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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá popisem různých způsobů čištění odpadních vod 

v rodinných domech v případech, kdy není moţnost napojení na kanalizaci. Dále 

je ověřena funkčnost čistíren na odtoku prozkoumáním jednotlivých chemických ukazatelů 

dle technologických návodů. 

Klíčová slova: 

Ţumpa, septik, zemní filtr, čistírna odpadních vod, přírodní způsoby čištění, 

vegetační kořenová čistírna. 

 

 

Abstract: 

My thesis deals with description of various ways of sewage treatment in family 

houses in case that there is no possibility of connection to the sewerage system. Also, 

functionality of sewage treatment plants was verified after particular chemical indicators 

had been examined according to technological instructions.  

Key words: 

Cesspit, septic tank, ground filter, sewage treatment plant, natural ways of treatment, 

vegetation root treatment plant. 
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1. ÚVOD  

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

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

technickém a ekonomickém stupni rozvoje dané společnosti. 

Prvním krokem v oblasti nakládání s odpadními vodami v historii lidstva bylo 

uvědomění si souvislosti odpadní voda = moţnost rozšiřování epidemií, které vedlo 

k pokusům o centrální odvádění odpadních vod do vod povrchových [5]. 

Rozvoj průmyslu a zvýšené nároky na spotřebu pitné vody vedly k nutnosti 

systematicky se zabývat kvalitou a vyuţíváním povrchové vody a dále ovlivňování 

podzemní vody vodou povrchovou. Druhým významným krokem v oblasti nakládání 

s odpadními vodami bylo hledání, jak odpadní vody čistit a poté je vracet zpět do přírody 

[5].  

Odpadní vodou se stává, mimo jiné i veškerá pouţitá voda z domácnosti. Tato voda, 

nazývána splašková, pak putuje kanalizací k čističce odpadních vod, kde dochází různými 

procesy k jejímu vyčištění.  

Nejekologičtějším řešením nakládání odpadní vody v rodinných domech 

je v současné době bakteriální domovní čistírna spolu s přírodními způsoby čištění. 

V České republice stále více převaţuje ekonomické hledisko nad ekologickým cítěním. 

Existuje ještě spousta rodinných domů, kde septiky a ţumpy dávno překročily svou 

ţivotnost, jsou poškozeny, popř. jsou vyústěny do trativodu. Toto je nyní dle stavebního 

úřadu nepřípustné. 

Bakteriální domovní čistírna, je jedna z moderních a nepříliš nákladných metod 

čištění odpadních vod, která se ještě nedostala do obecného podvědomí společnosti. 

Při tomto způsobu odpadá nákladné vyváţení kalu, jak je to u septiků a ţump. V této 

oblasti jiţ na trhu působí mnoho odborných firem, splňujících i přísné normy EU. 

Další metodou jsou přírodní způsoby čištění. Tyto způsoby čištění vyuţívají 

v přírodě se vyskytující samočistící procesy, které probíhají v půdním, vodním 

a mokřadním prostředí. Vegetace se na čistícím prostředí podílí tvorbou příznivých 

podmínek pro rozvoj mikroorganismů, podílejících se na čistícím procesu, vyuţíváním 
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a vazbou uvolněných rostlinných ţivin, především dusíku, fosforu a draslíku k tvorbě 

biomasy, přísunem kyslíku makrofyty do kořenové zóny, produkcí kyslíku v procesu 

fotosyntézy v biologických nádrţích a podobně [6]. 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod s předřazeným mechanickým stupněm 

čištění jsou alternativním řešení pro umělé způsoby čištění a navrhují se zejména na čištění 

splaškových (komunálních) odpadních vod malých producentů, obvykle do 600 EO, kde 

jsou pro tento způsob příznivé podmínky [6]. 

Z výše uvedených důvodu jsem se ve své diplomové práci zaměřila na ověření 

funkčnosti čistíren odpadních vod v rodinných domech.  
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2. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MECHANICKOU CESTOU 

Odpadní vodu nelze vypouštět do silničních příkopů, volně na terén ani do dešťové 

kanalizace. Pokud nemáme moţnost připojení na veřejnou kanalizaci s centrální čistírnou 

odpadních vod, musíme si poloţit otázku, jak nejlépe tento problém vyřešit v souladu 

se současnou legislativou. Zájmem kaţdého stavitele je především ekonomika, která určuje 

způsob likvidace odpadních vod. Stávající legislativa připouští několik moţností [5]: 

 Bezodtokovou jímku – ţumpu. 

 Čistírnu odpadních vod. 

 Jiný způsob zneškodňování odpadních vod (septik, zemní filtr, atd.). 

Při rozhodování by měly sehrát určitou roli referáty ţivotního prostředí. Ty by měly 

mít jasnou koncepci pro řešení kaţdé lokality s výhledem do budoucna. V oblastech, kde 

je velmi nákladné budovat kanalizační síť a centrální čistírnu, je moţné objekty sdruţit 

na několik malých čistíren nebo vybavit kaţdý objekt samostatnou čistírnou 

neţ prosazovat akumulaci odpadních vod v bezodtokových jímkách [5].  

Je nutno také počítat s lidským faktorem. Jsou známé příklady bezodtokových jímek 

u rodinných domů, které nebyly vyváţeny několik let. Jejich vodotěsnost můţe být 

jiţ za svým zenitem (staré betonové ţumpy) nebo můţe být úmyslně porušována. 

Samostatnou kapitolou jsou objekty nacházející se v chráněné oblasti, oblasti zdrojů 

pitné vody, kde jsou kladeny specifické poţadavky na způsoby zneškodňování odpadních 

vod. 

2.1 Bezodtoková jímka – žumpa 

Standardním vybavením současných rodinných domů je vţdy vodovodní přípojka, 

WC a koupelna. Tato vybavenost určuje spotřebu vody 150 l/osoba/den, coţ vyţaduje 

velikost ţumpy 15 – 20 m
3
 pro čtyřčlennou rodinu při četnosti vyváţení 1x za měsíc. [5] 

Ţumpa, znázorněná na obrázku 1, je bezodtoková jímka na odpadní vodu, kterou nečistí, 

ale pouze ji shromaţďuje. Není dovoleno obsah ţumpy vypouštět ani ve zředěném stavu 

do vodních toků nebo příkopů, ani jím přihnojovat v době vegetace zahrady, louky, pole. 
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Je důleţité pravidelně kontrolovat mnoţství odpadní vody, kvůli jejímu přeplnění. 

Při překročení maximální hladiny je nutno kanalizaci odstavit. 

Pokud bude ţumpa plnit svou funkci, tzn. nebude prosakovat, náklady na odvoz 

naakumulovaných splašků do vzdálenosti 25 km činí cca 1 000 Kč/měsíc. Odvoz 

se provádí na nejbliţší centrální ČOV s volnou kapacitou. Náklady na pořízení plastové 

nebo betonové jímky jsou zhruba 55 – 85 000 Kč. Plastové nádrţe jsou z hlediska rychlosti 

i stavebních prací výhodnější [5]. 

Ţumpy jsou opatřeny jedním nebo více otvory o rozměrech 600 x 600 mm 

a vstupním otvorem slouţícím ke kontrole výšky hladiny a zároveň k vyčerpání obsahu 

ţumpy. Půdorys je obvykle volen kruhový nebo obdélníkový. Ţumpa je osazena 

pod úroveň terénu. Aby manipulace s odpady při vyčerpávání jímky byla co nejsnadnější 

a případné průsaky neohrozily vodní zdroje, je nutné volit umístění co nejvhodnější. Dno 

jímky je doporučeno provézt se sklonem min. 2 % k místu čerpání a umoţnit tak dokonalé 

vyčerpání jímky. Mezi stěnou budovy a ţumpou má být volena minimální vzdálenost 1 m. 

Do ţumpy není dovoleno přivádět dešťové vody. 

Výpočet velikosti ţumpy [11]: 

V = n . q . t [m
3
], 

kde n je počet obyvatel, q specifická spotřeba vody, t interval vyváţení. 

Vhodnosti pouţití [5]:  

 Rekreační objekty nebo domy bez vodovodů. 

 Obytné domy nebo rekreační objekty bez moţnosti připojení na centrální ČOV. 

 Obytné domy a rekreační objekty, kde chybí recipient pro vypouštění vyčištěné 

odpadní vody. 

 Obytné domy, které nebudou v blízkém časovém horizontu napojeny na centrální 

čistírnu odpadních vod. 

Nevýhody [5]: 

 Vysoké pořizovací náklady. 

 Vysoké provozní náklady. 

 Poměrně velký zastavěný prostor. 
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 Moţnost zápachu při manipulaci s odpadem. 

 

Obrázek 1: Ţumpa 

[16] 

2.2 Septik 

V septiku (viz obrázek 2, 3) probíhá usazování a anaerobní rozklad zachycených 

pevných a plovoucích látek. 

Jedná se o průtočnou nádrţ (přítok, odtok), která je rozdělena na dvě nebo tři 

komory. Velikost septiku se odvíjí od počtu připojených obyvatel. Doporučená doba 

zdrţení odpadní vody v septiku je 3 – 5 dní. V praxi to znamená, ţe čtyřčlenná domácnost 

s produkcí odpadní vody 0,6 m
3
/den potřebuje septik o účinném objemu 5 . 0,6 = 3 m

3
 

(minimální objem podle ČSN 75 6402). Doba zdrţení zabezpečuje minimální účinnost 

aţ 30 % na odstranění organického znečištění. Vzhledem k nízké účinnosti čištění 

je moţné předčištěné vody vypouštět bez dalšího dočištění do recipientu pouze výjimečně 

(povoleno pouze u samostatně stojících objektů do 5 EO). Z tohoto důvodu se septiky 

kombinují např. se zemním nebo pískovým filtrem. Investiční náklady na septik 

s pískovým filtrem jsou cca 60 – 80 000 Kč. Doporučená četnost vyváţení septiku 

je minimálně 1x za rok [5].  

Mnoţství kalu určeného k odvozu činní zhruba 90 l/osobu/rok. Při odvozu kalu 

se ponechává přibliţně 0,15 m kalu v septiku pro jeho naočkování. Septik má být vţdy 

vybaven pevným stropem s kontrolními otvory do kaţdé komory a dokonale odvětrán [5]. 
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Mezi stěnou budovy a septikem má být volena minimální vzdálenost 1 m. Do septiku 

není dovoleno přivádět dešťové vody. 

Výpočet velikosti septiku [11]:  

V = a . n . q . t  [m
3
], 

kde a je součinitel vyjadřující kalový prostor (1,5), n je počet obyvatel, q je specifická 

spotřeba vody a t doba zdrţení (3 – 5 dní). 

Vhodnost pouţití [5]: 

 Rekreační objekty nebo domy bez teplé vody. 

 Obytné domy, které budou v blízkém časovém horizontu napojeny na centrální 

čistírnu odpadních vod. 

Výhody [5]: 

 Nízké provozní náklady. 

 Nulová spotřeba elektrické energie. 

 Provozní nenáročnost. 

Nevýhody [5]: 

 Omezená ţivotnost filtrů cca 15 let. 

 Nízká účinnost čištění. 

 Vysoký spád na filtru cca 0,9 – 1,2 m. 

 

Obrázek 2: Septik 

[14] 
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Obrázek 3: Septik (pohled shora) 

[23] 

2.3 Zemní filtr 

Funkce zemního filtru je zaloţena na současně probíhajících procesech 

biochemických a fyzikálně-chemických. Pohled shora i z boku je znázorněn na obrázku 

4 a 5. Biologické znečištění ve filtru rozkládají organismy, které ţijí ve filtrační pískové 

vrstvě. Zemní filtr můţe být pouţit pro čištění odpadní vody předčištěné např. v septiku 

(návrh v souladu s ČSN 75 6402) nebo je po mechanicko-biologickém čištění (domovní 

čistírna). Zemní filtr je objekt zahrnující horní rozváděcí drenáţ, filtrační loţe a dolní 

sběrnou drenáţ. Těleso zemního filtru se nachází pod terénem. Na povrchu jsou patrné 

pouze poklopy a odvětrávací potrubí. Od okolního terénu je odděleno vodotěsnou fólií.  

Horní úroveň filtračního tělesa musí být z tříděného materiálu (písku) a průměru zrn 

2 - 4 mm. Doporučuje se vyuţívat materiály obsahující ionty ţeleza. Rozvodné potrubí 

navrhujeme s minimální světelností DN 100 a uloţené ve štěrkovém obsypu. Sběrný drén 
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je opatřen odvětrávacím potrubím vyvedeným nejméně 50 cm nad terén. Délka jedné větve 

přítokového a odtokového potrubí nemá přesahovat 30 m [5]. 

 

Obrázek 4: Zemní filtr (pohled z boku) 

[22] 

 

Obrázek 5: Zemní filtr (pohled shora) 

[22] 
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Potřebná plocha zemního filtru se stanoví z průměrného denního mnoţství odpadní 

vody (Q24) a přípustného hydraulického plošného zatíţení. 

