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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá návrhem systému využívajícího dešťovou vodu 

v domácnosti. V letních měsících dochází v některých oblastech k úbytku hladiny spodní 

vody, což má za následek nedostatek vody pro domácnost, která není napojena na obecní 

vodovod. Na základě vlastností dešťové vody je možno tímto zdrojem po menší úpravě 

částečně nahradit vodu pitnou. Aby nenastal nedostatek vody v období sucha, navrhnu dvě 

varianty systému využívajícího dešťovou vodu, počínaje záchytným systémem, přes sběrné 

nádrže a filtrační síť až po konečnou spotřebu vody v domácnosti. Tento návrh je 

dokumentován v hlavní části bakalářské práce. V příloze uvádím záznam dešťových srážek 

a množství napršené vody v Beskydech.  

Klí čová slova: dešťová voda, domácnost, nádrž na vodu 

Summary 

Bachelor work is engaged in project of system making use of rainwater for 

household. At the beginning of the work are described the natural water resource on the 

Earth. In the summer, there is a decrease of groundwater surface in some areas, which 

means shortage of water for household. On the basis of rainwater characteristics it is 

possible substitute partial the drinking water after small modification by this resource.  To 

hasn’t come shortage of water  in dry period, I will designe two version of system using the 

rainwater, starting with catching system, through the collecting basin and filter network 

over final consumption rainwater in household. This project is documented in the main part 

of the bachelor work. In the supplement, there will be mentioned records about rainfall in 

Beskydy.  

Keywords: rainwater, home, basin 
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1 Úvod 

V některých horských oblastech se často v letních měsících stává, že „dojde“ voda, 

to znamená, že klesne hladina spodní vody ve studni. Tento fakt má za následek nedostatek 

vody pro domácnosti a různé objekty, které nejsou z jakýchkoliv důvodů napojeny na 

obecní vodovod. Pro snadnou dostupnost a jednoduchou úpravu se nabízí dešťová voda 

jako jeden ze zdrojů vody pro domácnosti a nejen pro ně. Proto se tato bakalářská práce 

zabývá návrhem systému využívajícího dešťovou vodu v domácnosti. Na některé úkony, 

prováděné v domácnosti, při kterých se používá obyčejná pitná voda ze studny nebo 

z vodovodu, by se dala bez problému použít voda užitková získaná z deště. K některým 

činnostem je upravená dešťová voda dokonce vhodnější než voda pitná. 

Menší úprava dešťové vody, jako je zbavení se viditelných nečistot, umožňuje 

využít tohoto zdroje jako vody v domácnosti i jinde. Návrhem systému využívajícího 

dešťovou vodu v domácnosti se pokusím částečně nahradit vodu pitnou a snížit tak riziko 

nedostatku vody v letních měsících a obdobích sucha. Na základě požadavků na množství 

zachytávané vody zvolím odpovídající plochu pro sběr dešťových srážek a také objem 

sběrné nádrže, do které bude voda ze záchytné plochy odváděna pomocí systému potrubí. 

Na základě způsobu použití dešťové vody v domácnosti zvolím odpovídající množství a 

stupeň filtrace umístěné v rozvodné síti pro zachytávanou vodu. Systém navrhnu tak, aby 

v případě potřeby existovala možnost, kdy při nedostatku jednoho zdroje vody bude 

možnost použít zdroje druhého. Zajistit přísun vody pro potřeby domácnosti nenapojené na 

obecní vodovod při nedostatku pitné vody je hlavním předpokladem této bakalářské práce.   

Počínaje kapitolou 2.2. uvedu základní popis několika výrobků užívajících se 

například k zachycení, čištění nebo rozvodu vody, které jsou momentálně dostupné na 

českém trhu, včetně jejich parametrů a tržní ceny od několika distributorů. Na základě 

těchto zjištěných poznatků navrhnu dvě varianty systému využívajícího dešťovou vodu 

v domácnosti. Na závěr bakalářské práce zhodnotím rozdíly a popíši výhody a nevýhody 

obou variant návrhu systému. 
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2 Obecný popis navrhovaného systému 

Při popisu navrhovaného systému vycházím z teorie systému [1], která říká, 

že“systém je uspořádanou množinou prvků, které na sebe vzájemně působí a s vazbou na 

okolí“. Vstupem je v tomto případě dešťová voda a výstupem systému je odpadní voda.  

 

Obrázek 1 - Schéma systému 

Celý systém je možno zjednodušit rozdělením na menší části, tedy podsystémy. 

Podsystémy dále dělím na jednotlivé prvky, viz Obrázek 2 - Schéma podsystémů. Vstupem 

do podsystému, a celého systému, zdroj je dešťová voda. Prvkem podsystému zdroj je 

zásobník, tj. akumulační nádrž. Voda je do zásobníku dopravována pomocí potrubí ze 

záchytného místa. V mém případě uvažuji o střeše domu. V kapitole 2.1 Zdroj uvedu 

několik příkladů akumulačních nádrží prodávajících se na českém trhu, včetně jejich 

popisu a cen. Další podsystém síť, více v kapitole 2.2 Síť, obsahuje následující prvky a to, 

filtry, potrubí, čerpadla a ventily. Poslední podsystém systému je spotřeba, více v kapitole 

2.3 Spotřeba, jehož prvky jsou veškeré činnosti prováděné v domácnosti, na které by se 

dala využít voda získaná z deště. Výstupem podsystému spotřeba a tím i celého systému je 

odpadní voda.  

 

Obrázek 2 - Schéma podsystémů 

     ZDROJ         SÍŤ  SPOTŘEBA 

  Odpadní voda 

- zásobníky na vodu - okapy, vodovodní potrubí 

- filtry 

- čerpadla 

- ventily 

- činnosti  

spotřebovávající 

vodu 

Dešťová voda 

Q1(t) Q2(t) 

Systém využívající 

dešťovou vodu v 

domácnosti 

Dešťová voda Odpadní voda 

Q1(t) Q2(t) 
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2.1 Zdroj 

Je podsystém systému a prvkem tohoto podsystému je zásobník, neboli akumulační 

nádrž, která bude sloužit k uchovávání dešťové vody přivedené ze záchytného místa. 

Zásobníky, akumulační nádrže jsou důležitým prvkem celého systému. Umožňují 

dlouhodobé shromažďování vody, a tím vzniká pro domácnost zásoba vody. Vstupním 

prvkem do podsystému zdroj je dešťová voda. Výstupním prvkem je také dešťová voda.  

 

Obrázek 3 - Schéma podsystému zdroj 

Akumulačních nádrží existuje velké množství. Pro výběr vhodné nádrže je nutné si 

položit tyto otázky a na základě těchto se potom rozhodnout pro výběr. Nejdůležitější 

otázkou je objem nádrže, který záleží na představě, pro které činnosti se bude získávaná 

dešťová voda používat. Jestliže se dešťová voda bude používat jen v domácnosti, nebude 

nutná nádrž s velkým objemem. Pokud se ovšem voda bude využívat i na zahradu, měla by 

se volit nádrž s větším objemem. Pochopitelně větší objem je spojen s většími rozměry 

nádrže. Záleží také na volbě, zda nádrž umístit nad zem nebo pod zem. V případě 

rozhodnutí instalace podzemní akumulační nádrže je výhodou, že tato nádrž, neboli jímka, 

v zimě nezamrzá. Nevýhodou je, že podzemní jímky jsou ekonomicky náročnější při 

pořízení, avšak mívají zpravidla větší objem, než nádrže nad zemí. Nevýhodou nadzemních 

nádrží je, že zabírají poměrně dost místa a nemusí se vždy hodit do mozaiky prostředí. 

Nádrže se dají také často efektivně spojovat. Na českém trhu jsou dostupné nádrže od 

objemu asi dvě stě litrů až po nádrže, které dokáží pojmout i víc než deset tisíc litrů.  

V kapitole 2.1.1 Podzemní nádrže uvedu popis a cenu vybraných akumulačních jímek, 

které se instalují pod zem. V kapitole 2.1.2 Nadzemní nádrže uvedu popis a cenu vybrané 

nádrže instalující se nad zem. 

