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Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na problematikou nakládání s odpadními vodami 

z individuálních domácností, které nejsou připojeny na centrální splaškovou kanalizaci. 

Práce se věnuje relevantní legislativě, poskytuje přehled o dostupných technologických 

řešeních čištění odpadních vod z nejmenších zdrojů a srovnává jejich účinnost. Zabývá se 

také problematikou odděleného sběru jednotlivých typů odpadních vod a možnostmi jejich 

recyklace. Na případové studii dokumentuje proces návrhu optimálního řešení nakládání 

s odpadními vodami pro konkrétní stavební záměr, přičemž popisuje administrativní 

postup projednávání záměru s úřady a analyzuje možná řešení jak z environmentálního tak 

ekonomického hlediska.  

Klíčová slova: odpadní vody, čistírny odpadních vod, recyklace odpadních vod 

 

 

Summary  

The thesis is focused on the issue of wastewater removal from individual households that 

are not connected to central sewage canalization. The thesis considers relevant legislation 

issues, provides overview of available technological solutions of wastewater treatment 

from the smallest sources, and compares their efficiency. It also deals with the issue of 

different wastewaters types’ separation and reuse. It documents a design process of optimal 

wastewater removal solution for a concrete construction project where it describes the 

administrative side, and analyses the possible solutions from the environmental as well as 

from the economic point of view. 

Keywords: wastewater, wastewater treatment plants, wastewater reuse 
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je poskytnout přehled o problematice nakládání s odpadními 

vodami z domácností, které nejsou připojeny na centrální splaškovou kanalizaci, zhodnotit 

a porovnat účinnost v současnosti dostupných systémů a navrhnout vhodné řešení 

nakládání s odpadními vodami pro konkrétní stavební záměr rodinného domu v obci 

Vratimov - Horní Datyně v Moravskoslezském kraji.  

„Odvádění a čištění odpadních vod často vypovídá o kulturním, technickém a 

ekonomickém stupni rozvoje dané společnosti. V současné době jsou města nad 25 tisíc 

obyvatel na území ČR zásobována z 96 % vodou z vodovodů, 94 % je odkanalizováno a 

84% produkovaných odpadních vod je čištěno. Úroveň čištění odpadních vod je vyšší, než 

v některých zemích EU 15 (Belgie, Itálie, Portugalsko, Řecko).“[1] Stále je zde však 

mnoho lokalit, které systémem kanalizace, zakončeným centrální čistírnou odpadních vod 

(dále jen ČOV) vybaveny nejsou a z ekonomických důvodů nebudou moci být ani v 

budoucnu. „Dle statistik Českého statistického úřadu jsou v České republice vypouštěny 

odpadní vody z veřejných kanalizací nezakončených ČOV od cca 23% obyvatel. Jedná se 

tedy o cca 3 mil. obyvatel, kteří odpadní vody předčišťují v septicích či je akumulují ve 

vyvážených jímkách (žumpách).“ [2] 

Mnoho obcí s více než 2000 obyvateli, které by na základě závazků České republiky, 

plynoucích ze směrnice 91/271/EHS (viz dále), měly být odkanalizovány do konce roku 

2010, nebude schopno těmto závazkům dostát.  

Komplexní ochrana povrchových vod vyžaduje také řešení problematiky zpracování 

odpadních vod z malých zdrojů znečištění - tj. z obcí do 2000 obyvatel a z rozptýlené 

zástavby.  

Nutnost hledání vhodného řešení nakládání s odpadními vodami ve výše uvedených 

případech často přechází na jednotlivé domácnosti. Touto otázkou se musí zabývat nejen 

investoři novostaveb, ale od 1. ledna 2008 také dosavadní provozovatelé septiků, neboť 

k tomuto datu podle článku II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. zanikají povolení k vypouštění 

odpadních vod vydaná do prosince 2001. 



Klára Hanelová: Způsoby nakládání s odpadními vodami 

30.4.2009                                                                                                                    2

V současné době existuje mnoho variant individuálních řešení nakládání s odpadními 

vodami, které se však liší svými ekologickými a ekonomickými parametry, jež je třeba vzít 

v úvahu při zpracovávání konkrétního návrhu řešení pro domácnost. Při navrhování řešení 

je nutno vycházet z platné legislativy. Významnou roli zde hraje také postoj místně 

příslušného vodoprávního úřadu, který má v této oblasti dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

rozhodující pravomoci. 

Tato práce reaguje na výše nastíněnou situaci, poskytuje vhled do dané problematiky, a 

porovnává možné způsoby řešení nakládání s odpadními vodami z individuálních 

domácností, které nejsou připojeny na kanalizaci zakončenou centrální ČOV. Práce 

obsahuje případovou studii, na které dokumentuje proces návrhu řešení pro konkrétní 

stavební záměr.  
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2. Legislativa k vypouštění odpadních vod 

2.1 Úvodní ustanovení a přehled legislativních nástrojů 

Jedním z dílčích cílů státní politiky životního prostředí je zlepšování čistoty povrchových, 

a podzemních vod.  

Hlavním legislativním nástrojem v oblasti vodohospodářské politiky je zákon č. 254/2001 

Sb., tzv. „vodní zákon“, jehož účel a předmět shrnuje odstavec 1 § 1: 

„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 

zajistit bezpečnost vodních děl.“[3] 

Cíl ochrany povrchových a podzemních vod je sledován také v pasáži vodního zákona, 

týkající se odpadních vod – viz níže. 

Legislativa v oblasti odpadních vod je v České republice dále pokryta následujícími 

právními dokumenty: 

− Novela zákona o vodách č. 20/2004 Sb. 

− Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

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

− Vyhláška č. 432/2001 Sb. – Doklady k žádostem a náležitostech vyjádření. 

− Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon 274/2001 Sb.  

− Nařízení vlády č. 61/2003 – 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 

− Nařízení vlády č. 229/2007, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

Uvedená česká legislativa byla ovlivněna implementací Směrnice č. 91/271/EHS ze dne 

21. května 1991 o čištění městských odpadních vod a dále základním právním předpisem 
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Evropského parlamentu a Rady, ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti 

vodní politiky členských států – směrnicí 2000/60 ES ze dne 23. října 2000. 

Na relevantní pasáže výše uvedených právních předpisů se odkazuji v dalších kapitolách, 

zde se věnuji pouze obecným ustanovením. 

2.2 Definice odpadních vod: 

Odpadní vody jsou v § 38 odstavci 1 zákona 254/2001 Sb. definovány takto: 

 „Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po 

použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové 

vody z odkališť nebo ze skládek odpadu.“ [3] 

Odpadní voda je tedy voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností.  

2.3 Klasifikace odpadních vod: 

§ 2 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. vymezuje dva typy odpadních vod [4]: 

- Průmyslové odpadní vody 

- Městské (komunální) odpadní vody 

V literatuře je často vyčleňována třetí kategorie odpadních vod – vody splaškové, které 

výše uvedené nařízení vlády uvádí pouze jako součást vod městských. Pro účely této práce 

splaškové vody vyčleňuji jako samostatnou kategorii.  

Průmyslové odpadní vody 

§ 2 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. vymezuje pojem takto: „Pro účely tohoto nařízení se 

rozumí: průmyslovými odpadními vodami - odpadní vody uvedené v části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, jakož i odpadní vody v této části přílohy neuvedené, jsou-li vypouštěny 

z výrobních nebo jim obdobných zařízení.“ [4] 

Průmyslové odpadní vody jsou tedy vody použité a znečištěné při výrobních procesech 

včetně vod chladících. Řadí se mezi ně i odpadní vody ze zemědělství. Různorodost 

průmyslové výroby je příčinou značné rozmanitosti složení průmyslových odpadních vod. 
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Obsahují látky, které nacházíme i ve vodách splaškových, často jsou však přítomny ve 

výrazně odlišných koncentracích a dále mohou obsahovat řadu velmi specifických látek. 

Pro čištění průmyslových odpadních vod se v souladu s jejich rozmanitostí používají různé 

způsoby, jejichž vhodnost je závislá na látce, kterou je třeba odstranit i na celkovém 

složení vody a v neposlední řadě i na vlastní technologii. [5]  

Městské (komunální) odpadní vody 

§ 2 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. vymezuje pojem takto: „Pro účely tohoto nařízení se 

rozumí:městskými odpadními vodami odpadní vody vypouštěné z domácností nebo služeb, 

vznikající převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech 

(splašky), popřípadě jejich směs s průmyslovými odpadními vodami nebo s dešťovými 

vodami.“ [4] 

„Městské vody jsou tedy směsí splaškových i průmyslových odpadních vod, která vznikla 

v jednotné městské kanalizaci včetně srážkových a balastních (podzemních) vod. Balastní 

(podzemní) a srážkové vody jsou ovšem příměsí všech typů odpadních vod.“ [5] 

V této práci se nadále budu zabývat především vodami splaškovými, které jsou relevantní 

vzhledem k zaměření této práce a které zde proto vyčleňuji. 

Splaškové odpadní vody 

„Jsou odpadní vody vypouštěné 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 

je množství od 1 obyvatele za den. Průměrně se počítá se specifickou produkcí 

splaškových vod 150 l / osoba x den.“ [5] Charakteristiky obsahu znečišťujících látek ve 

splaškových odpadních vodách jsou uvedeny v kapitole 3 této práce.  

2.4 Ochrana jakosti vod 

V naprosté většině případů musí být odpadní voda před vypuštěním do vodotečí (ve 

zvláštních případech do podzemních vod) čištěna, jak ukládá § 38 zákona 254/2001 Sb. o 

odpadních vodách:  

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

jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. 
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Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad1 povinen přihlížet k nejlepším 

dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. Ten, kdo vypouští 

odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím 

vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky 

těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a příslušnému  

správci  povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím 

stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost 

předkládání výsledků těchto měření.“ [3] 

„Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. Vypouštění 

odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné 

látky (§ 39 odst. 3) do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních vniknout, lze 

povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na 

základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod.“ [3] 

 „Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad 

nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Přitom je vázán ukazateli 

vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění 

povrchových vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a 

náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, které stanoví vláda 

nařízením. K omezení znečišťování povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a 

zvlášť nebezpečnými závadnými látkami (§ 39 odst. 3) může vláda přijmout  na  návrh  

Ministerstva životního prostředí Program na snížení znečištění povrchových vod 

nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami.“ [3] 

„Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

vodoprávní úřad 

   a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování vyhovujícího stavu povrchových nebo 

podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů, 

                                                 
1 Státní správu podle vodního zákona vykonávají vodoprávní úřady (což je nové označení pro dosavadní 
vodohospodářské orgány) a Česká inspekce životního prostředí jako zvláštní orgán státní správy podřízený 
Ministerstvu životního prostředí. Vodoprávními úřady jsou obce, okresní úřady, kraje (krajské úřady) a 
ministerstva zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, dopravy a spojů a obrany jako ústřední 
vodoprávní úřady. [4] 
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   b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do životního 

prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.“ [3]  

„Vyžadují-li to nutné zájmy ochrany vod, může vodoprávní úřad stanovit přípustné 

hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod přísnější než hodnoty stanovené vládou 

nařízením podle odstavce 5, případně stanovit další ukazatele a jejich přípustné hodnoty. 

Obdobně to platí i v případech ukazatelů znečištění a jejich hodnot stanovených vládou 

podle § 31 a 35.“ [3]  

„Vodoprávní úřad může na základě žádosti znečišťovatele povolit ve výjimečných 

případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod do 

provozu, při zkušebním provozu, nezbytných opravách či změnách zařízení ke 

zneškodňování odpadních vod a při haváriích těchto zařízení a v případech, kdy odpadní, 

popřípadě zvláštní vody budou do povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při 

současném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti 

povrchových vod, vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění 

odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením podle odstavce 5 nebo 

podle § 31.“ [3] 

2.5 Čištění odpadních vod z hlediska evropské legislativy: 

Hlavním legislativním nástrojem EU, relevantním pro tuto oblast, je směrnice  Rady 

91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, jejíž článek 4 uvádí následující: 

„Členské státy zajistí, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly 

před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění, a to 

nejpozději do:  

− 31. prosince 2000 u všech vypouštění z aglomerací s počtem ekvivalentních obyvatel 

vyšším než 15 000 EO,  

− 31. prosince 2005 u všech vypouštění z aglomerací s počtem ekvivalentních obyvatel v 

rozmezí 10 000 až 15 000 EO,  

− 31. prosince 2005 u všech vypouštění do sladkých vod a do ústí řek z aglomerací s 

počtem ekvivalentních obyvatel v rozmezí 2 000 až 10 000 EO.“ [6] 
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„U nově přijímaných států pak byla v přístupových jednáních přímo dohodnuta lhůta pro 

odklad naplňování a stanoveno tzv. "přechodné období", což odpovídá prodloužení 

termínů ke splnění nároků směrnice. Pro Českou republiku bylo vyjednáno - s ohledem na 

úroveň ekonomiky i stavu vodohospodářské infrastruktury - přechodné období do r. 2010.“ 

[7] 

„Pokud jde o závazky České republiky, v souhrnu lze definovat 4 základní body nutné pro 

naplnění požadavků dané směrnice a to:  

- vybavit aglomerace větší než 2 000 EO sběrným systémem městských odpadních 

vod 

- zajistit, že městské OV v aglomeracích větších než 2 000 EO vstupující do 

sběrných systémů budou před vypuštěním podrobeny sekundárnímu nebo jinému 

ekvivalentnímu čištění,  

- zajistit, že městské OV vstupující do sběrných systémů v aglomeracích větších než 

10 000 EO budou před vypuštěním vyčištěny podle přísnějších požadavků,  

- zajistit, že městské OV vstupující do sběrných systémů v aglomeracích menších než 

2 000 EO budou před vypuštěním podrobeny "přiměřenému čištění".“[8] 

Ukazuje se, že největším problémem v České republice bude naplnění závazku zajištění 

čištění odpadních vod z aglomerací větších než 2000 EO. Problémem ale nadále zůstávají i 

aglomerace menší.  
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3. Ukazatele znečištění odpadních vod 

3.1 Organické znečištění 

„Odpadní vody obsahují obvykle velmi pestrou směs organických i anorganických látek. 

Kvalitativní i kvantitativní stanovení jednotlivých látek (sloučenin) by bylo velmi pracné, 

zdlouhavé a drahé. Proto se organické látky obvykle stanovují pouze skupinově, tj. jako 

suma všech organických látek. K tomuto skupinovému stanovení se používají následující 

ukazatele:  

- chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

- biochemická spotřeba kyslíku (BSK)  

- případně organický uhlík (Corg).  

CHSK, BSK, Corg jsou tedy mírou obsahu organického znečištění.“ [8] 

Metody stanovování těchto ukazatelů jsou normovány. Rozbory vod provádí akreditované 

laboratoře.  

Pokud jde o domovní čistírny odpadních vod (DČOV), dle přílohy 1 nařízení vlády 

61/2003 Sb. se stanovuje CHSKCr – tedy stanovení CHSK dichromanovou metodou a 

BSK5 – pětidenní metoda stanovení (a obsah nerozpuštěných látek – viz dále). Vodoprávní 

úřad může stanovit další ukazatele a jejich přípustné hodnoty, vyžadují-li to zájmy ochrany 

vod. [4]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.  

3.2  Dusík a fosfor 

Dusík a fosfor patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, které jsou nezbytné pro 

rozvoj mikroorganismů. Jejich zvýšené obsahy mohou vést k trofizaci povrchových vod. 

Jsou proto řazeny mezi ukazatele znečištění vod. Stanovují se jako amoniakální dusík (N-

NH4
+), celkový dusík(Ncelk.) a celkový fosfor (Pcelk.). Pro DČOV obvykle není stanovování 

obsahu těchto prvků ve vypouštěných odpadních vodách vyžadováno, vodoprávní úřad 

však může rozhodnout jinak. 
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3.3 Další ukazatele znečištění 

„Dalšími sledovanými ukazateli v odpadních vodách jsou: obsah nerozpuštěných látek 

(NL), pH, organické polutanty (těkavé a netěkavé), anorganické polutanty (kovy, 

anionty).“ [8] 

Látky obsažené v odpadních vodách můžeme obecně rozdělit na rozpuštěné a nerozpuštěné 

(viz tabulka č. 1); zvláštní skupinu tvoří látky vzlínavé. Za znečištění se ale považuje i 

například tepelné znečištění. [8] Přehledné členění znečišťujících látek v odpadních vodách 

uvádí tabulka 1. 

Tabulka č. 1: Přehled znečišťujících látek v odpadních vodách [8] 

biologicky rozložitelné cukry, mastné kyseliny organické 

biologicky nerozložitelné barviva 

Rozpuštěné 

anorganické těžké kovy, sulfidy 

biologicky rozložitelné škrob, bakterie 

biologicky nerozložitelné plasty, papír 

usaditelné celulosová vlákna 

koloidní bakterie 

organické 

neusaditelné 

plovoucí papír 

usaditelné písek, hlína 

Nerozpuštěné 

anorganické 

neusaditelné brusný prach 

3.4 Znečištění splaškových vod 

„Hlavní podíl znečišťujících látek splaškových odpadních vod připadá na moč a fekálie (až 

80% organických látek ve splašcích). Sušinu fekálií tvoří zbytky střevních bakterií, lipidy, 

bílkoviny, polysacharidy a jejich rozkladné produkty. Asi jen 10 % sušiny fekálií tvoří 

anorganické látky a to malé množství anorganického dusíku a fosfor v nerozpuštěné formě 

vázaný na vápník a hořčík. Z moči se uvolňují dusíkaté látky – hlavně močovina, méně 

aminokyseliny a amoniakální dusík, dále dusíkaté heterocyklické sloučeniny, fenol, 

chloridy a močové barvivo – urochrom. Ze specifických látek se v moči vyskytují 
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v malých koncentracích steroidní sloučeniny a žlučová barviva. Z organických látek se 

dále vyskytují sacharidy a další bezdusíkaté látky a lipidy. Z anorganických látek dominují 

ve splaškových odpadních vodách zejména sodík, chloridy a sírany. Dále jsou zde 

přítomny tenzidy – polyfosforečnany, zeolity, boritany, komplexotvorné látky atd.“ [5]  
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4. Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění 
odpadních vod 

Nezbytný stupeň čištění odpadních vod vyplývá z Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. a 

nařízení vlády č. 229/2007, kterým se mění toto nařízení, které stanoví tzv. emisní 

standardy.  

