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2. Úvod a zadání 

 

Studie má za úkol prověřit možnost recyklace bazénových vod v areálu Relaxačního 

centra ve Žďáru nad Sázavou.  

 

Relaxační centrum provozuje příspěvková organizace SPORTIS. 

 

Vedení města má zájem o určení optimálního řešení pro recyklaci bazénové vody 

vzniklé při praní filtrů a s tím spojené vyčíslení investičních nákladů a návratnosti 

tohoto navrhovaného řešení 

 

Stávající situace je taková, že v Relaxačním centru likvidují uvedené vody 

neekonomicky bez možnosti dalšího využití. Do budoucna má proto město Žďár nad 

Sázavou v plánu racionalizovat nakládání s vodami z praní filtrů a v co největší míře 

je recyklovat do dalších procesů. 
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3. Seznam vstupních podkladů 

 

3.1. Údaje o použitých mapách a měřických, technických a právních 

podkladech 

• Konzultace s investorem a správou budov;  

• Projektová dokumentace objektů; 

• mapy.cz;  

• Katastrální mapa zájmového území;  

• Mapové snímky KN-ČUZK;  

• Aktuální letecké snímky;  

• Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);  

• Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění vyhlášky č. 

146/2004 Sb. a vyhlášky č.515/2006 Sb.;  

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);  

• ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky;  

• TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace;  

• Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 

citlivých oblastech; 
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4. Zájmové území 

Žďár nad Sázavou je město ležící v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, 

jádrem na Moravě, okrajovým územím přesahuje historickou česko-moravskou 

zemskou hranici do Čech. Žďár je vzdálen 30 km severovýchodně od Jihlavy. Žije 

zde přibližně 21 000 obyvatel. 

 

 
Obr. č. 1.: Mapa umístění města Žďár nad Sázavou 

5. Zadání a popis současné situace 

Výsledky studie recyklace bazénové vody povedou k vypracování projektové 

dokumentace dle požadavků investora. 

 

Cílem této studie v části budou návrh technologie pro recyklaci bazénové vody pro 

Relaxační centrum ve Žďáru nad Sázavou a návrh optimálního objemu 

akumulačních nádrží vzhledem k množství vypouštěných pracích vod.  

 

Obsahem zadání studie je ověřit možnost výstavby a návrh technologie recyklace 

bazénové vody včetně příslušných akumulačních nádrží. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-moravsk%C3%A1_hranice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-moravsk%C3%A1_hranice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava
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5.1. Současný stav hospodaření s prací bazénovou vodou v areálu 

Relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou 

 

Znečištěná voda o objemu cca 50 m3 vzniklá při praní filtrů v bazéně Relaxačního 

centra ve Žďáru nad Sázavou není v současnosti nijak využívána a je vypouštěna do 

kanalizace. Provozovatel tak přichází nejen o značné denní množství vody, které je 

nucen doplnit, ale i o teplo nutné k ohřevu bazénové vody. Standardní teplota přítoku 

vody je cca 14°C a standardní teplota bazénové vody je cca 28°C. 

 

 
Obr. č. 2.: Areál Relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou 

 

6. Parametry a výpočty využitelnosti vod 

 

6.1. Parametry bazénů 

 

Bazén Rozměr [m] Plocha [m2] Hloubka [m] Objem 

bazénu [m3] 

Objem 

jímky [m3] 

Plavecký 25 x 12 300 1,24 – 1,47 381 27 

Zábavný 15,5 x 9,1 182 1,2 – 1,25 152 20 

Cvičný 9 x 4,2 37,8 0,60 – 0,65 23 6 

Dětský 12 x 3,4 37,2 0,20 – 0,40 13 4 

Vířivka 30,5 x 2,4 7,32 1 5 4 

Venkovní 11 x 6 58,8 0,15 – 0,40 24 4 
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6.2. Stávající náklady  

 