     ZDROJ 

-zásobníky  na vodu       

Dešťová voda 

Q1(t) Q2(t) 

Dešťová voda 
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2.1.1 Podzemní nádrže 

Jak už vyplývá z názvu kapitoly, tyto nádrže se instalují do země.  Podzemní 

nádrže, jímky, se používají jako zásobníky vody s tou výhodou, že nezabírají místo vedle 

domu na povrchu a mívají z pravidla větší objem. Uložením do země odpadá starost 

zamrzání nádrží v zimě. Nevýhodou může být poničení terénu technikou při instalaci těchto 

jímek do země. V Tabulka 2 - Nadzemní nádrže uvedu popis nádrží od dvou výrobců 

včetně jejich cen a rozměrů. Zaměřil jsem se na plastové jímky od firmy UNISORT [8] a 

sklolaminátové jímky od firmy BEREN [9]. Sklolaminátové jímky jsou levnější, ale těžší 

než plastové jímky. Jinak se jejich vlastnosti dají srovnat.  

 

 

 

 

 

Plastové jímky bezešvé se vyrábějí z recyklovatelného polyethylenu. Vyrábějí se ve 

dvou provedeních, Standart a plus, které se od sebe liší možností zatížení nápravy. Kromě 

klasických válcových nádrží jsou k dispozici také speciální plošné nádrže pro mělké 

uložení, tzv. UFO nádrže. Tyto nádrže se ukládají do míst se skalnatým podložím.  

Tabulka 1 - Podzemní jímky 

Plastové nádrže válcové od firmy UNISORT s. r. o. 
Označení Objem[mm] Délka[mm] Šířka[mm] Výška[mm] Standart[K č] Plus[Kč] 
GR30 3350 2450 1400 2010 29 900 39 900 
GR48 4800 2450 1700 2310 38 250 49 950 

GR65 6500 2450 2000 2610 49 050 59 800 

Plastové nádrže UFO od firmy UNISORT s. r. o. 
UF30 3000 2880 2480 1380 34 500 44 800 

Sklolaminátové jímky od firmy BEREN 
Objem[mm] Délka[mm] Šířka[mm] Výška[mm] Cena[Kč] 

3000 2100 1600 1600 18 000 
4000 2660 1600 1600 24 000 
5000 3220 1600 1600 29 100 

 

Obrázek 4 - Podzemní nádrž od firmy UNISORT 



Jan Jiříček:                                  Návrh systému využívajícího dešťovou vodu v domácnosti 

2009 5 

2.1.2 Nadzemní nádrže 

Bývají provedeny v různých formách, sudy, plastové nádrže, dřevěné vany... 

Nadzemní nádrže se často používají v objemech 1000 l, viz Obrázek 5 - Nadzemní nádrž 

1000 l, a 600 l. Protože zabírají poměrně dost místa a musí být instalovány v těsné blízkosti 

domu. Bývají často používány jen k uchovávání vody pro potřeby na zahradě, mimo dům. 

V zimě nastává problém se zamrzáním vody. V této kapitole jsem se zaměřil na plastové 

IBC nádrže od firmy ECS [10] a od firmy Manutan [7]. 

 

Obrázek 5 - Nadzemní nádrž 1000 l 

Tyto plastové nádrže jsou vhodné právě pro dlouhodobé uchovávání dešťové vody, 

jsou odolné vůči nepřízni počasí i proti nestálosti, jsou opatřeny kovovou mříží po obvodu. 

Objem těchto nádrží bývá nejčastěji 1000 l a  600 l. Tyto nádrže jsou vhodné i pro přepravu 

z místa na místo. Konstrukce IBC kontejneru umožňuje snadnou manipulaci. Klapkový 

výpustný ventil zaručuje přesný odběr vody. 

 

Tabulka 2 - Nadzemní nádrže 

Nádrže od firmy ECS 
Označení Objem[mm] Výška[mm] Šířka[mm] Hmotnost[kg] Cena[Kč] 

IBC 1000 l UN 1000 1165 1200 65 5 690 
IBC 600 l UN 600 990 1200 40 5 390 

Nádrže od firmy MANUTAN 
IBC 1000 l UN 1000 1165 1200 65 8 627 
IBC 600 l UN 600 990 1200 40 8 522 

 

Plastové IBC nádrže se dají celkem levně koupit i na internetových bazarech. Tudíž 

jejich pořizovací cena může být nižší.   
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2.2 Síť 

Dalším podsystémem systému využívajícího dešťovou vodu v domácnosti je síť. 

Prvky tohoto podsystému jsou filtry, vodovodní potrubí, čerpadla a ventily, viz Obrázek 3 - 

Schéma podsystému zdroj 

.

 

Obrázek 6 - Schéma podsystému síť 

Do tohoto podsystému vstupuje voda ze zásobníku, neboli akumulační nádrže. 

Výstupem podsystému je voda, která je určena ke konečné spotřebě osobami v domácnosti 

na činnosti využívající vodu. V následujících podkapitolách popíši jednotlivé prvky 

podsystému síť a uvedu příklad výrobků na českém trhu, včetně jejich cen a vlastností. 

Prvky podsystému síť jsou: vodovodní potrubí, okapy a svodové trubky, filtrace, čerpadla a 

ventily. Jednotlivé prvky popíši v následujících podkapitolách.  

 

2.2.1 Vodovodní potrubí 

Protože v této bakalářské práci pracuji s tím, že záchytným místem je pro mě 

střecha domu, potom potřebuji v případě deště tuto vodu odvádět do zásobníku, kterým je 

akumulační nádrž. Právě k odvádění dešťové vody ze střechy do nádrže a z nádrže 

k čerpadlu slouží dopravní prvky. K odvodu vody ze střechy se používají okapy, viz 

Obrázek 7 - Plechový okap a . do jejichž vývodů jsou napojeny svodové trubky, které nám 

        SÍŤ 

-Vodovodní potrubí 

-filtry 

-čerpadla 

-ventily 

Užitková voda Dešťová voda 

Q1(t) Q2(t) 
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vodu ze střechy dopraví do akumulační nádrže připravené pro tento účel. Je vhodné 

akumulační nádrž napojit na rouru vedoucí ze střechy pomocí dvoucestné roury, která 

mechanicky umožňuje volbu toku dešťové vody přiváděné ze střechy. Okapy a svodové 

trubky jsou nedílnou součástí každého domu. Vedle klasických materiálů, ze kterých jsou 

vyráběny (měďˇ, hliník, atd.) se pro jejich výrobu používají i plasty, které si díky svým 

vlastnostem získávají stále větší oblibu.  

 

Obrázek 7 - Plechový okap a svodová trubka 

Plast je lehčí a levnější než měď nebo hliník. K odvodu vody z akumulační nádrže, 

umístěné nad i pod zemí, do čerpacího systému slouží vodovodní potrubí, dnes už 

nejčastěji rovněž plastové  

 

 

Obrázek 8 – Okapové roury 

Je vhodné při instalaci tohoto potrubí dodržet osmdesáti centimetrovou výšku pod 

zemí, aby nedocházelo k zamrzání vody v zimním období. V příloze 1 uvádím soupis 

materiálu potřebného k odvodnění střechy domu. Jedná se o plastové díly od tří prodejců, 

včetně jejich cen. 
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2.2.2 Filtrace 

Filtrace dešťové vody je nutná pro zajištění kvalitní vody, která dlouho vydrží a 

nebude se kazit. Pro použití vody na zahradě, tj. pouze na zalévání, stačí jednodušší filtr - 

okapový košíček, viz Obrázek 9 – košíčkový filtr nebo podokapový filtrační hrnec nebo 

okapový filtr, viz Obrázek 12 – Vnitřek okapového filtru. Tento typ filtrace odfiltruje pouze 

hrubé nečistoty jako listí, klacíky, mech apod. Komplexní využití dešťové vody na činnosti 

v domácnosti vyžaduje podstatně kvalitnější filtraci.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 – košíčkový filtr 

V zásadě můžeme použít dva typy filtrů interní nebo externí. Externí filtry jsou 

samostatné filtrační šachty, které se napojují mezi okapový svod a jímku. Zpravidla 

umožňují spojení dvou větví okapových svodů a po přefiltrování vody umožní odtok čisté 

vody do jímky a v případě samočisticích filtrů odtok přebytečné vody a nečistot do 

kanalizace. Interní filtry jsou umístěny uvnitř nádrže, mají jeden přítok, odtok vyčištěné 

vody do nádrže a možnost napojení přepadového sifonu pro odtok přebytečné vody. 

