
                                                                                                                                         

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA 
Hornicko – geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 
 

 

 

Návrh koncepce čištění odpadních 

vod obce Kyjovice 
 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor : Tereza Kučerová 

 

Vedoucí bakalářské práce :           Ing. Jan Thomas Ph.D. 

 

 

 

 

OSTRAVA 2009 

 



                                                                                                                                         

 



                                                                                                                                         

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně s použitím literatury uvedené 

v seznamu. 

Byla jsem byl seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských                

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO.  

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne :                             Tereza Kučerová 

 

20. 4. 2009                                ……………………………………………  



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poděkování: 

Tímto děkuji p. Milanovi Kučerovi za spolupráci, informace a podklady, které mi 

poskytnul a za vytvoření optimálních podmínek pro vypracování zadaného úkolu. 

Současně děkuji i p. Ing. Janovi Thomasovi, Ph.D. za odborné vedení, konzultace, 

připomínky a zájem, kterými se mi věnoval. 



                                                                                                                                         

ANOTACE: 

 
Bakalářská práce je věnována problematice čištění odpadních vod obecní kořenové 

čistírny odpadních vod. V úvodu práce jsem stručně charakterizovala odpadní vody a jejich 

rozdělení. Obecně jsem zde také popsala jednotlivé fáze technologie čistění, kterými 

odpadní vody prochází s konkrétním zaměřením na kořenovou čistírnu odpadních vod 

obce Kyjovice. 

Hlavním cílem této práce je vlastní návrh koncepce čistění odpadních vod pro obce 

do 1000 obyvatel, ekologické řešení a výpočet parametrů kořenové čistírny odpadních vod. 

Díky výstavbě KČOV se vyřeší problém čištění odpadních vod a zlepší kvalita odtékající 

vody.  

 

Klíčová slova: odpadní voda, čistírna odpadních vod, kořenová čistírna odpadních vod. 

 

 

 

 

ANNOTATION: 

 

Bachelor’s work is devoted to the issues of cleaning the sewage waters of the local 

root sewage clarification plant. I briefly characterized the sewage waters and their types in 

the prologue. I also generally described the particular phases of the cleaning technology, 

through which the sewage waters undergo with concrete focus on the root sewage 

clarification plant of the village Kyjovice. 

Main goal of this work is to design my own conception for cleaning the sewage 

waters for the villages up to 1000 inhabitant, to design the ecological solution and calculate 

the parameters of the root sewage clarification plant. Thanks to the building of RSCP the 

issues with the sewage waters will be solved and the quality of the water flowing out will 

be better.   

 

Key words: sewage water, sewage clarification plant, root sewage clarification plant 
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Seznam použitých zkratek: 

 

ČOV – čistírna odpadních vod                                        

KČOV – kořenová čistírna odpadních vod 

PE – polyethylen 

PVC - polyvinylchlorid 

JZD – jednotné zemědělské družstvo 

KMnO4 – manganistan draselný  

K2Cr2O7 – dichroman draselný  

EO – ekvivalentní obyvatel 

CO2 – oxid uhličitý 

H2O  - voda 

ČSN – česká státní norma 

Q24 – průměrný denní bezdeštný přítok odpadních vod 

Qd – maximální denní bezdeštný přítok odpadní vody 

Qh – maximální hodinový bezdeštný přítok odpadní vody 

NL – nerozpuštěné látky 

CH4 - metan 
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ÚVOD: 

 

Voda je nejrozšířenější látkou na povrchu Země. Je nezbytnou složkou životního 

prostředí člověka, ale též všech ostatních rostlinných a živočišných ekosystémů. Rozvoj 

průmyslu, zemědělské výroby a zvyšováním celkové životní úrovně obyvatelstva 

znamenají vzrůstající spotřebu vody, ale i vzrůst jejího znečištění. Lidská společnost svou 

činností ovlivňuje vlastnosti vod hned v několika směrech, je proto nezbytné, abychom se 

také postarali o čistotu vod pro následující generace.  

Také proto jsem si vybrala práci na téma související s čištěním odpadních vod.      

V této práci jsem se zabývala problematikou odpadních vod, především jejich 

charakteristikou, popisem jednotlivých druhů odpadních vod a jejich znečištěním. Dále 

jsem se zabývala způsoby čištění odpadních vod, zejména mechanickým, chemickým,   

biologickým čištěním a také kalovým hospodářstvím. 

Prioritou všech národních a mezinárodních institucí zabývajících se ochranou 

životního prostředí je nalézt co nejúčinnější, nejšetrnější a nejekonomičtější způsob pro 

ochranu povrchových a odpadních vod. V zájmu všech je společným řešením dosáhnout 

postupného omezování zátěže na ekologicky přijatou úroveň s ohledem na zajištění jejich 

udržitelného využívání do budoucna a při vzrůstající spotřebě vody, zajistit zásobení vody 

pro všechny lidi této planety. Největším zdrojem pro vytváření zásob sladké vody je voda 

srážková (říční, podzemní, jezerní, přehradní atd.) 

Lidský faktor svou činnosti ovlivňuje vlastnosti vod v mnoha směrech, je proto 

nezbytné, aby se součastná společnost také postarala o čistotu vody pro následující 

generace. 

Co se týče historie vod, už několik desetiletí se mnohé pověřené instituce zabývají 

vývojem čištění odpadních vod, jak v oblasti teoretického výzkumu, tak v oblasti provozně 

technické aplikace, s použitím všech dostupných technologii čištění. Cílem je dosažení 

vysoké a stabilní účinnosti čisticích procesů při součastné minimalizaci nákladů. Výzkum 

prokázal, že v součastné době je celá řada ČOV hydraulicky i látkově přetížená.   

Jelikož mě tento problém naší obce zaujal, rozhodla jsem se ve své bakalářské 

práci, pro Návrh koncepce čištění odpadních vod obce Kyjovice. 
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1 Charakteristika odpadních vod 

 

Odpadní vody jsou obecně definovány v ustanovení § 38 odst. 1 a odst. 2 zákona      

o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav. Odpadní vodou se stává každá voda, 

jejíž vlastnosti fyzikální nebo chemické jsou změněny použitím nebo odvedením do 

systému stokových sítí a nazalizačních přípojek. [1] Vodní zákon vyvíjí výrazný tlak na 

snižování zatížení povrchových vod odpadními vodami s ukazateli znečištění 

charakterizující zvlášť nebezpečné závadné látky. Postupného zlepšení kvality 

vypouštěných odpadních i povrchových vod má být dosaženo zavedením kombinovaného 

principu.[2] 

 

1.1 Členění odpadní vody    

                

Voda vypuštěná z domácností a z průmyslových podniků je po použití více či méně 

znečištěná. Ke znečištění vody rovněž dochází při jejím použití jako transportního média 

při odstraňování odpadních produktů. Městské odpadní vody se liší stupněm znečištění       

a svým složením a to především v závislosti na typu sídla, druhu průmyslu a rovněž stupně 

naředění srážkovými vodami, které vstupují do systému. Objem a složení odpadních vod 

ve stejném místě se liší v průběhu času a to jak v průběhu dne, týdne, tak i let. 

Odpadní vody můžeme rozdělit do 5 kategorií: 

 Splaškové, 

 Srážkové, 

 průmyslové a zemědělské, 

 infekční, 

 balastní. 
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1.1.1 Splaškové odpadní vody 

 

Jsou to odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace z bytů a obytných domů. 

Patří k nim i odpadní vody z městské vybavenosti, jako jsou školy, restaurace, hotely, 

kulturní zařízení apod. mající podobný charakter jako odpadní vody od obyvatel.  

Specifické množství splaškových vod (množství od 1 obyvatele za den) závisí na 

bytové vybavenosti (koupelny, sprchy, přívod teplé vody aj.) a je prakticky shodné se 

spotřebou pitné vody. Mají většinou ustálenou kvalitu s převahou organického znečištění 

ve všech formách (hrubě rozptýlené, rozpuštěné a nerozpuštěné, usaditelné a neusaditelné 

látky). Nekladou zvláštní požadavky na provedení a provoz stokové sítě a dají se snadno 

čistit běžnými mechanicko-biologickými postupy.[3] 

 

1.1.2 Srážkové odpadní vody 

 

Srážkové vody pocházejí z atmosférických srážek a do kanalizace se přivádí pomocí 

uličních, popř. chodníkových vpustí.  

Srážkové vody po styku s povrchem mohou být: 

- Znečištěné, 

- Neznečištěné. 

