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Nejen zdravý rozum velí využívat tzv. obnovitelné zdroje energie 

v co největší míře a s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Obno-

vitelných zdrojů je celá řada, ne každý se všakjeví z mnoha hle-

disek jako optimální. Mezi ty, které lze považovat za z podstaty 

ryze zelené, rozhodně patří tepelná energie z odpadních vod. 

Odpadní stokou (kanalizací) totiž protékají gigajouly energie 

odsouzené k  zániku. Těsně před její ztrátou (před ČOV nebo 

kdekoli na stoce) však lze zařadit zařízení, které z OV doslova 

vyždímá její odpadní teplo. 

• až 10% budov (mimo průmyslových) může být vytápěno  
 pomocí tepla z komunálních OV, v případě vhodného 
 využití průmyslových odpadních vod dokonce až 28 % 
 (v. Bothmerequa-Berlin)
• v porovnání s konvenčním plynovým topením je redukce 
 emisí CO2 až 70%
• tepelná energie z OV nevyžaduje distribuční soustavu  
 typu parovod apod., tepelná energie je navíc generována  
 přímo v místech, kde je její největší spotřeba
• možnost sezónního chlazení pro klimatizace apod.

: technologie

Technologickým srdcem konceptu ThermWin společnosti 

HUBER je automaticky čištěný výměník, který nabízí v  porov-

nání s výměníky integrovanými do stoky hlavní výhodu, kterou 

je prostorová nenáročnost. V případě výměníkových kanalizač-

ních trub, nebo integrace výměníkových těles do stoky, totiž 

tepelné nároky žádají realizaci kilometrů výměníkových stok. 

Systém ThermWin má však pouze jeden bodový odběr. Zvá-

žení výše uvedených faktů a výhod iniciovalo realizaci projektu 

v bavorském Straubingu, kde byl aplikován níže popsaný systém. 

: realizace ve Straubingu 
 se skládá ze 3 hlavních částí 
 (viz schéma technologického modelu)

• odběr OV ze stokové sítě vč. předčištění (schéma 1-4)

• okruh teplé odpadní vody (primární okruh) (schéma 4-6 a 9-10)

• okruh čistých teplonosných médií vč. tep. čerpadel, 
 akumulace aj. (schéma 6-8)

Odběrný objekt OV ze stokové sítě je situován v podzemí uprostřed 

křižovatky a je přístupný přes šachtový nosný poklop. Dno šachty 

(4) je pod úrovní nivelety stoky a OV natéká na mechanické předčiš-

tění - svislé česle RoK4 (3) gravitačně. Za česlemi jsou osazena dvě 

čerpadla, která tlačí předčištěnou OV (5) na výměníky (6). Ochla-

zená OV z výměníků směřuje pak zpět do tohoto objektu a spla-

chuje shrabky z česlí zpátky do stoky. Výměníková stanice s tepel-

nými čerpadly je umístěna v objektu s garážovými vraty, při jejichž 

otevření je získán servisní prostor pro výměníky. Nádrž výměníku, 

do níž je teplá OV čerpána, je vyplněna soustavou strojně čištěných 

trubek (sekundární okruh). Čistota teplosměnných ploch je zajištěna 

pojízdným systémem objímek trubek, které shrnují nánosy nečis-

tot. Ty následně sedimentují a na vyspádovaném dně je shrnuje 

šnekový dopravník směrem k výpusti s ventilem, odkud společně 

s  odpadní vodou gravitačně pokračují zpět na odběrný objekt 

a  následně do stokového systému. Zajímavostí je, že potřebné 

příčné proudění ve výměníku je zajištěno pomocí provzdušnova-

cího dmychadla, jenž vhání vzduch k jedné ze stěn. Tím je zaručeno 

tzv. spirálovité proudění OV přes výměník a nehrozí, že by dochá-

zelo k rozdělení teplot OV po profi lu výměníku.

