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Pro zalévání postačí umístit sud pod 
okap a zajistit z něj přepad do kanálku, 
který přebytečnou vodu odvede. Pokud 
však chceme využít dešťovou vodu 
například ke splachování nebo k praní, 
je vhodné umístit nádrž pod zem. 
V povrchových zásobnících je totiž voda 
vystavena teplu a světlu, a tím se kazí.
  

Nejčastěji jsou podzemní zásobníky 
vyrobeny z plastu. Na výběr je mnoho 
různých druhů – některé jsou určené 
k obetonování, jiné jsou samonosné, 
a zaleží také na tom, zda bude potřeba 
nad nádrží přejíždět autem.
  

K uskladnění dešťové vody je také 
výhodné použít starý betonový septik či 
žumpu. Ty je potřeba řádně vyčistit 
a v případě poškození také opatřit 
vhodnou hydroizolací. 

Pokud si přejete vědět více o hospodaření s dešťovou vodou, 
nebo byste chtěli poradit s realizací konkrétních opatření, 
obraťte se na naši Ekoporadnu:

www.ekoporadnapraha.cz
poradna@ekocentrumkoniklec.cz
 
Kontaktní poradna na adrese:
Chvalova 11 
130 00 Praha 3 
tel: 222 948 758

Poradce pro dešťovou vodu:
Marie Vaculíková, 
email: marie.vaculikova@ekocentrumkoniklec.cz  
tel: 733 31 66 01

Ondřej Nehasil
email: ondrej.nehasil@ekocentrumkoniklec.cz 

Vydalo Ekocentrum Koniklec v rámci projektu "Ekoporadna Praha" podpořeného 
Hlavním městem Paraha. 

Jak skladovat dešťovou vodu? Víte, že až 50% spotřeby vody v domácnosti 
lze pokrýt dešťovou vodou?

Největší množství vody se v domácnosti spotřebuje na spla-
chování toalety a na koupání a sprchování. Pro splachování 
toalety lze při tom využít dešťovou vodu, čímž ušetříme velké 
množství vody pitné. To při stoupajících cenách vodného má 
kromě ekologického významu i význam ekonomický. Neza-
nedbatelné množství vody se spotřebuje také na zalévání, praní 
i úklid či mytí auta. Na to vše můžeme s výhodou využít 
dešťovou vodu.

Téměř každý stavebník dnes 
musí vyřešit, jak naložit 
s dešťovou vodou. Vyhláška 
268/2009 Sb. a vyhláška 
269/2009 Sb. mu totiž nově 
ukládá povinnost zbavit se 
dešťové vody na jeho 
pozemku.

Určitě vám už přišla na mysl otázka, jak při využívání dešťové vody 
v domácnosti řešit situaci, kdy je v nádrži vody nedostatek. Na tento 
případ musí být každý systém rozvodu dešťové vody připraven. 
Nejčastějším řešením je zálohování systému pitnou vodou z vodo-
vodního řadu, pokud nemáme jiný zdroj užitkové vody. 
  

Pitnou vodu můžeme doplňovat přímo do nádrže. Na přívodním potrubí 
pitné vody do nádrže je ventil, řízený hladinovým čidlem vody v nádrži. 
Jakmile hladina klesne pod určitou úroveň, ventil se otevře a doplní 
nádrž pitnou vodou.
  

Druhou možností je řídicí jednotka, která při poklesu vody v nádrži pod 
stanovenou mez pustí pitnou vodu rovnou do rozvodu užitkové vody. 
Vždy je nutno dbát na to, že se rozvody užitkové a pitné vody v žádném 
případě nesmí mísitelně setkat. Je to požadavek hygienické ochrany 
vodovodního řadu a určuje ho norma ČSN EN 1717.

Co když je dešťové vody málo?

Dešťová voda je před použitím čištěna na dvou nebo třech úrovních. 
Většinu nečistot zachytíme ve filtru osazeném mezi okapovým svodem 
a jímkou. Filtr může být buď bezztrátový nebo ztrátový. Bezztrátový filtr 
je vhodný, pokud je voda spíše čistá a není jí mnoho. Pro správnou 
funkci je však nutné bezztrátový ventil pravidelně čistit. 
  

Ztrátový filtr propouští jen část vody, zbytek je odváděn do kanalizace 
spolu s nečistotami. Pokud máme vody dostatek a je spíše špinavá, je 
tento druh filtru vhodnější a nevyžaduje žádnou údržbu kromě občasné 
kontroly. 
  

Druhá úroveň čištění vody je usazování. To probíhá buď v samotné 
akumulační jímce na vodu, nebo v sedimentační nádrži předsazené před 
akumulační jímkou.
   

V případě využívání vody na praní a splachování, kde voda prochází 
jemnými tryskami, je možné umístit ještě jemný filtr do potrubí 
za čerpadlem. Nebývá to však vždy nutné.

Jak dešťovou vodu čistit?

Průměrná spotřeba vody na osobu a den:
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