Cena vodného za 1 m3 bez DPH 

v roce 2020 

52,70 Kč/m3  

Cena stočného za 1 m3 bez DPH 

v roce 2020 

37,45 Kč/m3 

Cena tepla  447 Kč/GJ – 1,6 Kč/kWh 

Cena elektřiny 1,83 Kč/ kWh 

 

 

6.3. Parametry pro vodu z praní filtrů  

 
6.3.1. Množství využitelné bazénové vody z praní filtrů v areálu bazénu 

Relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou  

 

Množství prací vody z plaveckého bazénu 16 m3 / den 

Množství prací vody ze zábavného bazénu 20 m3 / den 

Množství prací vody ze cvičného bazénu 6 m3 / den 

Množství prací vody z dětského bazénu a vířivky 8 m3 / den 

Teplota vody z vodovodu 14 °C 

Průměrná teplota vody v bazénech 28 °C 

 

 
Obr. č. 3.: Stávající technologie ve strojovně Relaxačního centra 
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7. Popis technologie 

 

 

7.1. Technologie recyklace bazénové vody vzniklé při praní filtrů 

 

Vzhledem k vysoké míře znečištění odpadních vod vzniklé při praní bazénových filtrů 

nelze tyto vody běžně dále používat pro potřeby dopouštění bazénu. Naše 

společnost vyvinula jedinečný systém úpravy vody pomocí technologie AS-

POOLREC, což je systém dvoustupňové membránové filtrace včetně 

několikastupňové předúpravě pracích vod z bazénové pískové filtrace. Výsledným 

produktem je křišťálově čistá voda splňující parametry vyhlášky 238/2011 Sb. a v 

relevantních ukazatelích také vyhlášky 252/2004 Sb. Dochází tak k úspoře nejen na 

spotřebě vody, ale i na spotřebě tepla. Voda, která se vrací toto metodou do 

systému, má pouze o stupeň nižší teplotu než bazénová voda a nevznikají tedy tak 

velké nároky na odběr tepla potřebný pro ohřev bazénové vody.  

 

 
Obr. č. 4.: Technický prostor v Relaxačním centru vhodný pro umístění akumulační jímky  
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8. Návrh řešení 

 

8.1. Technologie recyklace bazénové vody vzniklé při praní filtrů 

 

Technologie AS-POOLREC řeší kromě odstranění veškerých bakterií, virů a obecně 

mikrobiálního znečištění také radikální snížení TOC, CHSKMn, konduktivity, 

dusíkatých látek a celkové tvrdosti vody. 

 

Z akumulačních nádrží je voda pro recyklaci čerpána čerpadlem na objekt diskového 

filtru, který zabezpečuje ochranu technologie před možným vtokem větších 

nerozpustných látek. Následně je voda filtrována filtrem s náplní aktivního uhlí, který 

je automaticky regenerován. Voda přes filtr s aktivním uhlím je tlakově vedena na 

první membránový stupeň.   

Tento membránový stupeň je vybaven modulem, který obsahuje hydrofilní membrány 

pro separaci nerozpuštěných a koloidních látek. Membrána je zpětně proplachována 

čerpáním filtrované vody backwashovým čerpadlem v opačném směru, tedy z vnější 

strany vláken dovnitř. Dále voda protéká přes UV lampu na druhý membránový 

stupeň. 

Funkce tohoto stupně spočívá v oddělení části roztoku z jeho druhé části pomocí 
uplatňování tlaku na polopropustnou membránu. Během tohoto procesu jsou z 
roztoku odstraněny iontové, organické a rozpuštěné látky.  
Do vody je pak dávkován roztok NaClO. Reakce proběhne v akumulačně reakční 

nádrži (RAN). Po přechodu přes RAN je voda vedena přes vodoměr do stávajících 

akumulačních nádrží jednotlivých bazénů. Odpad je zaústěn do stávající kanalizace.  

Hlavní komponenty technologie jsou bypassovány. 

