍ VODOU 

Recyklace odpadních vod vyžaduje složitější technologie a řešení než voda srážková. I toto je 

důvod, proč se o ní začalo mluvit až ke konci 20. století. Jak již bylo popsáno v kapitole 2.1, 

splaškové odpadní vody z domácností se dělí na černé a šedé. Především šedá voda je pro 

nemovitosti zajímavým zdrojem užitkové vody.  

3.3.1 Recyklace šedých vod 

V rámci již zmíněného programu Dešťovka lze také žádat o dotaci na recyklaci šedých vod, a 

to až do výše 105 000 Kč [25]. Schéma recyklace a využití šedých vod je znázorněno na 

obrázku 3.5.  
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Pro hospodaření se šedými vodami v současnosti neexistuje v České republice žádná oficiální 

norma. V přípravě byla norma ČSN 75 6780 „Využití šedých a srážkových vod v budovách a na 

přilehlých pozemcích“, která se zabývala tématikou jak dešťových, tak šedých vod, ale práce 

na její přípravě byly pozdrženy Státním zdravotnickým ústavem a s vydáním normy ČSN EN 

16941-1 (756781) „Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Zařízení pro využití 

srážkových vod“ úplně zastaveny. 

Existuje však evropská norma EN 16941-2 „On-site non-potable water systems – Part 2: 

Systems for the use of treated greywater“ [26], jež navazuje problematikou šedých vod na již 

zmíněnou normu EN 16941-1. 

 

 

Obrázek 3.5 - Schéma hospodaření s dešťovou vodou [25] 

3.4 REKUPERACE TEPELNÉ ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD 

Z odpadních vod se kromě užitkové vody dá získávat také tepelná energie. Myšlenku 

rekuperace tepla z odpadní vody začalo v 80. letech minulého století jako první v Evropě 

prosazovat Německo, Švýcarsko a Skandinávské státy [29]. Teplá voda odtékající do veřejné 

kanalizace odvádí z domu 30 až 40 % tepelné energie dodané do domu. V rámci úspor a 

šetření na energetické spotřebě domu se provádí především opatření pro zkvalitnění tepelné 

izolace budov a udržení tepla uvnitř. Odpadní voda však není opatření pro udržení tepla uvnitř 

budov, nýbrž přímo zdroj tepelné energie. Tepelná energie ze stokové sítě se dá v létě využívat 

také pro chlazení budov. Při neustálém růstu cen tepelné energie (v roce 2018 meziroční 

zvýšení cen o cca 5 % [25]) se tak jedná o investici, která stojí za zvážení. 
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Teplota odpadní vody přímo ve stokové síti je v závislosti na ročním období 10–20 °C. Voda 

přímo v domovní kanalizaci mívá teplotu ještě vyšší. 

Existují 3 hlavní způsoby rekuperace tepelné energie z odpadní vody podle místa, kde je dané 

zařízení pro rekuperaci instalováno (obrázek 3.6). Jedná se o: 

• Rekuperaci tepla z odpadní vody uvnitř budov  

o Dělí se dále na rekuperaci tepla pouze z jednotlivých koupelnových 

komponentů (1) a na rekuperaci tepla za využití OV z celé budovy (2) 

• Rekuperaci tepla z odpadní vody ve stokové síti (3) 

• Rekuperaci tepla z odpadní vody na ČOV (4) 

 

Obrázek 3.6 - 4 místa na stokové síti pro získávání tepelné energie z odpadní vody [35] 

3.4.1 Rekuperace tepla uvnitř budov  

Odpadní voda přímo v domovní kanalizaci má vyšší teplotu než odpadní voda ve stokové síti, 

jelikož až 60 % spotřebované vody v domácnostech je ohříváno ve sprchách, umyvadlech, 

myčkách na nádobí nebo pračkách [30]. Teplota se ovšem logicky během dne mění v závislosti 

na spotřebě vody a také na způsobu její spotřeby. U systémů uvnitř budov se k rekuperaci 

tepla využívají jak šedé vody, tak vody splaškové včetně odpadní vody z toalet. 

Na obrázku 3.7 je znázorněna teplota odpadní vody v závislosti na spotřebě vody během 

pracovního dne. Jedná se o data z monitoringu v rezidenčním domě v německém městě 

Düren o 8 bytových jednotkách, ve kterých bydlí dohromady 19 rezidentů. Monitoring 

probíhal v období od května 2012 do července 2012. Průměrná teplota odpadní vody přes 

den byla 22,5 °C, nejvyšší průměrná teplota byla naměřena během denních špiček. Během 

ranní špičky (7-8 hod.) dosáhla teplota odpadní vody průměrně 24,3 °C a během večerní 

špičky (20-21 hod.) dokonce 25,3 °C [30]. 
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Obrázek 3.7 - Teplota odpadní vody, studené vody a průměrná spotřeba vody na osobu během pracovního 

dne [30] 

Pro rekuperaci tepla z odpadní vody jsou používány tepelné výměníky a následně tepelná 

čerpadla. Používají se tepelné výměníky typu voda-voda, kde je tepelná energie odpadní vody 

okamžitě předávána přiváděnému médiu, v tomto případě přiváděné vodě (ať už pitné nebo 

užitkové). Jejich velikost a výkon závisí na místě použití a také na požadovaném množství 

získané tepelné energie. Čerpadla jsou využívána převážně u výkonnějších systémů. 

Tepelné výměníky do koupelny 

Jedná se o malé výměníky, které se jsou napojeny na potrubí vedoucí ze sprch. Teplá voda 

(cca 30-35 °C) odtékající při sprchování ohřívá ve výměníku studenou vodu přitékající ať už 

přímo do směšovací baterie ve sprše nebo do bojleru. Jeden z výrobců (společnost Wagner 

Solar GmbH) například udává, že čtyřčlenná rodina může díky tomuto zařízení ušetřit až 

180 m3 zemního plynu na ohřev vody za rok [31]. Při průměrné ceně zemního plynu v ČR cca 

1,40 Kč za kWh (1 kWh = 0,09 m3) zemního plynu je úspora až 2800 Kč [32]. Návratnost 

investice závisí na ceně systému a také na cenách dalších prací a v neposlední řadě také na 

ceně zemního plynu, nepřekročí však jednotky let. Jeden výměník je možné napojit i na více 

sprch nebo také do umyvadel a tím více zefektivnit investici. Na obrázku 3.9 je příklad 

koupelnového výměníku integrovaného přímo do vaničky sprchového koutu. 
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Obrázek 3.8 - Schéma koupelnového výměníku [31] Obrázek 3.9 - Koupelnový výměník Shower Tray 

ECOshower [31] 

Tepelné výměníky pro šedé a odpadní vody uvnitř budov 

Další alternativou rekuperace tepla uvnitř budov jsou větší systémy využívající odpadní vody 

z celé budovy. K rekuperaci tepla se mohou využívat buď splaškové odpadní vody, nebo jen 

šedé vody. Použití takovýchto výměníků není limitováno pouze na koupelny a je možné je 

tedy použít i u větších budov a komplexů, například v průmyslu, v technologických provozech, 

akvarijních pěstírnách, wellness centrech a obecně v budovách občansko-technické 

vybavenosti. Výhodou větších budov a komplexů je vyšší spotřeba vody, tím pádem vyšší a 

zároveň méně proměnlivý průtok.  

K takovému účelu slouží různé typy tepelných výměníků. Všechny výměníky by měly být 

zkonstruovány tak, aby byly svojí konstrukcí chráněny proti zanášení, a aby se nečistoty 

odplavily přes výměníky co nejrychleji do kanalizace.  

Níže jsou uvedeny hlavní typy výměníků využitelné přímo v budovách [35]. 

• Horizontální výměníky 

• Vertikální výměníky 

• Výměníky s akumulací odpadní vody 

• Výměníky s tepelnými čerpadly 

• Výměníky s čerpáním odpadní vody 

Jedním z příkladů využití takových výměníků je tříposchoďový dům se šesti apartmány 

v kanadském Québecu. Jsou zde instalovány 2 tepelné výměníky od firmy Renewability. 

Náklady na tepelnou energii se díky těmto výměníkům snížily o 14,5 % [35]. 

Tepelné výměníky, které využívají k rekuperaci tepla pouze šedou vodu je možné spojit se 

zařízením na recyklaci šedých vod a tuto vodu nadále používat. V ČR je tento systém využit 

v hotelu Mosaic House v Praze (viz kapitola 2.1.1). 

