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Anotace 

MACHAČOVÁ, I. Problematika nakládání s odpadními vodami v katastru Kletné městyse 

Suchdol nad Odrou. Ostrava: Fakulta hornicko-geologická, Institut Environmentálního 

inženýrství – 546, VŠB – TUO, 2010. 95 s. Vedoucí diplomové práce Nováková, J. 

 

Tato práce se zabývá nakládáním s odpadními vodami v malých obcích do 500 

obyvatel. Slouží jako podkladový materiál pro konkrétní řešení eliminace odpadních vod 

v katastru Kletné městyse Suchdol nad Odrou. V úvodní části této práce je zpracována 

základní charakteristika zájmového území. Na tuto část navazuje obecný popis nakládání 

s odpadními vodami, kde je značná část věnována základním legislativním předpisům, 

klasifikaci odpadních vod, ukazatelům znečištění a vypouštění odpadních vod. Podrobně 

jsou popsány způsoby odvádění a technologie přírodního čištění odpadních vod. Hlavní 

pozornost je v diplomové práci zaměřena na návrhy variant řešení eliminace znečištění 

povrchových vod, zvláště pak přírodním způsobům s možností pozdější realizace. Závěr 

práce je věnován vlastnímu návrhu kořenové čistírny odpadních vod, výpočtu technických 

a parametrů a vyhodnocení vhodných podmínek použití. 

 

Klí čové slova: odpadní voda, splaškové vody, aglomerace do 500 EO, mokřady, 

vegetační kořenová čistírna odpadních vod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

MACHAČOVÁ, I. Suchdol n. Odrou, the Part Kletné - The Evaluation of the Treatment 

with Waste Waters. Ostrava: Faculty of Mining and Geology, The Institute 

of Environmental Engineering – 546, VŠB-Technical University of Ostrava, 2010. 95 s. 

The Head of the Diploma Thesis: NOVÁKOVÁ, J. 

The thesis deals with the dispose of waste water in small villages up to the 500 

inhabitants. It serves as base for an exact solution of waste water elimination in land 

register Kletné – town Suchdol nad Odrou. At the beginning of the thesis there is a 

description of the characteristics in  the territory. The following part describes a general 

version of  disposal of the waste water, where the main part comprise the legislation, the 

classification of waste water,  the indicator of pollution and waste water disposal. In details 

are defined sewege discharge methods and natural sewage purification technologies. The 

main attention in the thesis is focused on elimination of pollution the surface water, 

especially on natural basis with the posibility of realization in the future. The conclusion is 

devoted to personal suggestion to use a reed bed treatment plant, the parameters of 

calculation and the evaluation of suitable conditions of use. 

 

Password: wastewater, sewerage, agglomeration to the 500 EO, wetlands, reed bed 

treatment plant.  
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Seznam použitých zkratek 

AOX  halogenové organické sloučeniny 

BSK5  biochemická spotřeba kyslíku  

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČSN  česká státní norma 

DN  světlost  

EO  ekvivalentní obyvatel  

CHSK  chemická spotřeba kyslíku 

KČOV  kořenová čistírna odpadních vod 

NL  nerozpuštěné látky 

PE  polyethylen 

TNV  technické normy vodního hospodářství 

TOC  celkový organický uhlík 
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1 Úvod 

Problematiku nakládání s odpadními vodami je nutno řešit, jako prevenci vzniku 

kontaminace půd a vodních toků splaškovými vodami. Jde o jednu z povinností moderní 

civilizace nejen k životnímu prostředí, ale i vůči společnosti samé. 

Odpadní vody jsou takové vody, u kterých svým použitím v obytných, 

průmyslových, zemědělských, a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích 

došlo ke změně jakosti (složení nebo teploty). Patří sem ale i jiné vody z nich odtékající, 

které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Splaškové odpadní vody 

jsou z domácností, hygienických zařízení, objektů společného stravování, ubytování apod. 

Mají poměrně stálé složení, většinou organického původu. Hlavní podíl znečišťujících 

látek pochází z moče a tuhých fekálií, které jsou snadno biologicky rozložitelné. 

V České republice žije v domech připojených na kanalizaci 8,344 mil. obyvatel, 

tj. 80,8 % z celkového počtu obyvatel. Do kanalizace je vypouštěno kolem 519,3 mil. 

m3 odpadních vod, z jehož množství bylo vyčištěno 95,8 % [31]. Z velké části jsou tyto 

odpadní vody sváděny do centrální kanalizace a ústí zpravidla do velkých, energeticky 

náročných mechanicko-biologických čistíren odpadních vod (ČOV). Tyto čistírenské 

systémy využívající aktivovaného kalu navíc potřebují stálou zátěž, tj. kontinuální přísun 

organického znečištění, což u aglomerací do 500 EO či izolovaných a sezónních zařízení 

není dosáhnuto. Klasické mechanicko–biologické čistírny odpadních vod jsou spíše 

vhodné pro městské aglomerace nad 2000 EO. 

V kategorii do 500 EO je v současnosti 4322 obcí, z nichž 2015 je napojeno 

na kanalizaci a z toho 902 je dále napojeno na čistírnu odpadních vod. To představuje 

asi 380 tis. obyvatel v obcích do 500 EO napojených na čistírnu odpadních vod. 

Při snižující se velikosti obce klesá tedy i podíl počtu obyvatel napojených na veřejnou 

kanalizaci a čistírnu odpadních vod [31]. Znečištění v těchto aglomeracích nehrálo 

donedávna v celkové vodohospodářské bilanci prvořadou roli. Nicméně po vstupu 

do Evropské unie se Česká republika zavázala implementací směrnice č. 91/271/EHS, 

o čištění městských odpadních vod tak, že aglomerace do 2000 EO budou napojeny 

na takové zařízení, které zajistí zneškodňování odpadních vod. Tímto je myšlena nejen 

kanalizace ale i čistírna odpadních vod, která zajistí, aby odpadní vody neznečišťovaly 
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životní prostředí. Vzhledem k tomu, že přechodné období je stanovené pro Českou 

republiku do 31. 12. 2010 je tato otázka nadmíru aktuální. 

V souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 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, došlo 

k novelizaci tohoto nařízení vlády nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kde i pro nejmenší 

obce do 500 obyvatel, resp. do 500 EO jsou nově stanoveny emisní standardy 

i pro tuto velikostní kategorii, a to v ukazatelích BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku, 

CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku) a NL (nerozpuštěné látky), jimž tato sídla musí 

při vypouštění odpadních vod vyhovět do 22. prosince 2015. Tím by se mělo zabránit 

automatickému přejímání technologií používaných v kategorii 500 - 2 000 EO. Do konce 

roku 2015 tak musí i aglomerace do 500 ekvivalentních obyvatel, při vypouštění svých 

odpadních vod, vyhovět emisním standardům. 

Rozmanitost v technických zařízeních i technologických procesech použitelných pro 

čištění odpadních vod je v České republice značná. Ke každé lokalitě je nutno přistupovat 

individuálně podle místních kritérií. Za možné řešení jsou považovány i netradiční 

technologie jako biologické dočišťovací nádrže, kořenové (vegetační) čistírny, či zemní 

filtry. Důraz je ovšem nutné klást na dokonalé mechanické předčištění odpadních vod před 

jejich přivedením do těchto zařízení. Přírodní, někdy také nazývané extenzivní způsoby 

biologického čištění odpadních vod, je využíváno již tisíce let, ale teprve nedávno 

se začaly uplatňovat regulérní, jako uměle realizované čistírenské technologie [31]. Jsou 

ekonomicky dostupné, vysoce účinné a ekologicky šetrné. 

Řešená lokalita místní část Kletné je součástí městyse Suchdol nad Odrou. Suchdol 

nad Odrou má z části vybudovaný kanalizační systém zakončený klasickou mechanicko-

biologickou ČOV a v budoucnu se bude řešit odkanalizování městyse celého. Místní část 

Kletné má však své specifika, které je nutno zohlednit, jak po finanční stránce, 

tak po stránce výběru technologie čištění odpadních vod a navrhnout opatření pro zlepšení 

stávajícího stavu v rámci platné legislativy. V této práci je uvažováno s místní částí Kletné 

jako se samostatnou obcí do 500 EO. 
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2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je realizace vlastních návrhů variantního řešení eliminace 

znečištění v katastru Kletné městyse Suchdol nad Odrou. V případové studii 

je dokumentována nejvhodnější varianta, a to vegetační kořenová čistírna odpadních vod, 

společně s konkrétním návrhem, výpočty technických parametrů a analýzou vyhodnocení 

možnosti realizace tohoto návrhu, jak z environmentálního, tak z ekonomického hlediska. 

Předložená práce by měla přispět k popularizaci přírodních způsobů čištění 

odpadních vod, především vegetačních kořenových čistíren odpadních vod, a také jako 

případová studie návrhu řešení likvidace splaškových vod v místní části Kletné městyse 

Suchdol nad Odrou. 
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3 Charakteristika zájmového území 

3.1 Lokalizace a základní údaje 

Zájmové území leží na území Moravskoslezského kraje v prostoru mezi třemi městy: 

Nový Jičín, Odry, Fulnek na levém břehu řeky Odry viz Obr. č. 1. Je součástí městyse 

Suchdol nad Odrou, a to jeho místní část Kletné. Historicky patří Kletné k městysu od roku 

1974 a nachází se na jeho severozápadní straně. 

 

Obr. č. 1: Vymezení městyse mezi městy Nový Jičín, Odry, Fulnek (zdroj:www.mapy.cz 

Územně-správní členění 

kraj:     Moravskoslezský 

obec s rozšířenou působností: Nový Jičín 

obec:     Suchdol nad Odrou 

části obce:    Suchdol nad Odrou, Kletné 

katastrální území:   Suchdol nad Odrou, Kletné 

Číslo čtver.sítě mapovacího kvadrátu, souřadnice obce, nadmořská výška, rozloha 

číslo kvadrátu: 25-122 

souřadnice obce: 17° 56´3˝ E, 49° 38´5˝ N 

nadmořská výška: 272-327 m n.m. 

rozloha:  2 299 ha 
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3.1.1 Popis městyse 

Městys Suchdol nad Odrou se nachází v okrese Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. 

Rozkládá se na 2 katastrech, a to Suchdolu nad Odrou o velikosti 1684 ha a Kletné 

o velikosti 616 ha. Sousedí s 8 obcemi (Kunín, Bernartice, Jeseník, Mankovice, Pohoř, 

Jestřábí, Stachovice, Hladké Životice). Leží v pásmu Moravské brány na levém břehu řeky 

Odry, na rozhraní dvou evropských horstev Karpat a České vysočiny. Jihovýchodním 

směrem se rozprostírají Moravskoslezské Beskydy, směrem západním pak Oderské vrchy. 

Jižní část katastru obce ohraničuje řeka Odra, která je součástí chráněné krajinné oblasti 

Poodří s bohatou faunou, flórou a mokřady světového významu chráněnými Ramsarskou 

konvencí. 

Počátky historie Suchdolu nad Odrou spadají do 13. století. Patřila k fulneckému 

panství, v 16. století přešel do vlastnictví majitelů kunínského panství. Velmi pestré byly 

v minulosti náboženské poměry. Původně české obyvatelstvo se poněmčilo zvláště 

v 18. století. Vedle katolického obyvatelstva zde žila silná skupina obyvatel lutherské víry. 

Od středověku měla obec zemědělský charakter. Koncem 19. století zde vznikly první 

průmyslové podniky, mlékárna a sýrárna, konzervárna, udírna ryb a octárna, strojírna 

a slévárna a továrna na nábytek. V období první republiky patřil Suchdol k největším 

obcím Novojičínska. Ve třicátých letech vystupňovaly národnostní problémy. Po obsazení 

německým vojskem byla většina českého obyvatelstva nucena odejít, zdejší Židé skončili 

v koncentračním táboře. Po osvobození obce a odsunu německého obyvatelstva došlo 

k znovuosídlení obce.[1] 

K nejcennějším historickým stavbám patří barokní katolická fara. Dominantou obce 

jsou věže dvou kostelů viditelné zdaleka. V současné době má obec 2 582 obyvatel. 

Obytné domy jsou rozloženy kolem dvou rovnoběžných silnic. Většina zemědělských 

usedlostí byla zbourána a nahrazena moderní výstavbou. Vedle zemědělství pracují 

obyvatelé na železnici, ve strojírenských a stavebních firmách. 

Asi 3 km na severozápad od Suchdolu nad Odrou se nachází na vyvýšenině původně 

samostatná obec Kletné viz Obr. č. 2, která byla začleněna do Suchdolu nad Odrou jako 

jeho místní část v roce 1974. První zmínka o obci se datuje do 14. Století jako Klettme 

a měla podobný historický osud jako Suchdol nad Odrou.[1] 

Kletné leží v jižní části přírodního parku Oderské vrchy. Od západního okraje obce 

se rozprostírá Kletenský les. Jižním směrem asi kilometr od obce byla vybudovaná malá 
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vodní nádrž Kletné. V její blízkosti vyrostla stovka rekreačních chat. Na jihozápadním 

břehu je kemp. Místní část Kletné je v součastnosti převážně rekreační oblastí. Ve středu 

obce Kletné se nachází malý rybník. V minulosti však zde bylo významnou činností 

dolování stříbra a galenitu. Ještě dnes v převážně zemědělské oblasti se nalézají pozůstatky 

této těžby (lomy, Stříbrné jezírko). 

Pro další rozvoj měla rozhodující význam výstavba železnice v polovině 19. stol. 

Od té doby je Suchdol nad Odrou důležitým železničním uzlem. Z dopravního hlediska 

můžeme polohu městyse považovat za strategickou, vzhledem k jejímu umístění v koridoru 

Moravské brány a vybudovaných významných zařízeních technické infrastruktury 

celostátního a mezinárodního významu typu dálnice D1 z Brna do Ostravy, železniční 

vysokorychlostní tratě a přenosové energetické sítě. V současnosti má obec průmyslově-

zemědělský charakter a patří mezi jednu z největších obcí okresu Nový Jičín.[2] 

 

Obr. č. 2: Městys Suchdol nad Odrou a jeho místní část Kletné (zdroj: www.mapy.crr.cz) 

3.2 Geologické poměry 

Na území obce Suchdol nad Odrou se stýkají dvě zásadně odlišné geologické 

jednotky Český masiv a Západní Karpaty viz Obr. č. 3. Oblast moravskoslezská, 

reprezentující východní část Českého masivu se formovala hercynskou orogenezí, která 

proběhla v závěru paleozoika. Geologická jednotka Západních Karpat je mnohem mladší. 

Byla formována teprve pochody alpínského vrásnění koncem terciéru.[3] 
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Obr. č. 3:Geologická mapa 1:50 000 - Suchdol nad Odrou, (zdroj:www.geology.cz) 

Suchdol nad Odrou patří do geologického útvaru Západních Karpat na území 

podcelku Moravské brány. Samotná struktura Moravské brány je terciérního založení. 

Třetihorní a starší horninové komplexy však nevycházejí nikde na povrch a jsou překryty 

sedimenty kvartéru, během něhož byl dotvářen současný reliéf krajiny. Celé území bylo 

v pleistocénu v přímém dosahu kontinentálního pevninského ledovce, který v halštrovském 

a výrazněji v sálském zalednění pokrýval většinu území. Před jeho čelem, při postupu 

k jihu a později při definitivním posálském ústupu, se usazovaly litologicky poměrně 

pestré glacilakustrinní a glacilafluviální sedimenty. Dále proběhla řada erozních 

a akumulačních fází a konečně v závěru pleistocénu (würm) se ukládaly eolické spraše, 

překrývající téměř bezezbytku předchozí uloženiny. V nivě následně docházelo k dalším 

erozím, sedimentacím fluviálních štěrků, které pak byly v holocénu postupně 

převrstvovány povodňovými hlínami, tvořícími dnešní povrch nivy. Výslednicí všech 

naznačených dějů je dnešní geologická stavba, odlišná ve vlastní Oderské nivě, 

kde na terciérní, málo propustné podloží dosedají propustné a zvodnělé štěrky 

a štěrkopísky, které jsou kryté naopak málo propustnými hlínami o mocnosti 2-5 m.[4] 
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Místní část Kletné patří do geologického útvaru Českého masivu, celku Nízkého 

Jeseníku, na území podcelku Vítkovské vrchoviny. Oblast Nízkého Jeseníku se skládá 

výhradně z mořských sedimentů, zbroušených vnějšími biotickými a abiotickými činiteli 

v parovinu se zalesněnými vyvýšeninami, rozčleněnou vodními toky na menší celky. 

V okolí obce se nachází převážně drobová a pískovcová, břidličnatá souvrství kulmu 

viz Obr. č. 4.[5] 

 

 

Obr. č. 4:Geologické složení Kletné (zdroj:www.geology.cz) 

Suchdol nad Odrou a jeho nejbližší okolí se nachází v krajině silně ovlivněné 

geologickými pochody, které probíhaly v nejmladší geologické etapě – čtvrtohorách. 

Především pochody spjaté s činností pevninského ledovce a s činností řeky Odry. Přímé 

podloží ložiska je tvořeno třetihorními (miocenními) šedými, zelenošedými a tmavošedými 

tuhými jíly. Ty představují nejmladší (bádenskou) výplň dlouhé geologické struktury – 

karpatské předhlubně. 
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3.3 Geomorfologické poměry 

Z hlediska morfologického leží území Suchdolu nad Odrou mezi dvěma 

geomorfologickými provinciemi, Českou Vysočinou a Západními Karpaty viz Obr. č. 5. 

Provincie Západní Karpaty je zde zastoupena celkem Moravská brána a podcelkem 

Oderská brána, který má ráz ploché pahorkatiny. Sem spadá obec Suchdol nad Odrou. 

Výrazným tvarem Oderské brány je široká říční niva řeky Odry, která je chráněna v CHKO 

Poodří. Do provincie České Vysočiny na území celku Nízkého Jeseníku a podcelku 

Vítkovské vrchoviny spadá zájmové území místní část Kletné. Toto území má ráz ploché 

pahorkatiny. 

 

Hierarchické uspořádání geomorfologických jednotek [3]: 

 

KLETNÉ 

provincie: Západní Karpat  

subprovincie: Vněkarpatské sníženiny 

celek: Moravská brána 

podcelek: Oderská brána 

 

SUCHDOL NAD ODROU 

provincie: Česká Vysočina  

subprovincie: Krkonošsko-Jesenická podsoustava 

podsestava: Jesenická podsoustava 

celek: Nízký Jeseník 

podcelek: Vítkovická vrchovina 



Bc. Irena Machačová: Problematika nakládání s odpadními vodami v katastru Kletné 

2010 11

 

Obr. č. 5:Geomorfologické členění (zdroj: www.geology.cz, upraveno) 

3.4 Hydrogeologické a hydrologické poměry 

Hydrogeologické poměry jsou dány především geologickou stavbou a morfologií 

terénu, vlastní režim je ovšem v průběhu roku výrazně ovlivňován rozložením srážek 

a teplot, které se následně projevují na změnách průtoků v povrchových tocích. Dochází 

zde k jevu typickému pro všechny říční nivy větších rozměrů – za vyšších vodních stavů 

dochází k infiltraci z řeky do dobře propustných nezpevněných sedimentů terasových 

a fluvioglaciálních štěrků, písků a štěrkopísků. Zvyšuje se tak napjatost hladiny podzemní 

vody, výrazně ovlivňovaná nadložními, méně propustnými povodňovými hlínami. 

Pozvolna dochází k nasycování celého půdního profilu a v místech terénních depresí, 

či lokálně snížené mocnosti hlín vystupuje podzemní voda až na povrch. Dochází 

tak k obohacování nivy vodou v pásu širokém až několik set metrů od řeky. U zvětralin 

kulmské břidlice bývá propustnost omezena.[6] 

Na území Suchdolu nad Odrou je největším tokem řeka Odra (hydrologické pořadí 

2 – 01 – 01) patřící k úmoří Baltického moře viz Obr. č. 6. Plocha povodí dosahuje 

8,7 km2. V úseku kolem Suchdolu nad Odrou má řeka přirozeně meandrující pás 

a vyskytují se i slepé meandry zarůstající vodními rostlinami. Všechny vodní toky mají 

více vody v době jarního tání sněhu. V květnu se pak hladiny snižují a v letních měsících 

bývá v korytech vody nejméně, přestože atmosférických srážek je v tomto období nejvíce. 