Znečištěné srážkové vody se musí před vypuštěním do recipientu čistit. Míra 

znečištění srážkových vod (chemické složení)závisí na složení ovzduší (vypírání plynných, 

kapalných i pevných komponentů) a na charakteru terénu v dané lokalitě. Zejména první 

podíly srážek mohou obsahovat vysoké koncentrace nerozpuštěných látek a organického 

znečištění v oblastech s vysokým podílem komunálních ropných látek.[1] 
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1.1.3 Průmyslové a zemědělské odpadní vody 

 

Odpadní vody z průmyslové a zemědělské výroby jsou kapalné odpady produkované 

při výrobě daného oboru.[1]  

 

1.1.4 Infekční odpadní vody 

 

Tento typ vod vzniká v infekčních odděleních nemocnic a veškerých druhů léčeben, 

v mikrobiologických laboratořích apod. Obsahují veliké množství choroboplodných 

zárodků, které mohou být zdrojem infekcí a epidemií. Z tohoto důvodu je nepřípustné, aby 

byly vypouštěny do běžné stokové sítě bez toho aniž by byly důsledně hygienicky 

zabezpečeny a ošetřeny (různé druhy dezinfekcí). [4] 

 

1.1.5 Balastní odpadní vody 

 

Jsou to vody vzniklé únikem z vodovodního řádu (poruchy dodávky vody - prasklé 

potrubí) a podzemní odpadní vody, které se dostávají do kanalizace díky netěsnostem. 

V pravém slova smyslu tyto vody nejsou odpadními vodami, ale tvoří svým objemovým 

množstvím významný podíl. [4] 

 

1.2    Znečištění odpadních vod 

 

Látky způsobující znečištění odpadních vod můžeme rozdělit jednak podle velikosti 

částic nebo podle původu těchto látek.  

První forma klasifikace dělí látky na: 

              - rozpuštěné o velikosti částic ≤ 0,001 μm, 
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               - koloidní o velikosti částic  0,001 – 1,0 μm, 

               - suspendované o velikosti částic 1 - 100 μm, 

               - usaditelné o velikosti částic ≥ 100 μm. [5] 

  Podle původu členíme látky na organické a anorganické. Skupina organických látek 

je v odpadních vodách obvykle tvořena po jedné třetině látkami rozpuštěnými, koloidními 

a suspendovanými. Anorganické látky jsou obvykle přítomny hlavně ve formě rozpuštěné. 

 

1) Organické znečištění 

Množství organických látek se obvykle vyjadřuje jako: 

         - chemická spotřeba kyslíku (CHSK), 

         - organický uhlík (Corg), 

         - biochemická spotřeba kyslíku (BSK), 

         - ztráta žíháním. 

 

Chemická spotřeba kyslíku  - je mírou obsahu látek schopných chemické oxidace. 

V praxi se oxidace provádí silně kyselými roztoky (za účelem dokonalé oxidace) K2Cr2O7 

nebo KMnO4. 

 Organický uhlík -  vyjadřuje celkový obsah organických látek ve vodách a to 

přesněji než dříve zmiňovaná CHSK. Principem stanovení je oxidační spalování uhlíkatých 

sloučenin přítomných ve vzorku na CO2, který je stanoven.[5] 

Biochemická spotřeba kyslíku - vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných 

organických látek v odpadních vodách. Je rovna množství rozpuštěného molekulárního 

kyslíku spotřebovaného za určitý časový interval mikroorganismy při biochemickém 

rozkladu organických látek ve vodě. 

Ztráta žíháním - vyjadřuje rozdíl mezi obsahem veškerých látek (stanovených 

odpařením vzorku a zvážení sušiny) a jejich zbytků po žíhání. 
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2) Anorganické znečištění  

Obvykle se stanoví jako obsah iontů a solí v jejím zdroji. Přítomnost většiny těchto 

látek v odpadních vodách není důležitá. Současné čištění odpadních vod je zaměřeno ne 

snížení obsahu dusíku, solí fosforu a těžkých kovů v těchto vodách. 

Obsah dusíku a fosforu ve vodách je důležitý vzhledem k tomu, že tyto látky jsou 

základními živinami pro růst organismů, např. řas, v tocích. S růstem řas je spojena tvorba 

dalších organických látek (produktů metabolismu řas), které mohou při své rozkladu 

značně zvyšovat potřebu kyslíku ve srovnání s původním primárním organickým 

znečištěním odpadní vody. Mluvíme o tzv. eutrofizaci, která je důležitým mezinárodním 

problémem. Definujeme ji jako zvýšení obsahu živin v jezerech a vodních tocích, které je 

provázeno zvýšenou produkcí organických látek, je důležitým mezinárodním problémem. 

Z 1 g fosforu může vzniknout až 1 700 g rostlinné hmoty (biomasy řas). K rozkladu řas je 

potřeba kyslík a to jak pro oxidaci dusíku na dusičnany, tak pro oxidaci uhlíku na oxid 

uhličitý. Průměrná potřeba kyslíku na celkovou oxidaci činí 5 g kyslíku na 1 g dusíku a 3 g 

kyslíku na 1 g uhlíku.[6] 
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2 Čistírna odpadních vod 

 

Činností člověka (průmyslovou, zemědělskou) se mění odebíraná voda z přírody na 

vodu odpadní. Odvádění a čištění odpadních vod často vypovídá o kulturním, technickém   

a ekonomickém stupni rozvoje dané společnosti. 

Nejdůležitějším kritériem, které by čistírny jako celek měly splnit, je především 

požadovaná kvalita vyčištěné vody. Tomuto požadavku má být podřízena i volba 

technologie čištění a skladba celé technologické linky. 

Biologické čištění odpadních vod je napodobením a zintenzivněním procesů 

probíhajících v přírodních vodách, souhrnně zvaných samočištění, jimž se tyto vody 

zbavují znečištění. 

Nevýhodou biologického čištění je skutečnost, že se jím nedají odstranit z odpadní 

vody látky biologicky nerozložitelné. Biologické čištění je však ekonomicky výhodnější 

v porovnání s fyzikálně-chemickými a chemickými procesy. Při stejné účinnosti čištění do 

čištěné odpadní vody nevnáší jiné znečišťující látky (např. chloridy, sírany aj.). Další 

výhodou je skutečnost, že úspěšně biologicky vyčištěná odpadní voda nemůže obsahovat 

látky toxické pro flóru a faunu recipientu.[5] 

Technologické dělení ČOV:              

 - mechanické čištění, 

 - biologické čištění, 

 - chemické čištění,   

 - kalové hospodářství. 

 

2.1 Mechanické čištění        

                                    

Nejjednodušším způsobem čištění odpadních vod je mechanická separace 

znečišťujících látek, která se obvykle provádí ve dvou stupních. V prvním stupni dochází 
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k oddělení hrubšího materiálu na česlích a v lapácích písku V dalším stupni jsou 

odstraněny ostatní usaditelné látky a to sedimentací v usazovacích nádržích. Tímto 

postupem lze obsah organických látek v městských odpadních vodách snížit asi o 30 %. 

Hrubší pevné částice se odstraňují průtokem odpadní vody rošty a síty. Těžší částice 

(zrnka písku a štěrk) se usazují v lapácích písku. Ty se konstruují tak, aby rychlost průtoku 

nebyla větší než 0,3 m/s a těžší částice mohly dobře sedimentovat. Lapáky písku jsou často 

doplněny aerací, které udržuje aerobní prostředí a zároveň usnadní separaci tuků. Zbývající 

usaditelné látky se odstraní v usazovacích nádržích. 

Mechanickým čištěním dojde k odstranění cca 1/3 obsahu látek spotřebovávajících 

kyslík. Je tedy zřejmé, že použití pouze tohoto způsobu je pro čištění odpadních vod zcela 

nedostačující a lze ho užít jen jako předčištění. 

Při tomto předčištění odpadních vod vzniká primární kal v množství cca 50 – 60 g 

nerozpuštěných látek na osobu za den, což představuje cca 4 – 6 % v přepočtu na sušinu     

a odpovídá 0,8 – 1,5 l na osobu za den. [5] 

 

2.2 Biologické čištění 

 

Biologické čištění odpadních vod využívá mikroorganizmů, které rozkládají              

a odstraňují organické znečištění tak, že ho přeměňují na biologické vločky (buněčný 

detridus). Rozkladný proces je velmi složitý a skládá se z řady reakcí. Rychlost tohoto 

procesu závisí na řadě faktorů, např. na obsahu kyslíku, pH, teplotě, typu znečištění           

a přítomnosti toxických látek, důležitá je použitá metoda čištění a velikost částic. 

Biologické čištění se běžně projektuje na odstranění organických látek. 

V biologickém stupni čištění s normálním zatížením se odstraní jen takové množství živin 

(solí, dusíku a fosforu), které může být zabudováno do buněčné hmoty. Předpokládá se, že 

odstranění je úměrné poměru BSK5 : N : P → 100 : 5 : 1 (tzn., že každých 100 mg/l BSK5 

„ váže“ 5 mg/l dusíku a 1 mg/l fosforu). Sušina přebytečného kalu obsahuje 7 – 10 % 

dusíku a 1 – 3 % fosforu. [5] 

Při biologickém čištění odpadních vod se používá anaerobního a aerobního rozkladu. 
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Anaerobní rozklad – bez přítomnosti kyslíku. Organické látky se oxidují na oxid 

uhličitý a vodu, zatímco některé jiné látky se redukují na organické plyny, např. methan. 

