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Agenda

− Úvod a motivace

− Systém využívání šedé vody 

pro splachování toalet

− Přínosy a úskalí během:
• návrhu

• projednání

• realizace

• provozu 



Jsme Skanska



Jak pracujeme?



Environmentální agenda
Spotřeba 
energie

Nakládaní 
s odpady

Materiály Spotřeba pitné
vody

Uhlík



Botanica K



Aplikovaná zelená řešení na projektu

Fototermické 

panely

Podpora 

biodiverzity

Nádrže na 

dešťovou vodu

Úspora pitné 

vody v domě

Recyklace 

pitné vody

Zelené střechy

Využití dešťové vody 

ušetří až 1 % pitné vody

Nízkoprůtokové armatury 

ušetří až 14 % pitné vody

Využití šedé vody ušetří 

až 25 % pitné vody



Obecná spotřeba pitné vody v domácnosti 

Zalévání.

40 %

WC

Vaření, pití, 

mytí nádobí

Osobní 

hygiena

Ostatní.

Úklid.

Zdroj: www.pvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/



Standardní systém odvodu
odpadních vod z bytu

Denní spotřeba

pitné vody 

na osobu

107 litrů

Použitá voda se vyčistí v čističce 

odpadních vod a vypustí do řeky



Návrh a projednání



Je splachování WC šedou 

vodou dobré řešení?

Průzkum veřejnosti

91 %

* Zdroj: Exkluzivní výzkum společnosti STEM/MARK pro Skanska Reality

Možnost využití:

75 %

59 %

37 %

sprchování (5%), doplnění akvária (4%) či pití (1%)



67 %

* Zdroj: Exkluzivní výzkum společnosti STEM/MARK pro Skanska Reality

Motivace 
k využití 
šedé vody:

65 % 36 % 34 %

Průzkum veřejnosti



Systém hospodaření s šedou vodou 
na projektu Botanica K



1. Systém šedé vody součástí dokumentace k ÚR 

2. Obdobně i v dokumentaci k SP 

3. Dohoda s hygienickou stanicí na monitoringu 

systému

4. Kolaudace 



Realizace



1. Důsledné provedení oddělených rozvodů
• Dvojité rozvody kanalizace

• Odlišné materiály pro rozvody vody

• Označení rozvodů šedé vody

2. Výběr vhodného dodavatele technologie

3. Doplnění míst kontrolních odběrů v nejvyšších 

patrech objektu

4. Zpracování systému monitoringu a manuálu 

údržby a provozu

5. Komplexní zkoušky systému



Provoz



1. Edukace obyvatel bytového domu

2. Sběr dat (o produkci ŠV, její recyklaci 

a využití dešťových vod) 

3. Monitoring kvality vod

4. Spolupráce s VŠCHT na optimalizaci systému

5. Průzkum spokojenosti obyvatel domu

6. Vyhodnocení funkce systému 

a nákladů na provoz



pitná voda produkce ŠV

Výsledky monitoringu – kvantita

spotřebovaná pitná voda ušetřená pitná voda

Úspora oproti běžnému domu Produkce a využití ŠV

využitá ŠV

5 416 m³

1 392 m³

1 392 m³

2 584 m³

5 416 m³



Botanica K: Roční úspory pitné vody

Únor:

úspora pitné vody

na projektu

1 389 000 litrů

1/3 objemu Podolského bazénu



Shrnutí po ročním provozu



- systém je stabilní a funkční 

- produkce šedé vody pokryje potřebu vody 

na splachování WC

- Skanska Reality plánuje aplikaci tohoto řešení 

na dalších projektech

- hledání řešení, jak využít šedou vodu i v dalších 

oblastech domácnosti (pračky)

= 25 %
Úspora 

pitné vody
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