Přímo obcí Suchdol nad Odrou protéká Kletenský potok (hydrologické pořadí 2 – 01 – 01 - 



Bc. Irena Machačová: Problematika nakládání s odpadními vodami v katastru Kletné 

2010 12

067), který je levým přítokem řeky Odry. Průměrný spád potoka je 1,9 %. V úseku 

asi 500 m je v obci od roku 1985 potok zatrubněn. Docházelo zde k hydrologickému jevu, 

kdy při přívalových deštích a následkem vysokého stavu vod došlo k povodním. Od roku 

2003 existuje však havarijní přepad vyúsťující z nádrže Kletné. Na území povodí jsou 

pouze dvě významnější místa akumulace srážkových vod, a to nádrž Kletné a zatopený 

bývalý galenitový lom Stříbrné jezírko. Povodí Kletenského potoka se rozkládá na pěti 

typech kolektorů. Jednotlivé typy kolektorů tvoří různě široké pásy napříč povodím potoka 

střídající se puklinové a průlinové kolektory. Nedaleko vyústění Kletenského potoka 

se nachází minerální pramen alkalické kyselky s průměrnou vydatností Q v rozmezí 

0,1 až 1 l/s-1. V okolí obce Kletné se nachází území s výskytem málo vhodné nebo 

nevhodné podzemní vody. Jedná se o vody III. kategorie. To znamená, že vody obsahují 

kritické složky podmiňující zhoršení kvality podzemních vod.[7] 

 
Obr. č. 6:Mapa hydrologického pořadí (zdroj: www.heis.cz) 

3.5 Pedologické poměry  

Půdní poměry jsou určeny poměry hydrogeologickými, geologickou stavbou, 

morfologií terénu, klimatickými podmínkami. Z tohoto hlediska je možno rozdělit oblast 

do dvou celků. Na oblast Oderská niva a na hlavní terasy řeky Odry a jejich přítoků. 

Pedologické poměry lze vidět na půdní mapě viz Obr. č. 7. 
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Obr. č. 7:Výřez půdní mapy 1 : 50 000 (zdroj:www.nature.cz) 

Oderská niva je na aluviálních a nivních sedimentech a v souvislosti se zvýšenou 

hladinou vody dochází ke glejovým procesům, vyskytují se zde zejména nivní půdy 

glejové středně těžké, nivní půdy glejové těžké až velmi těžké, nivní půdy lehčí až středně 

těžké, v terénních depresích pak glejové půdy středně těžké až velmi těžké. Na tyto půdy 

jsou vázány trvalé travní porosty,  vlhké louky a mokřadní společenstva. 

Hlavní terasa řeky Odry a její přítoky  se vyskytují na dočasně zamokřených 

sprašových hlínách, a tak se zde vytvořily kvalitní hnědozemě oglejené a illimerizované 

středně těžké, oglejené půdy středně těžké a hnědozemě oglejené středně těžké. Jedná 

se o vysoce produkční půdy, velmi hluboké, náročnější na zpracování. Vyznačují 

se poměrně dobrými fyziologickými vlastnostmi, které se projevují dobrým hospodařením 

s vláhou. Vodní režim mají periodicky promyvný. Jejich agronomická hodnota je velmi 

dobrá.[8] 
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3.6 Klimatické poměry 

Území Suchdolu nad Odrou spadá do mírně teplé klimatické oblasti a zahrnují dvě 

podoblasti. Suchdolu nad Odrou spadá do oblasti MT10, jeho místní část Kletné pak náleží 

do oblasti MT9 viz Obr. č. 8. Pro obě oblasti, jak MT10, tak MT9 viz Tab. č. 1 

je charakteristické dlouhé, teplé, mírně suché léto. Přechodné období je krátké, s mírným 

jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně chladná a mírně suchá, s krátkým sněhovým 

pokryvem. Oblast MT9 se liší jen nepatrně v srážkovém úhrnu, teplotě a délce sněhové 

pokrývky, tím je celkově chladnější.[9] 

 

 

Obr. č. 8:Mapa klimatických oblastí ČR (zdroj: www.ovocnarska-unie.cz) 
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Tab. č. 1: Klimatická charakteristika oblasti MT10 a MT9 (Quitt,1971) 

  KLIMATICKÉ MÍRN Ě TEPLÉ OBLASTI MT10 MT9 

  Počet letních dnů 40-50 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou alespoň 10°C 140-160 140-160 
  Počet mrazových dnů 110-130 110-130 
  Počet ledových dnů 30-40 30-40 
  Průměrná teplota v lednu ve °C -2 až -3 -3 až -4 

  Průměrná teplota v dubnu ve °C 7 - 8 6 - 7 

  Průměrná teplota v červenci ve °C 17-18 17-18 

  Průměrná teplota v říjnu ve °C 7 - 8 7 - 8 

  Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 100-120 

  Srážkový úhrn ve vegetační m období v mm 400-450 400-450 

  Srážkový úhrn v zimním období v mm 200-250 250-300 

  Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 60-80 

  Počet dnů zamračených 120-150 120-150 

  Počet dnů jasných 40-50 40-50 

3.7 Biogeografické poměry 

Fytogeografické zařazení 

Území spadá do fytogeografického obvodu Karpatského mezofytika, podobvodu 

Moravské brány vlastní (76.a) viz Obr. č. 9Obr. č. 9. 

 

Obr. č. 9:Fytogeografické zařazení Suchdolu nad Odrou (zdroj: www.cenia.cz, upraveno) 
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V důsledku zemědělství a přes značnou redukci lesů i hospodářskou rekultivaci 

porostů druhotných smrčin je zde zachována řada porostů přirozeného charakteru. Údolní 

polohy vodních toků lemují maloplodé údolní luhy, zvláště střemchové olšiny (Pruno -

Fraxinetum), rovinatý až zvlněný terén osidlují lipové dubohabřihy (Tilio - Carpinetum), 

reliéfově členité pahorky květnaté bučiny (Eu-Fagenion), na sutích i teplejší typy suťových 

lesů (Aceri-Carpinetum), s javorem babykou (Acer campestre). Na primitivních 

kamenitých půdách bazických vyvřelin nebo vápenců se vyvíjí pionýrská společenstva 

Alysso-Sedion. Na hlubších skeletovitých půdách jsou roztroušeny fragmenty 

travinobylinných společenstev s kostřavou žlábkatou (Coronillo variae – Festucenion 

rupicolae) a na hlubokých půdách svahových poloh jsou semixerotermní travinobylinná 

společenstva z okruhu Bromion erecti. Zejména v členitějším území s extenzivním 

pastevním hospodařením postupuje sukcese křovin (Prunion spinosae). Na expozičně 

podmíněných ekotopech jsou lokálně zachovány floristicky bohaté lemy lesních okrajů 

(Trifolion medii) s garniturou druhů, např. jetel horský (Triforium montanum), jetel 

prostřední (Trifolium medium), dobromysl obecná (Origanum vulgare), řepík lékařský 

(Agrimonia eupatoria) aj. V květeně nelesních stanovišť bazických substrátů se uplatňují 

termofyty, např. rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), žluťucha menší 

(Thalictrum minus), řebříček sličný (Achillea nobilis), voskovka menší (Cerinthe minor). 

Druhové spektrum dotváří kvantitativně řada náročných subtermofylů, např. chrpa čekánek 

(Centaurea skabiosa), krvavec menší (Sanguisorba minor), tolice srpovitá (Medicago 

falcata), mochna přímá (Potentilla recta), jehlice trnitá (Ononis spinosa), modřenec 

chocholatý (Leopoldia comosa). Lesní květena je ovlivněna četnými karpatskými druhy, 

např. hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipatis), ostřice chlupatá (Carex pilosa), šalvěj 

lepkatá (Salvia glutinosa), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides) a obohacena 

o mnohé orchideje, např. okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice dlouholistá 

(Cephalanthera longifolia), vstavač bledý (Orchis pallens), zatímco horské druhy zcela 

chybějí.[5] 

Zoogeografické zařazení 

Současné složení zvířeny je důsledkem jednak přirozeného vývoje v širší oblasti 

střední Evropy, a také vlivem negativních činností člověka. Velký vliv na konkrétní složení 

živočichů má rozhraní dvou horotvorných soustav – Českého masivu a Západními 

Karpaty. Mezi těmito oblastmi je Oderská část Moravské brány, která je významným 

severojižním biokoridorem, umožňujícím šíření jižních a severních druhů živočichů. 
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Kromě původních živočichů, s příchodem člověka a vlivem především zemědělské 

činnosti, se objevily druhy v současnosti považované za přirozenou součást přírody, jako 

myš domácí (Mus musculus), bělozubka šedá (Crocidura suaveolents), aj. 

Dále záměrně vysazované druhy např. bažant obecný (Phasianus colchicus), daněk 

skrvnitý (Dama dama), ondatru pižmovou (Ondatra zibelhica), nejprve do obor poté 

do volné přírody. Na území žijí běžné druhy savců, jako např. jelen evropský (Cervus 

elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), zajíc polní 

(Lepus europaeus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus). Významnou skupinou dané 

oblasti jsou drobní savci, zemní hlodavci a hmyzožravci. Významnou skupinou jsou ptáci, 

kteří díky své severojižní tahové cestě oderskou částí Moravské brány tvoří početnou 

skupinu, jak běžných, tak vzácných druhů kolem řeky Odry, které je v podstatě totožné 

s Chráněnou krajinnou oblastí Poodří.  Na území je možné potkat až 280 druhů ptáků např. 

čáp bílý (Ciconia ciconia), kalous ušatý (Asio otus), slavík obecný (Luscinia 

megarhynchos), straka obecná (Pica pica), sokol stěhovavý (Falco peregrinus) aj. 

Se zakládáním rybníků a hospodaření na nich se kromě běžných asi 38 druhů ryb 

charakteristických pro jednotlivé vody stojaté a tekoucí, dostávají druhy záměrně 

vysazované např. pstruh duhový (Salmo irideus), siven americký (Salvelinus fontinalis), 

tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis) a druhy neplánovaně šířené spolu s násadami např. 

střevlička východní (Pseudorasbora parva). Území je zajímavé i výskytem měkkýšů 

typických pro vodní faunu a faunu společenstev lužních lesů kolem řeky Odry např. 

hrachovka severní (Pisidium hibernicum), svinutec kruhový (Anisus spirobis), srstnatka 

huňatá (Trichia villosula).[5] 
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4 Nakládání s odpadními vodami 

Ochrana životního prostředí, jehož jednou ze složek je ochrana vod, zahrnující i vody 

odpadní, je již zmíněna v článku 35 zákona č. Usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky. 

Podle tohoto zákona má každý právo na příznivé životní prostředí a právo na včasné 

a úplné informace o něm. Také stanovuje každému povinnost neohrožovat a nepoškozovat 

životní prostředí nad rámec mu povolený zákonem.  

4.1 Legislativa v oblasti odpadních vod v České republice 

Hlavním legislativním nástrojem v oblasti vod, včetně vod odpadních je zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách), 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 v souladu s právem Evropského společenství.“[10] 

Zde je také vymezen pojem odpadní vody, možnost nakládání s těmito vodami, 

včetně postupů při vydávání příslušných povolení. Upravuje i způsob zjištění a vybírání 

poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních. Součástí 

zákona jsou i sankce. 

Nakládání s odpadními vodami odváděnými do kanalizace se upravuje zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o vodovodech a kanalizacích), jehož účel a předmět shrnuje odstavec 1 §1: 

„Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu 

vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů 

územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku.“[11] 
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Kromě základních pojmů jsou zde upraveny i vzájemná práva a povinnosti mezi 

vlastníky, stavebníky nebo provozovateli kanalizací včetně možných sankcí v případě 

porušení povinností. 

Ustanovení těchto zákonů odkazují na podzákonné předpisy, které obsahují 

podrobnější úpravu a především konkrétní krajní limity znečištění. Mezi základní 

podzákonné předpisy patří nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 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, 

ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále jen nařízení o ukazatelích). Tento předpis 

vychází z požadavků obsažených ve směrnicích Evropského společenství. Kromě úpravy 

základních pojmů stanovuje ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových 

a odpadních vod, náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod, vymezuje 

citlivé oblasti. V přílohách tohoto nařízení jsou obsaženy konkrétní emisní standardy, 

imisní standardy, emisní limity, roční četnosti odběrů znečištění odpadních vod 

pro jednotlivé druhy odpadních vod. 

Dále nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání 

a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 

v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení o stanovení zranitelných 

oblastí), kde je vymezeno posouzení nakládání s odpadními vodami ve zranitelných 

oblastech nebo zda se nejedná o vody vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb 

a dalších vodních živočichů dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových 

vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů 

a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších předpisů. 

Vypouštění odpadních vod je zpoplatněno. To je upraveno vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o poplatcích). 

Vyhláška č. 432/2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 

a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen vyhláška o dokladech žádosti) obsahuje doklady, které musí být 

přiloženy k žádostem o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, 

a dále doklady k povolení vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné 
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závadné látky do kanalizace. Vyhláška obsahuje i náležitosti rozhodnutí reagující na tyto 

žádosti. 

Uvedená česká legislativa musí být v souladu se základními právními předpisy 

Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky členských států. 

4.2 Legislativa v oblasti odpadních vod v EU 

Již ve Smlouvě o Evropském společenství v článcích 174-176 jsou dány základní cíle 

politiky EU v oblasti životního prostředí. Systém evropského práva životního prostředí 

se nijak výrazně neliší od právního systému našeho, odvíjí se od něj legislativa česká. 

Problematiku ochrany životního prostředí upravuje Evropská Unie ve směrnicích. 

Nakládáním s odpadními vodami se zabývají tyto: 

Směrnice č. 2000/60/ES 

Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady, ustanovující rámec 

pro činnost Společenství v oblasti politiky členských států, je směrnice č. 2000/60/ES 

ze dne 23. října 2000, ve znění pozdějších předpisů. Představuje snahu sjednotit rozsáhlou 

agendu jednotlivých členských států týkající se pitné vody, povrchových a odpadových 

vod, záplavového managementu, chemických látek aj. v komplexní strategii celé Evropské 

unie. 

Směrnice č. 91/676 EHS 

Směrnice Rady č. 91/676 EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany 

ze zemědělských zdrojů ve znění pozdějších předpisů.  

Tzv. nitrátová směrnice se zabývá sice snižováním dusičnanů ve vodě pouze 

vhodnými opatřeními v zemědělské výrobě a označuje některé oblasti členských států EU 

za ohrožené, ale na ni pak odkazují směrnice pro určování limitů vypouštění odpadních 

vod, právě se zvláštním zřetelem na zde uvedené ohrožené oblasti. 

Směrnice č. 91/271/EHS 

Další směrnicí přímo upravující nakládání s odpadními vodami je směrnice Rady 

č. 91/271/ EHS o čištění městských odpadních vod ve znění pozdějších předpisů. 

Tato směrnice především stanovuje podmínky pro likvidaci odpadních vod v hustě 

obydlených územích. Každý členský stát se dle této směrnice zavazuje, že aglomerace, 
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které spadají do určité skupiny, budou napojeny na takové zařízení, které zajistí 

zneškodňování odpadních vod. Tímto je myšlena nejen kanalizace ale i čistírna odpadních 

vod, která zajistí, aby odpadní vody neznečišťovaly životní prostředí. Zvláštní důraz 

je kladen na tzv. citlivé oblasti, u kterých se počítá s vybudováním takovéhoto zařízení 

v kratší lhůtě. Z hlediska investičních požadavků patří k nejnáročnějším, jelikož její 

uplatňování v praxi vyžaduje, budování potřebné vodohospodářské infrastruktury 

a zlepšení technologie čištění odpadních vod, vysoké finanční požadavky. 

„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 31. 12. 2010.“[13] 

Česká republika se zavázala, že zajistí splnění veškerých požadavků předmětné 

směrnice nejpozději do 31. prosince 2010. Pro naplnění požadavků je nutno zajistit, 

aby městské odpadní vody v aglomeracích menších než 2 000 EO, které vstupují 

do sběrných systémů, byly před vypuštěním podrobeny přiměřenému čištění.[12] 

4.3 Klasifikace odpadních vod 

Odpadní vody jsou v § 38 odstavci 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů definovány takto: 

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

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.“[10] 

Odpadní vody lze rozlišit na několik druhů. Jejich dělení závisí především na původu 

vzniku těchto odpadních vod a v návaznosti na vzniku i na obsahu znečišťujících látek. 

Odpadní vody dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů dělíme 

na [14]: 

• průmyslové odpadní vody (vody z výrobních zařízení), 

• městské odpadní vody (vypouštěné z domácností, dešťové vody). 
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Průmyslové odpadní vody 

§ 2 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 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.“[14] 

Průmyslové odpadní vody vznikají při získávání organických a anorganických 

surovin a při jejich průmyslovém zpracování. Mají rozmanitý charakter, jelikož 

z jednotlivých výrobních postupů se odvádějí vody typických vlastností a složení. Proto 

se i jejich škodlivost při vypouštění do recipientu může velmi lišit. Z hlediska možností 

čištění je rozhodující, zda jde o vody převážně anorganicky nebo organicky znečištěné, 

zda jsou přítomny látky toxické a zda jsou látky organické biologicky rozložitelné. 

Pak se některé průmyslové odpadní vody mohou čistit společně se splaškovými, jiné 

vyžadují oddělené čištění, umožňující vhodnou segregaci odpadních vod. Mezi tyto vody 

řadíme i odpadní vody ze zemědělství.[15] 

Městské (komunální) odpadní vody 

§ 2 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 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.“[14] 

Městské odpadní vody jsou tedy směsí splašků a průmyslových odpadních vod. Patří 

sem i vody srážkové, balastní a oplachovaná voda. To je voda, která byla použita 

při čištění ulic. Tyto odpadní vody srážkové a balastní jsou důležitou součástí všech 

odpadních vod a je nutno s nimi počítat do celkového znečištění.[15] 

Srážkové odpadní vody 

Jde o vodu z atmosférických srážek, tání sněhu a ledu znečištěnou lidskou činností 

už v ovzduší, smýváním ze zemského povrchu (ropné látky, těžké kovy, aj.) a vířením 

usazenin ve stokách. Srážková voda poté vtéká do stoky nebo recipientu (vodního útvaru, 

který přijímá vodu z určitého povodí nebo vodu odpadní). Přestože srážková voda působí 

krátkodobě na recipient a ten je velmi odolný vůči tomuto znečištění, je třeba srážky 

odtékající stokovou sítí hodnotit jako vody odpadní.[16] 
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Balastní odpadní vody 

Tyto povrchové nebo podzemní vody nejsou v podstatě odpadními vodami, ale tvoří 

svým objemovým množstvím významný podíl v odpadních vodách. Ředí a ochlazují 

odpadní vody, tím zhoršují jejich čistitelnost, zbytečně zaplňují objemovou kapacitu 

a často bývají obohaceny dusíkem, který do značné míry jen prochází a zhoršuje hodnocení 

účinnosti. Vznikají únikem z vodovodního řádu (poruchy dodávky vody - prasklé potrubí) 

a v případě podzemní vody se dostávají do kanalizace díky netěsnostem.[17] 

4.4 Splaškové odpadní vody z aglomerací do 500 EO 

V literatuře se často uvádí jako třetí hlavní kategorie vody splaškové, které výše 

uvedené nařízení vlády uvádí, pouze jako součást vod městských. Tedy i odpadním vodám 

zájmového území. 

Jedná se o odpadní vody z domácností, hygienických zařízení, objektů společného 

stravování, ubytování apod. Mají poměrně stálé složení, většinou organického původu. 

Hlavní podíl znečišťujících látek pochází z moče a tuhých fekálií, proto snadno biologicky 

rozložitelné. Specifická potřeba vody na obyvatele je shodná s množstvím odpadních vod 

připadajícím na jednoho obyvatele. Od počátku devadesátých let minulého století 

je znatelný pokles specifické potřeby vody v domácnostech. Počátkem tohoto století byla 

průměrná spotřeba vody v domácnostech asi 110 litrů na 1 obyvatele za 1 den. 

V současnosti se v ČR obvykle počítá s orientační průměrnou specifickou denní 

potřebou vody (v litrech na 1 obyvatele za 1 den, v závislosti na vybavenosti bytů): 

• 150 l/1 obyvatele za 1 den - byt s výtokem vody, WC, koupelnou a centrální 

přípravou teplé vody; 

•  125 l/1 obyvatele za 1 den - byt s výtokem vody, WC, koupelnou a lokální 

přípravou teplé vody; 

• 85 l/1 obyvatele za 1 den - byt s výtokem vody, WC, bez koupelny; 

• 44 l/1 obyvatele za 1 den - byt v domech pouze s výtoky. 

Znečištění splaškových odpadních vod posuzujeme z hlediska požadavků 

kanalizačního řádu, nařízení vlády o přípustném znečištění vod a zákona o poplatcích 

za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.[15] 
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Složení a vlastnosti splaškových odpadních vod 

Hlavní podíl znečišťujících látek splaškových odpadních vod připadá na moč 

a fekálie a to až 80 %. Člověk produkuje asi 120 g až 330 g fekálií za 1 den, z něhož 

na sušinu připadá asi 30 až 75 g. Průměrně lze počítat s 250g fekálií o sušině 50 g za 1 den. 

Splaškové vody jsou zpravidla zbarveny šedě až šedohnědě a jsou silně kalné. 

Čerstvé splašky příliš nezapáchají, avšak po několika hodinách po vyčerpání rozpuštěného 

kyslíku začnou probíhat anaerobní pochody a splašková voda začne intenzivně zapáchat 

a tmavnout, protože se vylučuje FeS. Jejich teplota se v našich klimatických podmínkách 

pohybuje od 5 °C do 20 °C v závislosti na ročním období. Zvyšující teplota urychluje 

biochemické pochody a snáze se vyčerpá rozpuštěný kyslík. Hodnota pH je v rozmezí 

od 6,8 do 7,5. 