A = k . Q24/vr          [m
2
] 

Přípustné hydraulické zatíţení vr je 0,1 m/d aţ 0,18 m/d pro mechanicky předčištěné 

odpadní vody a 0,15 – 0,2 m/d pro biologicky předčištěné vody v závislosti na velikosti 

filtrační vrstvy. Orientačně lze uvaţovat plochu 1 – 5 m
2
 na 1 EO [11]. 

Vhodnost pouţití [5]:  

 Třetí stupeň čištění po mechanicko-biologickém předčištění odpadních vod. 

 Dočištění po mechanickém předčištění odpadních vod. 

Výhody [5]: 

 Nízké provozní náklady. 

 Nulová spotřeba elektrické energie. 

 Poměrně vysoká účinnost čištění. 

Nevýhody [5]: 

 Omezená ţivotnost filtrů cca 15 let. 

 Vysoký spád na filtru cca 0,9 – 1,2 m. 

 Zastavěná plocha. 

2.4 Domovní čistírny odpadních vod (1 – 50 EO) 

ČOV (viz obrázek 6) vyráběné tuzemskými výrobci jsou v drtivé většině dodávány 

v kontejnerovém provedení z plastů (polypropylen), laminátu a nerezu. Rozeznáváme dva 

základní způsoby čištění odpadních vod – anaerobní a aerobní, popřípadě jejich vzájemné 

kombinace. Oba způsoby jsou zaloţeny na principu biologického odbourávání přiváděného 

znečištění mikroorganismy. Anaerobní způsob lze charakterizovat jako proces bez přístupu 

kyslíku s niţší účinností čištění neţ aerobní, který vyţaduje dodávku kyslíku do aktivační 

směsi (dmychadlem, biokontaktorem, čerpadlem s ejektorem). 

Orientaci v této problematice a vybudování vlastní domovní čistírny odpadních vod 

usnadňuje osvědčený metodický postup [5]:  
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 Prověření podmínek a moţností vypouštění předčištěných odpadních vod. 

 Zajištění návrhových parametrů – mnoţství a kvalita odpadních vod. 

 Volba typu technologie. 

 Výběr čistírny. 

 Zajištění projektové dokumentace. 

 Vyřízení vodoprávního řízení, povolení stavby. 

 Provedení stavební připravenosti. 

 Instalace čistírny odpadních vod. 

 Kolaudace stavby. 

 Uvedení díla do zkušebního provozu. 

 Uvedení díla do trvalého provozu. 

 Provozování ČOV. 

 

 

Obrázek 6: Čistírna odpadních vod (1-50 EO) 

[13] 
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2.4.1 Mechanické čištění 

Mezi mechanické procesy, které se nejčastěji pouţívány při čištění odpadních vod 

se řadí sedimentace (usazování) a zahušťování suspenzí. Před těmito procesy jsou 

u některých typů čistíren zařazeny lapače hrubých nečistot. Jedná se v podstatě o koš, který 

je zespoda tlakově provzdušňován z důvodů degradace biologicky rozloţitelných látek. 

Usazováním rozumíme odstranění tuhých částic vlivem tíhového zrychlení. Jestliţe 

se jednotlivé částice navzájem neovlivňují a klesají konstantní rychlostí, mluvíme o prosté 

sedimentaci. Tak sedimentuje zrnitý kal v málo koncentrovaných suspenzích (maximálně 

0,5 objemových %). V suspenzích koncentrovanějších dochází vlivem sedimentace 

jedněch částic k ovlivňování sedimentační rychlosti částic druhých a jejich pád 

se zpomaluje. V takovém případě hovoříme o usazování rušeném, při kterém si jednotlivé 

částice zachovávají svoji vlastní usazovací rychlost. Vzroste-li však koncentrace suspenze 

na hodnotu, při které se začíná tvořit fázové rozhraní mezi kapalnou a tuhou fází, částice 

ztrácejí svůj individuální charakter, hovoříme o zahušťovací suspenzi [1]. 

2.4.2 Biologické čistírenské procesy 

Biologické čištění je nejstarším způsobem čištění. Jsou to jednoduché procesy, kdy 

se do vody nedávají další látky. Nevýhodou je, ţe jsou hůře ovladatelné a citlivé na změnu 

podmínek (pH, teplota). 

Základním principem všech biologických čistírenských procesů jsou biochemické 

oxidačně-redukční reakce. Rozhodujícím faktorem pro rozdělení těchto reakcí je konečný 

akceptor elektronů a s tím související hladiny oxidačně-redukčních potenciálů. 

Rozdělení biologických čistírenských procesů podle hladiny oxidačně-redukčních 

potenciálů je patrno z obrázku 7. Původní aerobní oblast se v současném názvosloví 

označuje jako oxická (s přístupem kyslíku). Probíhají v ní pochody oxidace organických 

látek a nitrifikace (přeměna amonných solí v nitráty bakteriemi). Rozpuštěný kyslík 

je konečným akceptorem elektronů. Podle obrázku je oxická oblast při hodnotách 

oxidačně-redukčních potenciálů nad 50 mV. Oblast v níţ se hodnoty redoxních potenciálů 

pohybují  v rozmezí od  - 50 do 50 mV nazýváme oblastí anoxickou (bez přístupu kyslíku) 

a probíhá v ní denitrifikace (anoxická oxidace, nitrátová respirace). Rozpuštěný kyslík není 
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přítomen, v roztoku jsou však dusičnany a dusitany. Dusičnanový a dusitanový dusík 

slouţí jako konečný akceptor elektronů. Pochody depolymerace polyfosfátů a desulfatace 

zde probíhají jenom v nepatrné míře. Není-li přítomen rozpuštěný kyslík ani dusičnany 

či dusitany, dostáváme se do oblasti zvané anaerobní, pro kterou jsou charakteristické 

hodnoty redoxních potenciálů pod - 50 mV. Probíhá zde depolymerace polyfosfátů 

(při biologickém odstraňování fosforu), desulfatace, anaerobní acidogenese, autogenese 

a metanogenese. Konečným akceptorem elektronů je v tomto případě vlastní organická 

látka (část molekuly se oxiduje, část se redukuje) [1]. 

 

Obrázek 7: Hladiny redoxního potenciálu charakterizující biologické čistírenské procesy 

[1] 

2.4.3 Růst a množení mikroorganismů 

Část organických látek odstraněných z odpadních vod se zoxiduje na CO2 a H2O 

a část se spotřebuje na syntézu zásobních látek a nových buněk. Jako zásobní látky jsou 

nejčastěji syntetizovány polysacharidy a lipidy. Syntéza se navenek projevuje zvětšováním 

hmotnosti biomasy a zvyšováním počtu mikroorganismů. Přitom je třeba rozlišovat pojmy 
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růst a počet mikroorganismů. Růst znamená obecně zvýšení koncentrace biomasy, aniţ by 

nutně muselo dojít k dělení buněk. U některých mikroorganismů mateřské buňky podstatně 

zvětšují svoji velikost a hmotnost před tím, neţ se rozdělí na dvě buňky dceřiné. Tak 

například mikroorganismy aktivovaného kalu mohou zvětšit svoji hmotnost 

aţ na trojnásobek původní, neţ dojde k dělení buněk. Naproti tomu jiné mikroorganismy 

se mnoţí bez předchozího podstatného zvětšení hmotnosti biomasy. Tak například 

homogenní vlákna Shaerotilus natans jsou schopna se rozpadat za tvorby konidií, přičemţ 

nedochází k podstatnému růstu jejich biomasy [4]. 

2.4.4 Možnosti vypouštění vyčištěných odpadních vod 

Způsob a kvalita vyčištěné odpadní vody ovlivňují moţnosti pro vypouštění. 

Vypouštět odpadní vodu lze následujícími způsoby [5]: 

 Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových.  

Obecně jsou podmínky dány nařízením vlády č. 82/1999 Sb., které dělí zdroje 

znečištění podle velikosti EO, přičemţ kaţdá kategorie má rozdílné 

poţadavky na odtokové parametry. Platí zde pravidlo, ţe čím větší zdroj 

znečištění, tím přísnější pravidla pro vypouštění. Domovní čistírny odpadních 

vod patří do kategorie do 500 EO, jejíţ ukazatele nejsou pevně stanoveny. 

Cituji nařízení vlády č. 82/1999 Sb.: „Ukazatele přípustného stupně 

znečištění a jejich hodnoty stanoví vodohospodářský orgán na základě 

technického řešení čištění odpadních vod, maximálně do úrovně těchto 

hodnot stanovených pro velikost zdroje znečištění kategorie 501 – 5000 EO“. 

Při povolování jsou ukazatele a jejich přípustné hodnoty závazné. 

Vodohospodářský orgán můţe s ohledem na místní podmínky stanovit 

hodnoty ukazatelů přísnější, případně stanovit i další ukazatele a jejich 

hodnoty, vyţadují-li to zájmy ochrany vod, např. parametr Nanorg. nebo Pc. 

 

 Vsakování vyčištěných odpadních vod do vod podzemních.  

Vsakování vyčištěné odpadní vody je moţné navrhnout v souladu 

s příslušným právním předpisem (stanovisko č. 20 Ministerstva ţivotního 

prostředí ČR, Věstník MŢP ČR, částka 2/1994) a ČSN 75 6402 pouze 
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v místech, kde není moţné zajistit jejich vypouštění do vodního recipientu 

a kde podloţí svým geologickým sloţením vyhovuje a zároveň nedojde 

ke zhoršení ani k ohroţení jakosti podzemních vod. Vsakování se řeší 

vsakovacími nádrţemi, hlubokými filtračními příkopy a filtrační drenáţí. 

Nevýhodou tohoto systému jsou poměrně vysoké nároky na plochu (1 – 5 m
2 

na 1 EO), přísné podmínky na kvalitu vypouštěné vody a nutnost přiloţit 

k ţádosti o povolení hydrogeologický posudek podloţí. Vsakování není 

povolováno v prvním a druhém pásmu zdrojů podzemní vody nebo 

v místech, kde můţe způsobit trvalé zamokření. Nároky na kvalitu 

vyčištěných odpadních vod určených k zasakování jsou obvykle vyšší (BSK5 

do 8 mg.l
-1

), a proto je za čistírnu řazen další stupeň čištění (např. pískový 

nebo zemní filtr). 

 

 Vypouštění vyčištěných odpadních vod do kanalizace.  

Veřejná kanalizace je určena k hromadnému odvádění splaškové a dešťové 

vody. Kanalizace je budována jako jednotná (dešťová + splašková voda 

společně) nebo oddílná. Vypouštění odpadní vody do veřejné kanalizace 

se řídí kanalizačním řádem, který stanovuje nejvyšší moţnou míru znečištění 

odváděných vod. Všeobecné podmínky upravuje vodní zákon. Správce 

(vlastník, uţivatel) nemovitosti, popřípadě její části a zařízení, v nichţ 

vznikají odpadní vody, se můţe připojit na veřejnou kanalizaci pouze 

kanalizační přípojkou. Správce je povinen ji kontrolovat, měřit mnoţství 

a jakost vypouštění vod. Přípojka z obytného domu k veřejné kanalizaci není 

vodohospodářským dílem, pokud je kratší neţ 100 m a její světlost je menší 

neţ DN 200. Správce nemovitosti je zároveň i vlastníkem kanalizační 

přípojky. Z tohoto titulu vyplývají povinnosti udrţovat přípojku v řádném 

stavu. Kaţdá nemovitost připojená na veřejnou kanalizaci má mít 

samostatnou domovní přípojku. Odvodnění dvou a více nemovitostí jednou 

domovní přípojkou je moţné jen výjimečně, a to se souhlasem provozovatele 

kanalizace (viz ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky). 
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Vlastník veřejné kanalizace je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění vod 

ze stejného důvodu jako u veřejného vodovodu, nebo kdyţ odběratel vypouští vody 

v rozporu s kanalizačním řádem.  

Ten, kdo vypouští odpadní vody do veřejné kanalizace, je povinen platit úhradu 

za odvádění a zneškodňování vod formou úplaty, tzv. stočného. Způsob výpočtu 

je kaţdoročně usměrňován Ministerstvem financí ČR ve Finančním věstníku. 

2.4.5 Volba technologie čištění 

Anaerobní čistírny odpadních vod 

Tento typ technologie je doporučován tam, kde objekty nejsou trvale obydleny. 

V kombinaci s dalším stupněm čištění (pískový nebo zemní filtr) je moţné dosáhnout 

poměrně vysoké kvality vypouštěné vody. Účinnost závisí na době zdrţení (velikosti 

účinného objemu ČOV). Dosahovaná účinnost na BSK5 je bez dočištění cca 70 %, 

s dočištěním 85 % [5]. 

Čistírnu tvoří kompaktní nádrţ dělená na část usazovací, anaerobní reaktor 

s biofiltrem a dosazovací prostor. Mikrobiální rozklad organického znečištění probíhá 

bez přístupu vzdušného kyslíku a je intenzifikací přírodních procesů probíhajících 

samovolně na dně jezer a rybníků. Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá 

na členité ploše biofiltru, dochází k postupnému sniţování obsahu organických látek 

v odpadní vodě.  