Emisními standardy se podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. rozumí „nejvýše přípustné 

hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení“.[4] 

Emisními limity se podle tohoto nařízení rozumí „nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů 

znečištění odpadních vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových“. [4]  

Emisní standardy jsou vztaženy ke kapacitě odpadních vod vyjádřené v počtu 

ekvivalentních obyvatel (dále jen EO). 1 EO je definován produkcí znečištění 60 g BSK5 

za den. [8] Podrobnější přehled hodnot specifického znečištění v g/den na 1 obyvatele 

uvádí tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Orientační hodnoty produkce specifického znečištění v g / den na 1 obyvatele 

(populační ekvivalent) [8] 

Ukazatel specifického znečištění 

Látky Ostatní 

Látky 

Minerální Organické Veškeré BSK5 CHSK Nc Pc 

nerozpuštěné:        

a) usaditelné 10 30 40 20 40 1 0,2 

b) neusaditelné 5 10 15 10 20 - - 

rozpuštěné 75 50 125 30 60 10 2,3 

Celkem 90 90 180 60 120 11 2,5 
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Tedy 1 ekvivalentní obyvatel (pro střední Evropu) představuje následující znečištění za 

den:  

60 g BSK5  pro veškeré organické znečištění 

55 g VNL pro veškeré nerozpuštěné látky 

125 g VRL pro veškeré rozpuštěné látky 

180 g VL pro veškeré (rozpuštěné i nerozpuštěné) látky [8] 

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod pro různé velikostní 

kategorie ČOV podle počtu EO jsou uvedeny v příloze č.1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

Tato příloha je rozdělena na část A, týkající se městských odpadních vod, a na část B, 

týkající se průmyslových odpadních vod.  

V novelizované příloze č. 1 k nařízení 61/2003 Sb. ve znění nařízení vády 229/2007 Sb. 

jsou pro městské odpadní vody nově stanoveny emisní standardy i pro velikostní kategorii 

ČOV < 500 EO a to pro ukazatele BSK5, CHSK a NL. Hodnoty pro tyto malé zdroje 

znečištění jsou poněkud vyšší než u ostatních kategorií. U dalších velikostních kategorií 

jsou stanoveny emisní standardy také pro některé další ukazatele znečištění, jako jsou N-

NH4
+, Ncelk a Pcelk. 

Na základě článku 5 směrnice Rady 91/271 EHS vymezuje § 10 nařízení vlády č. 61/2003 

Sb.  „všechny povrchové na území České republiky jako citlivé oblasti.“ [4]  

Emisní standardy, dané nařízením vlády, vycházejí z požadavků směrnice Rady 

91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Emisní standardy jsou uvedeny 

v koncentracích ukazatelů znečištění (Tabulka 1a přílohy č. 1 nařízení 61/2003 Sb.) a 

v minimálních procentech úbytku (Tabulka 1b přílohy 1 nařízení 61/2003 Sb.). Uvedené 

tabulky emisních standardů přípustného znečištění odpadních vod pro městské odpadní 

vody jsou přílohou č. 1 této práce. 

Pro provozovatele ČOV jsou závazné emisní limity, nikoli emisní standardy. Emisní limity 

stanovuje místně příslušný vodoprávní úřad, který je uvádí jako součást povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Stanovení emisních limitů se má podle 

nařízení odvíjet od druhu vypouštěných odpadních vod, typu a množství znečištění ve  
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vypouštěných odpadních vodách. Metodikou stanovování emisních limitů se zabývá 

Metodický pokyn k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále jen Metodický pokyn), který je 

určený vodoprávním úřadům a České inspekci životního prostředí. Metodický pokyn 

uvádí: 

„Obecně mohou být emisní limity stanoveny přísněji než jsou emisní standardy, vyžaduje-

li to dosažení požadovaných imisních standardů a dalších jakostních cílů, avšak vždy v 

hodnotě z intervalu mezi emisním a imisním standardem v souladu s možnostmi nejlepších 

dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod.“[10] 

Vodoprávní úřad by měl tedy přihlížet k imisním standardům a vycházet z cílů ochrany 

vod. Imisní standardy nabývají dále na významu od roku 2010, neboť „rámcová směrnice 

2000/60/ES požaduje, aby všechna vypouštění odpadních vod do vod povrchových byla 

regulována podle tzv. kombinovaného přístupu“. [10] 

„Od 1.1.2010 stanoví vodoprávní úřad cílové emisní limity kombinovaným způsobem tak, 

aby imisní standardy stanovené v tabulce 1 přílohy č. 3 k nařízení a jakostní cíle přílohy  

č. 2 k nařízení byly dosaženy v požadovaných lhůtách při respektování principu, že 

požadavek vodoprávního úřadu nesmí být nad rámec definovaný nejlepší dostupnou 

technikou ve výrobě a nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních 

vod.“ [10] 

Příloha č. 2 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je přílohou  č. 2 této práce.   

Tabulka 1 přílohy č. 3 k nařízení č. 61/2003 Sb. – Imisní standardy ukazatelů přípustného 

znečištění povrchových vod – je zařazena jako Příloha 3 této práce. 

Jak je vidět z předchozí statě, problematika emisních i imisních standardů je v naší 

legislativě poměrně propracovaná, směřuje k cíli ochrany povrchových a podzemních vod 

a je v souladu s legislativou evropskou. Nicméně, oblast nejmenších ČOV do 50 EO 

(DČOV), která i dle Metodického pokynu vykazuje značná specifika, je příslušnými 

vládními předpisy poněkud opomíjena. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. uvádí ve svém §9, 

odstavci 1 pouze následující:  

„Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových z jednotlivých rodinných 

domků a staveb pro individuální rekreaci a jiných staveb obdobné velikosti postupuje 

vodoprávní úřad podle tohoto nařízení přiměřeně.“ [10] 
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Metodický pokyn však specifikuje případ, kdy je odtok z domovní čistírny odpadních vod 

zaústěn přímo do vod povrchových – uvádí následující: „pro tuto variantu DČOV platí 

emisní limity určené podle tabulky 1a přílohy 1 k nařízení" [10] (Tabulka je uvedena jako 

příloha č. 1 této práce.) 

Postupům pro povolování čistíren odpadních vod v kategorii do 50 EO (DČOV) se 

podrobněji věnuje Metodický pokyn ve své příloze II, v části 1a: „Kategorie ČOV do 50 

EO - Metodika pro povolování čistíren odpadních vod do 50 EO (DČOV)“, která je 

přílohou č. 4 této bakalářské práce. Metodický pokyn zde uvádí instrukce pro volbu 

vhodné třídy DČOV (respektive požadovaných emisních limitů), přičemž zdůrazňuje 

význam lokality, ve které má být DČOV umístěna. Metodický pokyn se tedy v této oblasti 

pro rozhodování vodoprávních úřadů stává zásadním dokumentem.  

Metodický pokyn se v uvedené pasáži navíc dotýká také problematiky vypouštění 

odpadních vod do půdních vrstev, která je jinak v legislativních předpisech řešena pouze 

vágně: 

- odst. 4 § 38 zákona 254/2001 o vodách uvádí: „Vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domků a staveb 

pro individuální rekreaci na základě individuálního posouzení jejich vlivu na jakost 

podzemních vod. Odpadní vody nesmějí být vypouštěny přímo do pásma 

nasycení“.[3] 

- v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je tato problematika dotčena pouze obecným 

vyjádřením o přiměřeném přístupu v § 9 odstavec 1 – viz výše.  

Metodický pokyn  - viz [10] - uvádí pro případ vypouštění odpadních vod do půdních 

vrstev příklad jejich přečištění čistírnou třídy III, tedy čistírnou s největší účinností čištění 

(obvykle DČOV doplněná dalším stupněm čištění – např. membránovou nebo pískovou 

filtrací). 

Další podrobnosti povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 

podzemních z individuálních domácností vymezuje „Metodický návod odboru ochrany 

vod Ministerstva životního prostředí k postupu vodoprávních úřadů v souvislosti se 

zánikem povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních“ 

(dále jen Metodický návod). Metodický návod se vztahuje k „§ 8 odst. 1 písm. c) a § 38 
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zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a k článku II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ [11] Tento Metodický návod blíže 

specifikuje zařízení, sloužící k akumulaci nebo k čištění odpadních vod z individuálních 

domácností a věnuje se podrobněji také problematice povolování nepřímého vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních (přes půdní vrstvy). Metodický návod je tedy spolu 

s Metodickým pokynem v tomto směru pro vodoprávní úřady významným vodítkem. 

Chybějícím článkem jsou v naší legislativě emisní standardy pro vypouštění odpadních 

vod do vod podzemních přes půdní vrstvy. Tyto standardy však pravděpodobně není 

možno stanovit s ohledem na nutnost individuálního posouzení vlivu na jakost podzemních 

vod, jak je uvedeno v odst. 4 § 38 zákona 254/2001. 
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5. Způsoby nakládání s odpadními vodami 
z individuálních domácností 

„Pokud není v obci obecní kanalizace sloužící veřejné potřebě zakončená čistírnou 

odpadních vod nebo není napojení nemovitosti na tuto kanalizaci technicky možné (§ 3 

odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích) či ekonomicky únosné, mají 

majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí zařízení určených pro 

individuální čištění odpadních vod.“ [11] 

„Zařízení určená k individuálnímu čištění odpadních vod jsou septiky (doplněné dalším 

stupněm čištění) a domovní čistírny odpadních vod. Žumpy slouží pouze k akumulaci 

odpadních vod.“ [11] 

„Povinnost mít domovní čistírnu odpadních vod neukládá žádný zákon a nevyplývá ani z 

žádných právních předpisů EU. Zákonnou povinností je, aby každý majitel septiku nebo 

domovní čistírny odpadních vod, který vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo 

podzemních, měl platné povolení k tomuto vypouštění odpadních vod.“ [12] 

„Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění do 50 

EO postupuje vodoprávní úřad přiměřeně podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (§ 9 odst. 1 

tohoto nařízení).“ [12] Podkladem pro povolování je také Metodický pokyn odboru 

ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a Metodický návod odboru ochrany 

vod Ministerstva životního prostředí k postupu vodoprávních úřadů v souvislosti se 

zánikem povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. 

Relevantní pasáže z uvedených dokumentů jsou citovány v předchozí kapitole.  

"Podle § 38 odst. 3 vodního zákona je vodoprávní úřad povinen při stanovování podmínek 

v povolení k vypouštění přihlížet k nejlepším dostupným technologiím. Výraz "přihlížet" 

neznamená vždy striktně vyžadovat nejnovější či nejmodernější technologii v oblasti 

zneškodňování odpadních vod, ale je třeba zvolit efektivní řešení (jak z hlediska 

technického tak ekonomického) podle konkrétních požadavků na jakost povrchových nebo 

podzemních vod v dané lokalitě.“ [11] 

Jak již bylo uvedeno výše, existují dva základní způsoby nakládání s odpadními vodami 

z domácností bez připojení na kanalizaci zakončenou centrální ČOV:  
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1) akumulace (jímka na vyvážení – žumpa)  

2) čištění s následným vypouštěním do recipientu (septik, ČOV) 

V následující pasáži této kapitoly uvádím přehled základních technologických a 

konstrukčních parametrů dostupných systémů, přičemž největší pozornost věnuji 

domovním čistírnám odpadních vod. Srovnání vhodnosti využití jednotlivých systémů 

nakládání s odpadními vodami je věnována kapitola 6. Na tomto místě bych ráda 

upozornila, že hodnocení konstrukčních řešení jednotlivých systémů ČOV není cílem této 

práce. 

5.1 Jímka na vyvážení – žumpa 

„Žumpa je podzemní vodotěsná nádrž bez odtoku používaná ke shromažďování  

splaškových odpadních vod. Podle ČSN 75 6081 – Žumpy – se žumpy budují pouze tam, 

kde splaškové odpadní vody nebo odpadní vody s toxickými látkami nelze odvádět do 

stokové sítě s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být 

z ekonomických nebo jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod 

podle platných norem ČSN EN 12566 (např. ČSN EN 12566-3) a podle ČSN 75 6402, či 

zneškodňovány jiným zvláštním způsobem. Žumpy, jako bezodtokové nádrže, se nesmějí 

opatřovat odtokem a přelivem. Všechny přiváděné a shromažďované odpadní vody musí 

být ze žumpy vyváženy a hygienicky nezávadně zneškodňovány.“[13] Aby se zabránilo 

přeplnění žumpy, je důležité pravidelně kontrolovat množství odpadní vody a při 

překročení maximální hladiny zajistit její vývoz. [1] 

Žumpy jsou řešeny jako nádrže (v dnešní době obvykle plastové, ale také kovové) tvaru 

válce, kvádru, krychle apod. Součástí každé jímky je minimálně jeden otvor o rozměrech 

600 x 600 mm. Umístění jímky je vhodné volit tak, aby manipulace s odpady při 

vyčerpávání jímky byla co nejsnadnější a případné průsaky neohrozily podzemní zdroje. 

Dno jímky je doporučeno provést se sklonem min. 2% k místu čerpání a umožnit tak 

dokonalé vyčerpání jímky. Mezi stěnou budovy a žumpou má být volena minimální 

vzdálenost 1 m. Do žumpy není povoleno přivádět dešťové vody. [1] 

Žumpa je po technologické stránce nejjednodušším řešením nakládání s odpadními 

vodami. Není však ani zdaleka řešením ideálním (více viz kapitola č. 6 této práce).   
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5.2 Septik 

„Septik je průtočná nádrž, která slouží k zachycení usaditelných látek a k jejich částečné 

mineralizaci v anaerobních podmínkách.“ [14] „Obsah se rozděluje na sesychající kal a 

splaškovou vodu, jež se odvádí mimo nádrž. Interval vyvážení se u nich prodlužuje na rok 

i déle.“ [15]  „Septik může být rozdělen na dvě komory (septik prostý) nebo na tři komory 

(septik biologický). Účinnost čištění pomocí septiku prostého je poměrně malá – cca 15% 

BSK. Často dochází k vyplavování vyflotovaného kalu.“ [14]  

„Biologický septik se od septiku prostého liší dobou zdržení a doplněním o příčku. Pro 

dosažení vyššího čistícího účinku je nádrž septiku rozdělena do více (obvykle tří) komor a 

nátok a odtok jsou kryty nornou stěnou. Tím se zabraňuje unikání větších zachycených 

látek do další sekce a následně do odtoku.“ [14] 

„Septik SL (II. Generace) tvoří intenzfikovaný septik, kde bylo snahou zachovat jeho 

dlouhodobou bezobslužnost při současném zmenšení objemu a zvýšení účinnosti. Toho je 

dosaženo tím, že je výrazně prodloužena dráha vodní částice vestavbou svislých dělicích a 

norných stěn do druhé a třetí komory. Tím se jednak zvýší účinnost zařízení a vytvoří se 

podmínky pro intenzivnější a řízené nastartování anaerobních rozkladných procesů. 

Anaerobní biocenóza prorůstá množství dělicích příček a je obsažena v kalu u dna nádrže. 

Voda usměrněná do spodní kalové části je tím zároveň čištěna. Zapojením kalové části do 

čisticího procesu zaniká potřeba zvětšování objemu. Pro zrychlení rozkladu a odstranění 

zápachu je možno přidávat komerčně dostupné přípravky obsahující směs 

mikroorganismů.“ [14] 

„Samostatné čištění odpadních vod pomocí septiku však nesplňuje současné, legislativou 

stanovené, požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Vodu, která se tímto 

způsobem předčistí jen na 15 až 30 %, nelze vypouštět do běžných recipientů. Bez dalšího 

dočištění lze do recipientu takto přečištěné vody vypouštět jen výjimečně – ze samostatně 

stojících objektů do 5 EO.“ [1] „Proto se septiky kombinují s pískovými nebo zemními 

filtry, jež ji dočistí na zhruba 85 %. Je však třeba počítat s tím, že po 15 letech je nutné 

drenážní trubky i vrstvy písku, štěrku a další součásti obnovit.“[15] Další variantou 

dočištění mohou být kořenové čistírny, jejichž popis uvádím v samostatné podkapitole. 

Nákres septiku se zemním filtrem je na obrázku 1. 
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Obr. č. 1: Nákres septiku se zemním filtrem [16]  

 

Legenda k obr. č.1: 

1 – septik, 2 – rozvodné potrubí, 3 – filtrační vrstva písku, 4 – štěrk, 5 – odvětrání, 6 – geotextilie, 7 

– podkladní beton, 8 – pískové lože nebo podkladní beton, 9 – zásyp vykopanou zeminou [16] 

„Doporučená četnost vyvážení septiku je minimálně jednou za rok. Množství kalu 

určeného k odvozu činí asi 90 l / osobu x rok. Při odvozu kalu se ponechává přibližně 0,15 

m kalu v septiku pro jeho naočkování. Septik má být vždy vybaven pevným stropem 

s kontrolními otvory do každé komory a dokonale odvětrán. Mezi stěnou budovy a 

septikem má být volena minimální vzdálenost 1 m. Do septiku není povoleno přivádět 

dešťové vody.“ [1] 

Septik (s dalším stupněm čištění) je vhodný zvláště pro rekreační objekty, neboť ke svému 

provozu nevyžaduje žádnou energii a snáší nárazové zatížení. 