 

 
Obr. č. 5.: Předběžný model technologie recyklace bazénových vod 

AS-POOLREC 
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Celá technologie recyklace bazénových vod je navržena jako plně automatická s 
řídícím PLC. Součástí systému jsou hladinové spínače, tlakové spínače, pH sonda, 
vodivostní sonda a další prvky průmyslové automatizace.  
 
Systém recyklace bazénových vod je řízen pomocí PLC systému, který řídí a 
zobrazuje zejména: 
 
• chod technologické linky podle hladin v nádržích, a měřených 
 parametrů 
• chod dávkovacích čerpadel dle průtoku s nadstavbou dle měřených 
 veličin 
• proplach diskové filtrace a filtrace na aktivním uhlí dle času 
• systém řízení zahrnuje LCD displej instalovaném ve dveřích 
 rozvaděče. 
• průtoky zaznamenané na impulzních vodoměrech 
• kumulativní objem vyrobené upravené vody a pracích vod 
• probíhající praní každého jednotlivého filtru 
• hodnotu pH, vodivosti  
• úroveň hladin min, max v akumulacích 
• parametry primárního stupně 
• parametry sekundárního stupně 
 
 

 
Obr. č. 6.: AS-POOLREC Pohled na realizovaný systém recyklace 20 m3/den v Bechyni 
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9. Závěr a doporučení dalšího postupu 

 

Tato studie se zabývá možností recyklace znečištěných vod vzniklých při praní 

bazénových filtrů Relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou  

 

9.1. Recyklace bazénové vody vzniklé při praní filtrů v Relaxačním centru ve 

Žďáru nad Sázavou rozsah dodávky a předpokládaná cena 

 

Potrubní systém materiál PVC-U – komplexní dodávka potrubního systému včetně 

uzavíracích klapek pro napojení k praní filtrů, uzavírací ventil s elektropohonem pro 

napojení na přepadový žlábek, ručních ventilů, zpětných klapek, tvarovek, potrubí v 

celém rozsahu instalace díla, včetně kotvení 

Akumulační nádrže technologie AS-POOLREC – vše včetně vystrojení, kotvení, 

propojení, prostupů, poklopů 

Předčištění vody, do úprava vody – automatická disková filtrace 130 µm, systém 

filtrace na filtrech s aktivním uhlí, UV lampy, dávkovací stanice NaClO, dávkovací 

stanice NaOH, včetně propojení  

Čerpací technika – čerpadla Calpeda nebo ekvivalent dle technologického 

schématu v plném rozsahu dodávky včetně periferií, kotvení  

Elektro + MaR – komplexní dodávka silové části, elektrorozvaděč, kabeláž, 

Komplexní dodávka MaR – solenoidy, plováky, čidla, sondy, záplavové čidlo, 

algoritmy, programování, dálkový přenos, PLC, dotykový displej  

Primární membránový stupeň AS-MEMBR UF a sekundární stupeň AS-MEMBR 

RO – komplexní zmontovaná jednotka na ocelovém rámu včetně podružného 

řídícího systému, dávkování chemie, čerpadel, čidel s propojením na celou 

technologii recyklace 

 
Cena technologie 4 350 000,- Kč bez DPH 

 

Další případné náklady například zřízení staveniště, bourací práce kanalizační 

přípojku, budou známy až po zpracování projektové dokumentace. 

 

Hrubá návratnost technologie: 

Po započítaní celkového výnosu za rok je návratnost technologie 3,3 roku při 

současných cenách energie a vody.   

Při předpokladu růstu vodného a stočného, energie o 20 % v nejbližších letech by 

návratnost technologie byla na úrovni cca 2,8 roku. 
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9.2. Návrh dalšího postupu 

 

Vypracování realizační projektové dokumentace pro recyklaci vody z praní 

bazénových filtrů: cena cca 60 000,- Kč bez DPH. 

 


