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Využití šedých vod 
• Šedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové

odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají
z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. (po úpravě – bílá
voda) - zajímavé produkce pro využití jsou objekty s
vyšší produkcí a potřebou použité vody – koleje, hotely,
některé administrativní budovy, wellness

• Rozdělení šedých vod:
- neseparované šedé vody,

- šedé vody z kuchyní a myček,

- šedé vody z praček, 

- šedé vody z umývadel, 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
a van využívané po úpravě obvykle ke splachování
toalet.



Šedé vody - uspořádání v domě



Využití šedých vod



Šedé vody v rodinném domě



Šedé vody Potsdamm - koleje 
6 m3/den – MBR 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/m3

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 prac. 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



Recyklace vody + TČ

.



Místa odebírání tepla v objektech

TČ



Příklady výměníků



Využití tepla z šedých vod

- Koncepci využití tepla z šedých vod je možno 
rozdělit na dva systémy:

a) Lokální systémy rekuperace tepla:
• u jednotlivých spotřebičů,

• na svodovém potrubí.

b) Centrální systémy rekuperace tepla



Lokální systémy rekuperace tepla

• Na svodovém potrubí

- větší časová prodleva

- přímé napojení do zásobníku 

- menší účinnost 

- nízké pořizovací náklady

- teplota předehřáté vody 18-25°C

- návratnost investice v řádu let 

(2-5 let)



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)



Příklady výměníků

.



Využití tepla z průmyslových            
odpadních vod

19

AS - ReHeater

• zařízení pro rekuperaci tepla z 
OV

• většinou bez nutnosti 
předčištění

• minimální údržba

• možnost užití tepelných 
čerpadel

• průtok až 8 l/s na jedno zařízení



Wellness – příklad realizace



Výsledky recyklace z wellness
• Průměrný denní objem doplněné vody je tedy asi 8 m3/den

• Průměrný předaný výkon na 1m3 vody  je tedy 18,3 kW/m3 

• V ceně plynu 10,-Kč/m3 je to pak úspora 18,3/10,5x10 = 
17,41 Kč/m3 vypuštěné vody.

• Při uvažované denní výměně 50m3 ( ze studie), je to pak 
914 kW/den.

• Roční úspora by pak mohla být max. 914 x 355 = 324 470 
kW/rok

• V ceně plynu 10,-Kč je pak roční úspora 324 470: 10,5 
(výhřevnost plynu) x 10 Kč = 309 019,-Kč.

• Skutečná spotřeba vody pro praní filtrů  byla však max. 
35m3 to je pak 639,8 kW/den.



Výsledky recyklace z wellness

• Roční úspora max. 639,8 x 355 = 227 129kW/rok
• V ceně plynu 10,-Kč je pak roční úspora 227 129 :10,5  x 

10 Kč = 216 313,-Kč.
• Investiční náklady 1.etapy- 409 540,-Kč
• Investiční náklady 2.etapy- 235 560-157790=77 770,-Kč  + 

další práce  40 913,-Kč
• Celkem investiční náklady na využití odpadního tepla činí 

528 223,-Kč.
• Teoretická návratnost investice při výměně 35 m3 vody 

denně pak činí bez provozních nákladů 528223/216 313 = 
2,44 roku

• Úspora ve stočném pak činí max. 35x cca 355 =12 425m3 
x 35,33Kč (stočné bez DPH) = cca 439 000,-Kč/rok.



Domov důchodců

• Příklad  aplikace výměníků

• Domov důchodců – prádelna

• Produkce OV cca 10 m3/d

• Instalací výměníků – roční 
úspora 200 000 Kč

• Návratnost investice 4 roky



Podrobnější výsledky

• Množství tepla obsažené v odpadní vodě je cca 628 
kW při průtoku 13,5 m3/8 hod., při odhadované 
účinnosti výměníků 80% je možné zpětně využít cca 
500 kW/den., tj. 21 kW/h, což představuje cca 47,6 
m3 plynu za den. 

• Reálná roční úspora bez provozních nákladů je 
potom odhadována na 200 000,- Kč za rok při 
propočtu proti plynu a cca 260 000Kč proti ceně 
páry. Celkové odhadnuté náklady činí 760 000,- Kč
Roční úspora výpočtová (plyn)  cca 200 000,- Kč. 

• Prostá návratnost cca 3,8 roku



.

Franto, asi by jsme s tím teplem měli něco dělat !!!



Děkujeme za pozornost 

Vladimír Jirmus

jirmus@asio.cz

tel. 725 466 663

Karel Plotěný

ploteny@asio.cz

tel. 602 780 294