5.3 Domovní čistírna odpadních vod (DČOV) 

5.3.1 Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod 

„V dnešní době existuje velké množství různých technologií DČOV, jsou však založeny na 

stejném principu – biologickém (či biochemickém) procesu, využívajícím schopnosti 

mikroorganismů mineralizovat organické látky přítomné v odpadní vodě. Předpokladem 

pro biologické čištění je především biologická rozložitelnost látek obsažených v odpadní 

vodě, nesmí být přítomny látky toxické pro organismy, pomocí kterých čištění probíhá. Za 

takovéto látky považujeme těžké kovy, zejména chrom, měď a stříbro. Z dalších látek 
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může organismům škodit například chlór. Ve vodovodní síti se chlór jako desinfekce 

používá, ale díky jeho těkavosti se ho na čistírnu dostane minimální množství, které 

organismům tolik neškodí. Je však třeba eliminovat používání čisticích prostředků na bázi 

chlóru, které mohou zcela zlikvidovat mikroflóru ČOV. Mezi další toxiny patří například 

oxidy síry. Z chemického hlediska je také důležité sledovat pH vody, která se dostane do 

styku s mikroorganismy. Důležité je také zamezit dalším rušivým vlivům. To je například 

tvorba pěny při provzdušňování. Příčinou bývají nejčastěji povrchově aktivní látky - 

tenzidy. Problematické bývá i kolísání zatížení. Za účelem omezení negativního vlivu 

nepravidelného nátoku se do systému čištění zařazují tzv. stabilizační nádrže.“ [14] 

„Proces čištění probíhá ve třech stupních:  

1) Mechanické předčištění (tj. odstranění nejhrubších částic, které jsou v odpadní 

vodě obsaženy a jež by mohly v dalších částech ČOV způsobit mechanické 

problémy (ucpávání atd.).  

2) Biologické čištění (aktivace, biofiltry, biodisky), kde je pomocí směsné kultury 

mikroorganismů odstraněno z vody znečištění v rozpuštěné formě. Tímto procesem 

aktivace dojde k likvidaci 99 % všech patogenních mikroorganismů v odpadní vodě 

původně přítomných. 

3) Dočištění - přečištěná voda s obsahem mikroorganismů ve formě vloček (tedy 

suspenze) natéká do sedimentační části (dosazovací nádrž), kde se díky gravitaci tyto 

vločky usazují a vrací do biologické části, zatímco odsazená a mechanicky i biologicky 

vyčištěná voda odtéká z hladiny do odtoku z ČOV. Každá ČOV má poté kalový prostor, 

kam se z výše popsaného procesu přečerpávají přemnožené mikroorganismy, postupně se 

zahušťují a po určitém čase je třeba je odčerpat. Další likvidace může být obvykle 

skládkování, kompostování, popř. další zpracování. Přebytečný kal je produkován všemi 

ČOV bez rozdílu.“ [18] 

V následující pasáži uvádím stručný přehled některých základních technologií a 

mechanismů, používaných v uvedených třech stupních čištění v mechanicko-biologických 

DČOV.  

„Ad 1) Mechanické předčištění má za úkol zbavit vodu hrubých nečistot. Například 

zbytků potravin, dřeva, chlupů, písku, štěrku a podobně. K zachycení nejhrubších nečistot 
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slouží takzvané česle. U DČOV se obvykle jedná o zařízení typu síta, které se musí ručně 

čistit.“ [14] 

„Další nezbytnou součástí stupně mechanického předčištění je usazovací nádrž. Pomocí 

tohoto zařízení, fungujícího na principu sedimentace, se voda vyčistí od jemnějších, ale pro 

další zařízení z hlediska funkčnosti nebezpečných nečistot jako je písek štěrk a podobně.“ 

[14] 

„Dále může být zařazena vyrovnávací (nebo též akumulační) nádrž. Jedná se o zásobník 

odpadní vody, kde se vyrovnává koncentrace odpadních látek tak, aby na samotné čistění 

voda proudila vždy s podobnou koncentrací znečištění a ve stálém průtoku.“ [14] Tím je 

zajištěn efektivnější proces čištění v biologické části ČOV. 

Ad 2) Biologické čištění 

V současné době se ve stupni biologického čištění používá několik technologií [18]:  

A. Aktivace - zahrnuje několik konstrukčních řešení:  

A.1 - kontinuální průtok,  

A.2 - diskontinuální průtok  

A.3 - systém TOPAS. 

B. Biofiltry 

C. Rotační diskové reaktory 

A. Aktivace 

„Stále nejpoužívanější technologií biologického čištění je aktivace. Při čištění touto 

technologií dochází ke styku odpadní vody a aktivovaného kalu - mikroorganismů, které 

zajišťují vlastní biologické čištění díky schopnosti rozkládat přítomné nečistoty. Ve většině 

domácích čistíren probíhají aerobní procesy, proto je důležité dostatečné provzdušňování a 

míchání. Výhody aktivace: je nenáročná na obsluhu, jde o jednoduchou konstrukci, má 

vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie. Nevýhodou je menší odolnost aktivovaného 

kalu ve vznosu vůči chemickým látkám oproti přisedlému kalu, používanému v jiných 

technologiích.“ [18] 

A.1 „Kontinuální průtok – z nádrže, kde probíhá primární sedimentace, je odpadní voda 

vedena přímo do aktivační nádrže s jemnobublinným provzdušňováním. Odtamtud voda i s 
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kalem odtéká do dosazovací nádrže, kde je oddělen kal. Kal je pak vracen čerpadlem zpět 

do aktivace. U tohoto typu čistíren dochází ke zvyšování hustoty aktivovaného kalu. Je 

tedy nutná častější obsluha. Některé typy tohoto technologického řešení proto používají 

větší nádrže, čímž odpadá častější obsluha, nicméně je stále nezbytná.“ [18] 

Příkladem DČOV s kontinuálním průtokem na našem trhu může být např. AS-

VARIOcomp K, jejíž schéma je znázorněno na obrázku č. 2.  

Obr. č. 2: Schéma ČOV s kontinuálním průtokem [19] 

 

Legenda k obr. č. 2: Funkce ČOV s kontinuálním průtokem – typ AS-VARIOcomp K:  

„Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části ČOV, kde je zbavena 

mechanických plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. 

Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru 

(B). Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento prostor je ve spodní 

části osazen jemnobublinným provzdušňovacím systémem, do kterého je vháněn vzduch pomocí 

dmychadla a případně nosičem biomasy (C). Výhodou řešení je akumulační prostor (D) v celém 

prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku 

z čistírny. Aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže (E), kde u dna 

probíhá hydraulický odtah kalu do kalového prostoru. Vyčištěná voda je pak odtahována 

mamutkou (F) do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odtahován pomocí 

mamutky do usazovacího a kalového prostoru (A).“ [19] 
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A.2 „Diskontinuální průtok nebo též přerušovaná činnost (SBR - sequencing batch 

recovery) – z vyrovnávací nádrže, kde voda získá potřebnou koncentraci znečištění, putuje 

do aktivační nádrže, kde probíhá stejný proces jako u předchozího typu. Po jeho 

proběhnutí se zastaví provzdušňování a vyčištěná voda se odčerpá a pustí se buď do 

vodoteče, do drenážního zálivkového systému nebo do kanalizace. Poté se znovu napustí 

aktivační nádrž a proces se opakuje. Ve srovnání s předchozím systémem odpadá 

dosazovací nádrž.“ [18]  

Tyto systémy jsou využívány především pro větší typy ČOV (např. obecní). Příklad ČOV 

s diskontinuálním průtokem je znázorněna na obrázku č. 3.  

Obr. č. 3: Schéma ČOV s diskontinuálním průtokem [20] 

 

Legenda k obr. č. 3: Funkce ČOV s diskontinuálním průtokem – typ Monoblok T: 

„Odpadní vody přitékají do odpadní nádrže, která má zároveň funkci I. aktivačního stupně. Při 

osazení na oddílné kanalizaci obvykle odpadá hrubé předčištění a jeho funkci nahrazuje I. 

aktivační stupeň. Pro menší velikosti ČOV může mít vyrovnávací nádrž zároveň funkci skladovací 

nádrže přebytečného kalu z aktivace. U větších systémů se obvykle zřizuje samostatný 

provzdušňovaný kalojem. Z vyrovnávací nádrže je předčištěná voda řízeně načerpávána do 

reaktoru SBR. Během plnění reaktoru a po jeho naplnění probíhá biologické čištění, při kterém se 

střídají oxické a anoxické podmínky dle charakteru odpadní vody. Cyklus čištění je ukončen 

odsazením kalu a následně odtažením vyčištěné vody do odtoku. Tím je dán pokyn k dalšímu 

načerpání reaktoru a cyklus se opakuje. Optimální množství aktivovaného kalu v reaktoru SBR se 
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udržuje automaticky kalovým čerpadlem. Po každém cyklu se odčerpá stanovená vrstva kalu buď 

do vyrovnávací nádrže, nebo do samostatného kalojemu. Při nedostatečném přítoku odpadní vody 

systém automaticky přejde do udržovacího režimu, ve kterém řídící jednotka udržuje oxické 

prostředí v reaktoru. Tím je ČOV biologicky funkční i při delším přerušení přítoku splašků.“ [20] 

A.3 Systém TOPAS je kombinací dvou předchozích technologií.  

„Provoz ČOV spočívá ve střídání dvou fází, řízených plovákovým spínačem“ [21]:  

a) „Fáze průtočná, je hlavní fází, při níž dochází k samotnému čištění odpadní vody a 

následnému odtoku čisté vody z čistírny. Fáze průtočná je znázorněna na obrázku č. 4.“ 

[21] 

Obr. č. 4: Schéma ČOV s se systémem TOPAS [20] - Fáze průtočná 

 

Legenda k obr. č. 4: Průtočná fáze systému TOPAS: 

Surové odpadní vody natékají do akumulační nádrže, kde dochází k usazení hrubých nečistot. 

Předčištěná odpadní voda je z akumulační nádrže přečerpávána přes filtr hrubých nečistot, 

vzduchovým čerpadlem, mamutkou (1), do aktivační nádrže, kde probíhá vlastní proces čištění 

odpadních vod aktivovaným kalem ve vznosu (6). Následně je směs vyčištěné vody a kalu 

načerpávána mamutkou (4) do kónické dosazovací nádrže, kde kal sedá ke dnu a otvorem ve spodní 

části nádrže, propadá zpět do aktivační komory. Vyčištěná voda stoupá k hladině a přepadá do 

nádrže pískového filtru. Tady gravitačně protéká ke dnu a současně se dočišťuje. Z mezidna 

pískového filtru je mamutkou (5) odčerpávána do odtoku z čistírny. V průtočné fázi dochází 
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zároveň také k provzdušňování filtru hrubých nečistot, aby nedošlo k jeho ucpání a k provzdušnění 

kalojemu (3) proto, aby kal nezahníval a byl aerobně stabilizován. [20]  

b) „Fáze regenerace, nastává 3–5krát za den. Dochází k odtahu kalu do kalojemu a 

celkové údržbě, díky provzdušnění částí čistírny, které byly doposud v klidovém stavu.“ 

[21] 

Fáze regenerace je znázorněna na obrázku 5. 

Obr. č. 5: Schéma ČOV s se systémem TOPAS [20] - Fáze regenerace 

 

Legenda k obr. č. 5: Fáze regenerace systému TOPAS: 

„Při nedostatečném přítoku splašků, plovákový spínač (14) v akumulační nádrži dosáhne 

minimální hladiny a nastává fáze regenerace. Dojde k odčerpání usazeného přebytečného kalu (8) 

z aktivační nádrže společně s vyčištěnou vodou do kalojemu. Tady kal sedimentuje a v horní části 

přepadá zpět do akumulační nádrže, která se provzdušňuje (12), aby nedocházelo k anaerobním 

procesům a ke vzniku zápachu. Jejím provzdušňováním současně dochází k rozmělňování 

usazených hrubých nečistot. V této fázi dále dochází k provzdušňování dosazovací nádrže a odtahu 

plovoucích nečistot z jejího povrchu zpět do aktivace. Zároveň začíná automatické praní náplně 

pískového filtru. Na dno pískového filtru se přivádí vzduch (10), který uniká k povrchu a tím 

uvolňuje nečistoty, které se přečerpávají s vrstvou vody nad pískovým filtrem mamutkou (11) zpět 

do akumulační nádrže.“ [20] 

Pozn.: Na obrázcích 4 a 5 je znázorněna ČOV doplněná dalším stupněm čištění – 

pískovým filtrem. O této technologii pojednává kapitola 5.3.2.2 – viz dále. 
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„V průtočné fázi je systém Topas kontinuální ČOV a to včetně nároků na údržbu. Avšak 

zpětná fáze je svou filozofií převzata ze systému SBR a řeší právě veškerou údržbu 

kontinuálního procesu.“ [21] 

B. Biofiltry 

„Dalším typem technologie biologického čištění jsou biofiltry. Podstata čištění je stejná 

jako u aktivace. Rozdíl je pouze v tom, že aktivovaný kal není volně ve vodě, ale 

přichycený na náplni biofiltru. Nejedná se o filtr v pravém slova smyslu, protože zde 

nedochází k filtraci. Jedná se většinou o drcené plastické hmoty s velkou pórovitostí, které 

umožní průchod vodě a kyslíku. Tento materiál bývá většinou položen na falešném dně, 

kterým proteče vyčištěná voda s přebytkem kalu a ta je pak čerpána do dosazovací nádrže, 

kde se odstraní kal a voda je připravena opustit čističku.“[18] 

Existují dvě technologická řešení: 

„Pomalý – nízkozátěžový biofiltr – voda tímto biofiltrem protéká v intervalech, mezi 

kterými dojde k dokonalému provzdušnění náplně biofiltru.“ [18] 

„Rychlý biofiltr má podobnou konstrukci jako pomalý, ale vyžaduje trvalé skrápění, ke 

kterému se většinou používá již vyčištěná voda, která je tak vlastně čištěna několikrát. 

Výhodou je odolnost mikroorganismů přisedlých na náplni filtru vůči chemickým 

změnám. Jejich nevýhodou je, že nesmí vyschnout. Nevýhodou jsou také poměrně velké 

nároky na předčištění – velké nečistoty by mohly ucpat "filtr" a také vyšší cena, potřeba 

většího objemu nádrže a nutnost přirozeného větrání.“[18] 

C. Rotační diskové reaktory - RDR 

„U malých i domácích čistíren se často využívá princip takzvaných rotačních diskových 

reaktorů. Jde o kombinaci obou předchozích systémů, tedy aktivace a biofiltru. V hlavní 

nádrži, kde probíhá vlastní biologické čištění, se vyskytují jak přisedlé, tak volně se 

pohybující suspendované mikroorganismy. Jako podklad pro přisedlou kulturu biomasy 

zde slouží rotující disky. Na tyto disky přitéká voda z nádrže, kde proběhla primární 

sedimentace. Disky jsou v nádrži připevněny tak, aby byly zhruba ze 40 procent ve vodě a 

zbytek na vzduchu. Tyto disky s přisedlou kulturou se pomalu otáčejí a zabezpečují tak 

dostatek živin i kyslíku pro přisedlé mikroorganismy. Vyčištěná voda s přebytečným 
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kalem putuje do dosazovací nádrže, kde se oddělí kal a voda odtéká přímo do odtoku.“ 

[18] 

Výhodou je menší plocha nádrže, kde probíhá samotné čištění a odolnost mikroorganismů 

vůči změnám v chemickém složení. Nevýhodou je větší technologická náročnost a s tím 

spojená možná poruchovost; větší spotřeba energie oproti aktivaci; nutnost přirozeného 

větrání a z toho plynoucí možný zápach. Kvůli odvodu zmíněných zapáchajících plynů a 

zároveň přívodu čerstvého vzduchu je náročnější na umístění. Z důvodu snížené účinnosti 

v zimě je nutno přitápět v prostoru biodisků nebo zamezit přístupu studeného vzduchu. 

[18] 

„Část kalu ze všech těchto systémů biologického stupně čištění pak putuje spolu s 

vyčištěnou vodou do dosazovací nádrže, kde se oddělí kal od vyčištěné vody. Voda je pak 

buď vypuštěna do toku, nebo ještě následuje dočištění.“ [18] 

Ad 3) Dočištění 

„Dočištění se používá tehdy, vyžadují-li okolnosti vyšší nároky na čistotu vody. Jedná se 

především o fyzikálně chemické procesy, například filtrace, odstranění dusíku a fosforu.“ 

[18] 

 „Všechny z výše popsaných procesů je třeba odpovídajícím způsobem udržovat, tak, aby 

byla jejich správná funkce zachována. Ve zkratce jde zhruba o tyto činnosti:  

- mechanické předčištění - odstranění, příp. dezintegrace zachycených hrubých nečistot,  

- biologický stupeň - odpovídající dodávka kyslíku a potravy ve formě znečištění, 

odebírání přesného množství přemnožených mikroorganismů (málo mikroorganismů v 

systému = nedočištěná voda, mnoho mikroorganismů v systému = nedostatek kyslíku, 

zahnívání, únik do odtoku),  

- sedimentační část - vracení odsazeného kalu do biologické části a pravidelné čištění 

odtokové povrchové části,  

- kalový prostor - pravidelné vyvážení.“[22] 

„Nedílnou součástí čistíren je také takzvané kalové hospodářství, kde dochází ke 

zpracování vzniklé přebytečné biomasy, která může být vhodná například jako přírodní 

hnojivo.“ [14]  
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Kalové hospodářství je samo o sobě velmi rozsáhlou problematikou, v rámci této práce se 

jím tedy nebudu zabývat. 

Z hlediska působení na životní prostředí je velmi důležitým faktorem to, jak je čistírna 

provozována a udržována. I ta nejkvalitnější čistírna, pokud není řádně obsluhována, bude 

nakonec horší, než svědomitě provozovaná jednoduchá ČOV. [15] 

5.3.2 Čistírna doplněná dalším stupněm čištění 

V České republice jsou v současné době dostupné dva systémy mechanicko-biologické 

DČOV s integrovaným dalším stupněm čištění (dočištění). Jsou to ČOV s membránami a 

ČOV s vestavěným pískovým filtrem. 

5.3.2.1 ČOV s membránami (MBR) 

U tohoto typu mechanicko-biologické čistírny je do procesu je přidán další stupeň čištění 

pomocí membrán, které zajišťují mikrofiltraci (nebo též ultrafiltraci).  