Vhodnost pouţití [5]: 

 Malé rekreační objekty. 

 Objekty s víkendovým provozem. 

Výhody [5]: 

 Nízké provozní náklady. 

 Nulová spotřeba elektrické energie. 

 Moţnost přerušovaného chodu. 

Nevýhody [5]: 

 Omezená ţivotnost dočišťovacích filtrů cca 15 let. 
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 Vysoký spád na filtru cca 0,9 – 1,2 m. 

 Zastavěná plocha. 

 

Aerobní čistírny odpadních vod 

Biofiltry 

Princip čištění je zaloţen na činnosti mikroorganismů přisedlých na pevném 

podkladu (bionosiči), na který se skrápěcím zařízením rozstřikuje odpadní voda. 

Biologický filtr tvoří nádrţ s roštovým dnem a náplní (plastová nebo klasická 

z přírodního kamene). Roštovým dnem je přirozeným prouděním (komínový tah) 

přiváděno dostatečné mnoţství vzduchu do tělesa biofiltru pro biologický proces, coţ 

je základní podmínka jeho dobré funkce. Technologie čistírny s biofiltry se skládá 

z mechanického předčištění - usazovací nádrţe, biofiltru a dosazovací nádrţe. Na povrchu 

náplně biofiltru se po určité době vytvoří směsná kultura mikroorganismů, která rozkládá 

přítomné organické látky v odpadní vodě. Účinnost procesu závisí na volbě náplně (účinné 

ploše) a objemu biofiltru. Vhodně nadimenzovaný biofiltr dosahuje účinnosti 80 – 90 % 

na BSK5. Účinnost procesů (rychlost odbourávání) je silně závislá na teplotních 

podmínkách ovlivňujících rozpustnost kyslíku. Technologie biofiltrů je u nás velmi málo 

pouţívaná. Můţeme se s ní setkat např. v SRN, Rakousku, Nizozemí a USA, kde je běţně 

nabízena i pro velikost 1 – 50 EO [3]. 

Vhodnost pouţití [5]: 

 Pro objekty trvale obydlené. 

Výhody [5]: 

 Nízké provozní náklady. 

 Nenáročná obsluha. 

Nevýhody [5]: 

 Obtíţně rovnoměrné rozdělování vody na biofiltr na malých nádrţích. 

 Vysoký spád na filtru cca 0,9 – 1,2 m. 

 Moţnost zanesení filtru při špatné funkci usazovací nádrţe. 
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 Namrzání. 

 

Biodisky 

Rotační biodiskové čistírny vyuţívají také činnosti mikroorganismů přisedlých 

na bionosiči. Podklad tvoří kotouče z plastů. Na rozdíl od biofiltrů však není tento nosič 

skrápěn, ale rotuje (otáčí se) částečně ponořen do odpadní vody. Na discích se vytváří 

biologický povlak, který při ponoření odebírá ţiviny (nečistoty) z odpadní vody. 

Při otáčení dochází k střídavému kontaktu s odpadní vodou a vzduchem. Tímto způsobem 

je zajištěn stálý přísun kyslíku ke směsné kultuře mikroorganismů přisedlých na ploše 

biodisku. Vlastní čistírnu tvoří nádrţ dělená na část usazovací, biozónu s disky a část 

dosazovací. Jedná se o technologii u nás velmi rozšířenou a pouţívanou především 

u domovních čistíren. Vyniká především snadnou obsluhou a stabilitou provozu. 

Biodiskové čistírny, přestoţe jsou nyní vytlačovány aktivačním systémem (klasické nebo 

s biokontaktorem), mají nezaměnitelné místo při pouţití v lokalitách s nerovnoměrným 

nátokem nebo pro odpadní vody s nízkým obsahem znečištění (BSK5 pod 150 mg.l
-1

) [5]. 

Vhodnost pouţití [5]: 

 Objekty trvale obydlené. 

 Málo koncentrované odpadní vody. 

Výhody [5]: 

 Nízké pořizovací náklady. 

 Nenáročná obsluha. 

 Stabilita provozu. 

Nevýhody [5]: 

 Ve srovnání s aktivačními technologiemi vyšší spotřeba energie. 

 

Aktivace 

Aktivace nebo taky aktivační proces je nejstarší kontinuální kultivace 

mikroorganismů v nesterilních podmínkách.  
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Blokové schéma procesu na obrázku 8 se skládá z vlastní biologické jednotky (AN – 

aktivační nebo také aerační nádrţ) a z jednotky separační (DN – dosazovací nádrţ, 

dosazovák). 

Surová nebo odsazená voda, zbavená nečistot předčištěním a mechanickým čištěním, 

v mnoţství Q1 a o koncentraci organického znečištění S1 (vyhodnocovaného jako BSK5, 

CHSK, Corg) přitéká do aktivační nádrţe, ve které se mísí s recirkulovaným (vratným) 

aktivovaným kalem z dosazovací nádrţe, který se čerpá v mnoţství Qr a má koncentraci 

sušiny Xr. Směs se intenzivně provzdušňuje tlakovým vzduchem nebo mechanickými 

aerátory. Recirkulací se dosahuje vyšší koncentrace biomasy v biologickém reaktoru. 

Po projití směsi aktivační nádrţí se aktivovaný kal separuje od vyčištěné vody v separační 

nádrţi (tzv. dosazovací nádrţi). Zahuštěný aktivovaný kal se recirkuluje zpět na začátek 

aktivační nádrţe, kde se s dalším primárním kalem usazuje. Odstraňování nerozpuštěných 

a rozpuštěných organických látek z odpadní vody má za následek kontinuální tvorbu nové 

biomasy, která se ze systému musí periodicky odstraňovat ve formě přebytečného 

aktivovaného kalu Qw  [1]. 

 

Obrázek 8: Schéma aktivačního procesu 

[1] 

Aktivovaným kalem nazýváme směsnou kulturu, kterou se poprvé podařilo 

vypěstovat v Manchesteru v roce 1913 dlouhodobým provzdušňováním městských 

splašků. Aktivovaný kal má hnědočervenou aţ hnědou barvu, je velmi vodnatý 

a má vločkovitý charakter. Na rozdíl od čistých kultur, ve kterých jsou jednotlivé bakterie 

většinou volně pohyblivé, se v aktivovaném kalu vyskytují bakterie převáţně ve formě 
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zoogleí. Z bakterií se nejčastěji vyskytují následující rody: Pseudomonas, Flavobacterium, 

Achrobacter, Azobacter, Micrococcus, Bacillus, Acinetobacter, Mycobacterium, Nocardia 

aj. [4]. 

Kromě různých druhů bakterií mohou být v aktivovaném kalu přítomny v menším 

mnoţství také houby, plísně a kvasinky. Pravidelně bývají přítomny i bakterie nitrifikační 

Nitrosomonas a Nitrobacter. V aktivovaném kalu jsou rovněţ často přítomny různé 

vláknité mikroorganismy například Spaherotilus, Leptomitus, Leucothrix, Thiothrix, 

Beggiatoa, Nocardia, Micothrix parvicella a další. Pokud tyto organismy z jakýchkoliv 

důvodů převládnou v aktivovaném kalu, způsobují značné technologické potíţe, 

projevující se špatnými usazovacími a zahušťovacími vlastnostmi kalu [4]. 

Z vyšších organismů jsou pravidelnou součástí aktivovaného kalu různá protozoa, 

vířníci, hlístice aj. Z ciliátových prvoků jsou nejvíce zastoupena Vorticella, Opercularia, 

Epistylis. Prvoci slouţí často jako indikátorové organismy pro odhad stavu aktivovaného 

kalu. Názory na jejich funkci v aktivovaném kalu se postupem doby měnily. Nakonec bylo 

experimentálně prokázáno, ţe výrazně sniţují obsah volně pohyblivých bakterií 

ve vyčištěné vodě, a tím přispívají k jejímu vyčeření. V aktivovaném kalu jsou přítomni 

proto, ţe v něm nacházejí bohatou potravu [4]. 

Kvalitativní i kvantitativní sloţení aktivovaného kalu závisí hlavně na sloţení 

substrátu, na němţ byl daný kal vypěstován, a na hodnotách technologických parametrů 

během kultivace (na době zdrţení, zatíţení a stáří kalu). Aktivovaný kal se liší od většiny 

čistých kultur mikroorganismů také tím, ţe je schopen se oddělovat od kapalné fáze 

prostou sedimentací. Dobrá flokulace a sedimentace vloček kalu je jednou z nejcennějších 

vlastností této směsné kultury. Tato technologicky důleţitá vlastnost je výslednicí mnoha 

faktorů daných charakterem čištěné odpadní vody a technologickými parametry procesu. 

Způsob čištění je zaloţen výhradně na mikroorganismech udrţovaných ve vznosu 

v aktivační nádrţi pomocí provzdušňovacího zařízení. Technologie kompaktních 

aktivačních čistíren jsou různě modifikovány, např. s nebo bez usazovací nádrţe, aktivací 

s nebo bez denitrifikace. V zásadě je moţno říci, ţe nelze upřednostňovat některý systém, 

ale spíše se řídit místními poţadavky (např. na odstraňování dusíku nebo fosforu). 

Aktivace se stává nejpouţívanějším způsobem čištění odpadních vod především pro nízkou 

pořizovací cenu a vysokou účinnost čištění, 90 – 95 % [1]. 



Radmila Pešatová: Čištění vody v rodinných domech 

2010                                                                                                                                      20 

 

Vhodnost pouţití [5]: 

 Objekty trvale obydlené. 

Výhody [5]: 

 Nízké pořizovací náklady. 

 Malá energetická náročnost. 

Nevýhody [5]: 

 Citlivost na nárazové zatíţení. 

2.4.6 Volba čistírny odpadních vod 

V oblasti malých domovních čistíren byl zaznamenán velký rozvoj. Pouţívání 

technologií s vysokou účinností čištění v kombinaci s novými materiály a poměrně vysoký 

počet „neošetřených“ lokalit vytvořily dobré podmínky pro rozvoj výrobců malých 

domovních čistíren odpadních vod.  

Doporučené základní parametry [5]: 

 Jednoduchost provedení, časová náročnost obsluhy – čím sloţitější systém, tím 

větší pravděpodobnost poruch. 

 Řešení nerovnoměrnosti nátoku – biologický proces je náchylný na nárazová 

zatíţení, která mohou způsobit vyplavování aktivovaného kalu ze systému. 

Obvykle řešen akumulační zónou nebo vhodným dimenzováním dosazovací 

nádrţe. 

 Provozní náklady – jsou dány spotřebou energie a odvozem přebytečného kalu 

vznikajícího biologickým procesem (dimenzování uskladňovacího prostoru alespoň 

na 100 – 150 dní, ne všechny čistírny vlastní zásobní prostor na kal, coţ zvyšuje 

četnost vyváţení). 

 Energetická náročnost – reálný příkon aerobní domovní čistírny se pohybuje mezi 

29 – 120 W. 

 Materiálové provedení – upřednostňovat plastové provedení, je jednodušší 

na manipulaci a má vysokou ţivotnost. 
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 Cena – kompletní cena (nádrţ, technologie a víko) u domovní čistírny by neměla 

přesáhnout 65 000 Kč + DPH. 

 Zajištění servisu, rychlost dodávky, smluvní podmínky. 

 Stavební náročnost – lze zakoupit i výrobky samonosné, a tím minimalizovat 

stavební práce. 

 Garance odtokových hodnot – nejlépe podloţená atestem. 

 Kapacita zařízení – nepodceňovat velikost zařízení, jeho kapacita není neomezená. 

 Kvalifikační předpoklady dodavatelské firmy – garancí kvality a serióznosti 

je např. mezinárodní certifikát systému řízení jakosti ISO 9002, reference. 



Radmila Pešatová: Čištění vody v rodinných domech 

2010                                                                                                                                      22 

 

3. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD PŘÍRODNÍ CESTOU 

Přírodní způsoby čištění tvoří první nebo druhý biologický stupeň čištění odpadních 

vod. Patří k nim (viz tabulka 1) zejména půdní filtry, vegetační kořenové čistírny, přesněji 

půdní filtry s vegetací, stabilizační nádrţe, zejména skupina biologických nádrţí, 

akvakultury, bioeliminátory, závlaha odpadními vodami a tekutými stabilizovanými 

odpady. Nezbytnou součástí těchto zařízení je předřazené, funkčně spolehlivé, úplné 

mechanické čištění odpadních vod. 

Tyto způsoby čištění vyuţívají samočisticí procesy, které probíhají v půdním, 

vodním a mokřadním prostředí za součinností rostlin. Proces čištění je pozvolný, 

mikroorganizmy se podílejí na čistícím procesu. Pomalu rozkládají a mineralizují 

organickou hmotu, uvolněné ţiviny – fosfor a dusík jsou vyuţívány vegetací k tvorbě 

biomasy, přísunem kyslíku makrofyty do kořenové zóny, produkcí kyslíku v procesu 

fotosyntézy v biologických nádrţích apod. [7]. 