Anaerobní biologické čištění se obvykle používá pouze u silně znečištěných vod        

a při běžném způsobu likvidace kalu, známém jako vyhnívání. [5] 

Aerobní rozklad – při tomto čištění dochází k oxidaci organických látek působením 

mikroorganismů za přítomnosti kyslíku, výsledným produktem je oxid uhličitý a voda. Při 

aerobním čištění městských odpadních vod rostou mikroorganismy buď na pevné náplni 

filtru v imobilizované kultuře (biofiltr), nebo jsou volně unášeny ve vodné fázi a tvoří tzv. 

kulturu ve vznosu. Tomuto poslednímu způsobu se také říká „aktivační proces“. K zajištění 

přístupu dostatečného množství kyslíku a dobrého kontaktu vloček kalu s vodou je třeba 

odpadní vodu intenzivně provzdušňovat. Aby byl biochemický rozklad dostatečně rychlý, 

je třeba zajistit dostatečně vysokou koncentraci aktivovaného kalu v odpadní vodě. Při 

aktivačním procesu dochází ke koagulaci a sorpci suspendovaných a koloidních látek na 

shlucích mikroorganismů (vločkách) tvořících směsnou kulturu. Mechanismus 

odstraňování rozpuštěných organických látek je komplikovanější (difúze, sorpce, 

koagulace). Organické látky se současně štěpí účinkem enzymů na CO2 a H2O. [5] 

 

2.3 Chemické čištění 

 

Některé typy odpadních vod po absolvování mechanického a biologického stupně 

čištění obsahují zbytky nutrientů, které zatěžují recipient přísunem živin s následným 

negativním dopadem na něj. Z uvedených důvodů po biologickém stupni čištění odpadních 

vod následuje chemické čištění, při kterém se tyto sloučeniny eliminují. Dusík 

(anorganický) lze eliminovat procesem denitrifikace a převést ho na molekulární dusík 

unikající do atmosféry. Fosfor se odstraňuje aplikací solí. Jednoduché odbourání živin je 

založeno na aplikaci porostů vyšší makrovegetace, kultury zelených řas.[5] 

 

 

 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/hesla/#recipient
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2.4 Kal a kalové hospodářství            

           

V různých stupních čištění je znečištění odpadních vod přeměňováno na formu, 

kterou je možné odstranit některou ze separačních metod. Znečištění se odstraňuje ve 

formě kalu s vysokým procentem vody. Tento kal je zapotřebí dále zpracovat a to 

metodami, které jsou nejvýhodnější z hlediska technického, finančního a z hlediska účinku 

na životní prostředí. Charakter, vlastnosti a objem kalu se liší od případu k případu, stejně 

jako kvalita odpadní vody. 

Typy kalů:  

Kal separovaný v průběhu čištění je obvykle označován termínem surový kal. Aby 

byl tento kal biologicky stabilní, je třeba jej dále zpracovat. V závislosti na tom, odkud je 

kal při čištění získáván, lze jej rozdělit na: 

 primární kal, který je získáván z mechanického stupně čištění, 

 sekundární kal, který vzniká jako kal přebytečný z biologického stupně čištění, 

 terciální kal, který vzniká ze srážení po biologickém čištění. 

 

Odpadní voda kalu:  

Při zahušťování a odvodňování kalu dochází k oddělení kalové vody, která se 

obvykle vrací do prvního stupně čištění. Jelikož tato voda představuje další zatížení 

čistícího procesu, je zapotřebí, aby v ní byl co nenižší možný obsah znečištění. Jestliže 

tomu tak není, může vstup této vody představovat značné vnitřní zatížení procesu.  

Kal obsahuje dvě hlavní složky:  

 látky ve formě kapalné, 

 látky ve formě pevné. 

Jeho vločkový charakter však naznačuje, že tyto dvě fáze budou navzájem pouze 

obtížně oddělitelné. 
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Náklady vynaložené na zpracování kalu jsou často značné, proto vyhovující kalové 

hospodářství je nejdůležitějším stupněm v celém procesu čištění odpadních vod. Náklady 

na zpracování kalu představují cca 40 – 60 % celkových nákladů v ČOV, přestože objem 

kalu představuje pouze asi 1 % celkového objemu přitékající vody.  

Kalové hospodářství se skládá z jednotlivých stupňů, které tvoří posloupnost různých 

operací: zahuštění, stabilizace a odvodnění. Konečným stupněm nakládání s kalem je jeho 

kompostování, spalování nebo využívání jako přídavku do půdy ke zlepšení jejich 

vlastností.[5] 
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3 Přehled související legislativy 

 

Právní stav na úseku odvádění a čištění odpadních vod upravují obecně závazné 

právní předpisy (zákony). 

 

3.1 Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. 

 

Účel a předmět zákona:   

 účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti 

povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých 

účinků povodní a sucha a zajištění bezpečnosti vodních děl v souladu s právem 

Evropských společenství. 

 zákon upravuje také vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových 

a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto 

vod přímo souvisí a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, 

bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. .[7] 

 

Vymezení pojmů: 

 Vodoprávní úřad – je část obecního, městského a krajského úřadu, většinou se 

jedná o obor životního prostředí, který má na starosti vodní hospodářství. Podle 

druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni 

příslušné k rozhodování buď obecní, městské nebo krajské úřady. 

 Povrchová voda – voda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, 

potoky, jezera, voda v odstavných ramenech vodních toků, apod.), popřípadě po 

přechodnou vodu, která může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo 

naopak v nadzemních vedeních (akvadukt). 
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 Podzemní voda – voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem, 

v zemských dutinách a zvodněných vrstvách. Podzemní voda se může jímat ve 

studních či vrtech (typy studní kopaná, vrtaná zářezy, apod.). 

 Odpadní voda – voda, která byla použita v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použita v zařízeních nebo 

dopravních prostředcích a má změněnou jakost (složení, teplotu). Může to být i jiná 

voda odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení, pokud muže ohrozit jakost 

povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky, 

atd.    

Povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních ze zdroje 

znečištění nad 50 EO: 

 Obec má kanalizaci pro veřejnou potřebu, která odvádí z jednotlivých nemovitostí 

zcela nečištěné odpadní vody prostřednictvím kanalizačních přípojek. Tato 

kanalizace musí podle závazků ČR vůči evropské unie (SNR 91/271/EHS), 

zakončena mechanicko-biologickou ČOV, která splňuje požadavky nařízení vlády 

č.61/2003 sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění. .[7]   

 Nelze povolit vypouštění odpadních vod do vod povrchových, jen v případě, že 

ČOV nevyhovuje nařízení vlády č.61/2003 sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění a je nutná její rekonstrukce nebo je ve fázi výstavby, může 

vodoprávní úřad postupovat podle §38 odst. 9. vodního zákona, nebo prodloužit 

stávající povolení na nezbytně nutnou dobu. 

 Obec má tzv. sběrný systém - nejčastěji to bývá původní dešťová kanalizace, do 

které jsou zaústěny vyčištěné odpadní vody ze zařízení pro individuální čištění 

odpadních vod (septiky a domovní čistírny odpadních vod). Tato kanalizace nesmí 

být zakončena ČOV, je-li zaústěna do vod povrchových. Vodoprávní úřad vydá 

povolení k vypouštění do vod povrchových, ve kterém stanoví požadavky na 

vypouštění. Na základě znalosti místních podmínek a jakosti vody v toku. 

 Neřeší-li obec zneškodňování odpadních vod centrálně a v dostupné vzdálenosti od 

obce není vodní tok, je třeba zajistit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých 

nemovitosti individuálně, vzhledem k tomu, že vypouštění odpadních vod z obce 
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není možné podle §38 odst. U. Pokud jsou odpadní vody v obci shromážděny 

prostřednictvím obecní kanalizace, je v souladu s vodním zákonem nutné vody na 

konci kanalizace akumulovat a likvidovat na nejbližší ČOV.[7] 

 

Vypouštění vody:  

 Každý kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí 

mít povolení vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle 

předchozích předpisů. 

 Ten kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních bez 

příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit: 

 fyzická osoba až 50.000 Kč, 

 právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000000 Kč. 

 Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen 

zajišťovat jejich zneškodnění v souladu s podmínkami stanovenými v povolení 

k jejich vypouštění, je povinen měřit objem vypouštěných vod, míru jejich 

znečištění a výsledky měření předávat vodoprávnímu úřadu. 

 Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví 

vodoprávní úřad nejvýše přístupné hodnoty jejich množství a znečištění.[7] 

 

Rozbory a kontrola znečištění odpadních vod: 

 Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách, mohou 

provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání v oprávněných 

laboratořích. 

 Znečišťovatel je povinen umožnit pověřeným osobám vstup do kontrolovaných 

objektů a poskytnout jim nezbytné podklady pro provedení kontroly.  
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3.2 Zákon o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění  

č. 61/2003 sb.  

 

(novelizace  zákon č.229/2007 sb.) –  

Toto nařízení vlády stanoví ukazatelé a hodnoty přípustného znečištění povrchových 

a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

do kanalizaci a o citlivých oblastech. 