„Princip této technologie spočívá v tom, že dobře biologicky vyčištěná voda je filtrována 

přes membránu, která zabrání průchodu nerozpuštěných látek.“ [15] „(včetně některých 

bakterií a virů).“[23] „Důležité je při tom si uvědomit, že rozpuštěné látky membránou 

procházejí, to znamená, že membrána nezachytí rozpuštěné organické látky - tj. nezachytí 

se na ní např. dusičnany, dusitany atd., a dokonce naopak, pokud voda obsahuje větší 

množství rozpuštěných organických látek, vede to k zarůstání membrán a zkracování doby 

mezi regenerací membrán. Platí tedy, že předpokladem dobře fungující ČOV s 

membránami je dobře fungující biologický stupeň čištění.“ [15] 

„Membránový separační systém může být do ČOV zařazen následovně: 

- za konvenční dosazovací nádrží, kde slouží jako terciární dočištění odtoku z ČOV,  

- za aktivační nádrží, kde aktivační směs je do modulů přečerpávaná z aktivace (cross-

flow systémy),  

- ponořený přímo do aktivační nádrže, tj. jako nízko-energetický podtlakový systém - 

nejčastější řešení,  

- ponořený v aktivační směsi za aktivační nádrží, jako nízko-energetický podtlakový 

systém umístěný v samostatném kontejneru nebo nádrži mimo aktivační nádrž.“ [15]  
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„Hlavní výhodou membránových procesů jsou dosahované nízké odtokové koncentrace - 

viz tabulka č. 3.“ [15] 

Tabulka č. 3: Typické parametry vyčištěné vody z ČOV s mikrofiltrací [15] 

Parametr CHSK 

mg.l-1 

BSK5 

mg.l-

1 

NL 

mg.l-

1 

NH4-

N 

mg.l-

1 

Pc* 

mg.l-

1 

Zákal

NTU 

Celk. 

kolif. 

bakt. 

Cfu/100 

ml 

Salmonella 

cfu/100ml 

E.c. 

cfu/1

00 ml 

Hodnota < 25 < 5 < 1 < 1 < 0,3 < 0,4 < 250 0 < 40 

*simultánní srážení fosforu 

„Účinnost čištění s použitím této technologie je 98 – 99%“ [23]. „Takto vyčištěná voda se 

dá srovnat s kvalitou neznečištěné vody dešťové.“ [15] 

Prakticky nulové koncentrace NL v odtoku ČOV umožňují přímou úpravu této vody, 

pomocí dalšího stupně (RO, aktivní uhlí apod.) až na pitnou vodu. Tento způsob se však 

praktikuje především v některých krajinách trpících nedostatkem pitné vody (JAR, Izrael), 

ale i v Evropě se již vyskytují první aplikace. Ultrafiltrace zároveň i zachycením bakterií 

vodu hygienicky zabezpečí, proto je možné použití vody na koupání, mytí aut, zalévání 

atd. Toto využití se již stává standardem. [15] V České republice jsou takto přečištěné 

odpadní vody používány spíše jen k zálivce, recyklace odpadní vody pro využití 

v domácnosti je zatím hudbou budoucnosti. Touto problematikou se dále zabývám 

v kapitole 6.  

„Dle provozních zkušeností je u tohoto typu ČOV třeba pravidelně provádět regeneraci 

membrán. U domovních čistíren se na základě dnešních zkušeností předpokládá, že 

regenerace membrán bude prováděna výměnným způsobem, a to 1-2x za rok. Toto řešení 

bude mít zároveň i jednu velkou výhodu v tom, že při regeneraci membrány bude možno 

zkontrolovat i funkci čistírny, proces odkalování čistírny, funkci provzdušňovacího 

systému. Mělo by se tak zabránit tomu, aby čistírna byla dlouhodobě nefunkční.“ [15] 

„Tato technologie je zatím investičně i provozně dražší, ale má nesporné výhody. Má své 

místo všude tam, kde lze vodu recyklovat nebo alespoň několikanásobně použít. V Česku 
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je zatím minimum realizací, ale stále jich přibývá a to především díky klesající ceně a 

zvyšující se životnosti membrán.“ [15] 

„V zahraničí např. v Japonsku, Austrálii je tato technologie předepisována jako řešení v 

oblasti zásobování vodou a odvádění odpadních vod u hotelů a administrativních budov. 

Některé velké hotely musí být již povinně vybaveny recyklací vody. V Německu se 

membrány používají tam, kde se voda vypouští např. přímo do vod, kde se uvažuje s 

koupáním.“ [15] 

„Ve světě je již i řada biologických čistíren s membránami i pro velké aglomerace. Snad 

nejznámější je řešení olympijské vesnice v Sydney, kde je odpadní voda čištěna v centrální 

ČOV s ultrafiltrací a vracena do sítě k použití. Tj. ve městě jsou dva rozvody vody, 

barevně odlišené, pitná voda a užitková voda a cenovou politikou je spotřeba usměrňována 

tak, aby byl zájem využívat recyklovanou vodu. Díky tomu se dnes dodává do systému 

podstatně méně pitné vody než vody užitkové a výsledkem je, že do moře se vypouští jen 

asi jedno procento použitých vod.“ [15] 

Tento systém ČOV má mnoho nesporných výhod a dá se předpokládat že se s postupem 

času stane cenově dostupnou a preferovanou variantou nakládání s odpadními vodami 

z individuálních domácností bez připojení na kanalizační systém. Doufejme také, že vývoj 

pokročí rovněž v oblasti recyklace takto přečištěných odpadních vod. 

5.3.2.2 ČOV s vestavěným pískovým filtrem 

Značné snížení ukazatelů znečištění odpadní vody na odtoku z DČOV může být dosaženo 

také použitím další filtrace – např. vestavěného pískového filtru. Tento systém nabízí na 

našem trhu varianta DČOV TOPAS. Výrobce uvádí: „Jde o unikátní technické řešení, 

jediné v zemích EU. Obsahuje vestavěný pískový filtr na mechanické dočištění vody na 

odtoku, který se při regenerační fázi několikrát denně automaticky propírá. Účinnost 

čištění je větší než 98%. Vyčištěná voda je vhodná pro zasakování do povrchových i 

podzemních vod a pro vypouštění do dešťové kanalizace. Vhodný typ pro kořenovou i 

kapénkovou zálivku.“[24] 

DČOV mohou být doplněny také dalšími, neintegrovanými systémy dočištění. Tyto 

systémy jsou za ČOV zařazovány opět v případě, že je třeba dosáhnout vyššího stupně 

přečištění např. v případě zasakování nebo použití odpadních vod k zálivce. Těmito 
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zařízeními mohou být tzv. zemní filtry (obvykle řešeny jako soustavy drenážních trubek na 

pískovém a štěrkovém loži) nebo např. kořenové čistírny – viz kapitola 5.3.3.  

Obecnou výhodou integrovaných řešení dalšího stupně čištění (tedy ČOV s membránami 

nebo vestavěným pískovým filtrem) je menší náročnost na plochu a snazší kontrola 

správné funkce.  

5.3.3 Kořenová čistírna (KČOV) 

„Alternativou ke klasické čistírně je kořenová (vegetační) ČOV. Kořenovou čistírnu tvoří 

opět předčišťovací stupeň (v podobě česla, usazovací nádrže nebo septiku) a vlastní 

čištění.“ [18] Samostatně může být použita např. pro čištění šedých vod z domácnosti (více 

viz kapitola 5.4 – systém DESAR) nebo může být zařazena za mechanicko-biologickou 

ČOV jako další stupeň čištění. 

Čištění probíhá ve filtračních pískových nebo štěrkopískových ložích (vrstvách) osázených 

mokřadními rostlinami. Dobře se osvědčuje rákos obecný, chrastice rákosovitá nebo 

zblochan vodní. Pro domovní čistírny lze využít i mokřadní rostliny, které mají dekorativní 

charakter (orobinec, různé druhy kosatců). [18]  

Princip čištění je stejný jako u klasické ČOV, avšak mikroorganismy jsou přisedlé na 

kořenech a oddencích rostlin, které jim zajišťují přísun kyslíku a zateplení v zimních 

měsících. [25] Nádrž je mělká a se sklonem dna zhruba 1 %. Boky nádrže jsou kryty 

hydroizolační fólií, která má za úkol zamezit průsaku odpadní vody do okolní půdy. Nádrž 

je pak naplněna pískem či štěrkem a osázena rostlinami. Příklad možného schématu 

kořenové čistírny znázorňuje obrázek č. 6. [18] 
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Obr. č. 6: Podélný řez vegetační (kořenovou) čistírnou [8] 

Výhodou kořenové ČOV jsou malé investiční i provozní náklady a nenásilné začlenění do 

krajiny a dále fakt, že vegetační ČOV dobře snáší i nárazové zatížení, přerušení provozu či 

nižší organické znečištění. Jsou tedy vhodné i pro rekreační objekty. Další výhodou 

kořenové ČOV je, že dokáže odstranit organické znečištění při minimálních provozních 

nákladech. Při provozu je třeba pravidelně kontrolovat usazovací nádrže, septik, nastavení 

výšky hladiny, případně po zimním období posekat vegetaci. [25] 

Nevýhodou je náročnost na zastavěnou plochu (cca 5 m2 na 1 EO) a omezené možnosti 

využití v zimě – proces čištění sice probíhá, ale pomaleji a navíc jsou v tomto období 

omezené možnosti dalšího využití vyčištěné vody. [25] (Od jara do podzimu se dá voda 

použít na zálivku. V zimě toto nepřipadá v úvahu, proto je třeba mít v záloze zimní řešení. 

Toto ale neplatí jen pro KČOV, ale obecně pro všechny případy, kdy vyčištěná voda 

zůstává na pozemku a používá se na zalévání.) [18] 

5.4 Systém DESAR (Decentralised Sanitaton and Reuse) 

Koncept DESAR (zkratka z anglického: „Decentralised Sanitation and Reuse“) spočívá, 

jak již vyplývá z názvu, v decentralizovaném odvádění, čištění a opětovném využití 

odpadních vod. Decentralizované odvádění je zajištěno rozdělením odpadních vod podle 

původu vzniku u jejich producenta. Vody z domácnosti lze rozdělit na vody žluté, šedé a 

černé.  

Žluté vody = moč 
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Šedé vody = vody z praní, koupání, mytí nádobí apod. 

Černé vody = voda z WC (fekálie) 

Systém odděleného sběru těchto odpadních vod vede jednak k jejich snazší recyklaci a také 

k širším možnostem využití nutrientů.  

5.4.1 Systém odděleného sběru žlutých vod 

„Z pohledu využití nutrientů je významné oddělení moči, které je co do množství je 

nejméně, ale z pohledu obsahu nutrientů patří k nejvýznamnějším složkám odpadních vod 

z domácností, které následně ovlivňují také výstupní hodnoty vyčištěných odpadních vod.“ 

[26] Přehled podílu nutrientů v jednotlivých typech vod z domácností uvádí tabulka č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Podíl nutrientů v jednotlivých typech vod z domácností [26] 

  PRODUKCE 

[kg/osoba.rok] 

ŠEDÉ VODY

[kg/osoba.rok] 

ŽLUTÉ VODY 

[litr/osoba.rok] 

HNĚDÉ VODY

[litr/osoba.rok] 

Nutrienty   25 000 - 100 

000 

~ 500 ~ 50 

N ~ 4-5 ~  3% ~ 87% ~ 10% 

P ~ 0,75 ~ 10% ~ 50% ~ 40% 

K ~ 1,8 ~ 34% ~ 54% ~ 12% 

CHKSK ~ 30 ~ 41% ~ 12% ~ 47% 

Oddělení moči u zdroje vede tedy k minimalizaci hodnot fosforu a dusíku ve vyčištěné 

vodě, což ve výsledku zabraňuje trofizaci povrchových vod, zlepšení kvality podzemních 

vod a zlepšení možnosti recyklace vod. [26] 

Oddělení moči je zajištěno využitím tzv. no-mix toalet – viz obr. č. 7. 

„K minimalizaci obsahu fosforu v odpadních vodách vede přirozeně také vyloučení 

používání fosfátových přípravků.“ [26] 
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Krom eliminace vnosu znečištění je oddělení moči vhodné také pro separaci a zpětný zisk 

nutrientů. Většina technologií pro obnovení nutrientů je aktuálně ve stádiu výzkumu a 

vývoje a pouze několik málo bylo implementováno ve skutečných systémech. Před 

potenciálním technickým řešením pro obnovení nutrientů je nezbytné zvážit kde a v jaké 

formě by mohly být nutrienty recyklovány a využívány. N a P mohou být recyklovány 

v zemědělství nebo ve vodních kulturách v suché pevné formě nebo jako koncentrovaný 

roztok nutrientů. Ve většině případů musí být nutrienty transportovány k místu aplikace. 

Recyklace „přímo na místě“ je typická pro DESAR systémy na úrovni rodinného domu, 

kde jsou vedlejší zemědělské aktivity vhodné pro aplikaci nutrientů. [27] 

Obr. č. 7: No-mix toalet k oddělení moči [26] 

Způsob likvidace moči v dostupných 

DESAR systémech pro jednotlivé 

rodinné domy, doporučený firmou 

ASIO, spol. s r.o.: 

„Výsledky pokusů ukázaly (a je to i 

doporučení WHO), že pokud je moč 

skladována delší období než 6 měsíců, 

dá se předpokládat pokles 

choroboplodných zárodků – ukazatel 

E.coli pod 103, což například ve 

srovnání s posouzením hygienického 

zabezpečení kalů umožňuje zařazení 

kalů do skupiny hygienizovaných kalů 

a tedy jejich možnost využití k hnojení 

např. zeleniny apod. Z pokusů s 

rostlinami vyplynuly vhodné dávky a 

optimální četnost hnojení pro jednotlivé rostliny – doporučení je součástí dodávky sestavy 

výrobků společnosti ASIO.“ [26] 

Výše citovaná společnost ASIO nabízí pro individuální rodinné domy následující schémata 

aplikace systému DESAR s využitím jejích výrobků: 
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Schéma a) 

„NO MIX toaleta + membranová ČOV (AS VARIOcomp K Ultra) + dešťový program (AS 

REWA) + zasakovací bloky (AS KRECHT) + dvoukomorová nádrž na moč (AS STAB)  

Používá se tam, kde je možný zdroj dešťové vody (střecha) nebo chceme využívat 

užitkovou vodu a tam, kde je možné zasakovat přebytek vody.“ [26] Schéma je na obr. 8a  

Obr. č. 8a: Schéma systému DESAR s využitím dešťové vody [26] 

 

Schéma b) 

„NO MIX toaleta + membránová ČOV (AS VARIOcomp K Ultra) + nádrž na čistou vodu 

s přepadem (AS NADRZ) + zasakovací blok (AS KRECHT) + dvoukomorová nádrž na 

moč (AS STAB)“ [26] – viz obr. č. 8b. 

Obr. č. 8b: Schéma systému DESAR bez využití dešťové vody [26] 

 

Schéma c)  
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„NO MIX toaleta + biologická ČOV (AS VARIOcomp K) + biofiltr (AS BIO filtr) + 

zasakovací bloky (AS KRECHT) + dvoukomorová nádrž na moč (AS STAB).“ [26] – viz 

obr. č. 8c. 

„Tam, kde nechceme využívat užitkovou vodu, je stálý provoz objektu a je možnost zásaku 

(zvlášť vhodné je toto řešení v případech, kdy nároky na vypouštěnou vodu z hlediska 

nutrientů jsou vysoké).“ [26] 

Obr. č. 8c: Schéma systému DESAR bez dalšího využití užitkové vody. [26] 

 
 

Schéma d) 

NO MIX toaleta + septik (AS PP SEPTIK) + biofiltr (AS BIO filtr) + zásak (AS 

KRECHT) + dvoukomorová nádrž na moč (AS STAB) [26] – viz obr. č. 8d 

„Dtto jako c) avšak u objektů se sezónním provozem, tj. tam, kde by nebyly předpoklady 

pro spolehlivou funkci biologické ČOV.“ [26] 

Obr. č. 8d: Schéma systému DESAR pro objekty se sezónním provozem. [26] 
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Zhodnocení uvedených řešení je věnována kapitola 6.4. 

Výše dokumentované DESAR systémy se soustředí na oddělení žlutých vod za účelem 

snížení nutrientů, neřeší však oddělený sběr šedých vod a možnost jejich recyklace pro 

další využití v domácnostech, což se v mnoha ohledech jeví být velmi perspektivní. 

Využívání šedých vod je věnována následující kapitola 5.4.2.  

5.4.2 Systém zpětného využití šedé vody v domácnostech  

Úprava a opětovné použití šedé vody je systémem nakládání s odpadními vodami, který 

vede k velkým úsporám spotřeby vody a zároveň ke snížení množství produkovaných 

odpadních vod. Jde o unikátní koncept z hlediska environmentálního i ekonomického. 

Tento systém byl nejprve využíván spíše v zemích, které dlouhodobě trpí nedostatkem 

vodních zdrojů (např. Izrael), ale jeho transfer do ostatních zemí již začal a má velký 

potenciál i do budoucna. V České republice jsou v současnosti dostupné pouze systémy, 

které nabízí využití vyčištěných šedých vod k zálivce, případně na splachování toalet. Níže 

popsaný systém na českém trhu zatím chybí, ale na základě zjištěných faktů se dá 

předpokládat, že se tato skutečnost brzy změní (viz níže).  

Obr. č. 9: Spotřeba vody na jednotlivé činnosti v domácnosti na osobu. Upraveno z [27]  

WC
27%

Pračka
12%

Zahrada
5%

Sprcha, vana
41%

Osobní hygiena
4%

Vaření
5%

Myčka nádobí 
(+úklid)

6%

WC

Pračka

Zahrada

Sprcha, vana

Osobní hygiena

Vaření

Myčka nádobí (+úklid)

 

Obr. 9 znázorňuje poměr spotřeby vody na jednotlivé činnosti v domácnosti. Lze z něj 

vyčíst, proč je opětovné využití šedé vody tak zajímavé. Porovnání pravé a levé části 
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obrázku ukazuje vyváženost mezi zdrojem (šedá voda z koupelny) a jejím možným 

opětovným využitím na splachování toalet, pro praní a na zálivku. Vyváženost poměru 

byla ověřena také experimentálně. V případě nedostatku recyklované vody je možno 

spotřebu pokrýt vodou pitnou. Ze systému jsou vyjmuty vody z kuchyně, které nejsou pro 

recyklaci vhodné. [27] 

Mimo objemu vody je u tohoto systému třeba zvážit také kvalitu vody. Odpadní šedá voda 

musí být před opětovným použitím v domácnosti upravena (hygienizována). Autor článku 

o zpětném využívání šedé vody (viz [27]) uvádí jako vodítko pro posuzování kvality 

parametry vody pro koupání, které upravuje evropská směrnice č. 2006/7/ES. V České 

republice bude třeba zohlednit hygienické normy. 

