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popisuje důmyslný systém hospodaření s vodou na plaveckém stadionu i šetření tepelnou 
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Úvod 

Toto téma jsme si vybraly, protože nás zajímá využití dešťové vody. Poslední dobou bývá 

nedostatek pitné vody a myslíme si, že se s pitnou vodou zbytečně plýtvá a používá se 

úplně zbytečně i tam, kde by šla využít dešťová voda. 

Přes 97 % veškeré vody na naší planetě, což představuje 1,4 miliardy kubických kilometrů 

vody, je slaná voda, tedy voda pro běžné použití lidské společnosti nepoužitelná. Ze 

zbylých 3% sladké vody je většina vázána v ledu na pólech a v ledovcích v horách. Volně 

použitelný díl veškeré vodní zásoby činí 0,3 %. Problém využití vody spočívá tedy 

především v její kvalitě. 

Průměrná spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele činí přes 100 litrů vody denně. Ale na 

přibližně 50 % z této spotřeby není nutné mít kvalitní pitnou vodu, proto může být 

dešťová voda použita jako náhrada. 

 

Graf 1: Spotřeba vody 

 

 

 

 

 

 

 

V různých částech domácnosti nejsou nároky kladené na kvalitu vody vždy stejné. Tam, 

kde přicházíme s vodou osobně do styku (vaření, pití - 4 l/(os.den), mytí nádobí 

8 l/(os.den), tělesná hygiena 46 l/(os.den),) musí být používána voda pitná, ovšem při 

jiném použití (praní 16 l/(os.den), splachování 40 l/(os.den)l, zalévání 7 l/(os.den), údržba 

4 l/(os.den)) lze s výhodou využít vodu srážkovou. Spotřeba dešťové vody závisí zejména 

na tom, kde bude dešťová voda využívána a kolika osobami. 
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Možností využívání dešťové vody: 

Zavlažování 

Dešťová voda je chudá na soli, proto nedochází k zasolování půdy. Navíc neobsahuje 

chlor. Existují dokonce rostliny, které jinou než dešťovou vodu nesnesou, např. kanadské 

borůvky. Kromě toho je pitná voda příliš cenná na to, abychom s ní zalévali zahradu. 

 

                                                                    Obr. 1 Zavlažování dešťovou vodou [3] 

 

Praní 

Zachycená srážková voda se využívá s výhodou jako užitková voda na praní a to zejména 

v oblastech, kde je jiná dostupná voda (podzemní nebo i upravená) na praní příliš tvrdá 

nebo obsahuje vyšší podíl železa, manganu apod. K praní je dešťová voda ostatně velmi 

vhodná: je totiž měkká a prací prostředek se v ní dobře rozpouští a špína se z prádla lépe 

uvolňuje. Dešťová voda také nemá tendence se usazovat a tvořit vodní kámen a proto není 

tak nutné používat drahé změkčovače. Úspory se tak mimo spotřebu vody dotýkají ještě 

snížené spotřeby pracích prostředků a snížení opotřebení pračky. 

Z výzkumů, které byly na toto téma provedeny, vyplývá, že počet bakteriálních zárodků 

v prádle vypraném v dešťové vodě byl srovnatelný s výsledky u prádla vypraného v pitné 

vodě. Množství bakteriálních zárodků není totiž ani tak závislé na kvalitě vody, ale spíše 

na míře znečištění špinavého prádla. 

Německá firma Miele nabízí pračky se dvěma oddělenými přípojkami na vodu. Nabízená 

pračka je sama schopna řídit proces praní a to tak, že při předpírce, hlavním praní a 

prvním máchání využívá právě dešťovou vodu, teprve až pří posledním máchání pak vodu 

pitnou. Podle výsledku dlouhodobé studie Státního hygienického ústavu v Brémách 

nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi praním prádla v pitné vodě a v dešťové vodě. 

Splachování WC 

 Pro WC a instalace (přívodní potrubí, odpady) je dešťová voda také výhodná, jelikož je 

měkká a nedochází tedy k usazování vodního kamene. Splachování WC navíc spotřebuje 
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společně se sprchováním nejvíce vody v domácnosti. Na jedno 

spláchnutí se použije 6 - 9 litrů vody. Vzhledem k tomu, že 

nevyžaduje vodu vysoké kvality, je používání pitné vody 

zbytečným plýtváním.  