Externí a interní filtry jsou vyráběny ve dvou variantách v závislosti na způsobu likvidace 

nečistot a přebytečné vody. Je li možné přepad jímky napojit na klasickou kanalizaci, je 

vhodné použít samočisticí filtrační vložku. Princip fungování samočisticí filtrační vložky 

spočívá v nerezovém sítku, umístěném v tělese filtru. Čistá voda proteče sítkem do nádrže 

a nečistoty jsou spolu se zbytkovou vodou odplavovány do kanalizace. Filtry s košíky je 

nutno mít trvale přístupné, neboť je nutné jejich pravidelné čistění. Pro zabezpečení 

naprosto čisté vody je možné za čerpací jednotku umístit kartušový mikrofiltr, který zachytí 

i nečistoty o velikosti 0,1 mm. 
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Universální košíčkové filtry jsou vhodné pro všechny druhy využití dešťové vody. 

Košíčková filtrace zajistí 100% výtěžnost přefiltrované vody, neboť na rozdíl od 

samočisticích filtrů proteče veškerá voda skrz filtr do nádrže. Košíčky je možné použít jak 

samostatně, tak jako součást filtrační šachty. Samostatně zavěšený košíček představuje 

technicky nejjednodušší a cenově nejpříznivější filtrační jednotku. Nevýhodou je obtížnější 

manipulace a snížení využitelného objemu nádrží. Universální košíčkové filtry se používají 

též jako filtrační jednotky interních jímkových filtrů. 

 

Obrázek 10 - Samočisticí filtr 

 

Je li přepad jímek napojen na veřejnou kanalizaci, je možné použít tzv. samočisticí 

filtrační vložky, viz Obrázek 9 – košíčkový filtr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samočisticí filtry fungují na principu válce nebo desky, skrz které protéká 

znečištěná voda. Výtěžnost přefiltrované vody je v tomto případě cca 90 - 95% podle typu 

filtrační vložky. 

Obrázek 11 - Interní samočisticí filtr 
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Okapový filtr se nasazuje na okapový svod. Filtrace je realizována nerezovým 

filtračním sítkem s možností letního a zimního provozu. V letním období protéká cca 90% 

vody skrz sítko do akumulační nádrže. Na zimu se sítko otočí a veškerá voda je odváděna 

do kanalizace. Filtry jsou samočisticí a není tedy potřeba jejich kontrola a údržba. 

Nečistoty jsou odplavovány zbytkovou vodou do kanalizace. Okapové filtry jsou určeny k 

odfiltrování hrubších nečistot, jako je listí, klacíky, plody ovoce, mech apod. Jemné části 

jako prach, písek apod. se sice z části mohou na filtru zachytit, ale z části propadnou a 

budou sedimentovat na dně nádrže. Filtry se dodávají v šedivém a hnědém provedení. 

 

 

 

 

 

 

 

V Tabulka 3 - Cena filtrů od firmy Unisort[8] uvádím cenu vybraných filtračních 

jednotek pouze od jednoho dodavatele, od firmy Unisort [8], která reagovala na moji 

žádost o poskytnutí cenových informací a tyto informace mi poslala.  

Tabulka 3 - Cena filtrů od firmy Unisort[8] 

Označení Cena[Kč] 
Zemní šachtový filtr 
samočisticí 

9200 

Zemní šachtový filtr s košem 7950 

Interní samočisticí filtr 7900 

Interní košíčkový filtr 6550 
Kartušový propíratelný 
mikrofilm 

5300 

Okapová filtr. Jednotka 
Rainboy 

2150 

 

Ostatní filtry, včetně popisu a cen jsou uvedeny v příloze 2.  

 

Obrázek 12 - Vnitřek okapového filtru 
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2.2.3 Čerpadla 

V případě použití dešťové vody jen pro účely zahrady stačí na čerpání vody ze 

zásobníku použít klasické ponorné čerpadlo, viz Obrázek 13 – Ponorné čerpadlo,  s 

plovákovým spínačem. Díky plovákovému spínači je zajištěno, aby nedošlo k poškození 

čerpadla v případě nepřítomnosti vody v nádrži. 

 

 

Obrázek 13 - Ponorné čerpadlo 

 

U tohoto způsobu využité dešťové vody je nutné vyřešit otázku spínání čerpadla. 

Nejjednodušší a současně nejméně pohodlné je zapínání čerpadla do zásuvky. Je tak nutno 

vždy před započetím zalévání dojít k zásuvce a zasunout do ní přívodní kabel čerpadla a po 

ukončení kabel ze zásuvky vytáhnout. Čerpadla nejsou v tomto případě chráněna proti 

přetlaku vody ve vedení a není vhodné používat jakékoli kohoutky nebo uzavírací 

rozprašovače - hrozí nebezpečí zničení čerpadla. Jednou z možností je, zařadit mezi 

čerpadlo a hadici tzv. tlakovou elektronickou jednotku, více v odkaze [8]. 

Pro sání dešťové vody ze zásobníku, kterou budu používat pro účely domácnosti 

jsou vhodné tzv. samonasávací čerpadla, viz Obrázek 13 - Ponorné čerpadlo. Na obrázku 

vidíme čerpadlo s řídící jednotkou. Veškeré spotřebiče, které potřebujeme na čerpadlo 

napojit, musí mít nezávislé vedení, nepřipojené na vedení upravené pitné vody, Unisort 

[8].  Aby bylo zajištěno zásobování všech spotřebičů vodou i v případě vyčerpání veškeré 

vody z nádrže, je čerpadlo vybaveno třícestným ventilem, více v kapitole 2.2.4 Ventily, a 

elektronickou regulací, která při nedostatku dešťové vody přepne sání čerpadla na sání z 

vyrovnávací nádržky, která je součástí kompletu a zprostředkovává přes tzv. volnou 
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hladinu kontakt s rozvodem pitné vody (z hlediska nebezpečí kontaminace rozvodu pitné 

vody není ze zákona možné přímé spojení obou okruhů). 

 

Obrázek 14 - Samonasávací čerpadlo s elektronickou regulací tlaku 

Čerpadlo je vhodné umístit do sklepa, garáže nebo jiné místnosti, která je vzdálena 

od dna jímky max 14 m.  

 

Obrázek 15 - Samonasávací čerpadlo s nádrží 

 

Tato místnost musí být trvale vytápěna, aby voda v nádržce čerpadla v zimě 

nezamrzla, musí zde být přívod el. napětí 230 V ( nejlépe na samostatném jističi), přívod 

pitné vody, kanálek na bezpečnostní přepad vyrovnávací nádržky a musí odtud být veden 

nezávislý rozvod vody k místům, kde má být dešťová voda využívána.  
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Čerpadel na českém trhu existuje velká řada, je nutné zvolit si pro domácnost 

optimální čerpadlo. Záleží, jak hluboko jsou okruhy pitné (studna) a dešťové (zásobník) 

vody. Podle toho se volí čerpadlo, které dokáže vyvinout vhodný tlak pro nasání vody.  

Součástí čerpadel mohou být také vyrovnávací nádrže, řídící jednotky, ... V Tabulka 4 - 

Čerpadla uvádím některá čerpadla dostupná na českém trhu, včetně cen. 