Jedním z dodavatelů těchto rekuperačních výměníků pro ohřev vody v ČR je firma ASIO. Jejich 

tepelný výměník AS-ReHeater může být buď deskový (horizontální), nebo spirálový 
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(vertikální). Obě zařízení jsou vyráběna v modelových řadách pro průtoky odpadních vod od 

0,2 l/s až po 8 l/s. Pro větší průtoky už je potřeba individuální řešení [36]. Schéma deskového 

výměníku je znázorněno na obrázku 3.10. 

 

Obrázek 3.10 - Deskový tepelný výměník AS-ReHeater D1 od firmy ASIO [36]  

3.4.2 Rekuperace tepla ze stokové sítě 

Odpadní voda ve stokové sítí má zpravidla nižší teplotu než odpadní voda přímo v budově. 

Teplota odpadní vody je závislá také na venkovní teplotě vzduchu a na průtoku ve stoce. 

Hlavní výhodou tohoto typu rekuperace je však prakticky neustálý, i když proměnlivý průtok 

vody ve stoce a tím pádem možnost nepřetržitého využití k rekuperaci tepelné energie. 

Podmínkou je správné určení lokality ke správnému fungování systému. Na okrajových 

částech stokových systémů s nízkým a velice proměnlivým průtokem by takovéto řešení 

mohlo být neefektivní a tím pádem ekonomicky značně nevýhodné. Vhodné jsou tedy 

zejména městské kmenové stoky. 

Následující grafy zobrazují veličiny změřené při reálném měření prováděném v italské Bologni 

mezi 28. zářím 2006 a 15. únorem 2007 [28]. Obrázek 3.11 znázorňuje venkovní teplotu na 

teplotu odpadní vody ve stoce (osa y) v průběhu měřeného období (osa x).  
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Obrázek 3.11 - Vliv teploty vzduchu na teploty OV v období od 28.9.2006 do 15.2.2007 [28] 

Na následujícím obrázku (3.12) je znázorněn vliv teploty OV na průtoku během dne. V grafu 

jsou zpracovány všechny dny z měření a černá křivka uprostřed znázorňuje medián hodnot. 

 

Obrázek 3.12 - Vliv průtoku na teplotu OV během dne [28] 

Z grafů je tedy zřejmé, že na teplotu odpadní vody má vliv jak průtok, tak teplota vzduchu. 

Výkyvy teplot OV však nejsou příliš zásadní, nejen v průběhu výše zmíněného období, ale 

v období celého roku se drží v rozmezí mezi 10 až 22 °C. Existují 2 základní možnosti, jak získat 

teplo přímo ze stokové sítě. První možností je umístit výměník přímo do stoky. Druhá spočívá 

v čerpání odpadní vody do tepelného výměníku umístěného mimo stoku. 

Problematikou rekuperace tepelné energie ze stokové sítě se mimo jiné věnuje německá 

společnost HUBER SE. Jejich 2 hlavní produkty zahrnují právě výše popsané způsoby 

rekuperace tepla. Tepelný výměník HUBER TubeWin je umístěný přímo ve stoce a systém 

HUBER Thermwin pracuje s čerpáním odpadní vody. 

HUBER TubeWin 

HUBER TubeWin je tepelný výměník, který se instaluje přímo do stoky. Může být instalován 

do stok o DN 1000 a větších. Tepelná energie odpadních vod je na výměníku předávána přímo 

do okruhu, který vede do tepelného čerpadla a tento systém tak nepotřebuje odběrnou 

šachtu s mechanickým předčištěním, protože je výměník přímo u nivelety potrubí. Další 

výhodou je možnost tyto výměníky instalovat paralelně nebo sériově. Systém může být 

přizpůsoben jak tvaru stoky, tak specifickým parametrům odpadních vod. Díky tomu, že jsou 
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veškeré potrubní díly uloženy uvnitř výměníkových modulů, zůstává z funkčního hlediska 

průřez stoky prakticky neovlivněn instalací výměníku [34].  

Hlavními nevýhodami tohoto typu výměníku jsou omezení použití pouze pro stoky o DN 1000 

a větších a také jeho zanášení nečistotami z odpadní vody. Na povrchu výměníku se postupně 

tvoří vrstva nečistot, které snižují efektivitu výměníku. Alternativou mohou být výměníky 

zabudované přímo do stěny kanalizační stoky nebo výměník s dvojím opláštěním (základem 

tohoto systému je ocelové potrubí, přes jehož stěnu dochází k výměně tepla). Obě dvě 

možnosti jsou však využitelné pouze v nových potrubích. 

 

 

Obrázek 3.13 - Tepelný výměník TubeWin [34] 

Pro stávající potrubí je tak alternativou systém, kdy se výměník nenachází přímo ve stoce, ale 

je na stoku napojen odběr odpadní vody směrem k výměníku. Typem takového systému je 

právě HUBER ThermWin. 

HUBER ThermWin 

HUBER Thermwin je kombinací tepelného výměníku (HUBER Heat Exchanger RoWin) a šachty 

mechanickým předčištěním a čerpáním OV [34]. Obrázek 3.14 schematicky znázorňuje celý 

proces. 
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Obrázek 3.14 - Thermwin – systém pro získávání tepla ze stokové sítě [34] 

V prvním kroku je na kanalizaci napojen odběr odpadní vody. Voda je poté ideálně gravitačně 

odvedena do čerpací jímky. 

V druhém kroku dochází k mechanickému čištění odpadní vody v česlicovém koši hned na 

přítoku do čerpací jímky. Voda zbavená pevných nečistot je poté čerpána kalovým čerpadlem 

do tepelného výměníku. Usazeniny zachycené v česlicovém koši jsou odvedeny vertikálním 

šnekovým dopravníkem do vrchní části šachty, kde jsou splachovány ochlazenou odpadní 

vodou z výměníku zpět do kanalizace. 

V tepelném výměníku (krok 3) dochází k přenosu tepelné energie do požadovaného média, 

(obvykle vody). Odpadní voda se ochlazuje a předává svoji tepelnou energii přivedenému 

studenému médiu. Tepelné výměníky jsou pravidelně automaticky čištěny, aby vrstva 

znečištění nebránila bezproblémovému přenosu tepelné energie. Ochlazená odpadní voda je 

pak odvedena zpět do kanalizace. Opět ideálně gravitačně bez nutnosti dalšího čerpání. 

Ve čtvrtém kroku je napojeno tepelné čerpadlo zajišťující rozvod tepla nebo naopak chladu 

dále do budovy. 

Výhoda tohoto systému je, že dochází k výrazně menšímu zanášení tepelného výměníku, tím 

pádem je lepší jeho efektivita. Díky možnosti umístění výměníku na úroveň terénu je 

jednodušší jeho údržba. Čištění uvnitř výměníku je prováděno automaticky. Systém může být 

napojen i na stoky o menších profilech, je však potřeba vybrat takovou lokalitu na stokové 

síti, kde je během dne dostatečný průtok. Vzdálenost kanalizace-výměník-spotřebitel by měla 

být co nejmenší, aby se minimalizovaly investiční i provozní náklady [34].  
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3.4.3 Tepelné výměníky na ČOV 

Tepelná energie z odpadních vod může být získávána také na čistírnách odpadních vod. Ze 

všech výše uvedených lokalit je právě na ČOV nejvyšší a nejkonstantnější průtok a teplota. 

Nevýhodou je však fakt, že teplota na přítoku na ČOV je ze všech uvedených variant nejnižší. 

Díky tomu jsou tepelná čerpadla, která jsou na ČOV často využívána, méně efektivní. Získaná 

tepelná energie bývá využívána přímo na ČOV, je-li tepelné energie více, je možné ji dodávat 

do veřejné sítě [35]. 

Na ČOV se tepelná energie může využívat k vytápění provozních budov nebo například také 

pro sušení čistírenského kalu. V sušárnách kalu se suší teplotou cca 75-90 °C. Typy sušáren 

používaných v České republice jsou [37]: 

• Kontaktní sušárny (kondukční) – tepelná energie je přenášena na kal vnitřním 

povrchem strojního zařízení. 

• Konvekční sušárny – tepelná energie je přenášena plynným médiem v přímém 

kontaktu s čistírenským kalem, nejčastěji jde o teplý vzduch. V České republice jsou 

tyto typy využívány nejčastěji  

• Solární sušárny – hlavní podíl na sušení má tepelná energie přímo ze slunečního 

záření. Jelikož intenzita a doba slunečního záření nejsou dostačující, bývají solární 

sušárny zkombinovány s ostatními typy.  

 

 

Obrázek 3.15 - Solární sušárna na ČOV [38] 
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Tepelnou energii z odpadní vody je tedy možné využít například k vyhřívání dna solární 

sušárny. Na obrázku 3.16 je takové schéma znázorněno. K rekuperaci tepelné energie může 

být použit tepelný výměník RoWin (10) od firmy HUBER (viz přechozí kapitola) a následně 

tepelné čerpadlo (12) [37]. 