Uspořádání mechanického stupně čištění především závisí na mnoţství a sloţení 

odpadních vod. U nejmenších producentů se jedná o biologický septik kombinovaný 

s lapákem tuku a sítovým filtrem, u větších zařízení jsou to jemné česle, lapák tuků a olejů, 

lapák písku a spolehlivě fungující usazovací nádrţ s minimálně 1,5 aţ 2 hodinovým 

zdrţením. 
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Tabulka 1: Rozdělení přírodních způsobů čištění 

[7] 

Přírodní způsoby čištění Možnosti využití zařízení 

a) Půdní filtry 

Vertikální filtry bez vegetace Čištění a dočištění sráţkových a 

splaškových vod 

Vertikální filtry s vegetací Čištění a dočištění sráţkových a 

splaškových vod 

b) Vegetační kořenové čistírny (půdní filtry s mokřadní vegetací) 

Horizontální povrchové proudění Čištění odpadní vod a znečištěných 

povrchových vod 

Horizontální podpovrchové proudění Čištění sráţkových, splaškových odpadních 

vod a dočištění 

Vertikální proudění směrem dolů Čištění a dočištění splaškových odpadních 

vod – celoročně 

Vertikální proudění vzhůru Čištění odpadních vod, převáţně v letním 

(bezmrazém) období 

c) Biologické nádrže (součást stabilizačních nádrží) 

Aerobní nízko a vysoko zatěžované Čištění znečištěných povrchových a 

komunálních odpadních vod 

Aerobní průběžné provzdušované Intenzivní čištění odpadních vod při 

celoročním provzdušňování 

Dočišťovací nádrže a rybníčky Dočištění odpadních vod, třetí stupeň čištění 

odpadních vod 

d) Akvakultury a bioeliminátory 

Nádrže akvakultury Čištění a dočištění odpadních vod okřehky, 

řasami a jinými rostlinami 

Bioeliminátory Čištění odpadních vod ve ţlabech 

s přepáţkami z nárostů 
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3.1 Přednosti a nevýhody přírodních způsobů čištění 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod mají své přednosti, ale i některé nedostatky, 

které vymezují oblast jejich vyuţití.  

K hlavním přednostem vyuţití patří [7]: 

 Poměrně jednoduché stavební provedení a malé nároky na vybavení, energii 

a srovnatelné stavební náklady v porovnání s umělou mechanicko-biologickou 

čistírnou. 

 Menší potřeba pravidelné obsluhy a niţší provozní náklady spojené s provozem 

přírodních způsobů čištění a významná úspora energií. 

 Moţnost nárazového přetíţení a poměrně dobrý čistící účinek od počátku provozu 

i při přerušení provozu (rekreační objekty) bez vlivu na další funkci zařízení. 

 Poutání části dusíku a fosforu vodními, mokřadními i kulturními rostlinami; vysoký 

čistící účinek při odstraňování bakteriálního znečištění, tenzidů (saponátů), těţkých 

kovů aj. 

 Moţnost čištění odpadních vod s nízkým obsahem organické hmoty. 

 Přírodní (ekologický) charakter čistícího zařízení a moţnost příznivého začlenění 

do ţivotního a přírodního prostředí. 

 U závlah odpadními vodami efektivní vyuţití vodní a hnojivé hodnoty ke zvýšení 

výnosů zemědělských plodin a rychle rostoucích dřevin. 

 Umělé mokřady zadrţují vodu v krajině, ovlivňují makroklima výparem z vodní 

hladiny a transpirací rostlin. 

 Snadno se začleňují do komplexního řešení vodního a odpadového hospodářství 

rodinných domů, rekreačních objektů a drobných účelových staveb. 

 Většinu zařízení je moţné budovat svépomocí, mohou se pouţívat jako druhý 

stupeň biologického čištění odpadních vod. 

K nedostatkům přírodních způsobů čištění odpadních vod patří [7]: 

 Poměrně velká spotřeba plochy na 1 ekvivalentního obyvatele, u vegetačních 

kořenových čistíren průměrně 5 m
2
, u biologických nádrţí 10 – 15 m

2
. 

 Nízký čistící účinek při odstraňování amoniaku u vegetačních kořenových čistíren. 
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 Určitá závislost čistícího účinku na klimatických podmínkách, teplotě a sluneční 

radiaci. 

 Delší doba zdrţení, nezbytná k odstranění amoniakálního znečištění včetně 

dodatečné dotace kyslíku (u vegetačních kořenových čistíren a biologických 

nádrţí). 

 Nutnost těţby přebytečné biomasy z vegetačních kořenových čistíren 

a biologických nádrţí. 

3.2 Výběr vhodného způsobu čištění 

Přírodní způsoby čištění a vyuţití odpadních vod se nenavrhují v ochranných 

pásmech vodních (zcela výjimečně v 2.) a přírodních léčivých zdrojů, v ochranných 

pásmech inţenýrských sítí, v chráněných územích kulturních památek, v místech 

s vysokou hladinou podzemní vody (nad 1 m), v inundacích vodních toků apod. 

Přírodní způsoby čištění jsou alternativním řešením k umělým způsobům čištění. 

Jsou zvláště vhodné k čištění splaškových odpadních vod silně naředěných cizími vodami 

s nízkým obsahem organické hmoty. K zapracování čistírny, vyuţívající přírodní způsoby 

čištění je zapotřebí krátká doba, proto se tyto způsoby čištění navrhují u zařízení 

s přerušovaným provozem (rekreační zařízení), rovněţ jsou výhodné na čištění 

povrchového odtoku znečištěného povrchovými smyvy. Přírodní způsoby čištění nejsou 

citlivé na krátkodobé přetíţení zvýšeným průtokem odpadních vod [6]. 

Kvalitní mechanické čištění je velmi důleţitou součástí přírodní čistírny. Rozhoduje 

o čistícím účinku, dále taky o ţivotnosti zařízení a v neposlední řade sniţuje riziko 

zakolmatování (zanášení, ucpávání) filtračního pole. Pro nejmenší producenty odpadních 

vod jsou pouţitelné upravené vícekomorové biologické septiky, pro větší pak speciálně 

upravené malé mechanické čistírny, mikrosíta apod. Dvojice jednoduchých zemních 

usazovacích nádrţí se navrhují především na zachycení minerálních smyvů z povrchového 

odtoku sráţkových vod. 

Výběr vhodného místa a uspořádání přírodních čištění vychází z výsledků 

průzkumových prací. Tvoří-li přírodní čistírna první stupeň biologického čištění, 

u nejmenších producentů odpadních vod, kterými jsou rodinné domy a malé skupiny 
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rodinných domů, se pouţijí půdní (zemní) filtry bez vegetace nebo s vegetací, 

s vertikálním nebo horizontálním prouděním a s příslušným úplným mechanickým 

čištěním odpadních vod. 

Pro letní tábory a rekreační zařízení se osvědčila kombinace biologického septiku 

s půdním filtrem s vegetací s vertikálním prouděním směrem vzhůru. 

V případech, kdy je přírodní čistírna určena k dočištění čištěných odpadních vod 

a tvoří druhý stupeň biologického čištění, se osvědčily aerobní dočišťovací biologické 

nádrţe (tzv. biologické rybníčky), dočištění pomocí akvakultur a zejména závlaha 

čištěnými a hygienizovanými odpadními vodami. U rodinných domů se osvědčila jako 

druhý stupeň biologického čištění podpovrchová závlaha vytvářející zónu kapilárně 

zavěšené vody [8]. 

Výběr vhodné lokality ovlivňuje řešení odpadového a kalového hospodářství; 

u malých domovních čistíren se uplatní přímé odvodňování kalů pomocí mokřadních 

rostlin a jejich následné kompostování s rostlinnými zbytky z makrofyt a s domovním 

bioodpadem. 

Důleţitým úkolem je předběţné vyhodnocení vlivu vegetační čistírny na ţivotní 

prostředí, návrh potřebného sledování účinnosti – monitoringu; toto hodnocení často 

rozhoduje nejen o výběru lokality, ale i o moţnosti vyuţití přírodního způsobu čištění. 

U náročnějších řešení se doporučuje návrh čistírny zpracovat ve dvou alternativách, 

kterými jsou umělé a přírodní způsoby. Výsledné hodnocení vychází z pečlivě 

zpracovaného porovnání, v jehoţ rámci se posoudí vybrané alternativy podle předem 

stanovených ukazatelů, kterými jsou výsledný čistící účinek, investiční a provozní náklady, 

vliv na ţivotní prostředí, rozsah odstraňování nutrietů apod. [7]. 

Pro přírodní způsoby čištění jsou nevhodné odpadní vody s vysokým obsahem 

organického znečištění a zvýšeným výskytem tuků, olejů, extrémně kyselé a zásadité důlní 

a průmyslové odpadní vody. Také odpadní vody obsahující toxické látky překračující mez 

toxicity, zejména s obsahem derivátů ropy, nadlimitním obsahem tenzidů, pesticidů, 

radioaktivních látek apod. 
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3.3 Význam vegetace v procesu čištění 

V přírodních způsobech čištění znečištěných povrchových a odpadních vod plní 

vegetace řadu důleţitých a nezastupitelných funkcí, které je moţné shrnout do těchto bodů 

[6]: 

 rostliny vyuţívají ţiviny a stopové prvky obsaţené v čištěné vodě k tvorbě biomasy 

a takto se výrazně podílejí na sníţení nebezpečí 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 zejména v procesu čištění v biologických nádrţích (přísun kyslíku 

rostlinami však není dostačující pro odbourávání přinášeného znečištění); 

 mokřadní rostliny dodávají do kořenové zóny chybějící kyslík a takto napomáhají 

k vyrovnání kyslíkové bilance; 

 transpirací převádějí značnou část vody do ovzduší, vytvářejí příznivé makroklima 

v okolí přírodních způsobů čištění; 

 rostliny v zimním období vytvářejí svým opadem tepelnou izolaci filtračního loţe 

a výrazně sniţují hloubku promrzání; stařinu je třeba na jaře odstranit, aby nebyla 

zdrojem sekundárního znečištění; 

 odčerpávají, poutají a rozkládají mnoho látek nebezpečných pro ţivotní prostředí 

(hlavně těţké kovy); 

 většina rostlin, vyuţívaných v přírodních způsobech čištění, plní estetickou funkci 

v krajině a urbanizovaném prostředí; 

 environmentální charakter přírodních způsobů čištění není myslitelný bez vegetace. 

3.4 Předčištění a čištění odpadních vod 

Všechny přírodní způsoby čištění vyţadují dokonalé předčištění splaškových 

odpadních vod, s jehoţ kvalitou velmi úzce souvisí výsledný čistící účinek a ţivotnost 

zařízení. 

Odpadní voda obsahuje asi třetinu mechanicky usaditelných látek, které je potřebné 

oddělit ještě před biologickým čištěním, a to ze tří důvodů [7]: 
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1) Výrazně tím sníţíme zatíţení biologického stupně, coţ můţeme uplatnit při jeho 

dimenzování. Mimo jiné má řádné předčištění vliv na stabilitu a ţivotnost 

biologického stupně čistírny odpadních vod (ČOV). 

2) Odstraněním části znečištění se sníţí koncentrace odpadních vod natékajících 

na biologický stupeň, coţ je u všech přírodních způsobů čištění důleţitý ukazatel. 

Je prokázáno, ţe je výhodné, pokud koncentrace BSK5 nepřesahuje výrazně 

150 mg.l
-1

. Protoţe koncentrace nezředěných splašků odtékajících z domácnosti 

je cca 400 mg.l
-1

 BSK5, je patrné, ţe potřeba sníţení znečištění je velmi aktuální. 

3) Řádné předčištění sniţuje nebezpečí ucpávání (kolmatace) filtračního prostředí, a to 

jak po stránce biologické, vlastním sníţením látkového zatíţení, tak i po stránce 

fyzikální. Lze si jen těţko představit, ţe na nátokovou zónu aplikujeme odpadní 

vodu nezbavenou papíru, slupek od brambor, vlasů a jiných rozmanitých látek, 

které jsou obsaţeny v odpadní vodě. 

Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá, ţe odpadní vody u ČOV, vyuţívajících 

přírodní způsoby čištění, je nutné řádně předčistit. Tento způsob uspořádání je zpravidla 

odlišný od menších umělých ČOV, kde bývá od mechanického stupně často upuštěno. 

Tyto ČOV mají však jiné mechanismy na čištění odpadní vody a nutnost řešit dvojí kalové 

hospodářství (kal z mechanického předčištění a kal z vlastního biologického čištění) 

je důvodem, proč tyto umělé ČOV často upustí od mechanického předčištění a veškeré 

biologické látky (kromě hrubých, zachycených na česlích) čistí v aktivačním procesu. 