  

Tabulka 4 - Čerpadla 

Čerpadla od firmy Unisort[8] 

Označení Cena[Kč] 
čerpací jednotka mechanická 29 950 
čerpací jednotka digitální 46 900 
ponorné čerpadlo 8 000 

Čerpadla od firmy Alfapumpy[11] 
Označení Cena[Kč] 

ponorné čerpadlo 1 190 
čerpadlo+domácí vodárna DV 40 2 840 
čerpadlo+domácí vodárna DV 40M 3 760 

Čerpadla s nádrží Grundfos[12] 
Označení Cena[Kč] 

hydrojet JP24/50l 5 557 
hydrojet JP50l 6 756 

Čerpadla s nádrží Grundfos[16] 
Označení Cena[Kč] 

čerpadlo elektrické ponorné 400W 1 446 
čerpadlo elektrické ponorné 1100W 2 291 
čerpadlo ponorné hlubinné 40m, 600W 2 672 

čerpadlo motorové proudové 4 152 

  

 

V tabulce nejsou uvedeny žádné vlastnosti čerpadel, a to z toho důvodu, že jsem 

chtěl poukázat pouze na cenu, která je hodně rozdílná, protože čerpadel je opravdu mnoho 

na trhu. Téma čerpadla by stačilo na samostatnou bakalářskou práci.  Z kapitoly čerpadla je 

důležité vědět, že jsou ponorná a nebo samonasávací. Ponorná jsou vhodnější  pro účely na 

zahradě a samonasávací pro domácnost.  
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2.2.4 Ventily 

Ventily jsou neméně důležitou součástí systému využívajícího dešťovou vodu 

v domácnosti. Jsou to prvky podsystému síť. Jejich funkcí je propouštět nebo naopak bránit 

průtoku vody. Mohou být dvoucestné i vícecestné, viz Obrázek 16- Trojcestný ventil. 

 

Obrázek 16- Trojcestný ventil 

 

 Pro použití vody i pro účely domácnosti jsou často potřebné trojcestné ventily, tzn., 

že umožňují volbu toku vody, např. když dojde voda v zásobníku, tak se ventil přepne a 

voda bude nasávána ze studně vodovodním potrubím. Jsou instalovány před čerpací 

jednotku. V Tabulka 5 - Ventily uvádím příklad vícecestných ventilů od různých firem 

včetně jejich cen.  

Tabulka 5 - Ventily 

Trojcestné ventily od firmy siemens[13] 
Označení Cena[Kč] Jmenovitý tlak 

Siemens VXP45.10-0.4 DN 10 1077 16 bar 
Siemens VXG48.20 DN 20 1568 16 bar 

Dvoucestné ventily od firmy siemens 
Siemens VVP45.10-0.25 DN 10 877 16 bar 
Siemens VVP45.15-2.5 DN 15 1097 16 bar 

Dvoucestné ventily od firmy Corex[14] 
EVPE 2015.01 1899 0,8MPa 
EVPE 2006.02 1650 0,8MPa 



Jan Jiříček:                                  Návrh systému využívajícího dešťovou vodu v domácnosti 

2009 15 

2.3 Spot řeba 

Spotřeba je posledním podsystémem systému využívajícího dešťovou vodu 

v domácnosti. Vstupem do tohoto podsystému je voda přefiltrovaná, nasátá čerpadlem, 

tedy upravená dešťová voda a výstupem je odpadní voda. Prvky jsou všechny činnosti, na 

které by se v domácnosti dala používat voda dešťová. Praní, umývání nádobí, mytí rukou, 

splachování záchodu, zalévání zahrady, ... 

 

Obrázek 17- Schéma podsystému spotřeba 

 To jsou činnosti na které by se dala vhodně dešťová voda použít. Např. na praní se 

dešťová voda velice doporučuje, protože jde o vodu měkkou a tím se prodlužuje život 

pračky, nedochází až k tak velkému opotřebení. Na zalévání zahrady je rovněž škoda 

používat např. vodu ze studně, protože dochází k jejímu zbytečnému plýtvání a voda ze 

studně není vhodná k okamžitému zalévání. Pro ostatní činnosti je dešťová voda taktéž 

velice vhodná, nebo alespoň dostačující, zdroj informací [9]. 

 

Graf 1 - Pitná voda nahraditelná vodou dešťovou 

         SPOTŘEBA 

 

Dešťová voda Odpadní voda 

Q1(t) Q2(t) 
- splachování záchodu 

- praní prádla 

- mytí rukou 

- úklid 

- mytí auta 

- zalévání zahrady 

- atd. 
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3 Návrh systému 

Cílem této kapitoly je navrhnout dvě varianty systému využívajícího dešťovou vodu 

v domácnosti. Navrhovat budu dvě varianty proto, že je mnoho možností jak využívat 

dešťovou vodu v tomto systému. Prvním návrhem se zaměřuji na využívání dešťové vody 

v domácnosti na účely zahrady a splachování záchodu. Druhým návrhem sleduji využívání 

dešťové vody pro praní, umývání rukou, atd. V obou variantách návrhu systému budu 

vycházet s už předem daných počátečních podmínek, které jsou blíže popsány 

v podkapitole 3.1.1 Popis stávající situace v domácnosti a 3.2.1 . Na závěr návrhů provedu 

zhodnocení vlastností, včetně ekonomické stránky navrženého systému.   

3.1 Varianta č.1 

V této variantě návrhu systému budu uvažovat, že získávanou dešťovou vodu budu 

používat jen pro účely zahrady a splachování záchodu v domě. V následujících třech 

podkapitolách celého návrhu první varianty provedu volbu jednotlivých prvků, ze kterých 

se bude skládat celý systém. Na závěr návrhu varianty č.1 se pokusím zhodnotit vlastnosti 

navrženého systému. Zhodnocení provedu i po ekonomické stránce, kde uvedu celkovou 

hodnotu systému varianty č.1 skládajícího se z jednotlivých prvků. Neopomenu také 

hodnocení z hlediska úspory vody pro domácnost.  

 

Obrázek 18 - Rodinný dům 

Systém je navrhován pro konkrétní rodinný dům, viz Obrázek 18 - Rodinný dům. 

Jedná se o dvou podlažní dům nacházející se v chráněné krajinné oblasti Beskydy v obci 

Kunčice pod Ondřejníkem. Dům je obýván čtyřmi osobami a je vodovodem napojen na 
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vlastní studnu.  Nachází se v nadmořské výšce necelých pěti set metrů. Jedná se tedy o 

podhorskou oblast, kde se v letních měsících někdy stává, že klesne hladina spodní vody ve 

studni, a tím dochází k nedostatku vody pro domácnost. Proto je důležité navrhnout systém, 

který bude využívat jiného zdroje vody, než ze studny.  

3.1.1 Popis stávající situace v domácnosti 

V této části návrhu se zaměřím na popis stávající situace v domácnosti. Popíši, jaké 

jsou zdroje vody a jak jsou používány v domácnosti. Následující schéma, viz Obrázek 19 –

Blokové schéma stávající situace rodinného domu, znázorňuje aktuální situaci.  

 

Obrázek 19 –Blokové schéma stávající situace rodinného domu 

 

Domácnost je napojena na studnu, která je doplňována podzemním pramenem. Na 

vodovodní rouře spojující studnu s domácností je instalována košíčková filtrace, viz 

Obrázek 9 – košíčkový filtr, aby nedošlo k nasátí nečistot ze studny. Čerpadlo, italské 

značky GRUNDFOS JPBASIC4 o průtoku 0,4 až 3,6 m3 za hodinu, je samonasávací s 

padesáti litrovou nádrží. Je schopné čerpat vodu až z hloubky asi deseti metrů. Hned za 

čerpadlem je v rozvodu vody umístěn druhý stupeň filtrace, kartušový mikrofiltr. Na přívod 

studené vody jsou připojeny pračka, umyvadlo v kuchyni a v koupelně, sprcha a záchod. 

Přívod teplé vody je zajištěn díky průtokovému ohřívači české značky Dražice o objemu 

sto litrů. Na teplou vodu jsou připojeny umyvadlo v koupelně a v kuchyni a sprcha. 

Odpadní voda ústí do kanalizace.  

Studna Filtr Čerpadlo Filtr 

Ventil Ventil 

WC 

Ohřívač Umyvadlo Sprcha Kanál 

Pračka 
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3.1.2 Úprava stávající situace 

V této podkapitole se zabývám návrhem části systému, která je popsána v 

podsystému zdroj, viz kapitola 2.1 Zdroj a podsystému síť, viz kapitola 2.2 Síť. Budu tedy 

navrhovat jednotlivé prvky těchto podsystémů. Bude to: zásobník, vodovodní potrubí 

(okapy a svodové trubky), filtrace, čerpadlo a ventily.  Kromě návrhu těchto prvků také 

zvolím vhodnou plochu pro zachytávání dešťových srážek. 

