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Předmětem přispěvku je navrh sestavy pro vy-
užití dešťové a šedé vody v domě rodinného 
domu v Libeznicích. 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního objek-
tu celkových půdorysných rozměrů 8,45x12,95 
a garaže půdorysných rozměru 8,7x7,65. Ob-
jekty nejsou podsklepene. Střecha je tvořená 
plochým stropem nad 2.NP.

The subject of the article is the design of a 
set for the use of water for a family house in 
Libeznice.

It is a new two-storey building with overall 
floor plan dimensions of 8.45x12.95 and a 
garage floor plan of 8.7x7.65. House without a 
basement. 

Koordinační výkres 1NP
Zdroj: Autocad

Koordinační výkres 2NP
Zdroj: Autocad

Hospodaření s šedou vodou

V objektu domu budé šedá voda využita  na splacho-
váni WC a praní pradla.

Vypočet produkce a potřeby ŠV

Počet trvale žijících osob                                                     4
Produkce koupelny                                                     124l/d
Produkce kuchyně                                                         44l/d
Produkce praní                                                                60l/d
Produkce celková                                                         228l/d
Potřeba BV na splachování WC                                144l/d
Potřeba BV na praní                                                       20l/d
Potřeba BV celková                                                     164l/d

Navržen system  pro recyklace šedých vod AS-GW/
AQUALOOP 12 včetně akumulační nadrže na 280 l.

Cená navrženého systemu cca 112 000 Kč

Hospodaření s šedou vodou
Zdroj: https://www.asio.cz/cz/as-gw-aqualoop

Hospodaření s dešť. vodou

Z objektu domu budou dešťové vody využity pro vyu-
žití na zavlažování přilehlé zahrady u objektu. 

Doporučuje se využití 3.7 m3 nádrži na dešťovou vodu, 
havarijní přepad z této jímky bude napojen na vsako-
vací tunel.
Vypočet

Sražkový úhrn dle mapy -                                      700 mm
Plocha střechy                                                              108m2

Plocha zahrady pro zálivku -                                   480 m2

Dostupný objem ze střechy                                   4.35 m3
Potřeba na zálivku                                             3.43 m3
Potřeba celkem                                                        3.43 m3
Doporučená velikost nádrže                        3.43 m3
Nejvyšší vyšší objem nádrže                            3700 l

1.Nádrž na dešť. vodu Cristall nebo Columbus
2.Filtrační koš do nádrže
3.Ponorné čerpadlo DROWN
4.Šachta rozvodu vody
5.Vsakovací tunel Garantia
6.Kontrolní závěr DN 200
7.Šachtová kopule

Hospodaření s dešťovou vodou, sestava
Zdroj: https://destovavoda.cz/

Propočet nakladu

System  pro recyklace šed. vod AS-GW/AQUALOOP
112 000 Kč

Columbus, šacht. kopule, PEpoklop(3.7 tl) 
26400 Kč

Filtrační šachta DN400 
7700 Kč

Čerpadlo DROWN 1200 pro plov. sání 
17000 Kč

Plovoucí sání, hadice 1m 
750 Kč

Šachta rozvodu vody
1400 Kč

Celkem 157950 Kč

Zavěr

Celkové naklady na system hospodaření s šedou a 
dešťovou vodou 157950 Kč 

Pomocí intalace sestavy pro hospodaření s dešťovou 
vodou a šedou vodou dokažeme snižit potřebu vody 
v domě ( WC, prání) na 109,5 m3 a ušetřit kolem10 302 
kČ za rok.

Navratnost investic bez dotace se pohybuje kolem 15 
let.