 

Obecná ustanovení:  

Předmět úpravy – ukazatelé vyjadřují stav vody ve vodním toku: 

 ukazatelé a hodnoty přípustného znečištění – povrchových a odpadních vod, 

znečišťování odpadních vod pro citlivé oblasti, pro zdroje povrchových vod           

u kterých se předpokládá jejich využití pitné vody, povrchových vod, které jsou 

vhodné pro život a reprodukci původních ryb a dalších živočichů, znečištění 

povrchových vod, které jsou využívaný ke koupání. .[7]  

 

Vymezení pojmů: 

 Emisní standarty – nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod 

uvedené v tabulce: 

Tabulka č. 1: emisní standarty 

Kapacita 

ČOV (EO) CHSK  BSK5  NL  N-NH4  N celk  Pcelk.  

 P M P m P M P m Průměr M průměr m 

500 - - - - - - - - - - - - 

500-2000 125 180 30 60 35 70 - - - - - - 

2001-10000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - - - 

10001-100000 90 130 20 40 25 50 - - 15 20 2 6 

100000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 
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Vysvětlivky:  

 p – přípustné hodnoty koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod 

m – maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod  

    

 Emisní limity - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, 

které stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových. Emisní standardní limity se stanoví v jednotkách §3.[7] 

 Náležitosti  povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do 

kanalizací obsahuje: 

a) druh odpadních vod vypouštěných do kanalizace, 

b) určení místa výpusti odpadních vod, pro kterou je povolení vydáno 

s názvem vodního toku. 

 Vodoprávní úřad k povolení odpadních vod stanoví: 

a) emisní limity, 

b) lhůtu k dosažení emisních limitů, 

c) způsob, četnost a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod a místo 

měření jejich objemu na výpusti, popřípadě i na přítoku do ČOV. 

 §6 Stanovení limitů – pokud jsou odpadní vody vypouštěny z jednoho zdroje 

znečištění více výpusti, stanoví vodoprávní úřad emisní limity pro každou z nich. 

Vodoprávní úřad stanoví emisní limity do výše emisních standartu, podle druhu 

vypouštěných odpadních vod, podle typu a množství znečištění ve vypouštěných 

odpadních vodách. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

z ČOV nebo výpustného objektu, stanoví vodoprávní úřad emisní limity pro místo 

výpusti.[7]      
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3.3 Další zákony a vyhlášky 

 

- vyhláška č. 293/2002 sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 

- vyhláška č.100/2005 sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č.  

293/2002 sb., 

- vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.432/2001 sb. o dokladech    

   žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření   

   vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č.195/2003 sb. , 

- novela zákona o vodách 181/2008 sb., 

- zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu č. 274/2001 Sb. 
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4 Principy biologického čištění odpadních vod 

 

 

Principy jsou založeny na odstranění organického znečištění pomocí působení 

mikroorganizmů, zejména bakterií. Organické znečištění ve splaškové nebo vyčištěné vodě 

můžeme kontrolovat pomocí chemických rozborů.[8]   

 

4.1 Čištění odpadních vod na biofilmových reaktorech 

 

Princip aerobního biologického čištění odpadních vod v biofilmových reaktorech je 

v podstatě shodný s čištěním aktivací, neboť se při něm uplatňují všechny tři základní 

faktory tohoto procesu: 

 aerobní mikroorganismy (především bakterie), 

 kyslík, 

 organická hmota, která je rozkládána mineralizačními pochody. 

Rozdíl oproti aktivaci spočívá v tom, že mikroorganismy směsné kultury nejsou ve 

vločkách vznášejících se v aerované nádrži, ale jsou přisedlé na pevném podkladě (nosiči), 

na němž vytvářejí biologickou blánu (biofilm). Vedle mikrobiálního rozkladu organických 

látek a jejich mikrobiálních dějů (např. nitrifikace) se uplatňují i děje sorpční. [9]   

 

Rozdělení biofilmových reaktorů                 

Biofilmové reaktory dělíme do následujících základních skupin : 

 

1. Skrápěné biologické kolony (tzv. biofiltry) – jsou tvořeny vrstvou materiálu, 

uloženého na roštovém dně v otevřeném plášti válcového tvaru. V obvodu pláště pod 

úrovni roštového dna jsou otvory pro přístup vzduchu. Odpadní voda se přivádí na 

kolonu skrápěcím zařízením, většinou na principu Segnerova kola. Voda protéká 

náplní kolony, při čemž dochází ve styku s biofilmem k jejímu čištění. Pod roštovým 

dnem je pevné dno, ze kterého je tato voda odváděna do dosazovací nádrže. Důležitým 
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faktorem čištění je kyslík, který si odebírají mikroorganismy ze vzduchu, proudícího 

tělesem náplně v důsledku teplotního spádu mezi teplotou uvnitř kolony a teplotou 

ovzduší. Výjimečně se používá i aerace nucená. [9]       

 

     Obrázek č. 1: Velký biofiltr                                       Obrázek č. 2 : Malý biofiltr 

 

2. Rotační biofilmové reaktory – pohyblivým nosičem jsou disky (rotační diskové 

reaktora RDR) nebo klece. Používají se především pro malé ČOV. Čištění je založeno 

na působení směsné kultury mikroorganismů tvořících biofilmu, který se tvoří na 

členité ploše pomaluběžných rotačních disků. Tyto disky se otáčí na horizontální 

hřídeli a jsou částečně ponořeny v odpadní vodě. Biofilm je střídavě vystaven 

působení vzduchu i odpadní vody, která je zdrojem substrátu pro biomasu. Při 

vynoření z vody je mikroorganismům dodáván přebytečný kyslík. Přebytečná biomasa 

se vlivem rotace disků uvolňuje a odtéká s čištěnou odpadní vodou do dosazovací 

nádrže, kde sedimentuje. Aerace probíhá na styku nosiče se vzduchem při otáčivém 

pohybu. [9]   

 

a) Rotační diskové reaktory (RDR) 

Nosičem biomasy jsou vhodně tvarované kotouče, které pomalu rotují v čištěné 

odpadní vodě. Při oxických procesech jsou disky ponořeny do vody jen částečně a dochází 

k střídavému kontaktu biofilmu s vodou a se vzduchem. 

 



Tereza Kučerová: Návrh koncepce čištění odpadních vod obce Kyjovice 

 

 2009                                                                                                                                      20 

 

        

Obrázek č. 3: schéma rotačního diskového reaktoru        obrázek č. 4 : Rotační diskový reaktor 

 

b) Rotační klecové reaktory 

Pracují na stejném principu jako RDR, nosič biomasy je upevněn v rotující 

konstrukci. 

 

3. Ponořené biologické kolony - nosičem biofiltru je náplň kolony (pevná, nebo ve     

vznosu), průtok odpadní vody je zdola nahoru a aerace je nucena.   

 

a) S pevným ložem 

Kolona je zcela zaplněna odpadní vodou, která zpravidla protéká zdola nahoru a do 

níž je ponořen pohybující se nosič biomasy. [9]   

 

b) S expandovaným a fluidizovaným ložem 

Kolona je protékána zdola nahoru. Původní objem nosiče (obvykle volně sypané 

materiály) je u expandovaného lože zvětšen asi o 10 – 20 % oproti klidovému stavu. 

Částečky nosiče se navzájem nepohybují. Fluidizované lože je charakterizováno 

vzájemným pohybem částic nosiče biofilmu vyvolaným proudem čištěné odpadní vody, 

přičemž expanze lože je obvykle okolo 100 % oproti klidovému stavu. [9]   
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4. Reaktory s kombinovanou kultivací biomasy – reaktory s biomasou ve vznosu 

(aktivaci) do níž jsou pevné nosiče ponořeny nebo se vznáší spolu s aktivovaným 

kalem. [9]   

 

a) Systémy, kde je nosič biofilmu mimo aktivační nádrž 

b) Systémy, kde nosič biofilmu je umístěn do aktivační nádrže 

 

4.2 Kořenová čistírna odpadních vod (biologická ČOV)       

 

KČOV patří mezi přírodní čistírny, které využívají přirozené biochemické procesy, 

probíhající ve vodním a mokřadním prostředí, k odstraňování znečišťujících látek z vody. 

[10]   

4.2.1 Způsoby čištění odpadních vod  

 

Základní princip těchto přírodních způsobů čištění odpadních vod spočívá ve využití 

přírodních procesů, obdobných těm, které probíhají v mokřadech či vodních nádržích při 

využívání samočisticího biologického efektu. 

Využití těchto způsobů je velmi vhodné pro čištění odpadních vod pocházejících 

z venkovských sídelních útvarů a malých obcí. Mezi výhody patří jejich jednoduchost, 

nižší pořizovací náklady než u klasických ČOV, minimální provozní náklady a schopnost 

snadno se vyrovnat s nárazovým znečištěním a nestálým přílivem splašků. 

KČOV jsou v podstatě umělé mokřady, v nichž se při čištění odpadních vod 

uplatňuje řada fyzikálních, chemických a biologických procesů (sedimentace a filtrace, 

srážení, adsorpce a chemický rozklad, mikrobiální rozklad, rostlinný metabolismus). 

Mokřady mají schopnost transformovat, zadržovat látky a zlepšovat kvalitu odtékající 

vody. [11]   
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Vegetační čistírny se dělí do dvou základních skupin: 

1. horizontální proudění, 

2. vertikální proudění. 