Obr. 2 Ilustrační foto [6] 

Údržba 

Čerstvá a čistá dešťová voda dobře poslouží i při jakémkoli úklidu doma.   

 

 

 

                                                                                                   Obr. 3 a 4 Ilustrační foto [3] 

Technická zařízení 

Systém využití dešťových vod se stává z těchto zařízení: 

 Filtry (integrované v nádrži nebo zemní) 

 Akumulační nádrže 

 Plovoucí sací soupravy 

 Přepadové sifony 

 Čerpací zařízení 

 Řídící doplňovací jednotky 

 Hladinové senzory 

 Tvarovky na uklidnění přítoku 

 Přívodní, odběrné a odpadní potrubí 

V případě úpravy vody je nutné zabezpečení provozu a kontroly funkce. Výběr typu 

zařízení, zvláště jedná-li se o filtry a akumulační nádrže, záleží na tom, k jakému účelu 

zachycovaná voda slouží. Pro plnohodnotné využití dešťové vody např. pro praní prádla je 

nutné zvolit kvalitní filtr, akumulační nádrž volit podzemní, aby se pokud možno zamezilo 

přístupu světla. 
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Popis funkce 

Dešťová voda stékající ze střechy okapovými svody se přivádí sběrným potrubím do 

zemního filtru. Nečistoty se zbytkovou vodou se odvádějí potrubím do kanalizace, nebo 

k zasakování. Přes nerezové síto filtru přepadá čistá voda, která se přivádí potrubím do 

nátokového hrdla nádrže, ukončeného uklidňujícím prvkem, který zabraňuje víření spodního 

sedimentu v nádrži. Voda ze sifonového přepadu při přeplnění nádrže odtéká přes zpětnou 

klapku potrubím do kanalizace, nebo do vhodného zasakovacího objektu. Odběr vody 

z nádrže sacím potrubím je zajištěn sací soupravou, která odebírá pouze čistou vodu pod 

horní hladinou v nádrži. Čerpací zařízení - vodárna je součástí automatické doplňovací 

jednotky s řídící jednotkou, která v případě nedostatku dešťové vody v nádrži přepne 

pomocí hladinového spínače odebírání vody z vodovodního řadu při splnění normy ČSN 

EN 1717 (v systému není přímé propojení mezi rozvodem užitkové dešťové vody a 

rozvodem pitné vody). Z automatické doplňovací jednotky je voda potrubím výtlaku 

dopravována k využití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Příklad technického zařízení pro užívání dešťové vody [4] 
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Skladování dešťové vody 

Skladování dešťové vody je velmi důležité, protože při dodržení správného způsobu 

skladování nebudeme mít problém s udržením hygieny a kvality zachycené vody. Ideální je 

nádrž umístěná pod zemí, kde nedochází k velkému kolísání teplot a kde není vystavena 

přímému slunečnímu záření. Z hygienických důvodů také není dobré skladovat zachycenou 

vodu v nádrži příliš dlouho.  

 

Zásobní nádrže 

Zásobník může být nadzemní nebo podzemní. Mnohem širší využití nabídne dešťová 

voda, kterou zachytíte do podzemních nádrží. Dešťová voda je zde ve tmě a při nízké 

teplotě a proto se nekazí, nemnoží se v ní bakterie a řasy.  

Obr. 6 Umístění zásobní nádrže [2] 

 

Velikost zásobníku se řídí velikostí střešní plochy nebo předpokládanou spotřebou 

dešťových vod (vždy se volí menší z obou velikostí). Nádrž je vybavena přítokem a 

bezpečnostním přepadem. 

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-co-je-tepelny-ostrov-prahy-a-proc-ho-zkoumat
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-co-je-tepelny-ostrov-prahy-a-proc-ho-zkoumat
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Materiálové provedení nádrže se odvíjí od její velikosti a umístění. Používají se nádrže: 

 plastové 

 betonové 

 sklolaminátové 

 ocelové 

Plastové nádrže 

Plastové nádrže jsou vyráběné nejčastěji z polyetylénu, polypropylenu nebo pro umístění 

do země z plastu zesíleného skelnými vlákny. Výhodou těchto zásobníků je odolnost proti 

korozi, malá hmotnost, využití prostoru variabilním složením - uspořádáním, volba výšky 

nádrže podle výšky prostoru, jednoduchá montáž a údržba. Plastové nádrže mohou být 

bezešvé nebo svařované, válcové nebo pravoúhlé, samonosné, nebo určené k obetonování. 