V mém návrhu systému varianty č.1 budu využívat plochu střechy domu, neboť se 

jedná o největší využitelnou plochu. Střecha rodinného domu je obdélníkových rozměrů 

(8m x 8,5m), má celkovou plochu o 68 m2. Střecha má tvar čtyřbokého jehlanu. Je velice 

důležité, aby povrch střechy, nebo nátěr střechy byl z dobrého materiálu. Neměl by 

uvolňovat do dešťové vody nějaké škodliviny.  

Okapy, svodové trubky a vodovodní potrubí jsou prvky sloužící k dopravě vody. 

K dopravě vody ze střechy do zásobníku budou sloužit okapy a svodové trubky, které se 

připojí k okapu. Okapy a trubky použiji stávající, neboť jsou v dobrém stavu a není třeba je 

měnit. Jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Okapy, které jsou po celé délce střechy 

domu budou ústit pouze do jedné svodové trubky, která bude kolmo vést do země. Ve 

výšce cca 1,5 m (záleží na výšce nádrže) nad zemí bude do svodové trubky zařazen 

okapový filtr, viz Obrázek 12 – Vnitřek okapového filtru, který mechanicky umožňuje 

volbu toku vody do země, nebo do nádrže a přitom ještě plní funkci filtru na větší 

nečistoty, jako jsou klacíky, listy apod. Tento okapový filtr pořídím od firmy Unisort [8] 

přes internetový prodej. Budu také potřebovat asi 1 m trubky svodové DN53, abych napojil 

okapový filtr na zásobník. Stávající Okapy a okapový filtr mají průměr DN100. Pouze 

otvor okapového filtru pro napojení do zásobníku a svodové trubky jsou menšího průměru 

asi DN53 a DN 75.  

Varianta č.1 návrhu systému má pouze jeden stupeň filtrace, a tím je již zmiňovaný 

okapový filtr, viz Obrázek 12 – Vnitřek okapového filtru, který plní zároveň dvě funkce: 

zabraňuje průtoku větších nečistot do zásobníku a mechanicky umožňuje volbu toku 

přiváděné dešťové vody. Další filtrace není nutná, neboť vodu budu používat jen pro účely 

zahrady a záchodu.  
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Jako zásobník jsem v mém případě zvolil plastovou IBC nádrž o objemu 1000 litrů. 

Nádrž je od firmy ECS [10]. Po celém obvodu je ohraničena kovovou mříží, což zaručuje 

vysokou stálost a pevný tvar. 

 

Obrázek 20 - Okapový filtr 

 

Plastovou nádrž umístím na třiceticentimetrovou dřevěnou podložku v těsné 

blízkosti domu, hned ke svodové trubce. Jak již bylo zmíněno, do zásobníku bude dešťová 

voda ze střechy dopravována pomocí svodových trubek přes okapový filtr. Tuto nádrž jsem 

zvolil, protože mi vyhovuje plastový materiál, pro svou lehkost a dostačující izolační 

vlastnosti, také objem je víc než dostačující pro požadované účely. Z důvodu 

jednostupňové filtrace, okapového filtru, se mi na dně nádrže budou usazovat drobné 

nečistoty. Proto je potřeba jednou za čas (asi jednou za dva měsíce) tuto nádrž celou 

vyčerpat a vyčistit. Do nádrže v horní části vyřežu větší otvor, kterým bude možné vsunout 

ponorné čerpadlo. Ve spodní části nádrže udělám malý otvor pro plastové vodovodní 

potrubí, jehož druhý konec připojím k záchodu v domě. Tím, že nádrž je ve vyšší poloze 

než záchod, bude se mi záchod plnit samospádem. Zásobník budu plnit vodou a používat 

pouze do doby než přijdou první mrazy. Na zimu mechanicky přepnu okapový filtr a 

nechám vodu ze střechy volně odtékat mimo nádrž.  

Jako čerpadlo jsem si vybral ponorné čerpadlo AL-KO SUB 6000 [15]. Čerpadlo je 

vybaveno plovákovým spínačem. Příkon: 250W, Max. dopravní výška: 6m, Max. 

dopravené množství: 6500 l/ h, Max. ponorná hloubka: 5m, Max. velikost pevných příměsí: 

2-3mm, Průměr výtlačné větve: 1 1/4", Délka kabelu: 10m, Hmotnost: 4,6kg.       U 

vchodových dveří rodinného domu jsou k dispozici dvě zásuvky na ~230V, jednu z těchto 

zásuvek budu používat pro činnost ponorného čerpadla, které vždy po použití vytáhnu 
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z nádrže a uschovám. Vývod čerpadla bude napojen na patnácti metrovou zahradní hadici, 

která povede z nádrže ven. Čerpadlo budu používat k zalévání zahrady. 

3.1.3 Popis nové situace v domácnosti 

V poslední části návrhu systému varianty č.1 definuji přesně činnosti na které chci 

získávanou dešťovou vodu používat. Popíši nově vzniklou situaci, zhodnotím mnou 

navržený systém, včetně ekonomického hlediska.  

Návrhem systému varianty č.1 využívajícího dešťovou vodu počítám s tím, že vodu 

ze zásobníku budu používat převážně na zalévání zahrady, mytí auta, plnění bazénu, a 

všechny ostatní činnosti využívající nepitnou vodu mimo domácnost a taky na splachování 

záchodu v domě. Průměrná spotřeba vody ze studny domácnosti pro kterou tento systém 

navrhuji je v létě asi 250 litrů na jeden den. Z toho připadá v průměru až 180 litrů na jeden 

den pro účely zahrady a záchodu.    

Nová situace je pro rodinný dům odlišná od původní tím, že je k dispozici zásobník 

na dešťovou vodu, který je schopen zajistit při vhodných atmosférických podmínkách 

dostatek vody. Schéma nové situace domácnosti je vidět na Obrázek 22 - Zjednodušené 

schéma rodinného domu.  

 

Obrázek 21 - Zjednodušené schéma rodinného domu  

Studna Filtr Čerpadlo Filtr 

Ventil Ventil 

Pračka WC 

Ohřívač Umyvadlo Sprcha Kanál 

Nádrž Filtr Zalévání zahrady 
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 3.1.4 Závěr varianty č.1 

Cílem návrhu této varianty systému využívajícího dešťovou vodu v domácnosti je 

právě využití dešťové vody na splachování záchodu a na zalévání zahrady. Je velice 

nepříjemné mít nedostatek vody v období sucha. Tímto návrhem jsem dosáhl úspory vody 

tak, že veškerou vodu ze studny mohu používat jen pro účely, které nezbytně potřebují 

čistou, pitnou vodu. Odpadá mi tedy starost se zásobováním zahrady ze studny na zalévání, 

mytí auta, atd., kde už nutně čistou, pitnou vodu nepotřebuji. Dostatečně velkým objemem 

zásobníku (v mém případě tisíc litrů), plastové nádrže je zaručen dostatek vody pro účely 

zahrady i záchodu. Samozřejmě dostatek dešťové vody záleží na počasí, a tudíž se nedá 

ovlivnit ani naplánovat. Může se stát, a někdy se stává, že při nedostatku vody ze studny, 

nebude ani dostatek srážkové vody. Finančně se úspora při používání tohoto navrženého 

systému nedá přesně vyčíslit. Voda ze studny je „zadarmo“, jde jen o nezbytnost mít vodu 

a tento systém ji dokáže poskytnout ve formě jiného zdroje vody. Domácnost, pro kterou 

systém navrhuji má průměrnou spotřebu vody v létě (červen-září) asi 250 litrů na jeden 

den. Kolem 40 až 50 procent z této denní průměrné spotřeby domácnosti je možno 

zahrnout návrhem varianty č.1 systému. V tabulce 6 uvádím cenu jednotlivých prvků, které 

musím pořídit pro realizaci tohoto systému, včetně celkové ceny.  