 

Obrázek 3.16 - Solární sušárna kombinovaná s tepelným výměníkem RoWin [37] 

Příklad takového využití tepelné energie je na ČOV v německém městě Witzenhausen, kde je 

tepelná energie získaná z odpadní vody využívána ve vyhnívací nádrži, v komorovém lisu a 

také v provozní budově [39]. 
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4  SEWER MINING 

Zásoby vody se neustále zmenšují. Jak již bylo uvedeno hned v úvodu práce, v některých 

oblastech ve světě již v minulosti nastaly kritické situace kvůli nedostatku vody. S neustále se 

zmenšujícími zásobami vody, ať už v důsledku klimatických změn (např. sucho) nebo 

s rostoucí mírou urbanizace, je stále více potřeba hospodařit s vodou efektivněji a aktivněji 

přistupovat k recyklaci odpadních vod. V dnešní době už se úspěšně hospodaří s dešťovými 

vodami a stále více nemovitostí začíná také recyklovat šedé vody. Recyklovat a opětovně 

využít se však dají také městské odpadní vody.  

A právě sewer mining je systém, který pracuje s městskou odpadní vodou. Svým způsobem 

se jedná spíše o decentralizovaný systém nakládání s odpadními vodami. Ve světě tento 

systém zatím není příliš známý. Průkopníkem a největším provozovatelem sewer mining 

technologií je Austrálie, především pak město Sydney [40]. 

4.1 PRINCIP 

Celý systém (v angličtině označován jako sewer mining scheme) pracuje na principu lokálního 

odběru, čistírenského procesu a následném využití recyklované vody.  

Na začátku celého procesu je napojení systému na stávající stokovou síť a odběr odpadní vody 

přímo ze stokové sítě. Odpadní voda je následně čerpána (není-li možný gravitační nátok) do 

čistící jednotky, která já hlavním klíčem celého systému. Prakticky se jedná o menší čistírnu 

odpadních vod. Její velikost a výkon závisí především na požadovaném množství recyklované 

vody. Jednotka musí vyčistit odpadní vodu tak, aby recyklovaná voda splňovala kvalitativní 

požadavky vody užitkové. Technologie, které mohou být využívány k čištění odpadních vod 

jsou popsané v kapitole 4.2. Recyklovaná voda je pak akumulována v akumulačních nádržích 

a následně využita jako užitková voda na závlahy, splachování toalet, pro průmyslové a 

technologické procesy nebo jako zdroj pro vodní okrasné prvky. Odpadní potrubí, které 

odvádí odseparované látky během procesu čištění je možné společně s bezpečnostními 

přelivy napojit zpět na veřejnou kanalizaci [40].  
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Obrázek 4.1 - Sewer mining – schéma procesu [47] 

Výhody systému 

Hlavní rozdíl oproti ostatním systémům využívajícím recyklovanou vodu například v Izraeli 

nebo v Kalifornii, je fakt, že celý proces čištění a následné využití recyklované vody probíhá 

právě v místě potřeby a v menším měřítku než u klasické čistírny odpadních vod. Není také 

potřeba budovat několik kilometrů potrubí pro užitkovou vodu až do místa potřeby. Sewer 

mining dokáže větším odběratelům výrazně snížit spotřebu pitné vody. Většinou je systém 

instalován právě ve větších areálech a budovách, kde je podíl ve spotřebě vody na závlahy 

nebo jiné využití poměrně vysoký, viz kapitola 4.3.1. 

Nevýhody systému 

Pro správné fungování systému je potřeba zvolit vhodnou lokalitu. Je nutné, aby byl ve 

stokové síti dostatečný a do určité míry i konstantní průtok. Z toho je tedy patrné, že je tato 

technologie využitelná především ve větších spotřebištích vody. Množství používané 

recyklované vody závisí mimo jiné také na množství vody, které je vůbec možné ze sítě 

odebrat. Je-li nad odběrným místem na kanalizaci napojeno více producentů průmyslových 

odpadních vod s větším znečištěním, nemusela by být odpadní voda optimálně vyčištěna. 

Nejistotou nebo i rizikem je také možnost, že se v povodí do budoucnosti může kvalita 

přitékajících odpadních vod zhoršovat (nové průmyslové podniky, nemocnice atd.).   

Dalším problémem je cena. Jelikož se víceméně jedná o čistírnu odpadních vod, která dokáže 

produkovat i stovky m3 vyčištěné vody za den [40], jsou investiční i provozní náklady poměrně 

vysoké. Budou-li se však v následujících letech a desetiletích snižovat zásoby vody a tím 



Znovuvyužití odpadních vod ze stokové sítě  Josef Šebek 

Bakalářská práce 

 

29 

 

pádem bude cena odebrané pitné vody vyšší, může být tato technologie jednou z možností, 

jak recyklovat a znovu využívat odpadní vody. 

4.2 TECHNOLOGIE 

K čištění splaškových vod v rámci sewer mining systému je možné využít stejné technologie, 

jako se využívají na čistírnách odpadních vod. Jako nejvhodnější se pak jeví využití fyzikálních 

a biologických systémů. Jde především o membrány nebo membránové bioreaktory (MBR). 

Na celý systém se dají také napojit tepelné výměníky. 

Předčištění 

Před samotným čištěním odpadní vody je potřeba zbavit se větších plovoucích nečistot ve 

vodě. Plovoucí nečistoty jsou zachytávány přímo v čerpacích jímkách, na česlích nebo jsou 

sbírány v primární nádrži čistící jednotky buď z hladiny, nebo sedimentují ke dnu, odkud jsou 

odváděny pryč z čistírenského procesu. Kromě klasického mechanického předčištění se jako 

další stupeň předčištění zařazují síta o velikosti mezer od 0,5 do 3 mm. [40][42]. 

Systémy s fyzikální úpravou 

Pro sewer mining jsou nejúčinnější membránové procesy, které mohou zajistit vysokou 

kvalitu vyčištěné odpadní vody, pokud je to potřebné nebo nejsou k dispozici potřebné 

prostory pro klasickou mechanicko-biologickou čistírnu. Membránové procesy jsou založeny 

na schopnosti semipermeabilních membrán zachycovat ve vodě přítomné částice určité 

velikosti. Tyto procesy se podle velikosti zachycených částic (obrázek 4.3) dělí na mikrofiltraci 

(MF), ultrafiltraci (UF), nanofiltraci (NF) a reverzní osmózu (RO). Během čistícího procesu je 

možné využít i více navazujících membránových procesů, například mikrofiltraci a navazující 

reverzní osmózu. Obrázek 4.3 také uvádí příklady částic, které jsou jednotlivé procesy schopny 

zachytit [41]. 

 

Obrázek 4.2 - Fyzikální úprava – velikost zachycených částic [41] 
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Reverzní osmóza (RO) 

V rámci sewer mining technologií je využívána právě reverzní osmóza [40]. Jedná se o variantu 

filtrace, kdy kapalina protéká skrze membránu, která zachytí částice do velikosti 0,1 nm. 

Název „reverzní osmóza“ je odvozen na základě podobnosti s přirozeným fyzikálním 

procesem probíhajícím například v buňkách organismů. Tento proces se nazývá osmóza. 

Reverzní znamená, že v jednotce RO proudí voda opačným směrem než při standardní 

osmóze [41]. 

Rozpouštědlo (nejčastěji voda) má, na základě principu vyrovnávání koncentrací roztoků, 

tendenci přesouvat se do prostoru s vyšší koncentrací (rozpuštěné látky by se přesouvaly 

opačným směrem, ale v tom jim brání membrána). Migrace rozpouštědla je hnaná silou, která 

se nazývá osmotický tlak. Pokud odpor membrány nebo přetlak v části s vyšší koncentrací 

rozpuštěných látek dosáhne stejné hodnoty jako osmotický tlak, osmóza se zastaví. Pokud je 

tlak v části s koncentrovanějšími nečistotami vyšší než tlak osmotický, směr proudění vody se 

obrátí a probíhá reverzní osmóza. Při tlacích vyšších než 5 MPa je možné zbavit vodu 

veškerých rozpuštěných solí a organických látek do velikosti částic 0,1 nm [4][41]. 

 

Obrázek 4.3 - Princip reverzní osmózy [41] 

Systémy s biologickou úpravou 

Základním principem všech biologických čistírenských procesů jsou biochemické čistírenské 

oxidačně redukční reakce. Během biologického procesu má nejvýznamnější roli kyslík [3]. 