Při projektování čistíren odpadních vod v ČR vycházíme obvykle z produkce 

specifického znečištění v gramech za 1 den na 1 obyvatele (populační ekvivalent). Tyto 

hodnoty jsou shrnuty viz Tab. č. 2. Obvykle se předpokládá základní produkce znečištění 

60 g BSK5 na 1 obyvatele za 1 den. Vychází-li potřeba vody 150 l na 1 obyvatele za den, 

můžeme splaškové vody charakterizovat takto: BSK5 400 mg/l, CHSKCr 800 mg/l, Ncelk 

70 mg/l, Pcelk 15 mg/l, celkové látky1200 mg/l, rozpuštěné látky 830 mg/l, nerozpuštěné 

látky 370 mg/l. Poměr CHSKCr: BSK5 má obvykle hodnotu 2. Celkové látky jsou tvořeny 

z 50 % organickými látkami a 50 % anorganickými. V rozpuštěných látkách převládají 

anorganické podíly nad organickými a v nerozpuštěných látkách je to právě naopak. 

V hodnotách BSK5 a CHSKCr přibližně 50 % připadá na rozpuštěné a 50 % 

na nerozpuštěné organické látky (usaditelné a neusaditené). Převážná část sloučenin 

fosforu a dusíku se nachází v rozpuštěné formě.[15,38] 

Tab. č. 2:Orientační hodnoty specifické produkce znečištění v g/ na 1EO za 1 den (zdroj:Pitter,2009) 

Látky anorganické organické celkové BSK5 CHSKCr Ncelk Pcelk 

nerozpuštěné usaditelné 10 30 40 20 40 1 0,2 
nerozpuštěné neusaditelné 5 10 15 10 20 - -  
rozpuštěné 75 50 125 30 60 10 2,3 
celkem 90 90 180 60 120 11 2,5 

 

Množství odpadních vod kolísá během dne, týdne i roku. Kolísání průtoku 

je nejméně zřejmé ve velkých městech, v malých obcích je tomu naopak. Maxima 

i minima závisejí na režimu dne. Ve středoevropských poměrech můžeme pozorovat dvě 
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hlavní maxima, a to v poledních a večerních hodinách. Musíme také počítat se změnami 

ve složení během toku v kanalizaci. Největší změny ve složení způsobují vlivy biologické, 

které probíhají již v kanalizaci. Složení splaškových vod závisí také na způsobu odvádění 

odpadních vod od zdroje do čistírny odpadních vod. 

Z fyzikálního hlediska se splaškové vody dělí na rozpuštěné, nerozpuštěné usaditelné 

a nerozpuštěné neusaditelné. Zvláštní skupinu pak tvoří látky plovoucí jako např. textilie, 

zbytky zeleniny a ovoce, tuky, plasty aj.[15] 

Anorganické a organické látky ve splaškových vodách 

Přírůstek anorganických a organických látek pochází z moče, fekálií, kuchyňských 

odpadků, pracích a čistících prostředků, a ze znečištění ulic a veřejných prostranství. 

Jde zejména o [15]: 

• chloridy  – počítá se zpravidla se specifickou produkcí 7 g až 9 g na 1 obyvatele 

za 1 den. Koncentrace chloridů se pohybuj v desítkách mg/l, avšak v zimě může 

překročit i 150 mg/l; 

• sloučeniny fosforu – vyskytuje se jak v organicky tak anorganicky vázaný, 

nejčastěji se stanovuje celkový fosfor. Anorganický fosfor pochází především 

z pracích a čistících prostředků. Člověk produkuje 1 až 2 g fosforu za 1 den, 

obvykle se udává hodnota 1,6 g, tomu odpovídá koncentrace ve splaškových 

vodách 10 mg/l. V ČR se počítá s 2,5 g celkového fosforu na 1 obyvatele a 1 den. 

Koncentrace celkového fosforu ve splaškových vodách se obvykle pohybuje 

v jednotkách mg/l, asi do 10 mg/l; 

• sloučeniny dusíku – patří mezi spolu s fosforem mezi nejdůležitější 

makrobiogenní prvky (nutrienty), ve vodách odpovídá 12 g dusíku na 1 obyvatele 

a 1 den. Kvalitativní a kvantitativní zastoupení dusíku se mění s časem. Hlavními 

dusíkatými látkami ve splaškových vodách jsou amoniakální dusík, močovina 

a volné a vázané aminokyseliny. Koncentrace se velmi liší v závislosti na potřebě 

vody; 

• sloučeniny síry – údajů o sloučeninách síry je málo, koncentrace se pohybuje 

řádově v jednotkách mg/l., výjimečně přesahuje 10 mg/l; 

• sacharidy a další organické bezdusíkaté látky – sacharidy a bezdusíkatými 

organickými kyselinami patří k nejvíce zastoupeným organickým sloučeninám 
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kapalné fáze splaškových vod, v tuhé fázi se nachází polysacharidy. Až 50 % 

organického uhlíku mohou tvořit sacharidy. Z organických bezdusíkatých kyselin 

např. kyselina mléčná, octová, citronová, glykolová aj.; 

• lipidy –  jsou zde řazeny látky hydrofobního charakteru nepatrně rozpustné ve vodě 

a rozpustné v organických rozpouštědlech. Jsou to tuky, vosky, steroidy 

a fosfolipidy. Stanovují se jako extrahovatelné látky a obvykle se počítá 

s 15 g extrahovatelných látek na 1 obyvatele za1 den. Ve splaškových vodách 

bývají od 20 do 200 mg/l, nejčastěji však 50 až 100 mg/l. Hlavní část lipidů 

je ve splaškových vodách přítomna v neusaditelné emulgované formě. Lipidy tvoří 

dominantní složku nerozpuštěných látek (NL); 

• ostatní organické látky – tenzidy a léčiva a biologicky rezistentní organické látky 

jsou běžnou součástí splaškových vod. 

Ukazatele znečištění splaškových odpadních vod 

Chemicky čistá je pouze destilovaná voda. Vodu vyskytující se v přírodě můžeme 

považovat za roztok různých plynů, anorganických i organických, v podstatě považovat 

ji za znečištěnou. Mezi hlavní ukazatele znečištění patří CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné 

látky (NL), rozpuštěné anorganické soli, N-NH4, Ncelk, Pcelk, AOX, rtuť a kadmium. 

Důležité jsou poměry mezi BSK5 a CHSKCr, BSK5 a TOC, CHSKCr a TOC a BSK5 

a celkovým dusíkem a fosforem. Pro biologické čištění je důležitý poměr C : N : P, který 

se zpravidla udává jako poměr CHSKCr : N : P, nebo BSK5 : N : P. Pro úspěšné biologické 

čištění obvykle platí BSK5 : N : P = 100 : 5 : 1.[15] 

Základní charakteristika: 

• biologická spotřeba kyslíku (BSK5) – je definována jako hmotnostní koncentrace 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek v oxickém 

prostředí biochemickou oxidací organických, popř. anorganických látek ve vodě. 

Vyjadřuje se v mg/l, závisí na době inkubace (BSK za n dní je BSKn), teplota 

inkubace je 20 °C; 

• chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) – jeho stanovení spočívá v oxidaci 

organických látek dichromanem draselným v prostředí 50%ní kyseliny sírové 

při teplotě 150 °C po dobu 2 hodin za katalytického působení síranu stříbrného. 

Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty v mg/l; 
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• nerozpuštěné látky (NL) - vyjadřuje množství toho znečištění, které lze teoreticky 

zachytit fyzikálními postupy, to je sedimentací a filtrací. Vlastní stanovení 

se provádí zvážením na filtru zachycených látek po usušení vzorku do konstantní 

váhy;[15] 

• rozpuštěných anorganických solí ve vodě je naopak údajem o tom, kolik 

je ve vodě látek mechanickými postupy čištění neodstranitelných (jde i o hůře 

biologicky odstranitelné látky). Vlastní stanovení je založeno na zvážení vzorku 

zfiltrované vody a pak zvážení vysušené nádoby, popř. je nádoba ještě žíhána 

a je stanoven rozdíl před a po spálení vzorku (údaj označovaný jako ztráta žíháním 

svědčí o množství rozpuštěných organických látek, které je možné spálit za vzniku 

oxidu uhličitého)[16]; 

• celkový organický uhlík (TOC – Total Organic Carbon) - je parametr uváděný 

u vod, který ukazuje množství organických látek přítomných v daném vzorku. 

Tento parametr je udáván v miligramech uhlíku na jeden litr vody[19]; 

Vypouštění splaškových odpadních vod 

V § 38 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách se píše, že: 

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

zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich 

vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad 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.“[10] 

Kvalita zdrojů podzemní a povrchové vody je negativně ovlivněna vypouštěním 

odpadních vod. Vypouštěné vody by měly obsahovat jen minimální znečištění, které dané 

technologické zařízení není schopné odstranit a neměly by měnit přirozené vlastnosti vody 

(fyzikální, chemické ani biologické). Vlastnosti vody se mění znečištěním: 
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• primárním - tyto látky jsou přítomny ve formě znečišťujících složek v odpadních 

vodách a jejich projevem je změna vlastností. Jde např. o kal, bakteriální znečištění, 

organické látky, průmyslové a zemědělské znečištění (kyanidy, fenoly, těžké kovy), 

pesticidy, radioaktivní znečištění aj., 

• sekundárním - vlivem chemických a biologických reakcí vyvolaných vstupem 

látek, které způsobují zvýšený výskyt mikroorganismu, řas, sinic a rozsivek. 

Tomuto jevu říkáme eutrofizace povrchových vod. 

Kvalita vod musí vyhovovat potřebám zásobování obyvatelstva a použití v průmyslu 

i v zemědělské výrobě. Kvalitu vody v recipientu nesmí narušit vypouštění odpadních vod 

do takové míry, aby se zvýšil obsah suspendovaných látek a na hladině se tvořila pěna, 

přesahující 20 % celkové plochy hladiny, anebo se vytvořil souvislý tukový film. Dále 

aby se zvyšovala nebo snižovala koncentrace vodíkových iontů o víc než jeden řád. Také 

nesmí docházet k nepřípustnému snižování kyslíku, barvy a změně teploty o víc jak 

±5°C.[16] 

Za vypouštění odpadních vod se platí poplatky a při povolování vypouštění 

splaškových vod se vychází z nařízení vlády č. 61/2003, ve znění pozdějších předpisů, 

kterými se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových a odpadních 

vod. Hodnota těchto ukazatelů závisí na velikosti zdroje znečištění (EO). Mezi emisní 

standardy pro splaškové vody do 500 EO patří BSK5, CHSKCr, nerozpuštěné látky 

(NL).[15] 

Mezi faktory ovlivňující kvalitu povrchových vod v recipientu patří především 

přírodní podmínky v místě vypouštění odpadních vod: 

• vodnost recipientu - vyjadřuje velikost průtoku daného vodního toku 

z dlouhodobého hlediska a závisí na něm množství znečišťujících látek, které 

můžeme do něj vypustit, 

• stupeň znečištění v recipientu - míra znečištění odpadních vod určuje koncentrace 

jednotlivých látek ve vodě a tím i znečištění recipientu, 

• samočistící schopnost recipientu – je to souhrn přirozeně probíhajících fyzikálních, 

chemických, biologických procesů, kterými se z povrchových vod v přírodě 

odstraňují znečišťující látky. 
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Z hlediska antropogenního je kvalita povrchových vod ovlivněna znečišťujícími 

látkami, které se do recipientu dostanou z nedostatečně technologicky upravených 

odpadních vod, dále neuváženými zásahy do recipientu (narovnávání toků, likvidace 

břehových a doprovodných porostů, vybetonování dna toku aj.) a tím potlačení jeho 

přirozené samočistící schopnosti.[16] 

4.5 Kanalizace 

Moderní koncepce odvodnění spočívá v komplexním posouzení vlivu urbanizace 

na životní prostředí, zejména na povrchové a podzemní vody. Městské odvodnění 

je v současnosti řešeno jako integrovaný systém, který se skládá ze tří základních prvků: 

1. stokové sítě 

2. čistírny odpadních vod 

3. recipientu. 

Návrh a provedení kanalizace se řídí normou ČSN 75 6101 Stokové sítě 

a kanalizační přípojky. Rozhodující pro dimenzování průtočných profilů jsou navrhovaná 

množství protékajících odpadních vod, sklon dna stoky a hydraulické drsnost použitého 

materiálu.[24] 

4.5.1 Stokové soustavy 

Podle způsobu odvádění odpadních vod jsou rozeznávány tři soustavy stokových sítí. 

Jednotná stoková soustava 

Jde o odvodňovací systémy velkých urbanistických sídel. Veškeré odpadní vody jsou 

ze zájmového území odváděny společnou trubní sítí směrem na čistírnu odpadních vod 

(ČOV), ve které jsou před vypouštěním do recipientu čištěny viz Obr. č. 10. Splaškové 

nebo i průmyslové vody přitékají kanalizačními přípojkami z jednotlivých domů, dešťové 

vody dešťovými vpustmi. Na jednotné stokové síti se nacházejí tzv. odlehčovací komory, 

které mají za zvýšeného průtoku odpadních vod během dešťů zajistit snížení odpadních 

vod přitékajících na ČOV, jejím odlehčením do recipientu nebo do dešťové nádrže. Z této 

nádrže se následně jejich obsah zpravidla přečerpá zpět do ČOV. Při vypouštění přímo 

do recipientu je chráněn provoz a účinnost ČOV, nikoli recipient.[24,25] 
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Obr. č. 10:Jednotná stoková soustava (zdroj:Příručka stokování a čištění, Hlavínek 2001) 

Oddílná stoková soustava 

V této stokové soustavě jsou v zájmovém území různé druhy odpadních vod 

odváděny dvěma i více samostatnými trasami stokové sítě viz Obr. č. 11. Nejčastěji jedna 

odvádí vody splaškové (případně i vody z drobných průmyslových provozoven) a ty jsou 

pak zaústěny na ČOV. Druhý systém odděleně odvádí vody srážkové do recipientu, 

což v současnosti nelze považovat za nezávadné. Tyto vody mohou být znečištěny splachy, 

minerální i organické povahy, úkapy pohonných hmot i jiných látek, a není vyloučeno 

ani fekální znečištění.[24] 

 

 

Obr. č. 11: Oddílná stoková síť (zdroj: Příručka stokování a čištění, Hlavínek 2001) 
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Modifikovaná (kombinovaná) stoková soustava 

Je zřejmé, že jak jednotná, tak oddílná stoková soustava není z hlediska současných 

požadavků ideálním řešením pro libovolné zájmové území. Nejde jen o negativní vliv 

dešťových vod na ČOV, ale především jde o kvalitu dešťových vod vypouštěných 

do recipientu. Proto se začínají uplatňovat různé modifikace jednotných a oddílných 

stokových soustav. Princip je v tom, že splaškové vody jsou odváděny hluboko uloženými 

stokami a dešťové vody mělce uloženým potrubím.[24] 

4.5.2. Systémy stokových sítí 

Pro dopravu odpadních vod se v současnosti u stokových soustav navrhuje stoková 

síť gravitační, tlaková a podtlaková nebo jejich kombinace viz Obr. č. 12. 

 

Obr. č. 12: Systémy uspořádání stokových sítí (zdroj: Příručka stokování a čištění, Hlavínek 2001) 

Stoky odvádějí odpadní vody z odvodňovaného území zpravidla gravitačně. Navrhují 

se jako kryté, uzavřeného profilu. Otevřené se používají výjimečně, např. na odvedení 

vyčištěných odpadních vod v extravilánech. Tlaková a podtlaková stoková síť se navrhuje, 

pokud odvedení odpadních vod není možné, gravitačně.[26] 

Stoky a objekty na stokách se musí navrhovat a provádět jako vodotěsné konstrukce. 

Gravitační stoková síť 

Jde o tradiční systém dopravy odpadních vod pomocí gravitace potrubním systémem 

s převážně beztlakovým průtokem o volné hladině. Potrubí musí být uloženo ve spádu 

a nesmí být použito potrubí menší světlosti než DN 250 pro potrubí z kameniny a plastů, 

nebo DN 300 pro potrubí z jiných materiálů např. betonu. Systém uspořádání stokových 

sítí vychází z konfigurace území, urbanistického řešení zástavby a vzájemné polohy 

odvodňovaného území a recipientu. 
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Systémy gravitačních stokových sítí [24]: 

• radiální – řeší především odvodnění uzavřených kotlin bez přímého spojení 

na recipient. Voda je vedena stokovou sítí do nejnižšího území a pak přečerpávána 

na ČOV; 

• větvený – navrhuje se v členitém území s nepravidelnou zástavbou. Stoky se vedou 

nejkratším a spádově nejvýhodnějším směrem do hlavní stoky, procházející 

nejnižším místem území a ústí do ČOV; 

• úchytný - navrhuje se v plochých říčních údolích s mírným sklonem 

odvodňovaného území k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél vodního 

toku a do ní jsou napojeny jednotlivé sběrače s uličními stokami; 

• pásmový – je vhodný pro rozsáhlejší území s většími výškovými rozdíly, tedy kde 

je nutno vody přečerpávat. Stoková síť je rozdělena na několik výškových pásem, 

z nich se pak voda odvádí stokami nižších řádů do tzv. pásmových sběračů. 

Pásmový systém umožňuje odvodnit jednotlivá pásma samostatně gravitačně 

a přečerpávat pouze odpadní vody v nejnižším pásmu. 

Tlaková stoková síť 

Je založena na principu vyvození tlaku obvykle 0,6 MPa až 3 MPa v hlavní stokové 

síti, do které jsou přes domovní čerpací stanice s akumulační jímkou na domovních 

kanalizačních přípojkách čerpány pod tlakem odpadní vody. Do akumulační jímky jsou 

vody sváděny gravitačně. Na jednu akumulační jímku může být napojeno i více 

nemovitostí podle kapacity čerpadel. Tlaková stoková síť pak dopravuje odpadní vodu 

na ČOV. Tlaková síť může být větvená nebo zaokruhovaná. Na stokové síti se zřizují 

přibližně po 300 m uzávěry, odkalování, odvzdušňování, proplachování nebo odkalování 

hydranty.[27] 

Výhodou tlakových stokových sítí jsou snadno zjistitelné poruchy, odpadá údržba 

stok, nižší pořizovací náklady a minimum balastních vod. Naopak nevýhodou je možnost 

poruchy čerpadel, větší spotřeba energie a zvýšené nároky na provádění. 

Tlaková stoková síť se skládá s těchto částí: 

• gravitační přítok; 

• sběrná šachta (domovní přípojková šachta); 

• akumulační a čerpací jímka s ponorným objemovým čerpadlem; 

• výtlačné tlakové potrubí mezi čerpací jímkou a sběrným potrubím; 
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• sběrné tlakové potrubí. 

Podtlaková (vakuová) stoková síť 

Tato stoková síť je založena na principu vyvození tlaku v hlavním uličním stokovém 

potrubí, do kterého se přes domovní sací ventily kanalizačních přípojek nasávají odpadní 

vody z napojené nemovitosti. Systém má centrální vakuovou stanici, ve které se pomocí 

vakuových čerpadel vytváří podtlak ve sběrném zásobníku. Z vakuových čerpadel jsou 

odpadní vody dopravovány na ČOV gravitačně nebo přečerpáváním. Podtlaková síť 

je větvená, nemůže být zaokruhovaná. Na stokové síti se zřizují kontrolní šachtice 

a uzávěry.[27] 

Nevýhodu tohoto typu stokových sítí je možnost ucpání ventilů, zvýšené nároky 

na provedení a větší spotřeba elektrické energie. 

Podtlaková (vakuová) stoková síť se skládá z těchto částí [24]: 

• gravitační přítok; 

• sběrná šachta (domovní přípojková šachta); 

• podtlaková část kanalizační přípojky; 

• podtlaková stoka; 

• podtlaková (vakuová) stanice. 

4.5.3 Materiál stok 

Materiál stok se volí podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný 

a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým vlivům a jiným vlivům 

protékajících odpadních vod, agresivnímu působení okolního prostředí, namáhání stok. 

Také musí být umožněno bezpečné a účinné čištění stok. 

Stoky mohou být trubní, monolitické (tj. betonované na místě, zděné) a montované. 

Betonové a zděné stoky se mohou provádět buď z kanalizačních cihel zděných 

na cementovou maltu, z monolitického prostého betonu, železobetonu anebo 

z prefabrikovaných dílců. Na zvýšení ochrany stok před nepříznivými vlivy je možné 

vnitřní líc stok opatřit plným nebo částečným obložením (vyzdívkou, vystýlkou, povlakem, 

aj.). Na obložení se používá kamenina, tavený čedič, odolný a houževnatý kámen, aj. 