Jímky se osazují na zhutněný štěrkový podklad (říční štěrk - kačírek 16-32 mm), nebo se 

usazují na betonovou desku. 

V případě nebezpečí spodní nebo povrchové vody nebo usazení do snadno propustné 

zeminy se doporučuje jejich obetonování v síle 15 - 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Plastová bezešvá nád                         Obr. 8 Možnost provedení plastové jímky [2] 

 

 

 

 

 

                                                                         Obr. 9 Plastová nádrž svařovaná [2] 
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Betonové nádrže 

Betonové zásobníky, které se budují podobně jako studny z jednotlivých skruží, mají tu 

nevýhodu, že během několika desítek let přestanou v kontaktních místech těsnit. Tuto 

nevýhodu nemají monolitické betonové jímky. Naopak výhodou betonových nádrží je 

přirozená neutralizace kyselé dešťové vody, kterou v plastovém zásobníku zajistí kousek 

přírodního vápence. Na rozdíl od plastových jsou betonové nádrže odolné velkému vnějšímu 

tlaku, proto se doporučují pro stavbu pod příjezdovými cestami. 

                            

Obr. 10 Betonové nádrže [2]                   Obr. 11 Sklolaminátová nádrž [2] 

Je li k dispozici dostatek manipulačního prostoru, vycházejí cenově nejpřijatelněji 

monolitické betonové jímky. Existují speciální válcové plastové jímky, které jsou již 

z výroby uzpůsobeny na instalaci filtračního systému a mají předpřipraveny všechny 

potřebné otvory. Do betonových a laminátových jímek je všechny prostupy nutno většinou 

dodělat při instalaci. 
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Krytý plavecký bazén Benešov 

Naše škola sousedí s krytým plaveckým bazénem. Mnoho našich spolužáků si myslí, že právě 

bazén je největší odběratel pitné vody v Benešově. Podle údajů od Vodohospodářské 

společnosti Benešov s. r. o., která poskytuje komplexní vodohospodářské služby spojené se 

zásobováním obyvatel pitnou vodou, to ale tak není.  

 

 

 

 

Obr. 12 Budova plaveckého 

bazénu, kolem které 

chodíme do školy [8] 

Vydaly jsme se tedy na průzkum. Pan Miroslav Houška se nám ochotně věnoval a umožnil 

nám podívat se na bazén trochu jinak.  

Bazén byl vybudován v devadesátých letech minulého století, v roce 2010 proběhla rozsáhlá 

rekonstrukce 

Krytý plavecký bazén v Benešově je otevřen celoročně a je vybaven malým dětským 

bazénem, velkým bazénem 25 m, relaxační zónou s masážními tryskami, vířivým bazénkem a 

parní kabinou. 

Hloubka velkého bazénu je 1,15 m – 1,60 m, teplota vody 28 °C. 

Hloubka malého bazénu 0.40 m - 0.8 m, teplota vody 31 °C. 

Kapacita koupajících je 1850 návštěvníků/den, max. počet návštěvníků v bazénu je 76 osob. 

Kapacita šaten je 74 muži / 90 

ženy 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Velký bazén [8] 
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Na napuštění bazénu je potřeba cca 350 m
3
 vody. Provádí se jednou ročně a trvá to 2,5 dne. 

K bazénu patří studna 32 metrů hluboká. Voda do bazénu se nejdříve upravuje.  

Voda v bazénu je průběžně čištěna. Od přepadu z rezervační nádrže jde pomocí čerpadel do 

pískového filtru, přes UV lampy a ozón zpět do bazénu. U vody do Wirpool se nepoužívá 

ozón, protože tam se voda mění denně. 

Velká spotřeba vody je ve sprchách, kde se využívá předehřátá a předupravená voda z bazénu, 

která se pouze přečistí a dohřeje. Na splachování WC se používá voda ze studny bez úpravy.  

 

Obr. 14: Vpravo je pohled pod bazén [7] 

 

Obr. 15: Zařízení na výrobu ozónu [7]  Obr. 16: Vyrovnávací nádrž pro vířivku [7] 
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Odvětrávání bazénu je řešeno jednotkou s rekuperací, teplota vzduchu se udržuje na 29 °C (tj. 

podle normy o 1 °C více, než je teplota vody). 