Nejčastěji používané technologické varianty biologického čištění využitelné pro sewer mining 

jsou: 

• Aktivační systémy – Princip biologického čištění spočívá ve vytvoření aktivovaného 

kalu v provzdušňované aktivační nádrži. Aktivovaný kal je shlukem mikroorganismů, 

většinou bakterií, který spotřebovává rozpuštěný kyslík a odbourává organické látky 

https://euroclean.cz/slovnik/reversni-osmoza/
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za snížení koncentrace odpadních látek [3]. Pro sewer mining systémy se využívají 

především biologické jednotky, reaktory s přerušovanou funkci (SBR – Sequential 

Batch Reactor) nebo membránové bioreaktory (MBR) [40]. 

• Biofilmové reaktory – charakteristickým rysem biofilmových reaktorů je kultivace 

biomasy ve formě nárostů – biofilmu, tj. imobilizované na vhodném nosiči [3]. Tyto 

reaktory využívá například administrativní centrum Darling Quarter v australském 

Sydney v kombinaci s reverzní osmózou a desinfekcí UV zářením [40]. 

Membránový bioreaktor (MBR) 

Jedná se o kombinaci klasického biologického čištění odpadních vod a membránové filtrační 

technologie.  Biomasa je oddělena od vyčištěných odpadních vod pomocí membrán a je 

navrácena zpět do aktivační části. Membrána tak slouží jako bariéra pro biomasu, 

nerozpuštěné látky a bakterie, což vede k výraznému zlepšení kvality čištěných odpadních vod 

ve srovnání s běžnými technologiemi – zejména v odstraňování nerozpuštěných látek a v 

hygienizaci (bakterie, viry). Membrány je nutno v provozu čistit, aby se z nich odstranily 

usazeniny, které snižují jejich propustnost. Před samotným MBR je nutné zařadit předčištění, 

aby se do reaktoru nedostaly vlasy, vláknité materiály a různé úlomky, které by mohly 

membrány poškodit [40][42]. 

Základní členění MBR je na ponořené a externí (vnější) a aerobní a anaerobní. 

U externích MBR je membránová jednotka umístěna mimo aktivační nádrž a odpadní voda je 

do ní čerpána. Jedná se o starší typ MBR, který je dnes nahrazován ponořenými 

membránovými bioreaktory, kde se membránová jednotka nachází přímo v aktivační části a 

žádné čerpání v rámci MBR není nutné [42]. 

Aerobní reaktory vyžadují přívod vzduchu pro provzdušňování a tím pádem jsou velmi 

nákladné. Náklady na provzdušňování můžou u ponořených reaktorů tvořit 80-100 % 

celkových energetických nákladů na provoz reaktoru. Anaerobní reaktory mají sice nižší 

provozní náklady, nicméně jejich efektivita při odstraňování celkového fosforu a dusíku a 

amoniaku je nižší [42]. 

  

Obrázek 4.4 - Schéma ponořeného aerobního MBR [42] 
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Na obrázku 4.5 je vidět surová odpadní voda odebraná ze stokové sítě (vlevo) a recyklovaná 

užitková voda (vpravo). Uprostřed je voda obsahující biomasu, která je navrácena zpět do 

biologického procesu. 

 

Obrázek 4.5 - Surová odpadní voda (vlevo), kalová voda po čistícím procesu (uprostřed), čistá užitková voda 

(vpravo) [45] 

Desinfekce 

Jde o poslední fázi celého čistícího procesu. Desinfekce je nutná vhledem k tomu, že se 

v odpadní vodě vyskytovalo značně množství koliformních a jiných bakterií. K desinfekci se 

používají: 

• Látky na bázi chlóru – jedná se především o plynný chlór, oxid chloričitý nebo chlornan 

sodný. Výhodou této metody je dobrá ochrana proti následné rekontaminaci a nižší 

provozní náklady. Nevýhodou je závislost účinnosti na pH vody a tvorba vedlejších 

nežádoucích produktů desinfekce [4]. 

• Ozon – jedná se o nejsilnější desinfekční činidlo ze všech současně používaných. Oproti 

chlóru nevytváří ve vodě reziduum a účinkuje pouze v místě dávkování. Pokud má být 

voda zajištěna proti rekontaminaci, je nutné ji dochlorovat. Za normálních podmínek 

se jedná o nestálý zapáchající plyn, který je škodlivý pro lidský organizmus, proto je při 

nakládání s ozonem nutné dodržovat přísná opatření [4]. 

• UV záření – tato technologie se na trhu začíná postupně prosazovat. Desinfekce 

probíhá v UV reaktorech a nemusí tak být dodržována taková bezpečnostní opatření 

jako při desinfekci ozonem. Desinfekce UV zářením má podobně účinky jako ozon [4].  
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4.3 SEWER MINING VE SVĚTĚ 

4.3.1 Austrálie 

V roce 2004 klesly hladiny vodárenských nádrží v okolí australského Sydney na historicky 

nejnižší úroveň a místní vodárenská společnost Sydney Water se rozhodla zavést limity pro 

odběr pitné vody. Začaly se hledat způsoby, jak využívat také odpadní vodu a srážkové vody 

[45].  

Postupně se v Sydney od roku 2004 instalovalo několik desítek systémů na recyklování a 

následné využití odpadních a také dešťových vod. Čistá voda se poté využívá jako užitková 

voda na závlahy, postřiky, průmyslové procesy, splachování toalet a podobně. Nevyužitá 

recyklovaná voda může být buď akumulována, nebo vypuštěna do recipientu.  

V Sydney se rozlišují 4 základní druhy pro čištění a následné využití odpadních vod [46].  

• Standardní čištění v čistírnách odpadních vod (Water recycling plants) – pro lokality 

blízko ČOV, pro větší spotřebitele, příkladem je Port Kembla Coal Terminal, který 

využívá v průměru 1 125 m3 recyklované vody denně [46]. 

• Sewer mining – již zmíněný částečný odběr odpadních vod z veřejně stokové sítě, 

jedním z prvních komplexů, který vybudoval systém pro sewer mining byl v roce 2008 

golfový klub Pennant Hills Golf Club. Nyní v Sydney funguje minimálně 5 takových 

systémů a další se připravují [40][47]. 

• Zachytávání a následné čištění srážkových vod (Stormwater harvesting) – 

zachytávání veškerých dešťových vod z veřejně dešťové kanalizace a z otevřených 

příkopů a kanálů a následné využití pro závlahy nebo jako požární voda [46]. 

• Akumulace a čištění odpadních vod v budovách a areálech (on-site systems) – tento 

systém využívá například mezinárodní letiště v Sydney a díky recyklaci vlastních 

odpadních vod ušetří 300 000 m3 pitné vody ročně [46]. 

V Sydney funguje také podpora za užívání recyklované vody pro spotřebitele, kteří nemají 

vlastní recyklační jednotky. Cena za m3 recyklované vody (1,86 AU$ ≈ 30,18 Kč) je nižší oproti 

ceně za m3 pitné vody (2,08 AU$ ≈ 33,75 Kč). Ceny jsou platné pro rok 2019 [47]. 

Pennant Hills Golf Club 

Jeden z prvních provozovatelů sewer mining systému byl velmi negativně ovlivněn zvýšením 

cen za vodu, jelikož dříve používal na závlahy pitnou vodu. Využil situace, kdy přímo pod 

golfovým hřištěm vede kanalizační potrubí, které odvádí odpadní vodu z přibližně tisíce 

domácností a postavil si přímo uprostřed hřiště čistící jednotku pro sewer mining. Díky tomu 

se snížila spotřeba pitné vody o 92 % [45]. Čistící jednotka dokáže produkovat až 650 m3 

užitkové vody za den a voda je využívána na závlahy. K čištění se využívá membránový 

bioreaktor (MBR) a nakonec desinfekce UV zářením a chlórem. Výhodou je, že dusík obsažený 

ve vodě slouží také jako hnojivo [45][43]. 
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Obrázek 4.6 - Pennant Hills Golf Club a čistící jednotka (uprostřed) [45] 

Sydney Olympic Park 

Úplně prvním komplexem, kde se v roce 2000 začala recyklovat odpadní voda ve velkém 

měřítku byl Sydney Olympic Park. Celá stavba stála 16 milionů australských dolarů a recykluje 

se zde jak splašková voda, tak voda dešťová. Recyklovaná voda se následně využívá 

v samotném areálu olympijského parku a v přilehlé čtvrti Newington na závlahy, splachování 

nebo pro venkovní vodní prvky. Celý systém dokáže nahradit přibližně 850 000 m3 pitné vody 

za rok, což představuje polovinu spotřeby pitné vody. Čistící jednotka pro sewer mining 

dokáže vyčistit ročně až 550 000 m3 splaškových vod, které by jinak byly vypuštěny do oceánu. 