 

1. Horizontální proudění – principem tohoto způsobu čištění je horizontální průtok 

odpadní vody propustným filtračním ložem, které je osazeno vhodnými mokřadními 

rostlinami (rákos obecný, orobinec širokolistý, chrastice rákosovitá a kosatec žlutý). 

Substrát musí být dostatečně propustný, aby nedocházelo k ucpávání a následnému 

povrchovému odtoku, při kterém se snižuje účinnost čištění. Při průchodu odpadní 

vody substrátem dochází k vysokému stupni odstraňování znečištění. 

 

2. Vertikální proudění – voda je přiváděna k těsnému dnu do rozdělovacího potrubí, 

filtruje se přechodným filtrem a přes obrácený minerální filtr směrem vzhůru. 

Odvádění vody povrchovým sběrným žlabem je možné pouze v letním období          

(v zimě zakrýt, vytvořit ledový kryt nebo odvést vodu potrubím pod terénem). [11] 

 

KČOV dále dělíme podle prostředí, ve kterém čištění převážně probíhá:   

 půdní čistírny, 

 vodní čistírny, 

 mokřadní čistírny. 

 

Půdní čistírny – jsou klasické půdní filtry s různými filtračními materiály, podzemní půdní 

filtry s běžnou vegetací, přírodní půdní filtry vybavené přírodním a odpadním zařízením, 

závlahy zemědělských plodin a rychle rostoucích dřevin, pásy na čištění odpadních vod      

a vegetací, závlahové využití tekutých odpadů. Půdní zemní filtry používáme k čištění 

malých producentů do 80 – 100 EO. 
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Vodní čistírny – aerobní nízko a vysokozátěžové, provzdušňované biologické nádrže, 

anaerobní akumulační, sedimentační a průtočné biologické nádrže, dočišťovací biologické 

rybníky s rybí osádkou, průtočné žlabové bioeliminátory s řasovými nárůsty, speciální 

nádrže a kaskády s akvakulturami ve volném přírodním a umělém prostředí. Tento způsob 

čištění používáme především k zachycení minerálních usaditelných částic z erozních 

smyvů. 

 

Mokřadní čistírny – patří zde vegetační KČOV s horizontální a vertikálním prouděním      

a mokřadní vegetací, průtočné kanály s kořenovými a vzplývavými makrofyty. [11] 

 

 

Obrázek č. 5: Mokřadní čistírny 

 

4.2.2 Odstraňování důležitých látek  

 

 Organické znečištění – organické látky jsou asi z 1/3 odstraněny sedimentací 

v lapáku písku a ve štěrbinové nádrži. Součastně je mikroorganismy rozkládají na 

látky jednodušší. Po nátoku odpadní vody do vegetačního pole dochází k filtraci 

částic a jejich usazování ve štěrkovém substrátu. Mikroorganismy postupně 

organické látky odbourávají a přeměňují na konečné produkty (CO2 a CH4), což 

jsou plynné látky. [12] 

 Dusík – k odstraňování dusíku dochází hlavně ve filtračních polích čistírny 

osazených makrofyty a v dočišťovací nádrži s převládajícími aerobními 
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podmínkami. K odstraňování amonných iontů dochází především zabudováním 

dusíku do těl mikroorganismů a rostlin. V prostředí s dostatkem kyslíku dochází 

k přeměně amonných iontů nitrifikací na dusičnany. Dále je dusík odstraňován 

v procesu zvaném denitrifikace, při kterém se dusičnany rozkládají na plynný 

dusík.  

 Fosfor – je odstraňován zejména díky sorpci fosfátu na substrát vegetačního pole    

a sražením fosfátu do nerozpuštěných sloučenin s kovy železa, hliníku a také 

sloučenin vápníku. Fosfor je také zabudován do mikrobiálních buněk a do biomasy 

rostlin. Obecně bývá účinnost odstraňování fosforu v KČOV vysoká v počátečním 

období fungování, později obvykle klesá. To je způsobeno úbytkem volných 

vazebných míst na minerálním substrátu a úbytkem volného železa, hliníku a 

vápníku vysrážené, ve vodě nesnadno rozpustné fosforečnany jsou pak 

zachycovány v usazovací nádrži. [12] 

 Těžké kovy – u rozptýlené zástavby a malých obcí představují těžké kovy 

okrajový problém v KČOV zůstává velká většina těžkých kovů kumulována 

v zemním loži, kde se váže na podloží ve formě tzv. komplexů a částečně též 

v biomase rostlin. Kosením a odklízením biomasy je část toxických látek cyklu 

odstraněna. 

 

Mikroorganismy a čištění vod – podílejí se na čištění těmito pochody: 

 rozklad dusíkatých organických látek, 

 nitrifikace a denitrifikace, 

 rozklad celulózy, 

 rozklad škrobu a nižších cukru, 

 rozklad tuků, 

 rozklad organických a anorganických látek obsahujících síru, 

 rozklad organických a anorganických sloučenin fosforu. 
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4.2.3 Funkce rostlin a základní pojmy 

 

Rostliny v KČOV:  

 poskytují prostředí pro růst různých druhů bakterií, které jsou vázány na podzemní 

část rostlin, 

 zateplují povrch KČOV (důležité v zimním období), 

 poskytují organický uhlík, kořeny mokřadních rostlin vylučující celou řadu látek, 

které mají silně baktericidní účinky, 

 funkce krajinotvorná – místo pro vhodný život řady živočichů, podporuje 

ekologickou stabilitu i estetickou kvalitu krajiny, 

 příjem a využívání organických látek z odpadních vod rostlinami, má při čištění 

odpadních vod druhotný význam.   

 

Základní pojmy: 

 Kolmatace – zmenšování pórovitosti a koeficientu filtrace postupným ukládáním 

nepropustných produktů chemických a biochemických reakcí. 

 Emisní standarty – množství látek ve vyčištěných splaškových vodách na výtoku 

KČOV. 

 Imisní standarty – množství látek v recipientu po smíšení s odpadními vodami při 

průtoku Q355 nebo při průtoku zaručeném. 

 Egalizační funkce – vyrovnávací funkce, zajišťuje vyrovnání nerovnoměrných 

přítoků. 

 Nirtifikace – je proces oxidace amoniaku (NH3, resp. NH4
+
) na dusičnany (NO3

−
), a 

to přes dusitany (NO2
−
). Z tohoto důvodu je proces nitrifikace rozdělen na dvě fáze, 

nitritace a nitratace. Souhrnné rovnice nitrifikace jsou následující: 

1. nitritace: NH3 + O2 → NO2
−
 + 3H

+
 + 2e

−
  

2. nitratace: NO2
−
 + H2O → NO3

−
 + 2H

+
 + 2e

−
  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amoniak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusitany
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           Nitrifikace je důležitým krokem koloběhu dusíku a jsou v něm zapojeny mnohé              

půdní bakterie (zejména beta a gama proteobakterie). Z proteobakterií jsou známy 

nitrifikační bakterie z rodů Nitrosomonas a Nitrosococcus, dále však evolučně jedinečná 

bakterie Nitrospira. 

 Denitrifikace – je jeden z procesů v koloběhu dusíku, při němž se mění dusičnany 

(NO3
-
)na elementární dusík (N2). Představuje logický protiklad k fixaci dusíku, 

neboť ta naopak elementární dusík z prostředí odstraňuje.  

Probíhá často přes různé meziprodukty, jako v této rovnici: 

NO3
-
 → NO2

-
 → NO → N2O → N2  

Denitrifikace je proces probíhající v tělech organismů, kde slouží jako zdroj energie. Oxidy 

dusíku se při ní stávají terminálními akceptory elektronů. Denitrifikace jsou schopny nejen 

bakterie, ale i mnohá halofilní a hypertermofilní archea a dokonce některé houby. 

 Fotosyntéza – je biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného 

záření na energii chemických vazeb. Využívá slunečního, záření a tepla k tvorbě 

(syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin – 

cukrů – z jednoduchých anorganických látek – oxidu 

uhličitého (CO2) a vody. Fotosyntéza je složitý, 

několikastupňový proces, který probíhá v chloroplastech 

zelených rostlin a v mnoha dalších organismech. Vnější 

faktory, na nichž průběh fotosyntézy závisí, jsou světlo, 

teplota, voda a koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu. 

Obrázek č. 6:  Fotosyntéza 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_dus%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Betaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammaproteobacteria&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proteobakterie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrosomonas&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrosococcus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrospira&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_dus%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fixace_dus%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusitan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_dusnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_dusn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy_dus%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy_dus%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy_dus%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Akceptor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Halofil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertermofil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archea
http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biochemick%C3%BD_proces
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slou%C4%8Denina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sacharidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chloroplast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentrace_(chemie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
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4.2.4 Technologie kořenové čistírny odpadních vod 

 

 Česle – zařízení, které odstraní hrubé plovoucí nečistoty. Česle bývají s ručním nebo 

strojovým shrabováním naplavenin tzv. shrabky, alternativou česlí jsou buď síta, 

anebo mělnící česle a dezintegrátory, které se 

někdy používají na malých ČOV. 