Vody mohou být upravovány pomocí fyzikálně-chemických a biologických metod: 

- „fyzikálně–chemické metody: pískové filtry a membrány obvykle doplněné o zařízení 

s UV zářením pro konečnou desinfekci.  

- biologické metody: membránové bioreaktory nebo aerobní biologické filtry. Tyto 

metody umožňují přiměřenou redukci celkových koliformních bakterií, potřebují ale 

také dodatečnou desinfekci.“ [27] 

Příkladem zařízení, určeného specificky pro úpravu a zpětné využití šedých odpadních vod 

v domácnosti, může být produkt německé firmy Hansgrohe: PONTOS AquaCycle. 

Technologické schéma produktu PONTOS  AquaCycle je znázorněno na obrázku č. 10.  

Obr. č. 10: Technologické schéma  zařízení PONTOS AquaCycle [29] 

Úprava vody v zařízení PONTOS AquaCycle 

(viz obr. č. 10) probíhá ve čtyřech fázích: 

1. „hrubá filtrace v nádrži č. 1; 

systém proplachování filtru 

2. předúprava vody v nádrži č. 1  

3. aerobní biologická filtrace 

v nádrži 2 a 3 

4. UV-sterilizace při čerpání vody 

z nádrže 2 do nádrže 3“ [29] 
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Obr. č. 11: Fotografie instalace systému PONTOS AquaCycle 900 v rodinném domě 

v Německu [29] 

Jak je vidět na obrázku č. 11, zařízení je poměrně 

náročné na prostor. Rozměry nejmenšího systému pro 

rodinný dům (PONTOS AquaCycle 900) jsou 

následující: V:Š:H: 1850 x 1350 x  600 mm. [29]    

Instalace tohoto systému navíc vyžaduje úpravu 

vodovodního systému v domě – systém pro vedení 

užitkové vody musí být oddělený od systému vedoucího 

pitnou vodu, aby nemohlo dojít k její kontaminaci a 

musí být jasně označen (např. nápisy, barevně, apod.). 

Preferováno je umístění pod úrovní koupelen. Vzhledem k těmto faktům je preferována 

instalace do novostaveb, kde je příprava na instalaci systému snáze realizovatelná. 

Obr. č. 12: Příklad zařízení k částečné recyklaci šedých vod pro rodinný dům - Brac 150 

[30]  

Jak již bylo zmíněno, na našem trhu jsou již dnes dostupné 

jiné systémy, ty však zajišťují pouze částečnou recyklaci 

šedých vod. Příkladem může být systém Brac, vyvinutý 

v Kanadě, který u nás nabízí např. firma Empire Group 

s.r.o. Zařízení je oproti výše popsanému systému podstatně 

méně náročné na prostor (V:Š:H: 1155 x 570 x 570 mm), 

ale šedé vody jsou v něm pouze filtrovány a následně 

chlorizovány, což umožňuje jen limitované využití na 

splachování WC. I to však může přinést úsporu pitné vody 

a snížení objemu produkovaných vod odpadních. 

Fotografie zařízení s objemem 150 litrů, který je dle 

vyjádření zástupce firmy Empire Group, s.r.o. dostačující 

pro běžný rodinný dům, je na obrázku č. 12. I toto zařízení vyžaduje umístění pod úroveň 

koupelen a oddělený potrubní systém pro vedení recyklované vody (zde však jednodušší). 
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6. Porovnání účinnosti systémů pro nakládání 
s odpadními vodami 

Cílem této kapitoly je porovnat efektivitu výše popsaných systémů pro nakládání 

s odpadními vodami z domácností bez připojení na kanalizační systém a zhodnotit jejich 

klady a zápory zejména ve vztahu k environmentální problematice s přihlédnutím 

k ekonomickému hledisku.  

Druhá část této kapitoly ilustruje proces návrhu vhodného řešení nakládání s odpadními 

vodami z individuální domácnosti v obci Vratimov – Horní Datyně. 

6.1 Porovnání účinnosti systémů pro nakládání s odpadními vodami 

6.1.1 Jímka na vyvážení - žumpa 

Toto technické řešení nakládání s OV podle výše citovaných norem přípustné v lokalitách 

bez vodovodů nebo pro méně užívané rekreační objekty. „Lze je tolerovat zejména tam, 

kde chybí recipient pro vypouštění vyčištěné odpadní vody a u domů, které budou v 

blízkém časovém horizontu napojeny na centrální čistírnu odpadních vod.“[15] 

Současná praxe úřadů tomuto principu ovšem často neodpovídá a mnozí obyvatelé obcí 

bez kanalizačního systému s centrální ČOV jsou tak nuceni k využívání tohoto z mnoha 

hledisek nevýhodného řešení nakládání s odpadními vodami. 

„Toto řešení je dosti finančně náročné z hlediska pořizovacích nákladů (pokud počítáme s 

průměrnou spotřebou 150 l / osobu x den, pak pro čtyřčlennou rodinu je třeba vybudovat 

jímku o velikosti 15 – 20 m3, která může stát přibližně 50 – 90 tisíc Korun).“ [15] Náklady 

na vybudování DČOV jsou zhruba srovnatelné. Pokud uvažujeme o nejdokonalejší 

membránové čistírně, náklady budou vyšší.  

Velkou finanční zátěž pro uživatele jímky dále představují provozní náklady – jímku, 

dimenzovanou dle příkladu výše, bude třeba vyvážet přibližně 1x měsíčně. Roční náklady 

na vývoz mohou dosáhnout až 40 tisíc Korun. (Podrobnou kalkulaci nákladů uvádím 

v kapitole 6.2.3.3). 
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Z této nadměrné ekonomické zátěže domácností potom vyplývají rizika ohrožení životního 

prostředí, neboť mnoho majitelů jímek raději přistoupí na možnost vybudování přepadu, 

vývozu odpadních vod na blízká pole apod. Provoz jímek není úřady systematicky 

kontrolován a v praxi by to patrně ani nebylo možné. Vyvážení jímek na pole je ve 

výsledku v tichosti tolerováno. Zasakování těchto velmi znečištěných vod s sebou ale nese 

velké riziko ohrožení kvality podzemních vod a ovlivnění celkové ekologické stability 

dané lokality. 

„Další ekologická rizika provozu jímek na vyvážení jsou spojená s provozem fekálních 

vozů (znečištění ovzduší) a také s problematickým čištěním těchto vod, způsobeným 

probíhajícími hnilobnými procesy.“ [15] 

Jímka na vyvážení je tak nejdražším a zároveň z environmentálního hlediska 

nejrizikovějším řešením nakládání s odpadními vodami z domácností bez připojení na 

kanalizační systém.  

6.1.2 Septik 

„Výhodou tohoto způsobu čištění jsou nízké provozní náklady, nulová spotřeba elektrické 

energie a provozní nenáročnost.“ [15] „Výhodou je také možnost využití v objektech 

s přerušovaným provozem, především v rekreačních objektech.“ [1] 

„Nevýhodou je velká zastavěná plocha a také vysoké pořizovací náklady. (Podle ČSN 75 

6402 je minimální objem septiku 3 m3.)“ [15] 

Kvalita odpadních vod, přečištěných přes samostatný septik bez dalšího stupně čištění 

(kořenové ČOV nebo zemního filtru) neodpovídá emisním standardům na vypouštění 

odpadních vod. Septik je tedy třeba doplnit některým z výše uvedených zařízení na 

dočištění, což s sebou nese již zmíněné velké nároky na plochu (např. pokud jde o zemní 

filtr, počítá se při každodenním provozu s 1 - 5 m2 na 1 EO).  

U septiku je rovněž potřeba zajistit vyvážení, které zde ale klesá na frekvenci cca 1x za 

rok. Oproti čistírně je výhodou septiku již zmíněná provozní nenáročnost – nevyžaduje 

pravidelnou obsluhu a údržbu.  

Když se podíváme na standardy v zahraničí, pak septik doplněný zemním filtrem je zcela 

běžné zařízení a svědčí o tom i to, že Evropská norma pro ČOV do 50 EO se septiky 
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počítá. Podle této normy je septik doplněný dalším stupněm čištění zařízení zcela 

ekvivalentní domovní čistírně. [15] 

U nás je možno septik doplněný dalším stupněm čištění povolit, pokud ukazatele na odtoku 

vyhoví splnění emisních limitů, daných místním vodoprávním úřadem.  

6.1.3 Domovní ČOV 

Výhody a nevýhody technologických řešení DČOV, popsaných v kapitole 5.3, ve 

stručnosti shrnuje tabulka č. 5. Při výběru čistírny lze doporučit následující postup:  

a) volit co nejjednodušší technologické řešení – čím složitější řešení, tím náchylnější 

je na poruchu;  

b) dodavatele vybírat s ohledem na dostupnost (velké vzdálenosti = vyšší náklady na 

dovoz a následný servis, větší environmentální zátěž); 

c) u vybraného typu čistírny ověřit prohlášení o shodě, které je certifikátem, 

ověřujícím shodu vlastností výrobku s požadavky technických předpisů; 

d) posuzovat soulad parametrů kvality vypouštěných odpadních vod, udávaný 

výrobcem nebo dodavatelem ČOV, s emisními limity stanovenými místním 

vodoprávním úřadem. Tato podmínka je naprosto klíčová s ohledem na posouzení 

záměru vodoprávním úřadem pro účely vydání povolení k vypouštění odpadních 

vod. 

Výše uvedené body se týkají ČOV pracujících na mechanicko-biologickém principu. 

Kořenová čistírna je specifickým případem. 
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Tabulka č. 5 Srovnání technologií. Upraveno z [18] 

TECHNOLOGIE VÝHODY NEVÝHODY 

Aktivace - Nenáročná na obsluhu 

- Jednoduchá konstrukce 

- Vysoká účinnost 

- Nízká spotřeba energie 

- Menší odolnost 

organismů 

- Většinou nevhodné pro 

přetržitý provoz 

Biofiltry - Dobrá odolnost mikroorganismů - Větší nároky na 

předčištění 

- Vyšší cena 

- Větší objem nádrže 

- Nutnost přirozeného 

větrání 

Rotační diskové 

reaktory 

- Menší plocha hlavní nádrže 

- Dobrá odolnost mikroorganismů  

- Technologická 

náročnost 

- Nutnost přirozeného 

větrání  

- Náročnější na umístění 

- Snížená účinnost v zimě 

Membránové 

systémy 

 - Vysoká účinnost 

 - Možnost recyklace odpadní 

vody  

- Vyšší investiční i 

provozní náklady 

Kořenové čistírny - Malé náklady 

- Dobře vypadá v krajině 

- Hodí se pro rekreační objekty 

- Náročnost na plochu 

- Nemožnost ovlivnění 

emisních ukazatelů  
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6.1.4 Systém DESAR (Decentralised Sanitation and Reuse)  

6.1.4.1. Systém odděleného sběru moči 

Příklady aplikace systému DESAR (Decentralisad Sanitation And Reuse), uvedené 

v kapitole 5.4.1, dokumentují možnost odděleného sběru moči a dalšího využití ostatních 

přečištěných odpadních vod se sníženým obsahem nutrientů k zálivce. Uvažován je také  

možný zásak přečištěných vod v citlivých oblastech s přísnými požadavky na obsahy N a P 

ve vypouštěných odpadních vodách.  

Zde je však třeba připomenout, že platná legislativa pohlíží na zálivku a zásak do půdních 

vrstev jako na rovnocenné způsoby likvidace odpadních vod, které je možno povolit jen 

výjimečně z individuálních domácností. Pokud tedy vodoprávní úřad neuzná danou 

lokalitu jako vhodnou pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních přes půdní 

vrstvy, popsané využití systému DESAR pravděpodobně nebude úřady povoleno. 

Společnost ASIO, citovaná v kapitole 5.4.1, také doporučuje využití oddělených 

hygienizovaných žlutých vod k hnojení. V případě, že je ale systém DESAR aplikován 

v citlivé oblasti, kde je třeba kontrolovat vnosy P a N do ekosystému, bude toto využití 

žlutých vod pravděpodobně limitováno a bylo by proto nutné zvážit jejich transport na jiná 

místa, případně zajistit jiné zpracování.  

Právě naznačené „jiné zpracování“ oddělených žlutých vod je poněkud problematické, 

neboť „technologie obnovy nutrientů na úrovni malého rozsahu domácnostní zatím 

neexistují.“[27] 

Za účelem ověření možnosti využití systému DESAR, v podobě navrhované společností 

ASIO, byl prostřednictvím elektronické korespondence ověřen přístup Odboru životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy k posuzování žlutých vod. (Tento odbor MMO je 

místně příslušným vodoprávním úřadem pro oblast dotčenou případovou studií uvedenou 

v kapitole 6.4). Níže cituji vyjádření zástupce úřadu k dotazu, zda jak úřad pohlíží na 

možnost aplikace hygienizovaných žlutých vod jako hnojiva:  

„V této oblasti nemáme na našem úřadě informace. Uvedené hodnocení tzv. žlutých vod 

může vycházet z hygienických předpisů. Z hlediska vodního zákona se jedná určitě o 

vody odpadní (§ 38 odst. 1 vodního zákona - odpadní vody jsou vody použité v 

obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, 
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zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou 

jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.“ 

Uvedený přístup tedy v místní praxi de facto vylučuje používání odděleně sbíraných 

žlutých vod jako hnojiva; neboť je na ně pohlíženo jako na vody odpadní a tudíž, pokud 

jsou akumulovány v jímce pro ně platí totéž, jako pro směsné splaškové vody: „Obsah 

jímky není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do vodních toků nebo příkopů, ani 

jím přihnojovat v době vegetace zahrady, louky a pole.“ [1] Využití žlutých vod k zálivce 

by tedy bylo možné až po jejich přečištění; to však popírá samotný princip navrhovaného 

řešení. 

Dalším nedostatkem uvedených systémů v současnosti dostupných na našem trhu (viz 

uvedený příklad firmy ASIO spol. s r.o.), je fakt, že se soustředí pouze na oddělený sběr 

žlutých vod za účelem snížení nutrientů v odpadních vodách, ale opomíjí problematiku 

odděleného sběru, čištění a následného využívání šedých vod, což je oblast, kterou by měl 

systém DESAR ze své podstaty rovněž pokrývat.  

6.1.4.2 Systém zpětného využití šedé vody v domácnostech 

Systém recyklace šedých odpadních vod pro další využití v domácnosti je velmi 

zajímavým konceptem, který by mohl být velkým přínosem pro hospodaření s vodami 

v individuálních domácnostech.  

V České republice je v současnosti využívání odděleně odváděných šedých odpadních vod 

v naprosté většině případů řešeno pouze jejich přečištěním (obvykle doporučováno pomocí 

kořenových ČOV) a následným použitím k zálivce. Toto využití je jistě přínosné, ale má 

své limity a také nevede k výraznějšímu snížení spotřeby vody v domácnosti. (Snížení 

spotřeby lze v tomto případě suplovat např. využitím dešťové vody, které je rovněž 

přínosem pro zefektivnění vodního hospodářství individuálních domácností. Problematika 

využívání dešťové vody je ale velmi rozsáhlá a není předmětem této práce, nebudu se jí 

tedy nadále zabývat). 

Poněkud lepším řešením je instalace systémů typu Brac pro filtraci a hygienizaci šedých 

vod a jejich následné využití na splachování WC. Využitím tohoto systému se zajistí jak 

částečné snížení objemu odpadních vod, tak úspora pitné vody. Odpadá zde sice výhoda 
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rovnoměrného poměru produkovaných šedých vod vůči jejich druhotné spotřebě, ale 

systém levnější a prostorově méně náročný než níže uvedený. 

Systémy, vedoucí k recyklaci šedých odpadních vod pro komplexní použití v domácnosti 

(splachování, praní), na našem trhu zatím chybí. Nicméně, česká pobočka firmy Hansgrohe 

už zde vyřizuje potřebná povolení pro zahájení prodeje systémů s obchodní značkou 

PONTOS AquaCycle, popsaných v kapitole 5.4.2. Firma předpokládá zavedení výrobku na 

český trh přibližně v letech 2010 – 2011 (tyto informace byly získány prostřednictvím e-

mailové a telefonické komunikace se zástupci společnosti v České republice i v Německu). 

Na německém trhu je zatím zařízení pro rodinný dům dostupné za cca 5.000 €, což je 

v dnešní době asi 130 tisíc Korun. Dle vyjádření zástupce české pobočky firmy Hansgrohe 

se dá předpokládat, že cena na českém trhu bude v základu obdobná (bez DPH, instalace, 

rozvodů, dopravy apod.). Cena zařízení je tedy srovnatelná s membránovou ČOV. Je však 

třeba počítat s dalšími náklady nutnými pro vybudování rozvodů. Instalace zařízení tohoto 

typu se jeví perspektivní zvláště tam, kde jsou jinak odpadní vody vypouštěny do 

kanalizace (úspora vody) nebo akumulovány v jímce (úspora pitné vody + úspora za 

vyvážení jímky v důsledku zmenšení objemu vypouštěných odpadních vod, možná úspora 

rovněž při budování jímky – menší objem).  

6.2 Návrh řešení nakládání s odpadními vodami pro rodinný dům 

Tato kapitola dokumentuje proces návrhu optimálního řešení nakládání s odpadními 

vodami pro budoucí rodinný dům v katastru obce Vratimov – Horní Datyně 

v Moravskoslezském kraji. 