Pro čištění se využívá membránová mikrofiltrace a reverzní osmóza. Desinfekce probíhá 

pomocí UV záření [43][48]. 

 

Obrázek 4.7 - Sydney Olympic Park, šipka značí budovu s čistící jednotkou [49] 
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Obrázek 4.8 - Budova s čistící jednotkou [48] 

Curlewis Golf Club 

Tento golfový klub se na rozdíl od výše zmíněných areálů nenachází v Sydney, nýbrž poblíž 

Melbourne. Mezi lety 2006 a 2011 se klub potýkal s nedostatky vody v důsledku malých 

srážkových úhrnů a kvalita trávníku se zhoršovala. V roce 2011 zde vybudovali jednotku pro 

recyklaci vod odebraných ze stokové sítě o kapacitě 250 m3 recyklované vody za den. K čištění 

splaškové vody je opět využíván membránový bioreaktor (MBR) s následnou desinfekcí 

chlórem. Díky systému se výrazně zlepšila kvalita trávníku během suchých letních období a 

klub se v roce 2012 zařadil do žebříčku TOP 50 nejlepších golfových hřišť v Austrálii [50]. 

 

Obrázek 4.9 - Provozní budova s MBR reaktorem [50] 
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4.3.2 Řecko 

Společnost DESSIN1, která se zabývá výzkumem inovativních technologií v oblasti vodního 

hospodářství instalovala v řeckých Aténách pilotní jednotku pro sewer mining. Jednotka je 

umístěna v areálu výzkumného střediska KEREFYT2 aténské vodárenské společnosti 

EYDAP3 [40]. Dokáže vyprodukovat 10 m3 čisté užitkové vody za den. Voda je následné využita 

na závlahu zelené plochy o výměře 50 m2. Na obrázku 4.10 je vidět čistící jednotka, její 

umístění (Compact unit) a již zmíněná plocha zavlažovaná recyklovanou vodou [40]. 

 

Obrázek 4.10 - Čistící jednotka (vlevo); umístění jednotky v areálu (vpravo) [40] 

Celá čistící jednotka je umístěna ve 2 propojených kontejnerech.  

V menším kontejneru (2,16 x 2,00 x 2,87 m) je umístěn MBR. Schéma reaktoru je zobrazeno 

na obrázku 4.11. Ten se skládá z primární sedimentační nádrže (1), odkud odpadní voda 

pokračuje přes filtrační síto do denitrifikační nádrže (2). Dále pak voda pokračuje do 

nitrifikační nádrže (3), kde je voda provzdušňována. Následně voda prochází skrze 

membránový filtr (4) a oddělená biomasa se vrací zpět do nitrifikační nádrže. Z poslední nádrži 

(5) probíhá finální sedimentace a voda následně odtéká do většího druhého kontejneru 

(2,16 x 3,00 x 2,87 m), kde se nachází reverzní osmóza a také řídící a měřící vybavení. Veškeré 

odpadní potrubí z jednotky, stejně jako všechny bezpečnostní přelivy jsou napojeny zpět do 

veřejně stokové sítě [40].  

 

                                                      
1 DESSIN – Demonstrate Ecosystem Services Enabling Inovation in the Water Sector 
2 KEREFYT – the Sanitary Engineering Research and Development Center of EYDAP 
3 EYDAP – Athens Water Supply and Sewerage Comapny  
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Obrázek 4.11 - Schéma MBR reaktoru v Aténách [40] 

Tabulka 4.1 - Výsledné měřené parametry pilotní jednotky vztažené k řeckým legislativním limitům 

 
Pozn.: TSS – nerozpuštěné látky; COD – chemická spotřeba kyslíku; BOD – biologická spotřeba 

kyslíku; TP – celkový fosfor; TN – celkový dusík 
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4.4 KVALITA VYČIŠTĚNÉ VODY 

Čistá voda, která je finálním produktem celého sewer mining procesu, musí mít kvality vody 

užitkové. Užitková voda je sice nepitná voda, nicméně musí splňovat jisté kvalitativní 

požadavky.  

V České republice v současnosti není legislativní dokument ani norma (viz kapitola 3.3.1), 

který by stanovoval kvalitativní limity recyklované vody, a to jak z vody šedé, tak z vody 

splaškové a také z odpadní vody vyčištěné na ČOV. Užitková voda však musí být zdravotně 

nezávadná. Za užitkovou vodu se také považuje teplá voda (nejedná se o pitnou vodu). 

Vyhláška č.252/2004 Sb. říká: Pitná a teplá voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity 

a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví. 

Takováto definice se dá použit také na užitkovou vodu obecně. Limity, které tato vyhláška 

stanovuje jsou nicméně mířeny na teplou vodu využívanou především v budovách mimo jiné 

i k hygienickým účelům. Recyklovaná voda z městských odpadních vod, kterou produkují 

sewer mining technologie nebývá využívaná pro hygienické účely a ve většině případu 

nedochází ke kontaktu této vody přímo s člověkem [52].  

Kvalitativní požadavky na vodu vypuštěnou z ČOV do recipientu, stanovené nařízením vlády 

NV č. 401/2015 Sb. jsou v tomto případě značně nedostatečné, jelikož se nevěnují 

bakteriálnímu znečištění. Navíc se v recyklované vodě vyskytují tzv. prioritní polutanty. Jedná 

se o velmi nízké koncentrace zbytků léčiv (hormonálních, antibiotik atd.), kosmetických 

přípravků, čistících prostředků, a dokonce také zakázaných tvrdých drog. Z důvodu vesměs 

velmi nízké koncentrace jsou označovány jako mikropolutanty [51].  

V roce 2016 vzniklo „Memorandum týkající se ochrany evropských řek a vodních toků”, které 

podpořilo na 170 vodárenských společnosti z 10 zemí EU (včetně ČR). V rámci memoranda 

jsou mimo jiné řešeny limitní koncentrace mikropolutantů v surových vodách, které slouží 

jako povrchové zdroje vody. Tyto limity jsou shodné s limity pro jakost pitné vody – 

koncentrace 0,1 ug/l pro všechny typy látek (obrázek 4.12). Čistírny odpadních vod by se tedy 

měly kvalitou vyčištěné vody co nejvíce blížit uvedeným hodnotám [51]. Stejné limity by tedy 

měly platit pro potenciální sewer mining systémy. 

 

Obrázek 4.12 - Návrh limitních koncentrací pro mikropolutanty v tekoucích vodách [51] 
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V únoru 2019 schválil evropský parlament návrh zákona, který definuje minimální normy 

kvality pro recyklované vody z ČOV, která bude využívána pro zemědělské zavlažování. Tento 

zákon by se také mohl vztahovat na vyčištěnou vodu v rámci technologie sewer mining. Zákon 

rozděluje recyklovanou vodu do 4 kvalitativních tříd A-D (viz tabulka 4.2) a následně pro 

každou třídu definuje minimální nutný čistírenský proces a limity koncentrací znečištění 

(tabulka 4.3). 

Tabulka 4.2 - Kvalitativní rozdělení recyklované odpadní vody podle kategorie plodin a metody zavlažování 

[54] 

Minimální 

třída kvality 

recyklované 

OV 

Kategorie plodin Metoda zavlažování 

A 

Všechny potravinářské plodiny, včetně 

kořenových plodin konzumovaných za syrova 

a potravinářských plodin, jejichž jedlá část je 

v přímém kontaktu s recyklovanou odpadní 

vodou 

Všechny metody 

zavlažování 

B Potravinářské plodiny konzumované za 

syrova, jejichž jedlá část roste nad zemí a 

není v přímém kontaktu s recyklovanou 

odpadní vodou, zpracované potravinářské 

plodiny a nepotravinářské plodiny včetně 

plodin na krmení zvířat na produkci mléka a 

masa 

Všechny metody 

zavlažování 

C 

Pouze zavlažovací 

metody, které nevedou k 

přímému kontaktu 

plodiny a recyklované 

odpadní vody. Například 

kapkové zavlažování 

D 
Technické a energetické plodiny a plodiny z 

osiva 

Všechny metody 

zavlažování 
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Tabulka 4.3 - Mezní limitní hodnoty recyklovaných odpadních vod pro zemědělské zavlažování [54][55] 

Třída 
kvality 

Recyklov
ané OV 

Orientační 
odpovídající 

čištění  

Mezní hodnota 

E.coli 
[KTJ/100 ml] 

BSK5
3) 

[mg/l] 
NL3) [mg/l] 

Zákal 
[NTU] 

Jiné 

A 

Sekundární 
čištění, 

filtrace a 
dezinfekce 

≤ 10 nebo 
pod mez 
detekce 

≤ 10 ≤ 10 ≤ 5 

Legionell a 
spp.: <1000 

KTJ/l v případě 
rizika 

aerosolizace ve 
sklenících. 