 

       Česle se podle šířky průlin dělí na: 

 hrubé česle - šířka průlin je 80 - 100mm  

 střední česle - šířka průlin je 20 - 25mm      

 jemné česle - šířka průlin je do 10mm [13]                            

 
                                                                                        Obrázek č. 7: česle 

 

 Štěrbinová nádrž - Je navržena pro separaci nerozpuštěných látek a vyhnívání kalu. 

Nádrž je rozdělena na dvě etáže. Usazovací prostor v horní části nádrže je tvořen 

usazovacími žlaby. Dno žlabu je opatřeno podélnou štěrbinou, kterou usazující kal 

propadá do vyhnívacího prostoru dolní části nádrže. Nádrž je opatřena nornou stěnou 

na zachycení tuků a olejů. Ze štěrbinové nádrže musí být zajištěno pravidelné 

odčerpávání kalu. [13] 

 

Obrázek č. 8: Štěrbinová nádrž 

 Filtrační pole - Substrát filtračního lože musí splňovat 2 základní podmínky - 

dostatečnou hydraulickou vodivost (propustnost), aby nedocházelo k ucpávání             

a povrchovému odtoku, a musí umožnit růst mokřadní vegetace. Evropské směrnice 

doporučují používat písky a štěrky s minimální vodivostí 10
-3

 m s
-1

, což je zaručeno 
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při zrnitosti materiálu 3mm. Hloubka filtračního pole je volena tak, aby podzemní 

části přítomných rostlin prorůstaly celým projektem lože. Tento požadavek vycházel 

z předpokladu, že kyslík difundující z podzemních částí rostlin zajistí aerobní prostředí 

v celém loži. I když bylo zcela jednoznačně prokázáno, že přítomné rostliny nemohou 

zajistit kompletní aeraci filtračního lože, je hloubka stále určována maximální 

hloubkou prorůstání rostlinných kořenů a oddenků. Vzhledem k tomu, že nejčastěji 

používanou rostlinou je rákos obecný, bývá nejčastěji volena průměrná hloubka 

filtračního lože 0,60m. [14] 

 

Obrázek č. 9: filtrační pole 

 Dočišťovací nádrž - jsou stabilizační nádrže zařazené do sestavy mechanicko – 

biologické, případně kořenové čistírny, jako poslední, dočišťovací stupeň. Je to mělká 

nádrž, sloužící k čištění nebo dočišťování odpadních vod převážně přirozenými 

způsoby. S tím souvisí nízké specifické zatížení nádrže, a tedy velké nároky na plochu. 

Významnými přednostmi stabilizačních nádrží jsou nezávislost na dodávce elektřiny, 

malá spotřeba živé práce při obsluze a údržbě, možnosti svépomocné výstavby, 

využitelnost stávajících či bývalých rybníků, 

terénních sníženin i důlních propadlin a 

vodohospodářská i krajinná vícefunkčnost. 

Naproti tomu ve srovnání s klasickými 

mechanicko - biologickými čistírnami odpadních 

vod jsou procesy ve stabilizačních nádržích více 

závislé na souhře povětrnostních, zatěžovacích a 

jiných podmínek, prakticky je nelze 

technologicky řídit, výsledky jsou proměnlivější 

a jejich garance méně spolehlivá.                                       Obrázek č. 10: dočišťovací nádrž 
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Schéma filtračního pole v příčném řezu:  

 na dně je nepropustná folie, která je z obou stran chráněna geotextilií, 

 60 – 80cm hloubka čistírny (dle vegetace), 

 filtrační pole tvoří praný drcený štěrk (kačírek), 

 rozvodné a sběrné zóny tvoří hrubé kamenivo, 

 hladina vody sahá min 5 – 10cm pod povrch štěrku či písku. [14] 

 

         

Obrázek č. 11: schéma KČOV v příčném řezu                                             obrázek č. 12: KČOV 

 

Vegetace: 

 Emerzní rostliny – asimilační orgány jsou umístěny nad hladinou 

 Submerzní rostliny – rostliny zcela ponořené pod vodní hladinu 

 Mokřadní rostliny – plní v KČOV řadu důležitých funkcí: 

 poskytování podkladů pro přisedlé mikroorganismy, 

 přivádění kyslíku do kořenové zóny, 

 zateplování povrchu filtračních polí v průběhu zimního období. 
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4.2.5 Výrobci kořenových čistíren odpadních vod 

 

1) Ekořeny - realizují kořenové čistírny odpadních vod a septiky. Nabízejí studie 

proveditelnosti, projekty a servis. 

2) Kcov.wz.cz - prodávají mokřadní rostliny a osazují kořenové čistírny odpadních vod. 

Zabývají se i výsadbou stromů. 

3) Vodohospodarskeprojekce.cz – vypracovávají projektovou dokumentaci pro  

kanalizace, vodovody a čistírny odpadních vod, kořenové čistírny a revitalizace 

malých vodních toků a nádrží. 

4) Čistirna.hyperlink.cz – vyrábí KČOV, septiky a žumpy. 

5) SOVEKO PLAST – zabývají se projekcí, montáží, servisem a provozováním  KČOV 

typu Bio Cleaner, septiků, zemních filtrů a atypických akumulačních nádrží pro čistou 

(vodojemy, požární nádrže) a špinavou vodu (žumpy, nádrže pro chemický,  

potravinářský a stavební průmysl). 

6) Korenovecistirny.cz – provádějí stavby přírodních jezírek a KČOV (bez chemie         

a elektřiny) a provádějí poradenský servis KČOV. 

7) TopolWater – zabývají se výroba a prodej zařízení určených k čištění domovních, 

obecních a průmyslových odpadních vod, kompletní realizaci obecních KČOV. 

8) Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. – zabývají se výrobou KČOV, výstavbou, 

rekonstrukcí a odbahňováním rybníků, revitalizací toků a hrazení bystřin. 

9) Ekomonitor – zabývají se výrobou ČOV, jímky, septiky, zemní filtry, biofiltry, 

dočišťovací filtry, plastové nádrže atd. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kcov.wz.cz/
http://www.korenovecistirny.cz/
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5 Návrh vlastní koncepce čištění odpadních vod  

 

 

5.1 Charakteristika součastného stavu 

 

Obec Kyjovice se geologicky nachází asi v polovině trasy mezi Opavou a Ostravou, 

na vyvýšené Polanské plošině Nízkého Jeseníku ve výšce 378m. V obci pramení potok 

Pohančice, severně od obce protéká potok Porubka a jižně se táhne překrásné údolí Setiny   

a Seziny, táhnoucí se několik kilometrů až k Hradci nad Moravici. [15] 

Kyjovice byly založeny kolem roku 1290 opatem Budišem pro potřeby kostela. Od 

roku 1430 se ve vlastnickém právu vystřídalo mnoho majitelů, např. z rodu Falklů, 

Bílovských, Tvarkovských, Oderských, Pražmů, Kalkreutů, Sednických, Korenských          

a Falkenhaynů. V době vlastnictví Quida Antonína Jana Nepomuka je zde vystavěn 

barokní zámek. V červnu 1915 se majitelem Kyjovic stává Bedřich Theodor hrabě 

Stolberg. Jehož rod byl na zámku až do roku 1945, kdy byl z Kyjovic vypovězen. 

V 50.létech 20.století nastává přeměna v obci, zakládá se JZD a Místní národní 

výbor a rozjíždí se zástavba nových rodinných domků. Všechny tyto rodinné domky jsou 

zásobovány pitnou vodou z vlastních studní a splašková voda ze septiků je vypouštěna 

společně s dešťovou vodou do jednotné kanalizace. [15] 

Z důvodu snížení hladiny vody a výstavby nových rodinných domů nastává v letech 

1992–2006 velký zlom v rozvoji inženýrských sítí v obci. V tomto období dochází 

k výstavbě dvou 100m
3
 nádrží vodojemu a vodovodní sítě v celé obci.                 

  V létech 1997-1999 je vybudována nová telefonní síť. V roce 1998 začíná výstavba 

plynovodu s napojením na stávající řád mezi Velkou Polomi a Hrabyňi. Trasa přívodu 

plynovodu vedla přes chatovou oblast Zátiší, pod úrovní hladiny potoka Porubka                

a tramvajovou vlečkou. Projekt byl rozdělen do čtyř etap, z nichž poslední byla ukončena 

v roce 2001. Po dokončení výstavby vodovodního a plynového řádu nastala situace vyřešit 

otázku týkající se vyhovujícího způsobu pro likvidaci odpadních vod. 
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Kyjovice mají poměrně dobré předpoklady pro budoucí rozvoj. Leží v příjemném 

přírodním prostředí, které je zdrojem potenciálních zájemců o výstavbu bytů v obci.          

V současné době žije v obci 830 obyvatel včetně obyvatel Domova důchodců. Likvidace 

odpadních vod v naší obci není zatím vyhovujícím způsobem vyřešená. Jednotnou 

kanalizací jsou odpadní vody bez čištění vypouštěny do kalového rybníka pod obci. [15]  

Mapa obce Kyjovice: 

                                                         

Obrázek č. 13: letecká mapa obce Kyjovice 

        

 

 

obrázek č. 14: základní mapa obce Kyjovice 
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5.2 Základní údaje estetické a osobní  

 

V součastné době je likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých nemovitostí 

v obci Kyjovice zaústěna v domovních septicích a žumpách. Přepady ze septiků jsou 

zaústěny do jednotné dešťové a splaškové kanalizace, trativodu. Splaškové vody jsou 

v naší obci odváděny do sběrného rybníka pod obci. Po dobu stavby KČOV bude zastávat 

součastnou funkci. Po dokončení výstavby KČOV bude sloužit jako sedimentační pole. 