Na potrubí jednotné a oddílné stokové soustavy se používají trouby podle platných 

norem. Vyhovující materiály jsou: kamenina, čedič, šedá litina, tvárná litina, prostý beton, 
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železobeton, azbestocement, plasty, sklolaminát případně kombinace uvedených 

materiálů.[26] 

4.5.4 Objekty na stokových sítích 

Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Objekty stokové sítě musí být 

umístěny a provedeny tak, aby se zajistila jejich správná funkce a aby se mohly bezpečně 

vykonávat všechny práce potřebné při provozu, čištění a údržbě stok. 

Podle účelu dělíme stokové objekty na [26]: 

• vstupní, spojné, větrací a proplachovací šachty – navrhují se všude tam, 

kde dochází ke změně směru nebo sklonu, materiálu, profilu, dochází ke spojení 

stok; 

• spadiště, skluzy - slouží k překonání velkého sklonu, kde je sklon terénu větší 

než sklon stoky při maximální možné průtočné rychlosti; 

• dešťové vpusti – slouží k odvodnění vozovek, chodníků a zpevněných ploch. Dělí 

se na uliční, chodníkové, horské vpusti; 

• lapače splavenin – zabraňuje vniknutí nečistot, zejména sedimentujících splavenin 

do stokové sítě; 

• kanalizační přípojky  – slouží k odvádění odpadních vod z jednotlivých 

nemovitostí; 

• shybky – používají se pro převedení odpadních vod pod překážkami, kdy nivelety 

stoky jsou v kolizi s jiným objektem (kolektor, vodní tok, komunikace apod.); 

• odlehčující komory a separátory – slouží k odlehčení odpadních vod a rozdělení 

nejen průtoku odpadních vod, ale i jejich znečištění; 

• čerpací stanice – mohou být průběžné na trase stok nebo koncové při přečerpání 

odpadních vod do vodního recipientu nebo do ČOV; 

• dešťové nádrže – slouží k snížení znečištění vodního recipientu dešťovými vodami 

z jednotné nebo oddílné stokové soustavy; 

• výustní objekty – jedná se o zařízení na vypouštění odpadních vod do vodních 

toků, k vyústění do svahu nebo dna koryta, tak aby nedocházelo k zanášení stok 

splaveninami z vodního recipientu. 
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4.5.5 Běžné tvary a rozměry stok 

Výběr tvaru je pro jednotlivé stoky stokové sítě závislý na posouzení hydraulických, 

provozních, stavebních, ekonomických, geologických aj. podmínek. Nejvhodnější tvary 

jsou kruhový, vejčitý a tlamový viz Obr. č. 13.[26] 

 

Obr. č. 13: Základní tvary stok (zdroj:ČSN 756101) 

4.5.6 Hydraulika stokových sítí 

Popis proudění odpadní vody v odvodňovacích systémech patří mezi nejobtížnější 

inženýrské úlohy. 

Druhy proud ění 

Základním kritériem ovlivňující charakter proudění je dynamická viskozita 

popisující vnitřní tření v kapalině. Dělení podle Froudova čísla na podkritické –

 nadkritické rozděluje proudění na beztlakové a tlakové, podle okrajových podmínek. 

Z hlediska časoprostorových změn proudění je kinematika kapalin členěna na pohyb 

ustálený a neustálený. 

Hydraulická drsnost stok 

Hydraulická drsnost stokového potrubí zahrnuje energetické ztráty ovlivňující 

rovnováhu vnitřních a vnějších sil v pohybové rovnici. Hydraulickou drsnost tedy ovlivňují 

nejen vlastnosti materiálu, ale také počet spojů, typ revizních šachet, kvalita montáže 
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a napojení na kanalizační přípojku, taktéž způsob provozování (tvorbou biologického filmu 

a množstvím usazených nánosů). 

Minimální sklon a maximální průtočná rychlost ve stokové síti 

Na odvodňovaném území mohou nastat 2 extrémy, při navrhování velmi malých 

sklonů vychází velký průřez stok (průtoková rychlost je velká), stoka se pak zanáší a je 

nutné ji čistit. Při návrhu stoky bez nutnosti častého čištění, může časem dojít k nutnosti 

po určité době vodu přečerpávat. Oba případy zvyšují investiční a provozní náklady. 

Orientační návrh minimálního sklonu stanovit podle vztahu: Imin=1631/D, kde D je 

průměr kruhové stoky nebo šířka nekruhové stoky v mm. 

V objektech a stokách budovaných z kameninových, litinových, PVC, čedičových, 

sklolaminátových nebo zděných z kanalizačních cihel, může být průtočná rychlost vody 

10 m.s-1. V monolitických stokách z prostého betonu a železobetonu o rychlostech nad 3 

m/s je třeba chránit vnitřní profil obložením proti obrusu.  Maximální průtočná rychlost 

ve stokách může být 5 m.s-1. Při větších rychlostech je třeba chránit objekty na stokové síti 

účinku vodního proudu proti obrusu.[24] 

4.6 Technologické způsoby čištění odpadních vod 

Vzhledem k různorodosti odpadních vod neexistuje univerzální proces odstraňující 

všechny formy znečištění, proto je nutno použít několik rozdílných procesů pro odstranění 

převážné většiny znečištění. Jednotlivé procesy zařazené do sledu po sobě jdoucích operací 

jsou nazývány technologickou linkou čištění. Volba a zařazení jednotlivých procesů do 

technologické linky záleží na charakteru znečištění, ale také na tom, aby byl proces účinný, 

ekonomicky přijatelný, nebyl příliš náročný na spotřebu energie a aby při procesu 

nedocházelo k vnášení dalších znečišťujících látek do čištěné odpadní vody.[28] 

4.6.1 Mechanické čištění odpadních vod 

Při mechanickém čištění odpadních vod je třeba odstranit především hrubé, 

makroskopické látky, jejichž přítomnost by v dalších stupních čištění mohla vést 

k závadám a zanášení. Z technologického hlediska se jedná o jednoduché procesy 

předčištění a čištění založené na sedimentaci (lapáky písku, lapáky štěrku), flotaci (lapáky 

tuků a olejů) nebo na cezení (česle, síta).[24] 
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Hrubé předčištění 

Bývá také nazýváno ochrannou částí čistírny a jeho cílem je odstranění velkých 

plovoucích nebo vodou sunutých předmětů. Zařízení, které se k tomuto účelu 

používají, jsou: 

• lapáky štěrku  – mají své opodstatnění v období přívalových dešťů, jde o jímku 

situovanou před samotnou čistírnou na přivaděči odpadních vod; 

• česle – zachycují vetší předměty (větve, shluky trávy, hadry, obaly), tak i hrubé 

nerozpuštěné částice (větší zbytky ovoce a zeleniny, papíry, korkové zátky apod.). 

Česle jsou tvořeny řadou ocelových prutů (česlic) kruhového, obdélníkového 

či lichoběžníkového profilu. Jsou zasazeny do pevného rámu, pod úhlem 30° až 60° 

v přítokovém žlabu za lapákem štěrku. Podle vzdáleností mezi česlicemi máme 

česle hrubé (s šířkou větší než 60 mm) a jemné (s šířkou menší než 40 mm). 

Odpadu, který se hromadí mezi česlicemi, říkáme shrabky a je s nimi nakládáno jako 

s odpadem.[29] 

Lapáky písku 

Odstraňují se suspendované, těžké anorganické látky jako písek, úlomky skla, jemná 

škvára apod. Lapáky pracují na principu snížení průtočné rychlosti vody. V ideálním 

případě by se měl zachytit pouze minerální podíl suspenze do velikosti zrn 0,1 až 0,2 mm 

bez organických příměsí. Podle směru průtoku rozlišujeme lapáky písku: 

• horizontální – řadíme sem lapák komorový patřící mezi nejjednodušší, dále 

štěrbinový a lapák písku s kontrolovanou rychlostí; 

• vertikální – odpadní voda se přivádí na dno lapáku a pak stoupá vzestupnou 

rychlostí, která nesmí být vetší než rychlost vynášených nejjemnějších pískových 

zrn např. Bochumský lapák písku; 

• s příčnou cirkulací - patří sem lapáky písku vírové a provzdušňované. 

Usazovací a zahušťovací nádrže 

Usazováním se rozumí odstranění tuhých částic vlivem tíhového zrychlení. 

Rozeznáváme: 

• prostou sedimentaci – jednotlivé částice se navzájem neovlivňují a klesají 

konstantní rychlostí. Tak sedimentuje zrnitý kal v málo koncentrovaných 

suspenzích; 
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• usazování rušené – v koncentrovanějších suspenzích dochází vlivem sedimentace 

jedněch částic k ovlivnění sedimentační rychlosti částic druhých a jejich pád 

se zpomaluje; 

• zahušťování suspenze – jednotlivé částice si zachovávají svoji vlastní usazovací 

rychlost, vzroste-li však koncentrace suspenze na hodnotu, při kterém se tvoří 

fázové rozhraní mezi kapalnou a tuhou fází, částice ztrácí svůj individuální 

charakter. 

Usazovací nádrže slouží k separaci tuhé fáze od kapaliny. Používají se buď 

dekantační usazovací nádrže s přerušovaným provozem, nebo průtočné usazovací nádrže. 

Základní typy průtočných nádrží jsou: 

• pravoúhlé s horizontálním průtokem (Lipského typ); 

• kruhové s horizontálním průtokem (radiální); 

• vertikálně protékané. 

Zahušťovací nádrže slouží k odvodňování získaného kalu z usazovací nádrže před 

jeho dalším zpracováním. Pracují s přerušovaným provozem - dekantační zahušťovací 

nádrže, anebo s provozem kontinuálním – průtočné zahušťovací nádrže.[29] 

4.6.2 Biologické čištění odpadních vod 

Základním principem všech biologických čistírenských procesů jsou biochemické 

oxidačně-redukční reakce. Biologické čištění odpadních vod využívá schopnosti 

mikroorganismů rozkládat organické znečištění ve vodním prostředí. Rychlost rozkladného 

procesu je dána řadou faktorů např. obsahem kyslíku ve vodě, pH, teplotě, typu znečištění, 

přítomnosti toxických látek použité metodě čištění. V biologickém stupni se odstraní 

takové množství znečištění, které je použito na stavbu další buněčné hmoty. Při poměru 

parametr. BSK5:N:P na přítoku 100 : 5 : 1. To znamená, že na každých 5 mg dusíku (N) 

a 1 mg fosforu (P) může být odstraněno biologicky 100 mg BSK5.[15] 

Biologické procesy čištění můžeme rozdělit na aerobní a anaerobní a zjednodušené 

schéma čistících procesů probíhajících v malé nádrži lze vidět na viz Obr. č. 14. 
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Obr. č. 14: Zjednodušené schéma čistících procesů probíhajících v malé nádrži (zdroj: Seminář MVN_06) 

Biologické aerobní čištění 

Při biologickém aerobním čištění jsou organické látky, tzv. substrát, odstraňovány ze 

znečištěné vody pomocí směsné kultury mikroorganismů za přítomnosti kyslíku. Nejčastěji 

používanými způsoby jsou: 

• aktivace – čištění aktivací spočívá ve vytvoření aktivovaného kalu 

v provzdušňované aktivační nádrži. Aktivační kal je shluk mikroorganismů 

většinou bakterií; 

• biologické filtry (biofiltry) – charakteristickým rysem tohoto způsobu čištění je 

kultivace biomasy ve formě nárostů – biofirmu; 

• biologické stabilizační nádrže – jsou to zemní nádrže, v nichž probíhá čištění 

odpadních vod podobným způsobem jako při samočisticích procesech 

v přirozených nebo umělých vodních nádržích. 

Základem těchto způsobů čištění je odstraňování a rozkladu organických nečistot, 

kdy jemně suspendované a koloidní látky jsou z odpadní vody odstraňovány fyzikálními a 

fyzikálně chemickými pochody. Jde o koagulaci a sorpci těchto látek na shlucích 

mikroorganismů (vločkách, nárostech) tvořících směsnou kulturu.[13] 

Biologické anaerobní čištění 

Rozklad organických látek za anaerobních podmínek v přírodě probíhá samovolně, 

zvláště na dně rybníků, v močálech apod. Tohoto mikrobiálního rozkladu na oxid uhličitý 

a metan je využíváno i v technologickém čištění vod k likvidaci organického znečištění 

(metanizace). Metanizace je tedy soubor procesů, při nichž směsné kultury 
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mikroorganismů postupně rozkládá biologicky rozložitelnou hmotu bez přístupu kyslíku. 

Konečným produktem je biomasa, plyny (CH4, CO2, H2, N2, H2S) a nerozložitelný zbytek, 

který je však již nezávadný pro prostředí. Anaerobní čištění je prováděno v reaktorech 

s vysokou koncentrací biomasy.[13] 

4.6.3 Chemické čištění odpadních vod 

Tyto metody slouží spíše k dočišťování odpadních vod nebo úpravě jejich kvality. 

Mezi metody chemického čištění odpadních vod patří: 

• neutralizace – používá se při úpravě pH hodnot kyselých nebo zásaditých; 

• srážení – sloučeniny rozpustné ve vodě se vysráží jako málo rozpustné sraženiny, 

které se následně odstraní usazením, filtrací, odstředěním nebo flotací; 

• oxidace, redukce – oxidační proces je vhodný na oxidaci fenolů a ropných látek. 

Jako oxidovadlo se používá ozón, chlór, manganistan draselný, vzdušný kyslík aj. 

Redukční proces se používá při zneškodnění organických nitrosloučenin. Vznikají 

aminosloučeniny, které jsou méně škodlivé a lépe rozložitelné.[16] 

4.7 Přírodní způsoby čištění odpadních vod 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod využívají v přírodě se vyskytující 

samočisticí procesy, které probíhají v půdním, vodním a mokřadním prostředí 

za součinnosti rostlin. Podle prostředí se dělí čistírny, ve kterém čištění převážně probíhá. 

Vegetace se podílí na čisticím procesu zejména tvorbou příznivých podmínek pro rozvoj 

mikroorganismů a současným využíváním uvolněných rostlinných živin (především N, P, 

K) k tvorbě biomasy, přísunem kyslíku makrofyty do kořenové zóny a produkcí kyslíku 

v procesu fotosyntézy v biologických nádržích. 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod s předřazeným mechanickým stupněm 

čištění je alternativním řešením pro umělé způsoby čištění a navrhují se zejména na čištění 

splaškových (komunálních) odpadních vod malých producentů obvykle do 1000 EO, 

v rekreačních oblastech, v místech s rozptýlenou zástavbou, zkrátka tam, kde jsou pro tento 

způsob příznivé podmínky. Přírodní způsoby čištění navazují na mechanicko-biologický 

stupeň čištění a jsou využívány k dočištění čištěných odpadních vod, eliminaci a vyžití 

nutrietů.[30] 
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Procesy přírodních čistění odpadních vod 

Čistící procesy u přírodních způsobů čištění se rozdělují do tří základních skupin 

podle prostředí, ve kterém probíhají. Rozeznávají se tedy: 

• čistící procesy ve vodním prostředí – využívají se zejména u biologických nádrží 

a akvakultur. Jsou rozdílné podle kyslíkového režimu, který je v příslušné nádrži 

převažující. Jde v podstatě o režim aerobní, anaerobní a fakultativní. Anaerobní 

pochody probíhají v akumulačních, vyhnívacích a sedimentačních nádržích, 

kde je tento proces převládající, ale i v aerobních biologických nádržích u vtoku 

odpadní vody, zimním období pod ledem a při nárazovém přetížení odpadními 

vodami. Průběh anaerobního čištění souvisí s teplotou, pod 10 °C je omezený. 

Tento proces se může projevovat i pachem, proto je důležité, aby docházelo 

k posunu reakce vody do oblasti mírně alkalické. K nejdůležitějším mikrobiálním 

samočistícím pochodům patří převod močoviny na amonné sloučeniny, rozklad 

bílkovin na jednoduché štěpné produkty, štěpením mastných kyselin při značné 

tvorbě metanu, štěpení celulózy a sacharidů, redukce síranů na sirovodík. 

V aerobních biologických nádržích přirozený proces čištění a odbourání organické 

hmoty probíhá v několika fázích, které tvoří sedimentace usaditelných látek, 

biologická nebo chemická flokulace, oxidace (případně redukce) a postupná 

mineralizace organické hmoty. Průběh čištění ovlivňuje tyto důležité faktory, jako 

světlo, teplo, velikost znečištění, fyzikální a chemické vlastnosti nečistot, obsah 

a složení bakterií, řas apod.; 

• čistící procesy v mokřadním prostředí – tyto procesy čištění v mokřadním 

prostředí s makrofyty tvoří procesy fyzikální, zejména filtrace a sedimentace, 

probíhající v porézním filtračním prostředí. Z fyzikálně chemických procesů 

se jedná především o adsorpci. Chemické procesy spočívají ve srážení sloučenin 

a rozkladu méně stabilních látek, oxidaci a redukci. Biologické procesy zajišťují 

mikroorganismy, tvoří je rozklad dusíkatých organických látek proteolytickými 

a amonizačními bakteriemi, nitrifikace bakteriemi nitrifikačními, popř. 

denitrifikace bakteriemi denitrifikačními, rozklad celulózy metanobakteriemi 

(za anaerobních podmínek) a celulolytickými bakteriemi a mykobakteriemi 

(za aerobních podmínek), rozklad tuků lypolitickými bakteriemi, rozklad škrobů 

a cukrů amylolytickými bakteriemi a rozklad organických a anorganických 

sloučenin fosforu fosfobakteriemi. Průběh procesů je ovlivněn i druhy mokřadní 
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vegetace. Rozdělení mokřadní vegetace je na emerzní rostliny rostoucí 

v zamokřených půdách, submerzní rostliny rostoucích v různých hloubkách, 

rostliny s plovoucími listy kořenící v sedimentech, volně plovoucí rostliny 

na hladině vody. Mokřadní rostliny přivádějí do kořenové zóny kyslík a vytvářejí 

ve své bezprostřední blízkosti aerobní zónu. Také evapotranspirace mokřadních 

rostlin je značná; 

• čistící procesy v půdním prostředí – při čištění v půdě se využívají samočistící 

vlastnosti porézního filtračního prostředí. K rozhodujícím fyzikálním procesům 

patří filtrace a sedimentace. Zemina je porézní filtrační prostředí, kterým se filtruje 

různou rychlostí znečištěná povrchová voda. Filtrační účinek souvisí se zrnitostním 

složení půdy, strukturou, texturou, efektivní pórovitostí, složením odpadní vody 

a obsahem nerozpuštěných látek a jejich vlastnostmi. Podstatné množství 

suspendovaných látek, především písčitého charakteru, se zachytí ve svrchních 

vrstvách půdního filtru, jemné koloidní organické částice pronikají hlouběji. 

K hlavním fyzikálně chemickým procesům patří vazba na sorpční komplex půdy, 

především jde o amoniak, vápník, hořčík, sodík, draslík aj. při přebytku sodíku 

dochází k jeho vytěsnění vápníku a hořčíku a dochází k zasolování půd a změně 

propustnosti. Důležitá je vazba fosforu na sloučeniny železa, manganu, hliníku. 

Z chemických procesů jde o komplex oxidačních a redukčních pochodů, 

závisejících na obsahu kyslíku v půdním prostředí. V zemních filtrech dochází 

k rozkladným procesům, syntéze nových sloučenin aj. Na mikrobiálních procesech 

se podílejí hlavně bakterie, aktinomycety a mikromycety. Čistící účinek půdy 

je teda dán hlavně maximem zachycených látek ve svrchní části, v ornici. Zde 

se nejvíce poutají fosforečnany, amoniak, organická hmota. Účinnost závisí také 

úzce s podílem jílových částic a obsahem humusu. Při přetěžování středních 

a těžkých půd odpadní vodou dochází k redukčním pochodům, vyplavování 

vápníku a hořčíku, nedostatečně je v půdě poután sodík, sírany a chloridy. 

Nejlepších účinků půda dosahuje při malých závlahových dávkách a nízké intenzitě 

závlahy. Také při bodové závlaze a závlaze postřikem s nízkou intenzitou postřiku. 

Vliv má také závlaha v době vegetačního období, v mimovegetační době se závlaha 

omezuje na minimum.[30] 
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Rozdělení přírodních způsobů čištění 

Mezi přírodní způsoby čištění odpadních vod patří půdní (zemní) filtry bez vegetace 

a s vegetací, vegetační kořenové čistírny, závlaha odpadními vodami, kejdou, tekutými 

stabilizovanými čistírenskými kaly, stabilizační nádrže, bioeliminátory a akvakultury. 