Střevní paraziti 
(vajíčka) ≤1 pro 

zavlažování 
pastvin nebo 

pícnin, 
Salmonela: 
nepřítomna 

B 
Sekundární 

čištění a 
dezinfekce 

≤ 100 25*) 351)(602))*) - 

C 
Sekundární 

čištění a 
dezinfekce 

≤ 1 000 25*) 351)(602))*) - 

D 
Sekundární 

čištění a 
dezinfekce 

≤10 000 25*) 351)(602))*) - 

Pozn.: 1) hodnoty pro počet EO nad 10 000; 2) hodnoty pro počet EO 2 000-10 000; 
 *) Hodnoty dle Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 
30.5.1991, s. 40). 

 

Pro recyklovanou vodu pomocí sewer miming technologií platí prakticky stejné limity a 

požadavky, jako pro recyklovanou odpadní vodu z ČOV, neboť se v principu jedná o stejný 

technologický proces. Co se týče legislativy, záleží, pro jaký účel bude recyklovaná voda 

využívána. Je možné se opřít o nový evropský zákon pro zemědělské zavlažování, nebo o 

Vyhlášku č. 252/2004 Sb. Obecně však pro jakoukoliv užitkovou nebo recyklovanou vodu platí, 

že musí být zdravotně nezávadná a nesmí způsobit znečištění okolního prostředí. 

Do budoucna by byla možná inspirace pro Českou republiku i pro EU v australské legislativě, 

kde je recyklovaná voda z městských odpadních vod hojně využívána již více než deset let [45]. 

Základní otázkou je ovšem motivace a tou hlavní motivací bude budoucí ještě větší nedostatek 

vody a ekonomické podmínky. 
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5  STUDIE ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD V 
BUDOVĚ MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO STADIONU LUŽÁNKY 

5.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Předmětem praktické části této práce bude technická studie možného energetického využití 

městských odpadních vod ze stokové sítě v areálu Městského plaveckého stadionu Lužánky 

(MPSL). Plavecký stadion se nachází v brněnské čtvrti Královo Pole na ulici Sportovní. Samotný 

plavecký stadion, přilehlé zelené plochy, zpevněné plochy a komunikace, se nachází na 

pozemcích, jejichž vlastníkem je Statutární město Brno. 

 

Obrázek 5.1 - Zájmové území Městského plaveckého stadionu Lužánky (www.mapy.cz) 

 

Obrázek 5.2 - Letecký 3D pohled na Městský plavecký stadion Lužánky (www.mapy.cz) 

http://www.mapy.cz/
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5.2 PODKLADY 

• Energetický přehled 2013-2018 – Městský plavecký stadion Lužánky 

• Hodnoty průtoků a teplot OV během dne v přilehlé stoce C dodané společností 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

• Soubor GIS s trasami stokových sítí v blízkosti MPSL dodané společností Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s. 

• Podklady o použitých technologiích od firmy HUBER 

5.3 POPIS OBJEKTU 

Budova plaveckého stadionu, označovaného také jako „Bazén za Lužánkami“, byla otevřena 

veřejnosti v roce 1978. Plavecký stadion byl tehdy součástí plánovaného velkého sportovního 

komplexu, který se měl skládat z celoroční kryté plovárny s tělocvičnou, letní plovárny se 

třemi bazény a brouzdalištěm, s tribunou až pro 3600 návštěvníků a s rozsáhlou zatravněnou 

rekreační plochou. Nakonec však byla postavena pouze krytá vnitřní plovárna. Součástí 

budovy je padesátimetrový plavecký bazén, relaxační bazén, občerstvení, zázemí a šatny a 2 

komerční prodejny. Ve výstavbě je také nové wellness centrum, které by mělo být otevřeno 

v září 2019 [56].  

Stávající stav vytápění a chlazení 

V současné době je zdrojem tepelné energie pro vytápění celého objektu horkovodní potrubí 

společnosti Teplárny Brno, a.s. (do roku 2015 parovodní potrubí). Voda v bazénu je ohřívána 

pomocí tepelných čerpadel a výměníků přímo z primárního okruhu napojeného na horkovod 

(80-90 °C.). Prostory bazénu jsou vytápěny pomocí tepelných výměníků typu voda-vzduch na 

napojených na sekundární okruh rozvodu teplé vody. Pomocí tepelných čerpadel je vzduch 

vháněn do prostor bazénu. Vstupní hala, šatny a sprchy pro návštěvníky jsou vytápěny pomocí 

kapilárního podlahového topení.  

Chlazení vnitřních prostorů plaveckého stadionu není v současnosti zajišťováno žádným 

centrálním chladícím systémem. Díky velkým proskleným stěnám, směřujícím převážné na jih 

a jihovýchod, je v prostorách bazénu v letních měsících poměrně vysoká teplota.   

5.4 TEPLOTA A PRŮTOK ODPADNÍ VODY VE STOCE 

U plaveckého stadionu je vedena kmenová stoka C, kterou jsou odváděny odpadní vody ze 

severních brněnských městských částí (Královo Pole, Medlánky, Řečkovice a Mokrá Hora, 

Jehnice a další) a z obce Česká a Kuřim. Jedná se o složený kruhový profil o DN 2810/2680, 

materiál stoky je kombinace keramiky a laminátu. Spodní polovina průtočného profilu má 

DN 2680, horní polovina DN 2810. Tato část stoky je aktuálně ve špatném technickém stavu 
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a při opravách kmenové stoky C teče odpadní voda obtokem z betonového kruhového potrubí 

o DN 2000. Standardně však odpadní voda proudí výše zmíněnou stokou C. 

 

Obrázek 5.3 - Kmenová stoka C 

Díky velkému odkanalizovanému území nad potenciálním odběrným místem je průtok 

v kanalizaci během bezdeštného dne dostatečný, a to i v noci (viz graf 5.1). Průměrný průtok 

v noci se pohybuje okolo 140 l/s a během dne okolo 240 l/s. Během večerní špičky dosahuje 

průtok téměř hodnoty 320 l/s. 

 

Graf 5.1 - Průtok ve stoce C během bezdeštného dne u MPSL 

Teplota odpadní vody se během roku mění v závislosti ročním období a tím pádem také na 

venkovní teplotě. Nejvyšší teplotu má tedy odpadní voda během srpna a nejnižší naopak 

v únoru (viz tabulka 5.1). Teplota odpadní vody se mění také během dne, kdy nejvyšší teplota 
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je během denních špiček a nejnižší naopak v noci. Průměrná teplota odpadní vody ve stoce 

během roku je 15,1 °C.  

Tabulka 5.1 - Průměrná teplota odpadní vody během roku 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Teplota 

(°C) 
12,5 11,8 11,8 13,5 14,8 16,8 17,6 18,1 18,7 17,2 15,3 13,6 

5.5 NÁVRH NOVÉHO ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ OBJEKTU 

K vytápění a chlazení vnitřních prostor plaveckého stadionu bude sloužit systém HUBER 

ThermWin (viz kapitola 3.4.2). Systém odebírá odpadní vodu z kanalizace a následně z ní 

pomocí tepelných výměníků předává tepelnou energii přivedenému médiu (voda nebo 

vzduch).  

5.5.1 Odběr ze stoky a propojovací potrubí 

V rámci systému bude využita odpadní voda proudící v kanalizační stoce C. Dno stoky se 

nachází v nadmořské výšce 206,62 m n.m., kóta terénu je 214,56 m n.m. Odběr vody bude 

řešen takovým způsobem, aby nedošlo ke vtoku pevných nečistot, sunoucích se po dně stoky. 

Maximální odběr ze stoky byl stanoven na 90 l/s. Nejnižší naměřený průtok ve stoce je 120 l/s. 

Návrh potrubí byl stanoven jednoduchým výpočtem dle Manninga (viz tabulka 5.2). Dimenze 

propojovacího potrubí je DN 300, délka od kanalizační stoky po čerpací jímku je 34,54 m. Na 

přítokovém potrubí je instalován nožový uzávěr s teleskopickou tyčí, který v případě potřeby 

slouží k uzavření celého systému. 