Na rozdíl od umělých ČOV není u všech přírodních technologií zřizováno zvláštní 

kalové hospodářství pro biologický stupeň. Vzhledem k charakteru zařízení se pracuje 

s výrazně delšími dobami zdrţení a kal z biologického stupně je deponován ve vlastním 

tělese tohoto stupně po celou dobu jeho ţivotnosti, biologické nádrţe se odkalují 

v dlouhých časových intervalech. Míra mineralizace (rozkladu) je tak vysoká, ţe jejím 

výsledkem je téměř inaktivní hmota srovnatelná s popelovinou a má velmi malý objem. 

Dá se říct, ţe vyčerpáním depozitních schopností u vegetační kořenové čistírny a některých 

půdních filtrů prakticky končí jejich ţivotnost. I z tohoto důvodu je nutné předčištění [7]. 

Způsoby předčištění odpadních vod malých producentů jsou: septiky, ţumpy, 

biologické septiky a septiky SL. 
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3.4.1 Biologický septik 

Biologický septik se od klasického septiku liší dobou zdrţení a doplněním o příčku. 

Pro dosaţení vyššího čistícího účinku je nádrţ septiku rozdělena do několika komor 

(většinou tří), nátok a odtok jsou kryty nornou stěnou, na kterou navazuje odkalovací 

potrubí. Na vtoku do biologického septiku je umístěna malá usazovací nádrţ s vertikálním 

prouděním, s lapákem tuku a sítovým košem na zachycení případných hrubých splavenin. 

Norná stěna slouţí k zachycení vzplývavého kalu. Velikost nádrţe se určí minimálně 

pro třídenní zdrţení a objem se o polovinu zvětší pro moţnost deponování zachyceného 

kalu. Odkaluje se asi dvakrát ročně. 

3.4.2 Septik SL 

Septik SL (II. generace) znázorněný na obrázku 9, tvoří intenzifikovaný septik, kde 

bylo snahou zachovat jeho dlouhodobou bezobsluţnost při současném zmenšení objemu 

a zvýšení účinnosti. Toho je dosaţeno tím, ţe je výrazně prodlouţena dráha vodní částice 

vestavbou svislých dělících a norných stěn do druhé a třetí komory. Tím se jednak zvýší 

hydraulická účinnost zařízení a jednak se vytvoří podmínky pro intenzivnější a řízené 

nastartování anaerobních rozkladných procesů. Anaerobní biocenóza porůstá mnoţství 

dělících příček a je obsaţena v kalu u dna nádrţe. Voda usměrněná do spodní kalové části 

je tím zároveň čištěna. Zapojení kalové části do čistícího procesu zaniká potřeba 

zvětšování objemu, a proto stačí objem septiku SL pro rodinu (4 osoby) jiţ od 1,8 m
3 
[7]. 

Pro urychlení rozkladu a odstranění zápachu je moţno přidávat komerčně dostupné 

přípravky obsahující směs mikroorganismů. 
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Obrázek 9: Schéma septiku SL 

[7] 

3.4.3 Umělé mechanicko-biologické čištění před přírodními způsoby čištění 

Přírodní způsoby čištění je moţno s úspěchem pouţívat rovněţ k dočištění čištěných 

odpadních vod (jako druhý stupeň biologického čištění) tím, ţe je zařadíme za umělé 

způsoby čištění, kterými jsou biofiltry, biodisky, aktivace aj. Předností tohoto uspořádání 

je odstranění značné části zbytkového znečištění, a tím i zvýšení celkového čistícího 

účinku. 

Podzemní pískové filtry jsou citlivé na kolmataci (zanášení) a vzhledem 

k nepřístupnosti a náročným opravám je nutno minimalizovat moţnost vyplavování kalu 

do filtru. Při zvýšeném poţadavku na kvalitu čištěné odpadní vody se přistoupí k navrţení 

dvou biologických stupňů ČOV za sebou, prakticky se jedná o další ČOV. Je vhodné 
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jednotlivé typy kombinovat. Druhý stupeň biologického čištění vystačí s podstatným 

zmenšením filtrační plochy aţ na třetinu. 

U přírodních způsobů čištění se zařazuje vegetační kořenová čistírna před půdní filtr 

nebo před biologickou nádrţ, biologickou nádrţ není vhodné zařadit před vegetační 

kořenovou čistírnu, protoţe řasy a sinice by zapříčinily biologickou kolmataci filtračního 

prostředí. Osvědčila se kombinace biofiltru s recirkulací, dosazovací nádrţ a vegetační 

kořenová čistírna o velikosti filtrační plochy 1,8 m
2
/EO. Naproti tomu při kombinaci 

aktivační ČOV s vegetační kořenovou čistírnou hrozí vţdy nebezpečí vyplavení kalu, který 

způsobuje kontaminaci filtračního prostředí [6]. 

3.5 Vegetační kořenové čistírny 

Vegetační kořenové čistírny (viz obrázek 10, 11) jsou ekonomicky výhodné a šetrné 

vůči přírodě. Patří do skupin ekologických způsobů čištění odpadních vod vyuţívajících 

k odstraňování znečištění přírodní procesy, které probíhají v mokřadním prostředí.  

Pouţívají se zvláště tam, kde je nerovnoměrný nátok během roku a tam, kde není 

moţnost napojení na elektrickou energii. 

Jsou zaměřené především na zlepšení jakosti vod, úpravu mikroklimatu, částečně 

i hydrologických poměrů aj. 

O vegetační kořenové čistírny je stále větší zájem. Tento fakt dokazuje graf 2. Nejvíc 

realizací tohoto typu čistíren v Evropě je v Estonsku. ČR je na druhém místě (viz graf 1). 
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Obrázek 10: Schéma vegetační kořenové čistírny 

[17] 

1 – rozdělovací šachty, 2 – zatravňovací šablony, 3 – infiltrační pásy, 4 – chrastice 

rákosovitá, 5 – filtrační štěrkové pole, 6 – revizní šachtice DN 300, 7 – rozdělovací 

štěrkový pás, 8 – rákos obecný 

 

Obrázek 11: Vegetační kořenová čistírna zakončená biologickým rybníčkem 

[18] 
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Graf 1: Přehled o realizacích VKČ v Evropě (2007) 

[12] 

 

 

Graf 2: Počet kořenových čistíren v ČR uvedených do provozu v období 1989-2007 

 [12] 

3.5.1 Výběr vegetace 

Jako nejvhodnější a nejčastěji pouţívané mokřadní rostliny pro vegetační kořenové 

čistírny je moţno označit následující druhy [7]: 

 Rákos obecný (Phragmiles australis). 
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 Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). 

 Orobinec úzkolistý a širokolistý (Typha angustifolia, Typha latifolia). 

 Zblochan vodní (Glyceria maxima). 

Existuje však velké mnoţství dalších mokřadních rostlin, které je moţno pouţívat 

pro osazování malých vegetačních kořenových čistíren pro zvýšení jejich rozmanitosti 

a přirozeného vzhledu, například skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), sítina 

rozkladitá (Juncus effusus), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), puškvorec obecný 

(Acorus calamus), skřípina lesní (Scupus silvaticus), různé druhy ostřic (Carex sp.) aj. 

3.5.2 Čistící procesy ve vegetačních kořenových čistírnách 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod vyuţívají k odstraňování organického 

znečištění, ţivin i škodlivých látek z vody přirozené procesy probíhající v mokřadních, 

půdních a vodních společenstvech. Jsou zaloţeny na řízeném průtoku předčištěné odpadní 

vody umělým mokřadem osázeným baţinnými rostlinami, u kombinovaných systémů 

případně téţ vodní kulturou s plovoucími nebo ponořenými vodními rostlinami, 

při aplikaci závlah téţ půdním prostředím [7]. 

Jednotlivé části přírodního čistícího systému jsou voleny a dimenzovány tak, aby 

se docílilo co nejdokonalejšího vyčištění odpadní vody, případně jejího úplného odstranění 

(výparem vody z rostlin a substrátu – evapotranspirací, případně závlahou). 

Hlavní procesy podílející se na čištění odpadních vod ve VKČ jsou [7]: 

 Fyzikální – sedimentace, filtrace v porézním filtračním prostředí, fyzikální 

adsorpce, difuze, evaporace – fyzikální výpar vody z povrchu rostlin a substrátu; 

 Chemické – sráţení, rozklad lehce odbouratelných látek, oxidace, redukce, 

chemisorpce (chemická vazba na povrchu substrátu) aj; 

 Bakteriologické a biologické. 

Bakteriologické procesy probíhají v biologicky aktivní bláně na povrchu kořenů 

rostlin a substrátu a hrají podstatnou roli v čistícím procesu. Na rozkladu a odstraňování 

látek se účastní mnoho skupin bakterií s různým enzymatickým vybavením: na přeměnách 

dusíkatých látek bakterie proteolytické, amonizační, nitrifikační a denitrifikační, 

na rozkladu celulózy metanobakterie, celulotické bakterie a mykobakterie, na rozkladu 
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tuků lypolytické bakterie, na rozkladu škrobů a cukrů amylolytické bakterie a na rozkladu 

sloučenin fosforu fosfobakterie. Udává se, ţe v okolí kořenů mokřadních rostlin ţije 

10 aţ 100 bilionů mikroorganismů. Pro čistící proces je rozhodující celá výška filtračního 

prostředí. 

Biologické procesy spočívající v odčerpávání ţivin, kysličníku uhličitého 

a znečišťujících látek organického i anorganického původu rostlinami při jejich 

metabolismu (příjmu vody, fotosyntéze a dýchání), v transpiraci, coţ je fyziologicky výdej 

vody přijaté ze substrátu vegetací. 

3.5.3 Provoz vegetačních kořenových čistíren 

Provoz VKČ spočívá v řádné údrţbě mechanického stupně. U rodinných domů 

se většinou jedná o septik, případně septik SL. Oba tyto typy je nutno pravidelně vyváţet, 

nejlépe jednou ročně, a to na podzim. 

Vlastní VKČ je vhodné jednou měsíčně prohlédnout a zkontrolovat [7]: 

 Funkčnost rozvodné zóny – v případě nutnosti ji vyčistit a seřídit. Přibliţně jednou 

za 3 - 4 roky dochází k provozním komplikacím a je nutno odstranit např. rákosem 

zarostlý výtok z trubky nebo odstranit usazeniny. 

 Zkontrolovat porost – zejména ve vegetačním období je vhodné kontrolovat, zda 

se rostliny nerozrůstají mimo VKČ a případně je odstranit, a rovněţ zkontrolovat, 

zda nedochází k nadměrnému zaplevelení. To lze odstranit buď vyplevelením, nebo 

zaplavením VKČ. U polí, kde se očekává sečení, ve vhodnou dobu odstranit porost. 

 Zkontrolovat, zda nedochází k nadměrnému povrchovému toku. Tento lze řešit 

regulací zaklesnutí hladiny pod povrch pole, případně po delší době provozu 

vyhloubením příčné rýhy ve filtračním poli a ponecháním náplně na ploše VKČ 

po cca 1 - 2 měsíce. Poté se materiál vrátí a průchodnost pole je opět obnovena. 

Ve správně provozovaném poli má však tuto funkci zabezpečovat kořenový systém 

rostlin (zejména vhodný je rákos obecný). 

 Kontrolovat kvalitu vody na odtoku v souladu s vydaným vodohospodářským 

rozhodnutím, pomocí rozborů. V období mezi předepsanými rozbory senzoricky 

a vizuálně. Pokud je voda čirá a bez zápachu, je patrně vše v pořádku. 
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 Kontrolovat stav okolí VKČ a udrţovat je průběţně v pořádku. 

3.6 Malé účelové vodní nádrže a mikronádrže 

Důleţitou součástí individuálně stojících staveb, kterými jsou rodinné domy 

a rekreační objekty, jsou malé účelové vodní nádrţe a mikronádrţe. Plní řadu důleţitých 

funkcí v jejich vodním hospodářství, zejména napomáhají zvyšovat jakost vody, zlepšují 

fyzikální, chemické a biologické vlastnosti a výrazně se podílejí na vyuţívání vody 

a esteticky dotvářejí ţivotní prostředí. 

3.6.1 Rozdělení malých účelových vodních nádrží 

Malé vodní nádrţe, vyuţívané u osaměle stojících staveb, se dělí podle 

konstrukčního uspořádání na nádrţe zemní (těsněné, netěsněné), plastové, ţelezobetonové, 

ocelové aj. 