Tabulka 6 - Jednotlivé prvky systému 

Materiál Množství Cena[Kč] Prodejce 
Okapový filtr 1 kus 2150 Unisort(www.belis.cz) 
Ponorné čerpadlo 1 kus 800 www.sekačkylevně.cz 
Svodová trubka DN53 1 m  89 Hornbach 
IBC 1000 l nádrž 1 kus 5690 ECS(www.ecs/obaly.cz) 
Siemens VXP45.10-40.444DN 10 1 kus 877 www.marcomplet.cz 

     

Celková cena systému skládajícího se ze stávajících i nově zakoupených prvků 

je 9806 Kč. V Tabulka 6 - Jednotlivé prvky systému uvádím cenu všech prvků systému, 

které musím nově zakoupit. Jako stávající prvky jsou použity: plocha střechy určená 

k zachytávání dešťových srážek, okapy a svodové trubky. Podle mého názoru celková cena 

systému varianty č.1 navržená se stávajícími a novými prvky není vůbec vysoká, když 

dokáže pokrýt ze 40 až 50 %  průměrnou denní spotřebu vody pitné ze studny.  Právě tyto 

úspory vody mohou rozhodovat v obdobích sucha o dostatku nebo nedostatku vody pro 

domácnost. Nevýhodou je, že tento systém je odkázány na hojnost dešťových srážek.  
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 3.2 Varianta č.2 

V této variantě návrhu systému budu uvažovat, že získávanou dešťovou vodu budu 

používat pro účely v domácnosti. To znamená, že budu navrhovat takový systém, který 

dešťovou vodu využívá v domě na splachování záchodu, praní prádla, mytí rukou, zalévání 

zahrady, úklid, atd. V následujících podkapitolách celého návrhu provedu volbu 

jednotlivých prvků, ze kterých se bude skládat celý systém. Na závěr návrhu varianty č.2 se 

pokusím zhodnotit vlastnosti navrženého systému. Zhodnocení provedu i po ekonomické 

stránce, kde uvedu celkovou hodnotu systému varianty č.2 skládajícího se z jednotlivých 

prvků. Neopomenu také hodnocení z hlediska úspory vody pro domácnost a srovnání obou 

variant návrhu systému.  

Systém je navrhován pro stejný rodinný dům jako varianta č.1, viz Obrázek 18 – 

Rodinný dům. Podmínky a situace domácnosti při návrhu varianty č.2 jsou stejné. Dům je 

obýván čtyřmi osobami a je vodovodem napojen na vlastní studnu.  Jelikož jsou podmínky 

stejné jako u varianty č.1 nebudu už popisovat stávající podmínky domácnosti, ale popíši 

simulaci velikosti nádrže v programu Powersim.   

3.2.1 Simulace v programu Powersim 

Simulaci v programu Powersim provádím z toho důvodu, abych zjistil jaká velikost 

nádrže je pro domácnost ideální, tzn. aby nádrž nebyla zbytečně velká a ani zbytečně malá.  

Vstupní data pro simulaci jsou záznamy o srážkové činnosti, které jsem naměřil 

v období od května do října roku 2008. Dešťovou činnost jsem přepočítal tak, že vím kolik 

litrů napršelo do nádrže. Přepočet jsem provedl na plochu střechy rodinného domu.  

 

Obrázek 23 - Blokové schéma simulace 

Nádrž 

Množství napršené 

vody v litrech 

Množství  

odebrané vody v litrech 
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Výstupními daty je pak množství vody v litrech, které odebírám z nádrže na různé 

činnosti. Výstup je denním průměrem spotřeby vody v domácnosti a v každém měsíci je 

jiný. Vstupní i výstupní data v upravené podobě jsou k dispozici v příloze 3.  

 

Obrázek 24 - Blokové schéma v Powersim 

  Výsledkem simulace je graf, který mi říká, že nejvhodnější velikost objemu nádrže 

je 3000 litrů.  

 

Obrázek 25 - Graf v Powersim 

  

3.2.2 Úprava stávající situace 

V této podkapitole se zabývám návrhem, která je popsána v podsystému zdroj, viz 

kapitola 2.1 Zdroj a podsystému síť, viz kapitola 2.2 Síť. Budu tedy navrhovat jednotlivé 

prvky těchto podsystémů. Bude to: zásobník, vodovodní potrubí (okapy a svodové trubky), 
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filtrace, čerpadlo a ventily.  Kromě návrhu těchto prvků také zvolím vhodnou plochu pro 

zachytávání dešťových srážek. 

V mém návrhu systému varianty č.2 budu stejně jako v návrhu varianty č.1 využívat 

plochu střechy domu, neboť se jedná o největší využitelnou plochu. Střecha rodinného 

domu je obdélníkových rozměrů (8m x 8,5m), má celkovou plochu o šedesáti osmi metrech 

čtverečných. Střecha má tvar čtyřbokého jehlanu.  

K dopravě vody ze střechy do zásobníku budou sloužit okapy a svodové trubky, 

které se připojí k okapu. Okapy a trubky použiji stávající, neboť jsou v dobrém stavu a není 

třeba je měnit. Jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.  

 

Obrázek 26 - Externí košíčková filtrace 

Okapy, které jsou po celé délce střechy domu budou ústit pouze do jedné svodové 

trubky, která bude kolmo vést do země.  

Stávající Okapy a svodové trubky mají průměr DN 75. Svodová trubka ze střechy 

bude v zemi ústit do filtrační jednotky o otvoru DN75, viz Obrázek 26 – Externí košíčková 

filtrace. 

Varianta č.2 návrhu systému má dva stupně filtrace: externí filtr košíčkový 

umístěný mimo nádrž v samostatné jednotce, viz Obrázek 26 – Externí košíčková filtrace. 

Tento filtr je důležité čas od času vyndat z jednotky a vyčistit od nanesených nečistot. 

Druhým filtrem v návrhu systému varianty č.2 je kartušový mikrofiltr, více o filtrech 

v kapitole 2.2.2 Filtrace, který odstraňuje nečistoty o velikosti 0,1mm. Kartušový 

mikrofiltr je umístěn za čerpadlem. Tato dvoustupňová filtrace by měla být plně dostačující 

na mnou požadované využívání dešťové vody v domácnosti.  Oba filtry pořídím od firmy 

Unisort, viz Tabulka 3 - Cena filtrů od firmy Unisort[8]. 
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Jako zásobník jsem v mém případě v návrhu varianty č.2 zvolil sklolaminátovou 

podzemní nádrž  o objemu 3000 litrů. Nádrž je od firmy Beren [9]. Je vyrobena ze 

sklolaminátového materiálu, což zaručuje vysokou pevnost a stálý tvar. Plastovou nádrž 

umístím do země, v těsné blízkosti domu, hned poblíž externí filtrační jednotky, rovněž 

umístěné do země poblíž svodové trubky. Jak již bylo zmíněno, do zásobníku bude dešťová 

voda ze střechy dopravována pomocí svodových trubek přes externí košíčkový filtr.  

 

Obrázek 27 - Sklolaminátová nádrž 

 

 

Filtrační jednotka bude s nádrží spojena vodovodním potrubím. Tuto nádrž jsem 

zvolil, protože mi vyhovuje pevnost materiálu a také objem je víc než dostačující pro 

požadované účely. Je potřeba jednou za čas (zjistím při používání systému) tuto nádrž 

celou vyčerpat a vyčistit. Do nádrže vede jedna trubka z filtrační jednotky, a vychází dvě 

trubky, jedna je určena jako přepad na odtok přebytečné vody do žumpy a druhá trubka je 

napojena na čerpadlo v domě. 

Zásobník budu plnit vodou a používat pouze do doby než přijdou první mrazy. Na 

zimu zabráním přítoku vody ze střechy do nádrže, nechám vodu ze střechy volně odtékat 

mimo nádrž.  