Tabulka 5.2 - Návrh propojovacího potrubí dle Manninga 

Návrh propojovacího potrubí 

L 34,54 m 

DN 300 Materiál TLT 

S 0,0707 m2 

O 0,9425 m 

R 0,075 m 

i 0,513 %   

n 0,01   

C 64,94 m0,5/s 

v 1,27 m/s 

Q 90,04 l/s 

5.5.2 Čerpací jímka 

Na přítoku do čerpací jímky bude instalován systém pro mechanické čištění v kanálových 

šachtách HUBER ROTAMAT® RoK4. Skládá se z mechanického předčištění, které zajišťuje 
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vertikální perforovaný koš. Zachycené shrabky jsou poté vertikálním šnekovým dopravníkem 

odváděny až do odtokového potrubí, kde jsou zachyceny odtékající vodou z výměníků a 

“spláchnuty“ zpět do stoky. Přítokové potrubí na zařízení ROTAMAT® RoK4 je otevřené a 

slouží jako obtok v případě poruchy nebo uzavření zařízení. Systém může pracovat i v případě 

jeho zatopení.  

Dále jsou v čerpací jímce umístěna dvě kalová ponorná čerpadla (sestava 1+1). V provozu je 

tedy vždy jen 1 čerpadlo a druhé slouží jako rezerva. Výtlak z čerpadel má DN 250 a je osazen 

zpětnou klapkou a šoupětem. Čerpadla budou osazena frekvenčními měniči, aby nedošlo 

k překročení maximálního průtoku na výměníky. 

Čerpací jímka je také osazena měřičem pro kontrolu maximální a minimální provozní hladiny.  

5.5.3 Tepelné výměníky 

Potrubí vedoucí z výtlaku je před výměníky rozvětveno do 3 větví. Každá větev je před 

výměníkem osazena indukčním průtokoměrem a nožovým uzávěrem s elektropohonem. 

Bodou použity tepelné výměníky RoWin 8 od firmy HUBER. Podklady pro výpočet výkonu 

tepelných výměníků byly dodány výrobcem. Celkem jsou navrženy 3 výměníky. Odpadní voda 

z výměníků potom odtéká společným gravitačním potrubím o DN 300 (stejně jako přítok) zpět 

do kanalizace. Tepelná energie z výměníků bude využívána jak na vytápění, tak na chlazení 

prostor stadionu.  

Prostory, které by mohly být vhodné pro umístění výměníků se nachází v 1.NP ve strojovně, 

kde se v současné době nachází tepelné výměníky pro ohřev vody z bazénu. Současným 

zdrojem tepelné energie je již zmíněné horkovodní potrubí o teplotě vody cca 80-90 °C. Na 

místě vhodném pro umístění výměníků RoWin 8 byly dříve instalovány pískové filtry pro 

čištění vody z bazénu. 

 

Obrázek 5.4 - Prostory pro tepelné výměníky RoWin 8 ve strojovně v 1.NP 



Znovuvyužití odpadních vod ze stokové sítě  Josef Šebek 

Bakalářská práce 

 

46 

 

Vytápění 

Jako vstupní údaje pro vytápění byly použity podklady poskytnuté plaveckým stadionem. Byla 

stanovena reálná průměrná spotřeba tepelné energie z let 2013-2018 pro jednotlivé měsíce 

v roce. Celková roční průměrná spotřeba tepelné energie v daném období byla 9997 GJ, což 

je v přepočtu 2777,0 MW za rok.  

Tabulka 5.3 - Průměrná roční spotřeba tepelné energie za období 2013-2018 

Měsíc 
Průměr 2013-2018 

Spotřeba Fakturace Cena 

[-] [GJ] [Kč] Kč/GJ 

Leden 1536               742 956 Kč        483,61 Kč  

Únor 1262               594 434 Kč        471,04 Kč  

Březen 1141               553 347 Kč        484,92 Kč  

Duben 851               405 191 Kč        476,16 Kč  

Květen 534               254 714 Kč        477,40 Kč  

Červen 319               149 555 Kč        468,73 Kč  

Červenec 203                 94 257 Kč        464,57 Kč  

Srpen 306               147 546 Kč        482,12 Kč  

Září 426               229 471 Kč        538,16 Kč  

Říjen 871               419 936 Kč        482,19 Kč  

Listopad 1148               557 280 Kč        485,51 Kč  

Prosinec 1400               683 338 Kč        488,07 Kč  

∑ za rok 9997      4 832 026,73 Kč        483,35 Kč  

Chlazení 

Potřebný výkon pro chlazení byl stanoven odhadem za pomoci jednoduchého výpočtového 

souboru, který je k dispozici na webových stránkách společnosti SINOP CB a.s. 

(http://www.sinop.cz). Údaje z reálného provozu nejsou k dispozici, jelikož v současné době 

není v budově plaveckého stadionu žádný centrální chladící systém. 

Tepelný výkon výměníků 

Pro požadované množství tepelného výkonu pro vytápění a chlazení byly navrženy 3 tepelné 

výměníky HUBER RoWin 8. Hodnoty součinitele prostupu tepla (U) a účinné plochy výměníků 

byly dodány výrobcem. Teplota ohřívaného a chlazeného média byla stanovena na 5 °C, 

respektive 26 °C. Vstupní výpočtové hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5.4. 

 

 

 

http://www.sinop.cz/
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Tabulka 5.4 - Vstupní hodnoty pro výpočet tepelného výkonu výměníků 

 Topení Chlazení 

t vody[°C] 5,0 26,0 

U [W/m2*K] 689 689 

Počet výměníků 3 3 

A1 výměník [m2] 50 50 

Acelkem [m2] 150 150 

Tabulka 5.5 - Výpočet tepelného výkonu výměníků 

Stoka  

Maximální souběžná 

potřeba tepelného 

výkonu v kW pro 

vytápění a chlazení 

objektu za měsíc 

Orientační 

teoretický 

max. výkon 

výměníků za 

měsíc 

Dopočítaný 

průměrný 

výkon 

výměníků za 

měsíc* 

Dopočítaná 

teoretická 

využitelnost 

energie (90 %) 

Měsíc 

Průměrná 

teplota OV 

[°C] 

Vytápění 

[kW] 

Chlazení 

[kW] 
[kW] [kW] [kW] 

Leden 12,5 574 20 660 642 578 

Únor 11,8 522 20 600 583 525 

Březen 11,8 426 65 600 583 525 

Duben 13,5 328 180 700 681 613 

Květen 14,8 199 400 700 681 613 

Červen 16,8 123 600 750 729 656 

Červenec 17,6 76 750 900 875 788 

Srpen 18,1 114 780 900 875 788 

Září 18,7 165 410 850 826 744 

Říjen 17,2 325 200 700 681 613 

Listopad 15,3 443 30 700 681 613 

Prosinec 13,6 523 20 680 661 595 

Průměr 15,1 318,1 289,6 728,3 708,1 637,3 

Celkem (MWh) za rok 2777,0 2554,7 6387,4 6209,9 5588,9 

*) Provoz výměníků: 22 hodin 3 výměníky, 2 hodiny 2 výměníky 

Provozní náklady systému 

Níže je uvedený podrobný rozpis provozních nákladů nově navrženého systému. Sazba za 

1 kWh elektrické energie byla stanovena z průměrné ceny za rok 2018 na 2,24 Kč/kWh. 

V tabulkách 5.6-5.9 jsou podrobně vypsány všechny uvažované provozní náklady.  
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Tabulka 5.6 - Náklady na elektrickou energii 

Počet 

kusů 
Stroj Pi kW 

Provozní 

hodiny 

Spotřeba 

celkem kWh 

1 mech. předčištění ROTAMAT RoT 4 2,10 8,0 16,80 

1 čerpadlo provoz Qmax 7,80 22,0 171,60 

1 čerpadla provoz noc 6,50 2,0 13,00 

3 elektropohon nožového uzávěry 0,18 0,2 0,11 

3 výměník tepla Qmax 3,20 5,5 52,80 

2 výměník tepla noc 3,20 0,5 3,20 

3 dmychadla výměníky Qmax 1,80 22,0 118,80 

2 dmychadla výměníky noc 1,80 2,0 7,20 

Celkem spotřeba elektřiny za den v kWh 383,51 

Spotřeba elektrické energie za rok = 139,98 MWh za rok 

Sazba denní proud/kWh = 2,24 Kč bez DPH 

Sazba noční proud/kWh = 2,24 Kč bez DPH 

Hlavní jistič (měsíční platba) = 5 000 Kč bez DPH 

Celková cena za rok provozu = 373 233 Kč bez DPH 

Tabulka 5.7 - Náklady na pravidelnou údržbu systému 

Servis strojních částí (včetně čerpadel), 1x za rok = 20 000 Kč bez DPH 

Ruční pročištění nátoku ze stoky, 4x za rok = 12 000 Kč bez DPH 

Pravidelná údržba čerpadel, navíc 1x za rok = 7 000 Kč bez DPH 

Celková cena za rok provozu = 39 000 Kč bez DPH 

Tabulka 5.8 - Odpisy technologie (není uvažovaná stavební část) 