Přehled jednotlivých přírodních způsobů čištění je uveden viz Tab. č. 3.[30] 

Tab. č. 3:Způsoby využití přírodních způsobů čištění (Šálek, 2006) 

Druhy přírodního způsobu čištění Možnosti využití zařízení 
A) Půdní filtry   
     Vertikální filtry bez vegetace Čištění a dočištění komunálních odp. vod 
     Verttikální filtry s vegetací Čištění a dočištění komunálních odp. vod 
B) Vegetační kořenové čistírny   

     Horizontální povrchové proudění Čištění odp. vod a znečištěných povrch. vod 
     Horizontální podpovrchové 
proudění Čištění a dočištění komunálních odp. vod  
     Vertikální s prouděním směrem 
dolů Čištění a dočištění kom. odp. vod - celoroční 
     Vertikální s prouděním vzhůru Čištění odp.vod, v letním (bezmrazém) období 
C) Biologické nádrže    

     Aerobní nízkozatěžované Čištění znečištění povrch. a kom. odp. vod 

     Aerobní vysokozatěžované 
Čištěná odp. vod v klimaticky příznivých 
oblastech 

     Dočišťovací Dočišťování odp. vod za umělými stupni čištění  
     Fakultativní Přechodné z anaerobního do aerobního procesu 
     Anaerobní sedimentační Prodloužená sedimentace v zemních nádržích 
     Anaerobní akumulační Čištění odpadních vod kampaňových producentů 
D) Akvakultury a bioeliminátory   

     Nádržní akvakultury Čištění a dočištění odp. vody okřehky a řasami 
     Kombinace akvakultur s vegetací Čištění komunál. a vybraných prům. odp. vod 

     Bioeliminátory 
Čištění odp. vod ve žlabech s přepážkami z 
nárostů 

E) Průtočné žlaby   

     Průtočné žlaby s mokřadní vegetací 
Čištění a zejména dočištění odpadních vod za 
ČOV 

F) Závlaha odpadními vodami    

     Závlaha komunál. odpad. vodami Vegetační závlahy až celoroční provoz závlah 

     Závlaha průmyslovými odp.vodami 
Vegetační provoz závlah odp. vod potrav. 
průmyslu 

     Závlaha zemědělskými odp. 
vodami Vegetační závlahy silážními a provozními vodami 
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4.7.1 Zemní (půdní) filtry 

Základní princip technologie 

Zemní filtry se využívají schopnosti porézního prostředí zeminy nebo podobného 

materiálu k zachycení a odstranění znečištění pomocí společenstva mikroorganismů 

žijících na povrchu náplně filtru a rozkládají organické znečištění. Zemní filtry pracují 

v anoxických až oxických podmínkách. Pro správnou funkci a vyhovující účinky 

je žádoucí převaha mikroorganismů žijících v prostředí s volným kyslíkem. Proto musí být 

filtrační náplň provzdušněná. Z toho vyplývá požadavek nezatopeného objemu a větrání 

filtru, nebo zajištění impulzního plnění a prázdnění filtru. Využívají se zejména k čištění 

a dočištění běžných a zředěných splaškových odpadních vod malých producentů, 

jednotlivých domů, rekreačních a sportovních objektů apod. Dále se používají k úpravě 

dešťových vod před dalším využitím a k čištění znečištěných povrchových vod 

přitékajících z extravilánu. Slouží jako ochranná clona (bariéra) proti znečištění, 

poškození, a narušení přírodních lokalit, zejména těch zákonem chráněných. Nehodí 

se k čištění odpadních vod s velkým množstvím obtížně usaditelných kalů a organického 

znečištění, jako jsou vody z potravinářských výrob. 

Na zachycení znečištění se používají tyto druhy filtrů: 

• zemní filtry bez vegetace s krycí vrstvou, zajišťující potřebnou tepelnou izolaci; 

• zemní filtry s ovladatelnou hladinou podzemní vody a travními porosty, 

zemědělskými plodinami, tedy speciálně vybranými rostlinami; 

• zemní filtry se zakleslou hladinou podzemní vody a výsadbou vhodných dřevin. 

Dále se dělí podle různých kritérií, kde k významnějším patří rozdělení podle 

převažujícího způsobu proudění, podle původu, prostorového uspořádání, převažujících 

čistících procesů.[30] 

V České republice nejsou tolik rozšířené jako biologické nádrže a kořenové čistírny, 

protože hlavní uplatnění je především jako malé domovní zařízení. Nejčastější jsou zemní 

filtry vertikálně protékané.[31] 

Návrhové parametry a konstrukční řešení 

Při budování zemního filtru je nutno brát ohled na okolní terén, zdroje pitné vody, 

dřeviny s rozsáhlými kořeny a také na povrchové namáhání vozidly. Jelikož hlavní procesy 
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jsou chemické a biologické, je třeba chránit zemní filtr před ucpáním částicemi. Součástí 

je kvalitní mechanické předčištění. 

Zemní filtry se budují na jednotné nebo oddílné kanalizaci. U jednotné kanalizace 

musí být součástí návrhu dešťové odlehčení, aby nedošlo ke snížení účinnosti. Standardní 

mechanické předčištění zemních filtrů se skládá z hrubých, ručně stíraných česlí, lapáku 

písku a usazovací nádrže. Pro malá zařízení do 50 EO se používá septik, pro větší 

štěrbinové nebo jiné nádrže se samostatnými kalovými prostory. V závislosti na velikosti 

zrn filtrační vrstvy je pro mechanické předčištění odpadní vody hydraulické zatížení 0,1 - 

0,8 m3/m2d a pro vyčištěné odpadní vody 0,15 - 0,2 m3/m2d. Plocha zemního filtru 

se vypočítá podle vzorce: 

A = k·Q24/vf, 

kde A – plocha zemního filtru [m2]; 

k – koeficient bezpečnosti [-]; 

Q24 – denní produkce odpadních vod [m3/d]; 

vf – hydraulické zatížení [m3/m2d]. 

Koeficient bezpečnosti je vztah mezi navrženou horní půdorysnou plochou 

a funkčním objemem filtru. Např. u výkopu se svislými stěnami, do kterého se umístí 

zemní filtr do velikosti 10 m2, je jeho hodnota 1, se sešikmením stěn hodnota stoupá 

a při sklonu 1 : 1 má hodnoty 1,3. Pro správnou funkci zemního filtru je důležitý výškový 

rozdíl mezi přítokem a odtokem z filtru a základová spára byla pod hladinou vody nebo 

byla od podzemní vody izolována. Nutné je také rovnoměrné rozdělení vody po celé ploše 

filtru a přístup vzduchu do filtračních vrstev. Vzduch je rozváděn potrubím a drény a tím, 

že není těleso filtru a sběrné potrubí zatopeno. 

Obvykle se doporučuje obdélníkový tvar zemního filtru s delším směrem ve směru 

rozvodného potrubí. U zemních filtrů s větší kapacitou se filtr dělí na několik sekcí 

(obvykle 2 až 3) s podélnou osou. Výhodné je řešit budování zemních filtrů více 

paralelními sekcemi, což umožní jednotlivé sekce odstavit a regenerovat. Jednotlivé sekce 

mají společné rozdělovací a sběrné šachty, a u všech sekcí musí být zajištěn stejný 

hydraulický odpor. Jakost odtékajících vod z dobře fungujícího zemního filtru vyhovuje 

požadavkům nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.[31] 
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Účinnost čištění 

Pro čistící proces zemními filtry jsou důležité základní hydraulické veličiny, 

především hydraulická vodivost, rychlost filtrace, doba zdržení, stupeň nasycení porézního 

materiálu apod. Dále fyzikální vlastnosti filtračního prostředí jako měrná a objemová 

hmotnost, struktura a textura, pórovitost, nasákavost mrazuvzdornost, ale i sorpční 

vlastnosti filtračního materiálu. 

Odstraňování nerozpuštěných látek a organického znečištění se pohybuje průměrně 

u CHSKCr je 82 %, BSK5 90 % a NL 83 %. Odstraňování dusíku Ncelk pohybuje kolem 

36 %. Tato účinnost odpovídá oxickým podmínkám a k odstraňování dusitanového 

a dusičnanového dusíku prakticky nedochází. Účinnost odstraňování fosforu ze zemních 

filtr ů se nedá ovlivnit volbou vhodné filtrační náplně, ale i tak se časem sorpční vlastnosti 

vyčerpají. Průměrná účinnost Pcelk je 47 %.[31] 

4.7.2 Biologické nádrže 

Základní princip technologie 

Biologické nádrže tvoří speciální malé účelové nádrže, které slouží jak k čištění, 

tak i dočištění, krátkodobé akumulaci a popř. k dalšímu využití čištěných odpadních vod. 

Z hlediska využití nádrží pro zlepšení kvality vody se dělí do čtyř základních skupin: 

• anaerobní biologické nádrže; 

• aerobní biologické nádrže (mohou být nízko i vysokozatěžované, 

neprovzdušňované, v zimě provzdušňované nebo celoročně provzdušňované); 

• dočišťovací biologické rybníky (průtokové, akumulační); 

• nádrže s akvakulturami. 

V České republice jsou nejčastěji používané aerobní biologické nádrže pro čištění 

splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů či skupin objektů, rekreačních zařízení, 

čištění odpadních vod malých obcí s organicky nízce zatížených splachů ze zemědělské 

půdy. Nevhodné jsou pro vysoce organicky znečištěné odpadní vody, odpadní vody 

s extrémními hodnotami pH a toxické odpadní vody. Před biologickou nádrží se volí 

mechanické předčištění přitékajících odpadních vod. 

Nádrže mohou být pravidelného (obdélníkového, čtvercového, lichoběžníkového) 

i nepravidelného tvaru. Dno nádrží, nacházející se v propustných zeminách, bývá 
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izolováno jílovým těsněním, fóliemi z plastů nebo umělou kolmací. Mezi hlavní procesy 

zajišťující čistotu vody patří: 

• usazování nerozpuštěných částic; 

• aerobní a anaerobní biologický rozklad; 

• růst fytoplanktonu a vyšších rostlin. 

K přednostem patří jednoduché stavební řešení, malé nároky na zvláštní vybavení, 

jejich ekologická polyfunkčnost a vysoké čistící účinky při odbourávání bakteriálního 

znečištění. Dále také jejich schopnost vypořádat se s výrazně zředěnými odpadními 

vodami a nerovnoměrným hydraulickým zatížením. Nevýhodou nutno zařadit velkou 

kapacitu plochy na ekvivalentního obyvatele, závislost na klimatických poměrech, potřebu 

přídavné aerace v zimním období, nezbytnost dlouhého zdržení k odbourání 

amoniakálního znečištění, nutnost těžby biomasy a možnost kontaminace podzemních vod. 

Velkou nevýhodou je i negarantovatelnost výsledků a ztížená technologická 

ovladatelnost.[31] 

Návrhové parametry a konstrukční řešení 

Biologické nádrže jsou při vhodném uspořádání a dostatečném dimenzování kromě 

čištění odpadních vod schopny tlumit srážkové odtoky a částečně čistit srážkové vody 

obcí. Tyto vody se neodvádí do první nádrže, protože často nemají dostatečný retenční 

prostor. Výhodné je použít návrh kanalizace i pro biologickou nádrž (četnost 1x ročně, 

délka trvání 15 minut). Pokud je doba zdržení návrhového deště v nádrži minimálně dvě 

hodiny, lze předpokládat, že nedojde k jejímu vyplavení do recipientu a že nádrž zachytí 

většinu nerozpuštěných látek. Pro případ extrémních dešťů je vybavena obtokem nebo 

větším ochranným prostorem. Součástí čištění je i zařazení mechanického předčištění, 

i když jsou schopny přijímat vody nepředčištěné nebo vody silně zatížené erozními 

splaveninami. Při špatné funkci dochází k látkovému přetěžování. 

Biologické nádrže jsou navrhovány jako minimálně dvoustupňové systémy 

s postupným průtokem. V případě jedné nádrže ji lze rozdělit pomocí hrází a stěn. 

Rozdělením na dvě části by první část měla zaujímat 15 – 20 % z celkové plochy, druhá 

část 80 – 85 %, pokud má více částí platí, že první má cca 15 % a zbytek se rovnoměrně 

rozdělí. Hloubka nádrží se doporučuje 1 – 1,5 m, doba zdržení minimálně 5 dní (optimum 

je 8 – 12 dní). Výstavba biologických nádrží se řídí ČSN 75 2410, která upravuje 
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navrhování, rekonstrukci a provoz vodních nádrží s ovladatelným prostorem do 2 milionů 

m3, pro malé nádrže do objemu 5000 m3 je tato norma doporučená.[31] 

Účinnost čištění 

U nerozpuštěných látek a organického znečištění při návrhovém zatížení nádrže 3 – 

3,5 g BSK5 /m
2d a minimální době zdržení asi 5 dnů je eliminační účinek pro BSK5 35 – 

40 %. Just (2003) uvádí čistící efekt běžně zatěžovaných biologických nádrží v rozmezí 70 

– 80 %. ČSN 756402 udává účinnost CHSKCr 60 – 85 %, NL 85 – 90 % a BSK5 65 – 70 

%. Biologické nádrže odstraňují, s větší či menší efektivitou, všechny formy dusíku. 

Účinnost se pohybuje od 0 do 60 %. Účinnost odstraňování fosforu v biologických 

nádržích je ovlivněna množstvím, jaké opustí vodní sloupec a dostane se do sedimentu. 

Vlivem dostatku rozpuštěného kyslíku za anoxických podmínek se začne fosfor 

ze sedimentu uvolňovat. Vlivem oxických podmínek je fosfor mobilizován. Jeho účinnost 

v nádržích se pohybuje kolem 30 – 80 %.[31] 

4.7.3 Vegetační kořenové čistírny 

Základní princip technologie 

Vegetační kořenové čistírny odpadních vod nazývané také kořenové čistírny 

odpadních vod, rostlinné ČOV, půdní filtry s vegetací, Reed Beds Treatment Plants apod. 

patří k nejrozšířenějším typům přírodního způsobu čištění odpadních vod. Obecně lze tyto 

čistírny řadit mezi umělé mokřady. Jde o technické zařízení pracující na principu mokřadů, 

založených na mechanických, fyzikálně-chemických a biologických procesech, které 

probíhají ve filtrační vrstvě za spolupůsobení rostlin. Svým charakterem a rychlostí 

odpovídají procesům v přírodních mokřadních a vodních biotopech a v půdách zatíženými 

antropogenním znečištěním. Čištění vody probíhá filtrací přes kořenové pole, které jsou 

vyplněna filtračním materiálem a pracují na principu biologické filtrace vody. Nejčastěji 

jsou takto řešeny mělké nádrže se štěrkovou náplní různých frakcí. 

Z hlediska průtoku dělíme vegetační kořenové čistírny na: 

• kontinuální nebo diskontinuální; 

• povrchové nebo podpovrchové; 

• horizontální nebo vertikální. 
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Základní rozdělení jednotlivých typů kořenových ČOV uvádí schéma viz Obr. č. 15. 

 

Obr. č. 15:Základní rozdělení jednotlivých typů KČOV (zdroj: Mlejnská,2009) 

Mikroorganismy se podílejí na čištění, převážně pochody rozkladu dusíkatých 

organických látek (proteolytické bakterie štěpí aminokyseliny a amonizační bakterie 

způsobují přeměnu rozpuštěného organického dusíku na amonné ionty), nitrifikací (oxický 

chemoautotrofní mikrobiální proces, kdy bakterie amonné ionty přecházejí na dusitany 

a dusičnany - bakterie nitrifikační), denitrifikací (anoxický heterotrofní mikrobiální proces 

– bakterie denitrifikační), rozkladem celulózy (metanobakterie za anaerobních podmínek, 

celulolytické bakterie a myxobakterie za oxických podmínek), rozkladem škrobu a nižších 

cukrů (amylolytické bakterie), rozkladem tuků (lipolytické bakterie), rozkladem 

organických a anorganických látek obsahujících síru (sulfurikační a desulfurikační 

bakterie), rozkladem organických a anorganických sloučenin fosforu (fosfobakterie). 

Čistící procesy jsou ve vegetačních kořenových čistírnách ovlivněny i vnějšími 

faktory působícími na filtrační prostředí. Jde o faktory klimatické - teplota vody, teplota 

vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost větru a sluneční radiace, dále hydraulické 

a hydrologické podmínky - velikost průtoku, hydraulické zatížení, doba zdržení vody 

ve filtračním poli, fyzikální, chemické a hydraulické vlastnosti filtrační náplně, provedení 

nátokové a odtokové zóny filtračního pole, způsob proudění odpadní vody. Také vliv 

vegetace (makrofyt) je nesporný, kdy se projevují rozdíly ve vegetační a nevegetační době, 

kvalitě porostu, rozvoji biomasy, odběru živin. Pro mokřady jsou charakteristické 

anaerobní podmínky, které jsou důsledkem zaplavování půdního systému vodou. Půdní 
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prostředí není ve styku s atmosférickým kyslíkem a tak dochází k biologickým 

a chemickým procesům, které mění prostředí v redukční.[31] 

Návrh KČOV vychází z požadavku řešení vodního hospodářství na území obce, 

v souladu s dodržováním platné vodohospodářské legislativy a ze zásad dané normami, 

stejně jako pro klasickou čistírnu odpadních vod. Dále musí realizaci předcházet 

předběžný, podrobný průzkum zaměřený na tyto oblasti [36]: 

• charakteristiku producentů odpadních vod, stanovení množství a složení 

splaškových vod; 

• průzkum stávající stokové sítě a výběr vhodné lokality; 

• hydrogeologický a geologický průzkum dané lokality; 

• průzkum kulturně-přírodní, stanovení ochranných pásem vodních aj. zdrojů; 

• zajištění zpracování základních meteorologických a klimatických poměrů; 

• zjištění hydrologie toku vzhledem k možnosti vypouštění čištěných vod odpadních 

vod, kritéria na jakost vypouštěných odpadních vod v souladu s vodoprávním 

orgánem a nařízením vlády č.61/2003 ve znění pozdějších předpisů, novela č. 

229/2007; 

• určení rozsahu inundace při průchodu velkých vod, průzkum složení vody ve 

vodním toku; 

• průzkum fyto a zoocenologický průzkum; 

• zjištění majetkoprávních vztahů na pozemcích, které budou dotčené výstavbou. 

4.7.3.1 Návrhové parametry a konstrukční řešení 

Norma ČSN 75 6402 (kategorie ČOV do 500 EO) popisuje návrhové parametry 

velice obecně. Navrhují se podle potřebné plochy a hlavními návrhovými parametry jsou 

počet obyvatel, specifické produkce odpadních vod, objem odpadních a balastních vod, 

zatížení teoretické a složení odpadní vody zjištěné v terénu odběry a rozbory vzorků vod, 

doba zdržení na jednotlivých čistírenských stupních, hydraulická vodivost filtračního 

materiálu a určení koeficientu rychlosti odstranění znečištění. Doba zdržení je důležitá 

v souvislosti ekosystému s látkami v odpadní vodě. 

Na přiloženém schématu je vidět jak je možné řadit jednotlivé části KČOV viz Obr. 

č. 16. 
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Obr. č. 16: Schéma jednotlivých součástí KČOV (zdroj:Ledvina, 2009) 

Odlehčovací komora 

Tento objekt slouží k oddělení části průtoků. U menších obcí jde především 

o oddělení vody srážkové při odtoku vody z přívalových srážek. Při správném navržení 

ovlivňuje rozsah zakolmatování filtračního lože, rychlosti zanášení biologických nádrží 

a životnost čistírny. Odlehčovací komory mají značný vliv na funkci KČOV, musí se však 

navrhovat s delší přelivovou hranou a spolehlivým samočisticím regulačním zařízením 

na přítoku do vlastní čistírny. 

Odlehčovací komory mají základní uspořádání: 

• přepadové s přímým, bočním přelivem (jednostranným a oboustranným), šikmým, 

škrtící tratí, regulačním šoupákem apod.; 

• s horizontální a vertikální dělící stěnou, pevnou a nastavitelnou; 

• štěrbinové, oddělující silně znečištěnou vodu výtokem štěrbinou ve dně; 

• odstředivé separátory, využívající k oddělení zejména těžších minerálních částic 

odstředivou sílu; 

• regulované oddělovače; 

• vírové separátory. 

V případě že je přiváděna voda s jednotné kanalizace na KČOV je nutné zařadit 

lapáky písku a přívodní potrubí opatřit dešťovým přelivem.[30] 

Předčištění 

Jedním z nutných předpokladů úspěšného použití KČOV je kvalitní, funkční 

a vysoce účinné mechanické čištění odpadních vod. Uspořádání mechanického stupně 

závisí na původu, množství a složení odpadních vod a znečištěných povrchových vod. 

U zdrojů znečištění do 50 EO stačí jako mechanické předčištění pouze biologický septik, 

popřípadě usazovací nádrž s horizontálním nebo vertikálním prouděním. Pro větší zdroje 

znečištění se používá úplné mechanické čištění, které tvoří česle, lapák písku, lapák tuků 

a olejů a plně funkční usazovací nádrž. 
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Mechanický stupeň předčištění tedy obsahuje: 

• septik – slouží k čištění odpadních vod jednotlivých domů, rekreačních zařízení. 

Celkový účinný prostor jednoduchých septiků se vypočte ze vztahu: 

V = a · n · q · t [m3], 

kde a – součinitel vyjadřující objem kalového prostoru (a = 1,5 až 2); 

n – počet připojených obyvatel; 

q – specifická potřeba vody (m3 na 1 osobu na 1 den); 

t – doba zdržení (tmin= 3 dny). 