Tabulka 2: Rozdělení malých vodních nádrţí u individuálních staveb z hlediska 

funkčnosti 

[7] 

Druh malých vodních nádrží Hlavní (dominantní) a vedlejší funkce 

Akumulační malé vodní nádrže, 

nadzemní, podzemní 

Akumulace sráţkových vod, čištěných 

šedých vod, čištěných splaškových vod před 

dalším vyuţitím 

Aerobní biologické nádrže, čistící, 

dočišťovací 

Čištění a dočišťování splaškových vod 

z domácností a rekreačních objektů před 

dalším vyuţitím 

Okrasné nádrže s víceúčelovým využitím Estetický účinek, vyuţívání upravených 

sráţkových vod a jejich krátkodobá 

akumulace 

Rekreační nádrže s víceúčelovým 

využitím 

Rekreační vyuţití, vyuţívání upravených a 

případně hygienizovaných sráţkových vod 

Srážkové a infiltrační nádrže Vyuţívání upravených sráţkových vod 

především k obohacování podzemních 

zdrojů vody infiltrací 

Podle umístění se nádrţe rozlišují na podzemní, nádrţe umístěné na povrchu a 

nad terénem. Jejich rozdělení z hlediska funkčního, které je nejuţívanější, je uvedeno 

v tabulce 2. Prakticky kaţdá z malých účelových vodních nádrţí plní hlavní (dominantní) 

funkci, pro kterou jsou určeny, a řadu vedlejších, často rovněţ důleţitých funkcí. 
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3.6.2 Aerobní biologické nádrže, čistící procesy a zásady návrhu 

Klasické aerobní biologické nádrţe, znázorněné na obrázku 12, čistí znečištěné 

povrchové vody a splaškové odpadní vody v aerobních podmínkách, jejich rozdělení 

je uvedeno v tabulce 3. 

Tabulka 3: Rozdělení malých aerobních biologických nádrţí vhodných pro individuální 

stavby 

[7] 

Typ aerobních biologických nádrží Možnosti využití biologických nádrží 

Aerobní biologické nádrže Čištění předčištěných splaškových 

odpadních vod 

Aerobní usazovací nádrže Čištění znečištěných povrchových vod 

minerálními smyvy 

Průběžné provzdušňované biologické 

nádrže 

Čištění předčištěných splaškových 

odpadních vod 

Dočišťovací biologické nádrže Druhý biologický stupeň odpadních vod 

Kombinované biologické nádrže Dočištění odpadních vod a krátkodobá 

akumulace 

 

 

Obrázek 12: Biologická nádrţ 

[12] 

Před vtokem do aerobních biologických nádrţí je třeba odpadní vodu řádně 

(při dostatku kyslíku ve vodním prostředí) řádně předčistit. U nejmenších objektů stačí 

biologický septikem se zabudovaným lapákem tuků, u větších zařízení se navrhuje 

jednoduché funkční úplné mechanické čištění. Nejčastěji se v praxi pouţívají dočišťovací 
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biologické nádrţe. Tyto nádrţe se zařazují za biologické čištění, kterým je vegetační 

kořenová čistírna, půdní filtr, případně i malá uměla čistírna odpadních vod. 

V aerobních biologických nádrţích je čistící proces zaloţen na sedimentaci 

usaditelných látek, biologické a chemické flokulaci, oxidaci apod. Rozklad, přeměna 

a poutání jednotlivých látek ve vodním prostředí je výsledkem sloţitých biologických 

a biochemických procesů, kterých se zúčastňují nejen bakterie (destruenti), ale i vodní 

rostliny – řasy a vyšší vodní rostliny (producenti) produkcí kyslíku a poutáním nutrientů; 

na vazbě minerálních iontů z vody se podílejí vodní i pobřeţní rostliny. Schéma průběhu 

čištění v aerobních biologických nádrţích je uvedeno na obrázku 13 [7]. 

 

Obrázek 13: Schéma průběhu čištění splaškových odpadních vod v aerobní biologické 

nádrţi 

[7] 

Potřebný kyslík je získáván přestupem vzdušného kyslíku z atmosféry na styku 

s vodní hladinou biologické nádrţe, ve vegetačním období především produkcí řas a jiných 

zelených vodních rostlin při fotosyntéze a umělou aerací (provzdušňováním) různými typy 

aerátorů. Přídavná aerace je nezbytná zejména v zimním období, kdy neprobíhá produkce 

kyslíku v procesu fotosyntézy. Při přemnoţení biomasy se nárazově projeví kyslíkový 

deficit a jejím následným odumřením a rozkladu. K tomuto negativnímu jevu dojde, pokud 

není přebytek biomasy pravidelně odstraňován. V aerobních biologických nádrţích 
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dochází k intenzivnímu odstranění mikrobiálního znečištění, které podle různých autorů 

dosahuje hodnoty 90 – 99 % [6]. 

Ve vodním prostředí s plovoucí biomasou mají čistící procesy odlišný charakter. 

Plovoucí biomasa je tvořena souhrnem látek tvořících těla organismů rostlin i ţivočichů. 

Zamezuje pronikání slunečního záření, ovlivňuje pH, teplotu, kyslíkový reţim, obsah 

oxidu uhličitého, biogenních prvků a tvoří tenkou aerobní zónu, kde probíhá nitrifikace 

a aerobní rozkladné procesy. Pod ní je přechodná anoxická (bezkyslíkatá) zóna, dochází 

zde k redukčním procesům a uvolňování ţivin. Pod touto zónou se nachází anaerobní zóna 

s anaerobními rozkladnými procesy. Takto přemnoţenou biomasu je třeba odstraňovat 

a kompostovat. 

K základním návrhovým parametrům biologických nádrţí patří stanovení plochy 

nádrţe, střední hloubky, doby zdrţení a počtu nádrţí v sériovém zapojení. 

Nízkozatěţované biologické nádrţe se navrhují na zatíţení 4 – 6 g BSK5 na den na 1 m
2
 

vodní hladiny. Hloubka vody v malých aerobních biologických nádrţích se navrhuje 

v rozmezí 0,8 aţ 1 m podle průzračnosti vody, niţší údaj platí pro více znečištěnou vodu 

a příznivější klimatické podmínky [7].  

Pro primární biologické čištění se konstruují dvě nebo tři sériově zapojené biologické 

nádrţe, první je provzdušňovací, druhá dočišťovací. Pro sekundární biologické čištění 

se navrhují dočišťovací nádrţe, ale většinou se vystačí s jednou dočišťovací nádrţí. 

Výsledný čistící účinek aerobních biologických nádrţí se posoudí podle vztahu [11]: 

Codt = Cpř / (1 + K1 . t / n)
n
  [g.m

-3
], 

kde Cpř je hodnota BSK5 v přitékající vodě [g/m
3
], t průměrná doba zdrţení [d], n 

počet sériově zapojených biologických nádrţí; 

K1 „rychlost odstranění“, stanovená na základě podrobných šetření na aerobních 

biologických nádrţích nelineárních regresí analýzou; K1 = f (objemového zatíţení, teploty 

a doby zdrţení) [11]: 
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Kde T je střední teplota vody v příslušném ročním období [°C] a L je objemové 

zatíţení BSK5 [g.m
-3

.d
-1

] a vypočítá se ze vztahu L = Cpř / t.  

3.6.3 Uspořádání biologických nádrží 

Biologické nádrţe se navrhují půdorysně pravidelné (čtvercové, obdélníkové, 

lichoběţníkové, kruhové), ale i nepravidelné s různým uspořádáním vtoků a výtoků. Nutné 

je zabezpečit zamezení moţnosti vzniku zkratových proudů a rovnoměrného prodění 

v nádrţích. 

Dno nádrţí se navrhuje ve sklonu 0,5 – 1 % k výpustnému objektu. Sklony svahů 

nádrţí a hrází se navrhují s ohledem na jejich stabilitu 1:1 aţ 1:2, v souladu s ČSN 75 2410 

Malé vodní nádrţe. U propustných materiálů podloţí je třeba nádrţe těsnit. Těsní 

se jílovým těsněním o mocnosti 0,30 m, resp. fólií z vhodných plastů, například PE-H, 

tloušťky 1 - 2 mm. Návodní svahy se opevňují. Dříve se pouţívaly dlaţdice, štěrk, 

v současné době se vyuţívají přírodní způsoby opevnění – vodními rostlinami, břehovými 

keřovými porosty vrb a podobně [8]. 

Biologické nádrţe se vybavují výpustnými (odběrnými) a nápustnými objekty, jenţ 

zajišťují rovnoměrné napouštění vody v nádrţi. Vtok do nádrţe zajišťuje rozdělovací 

potrubí uloţené podél vtokové strany nádrţe v hloubce 0,3 - 0,4 m. Odpadní voda zde 

protéká gravitačně z jedné nádrţe do druhé. Rovnoměrné rozdělování vody zajišťují 

výtokové otvory v potrubí, které jsou otočeny proti svahu. Výpustné (odběrné) objekty 

tvoří perforované odběrné potrubí uloţené v hloubce 0,3 - 0,4 m podél výtokové strany. 

Výpustná zařízení zajišťují rovnoměrný průtok celou nádrţí a eliminují vznik zkratových 

proudů. Úplné vypuštění nádrţe umoţňuje výškově nastavitelný šachtový přeliv 

se základovou výpustí, na které je napojeno odběrné potrubí. 

3.6.4 Periodicky provzdušňované biologické nádrže 

Základní předčištění tvoří jemné česle, lapák písku, lapák tuku a olejů a plně funkční 

usazovací nádrţ nebo biologický septik. Na něj navazuje minimálně dvojice aerobních 

biologických nádrţí. První aerobní nádrţ, hloubky 1,2 - 2,0 m, je periodicky 

provzdušňovaná buď hladinovými aerátory (viz obrázek 14), nebo lépe jednoduchými 
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mikrobublinkovými dnovými aerátory. Kyslík dodávají membránová dmychadla neboli 

malá turbodmychadla. Vlastní provoz, jenţ zahrnuje zapínání a vypínání dmychadla, 

je řízen kyslíkovým čidlem. Nejmenší zařízení pouţívá méně nákladný programovatelný 

časový spínač. Sériově zapojená druhá nádrţ (hloubky 0,8 – 1,2 m) plní funkci 

dočišťovací. Obě nádrţe jsou vybaveny obtokem, který umoţňuje krátkodobé vyřazení 

jedné nádrţe z provozu a její odkalení, resp. drobné opravy. 

 

Obrázek 14: Hladinové aerátory 

[12] 

Alternativním řešením je pouţití provzdušňovací šachtice o průměru 1,2 – 1,5 m, 

hloubky 2,1 – 2,5 m před aerobní dočišťovací nádrţ. Na dně šachtice jsou umístěny 

provzdušňovací mikrobublinkové elementy, kterými se dodává kyslík potřebný na rozklad 

organické hmoty, oxidační, nitrifikační a jiné procesy. Z provzdušňovací šachtice vytéká 

voda do jedné nebo dvou sériově zapojených malých dočišťovacích nádrţí [7]. 

3.6.5 Dočišťovací biologické nádrže 

Dočišťovací biologické nádrţe, neboli dočišťovací rybníky, patří u nás 

k nejrozšířenějšímu způsobu vyuţití malých vodních nádrţí, který tvoří druhý stupeň 

biologického čištění. Hlavním úkolem je odstranění zbytkového organického znečištění 

a eliminace části mikroorganismů. Dočišťovací biologická nádrţ plní svoji funkci pouze 

tehdy, pokud je celá plocha nádrţe rovnoměrně zatíţená, které se docílí usměrňovacími 

stavbami, průtočnými přepáţkami, plůtky z plastů aj. zařízeními. Takto se docílí podstatně 
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vyššího dočišťovacího účinku a omezí se moţnost vzniku zkratových proudů mezi vtokem 

a výtokem. 

Na obrázku 15 vidíme moţný příklad kombinace vegetační kořenové čistírny s přímo 

napojenou dočišťovací biologickou nádrţí. Je určena k dočištění vod malých producentů 

(např. hotelů, restaurací, skupiny rodinných domků). Dočišťovací biologická nádrţ můţe 

mít, při vhodném uspořádání, charakter okrasné nádrţe. Břehy nádrţe se osází vhodnými 

mokřadními rostlinami – orobincem, kosatcem ţlutým apod. Vegetační čistírna 

je propojena s biologickou nádrţí přechodovým štěrkokamenným filtrem. Plynulý provoz 

dočišťovacích nádrţí vyţaduje pravidelné odstraňování nadbytečné biomasy a odkalování 

po několika letech provozu. Sítový koš na zachycování vodní biomasy je umístěn 

na výtoku z nádrţe.  Ta se následně kompostuje. 

 

Obrázek 15: Schéma kombinace vegetační kořenové čistírny s biologickou nádrţí 

[8] 

1 – přívod odpadní vody, 2 – biologický septik, 3 – vtok do vegetační kořenové čistírny, 

4 – filtrační pole s mokřadní vegetací, 5 – výtok do biologické nádrţe, 6 – biologická 

nádrţ, 7 – odběrné a výpustné zařízení, 8 – revizní šachtice, 9 - odpad 

Dočišťovací nádrţe (rybníky) se často vyuţívají k rybochovným účelům, 

k akumulaci vody například na závlahu vegetace. Ta se shromaţďuje v období dešťů, kdy 

není závlaha potřeba a vyuţívá se v období sucha. 
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3.7 Možnosti využití vodních kultur k čištění a odpadních vod 

U malých přírodních čistíren, lze nalézt vodní kulturu (akvakulturu). Akvakulturou 

je myšleno chov ryb, popř. růst vyšších vodních rostlin v dočišťovacích biologických 

nádrţích (rybníčcích). Tyto vodní kultury jsou nejenom vyuţívány pro svůj okrasný 

charakter, ale hlavně pro svou schopnost odčerpávat ţiviny a další neţádoucí látky 

(zejména těţké kovy) z vody, které hromadí ve svém těle. 