Přes sedimentační pole poteče dešťová voda z dešťového přelivu, který bude vybudován na 

řádu jednotné kanalizace. Vypouštěná voda ze sedimentačního pole bude vytékat do 

recipientu, kterým je potok Polančice. 

Účelem stavby je v souladu s požadavky platné legislativy zajistit důslednou 

likvidaci odpadních vod. Realizaci díla bude vytvořen předpoklad pro důsledné 

odkanalizování a likvidaci odpadních vod na nové centrální KČOV.  

Důvodů, proč jsem se rozhodla pro vybudování KČOV je více: 

 KČOV svým vzhledem a funkci nenaruší okolí a stane se součástí krajiny (pastviny, 

lesy), 

 pracuje bez použití elektrické energie  - systém čištění ji nepotřebuje, 

 nedělá hluk a tím nebude narušena živočišná vegetace (ptáci, lesní zvěř), 

 dojde ke zkulturnění neobdělávaných pozemků a navracení mokřadů do přírody, které 

zadržují vodu a přispívají tak k pozitivní vodní klimatické bilanci v oblasti, 

 do recipientu potoku Polančice bude odtékat nezávadná voda a tím přispěje k obnově a 

udržení života vodních živočichů, 

 ekonomické náklady na výstavbu jsou nižší než u ČOV, náklady na údržbu jsou 

minimální.  
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5.3 Ekologické řešení                

 

V přírodních ČOV jsou využívány přirozené biochemické procesy, probíhající ve 

vodním a mokřadním prostředí, k odstraňování znečišťujících látek z vody. Mimo 

fyzikálně – chemických procesů se na odstraňování škodlivých látek významně podílí 

činnost mikroorganismů, rostlin i drobných živočichů. Tyto samočistící pochody jsou 

v přírodních ČOV cíleně navozovány v uměle vytvořených přírodě blízkých systémech. 

Hlavní roli při likvidaci znečištění v přírodních ČOV (vegetačních KČOV), stejně 

jako v zemních filtrech, sehrávají mikroorganismy a vlastní rostliny. Jelikož KČOV nejsou 

hlučné, nebude narušena okolní krajina, která slouží jako pastva pro dobytek a zároveň zde 

nalézá pastvu lesní zvěř. 

Ve vyčištěné vodě odtékající zpět do potoka Polančice se udrží a obnoví vegetace 

vodních živočichů. Vytvoří se zde nový biotop v okolí obce a v prostorách kořenových 

polí najde ochranu mnoho druhů živočichů. 

 

Uspořádání KČOV: 

1. distribuční zrno (kamenivo 50-200mm), 2. nepropustná bariéra (PE nebo PVC),            

3. filtrační materiál (kačírek, štěrk, drcené kamenivo), 4. vegetace, 5. výška vodní hladiny 

v kořenovém loži nastavitelná v odtokové šachtě, 6. odtoková zrna (shodná s distribuční 

zónou), 7. sběrná drenáž (průměr 150-200mm), 8. regulace výšky hladiny. 

 

 

Obrázek č. 15: Uspořádání KČOV 



Tereza Kučerová: Návrh koncepce čištění odpadních vod obce Kyjovice 

 

 2009                                                                                                                                      35 

 

5.4 Finanční a investiční náklady 

 

5.4.1 Náklady  

 

Investiční náklady jsou závislé na konkrétních podmínkách. Jsou několikanásobně 

nižší, ale mohou být i srovnatelné se strojní ČOV, vše závisí na typu zvoleného území, 

jeho hydrologických vlastnostech a použitém materiálu.  

Výstavba KČOV bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí. Vliv 

nového zařízení na své okolí sníží stávající dopad na životní prostředí ve všech ohledech. 

Umístění této KČOV nenaruší ráz okolní krajiny, přirozeně do ní zapadne a ještě zkulturní 

nevyužívanou a neupravenou část těchto pozemků. Výhodou pro investiční náklady je, že  

pozemky pro vybudování KČOV jsou majetkem obce Kyjovice. 

KČOV bude vybudována bez potřeb využití elektrické i jiné energie. Návrh postupu 

čištění odpadních vod předpokládá dodržení limitů stanovených nařízením vlády 

č.229/2007 sb. Technologie čištění je navržena tak, aby splňovala co nejlépe hodnoty 

kvality vyčištěné vody.   

 

Tabulka č. 2: Limity, kterých chceme dosáhnout 

Kapacita 

ČOV (EO) CHSK  BSK5  NL  N-NH4  N celk  Pcelk.  

 P m P m P m P M Průměr m průměr m 

500 - - - - - - - - - - - - 

500-2000 125 180 30 60 35 70 - - - - - - 

2001-10000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - - - 

10001-100000 90 130 20 40 25 50 - - 15 20 2 6 

100000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

 

Limitní koncentrace zbytkového znečištění stanovuje vodohospodářský orgán. Ve 

svém rozhodnutí vychází především z nařízení vlády ČR č. 61/2003 sb. jehož novelizací je 

zákon č. 229/2007 sb. Podle tohoto nařízení spadá KČOV do kategorie od 500 do 1000 

EO. Investiční a provozní náklady se  liší dle velikosti a jsou uvedeny v tabulce :  
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Tabulka č. 3 : Investiční a provozní náklady 

Velikost KČOV na EO Investiční náklady Provozní náklady 

0-6 (rodinný dům) 50000-120000/ksy 1-2 tisíce Kč/rok 4,5 Kč/m
3
 

6-50 (rekreační zařízení) 14 tisíc/EO 6 Kč/m
3
 

50-100 13 tisíc/EO 6 Kč/m
3
 

101-500 12 tisíc/EO 6 Kč/m
3
 

501-1000 11 tisíc/EO 8 Kč/m
3
 

1001-2000 10 tisíc/EO 8 Kč/m
3
 

 

Celkové investiční náklady zahrnují předčištění (25% z celkové ceny), vlastní 

filtrační pole (60% z celkové ceny), zahrnuje dopravu filtračního materiálu, ochrannou 

fólii, výsadbou rostlin a ostatní (15% z celkové ceny), jedná se o šachty, rozvody                

a oplocení. Provozní náklady zahrnují úklid nadzemní biomasy, denní údržbu a odvoz 

kalů. Mimo tyto náklady se hradí rozbor vody a ochranné pomůcky.              

           

Tabulka č.4: Ekonomický odhad nákladů KČOV 

Odhad nákladů Náklady v Kč Specifikace 

Sběrná nádrž 1 400 000 ,- vybudování sběrné nádrže a bezpečnostního 

přelivu 

2 kořenové pole 4 320 000 ,- Folie, filtrační materiál, výsadba rostlin, doprava 

a práce 

Sedimentační nádrž 500 000 ,- Úprava nádrže 

Ostatní práce 1 380 000 ,- 4 rozdělovací šachty, kontrolní šachta, potrubí 

DN 300  

 

Celková cena výstavby KČOV činí 7 600 000 Kč. 
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5.4.2 Výpočet parametru kořenové čistírny odpadních vod 

 

Vlastním výpočtům parametrů KČOV musí předcházet výpočet potřeby pitné vody, 

množství odpadních vod a množství znečištění. Pro výpočet množství odpadních vod 

bereme 830 EO (na 1 obyvatele se používá 60 g BSK5/den). Specifická potřeba vody 

v bytovém fondu je dle ČSN 75 6401 navrhována 150 l/os/den. Potřeba vody pro 

občanskou a technickou vybavenost u venkovských obcí do 1000 obyvatel je 20 l/os/den. 

 

Výpočet množství odpadních vod: 

 Průměrný denní bezdeštný přítok odpadních vod: 

Q24 = 830*(150+20)   

Q24 = 141 100 l/den = 141,1 m
3
/den = 5,88 m

3
/h 

 

 Maximální denní bezdeštný přítok odpadní vody: 

Qd = Q24 * kd  

Qd = 141,1 * 1,5  

Qd = 211,65 m
3
/den = 8,82 m

3
/h = 2,45 l/s 

(kd – je koeficient denní nerovnoměrnosti) 

 

 Maximální hodinový bezdeštný přítok odpadních vod: 

Qh = (Q24 * kd * kh)/24  

Qh = (141,1 * 1,5 * 2,2)/24  

Qh = 19,4 m
3
/h = 5,39 l/s 

        (kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti) 

Splašková kanalizace musí být navržena pro odvedení dvojnásobného maximálního 

hodinového průtoku splašků, tedy 38,8 m
3
/h.  
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Výpočet znečištění splašků na přítoku do KČOV:  

Výchozí hodnotu k určení průměrných hodnot přitékajícího znečištění v odpadních 

vodách je průměrný bezdeštný denní přítok Q24. Předpokládané hodnoty specifické 

produkce znečištění na 1 obyvatele za den jsou 60g BSK5 a 55g nerozpuštěných látek 

(NL).   