Základní typy se dělí podle počtu komor jdoucích za sebou, vybavených nornými 

stěnami zabraňujících vyplavování kalů. Minimální účinný prostor je 3 m3. 

Klasické dvoukomorové septiky mají poměrně malou účinnost a tak se používají 

biologické septiky. Ty jsou schopny odstraňovat ve větší míře organické znečištění. 

Účinnost je dána dobou zdržení odpadní vody a nejlepší teoretická účinnost tohoto 

zařízení při odstraňování organických látek a sedimentovaných látek se obecně 

uvádí 30 a 50%; 

• česle – k zachycení jemných splavenin se používají jemné česle s šířkou průlin 

15 až 20m a hrubé česle s šířkou 50 mm a více. Sklon činí 45° a nesmí překročit 

rychlost průtoku 1 m·s-1; 

• lapák písku – zachycuje písek minerální povahy založených na sedimentaci 

písčitých částic, drobného štěrku a dalších látek podobného charakteru s velikostí 

nad 0,2 mm při snížení průtočné rychlosti. Ta se však musí pohybovat alespoň 

0,15-0,45 m/s, aby docházelo k usazování pouze uvedených částic. Množství písku 

se pohybuje v rozmezí od 5-12 l za osobu a rok. Pro KČOV jsou vhodné lapáky 

písku se dvěma žlaby (komorami), které bývají zapojeny současně při maximálním 

průtoku vody. Jeden žlab je používán a druhý může být vyklízen. Také 

je v současnosti využíváno lapáků písku s kontrolovanou rychlostí. Jde 

o horizontální lapák písku opatřený na konci přelivem – clonou. Clona svým 

zmenšeným profilem vzdouvá vodu ve žlabu, a tím se zvětšuje průtočná plocha 

a průtočná rychlost zůstává konstantní [30]; 

• štěrbinová usazovací nádrž – slouží k zachycení jemných kalových částic. Jde 

o hlubokou nádrž, která je rozdělena dnem se štěrbinou. V horní části probíhá 

usazování, usazený kal propadá štěrbinou do vyhnívacího prostoru, kde dochází 

k anaerobní stabilizaci. Vtok je upraven tak, aby odpadní vody byly rozděleny 
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po celé průřezové ploše žlabu. Před odtokem je osazena norná stěna sahající 

minimálně 0,3 m pod hladinu a 0,2 nad ni. Sklon šikmých stěn musí být minimálně 

1,4:1, šířka štěrbiny nejméně 0,12 m. Při návrhu vyhnívacího prostoru štěrbinové 

nádrže, do které je přiváděn přebytečný kal, se navrhuje specifický objem 150 

l/EO. Štěrbinové nádrže se vyklízejí 2x ročně a jsou jednoduché, nenáročné, 

spolehlivé.[31] 

Plocha 

Plocha kořenového pole je jeden z nejdůležitějších parametrů. Průměrná navrhovaná 

plocha v ČR je 5,7 m2/EO. Základním vztahem pro velikost kořenového pole je dána 

vztahem: 

A = Qd (ln Co – ln C) / KBSK, 

kde  A – plocha kořenového pole (m2); 

Qd – průměrný denní průtok (m3·d-1); 

Co – koncentrace BSK5 na přítoku (mg·l-1); 

C – koncentrace BSK5 na odtoku (mg·l-1); 

KBSK – reakční konstanta (m·d-1), nejčastěji volená hodnota je 0,1; 0,075; 0,055. 

Tento výpočet plochy je postačující pouze pro žádané snížení koncentrace BSK5 

a nerozpuštěných látek. V případě potřeby odstranění jiných látek např. živin, je nutno 

volit větší plochu. Doporučení specifické plochy kořenové čistírny je u sekundárního 

čištění splaškových vod 5 m2/EO, u dočišťování splaškových vod (pro BSK5 a NL) 

1 m2/EO a u dešťových splachů (v kombinaci s dočištěním) 0,5 (1,0) m2/EO. 

Nejvhodnější je používat KČOV při zdroji znečištění do 500 EO, případně do 1000 

EO s příslušnou plochou kořenových polí okolo 2500 až 5000 m2. Z technologického 

hlediska lze provozovat KČOV i pro větší zdroje znečištění ovšem limitujícím je nárok 

na plochu pole. 

Poměr délky/ šířce je jeden z nejdůležitějších návrhových parametrů pro kořenové 

pole. Pro mokřady s povrchovým tokem se doporučuje ≥ 10 a pro mokřady 

s podpovrchovým tokem poměr ≤ 1. U podpovrchových mokřadů se poměr šířka:délka 

pohybuje od 0,25 do 5. Délka nátokové hrany je pro 1 EO v rozmezí 0,17 – 0,40 m. 

Nedoporučuje se délka kořenových polí větší jak 25 m2 a proto se navrhuje více polí. 
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Sklon dna kořenové čistírny zajišťuje hydraulický gradient. Evropská doporučení 

navrhují sklon dna ≤ 1 %.[35] 

Filtra ční lože 

Substrát filtračního lože musí mít dostatečnou hydraulickou vodivost (propustnost), 

aby nedocházelo k ucpání odtoku, a musí umožnit růst mokřadních vegetace. Dále 

je důležitá zrnitost a porozity materiálu. Podle evropských směrnic je doporučeno použít 

jako substrát štěrk a písek se zrnitostí > 3 mm (hydraulická vodivost 10-3). V praxi se pak 

nejčastěji používají přírodní materiály -  štěrkopísky s oválnými zrny, drcené štěrky a jiné 

směsi se zrnitostí 5 – 10 mm, případně 3 – 6 mm. Hodnoty porozity a hydraulické 

vodivosti pro různé zrnité materiály se vzájemně liší a provádí se měření s tímto 

materiálem před uložením do filtračního lože. Přibližně můžeme vypočítat porozitu (n) 

pro zrna velikosti 5 – 20 mm podle vztahu: 

n = 0,039 · Dp
-0,5, 

kde  Dp – průměr zrn filtračního materiálu (m). 

Hydraulická vodivost substrátu lze určit ze vztahu: 

ks= 0,01 ·d10
2, 

kde  d10
2 – zrna menší než průměr d tvoří 10% hmotnosti materiálu.[35] 

Hloubka filtra čního lože  

Hloubka filtračního lože je volena tak, aby podzemní části přítomných rostlin 

prorůstaly celým profilem lože. I když přítomné rostliny nemohou zajistit kompletní aeraci 

filtračního pole, stále je určována maximální hloubkou prorůstání kořenů a oddenků. 

Nejčastěji volená průměrná hloubka filtračního lože 0,6 - 0,8 m. Na přítoku je pak hloubka 

doporučena tak, aby nebyla menší než 30 m. Při provozu kořenové čistírny je nutné 

hladinu vody udržovat 10 – 15 cm pod povrchem filtračního lože jako prevence proti 

zamrzání v zimním období a proti množení hmyzu v letním období.[35] 

Vegetace 

V přírodních způsobech čištění povrchových a odpadních vod není role makrofyt 

pravděpodobně rozhodující pro výrazné zvýšení čistícího účinku a úloha mokřadní 

vegetace je stále předmětem výzkumu. Plní však řadu významných funkcí a kromě 

transportu kyslíku do filtračního pole a udržování a zlepšování hydraulické vodivosti také: 
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• rostliny využívají živiny a stopové prvky obsažené v čištěné vodě k tvorbě biomasy 

a naopak čerpají uhlík z rozkládající se organických zbytků, podílejí se na snížení 

eutrofizace; 

• vegetace vytváří příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů, nezbytných pro 

plnou funkci čistících procesů; 

• řasy a sinice produkují v procesu fotosyntézy kyslík a jsou jeho významným 

zdrojem; 

• mokřadní rostliny dodávají do kořenové zóny chybějící kyslík a tak pomáhají 

k vyrovnání kyslíkové bilance; 

• transpirací převádějí značnou část vody do ovzduší, vytvářejí příznivé mikroklima 

v okolí; 

• v zimních obdobích vytvářejí svým opadem tepelnou izolaci filtračního lože a 

snižují tak hloubku promrzání, stařina se na jaře odstraňuje kvůli tvorbě 

sekundárního znečištění; 

• tyto rostliny plní estetickou funkci v krajině a urbanizovaném prostředí; 

• ochrana a stabilizace povrchu filtračního pole, částečně ochrana před ucpáváním. 

Nejužívanějším mokřadním rostlinám ČR patří rákos obecný (Phragmites australis) 

a chrastice rákosová (Phalaris arundinacea), méně se používá orobinec (Typha latifolia a 

Typha angustifolia). Na okraje se občas navrhují trsy jiných bažinných rostlin na zlepšení 

estetického vzhledu (např. kosatec žlutý, skřípina jezerní, zblochan vodní aj.). 

Hustota výsadby je nejoptimálnější takto – u rákosu obecného čtyři rostliny na 1m2, 

u chrastice rákosovité deset rostlin na m2. K vyžínání panuje nejednotný přístup. Někde 

sklízení není předepsáno, jinde je v provozním řádu 1x ročně.[31, 35] 

Charakteristika některých druhů makrofyt: 

• rákos obecný (Phragmites australis) – vytrvalá bylina, která v našich podmínkách 

dosahuje výšky až 4 m, v teplejších oblastech až 6 m. V zemi se zakořeňuje 

mohutným plazivým oddenkem a kořeny, které prorůstají do značných hloubek. 

Listové čepele jsou až 5 cm široké a 50 cm dlouhé. Stéblo je zakončeno latou, 

dlouhou 40 cm, která se za květu rozkládá. Kvete od června do září. Patří 

k nejproduktivnějším mokřadním rostlinám. Lze ho množit vegetativně i semeny, 

avšak tento způsob se téměř nepoužívá. Je poměrně tolerantní vůči teplotě, 
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pH, organickému i anorganickému znečištění, ale nesnáší pravidelné sklízení 

ve vegetační sezoně viz Obr. č. 17; 

 

Obr. č. 17: Rákos obecný (zdroj: www.biolib.cz) 

• chrastice rákosovitá (Phalaris arundunacea) – vytrvalá, rákosu podobná bylina 

dorůstající se až 3 m. Mohutný kořenový systém je propleten oddenky, neprorůstá 

do velké hloubky viz Obr. č. 18. Čepele má tuhé, až 2 cm široké. Bohaté laty 

až 20 cm dlouhé, zelené nebo načervenalé. Rychle se rozmnožuje semeny 

a vegetačními výhony, které poléhají, i oddenky. Kvete od června do července. 

Je tolerantní vůči znečištění, promrzání. Rozmezí optimálního pH je však velmi 

úzké (6,1 – 7,5). Velmi hojně roste na březích vod a na podmáčených loukách, 

v nížině a pahorkatině, většinou v porostech; 

 

Obr. č. 18: Chrastice rákosovitá (zdroj: www.biolib.cz) 

• orobinec širokolistý (Typha latifolia) – vytrvalá bylina, která se dorůstá až výšky 

2,5 m viz Obr. č. 19. Má poměrně mělké, avšak horizontálně uložené výběžkaté 

oddenky. Květenství palice se skládá ze dvou velmi blízko umístěných květenství, 
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silnější dolní je samičí a horní je samčí. Samičí květy jsou bez podpůrných listenů. 

Jsou to velmi agresivní rostliny, silné v konkurenčním boji. Rozmnožují se velmi 

rychle oddenky a množí se velmi dobře i semeny. Také produkce biomasy je velká. 

Má široké koncentrační rozpětí znečištění s především pH od 2 – 10. Druh 

rozšířený od nížin po hory ve stojatých hlubokých vodách; 

 

Obr. č. 19: Orobinec širokolistý (zdroj:www.biolib) 

• skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) – jde o kosmopolitní druh, který se 

dorůstá výšky až 3,5 m. Lodyhy jsou bezlisté, tmavě zelené viz Obr. č. 20. 

Květenství jsou na vrcholu lodyhy, jsou nahnědlá a bohatě větvená. v substrátu 

je zakořeněn plazivým oddenkem a hustou sítí kořenů, které snadno prorůstají 

až do hloubky 1 m. Velmi dobře snáší zaplavení a je poměrně tolerantní 

ke změnám pH od 4,6 – 9,5; 

 

Obr. č. 20: Skřípinec jezerní (zdroj: www.biolib) 

• zblochan vodní (Glyceria maxima) – statná vytrvalá tráva dosahující výšky až 3 m 

viz Obr. č. 21. Vyskytuje se v celé Evropě, mírných pásech Asie a Severní 
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Ameriky. Zakořeňuje plazivými oddenky, které neprorůstají do hloubky. Listy má 

pochvaté, čepele ploché, až 2 cm široké. Květy jsou v latách s 3až 5 klásky. Snáší 

dobře zaplavení až do výše 50 cm. Má poměrně dlouhé vegetační období, a tak 

při mírných zimách nepřerušuje vegetaci. Roste hojně na březích stojatých i mírně 

tekoucích vod a v močálech, nížině a pahorkatině; 

 

Obr. č. 21: Zblochan vodní (zdroj: www.biolib.cz) 

• kosatec žlutý (Iris pseudacorus) – až 1,2 m vysoká statná bylina se žlutými květy, 

až 10 cm velkými viz Obr. č. 22. Listy jsou mečovité, široké až 1 – 3 cm přibližně 

stejně velké jako bylina. V umělém mokřadu je především z estetických důvodů 

hlavně v koncových částech kořenových polí; 

 

Obr. č. 22: Kosatec žlutý (zdroj: www.biolib.cz) 

• sítina rozkladitá (Juncus effussus) – jasně zelená vytrvalá bylina vysoká 50-150 

cm, hustě trsnatá s krátkými oddenky viz Obr. č. 23 Rozšířena je téměř po celé 

Evropě, dále roste v Malé Asii, Zakavkazí, na Sibiři a v Africe. Lodyha je přímá, 

bez listů a na lodyze je vždy jedno květenství kuželovitého tvaru. Listen je úzce 
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pochvatý. Rozmnožuje se dělením i semeny. Hojná od nížin do horského 

stupně.[31] 

 

Obr. č. 23:Sítina rozkladitá (zdroj: www.biolib.cz) 

Rozvodné a sběrné systémy 

Rozvodné systémy rozvádí odpadní vodu po celé šířce kořenového pole. 

Nejběžnějším způsobem rozvodu je perforované kameninové nebo PE potrubí o světlosti 

100 – 200 mm, které je uloženo mělce pod jejím povrchem a zasypáno kamenivem. 

Rozvodné zóny bývají 0,5 – 2 m široké a jsou plněny hrubým kamenivem. Existuje mnoho 

způsobů rozvodu odpadních vod. Jedním z vhodných způsobů je přivedení odpadní vody 

do středu nátokové hrany a odtud několika samostatnými trubkami vyveden do těžiště 

jednotlivých pásů. Regulace je řešena kolínky v rozdělovací šachtě. Rozvod je veden 

pod úrovní pole a obsypán štěrkem použitým v rozvodné zóně. Tím je zajištěn přístup 

k vyústění jednotlivých trubek. Nebo se provádí rozvod pomocí drenážních trubek, 

do kterých je přivedena odpadní voda ze šachtice na jedné straně pole. Tento způsob 

ale nemusí vodě zaručit rovnoměrný průtok a špatně se také čistí.[31] 

Sběrné systémy jsou obdobné, avšak uloženy těsně nad dnem. Sběrná zóna je 

spojena s odtokovou šachtou, kde se reguluje výška hladiny v kořenovém poli. K tomuto 

účelu slouží železné, plechové nebo plastové otočné nástavce.[35] 

Oddělení od podloží 

Podloží je nutné oddělit od okolního prostředí nepropustnou bariérou, 

aby nedocházelo k průsakům. Pokud má jílové podloží hydraulickou vodivost větší než  

10-8 m·s-1 můžeme jej využít jako jedinou jílovou vrstvu. Ve většině případů je nutné 



Bc. Irena Machačová: Problematika nakládání s odpadními vodami v katastru Kletné 

2010 60

použít plastovou fólii, nejčastěji PVC nebo fólie z polyethylenu o tloušťce 0,5 až 2,0 mm. 

Fólie se chrání z obou stran geotextílií proti proražení.[35] 

4.7.3.2 Účinnost čištění 

Většinou je účinnost hodnocena podle toho, zda je dosahováno předepsaných 

limitních koncentrací na odtoku bez ohledu na dosahovanou účinnost. Uvádí se v % 

a je zavádějící. Nevypovídá nic o koncentraci přitékající, případně odtékající odpadní 

vody. Účinnost KČOV je dána velikostí kořenových polí. V případě zvýšení plochy dojde 

tedy i ke zvýšení účinnosti.[31] 

Odstraňování nerozpuštěných látek a organického znečištění 

Nerozpuštěné látky jsou v KČOV odstraňovány efektivně převážně pomocí 

sedimentace a filtrace. K největšímu záchytu nerozpuštěných látek dochází ihned 

po kontaktu odpadní vody se substrátem kořenového lože. Průměrná účinnost pro NL 

je 80 %. 

Organické znečištění, vyjádřené jako BSK5, je odstraňováno z části sedimentací 

a filtrací usaditelných a partikulovaných částic a z větší části mikrobiálním rozkladem. 

Účinnost organické znečištění se pohybuje od 55 % do 97 % (průměrně 82 %).[31] 

Odstraňování dusíku a fosforu 

Biologické procesy podílející se na odstranění dusíkatých nutrientů 

jsou amonifikace, nitrifikace, denitrifikace, zachycení dusíku rostlinami a jejich asimilace. 

Pro stabilní a účinné odstranění nutrientů z odpadní vody v klimatických podmínkách 

ČR je nutné. Odstranění amoniakálního dusíku je intenzivnější při dodání kyslíku 

do systému. Při průměrném přítoku koncentrací N-NH4
+ 37 mg/l, N-NO3 0,64 mg/l a Ncelk 

54 mg/l je průměrná účinnost odstranění N-NH4
+ v kořenovém poli 17 %, N-NO3 68 % 

a Ncelk 35 %. 

K odstraňování fosforu v kořenových čistírnách dochází v důsledku adsorpce 

a srážecích reakcí s hliníkem, železem, vápníkem a jílovými minerály. Záleží na materiálu, 

při použití minerálu s Fe3+ nebo Al3+ se účinnost zvýší, ale provozem se opět sníží na 

polovinu. Kořenové čistírny s průměrnými přítokovými koncentracemi Pcelk 6,6mg/l 

je účinnost odstraňování Pcelk asi 24 %. 
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Odstranění mikrobiálního a ostatního znečištění 

Bakterie jsou odstraňovány v kořenových čistírnách sedimentací, UV zářením, 

chemickými reakcemi a především přirozeným úhynem.  

Mezi ostatní znečištění patří odstraňování těžkých kovů na jejjichž odstraňování 

se hlavně podílejí huminové kyseliny. Hlavní mechanismy eliminace těžkých kovů 

v kořenové čistírně je sedimentace, filtrace, adsorpce, komplexotvorné reakce, srážení, 

výměna iontů.[31] 
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5 Návrhy variantního řešení eliminace znečištění 

povrchových vod 

V následujících kapitolách jsou popsány základní údaje o stokové síti obce a princip 

technologie současné čistírny odpadních vod, dále pak varianty řešení odkanalizování 

řešené lokality Kletné a závěrem návrh vlastního opatření vzhledem k současnému stavu 

a stupni již zpracované dokumentace. 

5.1 Popis současného stavu řešeného území 

V současné době nemá řešené území místní část Kletné vybudovanou stokovou síť, 

která by zajišťovala odvod splaškových vod a jejich následnou likvidaci v čistírně 

odpadních vod. Tím je ztížen rozvoj obce, výstavba nových rodinných domů a rekreačních 

chat a dochází k znečišťování složek životního prostředí, především povrchových 

a podzemních vod a půdy. Nejen z tohoto důvodu je nutné otázku nakládání s odpadními 

vodami v daném území vyřešit, ale i z důvodu plnění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů a zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

ve znění pozdějších předpisů. Také je důležité dostát závazkům České republiky vůči 

Evropské Unii naplněním směrnice Rady č. 91/271/ EHS o čištění městských odpadních 

vod ve znění pozdějších předpisů do 31. prosince 2010. 

V městyse Suchdol nad Odrou je počet trvale bydlících obyvatel 2570 ke dni 

1. 1. 2008, z toho v místní části Kletné je počet trvale bydlících 166. V rekreační sezóně 

vzrůstá počet obyvatel vlivem využívání rekreačních objektů v počtu 103 chat, s blíže 

nespecifikovaným počtem obyvatel. Počet přechodně bydlících zvyšuje v letní sezóně 

i nedaleká přehradní nádrž Kletné s tábořištěm. Většina obyvatel Kletné žije v rodinných 

domech, pouze nepatrná část obyvatel žije v domech obytných. Občanská vybavenost 

je na nejzákladnější úrovni odpovídající potřebám místních obyvatel. Obec má pouze 

veřejný vodovod a je plynofikována. Nachází se zde hostinec a sportoviště na nádrži 

Kletné. Veškerou kompletní základní technickou vybavenost, ale i zařízení vyšší občanské 

vybavenosti však lze nalést v městyse Suchdolu nad Odrou, jehož je Kletné součástí. 