6.2.1 Situace 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále jen Plán) uvádí pro 

obec Vratimov - Horní Datyně následující: 

„Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod. Žádný obyvatel není 

napojen na kanalizaci nebo ČOV. Místní část Vratimova - Horní Datyně nemá v 

současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody po individuálním 

předčištění v septicích či žumpách odtékají do recipientu. Část zástavby má vybudované 

bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny mělce 
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položenou kanalizací popřípadě systémem příkopů a propustků. Vzhledem k velikosti 

zdroje znečištění a výši investičních nákladů na výstavbu nové stokové sítě a ČOV 

doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím 

způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých 

nemovitostí lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV.“ 

[31] 

Citovaný Plán byl aktualizován v roce 2008; popis, týkající se obce Vratimov – Horní 

Datyně však zůstal bez podstatných změn. Část tohoto Plánu, týkající se obce Vratimov – 

Horní Datyně – je přílohou č. 5 této práce.  

Na základě výše citovaného dokumentu nelze tedy předpokládat zahájení výstavby 

splaškové kanalizace v obci nejméně v horizontu příštích šesti let. Tato informace byla 

ověřena rovněž při osobní návštěvě na odboru výstavby a životního prostředí města 

Vratimova. S ohledem na tuto skutečnost je tedy nutno řešit nakládání s odpadními vodami 

pro plánovanou stavbu rodinného domu individuálně. Dále uvádím informace, které mají 

význam při navrhování řešení. 

Plánovaná novostavba rodinného domu je určena pro čtyřčlennou rodinu. V oblasti 

nakládání s odpadními vodami bude pro jednoduchost uvažováno se 4 EO. Zahájení 

výstavby je plánováno na podzim roku 2009. Dům bude postaven v pasivním energetickém 

standardu. Pro investory je důležitý ekologicky příznivý koncept provozu rodinného domu. 

Z tohoto důvodu je pro ně podstatná také optimalizace nakládání s odpadními vodami. 

Stavba bude umístěna na parcele č. 12/111, s příjezdem z ulice Na Hranici v obci 

Vratimov, místní část Horní Datyně. Plánované umístění domu je znázorněno na mapách, 

které jsou zařazeny jako přílohy č. 6 – 8 této práce.  

Stručná charakteristika lokality: Bonitovaná půdně ekologická jednotka má kód 64300, 

který charakterizuje mírně teplý vlhký region, sklon pozemku rovinný s všesměrnou 

expozicí a výskyt bezskeletovitých hlubokých černozemí.  

Parcela je vzdálena přibližně 200 m od potoka Horní Datyňka, který se dále vlévá do řeky 

Lučina. V dané lokalitě se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů. Okolní domy jsou 

napojeny na veřejný vodovod, stávající studny v okolí jsou využívány pouze k zálivce. 

Tyto studny jsou vzdáleny minimálně 150 m od hranice parcely. Jde o lokalitu 

s rozptýlenou zástavbou. 
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Vzhledem k faktické nedostupnosti vodního toku (vzdálenost, nutnost překonání hlavní 

cesty a vybudování kanalizace na pozemcích jiných majitelů) se nabízí v zásadě tři 

základní možnosti řešení nakládání s odpadními vodami:  

1. vybudování jímky na vyvážení; 

2. vybudování septiku doplněného zemním filtrem nebo kořenovou čistírnou 

odpadních vod; 

3. vybudování DČOV se zasakovacím systémem nebo s akumulační nádrží pro sběr 

přečištěných vod na zálivku. 

6.2.2 Administrativní postup projednávání návrhu nakládání s odpadními 

vodami 

Jelikož jímky nejsou dle zákona č. 254/2001 Sb. považovány za vodní díla, povolení pro 

jejich stavbu vyřizuje místní stavební úřad - zde se jedná o odbor výstavby a ochrany 

životního prostředí města Vratimova. Dle ústního vyjádření pracovnice tohoto odboru je 

v obci preferováno právě budování jímek před ostatními možnostmi nakládání s odpadními 

vodami s individuálních domácností.  

Vybudování jímky je však pro konečného uživatele řešením z ekonomického hlediska 

velmi nevýhodným a není ideálním ani po stránce environmentální. Tato varianta bude 

tedy zvažována až v případě zamítnutí žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod.  

Preferencí žadatele je získání povolení k vypouštění odpadních vod prostřednictvím 

DČOV, případně septiku doplněného dalším stupněm čištění. Rozhodování o nakládání 

s odpadními vodami a o vodních dílech (kterými jsou septiky a ČOV) spadá do kompetencí 

věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, kterým je pro dotčenou obec Magistrát 

města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad).  

Na informativní schůzce na vodoprávním úřadu, bylo budoucímu žadateli sděleno 

následující:  

1. „Vypouštění odpadních vod lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných 

domů na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod (tedy 

hydrogeologického posudku). „K žádosti o povolení k nakládání s odpadními 

vodami je tedy třeba nechat vypracovat hydrogeologický posudek.“  
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Komentář: výše uvedené sdělení vyplývá ze zákona. Nutnost doložení 

hydrogeologického posudku jako dokladu k žádosti o povolení vyplývá z přílohy č. 4 

k vyhlášce č. 432/2001 Sb., kterou je „Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) 

nebo o jeho změnu.“, stejně jako Přílohy č. 17 k této vyhlášce, což je žádost rozšířená o 

část ke stavebnímu povolení k domovní čistírně odpadních vod. Zástupce 

vodoprávního úřadu se odmítl ústně vyjádřit k teoretické možnosti získání povolení pro 

danou lokalitu. 

2. „Pokud je povoleno vypouštění odpadních vod do vod podzemních, místní 

vodoprávní úřad požaduje provádění odběrů a rozborů vypouštěných odpadních 

vod 4x za rok.“  

Komentář: v tabulce 1 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 63/2001 Sb.[4], kterou se stanoví 

minimální roční četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod, je pro kategorii 

zdrojů do 500 EO stanovena četnost odběru 4x za rok, ale poznámka upřesňuje, že „V 

kategorii  zdrojů  do 50 EO může vodoprávní úřad stanovit menší četnost odběrů než je 

uvedeno pro kategorii do 500 EO.“ [4] V Metodickém návodu Ministerstva životního 

prostředí (viz [11]) je pro stanovení roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných 

odpadních vod pro sledování jejich znečištění uvedeno následující: „Maximální 

stanovená četnost odběrů by měla pro DČOV být 4krát za rok, přičemž za dostatečnou 

považujeme četnost odběrů 2krát za rok, a to typem vzorku A (dvouhodinový vzorek).“ 

[11] Z výše uvedeného tedy vyplývá, že místní vodoprávní úřad požaduje provádění 

odběru vzorků s vyšší frekvencí, než by bylo nutné. Náklady na odběr a rozbor vzorků 

bude třeba zohlednit v ekonomické analýze k návrhu řešení. 

3.  „Vodoprávní úřad stanoví emisní limity pro znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vod podzemních, jejichž orientační hodnoty jsou: BSK <15 mg/l, 

CHSK <30 mg/l. NL se v případě zapouštění odpadních vod do vod podzemních 

přes půdní vrstvy nesledují. Písemné vyjádření k limitům ukazatelů znečištění je 

možno získat na základě podané žádosti.“ 

Komentář: k hodnotám těchto limitů se vyjadřuji níže. 
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Na základě získaných informací, uvedených pod body 1 – 4, byl stanoven následující 

administrativní postup řešení záležitosti: zadání zpracování hydrogeologického posudku a 

následné podání žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod.. 

Byla kontaktována osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Ta 

k vypracování posudku požadovala prohlídku lokality, možnost zaměření hladiny 

podzemních vod v okolních studních, informace o způsobu likvidace odpadních vod 

z okolních domů, jakékoli podklady ke geologickým a hydrogeologickým poměrům 

lokality, hodnoty emisních limitů pro vypouštění podzemních vod do vod podzemních 

stanovené vodoprávním úřadem a typ navrhovaného zařízení k čištění odpadních vod. Na 

základě předané informace o hodnotách limitů k vypouštění odpadních vod (viz výše), 

bylo hydrogeologem doporučeno získání písemného stanoviska ze strany vodoprávního 

úřadu k těmto limitům pro účely vypracování posudku a případné další argumentace. 

Přesné hodnoty emisních limitů bylo nutno znát také pro výběr zařízení pro čištění 

odpadních vod, které musí umožnit splnění těchto limitů na odtoku.  

Na vodoprávní úřad byla tedy dne 9. března 2009 podána žádost o vyjádření k limitům 

znečištění pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Kopie žádosti je  

přílohou č. 9 této práce. Na jejím základě bylo získáno sdělení vodoprávního úřadu, 

datované k 11. březnu 2009, jehož kopie je zařazena jako příloha č. 10 této práce a které 

stanovuje: „znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních nesmí 

v uvedených ukazatelích překročit tyto limity: 

hodnota „p“ (mg/l)   hodnota „m“ (mg/l) 

BSK5     10    15 

CHSKCr    25    30“  

Porovnejme tyto emisní limity s následujícími hodnotami: 

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod (hodnoty pro citlivé 

oblasti a ostatní povrchové vody), stanovené přílohou 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [4] 

hodnota „p“ (mg/l)   hodnota „m“ (mg/l) 

BSK5      30     60 

CHSKCr    125    180  
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Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod, uvedených v příloze 

č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [4] 

BSK5         6 

CHSKCr        35 

Jak lze vyčíst z uvedených přehledů, emisní limity, stanovené místním vodoprávním 

úřadem pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních, se značně liší od hodnot 

emisních standardů pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových; zároveň se ale 

velmi blíží hodnotám imisních limitů, v případě CHSK jsou dokonce ještě striktnější. 

Nabízí se otázka, zda zde není neporušen emisně-imisní princip stanovování emisních 

limitů, který doporučuje Metodický pokyn k nařízení vlády č. 229/2007 Sb.: 

„Obecně mohou být emisní limity stanoveny přísněji než jsou emisní standardy, vyžaduje-

li to dosažení požadovaných imisních standardů a dalších jakostních cílů, avšak vždy v 

hodnotě z intervalu mezi emisním a imisním standardem v souladu s možnostmi nejlepších 

dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod.“[10]  

Je však třeba vzít v úvahu, že se v dotčeném případě jedná o vypouštění do vod 

podzemních, na které je potřeba pohlížet odlišně. Přesto lze však konstatovat, že stanovené 

emisní limity jsou extrémně nízké, což dokumentuji i dále v kapitole 6.2.3 věnované 

výběru vhodného technického zařízení.  

Krom uvedených emisních limitů zdůrazňuje sdělení vodoprávního úřadu (viz  

příloha č. 10) informaci o tom, že „vypouštění odpadních vod do půdních vrstev je možno 

povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na 

základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod.“ 

Dále sdělení upozorňuje na skutečnost, že k uvedenému záměru je třeba požádat 

vodoprávní úřad o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., ve kterém bude stanoveno, 

zda je uvedený záměr možný a za jakých podmínek. V dopisu je rovněž uveden seznam 

dokladů nutných k žádosti o vyjádření podle § 18 vodního zákona. 

Na základě tohoto písemného sdělení vodoprávního úřadu bylo rozhodnuto změnit 

původně předpokládaný administrativní postup projednávání záležitosti podle doporučení – 

tedy před podáním žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod požádat nejprve o 

vyjádření dle § 18 zákona 254/2001 Sb. (dále jen „vyjádření“). Tento postup je sice 
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zdlouhavější, nicméně jistým způsobem žadatele chrání. K vyjádření totiž není třeba 

dokládat hydrogeologický posudek, jehož cena se pohybuje v rozmezí od 5.000,- do 

9.000,- Kč. Žadatel proto při tomto postupu může ušetřit nemalé prostředky v případě, že 

z vyjádření vyplyne nemožnost realizace daného záměru. 

K žádosti o vyjádření je ale třeba doložit stanovisko správce povodí k předkládanému 

záměru. Správcem povodí je zde státní podnik Povodí Odry, který k žádosti o stanovisko 

požaduje doložit mapu lokality s vyznačením umístění záměru a popisem jeho případných 

vlivů na okolí, dále navrhované technické řešení čištění odpadních vod a veškeré existující 

písemnosti z vodoprávního úřadu, týkající se daného záměru. 

Za účelem podání žádosti o stanovisko tedy bylo třeba přistoupit k návrhu technického 

řešení čištění odpadních vod. Tuto problematiku popisuje kapitola 6.2.3 – viz níže. 

Po výběru vhodného technického řešení čištění odpadních vod byla dne 26. března 2009 

zkompletována a podána žádost o stanovisko správce povodí, která je přílohou č. 11 této 

bakalářské práce. Na základě předložené žádosti bylo Povodím Odry vyhotoveno 

stanovisko, zařazené jako příloha č. 12 této práce. Toto stanovisko vyznívá ve prospěch 

žadatele kladně – správce povodí zde uděluje svůj souhlas s předloženým návrhem 

odkanalizování uvedeného rodinného domu, tj. s výstavbou ČOV. Nicméně, pro odvádění 

vyčištěných odpadních vod do vsakovacích objektů požaduje vypracování 

hydrogeologického posudku a pro realizaci stavby ČOV projektovou dokumentaci. 

Vypracování těchto dokumentů bude zadáno až v případě získání kladného vyjádření 

vodoprávního úřadu.  

Dále stanovisko Povodí Odry uvádí, že daný záměr je v souladu se Směrným 

vodohospodářským plánem ČR. Pokud však bude v obci vybudována kanalizace, bude na 

ni nutno rodinný dům napojit. S tím je tedy třeba počítat při ekonomické analýze návrhu 

řešení. Kalkulace návratnosti nákladů jednotlivých technických zařízení, uvedené 

v kapitole 6.2.3.3 proto počítají s dobou šesti let (teoreticky nejbližší možný termín 

vybudování kanalizace – dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací). 

Získané stanovisko správce povodí bylo přiloženo k žádosti o vyjádření, která byla na 

vodoprávní úřad podána dne 14. dubna 2009. Vyjádření vodoprávního úřadu nebylo možné 

získat do stanoveného termínu odevzdání této práce, v další pasáži tedy proto zvažuji 

pouze možné varianty řešení. Finální rozhodnutí o způsobu nakládání s odpadními vodami 
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z uvedeného rodinného domu bude učiněno až na základě získaného vyjádření a případně 

následného povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  

Zvažovány budou dvě možnosti:  

1. vyjádření bude kladné ve  smyslu umožnění realizace záměru vypouštění 

odpadních vod do půdních vrstev za určitých podmínek. Pokud budou stanovené 

podmínky schůdné, bude zadáno vypracování hydrogeologického posudku a 

následně podána žádost o povolení k vypouštění odpadních vod; 

2. vyjádření bude záporné nebo podmínky v něm stanovené budou neakceptovatelné, 

případně se realizace záměru bude jevit jako nerentabilní. V tom případě bude 

muset být zvolena varianta vybudování jímky.  

Jak je vidět z předcházející stati, proces povolování vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních je administrativně a časově velmi náročný. Z dosavadních zkušeností lze 

pozorovat určitá neochota úřadů k vydávání povolení, která je pravděpodobně zapříčiněna 

principem předběžné opatrnosti (nedůvěra k provozovatelům ČOV s ohledem na nutnost 

údržby těchto zařízení pro zajištění jejich optimální funkce, riziko potenciálního vnosu 

nadměrného znečištění do prostředí apod.). Na první pohled se zdá, že jde pouze o snahu o 

dodržování principu ochrany povrchových i podzemních vod, jak jej definuje úvodní 

ustanovení zákona č. 254/2001 Sb.; v některých ohledech se ale jedná o snahu přílišnou a 

neopodstatněnou, která může být ve výsledku kontraproduktivní. Preference výstavby a 

provozu jímek před jakýmkoli jiným způsobem nakládání s odpadními vodami 

z individuálních domácností, které nemohou být připojeny na centrální kanalizační systém, 

rozhodně není řešením optimálním a to ani pro jejich provozovatele ani pro životní 

prostředí. 

6.2.3. Proces výběru vhodného technického řešení nakládání s odpadními 

vodami  

Výběr vhodného technického řešení nakládání s odpadními vodami spočíval v internetové 

rešerši a následné elektronické korespondenci s výrobci a dodavateli zařízení k čištění a 

akumulaci odpadních vod. 
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Pro případ 1 (viz kapitola 6.2.2) – tedy možnost získání povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod podzemních, byly zvažovány především DČOV, zpočátku také septik s dalším 

stupněm čištění. Výsledkem tohoto procesu byl výběr vhodného typu zařízení, jehož 

technický popis byl podkladem pro získání stanoviska správce povodí a vyjádření 

vodoprávního úřadu. V případě kladného vyjádření bude tento technický popis podkladem 

pro zpracování hydrogeologického posudku a finálně pro specifikaci údajů ve formuláři 

žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod. 

Pro případ 2 – tedy variantu vedoucí k vybudování jímky, byly zvažovány možnosti 

minimalizace objemu vypouštěných odpadních vod pomocí různých zařízení. 

6.2.3.1 – Výběr zařízení k čištění odpadních vod pro zapouštění do vod 

podzemních 

Při výběru vhodného technického řešení by měly hrát roli parametry, specifikované 

v kapitole 6.1.3 – tedy volba co nejjednoduššího technologického řešení, výběr dodavatele  

s ohledem na místní dostupnost, ověření prohlášení o shodě výrobku a soulad parametrů 

kvality vypouštěných odpadních vod, udávaný výrobcem nebo dodavatelem ČOV, 

s emisními limity stanovenými místním vodoprávním úřadem.  

Posledně jmenovaný parametr se ukázal být limitujícím. Na jeho základě byla zcela 

vyloučena varianta septiku s dalším stupněm dočištění. Následně bylo zjištěno, že byť 

výrobci ČOV uvádějí, že jejich výrobky dosahují vysokého stupně čištění, překračujícího 

ve všech ukazatelích požadavky stanovené evropskými směrnicemi, žádná z běžných 

mechanicko-biologických ČOV dostupných na našem trhu nesplňuje požadavky na kvalitu 

vypouštěné odpadní vody stanovenou emisními limity místního vodoprávního úřadu! 

V tabulce č. 6 uvádím příklady hodnot, dosahovaných některými běžnými typy DČOV, 

dostupnými na našem trhu.  