Nemohu použít stávající čerpadlo v domě, protože se nedoporučuje kombinovat dva 

okruhy vody. Neměl bych spojit okruh s pitnou vodou ze studny s okruhem s dešťovou 

vodou. Proto musím vybrat samostatné čerpadlo pro okruh s dešťovou vodou. Vybral jsem 

čerpadlo samonasávací Grundfos [12] JP Basic s expanzní 50 litrovou nádrží, viz Tabulka 

4 - Čerpadla v kapitole 2.2.3 Čerpadla. Čerpadlo jsem si vybral z toho důvodu, neboť už 

mám zkušenosti s touto značkou. Za čerpadlem bude umístěn kartušový mikrofiltr. 
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K čerpadlu bude připojen samostatným obvodem záchod, umyvadlo v koupelně a pračka 

v koupelně.  

Do svého návrhu budu rovněž potřebovat ventily, konkrétně se bude jednat o jeden 

dvoucestný ventil, který mi bude uzavírat přívod vody ze zásobníku. Dále to budou tři 

trojcestné ventily, kterými budu mechanicky ovládat přístup vody do záchodu, pračky a 

umyvadla v koupelně. Jelikož v domácnosti už je jeden dvoucestný ventil pro uzavírání 

přítoku vody ze studny, musím koupit všechny ostatní ventily. Vybral jsem ventily 

z kapitoly 2.2.4 Ventily, Obrázek 16- Trojcestný ventil,Siemens VXP45.10-0.4 DN 10 [13]. 

3.2.3 Popis nové situace v domácnosti 

V poslední podkapitole návrhu systému varianty č.2 definuji přesně činnosti na 

které chci získávanou dešťovou vodu používat. Popíši nově vzniklou situaci, zhodnotím 

mnou navržený systém, včetně ekonomického hlediska.  

Návrhem systému varianty č.2 využívajícího dešťovou vodu pro účely v domácnosti 

počítám s tím, že vodu ze zásobníku budu používat převážně na splachování záchodu, mytí 

rukou, praní prádla a všechny ostatní činnosti využívající nepitnou vodu v domácnosti, 

převážně na úklid a také mimo dům na zalévání zahrady. Průměrná spotřeba vody ze 

studny pro domácnost je v létě asi 250 litrů na jeden den. Z toho je však víc než polovina 

vody, která nemusí být pitná, tzn. Až 60 procent spotřeby vody domácnosti na jeden den by 

mohla být zahrnuta vodou dešťovou.  

Nová situace je pro rodinný dům odlišná od původní tím, že je k dispozici zásobník 

na dešťovou vodu, který je schopen zajistit při vhodných atmosférických podmínkách 

dostatek vody. Schéma původní a nové situace domácnosti je vidět na Obrázku 28 –  

Blokové schéma nové situace. 
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Obrázek 28 - Blokové schéma nové situace 

 

3.2.4 Závěr varianty č.2 

Cílem návrhu této varianty systému využívajícího dešťovou vodu v domácnosti je 

využít jiného zdroje vody než vody ze studny, na činnosti, které nepotřebují vodu pitnou. 

Tímto návrhem jsem dosáhl využití dešťové vody tak, že v případě nedostatku vody ve 

studni mohu použít vodu dešťovou. Dostatečně velkým objemem zásobníku (v mém 

případě 3000 litrů), sklolaminátové nádrže je zaručen dostatek vody pro účely zahrady i 

domácnosti. Samozřejmě dostatek dešťové vody záleží na počasí, a tudíž se nedá ovlivnit 

ani naplánovat. Může se stát, a někdy se stává, že při nedostatku vody ze studny, nebude 

ani dostatek srážkové vody. Finančně se úspora při používání tohoto navrženého systému 

nedá přesně vyčíslit. Voda ze studny je „zadarmo“, jde jen o nezbytnost mít vodu a tento 

systém ji dokáže poskytnout, nebo aspoň ušetřit. Domácnost, pro kterou systém navrhuji 

má průměrnou spotřebu vody v létě (červen-září) asi 250 litrů na jeden den. Až 60 procent 

z této denní průměrné spotřeby domácnosti je možno zahrnout návrhem varianty č.2 

systému. Šedesát procent denní spotřeby vody zahrnují činnosti jako je splachování 

záchodu (35%), mytí rukou (5%), praní (15%), ostatní (5%). Do této spotřeby není 

započítána spotřeby vody používající se na zalévání zahrady, potom by využití dešťové 

vody bylo ještě vyšší než 60%. V Tabulka 7 - Jednotlivé prvky systému uvádím prvky 

nezbytné pro činnost tohoto systému, včetně jejich cen a prodejce.  

Umyvadlo 

Studna Filtr Čerpadlo Filtr 

Ventil Ventil 

Pračka WC 

Ohřívač Sprcha Kanál 

Nádrž Filtr Čerpadlo Filtr 

Ventil 
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Celková cena systému skládajícího se ze stávajících i nově zakoupených prvků 

je 41 875 Kč. Stávající prvky, které použiji do varianty č.2 systému jsou: plocha střechy 

pro zachytávání dešťových srážek, okapy a svodové trubky. 

 

Tabulka 7 - Jednotlivé prvky systému 

Materiál Množství Cena[Kč] Prodejce 
Zemní šachtový filtr 
košem 

1 kus 7950 Unisort(www.belis.cz) 
Sklolaminátová nádrž 1 kus 18000 Beren(www.beren.cz) 
Samonasávací čerpadlo 1 kus 5557 Grundfos(www.arch-tek.net) 

Kartušový mikrofiltr 1 kus 5300 Unisort(www.belis.cz) 
Ventil 2cestný 1 kus 877 Siemens(corex-papardubice.cz) 
Ventil 3cestný 3 kusy 3241 Siemens(corex-papardubice.cz) 
Plastové potrubí  10 m  400  OD Frenštát. p. R. 
Kolena  10 kus  550   www.gerotop.cz 

    

Zakoupené prvky jsou: zemní šachtový filtr s košíčkem, sklolaminátová nádrž o 

objemu 3000 litrů, samonasávací čerpadlo s expanzní 50 litrovou nádrží, kartušový 

mikrofiltr, dvoucestný ventil, tři trojcestné ventily plastové potrubí a kolena na plastové 

potrubí. K celkové ceně se musí ještě přičíst výkopové práce, pokud je bude provádět 

najatá firma a cena za dopravu nádrže. Celková cena systému varianty č.2 se může zdát 

vysoká, ale myslím si, že pro lidi co mívají problém s nedostatkem vody v létě na svých 

domech nebo chatách je tato cena přijatelná s tím co tento systém poskytuje.  To, že se dá 

nahradit voda pitná ze studny ze 60 procent je úžasné, samozřejmě všechno závisí na 

dešťových srážkách. Tento systém varianty č.2 doporučuji pro denně obývané rodinné 

domy nacházející se v podhorských a horských oblastech.  
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4 Závěr 

Cílem této bakalářské práce je využít zdroje dešťové vody v domácnosti. Navržený 

systém varianta č.1 je vhodný pro použití na chatách nebo na objektech, které nejsou denně 

obývány, a tudíž tam není velký požadavek na vodu. Nevýhodou je instalace nadzemní 

nádrže v blízkosti domu nebo chaty. Výhodou je celkem nízká cena při pořízení nádrže na 

internetovém bazaru. 

 Navržený systém varianta č.2 je zase vhodný pro použití na rodinných domech 

nebo objektech, které jsou trvale obývány a je u nich větší spotřeba vody než u chat. 

Systém varianta č.1 dokáže využít dešťovou vodu až z 50 procent průměrné denní spotřeby 

domácnosti a systém varianta č.2 dokáže dešťovou vodu využít dokonce až z 60 procent 

denní spotřeby vody. Ale když porovnám cenu a využitelnost dešťové vody v průměrné 

denní spotřebě domácnosti, tak se mi jako lepší jeví  navržený systém varianta č.1. 

Finančně se úspora vody nedá vyčíslit, protože voda ze studny je „prozatím“ zadarmo. 

Podle mého názoru je však návrh varianty č.1 výhodnější než návrh varianty č.2, a to proto, 

že poměr ceny a nahraditelnosti pitné vody ze studny je lepší právě u první varianty. 