V městyse se nachází zařízení nutná pro péči a výchovu a zdraví obyvatel (např. mateřská 

škola, základní škola, Střední odborné učiliště zemědělské, zdravotní středisko, dům 
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s pečovatelskou službou). Pro fungování obce pak zařízení správy a administrativy (např. 

úřad městyse s obřadní síní, pošta, požární zbrojnice a služebna Policie České republiky). 

K dispozici jsou i zařízení pro sport a kulturu (např. muzeum, kulturní dům, knihovna, 

fotbalové a házenkářské hřiště) a ostatní zařízení jako ubytovací, stravovací a zařízení 

služeb (např. hostinec s možností ubytování, nákupní středisko). 

5.1.1 Stručná charakteristika stokové sítě a současné čistírny 

odpadních vod 

Lokalita místní části Kletné je tvořena vesměs rozptýlenou zástavbou rodinných 

domů, malých zemědělských usedlostí a rekreačních objektů v kopcovitém terénu 

s výškovými rozdíly přes 30 m. Území lokality je odvodňováno nesystematicky 

zřizovanými úseky jednotné kanalizace zaústěné do otevřeného příkopu v povodí 

Kletenského potoka, stokovou sítí systému A (číslo hydrologického pořadí 2 – 01 – 01 – 

067) a dále samostatnými sběrači B a C, přičemž stoky A a B jsou zaústěny volně 

do otevřeného příkopu podél státní silnice viz Obr. č. 24 a viz Obr. č. 25. Recipientem pro 

stoky podél státní silnice III/04738 je otevřený příkop bez dalšího přítoku a odpadní vody 

ze sběrače C nacházející se uvnitř obce, jsou odváděny prostřednictvím zatrubněného 

melioračního hlavníku DN 500 do Jestřabího potoka (číslo hydrologického pořadí 2 – 01 – 

01 – 094), který je pravostranným přítokem Husího potoka.[32] 

   

Obr. č. 24 a Obr. č. 25: Otevřený příkop podél státní silnice III/04738 (zdroj: Machačová, 2010) 
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První úseky kanalizace byly vybudovány před rokem 1970. Velká část kanalizace 

byla vybudována v rámci akce „Z“ (bez řádné technické dokumentace) zatrubněním 

původně otevřených příkopů a vzhledem k nevhodnému technickému řešení, 

nedokončenosti (otevřené příkopy) a minimální údržbě je ve špatném technickém 

a provozním stavu. Kromě obecní kanalizace se v obci nachází množství odpadů 

z jednotlivých nemovitostí. Většina rekreačních chat je vybavena bezodtokovými žumpami 

na vyvážení. Zbylá část je řešena pomocí trativodů do samostatných vyústí do silničních 

příkopů. Vlastní kanalizace se v současnosti skládá ze 2 stok a 3 sběračů zaústěných 

do otevřeného příkopu a 1 sběračem do zatrubněného melioračního odpadu. 

Z provedeného průzkumu je zřejmé, že poměrně značná část kanalizačních poklopů 

je zaasfaltována, zasypána nebo vůbec zřízena a přesná trasa v některých místech není 

vůbec jasná. Stávající úseky tak spíše fungují jako sběrné drény. Stoky jsou tvořeny 

betonovými troubami DN 300 až DN 600, s výjimkou jednoho úseku kde bylo použito trub 

z kameniny DN 200 až DN 400. Na stokách jsou typové kruhové revizní šachty, atypické 

monolitické revizní šachty a typové a netypové vpusti, dále pak spadištní šachty např. viz 

Obr. č. 26. Mechanické předčištění splaškových vod je řešeno v septicích, jímkách 

a ojediněle i domácích ČOV u jednotlivých nemovitostí.[33] 

   
Obr. č. 26:Kanalizační poklopy 

V Územním plánu města Suchdol nad Odrou je v části Kletné zakreslen návrh nové 

jednotné kanalizační sítě viz Příl. č. 1. Jednotná kanalizace není v rozporu s  návrhem, 

jelikož KČOV dobře zvládá i čištění silně zředěných vod. Na základě tohoto návrhu 

kanalizační sítě je i zvoleno vhodné místo pro vybudování KČOV viz Příl. č. 2. Pozitivum 

je, že se jedná o obecní pozemky a nebude tak nutno řešit jejích výkup apod. 
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Současná čistírna odpadních vod 

V městyse Suchdol nad Odrou byla vybudována v rámci I. etapy gravitační 

splašková kanalizace a ČOV s kapacitou 1500 EO (asi polovina celkové velikosti ČOV) 

v dolním okraji obce. Vyčištěné odpadní vody odtékají do řeky Odry. Výustní objekt 

je na levém břehu vodoteče na 64,95 km. V současnosti není kapacita ČOV plně využita. 

V objektech, které bylo možno odkanalizovat v rámci I. etapy, se nachází pouze cca 810 

EO, nikoli 1500 EO. Z 810 EO bylo připojeno 767 EO (tj. 95%). Produkce látkového 

znečištění od těchto připojených osob však nedosahovala hodnot, stanovených normami. 

Podle technické dokumentace měl být rozdíl do výše kapacity ČOV navážen fekálními 

vozy odjinud, ale technologie ČOV přitom dovezené odpadní vody neumožňuje zpracovat. 

S touto možností je počítáno při přípravě II. etapy. S odkanalizování místní části Kletné 

se počítá také až v pozdější etapě. Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická 

s klasickým hrubým předčištěním (česle) s aktivací a dosazovacími nádržemi aerobní 

stabilizací kalu. Zkušební provoz byl zahájen v r. 2004. Dešťové vody na tuto čistírnu 

odpadních vod nepřitékají a jsou řešeny samostatně. Jsou odváděny stávajícím systémem 

do přilehlých vodotečí.[33] 

Z kanalizačního řádu stokové sítě obce Suchdol nad Odrou ze září 2004 lze vyčíst 

kapacitu čistírny a limity vypouštěného znečištění viz Tab. č. 4. 

Tab. č. 4: Základní projektované kapacitní parametry (zdroj:Novák, 2004) 

Základní projektované kapacitní parametry Biologická část čistírny 

Počet připojených EO dle BSK5 1500 
Qh [l/s] 6,92 
Qh [l/s] 190 

BSK5[kg/d] 90 

 

5.1.2 Zhodnocení současného stavu stokové sítě a čistírny odpadních vod 

Stávající stoková síť v Kletné je zastaralá a nevyhovuje současnému nakládání 

s odpadními vodami. Je nutné vybudovat kanalizační síť novou. Současná kanalizace a její 

jednotlivé části jsou v různém technickém stavu, netěsní a dochází tak k průniku balastních 

vod a kontaminaci podzemních vod a půdy. Svoji funkčnost neplní také proto, že není 

zaústěna na čistírnu odpadních vod, ale volně odtéká do okolí viz Obr. č. 27 a Obr. č. 28. 
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Obr. č. 27 a Obr. č. 28:Odtok odpadních vod volně do prostředí 

Dle požadavků ČSN na stokovou síť pro odvádění odpadních vod nevyhovuje žádný 

z úseků stokové sítě. Rovněž nevyhovuje podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (novela č. 229/2007), o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a vod odpadních, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Volné 

vypouštění odpadních vod již není možné. Splaškové vody musí projít procesem čištění 

buď v podobě domovních čistíren odpadních vod, septiků nebo napojením na centrální 

kanalizační síť s čištěním na ČOV. 

Na základě vlastního terénního šetření Kletné byla pořízena fotodokumentace stavu 

současné kanalizační sítě a Kletné. viz Příl. č. 3. V přiloženém výřezu katastrální mapy viz 

Obr. č. 29 lze vidět zaznamenaný otevřený příkop podél silnice, místo kde je část asi 50 m 

pod vozovkou zatrubněna a poté opět vytékající odpadní vodu volně do příkopu, který byl 

v dolní části směrem ven z obce rekonstruován. 

Na dalším výřezu viz Obr. č. 30 je označena vhodná lokalita pro vybudování KČOV 

a pokračující otevřený příkop dále z obce. 
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Obr. č. 29: Znázornění lokality na výřezu z katastrální mapy (zdroj: www.geoportal.cuzk.cz) 

 

 

Obr. č. 30:Výřez z katastrální mapy a umístění pozemku pro KČOV 

 

Také současný stav ČOV Suchdolu nad Odrou není uspokojivý. Vlivem rozdílů mezi 

navrhovanou kapacitou čistírny a skutečným počtem připojených nemovitostí, přitékající 
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odpadní voda není schopna plnit požadavky funkčnosti a vyhovovat limitům znečištění 

odpadních vod. Tyto problémy by měly být vyřešeny dobudováním stokové sítě v celém 

městyse a v jeho místní části Kletné. 

Na základě objednávky provozovatele kanalizace byl v roce 1997 vypracován firmou 

Avona Nový Jičín pasport kanalizace v majetku a správě Obecního úřadu Suchdol 

nad Odrou, jako jeden z podkladů pro vypracování žádosti o povolení k nakládání 

s odpadními vodami. V roce 2001 byla zpracována projekční firmou Hydroprojekt studie, 

která ve výhledu do r. 2015 stanovila potřebu vybudovat v Suchdole nad Odrou kanalizaci 

a ČOV s celkovou kapacitou 3000 EO. Bylo rozhodnuto realizovat stavbu kanalizace 

a ČOV po etapách. V rámci I. etapy byla v roce 2004 odkanalizována především bytová 

zástavba v centru obce a velké výrobní firmy. Tyto vody jsou přiváděny na klasickou 

mechanicko-biologickou ČOV. Na vybudování I. etapy stavby bylo využito i dotací 

od Státního fondu životního prostředí, které ale z důsledku nesplnění smluvních podmínek 

(dodržení ukazatele množství odstraňování znečišťujících látek po uvedení stavby 

do provozu) musí být z části vráceny a vše uvedeno do vyhovujícího stavu. Nakládání 

s odpadními vodami musí být v souladu nejen s platnou legislativou České republiky, 

ale také z důvodu implementace směrnice rady č. 91/271 EHS o čištění městských 

odpadních vod, kde se členské státy EU zavázaly, že aglomerace, které spadají do určité 

skupiny, budou napojeny na takové zařízení, které zajistí zneškodňování odpadních vod. 

A tento termín vyprší 31. 12. 2010.[33,34] 

Problém nakládání odpadních vod řešeného území místní části Kletné je předmětem 

zájmu této práce a je vypracována případová studie možných variant řešení nakládání 

s odpadními vodami. 

5.2 Návrhy variantního řešení 

Při výběru řešení a způsobu, jak odpadní vody čistit, se obce venkovského typu 

mohou rozhodovat mezi standardními a alternativními způsoby přírodních způsobů čištění. 

I když ten druhý způsob čištění, neprávem opomíjený, je pro obce do 500 EO ekonomicky, 

provozně a esteticky výhodnější. 
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5.2.1 Varianta A – ponechání v původním stavu 

Varianta A není již v současnosti možná, z důvodu daných legislativními předpisy 

ČR a po vstupu ČR do EU, i závazkem implementace směrnice Rady 

č. 91/271/EHS,o čištění městských odpadních vod, ve znění pozdějších předpisů. 

Problematiku nelze řešit z důvodu daného termínu do 31. 12. 2010. Obec nesplňuje 

požadavky na řádné odkanalizování. Čištění splaškových vod taktéž nevyhovuje 

stanoveným ukazatelům znečištění odpadních vod. Pokud by do konce roku nezačala 

alespoň s přípravou, byla by vystavena sankcím a neměla by možnost poskytnutí dotací. 

5.2.2 Varianta B – vybudování klasické mechanicko – biologické 

ČOV 

O této variantě lze uvažovat jen z důvodu vzdálenosti od městyse Suchdol 

nad Odrou. Vzhledem k počtu ekvivalentních obyvatel je však také nereálná. Čím menší 

počet obyvatel, tím menší účinnost klasické ČOV. Zohlednit se musí také velký počet 

rekreačních chat, které v letní sezóně zvyšují množství splaškových vod a s tím má 

klasická ČOV také značné problémy. Pro svůj provoz potřebuje kontinuální přítok 

splaškové vody. 

5.2.3 Varianta C – napojení na stávající ČOV 

Varianta C je začleněna i v územním plánu a v dalších etapách budování kanalizace, 

s kterou provozovatel kanalizace počítá. Vzdálenost od klasické ČOV je však značná. 

Je třeba zvážit náklady na připojení stokové sítě na ČOV v porovnání s vybudováním jiné 

varianty. I zde musí být zohledněn velký počet rekreačních chat, které v letní sezóně 

zvyšují množství splaškových vod a s tím ztěžují čištění v klasické ČOV. 

5.2.4 Varianta D – vybudování ČOV s alternativním způsobem 

čištění odpadních vod 

K přihlédnutí k přírodním poměrům dané lokality, vzdálenosti od již vybudované 

ČOV a porovnáním dalších možných alternativních způsobů čištění splaškových vod 

je nejvhodnější variantou vegetační kořenová čistírna odpadních vod. Z hlediska 

investičního vyjde totiž v poměru s klasickou mechanicko-biologickou čistírnou přibližně 

stejně. Výhoda KČOV nad ČOV je ovšem to, že má minimální provozní náklady, obsluhu 
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a údržbu zvládne méně školená osoba za kratší čas. Vzhledem k velkému množství 

rekreačních chat je schopná dobře se vyrovnávat s nárazovými přítoky splaškových vod. 

Je šetrná k životnímu prostředí a krajině působí jako zajímavý krajinný prvek. 

5.2.5 Posouzení variant a výběr nejvhodnější ČOV pro pozdější 

realizaci 

V dané situaci představuje varianta D optimální řešení nakládání s odpadními 

vodami, a pro danou lokalitu je nejvhodnější. Kořenová čistírna odpadních vod s účinným 

mechanickým stupněm zejména umožňuje: 

• čištění naředěných odpadních vod; 

• čištění odpadních vod i po předchozím částečném anaerobním předčištění v 

domovních septicích nebo sedimentačních žumpách; 

• dosáhnout relativně stabilních ukazatelů znečištění na odtoku a při kolísání průtoku 

a koncentrace znečištění na přítoku do KČOV; 

• pracovat bez nároků na přívod energie. Konfigurace území umožňuje gravitační 

průtok celou KČOV bez nutnosti čerpání. 

5.3 Vlastní řešení – KČOV s podpovrchovým horizontálním 

průtokem 

Řešení vegetační kořenové čistírny spočívá v návrhu vlastní čistírny, provozních 

objektů a zařízení, měřící a regulační techniky a doprovodných zařízení, jako např., 

komunikace, skládka shrabků. 

KČOV s podpovrchovým horizontálním průtokem 

KČOV tvoří čtvercová jímka, oddělená od podloží těsněním z vhodných jílových 

materiálů nebo fólií z plastů ve spojení s krycími ochrannými geotextiliemi. Odpadní voda 

se přivádí z mechanické čistírny a přivádí se potrubím do rozdělovacího filtračního pásu 

ze substrátu hrubé frakce, v němž je uloženo potrubí s výtokovými otvory. Na vstupu 

do filtračního pole je umístěna vstupní vertikální revizní a větrací šachta. K rozdělovacímu 

pásu je připojeno vlastní filtrační prostředí, které tvoří nejlépe štěrkopísky. Filtr je osázen 

vhodnými druhy makrofyt. Hloubka porézního filtračního prostředí je od vstupu a výstupu 

oddělena dvouvrstvým minerálním filtrem. Ve výstupním pásu je umístěn jímací drén 
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s revizní šachticí. Odpadní potrubí je zúženo do regulační šachtice. Dlužovou stěnou 

se nastaví požadovaná výška hladiny ve filtračním poli a odpadním potrubím se odvádí 

čistá voda do recipientu. KČOV je možno doplnit o infiltrační pásy, umístěné 1 až 2 m 

za vstupní rozdělovací pás. Při zakolmátování rozdělovacího pásu, pak mechanicky čištěná 

voda jde žlábkem na infiltrační pásy a odtud se rozděluje do filtračního prostředí. 

Po regeneraci rozdělovacího pásu převezme opět svou funkci.[36] 

Schéma KČOV,kde z jedné strany je nátok splaškových vod, tak pak protéká přes 

filtrační pole a na protilehlé straně je odtok, již vyčištěné vody viz Obr. č. 31.[39] 

 

Obr. č. 31: Schéma podélného řezu KČOV s horizontálním prouděním (zdroj:Just, 1999) 

5.3.1 Základní výpočty pro návrh KČOV s horizontálním 

podpovrchovým průtokem 

Na navrženou vegetační kořenovou čistírnu odpadních vod budou přitékat splaškové 

odpadní vody z vybudované jednotné stokové sítě. Skládá se v mechanické části 

z odlehčovací šachty, lapáku písku a štěrbinové nádrže. V biologické části je samotné 

filtrační lože, rozdělovací a sběrné potrubí, regulační a rozdělovací šachty. Z biologické 

části odtéká vyčištěná splašková voda do recipientu. 

Před výpočtem vlastních parametrů vegetační kořenové čistírny musí předcházet 

výpočet potřeby pitné vody, množství splaškových vod a množství znečištění. Pro výpočet 

množství splaškových vod je uvažováno s navýšením počtu obyvatel v dané lokalitě. Počet 

trvale žijících obyvatel je 166, z toho mužů 73, žen 69 a dětí do 15 let 24. Jelikož je 

v katastru Kletné rozsáhlá rekreační oblast v počtu 103 chat je nutno v návrhu počítat 

i s odpadními vodami z těchto sezónních objektů. Návrh vegetační kořenové čistírny bude 

tedy pro 200 EO. I z toho důvodu, že v obci se nachází jen nejzákladnější zařízení 

občanské a technické vybavenosti – vodovod, hostinec, kostel, hřbitov. 
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Návrh vegetační kořenové čistírny odpadních vod se řídí stejnými normami jako 

čistírny klasické. 

Specifická potřeba vody v bytovém fondu je dle ČSN 75 6402 navrhována 150 

l/os/den. Potřeba vody je pro občanskou a technickou vybavenost u venkovských obcí 

do 500 obyvatel 20 l/os/den. 

Identifika ční údaje  

Název stavby:    Kořenová čistírna odpadních vod 

Místo:     Místní část Kletné městyse Suchdol nad Odrou 

Okres:     Nový Jičín 

Investor akce:    Městys Suchdol nad Odrou 

Nadřízený vodoprávní úřad:  Krajský úřad Ostrava 

Uživatel a provozovatel stavby: Úřad městyse Suchdol nad Odrou 

1. Výpočet množství odpadních vod 

• Průměrný denní bezdeštný přítok odpadních vod 

      Qd = 200 * (150 + 20) = 34 000 l/den = 34 m3/den = 1,41 m3/hod 

• Maximální denní bezdeštný přítok odpadní vody 

       Qmax= Qd * kd = 34 *1,5 = 51 m3/den 

• Maximální hodinový bezdeštný přítok odpadní vody 

Qhmax= (Qd* kd*kh)/24 = (34 * 1,5 * 4,4)/24 = 9,35 m3/hod 

Splaškové vody musí být navrženy na odvedení dvojnásobného maximálního 

hodinového průtoku splašků, tedy 18,7 m3/hod. 

2. Výpočet znečištění splašků na přítoku do čistírny odpadních vod 

Výchozí hodnotou k určení průměrných hodnot přitékajícího znečištění 

v odpadních vodách, je průměrný bezdeštný denní přítok Qd. Předpokládané hodnoty 

specifické produkce znečištění na 1 obyvatele za den jsou 60 g BSK5 a 55 g NL. 

• Výpočet koncentrace BSK5 na přítoku do čistírny odpadních vod 

Qd = 34 m3/den 

BSK5 = 200 *60 = 12000 g/den 
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12000 g BSK5/34 m3/den = 352,94 g BSK5/ m
3 

• Výpočet koncentrace NL na přítoku do čistírny odpadních vod 

Qd = 34 m3/den 

NL = 200 * 55 = 11000g/den 

11000 g NL/34 m3/den = 323,5 g NL/ m3 

Specifické organické znečištění splašků je 352,94 g / m3 a znečištění 

nerozpuštěnými látkami je 323,5 g / m3. 

3. Výpočet odstranění BSK5 a NL v kořenové čistírně 

Použité rovnice určují přibližné množství odstraněných organických 

a nerozpuštěných látek ve vegetační kořenové čistírně. 

• Účinnost odstranění organických látek 

c = 0,09 * co + 1,95 

c = 0,09 * 352,94 + 1,95 = 33,71 mg / l 

• Účinnost odstranění nerozpuštěných látek 

c = 0,07 * co + 4,88 

c = 0,07 * 323,5+ 4,88 = 27,53 mg/l 

Odhadovaná koncentrace organických látek na odtoku z vegetační kořenové 

čistírny je 33,71 mg / l/ BSK5 a 27,53 mg/l NL. 