Podle druhu odpadních rostlin je moţno rozlišit různé systémy, jejichţ praktické vyuţití je 

však v mnoha případech ve stadiu výzkumných projektů [7]: 

 systémy s plovoucími vodními rostlinami (okřehky – Lemna spp., Spirodela 

polyrhiza, vodní hyacint – Eichhornia crassipes,  babelka řezanovitá – Pystia 

stratiotes, Azolla sp. aj.); 

 systémy s rostlinami kořenícími ve dně s listy plovoucími na hladině (lekníny – 

Nymphaea spp., stulíky – Nuphar spp. aj.); 

 systémy s ponořenými vodními rostlinami (douška vodní – Elodea canadensis, 

růţkatec – Ceratophyllum demersum, douška hustolistá – Egeria densa, hydrid – 

Hydrilla verticillata aj.); 

 hydroponické systémy s řasami, příp. sinicemi (s drobnými planktonními řasami 

rodů Scenedesmus, Chlorella a sinicemi – např. Spirulina sp.), s baţinnými 

rostlinami (rákos, orobinec apod.) nebo s kulturními plodinami (rajčata, papriky, 

řepa apod.). 

U nás byly vyuţité kaskády nádrţí s plovoucími vodními rostlinami (okřehkem, 

vodním hyacintem) a nádrţe s řasami. Příklad kaskády určený k čištění odpadních vod 

je znázorněn na obrázku 16. 

Kaskáda je určena k dočišťování mechanicko-biologický čištěných odpadních vod. 

Takto vyčištěná odpadní voda se dočišťuje na rychlofiltru a příp. dezinfikuje UV zářičem, 

který zařazujeme za výtok z filtru. Při celoročním provozu je nezbytné umístit celou 

kaskádu do skleníku a přisvětlovat. Rostliny z dočišťovací kaskády se postupně těţí 

a vyuţívají nejčastěji jako krmivo [8]. 
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Obrázek 16: Schéma kaskády dočišťovacích nádrţí s plovoucími rostlinami 

[8] 

1 – přívod odpadní vody, 2 – filtr, 3 – filtrační náplň, 4 – odvod filtrované vody, 5 – přívod 

prací vody, 6 – odpad prací vody, 7 – přívod čištěné odpadní vody, 8 – plovoucí 

makrofyta, 9 – perforované dno, 10 – přelivy, 11 – měrný přepad, 12 – odpad čištěné vody, 

A, B, C – kultivační nádrţe kaskády 
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4. LEGISLATIVA 

Stavebnímu povolení příslušné čistírny odpadních vod podle zákona č. 183/2006 Sb., 

předchází územní rozhodnutí ve zkrácené nebo úplné formě, které vydává příslušný 

stavební úřad. Současně se stavebním povolením nebo dříve je nutno zajistit Rozhodnutí 

o nakládání s vodami v souladu s nařízením vlády č. 229/2007 Sb. „o ukazatelích 

a hodnotách příslušného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech 

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

oblastech“. 

Vodní zákon č. 254/2001 Sb., jehoţ účelem je chránit povrchové a podzemní vody, 

stanovit podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, ukládá povinnost mít povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních bez povolení je nelegální jiţ od roku 1955. K 1.1. 2008 

zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, 

která byla vydána před 1.1.2002. Povolení vydaná po 1.1. 2002 platí i nadále [20]. 

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních jejichţ 

platnost končila k 1.1.2008, se dala prodlouţit. A to v případě, ţe se nezměnily podmínky, 

za kterých bylo povolení uděleno. Povolení vydává příslušný vodoprávní úřad, kterým 

je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Tento úřad zhodnotí konkrétní situaci 

v lokalitě a stanoví konkrétní podmínky pro vypouštění odpadních vod [20]. 

S touto problematikou dále souvisí zákon č. 274/2001 Sb. „o vodovodech 

a kanalizacích“ a dále vyhláška 382/2001 Sb., „o podmínkách pouţití upravených kalů 

na zemědělské půdě“. Vyhláška definuje technické podmínky pro pouţití upravených kalů 

na zemědělské půdě. V půdě, na které mohou být pouţity kaly, nesmějí být překročeny 

mezní hodnoty koncentrace vybraných rizikových látek uváděných v tabulce č. 34, kterou 

stanoví vyhláška č. 381/2001 Sb. týkající se „Katalogu odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)“. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této části své diplomové práce uvádím metodiky chemických analýz, které jsem 

při sledování vzorků pouţila. Dále zde popisuji místa odběru vzorků, typy testovaných 

čistíren a podávám vyhodnocení získaných výsledků. 

5.1 Metodiky chemických analýz 

Při stanovení jednotlivých charakteristik znečištěné odpadní vody jsem pracovala 

podle vypracovaných metodik pouţívaných v Laboratoři technologie vod Institutu 

environmentálního inţenýrství VŠB - TUO, kde jsem své vzorky odpadních vod 

analyzovala a vyhodnocovala. 

5.1.1 Stanovení CHSK dichromanem draselným (CHSKCr) 

Chemická spotřeba kyslíku je definována jako hmotnostní koncentrace kyslíku, která 

je ekvivalentní hmotností silného oxidačního činidla spotřebovaného, za přesně 

vymezených (uzančních) reakčních podmínek zpracování vzorku vody, na oxidaci 

oxidovatelných látek obsaţených ve vzorku. 

Hlavní skupinu těchto „oxidovatelných“ látek ve vodě tvoří organické látky, které 

voda v různé koncentraci (podle stupně znečištění) obsahuje. CHSK patří tedy mezi 

nespecifické ukazatele vody a jeho hodnota slouţí k odhadu organického znečištění vody. 

Tato metoda je zaloţena na oxidaci organických látek obsaţených ve vzorku vody 

dichromanem draselným v silně kyselém prostředí kyseliny sírové při dvouhodinovém 

varu (při teplotě 148 °C). Koncentrace chromitého iontu, vzniklého redukcí z dichromanu 

draselného, která je úměrná obsahu organických látek ve vzorku vody, se stanoví metodou 

absorpční spektrofotometrie při vlnové délce 600 nm. 

Pouţitá činidla: 

 Roztok A na stanovení CHSK, rozsah 100-1500 mg.l
-1 

fy MERCK 

 Roztok B na stanovení CHSK, rozsah 100-1500 mg.l
-1 

fy MERCK 
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Postup stanovení: 

Zapnula jsem termoreaktor a 20 minut jsem ho předehřívala při teplotě 148 °C. 

Do prázdné a suché kyvety jsem odpipetovala 0,3 ml roztoku A, 2,3 ml 

roztoku B a opatrně jsem roztok promíchala (obsah se zahřívá). Lze také pouţít kyvety 

s obsahem obou roztoků dodaných výrobcem. Do kyvet s obsahem roztoků A i B jsem 

přidala 3,0 ml vzorku. Současně se vzorky jsem stanovila i slepý pokus s destilovanou 

vodou. Kyvety jsem vloţila do termoreaktoru a nechala zahřívat 2 hodiny při teplotě 

148 °C. Vyjmula jsem kyvety a nechala chladit ve stojanu 20 minut. Po dokonalém 

vychladnutí jsem obsah kyvet promíchala a měřila na spektrofotometru HACH za pouţití 

nástavce pro kruhové kyvety. 

5.1.2 Stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým činidlem absorpční  

  spektrofotometrií 

Amoniakální dusík je přítomen na přítoku do čistírny spolu s organicky vázaným 

dusíkem. Amoniakální dusík se oxiduje na dusitany a posléze na dusičnany. Tomuto 

procesu říkáme nitrifikace. 

Stanovení amoniakálního dusíku je zaloţeno na reakci amoniaku a hydroxidu 

alkalických kovů s tetrajodortuťnanem sodným nebo draselným za vzniku jodidu 

tzv. Millonovy báze (oxidimerkuriaminjodidu). 

Rtuť tu vystupuje jako substituent vodíku v molekule jodidu amonného. Uvedený 

jodid je málo rozpustná ţlutohnědá sloučenina, která při podmínkách stanovení 

a při malých koncentracích amoniaku vytváří ţlutohnědé koloidní roztoky, jejichţ 

barevnou intenzitu lze stanovovat spektrofotometricky. 

Pouţité chemikálie: 

1. Destilovaná voda bez amoniaku.  

Destilovaná nebo dejonizovaná voda snadno absorbuje amoniak z ovzduší 

laboratoře. Proto je lépe pro přípravu všech činidel a k ředění vzorků pouţívat buď 

čerstvě destilovanou vodu, nebo alespoň po destilaci uchovávanou v uzavřené 

láhvi, a to pokud moţno v místnosti, kde se nepracuje s amoniakem. Před pouţitím 
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destilované vody při přípravě činidel, kalibračních roztoků i při ředění vzorku 

se vţdy musíme přesvědčit (kvalitativní zkouškou s Nesslerovým činidlem), zda 

pouţívaná destilovaná voda vyhovuje poţadavku negativní reakce s Nesslerovým 

činidlem. Není-li tomu tak, pak je nutné z destilované vody i stopy amoniakálního 

dusíku odstranit. K destilované vodě v zásobní láhvi se přidá měnič kationtů 

v cyklu H
+
 a směs se několikanásobně důkladně promíchá. Pak se měnič nechá 

usadit na dně láhve a destilovaná voda je ihned pouţitelná. 

2. Nesslerovo činidlo.  

100 g HgI2 a 70 g KI se rozpustí v malém objemu destilované vody a smísí 

se s předem připraveným roztokem hydroxidu sodného (160 g NaOH se rozpustí 

asi v 500 ml destilované vody a ochladí se). Směs se doplní na objem 1 l 

destilovanou vodou. Pouţívá se čirý roztok alespoň po pětihodinovém usazování. 

Uchovává se v tmavé láhvi. 

3. Vinan draselno-sodný (Seigneetova sůl), 50% roztok.  

V destilované vodě se rozpustí 50 g KNaC4H4O6 . 4 H2O, přidá se 0,2 aţ 0,5 ml 

Nesslerova činidla a doplní se destilovanou vodou na 100 ml. Roztok důkladně 

protřepeme a necháme usadit eventuální sraţeninu. Roztok lze pouţít, jakmile 

je čirý. 

4. Hydroxid sodný, 15% roztok.  

15 g NaOH se rozpustí ve 100 ml destilované vody. 

5. Chlorid amonný, standardní zásobní roztok, cm(N) = 0,1 g.l
-1

 

0,38 g NH4Cl vysušeného při teplotě 100 °C se rozpustí v destilované vodě a touto 

vodou se doplní na 1 l. Roztok uchovávaný v chladu a temnu je stálý asi 4 týdny. 

Postup stanovení: 

K 1 ml vzorku nebo ředěného vzorku (ředit musíme destilovanou vodou 

bez amoniaku) jsem přidala 2 kapky roztoku vinanu sodno-draselného a směs jsem 

promíchala. Pak jsem přidala 1 ml Nesslerova činidla a směs jsem opět promíchala. 

Po 10 minutách jsem měřila absorbanci při vlnové délce 425 nm. Od naměřené hodnoty 

vzorku jsem odečetla absorbanci slepého stanovení, provedeného stejným způsobem 

s destilovanou vodou bez amoniaku. 
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5.1.3 Stanovení dusičnanů salicylanem sodným absorpční spektrofotometrií 

Při stanovení dusičnanů ze vzorku vody nitrují dusičnany salicylovou kyselinou 

v prostředí koncentrované kyseliny sírové nebo trichloroctové podle reakce:  

 

Pouţité chemikálie: 

1. Salicylan sodný, 1% vodný roztok. 

Je stálý týden, uchovává se raději v chladnu. 

2. Trichloroctová kyselina (TCA), roztok. 

K 240 g CCl3COOH se přidá 25 ml destilované vody. 

3. Kyselina sírová, koncentrovaná (ρ = 1,84 g.cm
-3

), bez iontů NO3
-
. 

4. Hydroxid sodný, 30% roztok. 

Do asi 500 ml destilované vody se po částech a za stálého míchání vnese 300 g 

NaOH, po rozpuštění a ochlazení se doplní destilovanou vodou na 1 l. 

5. Kyselina chlorovodíková, zředěná v objemovém poměru 1:6. 

1 díl koncentrované HCl (ρ = 1,19 g.cm
-3

) se smíchá s šesti díly destilované vody 

a ochladí se. 

6. Dusičnan draselný, standardní zásobní roztok o koncentraci cm(NO3
-
) = 100 mg.l

-1
. 