Investiční cena 1 čerpadla = 220 000 Kč bez DPH 

Investiční cena technologie mimo čerpadla = 11 834 000 Kč bez DPH 

Odpisy pro čerpadla (5 let) = 44 000 Kč bez DPH 

Odpisy na technologické prvky (20 let) = 591 700 Kč bez DPH 

Celková cena za rok provozu = 635 700 Kč bez DPH 

Tabulka 5.9 - Mzdové náklady 

Přímé mzdy za rok, úvazek 20 % = 48 000 Kč 

Ostatní osobní náklady (pojištění) za rok, 34 % = 16 320 Kč 

Celkové náklady na mzdy = 64 320 Kč 

 

Celkové provozní náklady výměníků tepla (bez odpisů) = 476 553 Kč bez DPH 

Celkové provozní náklady výměníků tepla (s odpisy) = 1 112 253 Kč bez DPH 
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5.5.4 Ekonomické zhodnocení a návratnost investice 

V rámci výpočtu návratnosti investice byly vyhodnoceny 2 možnosti využití tepelné energie 

z OV. Každá možnost obsahuje 3 varianty podle počtu instalovaných výměníků. Podrobný 

rozpis ekonomické návratnosti jednotlivých variant je k dispozici v příloze č. 1. Ve výpočtech 

návratnosti nejsou zahrnuty odpisy technologie. V současnosti jsou náklady za teplo 

průměrně 4 832 027 Kč za rok (viz tabulka 5.3, jedná se pouze o náklady za tepelnou energii, 

nikoliv za elektrickou energii potřebnou pro provoz technologií). 

Vytápění a chlazení  

Jako nejvýhodnější se v tomto případě jeví již zmíněná varianta se třemi tepelnými výměníky. 

Návratnost této varianty je 3 roky. Roční náklady na tepelnou energii v tomto případě 

představují pouze provozní náklady tepelných výměníků. U druhé varianty už je nutná 

kombinace s jinými typy vytápění.  

Pouze vytápění 

Druhá možnost bere v potaz současný stav, kdy v areálu není uvažován žádný centrální 

systém chlazení. V tomto případě je nejlepší varianta se dvěma tepelnými výměníky, kdy je 

návratnost 2,2 roku. Stejná návratnost je také u varianty č. 3, nicméně zde je nutná kombinace 

s jinými zdroji tepelné energie (například v současnosti využívané horkovodní potrubí), a tím 

pádem jsou vyšší také roční náklady na tepelnou energii. 

Tabulka 5.10 - Návratnost investice 

Varianta Výměníky 
Investiční náklad 

výměníky 

Nové náklady na 

tepelnou energii 

(včetně provozních) 

Úspora za rok 
Návratnost 

[roky] 

Tepelné výměníky pro vytápění a chlazení 

1 3 ks 13 124 000 Kč 476 553 Kč 4 355 473 Kč 3,0 

2 2 ks 9 644 000 Kč 3 161 651 Kč 1 670 376 Kč 5,8 

3 1 ks 6 364 000 Kč 6 294 466 Kč -1 462 439 Kč NE 

Tepelné výměníky pouze pro vytápění 

1 3 ks 13 124 000 Kč 476 553 Kč 4 355 473 Kč 3,0 

2 2 ks 9 644 000 Kč 367 702 Kč 4 464 325 Kč 2,2 

3 1 ks 6 364 000 Kč 1 849 211 Kč 2 982 815 Kč 2,2 
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6  ZÁVĚR 

Jak již bylo zmíněno hned v úvodu práce, odpadní voda má potenciál se do budoucna stát 

plnohodnotným alternativním zdrojem jak užitkové vody, tak tepla. 

Teoretická rešerše shrnuje jednotlivé složky odpadních vod a způsoby jejich zpracování a 

využití. Detailněji se pak věnuje problematice znovuvyužití srážkových vod a šedých vod. 

V další části jsou podrobně popsány způsoby a technologie pro rekuperaci tepelné energie 

z odpadních vod. Práce se postupně věnuje čtyřem hlavním lokalitám na stokové síti, kde je 

možné instalovat tepelné výměníky a získávat tak teplo. V poslední kapitole rešerše jsou 

detailně popsány systémy a technologie pro sewer mining. Nejbohatší zkušenosti s danou 

problematikou mají v Austrálii, kde nedostatek vody způsobil, že místní obyvatelé a 

společnosti museli začít efektivněji hospodařit s odpadními vodami a začali hojně využívat 

recyklovanou vodu získanou právě vyčištěním vody odpadní a zachycením srážkových vod.  

Praktická část se pak zabývá energetickým využitím odpadních vod ve stokové síti. Jedná se o 

rekuperaci tepelné energie z odpadních vod pro vytápění a chlazení budovy Městského 

plaveckého stadionu Lužánky. V současné době má stadion jediný zdroj tepla - horkovodní 

potrubí provozované společností Teplárny Brno, a.s. Chlazení není v současné době v areálu 

stadionu nijak řešeno. Roční náklady na tepelnou energii jsou 4 832 027 Kč (průměr z let 

2013-2018). Jedná se pouze o náklady fakturované za teplo, nikoliv za elektrickou energii 

potřebnou pro provoz technologií.  

Studie tedy počítá s instalací systému ThermWin od firmy HUBER. V rámci studie bylo určeno 

místo na stokové sítí pro odběr odpadní vody, umístění čerpací stanice na ploše v těsné 

blízkosti budovy a umístění tepelných výměníků ve strojovně v 1.NP budovy. Byly vypočítány 

potřebné výkony tepelných výměníků na pokrytí veškerých tepelných potřeb. Následně byla 

vypočítána ekonomická náročnost investice a také provozní náklady. Návratnost systému 

závisí na počtu instalovaných výměníků. Níže uvedené varianty počítají s plným pokrytím 

potřeby tepelné energie. 

Pokud by byly tepelné výměníky opravdu využívány pro vytápění i pro chlazení, bylo by nutné 

instalovat minimálně 3 tepelné výměníky. Investiční náklady v tomto případě dosahují výše 

13 124 000 Kč. Návratnost investice je 3 roky. Roční náklady na provoz činí 476 533 Kč a 

celková úspora oproti současnému stavu je 4 355 473 Kč, a to i přes fakt, že areál nemá 

v současné době žádný chladící systém.  

V případě, že by se zůstalo u současné koncepce, tedy pouze u vytápění, nikoliv chlazení, je 

nejlepší varianta se dvěma tepelnými výměnky. Investiční náklady jsou 9 674 000 Kč. 

Návratnost investice je 2,2 let. Roční náklady na provoz činí 367 702 Kč a celková úspora 

oproti současné koncepci je 4 464 325 Kč.  
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Pokud by tedy systém pro získávání tepelné energie z odpadní vody dokázal pokrýt veškeré 

náklady na teplo, činila by roční úspora v obou případech více než 4 000 000 Kč ročně. Velkou 

výhodou plaveckého stadionu oproti jiným lokalitám je fakt, že se v blízkosti areálu nachází 

vhodná kanalizační stoka s dostatečným průtokem OV během celého dne. Díky blízkosti 

kanalizační stoky C se tak jedná o zajímavou investici, která by dokázala výrazně snížit náklady 

na tepelnou energii. 
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SUMMARY 

This bachelor thesis presents the topic of waste water reuse straight from the sewer system 

(sewer mining). The first, theoretical part of the thesis contains research of wastewater topic. 

Individual components of municipal wastewater, treatment and reuse options are described 

in this part of thesis. It also details possibilities of energy recovery, heat recovery in particular, 

from sewer system. Different types and technologies for heat recovery are presented, 

including detailed characteristics of HUBER systems for energy recovery straight from the 

sewer system. The last chapter of the first part is dedicated to sewer mining. Sewer mining is 

a specific method of wastewater treatment and reuse in demanded locations, in compliance 

with the policies of circular economy. Some of the locations in Australia, where sewer mining 

schemes are currently installed, are described.  

The second part contains a technical study about wastewater heat recovery on a specific 

location. The location that has been selected is the Lužánky indoor swimming pool in Brno. 

The study deals with the design of HUBER’s ThermWin heat recovery system from sewer. Heat 

energy from wastewater would be used for both heating and cooling. Sewage pumping 

station with mechanical treatment and heat exchangers is designed for this purpose. Three 

annexes are included in this thesis as well. The first one is the calculation of pay-back period, 

the second one is the situation design and the last one is flow chart of designed system. 

 

 

 