4. Návrhové parametry vegetační kořenové čistírny 

• Plocha kořenového pole [37] 

A = Qd *( lnco - lnc) / KBSK,  

kde Qd - průměrný denní přítok vody (m3/den); 

co, c - průměrná denní koncentrace BSK5 v přitékající a odtékající vodě (mg/l); 

KBSK = reakční konstanta, 0,1 m/den. 

A = 34 *( ln 352,94 - ln 33,71) / 0,1 

A = 798,49 m2 

Plocha kořenového pole pro 200 EO je 798,49 m2. Výsledná specifická plocha 

je na 1 EO je 3,99 m2. 
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• Objem filtra čního prostředí vegetační čistírny [37] 

V = A * d, 

kde A - plocha kořenového pole (m3); 

d - hloubka lože (m), navrženo 0,8. 

V = 798,49 * 0,8 = 638,79 m3 

• Hydraulická doba zdržení t odpadní vody ve filtračním prostředí [37] 

t = V * n / Qd = A * d * n / Qd, 

kde n - pórovitost zemního lože, navrženo 0,35. 

t = 798,49 * 0,8 * 0,35 / 34 = 6,5 dne 

• Příčný průřez filtračního lože [37] 

Sp = Qd / kf * i, 

kde kf – hydraulická vodivost substrátu (m/den), navrženo 500 m/den 

i – hydraulický sklon, navrženo 1 

Sp = 34/ 500 *1 = 0,068 m2 

• Hydraulické zatížení [37] 

LH = Qd / A = 34 / 798,49 = 0,042 mm/den 

Obecně se velikost hydraulického zatížení plochy vegetačního tělesa doporučuje 

v rozmezí 30 až 50 mm/den. 

5.3.2 Technické parametry předčištění KČOV 

Mechanický stupeň předčištění 

Jako důležitý prvek funkčnosti kořenové čistírny je kvalitní předčištění splaškových 

vod. Uspořádání mechanického stupně budou tvořit česle, lapák písku a štěrbinová nádrž 

s nornými stěnami. 

Navržené česle jsou ručně stírané s odkapávací plochou, s šířkou průlin 15 až 20 mm 

a hrubé česle s šířkou 50 mm, osazené na celou šíři žlabu štěrbinové nádrže. Sklon činí 45° 

a nesmí překročit rychlost průtoku 1 m·s-1. Shrabky budou vyváženy na skládku. 
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Štěrbinová nádrž je navržena před kořenovou čistírnou pro separaci nerozpuštěných 

látek. V usazovacích prostorech musí být dodrženy střední doby zdržení v průtoku Qv= 2,0 

až 4,0 m3/hod, Q max= 1,0 m3/hod. Hydraulické zatížení plochy při průtoku  Qv= 0,7 až 1,4 

m3/hod, Q max= 2,0 m3/hod. Štěrbinová nádrž bude současně sloužit i jako lapák tuku 

a olejů, a to pomocí jeho norných stěn. Pře odtokem je osazena norná stěna s ponorem 

nejméně 0,3m pod hladinu a vystupující obvykle 0,2m nad hladinu.[37] 

Biologický stupeň čištění 

Objekty biologického čištění odpadních vod se zařazují v čistírně za objekty 

předčištění. S tím, že u horizontálně protékaných systémů musí splňovat požadavky 

na jakost přiváděné vody jako u biologických filtrů dle normy ČSN 75 6402. 

Splašková voda vtéká do vlastní vegetační kořenové čistírny, kde tvoří filtrační pole 

osázené mokřadní vegetací. Musí také obsahovat rozvodnou a sběrnou zónu. U filtračního 

pole je navrženo rozdělení na 2 paralelní plochy, kdy průtok je rozdělován rovnoměrně 

do jednotlivých ploch a v případě výpadku jedné plochy zůstává další plocha 

v provozu.[35] 

Vegetační kořenové čistírny se navrhují podle potřebné plochy u horizontálně 

protékaných na hodnotu 6g až 10g BSK5/(m
2·d).[37] 

5.3.3 Konstrukční řešení KČOV 

Z návrhových parametrů je zřejmé, že vlastní biologický stupeň je rozdělen 

na 2 kořenová pole tvořící vodotěsné plochy nádrží s náplní, filtračním materiálem 

a osázenou mokřadní vegetací. Členění na dvě filtrační lože umožňuje sériový, paralelní 

či střídavý provoz jednotlivých polí. Vegetační kořenovou čistírnu bude tvořit rozdělovací 

šachta s rozdělovacím potrubím, těleso vegetační kořenové čistírny regulační šachta, 

rozdělovací šachta a sběrné potrubí odvádějící vodu z filtračního lože. 

Těleso kořenové čistírny 

Vlastní těleso musí být od okolního terénu vodotěsně odděleno. Nesmí docházet 

ke styku čištěných odpadních vod vodou podzemní. Podloží je těsněno PVC fóliemi popř. 

bentonitovými rohožemi. Délka každé filtrační nádrže je 25 m, šířka je 20 m. Hloubka 

je 1 m. Dno je navrženo vodorovné se sklonem do 1 %. 
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Náplň filtra čního tělesa 

Filtrační lože je vyplněno přírodními říčními štěrkopísky s oválnými zrny frakce 

8 mm, porozitě 0,35 as hydraulické vodivosti 500 m/den. Výška filtračního lože je 0,8 m. 

Rozvodná a sběrná zóna má šířku 1,5 m a je vyplněna hrubým kamenivem frakce 60 – 200 

mm. Přechodné minerální filtry mezi rozvodnou, sběrnou zónou a filtračním ložem 

je vyplněno kamenivem frakce 32 – 65 mm.[30] 

Infiltra ční pásy 

Aby bylo zabráněno zanášení (zakolmátování) filtračního pole je vegetační kořenová 

čistírna doplněna 2 infiltračními pásy umístěnými 1-2 m za vstupní rozdělovací pás. Pokud 

dojde k zanesení, odpadní voda je přivedena na pásy, a ty odpadní vodu rozdělí 

do filtračního prostředí.[30] 

Rozvodné a sběrné systémy 

Pro rozdělovací potrubí bude použito perforované PE potrubí o světlosti 100 – 200 

mm, uložené pod povrchem rozvodné zóny a zasypáno kamenivem o frakci 60 – 200 mm. 

Konce potrubí jsou vyvedeny nad terén, kde jsou čištěny. Sběrné PE potrubí je vedeno 

po dně lože. Sběrná drenáž je spojena s odtokovou šachtou.[30] 

Rozdělovací a regulační objekty 

Regulační šachta udržuje hladinu vody ve filtračních ložích (zpravidla v hloubce 

okolo 10 cm pod povrchem štěrku). V odtokové šachtě jsou flexibilní hadice, pomocí nichž 

se reguluje výška hladin vody ve filtračních ložích. Krátkodobé jarní přeplavení filtračních 

polí zabraňuje růstu plevelů, případně v zimním období led na povrchu chrání filtrační pole 

před promrznutím. 

Rozdělovací šachty umožňují regulaci průtoků na jednotlivá filtrační lože. 

Vegetace 

Podle ČSN 756402 je vysazováno 4 až 6 sazenic na 1 m2 ze semenáčků u rákosu 

obecného, u chrastice rákosovité deset rostlin na 1 m2. Dominantními druhy v loži budou 

rákos obecný a chrastice rákosovitá. Jako doplňující makrofyta budou orobinec širokolistý 

a z estetického hlediska jsou navrženy na okraje trsy zblochanu vodního a kosatce žlutého. 

Přechodně a krátkodobě bude kořenové lože zaplavováno z důvodu eliminace plevele.[31] 
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Ochranné pásmo 

Důležité je stanovení minimální vzdálenosti od soustavné zástavby. Pásma 

hygienické ochrany jsou dána jako nejmenší vzdálenost od límce objektu KČOK. Pro 

mechanickou část je to 25 m, pro biologickou část 50 m. Minimální vzdálenost vegetační 

kořenové čistírny od soustavné zástavby je navržena na minimálně 50 m.[31] 

5.3.4 Provoz a údržba 

Provoz a údržba je dána technickou normou TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren 

odpadních vod, kde se píše, že obsluha a údržba musí být v souladu s provozní 

dokumentací, s technickou dokumentací, s kanalizačním řádem a se schváleným 

provozním řádem ČOV [43]. Z hlediska údržby se nejvíce u KČOV soustředí na část 

mechanickou. Pro správnou funkci musí být v dobrém stavu i stokové sítě. Na KČOV bude 

pracovat vzhledem k velikosti 1 pracovník. Vzhledem k tomu, že na KČOV nejsou žádné 

mechanické a elektrické zařízení provoz a údržba je nenáročná. V následujícím přehledu 

jsou základní body údržby týkající se objektů mechanického předčištění, regulace 

a rozdělení vod na kořenových polích a funkce měrných objektů na kořenové čistírně. 

Česle - navržené česle jsou ručně stírané. Je nutná pravidelná kontrola a odstraňování 

shrabků 1x denně. Je nutno dbát aby zanesené česle nezpůsobily vzdutí až do odlehčovací 

komory a nedocházelo k odtoku nečištěných vod přímo do vodoteče. 

Štěrbinový lapák písku - množství sedimentu je třeba kontrolovat 1 x týdně. 

Vytěžený písek se ukládá do odvodňovacího žlabu a odtud po vyschnutí je odvážen 

k zneškodnění. Jde o ruční manipulaci, ale vzhledem k malým objemům zachyceného 

množství proces údržby a vyklízení zvládnout standardním způsobem. 

Štěrbinová nádrž – tyto druhy nádrží plní svou funkci uspokojivě a obsluha spočívá 

v tom, že se udržují v čistotě nátokové a odtokové objekty, aby byla voda rovnoměrně 

přiváděna do všech usazovacích žlabů. Ty by se měli čistit 1x týdně. Je nutno udržovat 

v čistotě štěrbinu ve dně usazovacího žlabu. To se provádí řetězem na tyči (cca 2x ročně). 

Vyflotovaný kal je nutno odstraňovat 2x měsíčně. Usazený kal se v kalovém prostoru 

rozkládá a nejstarší kal u dna nádrže by měl být každé 3 měsíce likvidován. K odkalování 

je štěrbinová nádrž vybavena zvláštním potrubím dostatečného průměru umožňující 

odkalování ze dna. Důležité je také udržování čisté hladiny z důvodu anaerobního 

vyhnívání kalu a stoupání vznikajících plynů k hladině. 
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Nátokové a regulační šachty – v regulačních šachtách je třeba kontrolovat nastavení 

výšky hladiny pomocí nastavitelné flexibilní hadice zavěšené na nosné konstrukci a spodní 

částí připojené na výpustné potrubí. 

Přívodní a rozdělovací zařízení - tyto objekty rozdělující přitékající odpadní vodu 

do jednotlivých sekcí mají regulační uzávěrky na přívodním potrubí, dělící stěny a přepady 

umístěné v šachticích. Konce rozdělovacího potrubí jsou vyvedeny nad povrch a zde jsou 

čištěny. Nátoková zóna se kontroluje 1x měsíčně, zda voda odtéká rovnoměrně do všech 

částí. V případě zjištěných nedostatků je nutno obnažit vyústění jednotlivých rozvodných 

trubek a potrubí pročistit. Předpoklad takovéhoto čištění je 1x za 1 – 3 roky.[31] 

Odběrné a výpustné zařízení – tvoří je jímací drén (perforované potrubí) uložený 

do štěrkového pásu a vyústěný do revizní šachtice. Údržba odtokového objektu spočívá 

pouze v kontrole regulační šachty, kde je nutno zkontrolovat těsnost regulačního prvku a 

správnost jeho nastavení. To je prováděno 1 x za tři měsíce. 

Filtra ční pole – pravidelná kontrola z hlediska provozu není vůbec nutná. Pouze 

je nutno provádět kosení vegetace na konci zimního období vzhledem k tomu, 

že zateplování povrchu je jednou z nejdůležitějších funkcí rostlin v našich klimatických 

podmínkách. Chrastice rákosová se sklízí i během roku, protože rychle dorůstá. Nutno 

dbát, aby nedocházelo k zaplevelení filtračních polí. Tomu se předchází zaplavením celé 

KČOV na 2 až 3 týdny v jarním období. 

Měřící objekt – zde je kontrolováno, zda není zanesen a provádí se pravidelná 

měření průtočného množství v měrných přelivech.[31] 

5.3.5 Kalové hospodářství 

Provoz kalového hospodářství musí být hospodárný, plynulý a bezpečný. Při využití 

KČOV vznikají tyto odpady: shrabky z česlí, hrubé nečistoty z lapáku písku, usazené tuky 

a kalu ze štěrbinové nádrže, dále pokosený porost kořenových polí.  

Pro kaly platí, že jsou vhodným hnojivem, ale před aplikací musí být provedeno 

posouzení a analýza s ohledem na výskyt polutantů, jako těžké kovy a specifické organické 

polutanty, a to podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., kde jsou příslušné sledované ukazatele 

uvedeny.[31] 

V případě kolmace, je filtrační náplň regenerována tak, že se filtrační materiál vytěží 

nebo odstaví. Regenerací filtračního materiálu přímo ve filtračním poli, jeho odstavením 
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mimo provoz a jeho odvodněním, dojde k zvýšené mineralizaci organických látek 

a zvýšení hydraulické vodivosti. Pak je možné opět uvést čistírnu do provozu. V případě 

vytěžení se může uložit v nejtenčí vrstvě na zpevněnou plochu, odvodněnou přes usazovací 

nádrž. Takto uložený materiál se ponechá přes zimní období a dočistí se propráním 

tlakovou vodou. Po vyprání se materiál opět využije.[40] 

5.3.6 Investiční a provozní náklady 

Investiční náklady jednotlivých prvků staveb jsou v tržním prostředí proměnlivé. 

V dřívějším období byla pořizovací cena KČOV zhruba 2 až 5 x nižší než u klasické 

čistírny odpadních vod. V současné době jsou pořizovací náklady na stejné úrovni. 

Na 1 ekvivalentního obyvatele se pohybují náklady na výstavbu, včetně předčištění 

od 5 do 25 tis. Výše celkových investičních nákladů na výstavbu kanalizace a čistírny 

odpadních vod závisí na velikosti řešené obce a EO viz Tab. č. 5. Z tabulky lze vyčíst, 

že pro KČOV s 200 EO jde o 12 tis na osobu. Nebo je také možné přibližné investiční 

náklady vypočítat ze vztahu: 

IN = 54,4 · EO-0,293, kde IN jsou investiční náklady v tis. Kč na 1 EO. 

IN = 11,5 tis.Kč 

Výpočtem pro orientační náklady na 1 EO vychází 11,5 tis. Kč. Většinou vycházejí 

náklady od orientačních výpočtů o 20 % vyšší.[25] 

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

pole (nejvíce z celkové ceny, cca 60%, jde o dopravu filtračního materiálu, ochrannou 

folii, zemní práce a výsadbu rostlin) a ostatní (cca 15%, jedná se o šachty, rozvody, 

oplocení).[25,41] 

Tab. č. 5:Investiční náklady vzhledem k velikosti kořenové čistírny (zdroj:www.ekoreny.cz) 

Velikost KČOV na EO Investiční náklady 
0 – 6 ( rodinný dům) 50 000 – 120.000 / ksy 
6 – 50 (rekreační zařízení) 14 tis./ EO 
50 – 100 13 tis./ EO 
101 - 500 12 tis./ EO 
501 – 1000 11 tis./ EO 
1001 - 2000 10 tis./ EO 
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Provozní náklady zahrnují opravy a údržbu. Zanedbáním údržby je způsobováno 

zkracování životnosti investic a nárůsty úhrnných nákladů. Dále obsluha KČOV (mzda, 

sociální a zdravotní pojištění). V případě řešené KČOV nepůjde o plný pracovní úvazek. 

Lze uvažovat, že obsluhu čistírny pro 200 EO zvládne obsluhovatel s 0,1 až 0,2 úvazkem. 

Zneškodňování česlových shrabků, písku a kalů závisí na konkrétním způsobu 

zneškodnění. Z provozních nákladů lze vyloučit potřebu elektrické energie. Provozní 

náklady jsou různé i vzhledem k velikosti kořenové čistírny viz Tab. č. 6. Pro KČOV 

je výše nákladů v závislosti na 1 EO 6 Kč/m3.[25,41] 

Tab. č. 6:Provozní náklady vzhledem k velikosti kořenové čistírny (zdroj:www.ekoreny.cz) 

Velikost KČOV na EO Provozní náklady 

0 – 6 (rodinný dům) 1 – 2 tis. Kč / rok - 4,5 Kč /m3 

6 – 50 (rekreační zařízení) 6 Kč / m3 
50 – 100 6 Kč / m3 
101 - 500 6 Kč / m3 

501 – 1000 8 Kč / m3 

1001 - 2000 8 Kč / m3 
 

Celkové roční náklady pak odpovídají součtu ročních provozních nákladů 

a odpovídajícího ročního dílu investičních nákladů. Roční díl investičních nákladů 

se běžně vypočítává odpisovou metodou, vhodnější je v současnosti počítat s úvěrovou 

metodou, kdy se zohledňuje, že si investor na stavbu peníze půjčuje u banky a potom 

splácí úvěr. Při úrokové míře 14 % a předpokladu splácení úvěru po dobu životnosti díla 

jsou výsledné orientační hodnoty specifických nákladů u KČOV pro 200 EO 

bez rekonstrukce stávající kanalizace, 4600 Kč na obyvatele.  Zhruba tedy 920 000 tis. 

na osobu a rok. Propočet celkových nákladů je důležitý pro kalkulaci stočného, 

z kterého vychází i případná finanční dotace.[25] 
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6 Diskuse 

Na základě místních přírodních podmínek, počtu obyvatel, velikosti lokality 

a provedeným terénním průzkumům, byla pro lokalitu Kletné vybrána jako možnost 

odkanalizování KČOV s horizontálním podpovrchovým průtokem. Návrh jednotlivých 

stupňů čištění byl navržen v souladu s ČSN 75 6402 pro čistírny odpadních vod do 500 

ekvivalentních obyvatel. A také tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti odstraňování 

znečišťujících látek. 

Hlavním důvodem současného řešení nakládání s odpadními vodami ve všech 

velikostních kategoriích je fakt, že 31. 12.2010 končí přechodné období dané směrnicí 

Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a do tohoto data musí aglomerace 

ve svých kategoriích splňovat emisní standardy znečištění odpadních vod. Nově 

i aglomerace do 500EO. Tomu dopomáhá také novela nařízení vlády č. 229/2007 Sb., která 

nově zařazuje i emisní standardy ukazatelů znečištění BSK5, CHSK a NL. Naplnění těchto 

požadavků je dán rokem 2015. Po tomto roce by měli mít všichni znečišťovatelé vyřešené 

nakládání s odpadními vodami. Je otázkou, jaká bude ovšem skutečnost. Nejdříve se bude 

muset vyřešit otázka velkých aglomerací, jejich financování a výstavba vhodné 

vodohospodářské infrastruktury, poté až přijdou na řadu aglomerace menší. 
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7 Závěr 

Kvalita povrchových, ale i podpovrchových vod má zásadní význam pro ekologickou 

rovnováhu krajiny. Jejich současná jakost je dána množstvím znečišťujících plošných 

i bodových zdrojů v povodí. Činností člověka se tak z vody přírodní stává voda odpadní. 

Odvádění a čištění odpadních vod je dána rozvojem společnosti, a stále se zvyšujícími 

nároky na její spotřebu. Množství a kvalita jsou tedy jedny z nejdůležitějších vstupních 

parametrů pro výstavbu čistírny odpadních vod. Výstavba klasické ČOV v menších 

aglomeracích není většinou reálná, a tak je na těchto místech možno uvažovat 

o alternativních variantách. Ty využívají pro čištění odpadních vod v přírodě běžné 

samočistící procesy, které probíhají v půdním, vodním nebo mokřadním prostředí. 

Na tomto principu pracuje i navržená kořenová čistírna odpadních vod. 

Kořenová čistírna odpadních vod je technické zařízení, pracující principu, který je 

analogický přírodním mokřadům. V podstatě jde o mělké nádrže osázené rostlinami v 

substrátu různé zrnitosti, kterými protéká splašková voda horizontálním nebo vertikálním 

směrem. Tyto umělé mokřady plní svou funkci stejně jako přírodní, a při správném 

navržení lze zvýšit jejich účinnost do takové míry, že splňují podmínky pro vypouštění do 

recipientu, které jsou stanovené legislativně. 

V řešeném zájmovém území místní části Kletné byly zhodnoceny základní přírodní 

poměry, současný stav stokové sítě, a navrženy možné varianty řešení nakládání 

s odpadními vodami. Za nejvhodnější řešení byla zvolena kořenová čistírna odpadních 

vod, a to s horizontálním podpovrchovým průtokem. Tento typ čistíren je v České 

republice využívaný již řadu let, vývoj jde neustále dopředu a existuje stále více poznatků 

a dokumentace jak správně takovou čistírnu navrhnout. 

V dnešní době je otázka nakládání s odpadními vodami nadmíru aktuální, a tak 

i předkládaná práce nejen přibližuje problematiku nakládání s odpadními vodami, ale i 

popularizuje tento způsob čištění odpadních vod. 
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