U BSK by bylo možno limity splnit, nejlépe zde vyznívá ČOV typu AT 6. U CHSK ale 

žádný výrobce hodnoty nižší než 30 mg/l nedokáže garantovat! Typ HC-SBR5 uvádí 

nejnižší naměřené hodnoty CHSK, hodnoty garantované jsou ale více než dvojnásobné 

oproti stanoveným limitům. V případě, že by byla vybrána některá z výše uvedených ČOV, 

hrozilo by vážné riziko překračování stanovených limitů na odtoku spojené s následnými 

sankcemi. Je zde třeba také podotknout, že i k dosahování hodnot, garantovaných 
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výrobcem, je zapotřebí čistírnu pečlivě provozovat a provádět pravidelnou údržbu (to však 

platí i u níže uvedených membránových systémů). 

Tabulka č. 6: Příklady hodnot BSK a CHSK, dosahovaných některými typy mechanicko-

biologických ČOV na českém trhu.  

Typ ČOV Web počet 

EO 

BSK5   

průměr 

(naměřené) 

(mg/l) 

BSK5 

max.  

(garance) 

(mg/l) 

CHSKCr  

průměr 

(naměřené) 

(mg/l) 

CHSKCr 

max.  

(garance) 

(mg/l) 

SC 4 www.metalman.cz 2 - 6 15   - 75  -  

AT 6 www.ebama.cz 2 - 6 10 15 35 75 

Topas 5 www.sabtikas.cz 2-6 15 30 70 120 

BC4 www.sineko.cz 2-6  - 25  90   - 

AS-VARIO 

comp K  

www.asio.cz 3-5 12/25 30/60 85/130 100/150 

AQUATECH www.aquatech.cz  -  - 40  - 130 

HC-SBR5 www.hydroclar.cz  - 8 25 20 80 

Pozn.: Tučným písmem jsou v tabulce zvýrazněny parametry splňující emisní limity 

stanovené vodoprávním úřadem. 

Byla tedy dále zkoumána možnost doplnění ČOV dalším stupněm čištění. Např. ČOV 

Topas 5 se dodává ve variantě s vestavěným pískovým filtrem. U tohoto typu ČOV se dále 

sníží hodnoty BSK na 7 – 15 mg/l (tedy hodnoty vyhovující limitům), CHSK se však téměř 

nemění: 60 – 120 mg/l. Tento typ byl tedy zavrhnut, stejně jako zvažované možnosti 

doplnění jiného typu ČOV o zemní filtr, který má totožnou funkci jako vestavěný filtr 

ČOV Topas. 

Výrobce ČOV Topas 5 uvádí také variantu této čistírny s membránovým systémem. K této 

ČOV bylo ale zástupcem společnosti Sabtikas v e-mailu sděleno následující – cituji: „ČOV 

s membránovou filtrací dosahují velmi nízkých hodnot BSK5 a NL blížící se 0, avšak 
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hodnota CHSK není ale výrazně snížena. Tuto ČOV jsme zatím nevyrobili (pouze 

zkušební vzorek), nevyvstala potřeba čistit vody až s tak "tvrdými" limity.“ 

Byla tedy provedena další rešerše dostupnosti membránových ČOV, za účelem zjištění 

dosahovaných hodnot parametrů znečištění. Bylo zjištěno, že krom společnosti HUBER 

Technology (viz http://www.hubercs.cz/), která nabízí spíše vestavné membránové čisticí 

systémy do stávajících vícekomorových vyhnívacích nádrží, je u nás v prodeji de facto 

jediná membránová ČOV, kterou je typ AS-VARIOcomp K Ultra. 

Kopie prospektu této membránové ČOV  je přílohou č. 13 této práce. Hodnoty BSK a 

CHSK, uváděné výrobcem pro tento typ ČOV, jsou  v tabulce č. 7.  

Tabulka č. 7: Emisní hodnoty znečištění odpadních vod přečištěných membránovou ČOV 

AS-VARIOcomp K Ultra (viz příloha č. 13) 

BSK5   

průměr 

(naměřené) 

(mg/l) 

BSK5 max.  

(garance) 

(mg/l) 

CHSKCr  

průměr 

(naměřené) 

(mg/l) 

CHSKCr max.  

(garance) 

(mg/l) 

3 – 6 5 – 10 25 – 30 40 - 80  

Pozn.: Tučným písmem jsou v tabulce zvýrazněny parametry splňující emisní limity 

stanovené vodoprávním úřadem. Výrobce uvádí poznámku, že garance hodnot nižších než 

uvedených v tabulce je možná po projednání s technikem a pro konkrétní lokalitu. 

Naměřené hodnoty vycházejí z Protokolu o zkoušce typu. 

Tato čistírna tedy splňuje emisní limity stanovené vodoprávním úřadem do určité míry i u 

CHSK, výrobce dané hodnoty obecně negarantuje, ale nabízí možnost projednání jejich 

garance. 

Lze tedy říct, že pro další argumentaci na vodoprávním úřadu pro povolení vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních přes půdní vrstvy je membránová ČOV téměř jedinou 

alternativou. Je také „nejbezpečnější“ variantou pro provozovatele, neboť je zde větší 

pravděpodobnost dosažení stanovených limitů v případě pečlivého provozu než u výše 

uvedených ČOV.  
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Podívejme se nyní na výroky výrobce v technickém listu ČOV AS-VARIOcomp K Ultra - 

viz Příloha 13 této práce: „ČOV je vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou 

vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná dešťovou 

vodou a je použitelná pro zalévání i jako voda užitková do domácnosti.“ V zahraničí je 

také tento koncept recyklace odpadních vod díky jejich přečištění membránovými ČOV 

aplikován. 

Nabízí se zde tedy opět zamyšlení nad hodnotami emisních limitů, stanovenými místním 

vodoprávním úřadem, pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních přes půdní 

vrstvy. Ten má sice ze zákona povinnost přihlížet k nejlepším dostupným technologiím a 

membránová technologie bezesporu nejlepší dostupnou technologií je. Vzhledem ke stádiu 

jejího vývoje a k faktu, že ji na trhu v současné době fakticky nabízí pouze jeden výrobce, 

však vyvstává otázka, zda je možné toto řešení vůbec vyžadovat.  

Metodický pokyn Ministerstva ŽP k této problematice při stanovování emisních limitů 

uvádí: „Požadavek vodoprávního úřadu nesmí být nad rámec definovaný nejlepší 

dostupnou technikou ve výrobě a nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování 

odpadních vod.“ [10] 

Metodický návod Ministerstva ŽP uvádí, že: „Výraz „přihlížet“ neznamená vždy striktně 
vyžadovat nejnovější či nejmodernější technologii v oblasti zneškodňování odpadních vod, 

ale je třeba zvolit efektivní řešení (jak z hlediska technického tak ekonomického) podle 

konkrétních požadavků na jakost povrchových nebo podzemních vod v dané lokalitě.  

Jak již bylo uvedeno, v dané lokalitě se nevyskytují pásma ochrany vodních zdrojů, v okolí 

nejsou umístěny studny jako zdroje pitné vody a nejsou známa žádná další omezení, 

přístup místního vodoprávního úřadu se tak nejeví jako opodstatněný.  

V České republice se hodně hovoří o tom, že mnozí majitelé domovních ČOV je správně 

neprovozují a ČOV tak neplní svou funkci. Obavy vodoprávního úřadu z této skutečnosti 

by mohly být oprávněné; nicméně, stanovení takto striktních hodnot emisních limitů je 

v tomto směru samoúčelné. Nástrojem pro kontrolu správného provozování je uložení 

povinnosti k pravidelným odběrům vzorků. Tento nástroj místní vodoprávní úřad využívá 

v nejvyšší možné míře, jak již bylo uvedeno výše (provozovatelé ČOV musí provádět  
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rozbor vzorků 4x ročně). Lze konstatovat, že místně implementovaná kombinace 

uvedených opatření není adekvátní. 

Žadatel je nicméně vázán požadavky vodoprávního úřadu a bude zřejmě, v případě zájmu 

o realizaci záměru vypouštění do vod podzemních přes půdní vrstvy, nucen přistoupit k  

čištění odpadních vod prostřednictvím membránové ČOV. Toto technické řešení bylo tedy 

navrženo v žádostech o stanovisko správce povodí i v žádosti o vyjádření vodoprávního 

úřadu.  

Na základě zvážení podmínek, týkajících se možnosti realizace, stanovených ve vyjádření,  

bude moci být ve stadiu podávání žádosti o povolení zvážena ještě jiná varianta ČOV. 

V případě realizace instalace membránové ČOV by pro optimalizaci vodního hospodářství 

domácnosti bylo vhodné zvážit možnost dalšího využití přečištěných odpadních vod 

například na zálivku, (ale také třeba na splachování). Nádrže na vyčištěnou odpadní vodu 

jsou na trhu dostupné a nejsou nákladné. Z akumulační nádrže může být voda čerpána na 

zálivku, v případě jejího nadbytku může přepadem odtékat do drenážního zasakovacího 

systému. Pro další využívání těchto vod v domácnosti zatím neexistuje speciální systém. 

Pro účely splachování by bylo zapotřebí vybudování odděleného rozvodu této vody 

v domě a instalace čerpadla do jímky na akumulaci přečištěné vody.  

Systém odděleného sběru žlutých vod zde není možno zvažovat vzhledem k postoji 

místního vodoprávního úřadu, který žluté vody považuje za vody odpadní, čímž vylučuje 

možnost jejich využití jako hnojiva.  

Oddělený sběr šedých vod by v tomto případě nebyl rentabilní. Odpadní vody přečištěné 

membránovou čistírnou by měly být kvalitou srovnatelné s šedými vodami, přečištěnými 

zařízením pro jejich recyklaci. 

6.2.3.2 – Návrh řešení pro případ zamítnutí žádosti o povolení k vypouštění 

odpadních vod 

Pokud z vyjádření vodoprávního úřadu vyplyne nerealizovatelnost záměru vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních, bude žadatel nucen přistoupit k vybudování jímky na 

vyvážení, která, jak je podrobně dokumentováno v kapitole 6.2.3.2, může představovat 

velkou ekonomickou zátěž, spojenou především s jejím provozem. 
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Za účelem snížení těchto provozních nákladů a také za účelem navržení environmentálně 

příznivější koncepce nakládání s odpadními vodami z domácnosti by bylo v tomto případě 

vhodné zvážit instalaci systémů, zajišťujících snížení objemu vznikajících odpadních vod. 

Nabízí se zde opět několik možností: 

1. Oddělený sběr šedých vod a jejich následná recyklace např. systémem PONTOS 

Aquacycle. Řešení se pro tento případ jeví jako ideální a investice do něj se bude 

vracet i po případném připojení domácnosti na kanalizační systém. Recyklace 

šedých vod totiž zajišťuje nejen snížení množství odpadních vod, ale vede také ke 

značným úsporám vody pitné. Existuje zde však ale několik překážek. Předně – 

zařízení zatím na českém trhu není dostupné a v době realizace stavby s největší 

pravděpodobností ještě nebude. Pokud bude zvolena tato varianta, bude třeba 

provést stavební přípravy a počítat s dodatečnou instalací. Pro tu je nutno 

vybudovat zvláštní rozvod a vzhledem k rozměrům systému je rovněž třeba 

zabezpečit dostatečný prostor. Pomocí tohoto systému lze dosáhnout úspory až  

45 % pitné vody a o stejný procentní podíl snížit objem vypouštěné odpadní vody. 

V případě 4 EO se může jednat o 8 m3 za měsíc, což je 96 m3 za rok. Řešení 

s sebou ale nese dost velké pořizovací náklady, srovnatelné s cenou membránové 

ČOV.  

2. Oddělený sběr šedých vod, jejich přečištění systémem typu Brac a následné využití 

těchto vod ke splachování WC. Pokud jde o snížení objemu odpadních vod je tento 

systém poněkud horší variantou než výše uvedený, přesto lze díky němu dosáhnout 

značných úspor – až 30 %. Navíc je tento systém levnější a prostorově méně 

náročnou variantou. 

3. Eliminace vstupu černých a žlutých vod do jímky instalací ekologických 

kompostovacích toalet, které mají nulovou spotřebu vody a veškerý biologický 

odpad přeměňují na kompost, který může být dále využíván na zahradě. Lze 

dosáhnout srovnatelných úspor jako v předchozím případě. Tyto typy toalet byly 

testovány a výrobci i dodavatelé uvádí, že při jejich provozu nedochází k únikům 

zápachu. U nás ale mezi spotřebiteli převládá konzervativní přístup a tyto typy 

toalet jsou instalovány spíše u rekreačních objektů. Názor místního stavebního 

úřadu na instalaci těchto typů WC do trvale obydlených objektů ale není znám.  
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4. Podobného účinku jako v předchozím případě lze dosáhnout instalací vakuových 

toalet, které ke své funkci spotřebovávají nepatrné množství vody (cca 0,5 l na 

jedno spláchnutí, což je přibližně 1/12 běžného objemu). Biologický odpad je však 

shromažďován v jímce, celkové snížení objemu odpadních vod tedy bude nižší. 

Všechny výše popsané případy jsou poměrně náročné, pokud jde o pořizovací náklady. U 

všech lze však očekávat návratnost investice – více viz kapitola 6.2.3.3.  

Systémy popsané pod body 2 - 4 je vhodné doplnit např. pákovými bateriemi a sprchovými 

hlavicemi, které do proudu vody přimíchávají vzduch, zvyšují tak její tlak při současném 

snížení objemového průtoku. Pokud jde o komplexní recyklaci, uvedenou pod bodem 1, 

instalaci podobných zařízení nelze jednoznačně doporučit. Bylo by potřeba provést 

podrobnou analýzu spotřeby vody konkrétní domácnosti na jednotlivé činnosti a následně 

ji. optimalizovat tak, aby byl co nejvíce zachován poměr mezi produkcí šedých vod a 

spotřebou po jejich úpravě. Ideální by samozřejmě bylo udržení tohoto poměru při 

současném snížení spotřeby vody a s ní spojené následné produkce odpadních vod. Nabízí 

se např. kombinace využití úsporných baterií a sprchových hlavic s úsporným systémem 

splachování.  

6.2.3.3 – Ekonomické srovnání navrhovaných systémů  

Srovnejme nejprve pořizovací náklady na jednotlivé varianty návrhů nakládání 

s odpadními vodami:  Přibližné rozpočty jednotlivých řešení jsou uvedeny v tabulkách 8 – 

14. Jedná se o zaokrouhlené údaje získané z ceníků (platných v roce 2009) různých 

výrobců a dodavatelů působících Moravskoslezském kraji (některé ceny byly vypočítány 

jako průměr cen různých dodavatelů). 
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Tabulka č. 8: Pořizovací náklady ČOV typ AS-VARIOcomp K Ultra (údaje uvedené v 

 ceníku výrobce+ ceny prací získané e-mailovou komunikací se zástupcem společnosti 

Soveko; zaokrouhleno na celé tisíce): 

PŘEDMĚT CENA (KČ) VČ. DPH 

Vypracování hydrogeologického posudku 7.000,- 

ČOV AS-VARIOcomp K Ultra 118.000,- 

Nosič biomasy 2.000,- 

Dmychadlo  5.000,- 

Externí plastová skříň pro dmychadlo 3.000,- 

Projekt, zemní práce, doprava a montáž 10.000,- 

Zasakovací systém 25.000,- 

CELKEM 170.000,- 

U běžné biologicko-mechanické ČOV by byly pořizovací náklady oproti membránové 

ČOV nižší přibližně o 70 tisíc (v závislosti na typu ČOV a výrobci). Tento rozdíl tvoří 

cena samotné ČOV, ostatní položky jsou zachovány. 

Tabulka č. 9: Pořizovací náklady jímky o objemu 18 m3 

PŘEDMĚT CENA (KČ) VČ. DPH 

Jímka 70.000,-  

Zemní práce 20.000,- 

Doprava 5.000,- 

CELKEM 95.000,- 

Pořizovací náklady na jímku jsou tedy zhruba o 75 tisíc Kč nižší, než v případě 

membránové ČOV se zasakovacím systémem.  

Porovnejme nyní provozní náklady těchto dvou řešení pro případ, kdy by  jímka nebyla 

doplněna dalším systémem pro snížení produkce odpadních vod: 
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Tabulka č. 10: Provozní náklady membránové ČOV / rok  (Typ S-VARIOcomp K Ultra) za 

daných podmínek - zaokrouhleno 

PŘEDMĚT CENA (KČ) VČ. DPH 

Výměna membrán (1x / rok) 4,000,-  

Údržba 4.000,- 

Odběr a rozbor vzorků (4x / rok) 3.200,- 

Energie (3,6 kWh/den; 4,65,- Kč / 1 kWh) 6.100,- 

CELKEM 17.300,- Kč 

Pro srovnání uvádím i provozní náklady jednoduché mechanické ČOV (Typ AS 

Variocomp K), která má nižší spotřebu energie a odpadá u ní potřeba výměny membrán – 

viz tabulka č. 11. 

Tabulka č. 11: Provozní náklady jednoduché mechanicko-biologické ČOV / rok  za daných 

podmínek(zaokrouhleno) 

PŘEDMĚT CENA (KČ) VČ. DPH 

Údržba 4.000,- 

Odběr a rozbor vzorků (4x / rok) 3.200,- 

Energie (3,6 kWh/den; 4,65,- Kč / 1 kWh) 2.400,- 

CELKEM 9.600,- Kč 

V případě provozu běžné ČOV by tedy provozovatel oproti membránové ČOV ušetřil 

7.700,- Kč ročně. Pokud k tomu připočítáme rozdíl 70 tisíc Kč pořizovacích nákladů, 

vidíme, že membránová ČOV představuje poměrně značnou ekonomickou zátěž. Ta by 

mohla být částečně snížena recyklací přečištěných vod v domácnosti.  

V tabulce č. 12 uvádím příklad kalkulace nákladů na vyvážení jímky o velikosti 18 m3 

v Ostravě – podle ceníku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., platného v roce 

2009.  
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Tabulka č. 12: Provozní náklady na vyvážení jímky o objemu 18 m3 podle ceníku 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. [32]: 

PŘEDMĚT CENA (KČ) VČ. DPH 

Přistavení vozu v Ostravě 650,- 

Práce* 1.080,- 

Polatek za lividaci 18 m3 OV** 1.620,- 

CELKEM / měsíc 3.350,- 

CELKEM / rok 40.200,- 

*) Čerpání žumpy nebo septiku - výkon fekálního vozu na místě 1 440,- Kč / hod - počítá se každá 
započatá 1/4 hodina. Výkon se počítá od příjezdu na místo po odjezd a zahrnuje najíždění k jímce, 
manipulace s hadicemi, vlastní čerpání a úklid. Příklad počítá s dobou čerpání 45 minut. 