Varianta č.1 má využitelnost dešťové vody až 50 procent při ceně 9806 Kč a varianta č.2 

má využitelnost kolem 60 procent při cenně 41 875 Kč.  Každý člověk vlastnící dům, chatu 

nebo objekt v oblasti, kde se může stát, že v létě dojde voda by se měl zamyslet jestli 

poskytne finance na tento systém, který mu bez pochyby hodně usnadní situaci s vodou. 

Tam, kde voda není „zadarmo“ (obecní vodovod, cisterna, balená voda, ...) by se dala 

spočítat návratnost peněz investovaných do tohoto systému. Já jsem ji však uvést nemohl 

neboť rodinný dům, pro který jsem systém navrhoval odebírá vodu ze studny, a ta je 

prozatím „zadarmo“. 

Bakalářskou práci bych chtěl v navazujícím studiu rozšířit o simulaci při volbě 

vhodného objemu zásobníku pro domácnost v programu Powersim. Dále bych chtěl 

realizovat vizualizaci tohoto systému jako technologického procesu v programu InTouch a 

nakonec vzájemně propojit tyto výše zmíněné softwarové prostředky. 
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Příloha 1 – Tabulka svodového materiálu 

OBI Baumax Hornbach 
Název položky Množství Cena za 1m Celková cena Cena za 1m  Celková cena Cena za 1m  Celková cena  

Žlab RG 75               
2m 1ks 299,00 Kč 299,00 Kč 289,00 Kč 289,00 Kč 285,00 Kč 285,00 Kč 
3m 2ks 449,00 Kč 898,00 Kč 399,00 Kč 798,00 Kč 396,00 Kč 792,00 Kč 
Čelo žlabu RG 75 2ks 95,00 Kč 190,00 Kč 99,00 Kč 198,00 Kč 85,00 Kč 170,00 Kč 
Hák žlabu RG 75 7ks 75,00 Kč 525,00 Kč   0,00 Kč 83,00 Kč 581,00 Kč 
Spojka žlabu RG 75 2ks 169,00 Kč 338,00 Kč   0,00 Kč 155,00 Kč 310,00 Kč 
Kotlík RG 75/53 1ks 279,00 Kč 279,00 Kč 259,00 Kč 259,00 Kč 259,00 Kč 259,00 Kč 
Koleno svodu DN 53/45° 3ks 95,00 K č 285,00 Kč 93,00 Kč 279,00 Kč 72,00 Kč 216,00 Kč 
Trubka svodová DN 53               
1m 0ks 119,00 Kč 0,00 Kč 96,00 Kč 0,00 Kč 89,00 Kč 0,00 Kč 
2m 1ks 219,00 Kč 219,00 Kč 185,00 Kč 185,00 Kč 179,00 Kč 179,00 Kč 
3m 0ks 299,00 Kč 0,00 Kč 275,00 Kč 0,00 Kč 229,00 Kč 0,00 Kč 
Spojka svodu DN 53 1ks 69,00 Kč 69,00 Kč 69,00 Kč 69,00 Kč 55,00 Kč 55,00 Kč 
Trubková spona svodu DN 
53 2ks   0,00 Kč 129,00 Kč 258,00 Kč 115,00 Kč 230,00 Kč 
                

Celková cena za nákup     3 102,00 Kč   2 335,00 Kč   3 077,00 Kč 
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Příloha 2 – Tabulka filtra čního materiálu 

Název položky Zdroj Cena Popis 
Filtr Fit Live 2v1 http://www.vodni-filtry.eu/cenik-vodnich-filtru 4 260,00 Kč odstraňuje mechanické a organické nečistoty 
Atlas SIT http://www.filtrovani.cz/vodni-filtry-atlas-filtri.php 1 385,00 Kč odstraňuje mechanické a organické nečistoty 

Atlas SIT Mini http://www.filtrovani.cz/vodni-filtry-atlas-filtri.php 928,00 Kč odstraňuje mechanické a organické nečistoty 
RainFresh FC 3000 http://www.filtrovani.cz/vodni-filtry-rainfresh.php 1 290,00 Kč odstraňuje mechanické a organické nečistoty 

RainFresh 0 http://www.filtrovani.cz/bakterie-dezinfekce-vody.php 1 995,00 Kč likviduje bakterie 

Filtr MTC 10 
http://voda-
zdarma.com/view.php?cisloclanku=2007040006 1 359,00 Kč zvyšuje kvalitu vody 
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Příloha 3 – Vstupní data pro simulaci v Powersim 

 

Time Prítok 
 1 0 
2 45 
3 63 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 659 
9 0 

10 0 
11 0 
12 0 
13 0 
14 0 
15 555 
16 86 
17 0 
18 138 
19 277 
20 416 
21 520 
22 0 
23 0 
24 0 
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25 0 
26 0 
27 0 
28 0 
29 0 
30 0 
31 0 
32 954 
33 0 
34 0 
35 0 
36 954 
37 763 
38 589 
39 728 
40 0 
41 0 
42 0 
43 0 
44 0 
45 867 
46 0 
47 381 
48 0 
49 0 
50 0 
51 416 
52 0 
53 0 
54 0 
55 242 
56 0 
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57 0 
58 0 
59 0 
60 0 
61 0 
62 0 
63 0 
64 867 
65 832 
66 0 
67 0 
68 520 
69 294 
70 0 
71 0 
72 312 
73 451 
74 0 
75 0 
76 381 
77 694 
78 0 
79 364 
80 0 
81 0 
82 0 
83 277 
84 312 
85 485 
86 312 
87 581 
88 0 
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89 0 
90 0 
91 0 
92 0 
93 0 
94 0 
95 0 
96 589 
97 242 
98 0 
99 0 

100 0 
101 1041 
102 0 
103 0 
104 451 
105 624 
106 0 
107 0 
108 589 
109 0 
110 0 
111 0 
112 694 
113 0 
114 0 
115 0 
116 277 
117 520 
118 0 
119 0 
120 0 
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121 0 
122 0 
123 0 
124 0 
125 0 
126 0 
127 0 
128 0 
129 0 
130 0 
131 0 
132 520 
133 0 
134 0 
135 0 
136 0 
137 0 
138 485 
139 451 
140 0 
141 589 
142 728 
143 1110 
144 694 
145 0 
146 0 
147 624 
148 0 
149 0 
150 971 
151 0 
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Příloha 3 – Výstupní data pro simulaci v Powersim 

Time Odtok 
1 0 
2 45 
3 63 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 100 
9 100 

10 130 
11 130 
12 130 
13 69 
14 0 
15 100 
16 100 
17 100 
18 100 
19 100 
20 100 
21 100 
22 100 
23 130 
24 130 
25 130 
26 130 
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27 130 
28 130 
29 130 
30 130 
31 130 
32 150 
33 180 
34 180 
35 180 
36 180 
37 180 
38 180 
39 180 
40 180 
41 180 
42 180 
43 180 
44 180 
45 180 
46 180 
47 180 
48 180 
49 180 
50 180 
51 180 
52 180 
53 180 
54 180 
55 180 
56 180 
57 180 
58 180 
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59 180 
60 180 
61 180 
62 180 
63 180 
64 230 
65 230 
66 230 
67 230 
68 230 
69 230 
70 230 
71 230 
72 230 
73 230 
74 230 
75 230 
76 230 
77 230 
78 230 
79 230 
80 230 
81 230 
82 230 
83 230 
84 230 
85 230 
86 230 
87 230 
88 230 
89 230 
90 230 
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91 230 
92 230 
93 98 
94 0 
95 0 
96 230 
97 230 
98 230 
99 141 

100 0 
101 230 
102 230 
103 230 
104 230 
105 230 
106 230 
107 230 
108 230 
109 230 
110 230 
111 230 
112 230 
113 230 
114 230 
115 179 
116 230 
117 230 
118 230 
119 107 
120 0 
121 0 
122 0 
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123 0 
124 0 
125 0 
126 0 
127 0 
128 0 
129 0 
130 0 
131 0 
132 190 
133 190 
134 140 
135 0 
136 0 
137 0 
138 190 
139 190 
140 190 
141 190 
142 190 
143 190 
144 190 
145 190 
146 190 
147 190 
148 190 
149 190 
150 190 
151 190 

 