 Výpočet koncentrace BSK5 na přítoku do KČOV: 

       Q24 = 141,1 m
3
/den 

        BSK5 = 830 * 60 = 49 800 g/den 

         49 800g BSK5 / 141,1 m
3
/den = 352,94g BSK5 / m

3
    

 

 Výpočet koncentrace NL na přítoku do KČOV: 

       Q24 = 141,1 m
3
/den 

        NL = 830 * 55 = 45 650 g/den   

        45 650g NL /141,1 m
3
/den = 323,53g NL/ m

3              

Specifické organické znečištění splašků je 352,94g /m
3
 a znečištění nerozpustnými látkami 

je 323,53g /m
3
.  

 

Výpočet odstranění BSK5 a NL v KČOV:  

Použité rovnice určují přibližné množství odstraněných organických a 

nerozpuštěných látek ve vegetační KČOV.  

 

 Účinnost odstranění organických látek: 

c = 0,09 * 352,94 + 1,95 = 33,7 mg/l 

 

 Účinnost odstranění nerozpustných látek: 

c = 0,07 * 323,53 + 4,88 = 27,5 mg/l  
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Odhadována koncentrace organických látek na odtoku z vegetační KČOV je 33,7 mg/l 

BSK5 a 27,5 mg/l NL.  

 

Návrhové parametry vegetační KČOV:  

Základní návrhové parametry filtračního tělesa jsou plocha, objem, hydraulické 

zatížení    a doba zdržení. Údaje potřebné pro výpočet základních návrhových parametrů 

jsou převzaty z literatury Čištění odpadních vod v KČOV. Hloubka filtračního lože 0,8m je 

zvolena s ohledem na použitou emerzní mokřadní vegetaci tak, aby bylo zajištěno 

prorůstání kořenových systému celou hloubkou lože.  

 

 Plocha kořenového pole: 

A = Q24 * (ln c0 – ln c)/KBSK 

A = 141,1 * (ln 352,94 – ln 33,7)/ 0,1 

A = 3313,7m
2    

 

(c0,c – průměrná denní koncentrace BSK5 v přitékající a odtékající vodě 

KBSK – reakční) 

Plocha kořenového pole pro 830 obyvatel je 3313,7m
2
. Výsledná specifická plocha na 

jednoho EO je 3,99m
2
. 

 

 Objem filtračního prostředí vegetační čistírny: 

V = A * d 

V = 3313,7 * 0,8 

V = 2651m
3   

 

(A – plocha kořenového pole (m
2
) 

 d – hloubka lože, navrženo 0,8m) 
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 Hydraulická doba zdržení odpadní vody ve filtračním prostředí: 

t = (V * n)/ Q24                                  

t = (A * d * n) / Q24 

t = (3313,7 * 0,8 * 0,35)/ 141,1 

t = 6,6 dne 

(n – pórovitost zemního lóže, zvoleno 0,35)  

 

 Příčný průřez filtračního lože: 

Sp = Q24 / kf * i 

Sp = 141,1/500 * 1 

Sp = 0,28m
2

  

(kf – hydraulická vodivost substrátu 500 m/den 

 i – hydraulický sklon 1) 

 

 Hydraulické zatížení: 

LH = Q24 / A 

LH = 141,1 / 3313,7 

LH = 0,043 m/d = 43 mm/d 

Obecně se velikost hydraulického zatížení plochy vegetačního tělesa doporučuje v rozmezí 

30 - 50mm/d. [16]   

  

 

 

 

 



Tereza Kučerová: Návrh koncepce čištění odpadních vod obce Kyjovice 

 

 2009                                                                                                                                      41 

 

5.5 Technický popis kořenové čistírny odpadních vod                               

 

KČOV zajišťuje čištění odpadních vod z obce Kyjovice. Je řešeno tak, že umožňuje 

etapové rozšíření. Jednotná kanalizace dešťové a splaškové vody bude napojena na 

sběrnou nádrž. Přes česle, ze kterých bude odpad pytlovin, poteče odpadní voda do 

štěrbinové nádrže, jako mechanický stupeň předčištění. 

Ve štěrbinové nádrži dojde k usazování kalu a dál bude odpadní voda odtékat do 

KČOV , která se bude skládat ze dvou kořenových polí (50 x 50m) zapojených paralelně, 

se zajištěním přítoků na každé kořenovém poli. Celková plocha činí 5000m
2
. Plytké 

rybníky pro kořenová pole budou vyloženy svařenou fólií, vyplněna filtračním materiálem 

a vodními rostlinami. Pro rostlinou vegetaci použijeme rákos obecný (PHRAGMITES 

AUSTRALIS), chrastici rákosovitou a kosatec žlutý dle přiloženého schématu.    

 

       

Obrázek č.16 : Rákos obecný      obrázek č. 17 : chrastice rákosovitá     obrázek č.18 : kosatec žlutý 

   

Vyčištěná voda poteče do stávajícího rybníku, který bude upraven na sedimentační 

pole. Přes sedimentační pole bude také propuštěna dešťová voda. Recipientem je potok 

Pohančice, do kterého bude vtékat voda ze sedimentačního pole. 

Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 

Ornice a podornice bude použitá pro zpětné ohumusování plochy KČOV. Použitá 

přebytečná zemina z objektů KČOV bude použitá pro terénní úpravy plochy KČOV           

a obecních pozemků. V rámci terénních úprav bude provedena výsadba vhodné zeleně tak, 

aby byla KČOV maximálně zaústěna do okolního terénu.     
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5.6 Schéma kořenové čistírny odpadních vod 

 

Obrázek č. 19: Schéma vhodné KČOC 

 

1. Rozdělovací šachty – slouží k rovnoměrnému rozdělení přítoku odpadní vody do 

kořenových filtrů. Jsou navrhovány jako železobetonové monolitické, nebo z PE. 

2. Zatravňování šablony – slouží ke zpevnění vysvahování kořenových filtr                   

a k přirozenému propojení kořenového pole a zatravněné okolní plochy. Jsou 

navrhovány jako betonové prefabrikované. 

3. Infiltrační pásy – slouží v případě zakolmatování nátokového štěrkového prostoru 

k co nejefektivnějšímu obnovení průtokového režimu v kořenovém filtru. Jsou 

navrhovány z frakce kameniva jako rozdělovací štěrkový pás. 

4. Chrastice rákosovitá – její předností jsou velká odolnost vůči klimatickým 

podmínkám, její vegetační období začíná brzy na jaře a kořenový systém má hustý       

a mělký. 

5. Filtrační štěrkové pole – dochází v něm k hlavním čistícím procesům jako jsou 

filtrace, nitrifikace, denitrifikace i srážení. Je navrhováno z praného drceného 

kameniva frakce 4-8mm. 

6. Revizní šachtice DN 300- slouží ke kontrole a čištění rozdělovacího a sběrného 

potrubí v kořenových filtrech. Je navržena z PE.        
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7. Rozdělovací štěrkový pás – slouží k rovnoměrnému rozdělení přítoku a odtoku 

v kořenovém filtru. Je navrhováno z praného drceného kameniva frakce  63 - 128mm. 

8. Rákos obecný – jeho předností jsou velká odolnost vůči klimatickým podmínkám, 

jeho vegetační období končí v pozdním podzimu a kořenový systém má hustý              

a hluboký. [17]   

 

Mapka obce – návrh KČOV: 

 

Obrázek č. 20 : Vlastní návrh KČOV 

 

Popis mapky: 

1 jednotná kanalizace, 2 sběrná nádrž, 3 bezpečnostní přeliv při vysokých průtocích, 4 

rozdělovací šachty, 5 kořenové pole, 6 sedimentační nádrž (stávající rybník), 7 kontrolní 

šachta, 8 recipient Polančice 

 

 

 

 

1 

 
4 
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Závěr: 

 
Tento návrh nás přesvědčil o nutnosti čištění odpadních vod, vyčlenil podmínky, za 

jakých lze dosáhnout optimálních hodnot vypouštěných odpadních vod bez rizika 

znečištění povrchových a spodních pramenů, při dodržení platných vyhlášek a zákonů. 

Jsou zde uvedeny podmínky, z kterých musíme vycházet při návrhu koncepce čištění vod a 

následné realizaci čistírny odpadních vod. 

Výsledná hodnota této práce je, že vyčištění dešťové a odpadní vody z jednotné 

kanalizace lze provést navrženým způsobem kořenové čistírny odpadních vod a zachování 

stávajícího kalového rybníka. Lze využít možnosti této úpravy v rámci výstavby kořenové 

čistírny odpadních vod a následné funkci dočišťovací nádrže.  

Celkový obsah všech řešení dospěl k názoru, že čištění odpadních vod je nutné pro 

udržení nezávadné ekologie dalším generacím, obnovu vodních toků a živočichů. Stává se 

výhodným zpracovaným návrhem, který řeší nenásilné začlenění kořenové čistírny 

odpadních vod do daného prostředí s akceptovatelnými finančními náklady na výstavbu a 

následnou údržbu.    
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