**) V případě, že zákazník neplatí stočné: 90,- Kč/m3 

Tabulka č. 13 uvádí shrnutí analýzy, uvedené výše. 

Tabulka č. 13: Porovnání cen pořizovacích a provozních nákladů jednotlivých základních 

řešení nakládání s odpadními vodami 

PŘEDMĚT POŘIZOVACÍ NÁKLADY  

CENA (KČ) VČ. DPH 

PROVOZNÍ 

NÁKLADY (KČ)/ROK 

ČOV 100.000,- 9.600,- 

Membránová ČOV 170.000,- 17.300,- 

Jímka  95.000,- 40.200,- 

Na první pohled je zřejmé, že z ekonomického hlediska je nejvýhodnější investice do 

prosté mechanicko-biologické ČOV. Vzhledem k přístupu místního vodoprávního úřadu 

však s největší pravděpodobností (jak je dokumentováno výše) nebude v diskutovaném 

případě možné tuto variantu realizovat.  

Podívejme se tedy na srovnání dvou dalších základních variant – tedy membránové ČOV a 

jímky na vyvážení bez dalšího systému snižujícího množství vznikajících odpadních vod.  
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Rozdíl v pořizovací ceně je 75.000,- Kč ve prospěch jímky. Rozdíl v ročních provozních 

nákladech je 22.900,- Kč ve prospěch MČOV. Návratnost investice do MČOV by 

vzhledem k jímce dosáhla neuvěřitelných 3,3 let! 

Pro případ uvažovaného rodinného domu je tedy jednoznačně možné doporučit variantu 

membránové ČOV, v případě, že žadatel získá povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod podzemních, neboť se nedá předpokládat, že bude v obci vybudována splašková 

kanalizace v horizontu nejbližších šesti let. Jak již bylo zmíněno, dalších úspor lze 

dosáhnout snížením spotřeby pitné vody a to částečnou recyklací tímto způsobem 

vyčištěných odpadních vod např. pro zálivku a splachování WC.   

Pokud ale nebude povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydáno, 

majitel bude nucen vybudovat jímku. Příklady zařízení, díky kterým je možné snížit objem 

vypouštěných odpadních vod a tak snížit náklady na provoz jímky a potenciálně i na 

pořizovací náklady, jsou popsány v kapitole 6.2.3.2. Tabulka č. 14 uvádí přibližné náklady 

a možné úspory, které jednotlivá řešení nabízejí. 

Úspory na vývoz jímky jsou v tabulce pro jednoduchost počítány pro případ zachování 

objemu jímky a snížení frekvence jejího vyvážení s ohledem na snížený objem 

produkovaných odpadních vod.  
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Tabulka č. 14: Porovnání nákladů a návratnosti investic systémů snižujících objem odpadních vod 

Č. SYSTÉM POŘIZOVACÍ 

NÁKLADY 

(KČ VČ. DPH) 

ÚSPORA VODY 

4 EO  

(M3/ROK) 

ÚSPORA ZA 

PINTOU VODU 

(45,- KČ/ M3) 

(KČ/ROK)  

ÚSPORA 

ZA VÝVOZ 

JÍMKY 

(KČ/ROK) 

CELKEM 

ÚSPORA 

(KČ/ROK)

NÁVRATNOST 

INVESTICE 

(ROK) 

POZNÁMKY 

1. PONTOS 

Aquacycle 

150.000,-* 96 4.320,- 18.090,- 22.410,- 6,7 + náklady na 
provoz – 
energie a 
údržba 

2. Systém typu 

Brac 

70.000,-* 65 2.925,- 12.060,- 14.985,- 4,7 + náklady na 
provoz – 
energie a 
údržba 

3. Kompostovací 

WC 

60.000,- (2 ks) 65 2.925,- 12.060,- 14.985,- 4 Náklady na 
provoz 

4. Vakuové WC 90.000,- (2 ks) 59 2.655,- 11.055,- 10.854,- 6,6 Min. náklady 
na provoz 
(1kWh/rok) 

*) Náklady bez instalace, dopravy a potrubního systému (ty není možno v této fázi stanovit s dostatečnou přesností).
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1. Jak lze vyčíst z tabulky č. 14, z provozního hlediska na první pohled 

environmentálně nejpříznivější řešení – komplexní recyklace šedých vod systémem 

PONTOS AquaCycle – je řešením nejnákladnějším pokud jde o pořizovací náklady 

i o návratnost investice. K pořizovacím nákladům, uvedeným v tabulce, je navíc 

nutno připočíst nemalé náklady na přípravu rozvodů apod. Také náklady na 

dopravu budou takto velkého systému vysoké. Z dlouhodobého hlediska by řešení 

mohlo perspektivním za předpokladu, že by v obci nebyla vybudována splašková 

kanalizace ani v delším časovém horizontu. V okamžiku, kdy by byl rodinný dům 

napojen na kanalizaci, ztratil by tento systém za dnešních podmínek (pokud jde o 

dostupnost a cenu pitné vody) ztratil své opodstatnění. Roční rozdíl v úsporách za 

spotřebu pitné vody by byl oproti ostatním systémům jen necelých  

1500,- Kč, přičemž musíme připočítat ještě náklady na provoz a údržbu, které u 

takto složitého systému budou nezanedbatelné. Pro danou situaci tedy není řešení 

možno doporučit. Tento systém však může být velmi zajímavý pro bytové domy, 

penziony, hotely a podobná zařízení.  

2. Systém Brac je mezi navrhovanými systémy druhou nejvýhodnější variantou. 

Z hlediska úspory vody je stejně výhodný jako kompostovací toaleta, pro uživatele 

ale představuje komfortnější řešení. Pořizovací náklady nejsou vysoké a náklady na 

vybudování rozvodů budou nižší než v případě komplexní recyklace systémem 

PONTOS AquaCycle. Dle dodavatele jsou provozní náklady minimální. Vzhledem 

k nevyváženému poměru produkce šedých vod a jejich využívání zde není možno 

doporučit variantu úsporného WC, ale naopak by bylo vhodné investovat do 

úsporných pákových baterií a sprchových hlavic. 

3. Varianta kompostovacího WC vyznívá nejlépe vzhledem k environmentálním i 

ekonomickým parametrům. Pro provozovatele však znamená určité nepohodlí 

(nutnost vynášení zásuvky se seschlým odpadem). Lze ji bez výhrad doporučit 

především pro rekreační objekty, u trvale obývaných objektů je její instalace na 

zvážení. V případě zájmu investora o toto řešení by bylo potřeba ověřit postoj 

stavebního úřadu. 

4. Vakuové WC pro obytné objekty je na našem trhu vzácné. Instalace jsou obvyklé 

pouze v dopravních prostředcích (vlaky, letadla, lodě). Systém, který je uveden 
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v tabulce, zahrnuje i systém odděleného sběru moči (v našem případě zbytečné). To 

má pravděpodobně i vliv na cenu, která je zde dosti vysoká a návratnost investice 

ve výsledku překračuje uvažovaný horizont šesti let. Tato varianta tedy není pro 

řešený případ rentabilní. Lze ji částečně suplovat úspornými toaletami, které jsou 

na našem trhu běžné, snížení objemu vypouštěných odpadních vod a spotřeby pitné 

vody potom ale nebude tak markantní.  

V případě zamítnutí žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod bych na základě 

uvedené analýzy pro řešený příklad rodinného domu doporučovala využití systému typu 

Brac v kombinaci s uvedenými úspornými prvky (pákové baterie a sprchové hlavice). Díky 

instalaci tohoto systému lze při dodržení obejmu jímky snížit frekvenci jejího vyvážení na 

8 - 9 vývozů za rok, což přinese úsporu 12.060,- Kč ročně – viz tabulka č. 15. 

Nabízí se zde ale ještě další možnost: při dodržení frekvence vyvážení 12x za rok snížit 

objem jímky cca o 5 m3 – tedy na 13 m3. Náklady na provoz jímky o tomto objemu uvádí 

tabulka č. 15.  

Tabulka č. 15: Provozní náklady na vyvážení jímky o objemu 13 m3 podle ceníku 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. [32]: 

PŘEDMĚT CENA (KČ) VČ. DPH 

Přistavení vozu v Ostravě 650,- 

Práce* 720,- 

Polatek za lividaci 13 m3 OV** 1.170,- 

CELKEM / měsíc 2540,- 

CELKEM / rok 30.480,- 

*) Čerpání žumpy nebo septiku - výkon fekálního vozu na místě 1 440,- Kč / hod - počítá se každá 
započatá 1/4 hodina. Výkon se počítá od příjezdu na místo po odjezd a zahrnuje najíždění k jímce, 
manipulace s hadicemi, vlastní čerpání a úklid. Příklad počítá s dobou čerpání 45 minut. 

**) V případě, že zákazník neplatí stočné: 90,- Kč/m3 

Roční náklady na provoz jímky o objemu 13 m3 budou vyšší než při zachování původně 

uvažovaného objemu jímky a snížení frekvence vyvážení. Je však třeba uvážit pořizovací 

náklady. Srovnání obou možností uvádí tabulka č. 16. 
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Tabulka č. 16: Porovnání cen pořizovacích a provozních nákladů jímky při snížení objemu 

vypouštěných odpadních vod pomocí systému Brac 

PŘEDMĚT POŘIZOVACÍ NÁKLADY  

CENA (KČ) VČ. DPH 

PROVOZNÍ 

NÁKLADY (KČ)/ROK 

Jímka 18 m3  

(snížení frekvence vyvážení) 

95.000,- 28.140,- 

Jímka 13 m3  

(vyvážení 12x za rok) 

75.000,- 30.480,- 

Rozdíl 20.000,- -2.340,- 

Při využití první možnosti – tedy větší jímky – se investice do ní vrátí v horizontu 8,5 let. 

Pokud připouštíme možnost vybudování centrální splaškové kanalizace v obci horizontu 

šesti let, oplatí se vybudovat menší jímku při zachování frekvence vyvážení 12x za rok.  

Varianta vybudování menší jímky se jeví jako racionálnější také vzhledem ke snížení 

počáteční investice, neboť investor by byl v tomto případě zatížen vyššími vstupními 

náklady souvisejícími s instalací systému Brac. Toto řešení tedy bude preferováno. 

Pokud se na problém podíváme z environmentálního hlediska, pak bude menší objem 

jímky při zachování frekvence vyvážení horší variantou (znečištění související 

s dopravou,.možný únik znečišťujících látek do prostředí při manipulaci s obsahem jímky). 

Na druhou stranu bude obsah jímky díky kratšímu průběhu hnilobných procesů snáze 

zpracovatelným na obecní ČOV.  

Volba vhodného řešení (i pokud jde o ČOV) je značně ztížena nedostatkem informací o 

tom, zda bude v obci kanalizace vybudována a pokud ano, v jakém časovém horizontu. 

V této práci počítám s nejkratší možnou variantou – tedy šesti lety. V případě, že se tato 

doba výrazně prodlouží, nemusí být navrhovaná řešení v konečném efektu těmi 

nejvhodnějšími. Tuto situaci ale není možno nijak ovlivnit, neboť ani zastupitelé obce 

nevědí, kdy a zda vůbec bude na vybudování obecní kanalizace možné získat prostředky.  

Na závěr uvádím porovnání dvou navrhovaných řešení, vzešlých z předchozích analýz: 
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Tabulka č. 17: Porovnání cen pořizovacích a provozních nákladů jímky při snížení objemu 

vypouštěných odpadních vod pomocí systému Brac 

PŘEDMĚT POŘIZOVACÍ NÁKLADY  

CENA (KČ) VČ. DPH 

PROVOZNÍ 

NÁKLADY (KČ)/ROK 

Jímka  75.000,- 30.480,- 

Systém Brac 70.000,-* 2.000,- 

Jímka + Brac 145.000,- 32.480,- 

Membránová ČOV 170.000,- 17.300,- 

*) Náklady na systém bez instalace, dopravy a rozvodů 

Pokud uvážíme, že k systému Brac bude nutno připočítat náklady na instalaci, dopravu a 

rozvody, které v této fázi není možno stanovit s dostatečnou přesností, dá se předpokládat, 

že mezi vstupními náklady na obě zvažované varianty nakládání s odpadními vodami 

nebude velký rozdíl, přičemž náklady na provoz budou v případě ČOV téměř poloviční. 

Lze konstatovat, že pro řešený stavební záměr se rozhodně oplatí usilovat o získání 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních přes půdní vrstvy a to i 

v případě, že toho bude možno dosáhnout pouze instalací nejnákladnější, tedy 

membránové ČOV.  

Pokud povolení k vypouštění odpadních vod nebude vydáno a investor bude nucen řešit 

nakládání s odpadními vodami jejich akumulací v jímce, lze doporučit investici do systému 

recyklace šedých vod systémem typu Brac a vybudování jímky o menším objemu. 

Je třeba zdůraznit, že výše uvedené kalkulace jsou pouze orientační a počítají s produkcí 

150 l odpadních vod na osobu a den, což zhruba odpovídá současné spotřebě dané 

domácnosti (podle vodoměrů). Pokud bude zvažována instalace zařízení na recyklaci 

šedých vod, bylo by dobré provést detailní analýzu produkce jednotlivých typů odpadních 

vod konkrétní domácnosti. 
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7. Závěr a doporučení 

Cílem práce bylo poskytnout přehled o problematice nakládání s odpadními vodami 

z domácností, které nejsou připojeny na centrální splaškovou kanalizaci, zhodnotit a 

porovnat účinnost v současnosti dostupných systémů a navrhnout vhodné řešení nakládání 

s odpadními vodami pro konkrétní stavební záměr rodinného domu v obci Vratimov - 

Horní Datyně v Moravskoslezském kraji. Cíl práce byl splněn. 

Práce uvádí přehled systémů pro nakládání s odpadními vodami z individuálních 

domácností a srovnává jejich klady i zápory.   

Proces výběru vhodného řešení k nakládání s odpadními vodami je dokumentován na 

případové studii rodinného domu, pro který byly vypracovány dvě varianty řešení 

nakládání s odpadními vodami: 

- První varianta počítá se získáním povolení pro vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních přes půdní vrstvy. Na základě přísných emisních limitů stanovených 

místním vodoprávním úřadem byla navržena membránová ČOV. 

- Druhá varianta počítá se zamítnutím žádosti o povolení a tedy s nutností 

vybudování jímky na vyvážení. Pro tuto variantu byl navržen systém částečné 

recyklace šedých odpadních vod z domácnosti, který vede ke snížení objemu 

vypouštěných odpadních vod a zároveň ke snížení spotřeby pitné vody.  

Provedenou analýzou byl potvrzen mnohými odborníky prosazovaný názor, že domovní 

čistírny odpadních vod rozhodně patří k nejracionálnějším způsobům nakládání 

s odpadními vodami v místech, kde není možné připojení na centrální kanalizaci. Majitelé 

nemovitostí mají v dnešní době možnost vybírat z širokého spektra dostupných 

technologických řešení DČOV. Technologie v této oblasti se stále zdokonalují a systémy 

se zároveň stávají cenově dostupnějšími. 

Problémem zůstává postoj státních úředníků ovlivněný obavami z potenciálního ohrožení 

životního prostředí v případě provozu malých čistíren bez zajištění dostatečné údržby. 

Legislativní nástroje však umožňují vyžadování provádění odběrů z těchto zařízení 

s frekvencí až 4x ročně, což by mělo zajistit dostatečnou kontrolu nad jejich provozem a 

mělo by provozovatele vést k provádění systematické údržby. Na první pohled by se mohlo 
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zdát, že toto navrhované opatření by pro provozovatele představovalo zbytečnou finanční 

zátěž, v porovnání s provozem jímky na vyvážení by byl ale i v tomto případě provoz ČOV 

stále rentabilní (návratnost investice do nejdražší membránové ČOV v porovnání s jímkou 

je 3,3 let), přičemž environmentální přínos je zde nesporný.  

Výše popsané závěry velmi výstižně shrnuje článek „Od jímky na vyvážení k domovním 

čistírnám s membránami“ viz [15]: 

„Byla by škoda, aby namísto účinného systému certifikace čistíren a na něj navazujícího 

systému povolování a kontroly provozu byla zpochybňována funkce čistíren a namísto 

ekonomických a v tomto případě i vysoce ekologických řešení, bychom se vrátili do 

vodohospodářského středověku - tj. do doby tzv. "nepropustných" jímek na skladování, 

kdy je legislativně sice všechno v pořádku, ale všichni tolerují to, že se z jímek několik 

roků vlastně nic nevyváží.“ 

Pokud jde o legislativu, bylo by dobré dořešit oblast vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních přes půdní vrstvy. Tato problematika je ve stávající legislativě ošetřena pouze 

vágně. Emisní ani imisní standardy zde neexistují. Toho využívají některé vodoprávní 

úřady a stanovují téměř nesplnitelné emisní limity, jimiž de facto znemožní těm 

obyvatelům obcí bez připojení na kanalizační systém, kteří nebydlí v blízkosti vodního 

toku, možnost zvážení jakékoli jiné varianty nakládání s odpadními vodami než jejich 

akumulaci v jímce. Negativní environmentální dopady podobných rozhodnutí, vyplývající 

z nadměrné ekonomické zátěže obyvatel a následného nelegálního vývozu jímek či 

budování přepadů mohou být dalekosáhlé. 

Další oblastí kterou je třeba jednoznačně legislativně ošetřit, je problematika spojená s 

možnostmi využívání odděleně akumulovaných žlutých vod jako hygienizovaných kalů.  

Celkově se dá říct, že vzhledem ke stále dosti vysokému počtu domácností, které nejsou a 

v blízké době nebudou napojeny na splaškovou kanalizaci zakončenou centrální ČOV, je 

potřeba se i nadále zabývat problematikou individuálních řešení nakládání s odpadními 

vodami a hledat optimální legislativní i technologická řešení, která budou environmentálně 

i ekonomicky příznivá. 
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