Sestava sekundárního okruhu s  již čistým teplonosným médiem 

zahrnuje tepelná čerpadla generující vodu o teplotě 45 °C (35 °C 

zpětný tok), izolované akumulační nádrže / zásobníky, expanzní 

nádrž, odplyňovací a tlakovou stanici a plynové přihřívací kotle pro 

případ potřeby. Za tepelnými čerpadly je již teplonosné médium při-

praveno přenést tepelnou energii do systému podlahového topení 

v přilehlých obytných budovách. (8)

: ekonomika 

Provoz systému pro zisk tepla z OV je závislý i na dalších zdro-

jích energie, jako elektřina a zemní plyn. Na základě vyhodno-

cení projekční kanceláře a  Inženýrských sítí města Straubing 

lze však říci, že až 73% nákladů na energie lze pomocí tohoto 

systému ušetřit v porovnání vytápěním zemním plynem. 

 V ČR je před realizací obdobný projekt do nově budované  
 budovy v centru Brna.

Návratnost investice pro konkrétní realizaci ve Straubingu je 14 let.

Projekt ve spolupráci spol. HUBER (dodavatel technologie), AdMaS 

(výzkumné centrum při VUT Brno) a  Herold ś  (developer) počítá 

navíc s  atraktivnější návratností díky efektivnějšímu využití tepla 

z důvodu instalace přímo v místě spotřeby tepla. Tato první česká apli-

kace se bude lišit řadou technických detailů, podstatnou částí bude 

i možnost chlazení ze získaného tepla/energie z OV v letní sezóně.

: závěr 

Koncepce využívání tepla z odpadních vod má v řadě ohledů již 

zřejmý potenciál. Primární rozhodování investorů se upíná na eko-

nomiku provozu a  návratnost investice, která se zdá poměrně 

atraktivní. Naopak před realizací je třeba zdolat trnitou cestu koor-

dinace investora s provozovatelem stokové sítě (i dalších dotče-

ných sítí a komunikací).

V případě, kdy je ale vůle takové faktory řešit (nebo naopak vytě-

žit ve spolupráci více subjektů), se potenciálnímu zájemci (městu, 

škole, muzeu, apod.) nabízí investičně zajímavá možnost být jedním 

z prvních vlastníků/provozovatelů inovativního systému v bývalém 

„východním bloku“. Tato technologie nabízí uplatnění jednoduše 

všude tam, kde je možnost se napojit na stokový systém.

VYUŽÍT RELATIVNĚ TEPLOU ODPADNÍ VODU PRO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ OKOLNÍCH 

BUDOV A PO ZMĚNĚ JEJÍ TEPLOTY JI VRÁTIT ZPĚT DO STOKY? TENTO KONCEPT 

JIŽ VYUŽÍVAJÍ V NĚMECKU A PRVNÍ REALIZACE V ČR JE V PROJEKČNÍ FÁZI.

Jak recyklovat 
tepelnou energii z odpadní vody?

Technologie

Průměrný průtok OV ve stoce  160 l/s
Teplota OV v zimě > 12 °C
Teplotní gradient prim. okruhu nátok cca 10-15°C,  
  odtok cca 8° C
Požadovaný tepelný výkon 450 kW
Vzdálenost odběr - výměníky cca 80 m
Vzdálenost výměníky - vyt. budovy cca 20-120 m

Orientační roční náklady
(uvažovaná životnost 20 let; technologie + stavba) 

  
 Vytápění 
 zem. plynem Teplo z OV
Investiční náklady 20 000 EUR 73 000 EUR
Údržba a provoz 6 000 EUR 19 000 EUR
Náklady na energie 123 000 EUR 43 000 EUR
Suma 149 000 EUR 135 000 EUR

Systém v uvedené konfi guraci 
pro Straubing vytápí podla-
hovým topením 102 bytových 
jednotek o podlahové ploše 
7	150 m2.

Schéma 
technologického 
modelu
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