 

Obr. 17: Rekuperační jednotka, kde se předehřívá voda do bazénu odpadní vodou ze 

sprch. [7] 

Novější technická zařízení pro provoz bazénu zaberou daleko méně místa než dříve a 

proto je tato část technických prostor téměř prázdná, je zde umístěna pouze rekuperační 

jednotka. 

 

Obr. 18: Topení pro dohřívání vody v bazénu [7]  Obr. 19: Filtry a čerpadla k atrakcím[7] 
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Obr. 20: Rozvod teplé vody do podlahového topení a k radiátorům [7] 

Teplo pro celý objekt je dodáváno plynovou kotelnou ze zimního stadionu, který těsně 

sousedí s plaveckým bazénem. 

 

Obr. 21: Vlevo vzadu jsou vidět expanzní nádoby na vodu do sprch [7] 
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Obr. 22: Pan Houška u regulace [7] 

 

Názory na využívání dešťové vody 

Spolužačka 1: „Myslím si, že využití dešťové vody třeba na mytí auta, nebo zalévání, a na 

splachování je výhodné, protože by tím lidé ušetřily peníze a nebyly by takové problémy 

s dostatkem pitné vody. Ale na druhou stranu bych ji nepoužívala na praní, protože se mi zdá 

více závadná, než pitná a na takové věci by se neměla používat." 

Spolužačka 2: ,,Myslím si, že je to velice úsporné, ale asi bych v tom neprala a nemyla auto." 

Spolužačka 3: ,,Myslím si, že využívaní dešťové vody na mytí auta či zalévání je dobrým 

nápadem pro šetření užitkové a pitné vody, kterou odebíráme a za kterou platíme. A nejen pro 

šetření vody jako takové, které je stále nedostatek, ale také po stránce finanční je výhodnější, 

alespoň na některé věci využívat vodu dešťovou. Na druhou stranu si ale myslím, že na praní 

a na sprchování by se měla používat voda z vodovodu, která by měla být nezávadná, přece 

jenom dešťová voda je ovlivněna spoustou faktorů, ale jsem otevřená i jiným názorům a 

pokud by bylo dokázáno, že dešťová voda by pro naše tělo byla nezávadná, nebráním se 

novým technologiím, nebo novým způsobům. Protože otázka nedostatku vody a jejího šetření 

se týká každého z nás." 

Spolužačka 4: „Je škoda, že tuto metodu používá málo lidí, neznám nikoho, kdo by to 

používal.“ 
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Spolužačka 5: „Velice to šetří pitnou vodu, mělo by se tím splachovat, zalévat, je to 

úsporné.“ 

Spolužačka 6: „Je to velice inovativní řešení, které ušetří spoustu vody pitné, ekonomicky 

výhodnější.“ 

Náhodný kolemjdoucí 1: „Má to smysl, můžeme ji používat např. k zalévání, protože 

neobsahuje chlor.“ 

Náhodný kolemjdoucí 2: „Vzhledem k dnešní době bych řekla, že lidé pitnou vodou až 

moc plácají. Vezměte si dnešní rodiny, máme krásnou zahrádku, která se nejdříve pokropí 

chemikáliemi a pak se zaleje pitnou vodou, lidé nekoukají na počasí, potom zaprší a na 

pitnou vodu spadne dešťová voda a je to úplně zbytečné.“ 

 

Závěr 

Cílem naší práce bylo poukázat na některé možnosti správného hospodaření s vodou. 

Myslíme si, že by se dešťová voda měla daleko více využívat. Zatím se využívala především 

na vesnicích k zalévání, ale možností je daleko více a asi to nějakou dobu potrvá, než to bude 

pro většinu lidí naprosto běžné. Lidé mohou mít různé předsudky nebo obavy, jak to vyplývá 

z názorů spolužaček a také je využívání dešťové vody spojené většinou s náročnými 

stavebními úpravami, například při budování rozvodu vody na splachování WC, praní atd. 

Líbí se nám, jak hospodaří s vodou na plaveckém stadionu. Díky důmyslnému systému 

veškerou spotřebu vody pokrývají z vlastní studny. Navíc šetří hned několika způsoby energii: 

Pro sprchy používají předehřátou vodu z bazénu, využívají teplo vody ze sprch na předehřátí 

vody do bazénu, vodu do sprch připravují do expanzních nádob, aby čerpadla nemusela běžet 

trvale a další. 
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