0,16 g KNO3 sušeného předem při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti 

se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1 l 

Postup stanovení: 

Čirý vzorek objemu 10 ml s obsahem asi 0,05 aţ 0,25 mg iontů NO3
-
, který prošel 

měničem kationtů ve vodíkovém cyklu, jsem odpipetovala do odpařovací porcelánové 

misky. Vzorek jsem zalkalizovala přidáním asi 0,2 ml roztoku NaOH (alkalická reakce 

vzorku při odpařování je nutná, jinak dochází k těkání HNO3). Potom jsem přidala 1 ml 

roztoku salicylanu sodného a vše nechala odpařit na vodní lázni do sucha. Misku 
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s odparkem jsem nechala na vodní lázni a k ještě horkému odparku jsem opatrně přidala 

1 ml kyseliny sírové, tak aby celý odparek byl kyselinou ovlhčen. Kyselina musí působit 

2 aţ 3 minuty. Po ochlazení jsem přidala asi 20 ml destilované vody a 7 ml roztoku 

hydroxidu sodného. Obsah odpařovací misky jsem krouţivým pohybem dokonale 

promíchala a kvantitativně jsem ho převedla do odměrné baňky o objemu 50 ml a po rysku 

doplnila destilovanou vodou. Obsah jsem promíchala a měřila absorbanci při vlnové délce 

410 nm. Stejně jsem postupovala při stanovení slepého stanovení s destilovanou vodou. 

5.1.4 Stanovení dusitanů se sulfanilovou kyselinou a N-/1-naftyl/   

  etylendiaminhydrochloridem AS 

Dusitany a dusičnany, které v aktivovaném kalu nepodléhají biologickému 

odbourávání se přeměňují za anoxických podmínek (v nepřítomnosti rozpuštěného O2) 

na elementární dusík (denitrifikace), který uniká ve formě plynného N2 do atmosféry. 

Podstatou stanovení je diazotace kyseliny sulfanilové přítomnými dusitany 

a kopulace diazoniové soli s N-/1-naftyl/-etylendiaminhydrochloridem za vzniku 

červeného azobarviva. Intenzita zbarvení je přímo úměrná koncentraci dusitanů. 

Pouţité chemikálie: 

1. Sulfanilová kyselina, roztok. 

3,46 g kyseliny sulfanilové a 27,2 g hydrogensíranu draselného se rozpustí 

v destilované vodě a doplní do 1 000 ml. 

2. N-/1-naftyl/-etylendiaminhydrochlorid, kopulační roztok. 

0,040 g činidla se rozpustí ve 100 ml destilované vody. Roztok se uchová ve tmě. 

3. Dusitan sodný, standardní zásobní roztok o koncentraci cm(NO2
-
) = 100 mg.l

-1
. 

0,149 g NaNO2 předem vysušeného při teplotě 105 °C se rozpustí v destilované 

vodě a touto vodou se doplní na 1 l. Standardní zásobní roztok dusitanu je nestálý, 

proto se doporučuje konzervace, a to přídavkem chloroformu (1 ml na 1 litr 

roztoku). 

Postup stanovení: 

K 25 ml čirého vzorku s obsahem iontů NO2
- 
 pod 0,6 mg.l

-1
 v odměrné baňce 50 ml 

jsem přidala 2,5 ml roztoku sulfanilové kyseliny a směs jsem důkladně promíchala. 



Radmila Pešatová: Čištění vody v rodinných domech 

2010                                                                                                                                      51 

 

Po 10 minutách jsem přidala 2,5 ml kopulačního roztoku, směs jsem opět důkladně 

promíchala a nechala dalších 20 minut stát. Po uběhnutí tohoto času jsem baňku doplnila 

po rysku destilovanou vodou, promíchala a měřila absorbanci při vlnové délce 550 nm. 

Zbarvení je stálé 24 hodin. Stejným způsobem jsem provedla slepé stanovení, které 

jsem od hodnoty odečetla.  

5.1.5 Stanovení celkového fosforu 

V přírodě se fosfor vyskytuje pouze ve formě chemických sloučenin. Celkový fosfor 

je dán mnoţstvím anorganických ortofosforečnanů (PO4
3-

), polyfosforečnanů a organicky 

vázaného fosforu. Do vod se fosfor dostává ve formě ortofosforečnanů a polyfosforečnanů 

z hnojiv, pracích a čistících prostředků. Organicky vázaný fosfor pochází z rozkladných 

produktů z fauny a flóry, ze ţivočišných odpadů, ale i z chemických přípravků 

v zemědělství. 

Fosfor je pro organismy nutný z hlediska tvorby buněčné membrány a DNA. 

Určité mnoţství fosforu se odbourává biologicky, zbytek lze odstranit pomocí fyzikálně-

chemického sráţení fosforu. Zvýšený obsah dusíku a fosforu ve vodách způsobuje 

intenzivní růst řas a sinic a ty pak způsobují růst vodního květu (eutrofizaci). 

Pouţité chemikálie: 

1. Kyselina sírová zředěná. 

300 ml H2SO4 (ρ = 1,84 g.cm
-3

) se smísí s redestilovanou vodou a doplní na 1 l. 

2. Peroxodisíran amonný nebo draselný, tuhý. 

3. Fenolftalein, 0,5% roztok.  

0,5 g fenolftaleinu se rozpustí v 50 ml 96% etanolu a zředí se 50 ml destilované 

vody. K roztoku se po kapkách přidává roztok NaOH o koncentraci 0,01 mol.l
-1

 

do prvního postřehnutelného růţového zbarvení. 

4. Hydroxid sodný, 4% roztok. 

Postup stanovení: 

Nádobí pouţívané pro toto stanovení má být z odolného skla (nejvhodnější 

je křemenné sklo). Musí být vyhrazeno pouze pro toto stanovení a po pouţití musí být 

vypláchnuto zředěnou kyselinou sírovou a potom destilovanou vodou.  
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Do kádinky jsem odměřila 1 ml dobře promíchaného nezfiltrovaného vzorku 

a přidala jsem 1 ml zředěné kyseliny sírové a 0,4 g peroxodisíranu amonného. Směs jsem 

zahřála k varu a udrţovala ve varu, neţ se objem sníţil asi na 10 ml (nesmí se vypařit celý 

objem). Pak jsem přidala asi 30 ml destilované vody a znovu jsem vzorek vařila, celkem 

asi 25 – 30 minut. Po ochlazení jsem přidala nejprve několik kapek fenolftaleinu a potom 

roztok NaOH do slabě růţového zbarvení. Vzorek jsem kvantitativně převedla do odměrné 

50 ml baňky a přidala 5 ml směsného činidla. Po promíchání jsem nechala roztok 15 minut 

stát a pak jsem měřila absorbanci při vlnové délce 690 nm. Od její hodnoty jsem odečetla 

absorbance slepého stanovení, provedeného podle stejného postupu s redestilovanou 

vodou. 

5.1.6 Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu 

Kyslík rozpuštěný ve vzorku vody reaguje s hydroxidem manganatým v alkalickém 

prostředí za vzniku ekvivalentního mnoţství hydroxidu manganitého a manganičitého. 

Mangan s vyšším oxidačním stupněm přechází po okyselení vzorku a po přídavku jodidu 

opět na ion manganatý, přitom jodid oxiduje na ekvivalentní mnoţství jodu. Jod se stanoví 

titrací odměrným roztokem thiosíranu na škrob jako indikátor. Dusitany, které by 

při stanovení rušily, jsou azidem v kyselém prostředí převedeny na dusík, který stanovení 

neruší. 

Při stanovení probíhají tyto reakce: 

Po přídavku síranu manganatého a hydroxidu draselného 

Mn
2+

 + 2 OH
-
 = Mn(OH)2    (1) 

Mn(OH)2 + ½ O2 + H2O = 2 Mn(OH)2  (2) 

Po přídavku kyseliny sírové, za přítomnosti jodidu draselného, který byl ke vzorku přidán 

s roztokem hydroxidu draselného 

Mn(OH)3 + 3 H
+
 = Mn

3+
 + 3 H2O   (3) 

2 Mn
3+

 + 2 I
-
 = 2 Mn

2+
 + I2    (4) 

Při titraci thiosíranem 

I2 + 2 S2O3
2-

 = 2 I
-
 + S4O6

2-
    (5) 
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Po přídavku kyseliny sírové (za přítomnosti azidu sodného) 

3 HN3 + HNO2 = 5 N2 + 2 H2O   (6) 

Pouţitá činidla: 

1. Síran manganatý, sráţecí roztok. 

400 g MnSO4 . 2 H2O se rozpustí v destilované vodě, doplní na objem 1 l, zfiltruje 

papírovým filtrem. 

2. Hydroxid draselný s jodidem draselným a azidem sodným, sráţecí roztok. 

700 g KOH a 150 g KI se rozpustí v 500 ml destilované vody, 10 g NaN3 (jed!) 

se rozpustí v asi 40 ml destilované vody. Oba roztoky se smísí a doplní na objem 

1 l. Není-li roztok čirý, stáhne se po usazení násoskou nebo se zfiltruje skleněnou 

vatou. Kontrola sráţecího roztoku: 2 ml sráţecího roztoku se odměří do titrační 

baňky se 100 ml destilované vody a asi 10 ml kyseliny sírové zředěné 

v objemovém poměru 1:4 a přidá se 5 ml škrobového roztoku jako indikátoru. 

Reakce nesmí být pozitivní. 

3. Kyselina sírová zředěná v objemovém poměru 1:4. 

1 díl koncentrované kyseliny sírové (ρ = 1,84 g.cm
-3

) se za stálého míchání vlije 

do čtyř dílů destilované vody. 

4. Thiosíran sodný, odměrný roztok, c (Na2S2O3) = 0,05 mol.l
-1

. 

12,4 g Na2S2O3 . 5 H2O a 0,2 g Na2CO3 se rozpustí v destilované vodě a touto 

vodou se doplní na 1 l. 1 ml tohoto roztoku odpovídá asi 0,4 mg O2. Titr tohoto 

odměrného roztoku se stanovuje na roztok dichromanu draselného o koncentraci 

c (K2Cr2O7) = 1/120 mol.l
-1

. Hodnota titru se kontroluje jednou týdně. 

5. Škrob, 0,5% indikátorový roztok. 

5 g rozpustného škrobu p.a. se smísí s 50 ml destilované vody a za stálého míchání 

se vlije do 950 ml vroucí destilované vody. Roztok je třeba chránit proti rozkladu 

přídavkem malého mnoţství jodidu rtuťnatého (jed!) nebo jiné konzervační látky, 

např. chloroformu nebo salicylové kyseliny. 

6. Jodid draselný, 15% roztok. 

15 g KI p.a. se rozpustí v destilované vodě, přidá se 1 ml roztoku hydroxidu 

sodného o koncentraci asi 0,1 mol.l
-1

 a doplní redestilovanou vodou na 100 ml. 

Kontrola roztoku jodidu: 2 ml roztoku KI se 100 ml destilované vody a 5 ml H2SO4 
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zředěné v objemovém poměru 1:4 nesmějí po přidání 5 ml škrobového roztoku 

vykázat pozitivní reakci. 

Postup stanovení: 

Vzorek jsem fixovala přidáním 2 ml sráţecího roztoku síranu manganatého (asi 1 cm 

pod hladinu vzorku). Pak jsem další pipetou přidala 2 ml sráţecího roztoku hydroxidu 

draselného s jodidem a azidem. Oba roztoky jsem přidala pipetou se seříznutým ústím. 

Kyslíkovou láhev jsem pak opatrně zavřela, a to tak, ţe pod zátkou nezůstala vzduchová 

bublina. Hrdlo láhve jsem opláchla pod tekoucí vodou a její obsah důkladně promíchala 

několikanásobným obrácením, aţ vznikla vločkovitá, dobře usaditelná sraţenina 

hydroxidů. Obsahuje-li vzorek kyslík, vznikne rezavě hnědá sraţenina hydroxidu 

manganitého. Vzorky bez kyslíku poskytnou bílou sraţeninu hydroxidu manganatého.  

Po dokonalém usazení sraţeniny hydroxidů manganu jsem kyslíkovou láhev otevřela 

a pipetou se seříznutým ústím přidala pod hladinu 10 ml kyseliny sírové. Kyselinu jsem 

přidala rychle, ale opatrně, tak aby sraţenina neunikla z láhve. Láhev jsem uzavřela, 

opláchla pod tekoucí vodou a obsah promíchala několikanásobným otočením láhve. 

Aţ se sraţenina úplně rozpustila, ponechala jsem uzavřenou láhev asi 5 minut stát ve tmě. 

Obsah láhve jsem opatrně přelila do titrační baňky o objemu 500 ml. Do této baňky jsem 

destilovanou vodou spláchla i zbytky roztoku jodu z kyslíkové láhve i ze zátky. Dále jsem 

titrovala odměrným roztokem thiosíranu sodného do světle ţlutého zbarvení. Poté jsem 

přidala 3 – 5 ml škrobového indikátorového roztoku a titrovala aţ do té doby, neţ se modře 

odbarvený roztok odbarvil. 

5.1.7 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) 

BSK5 se stanoví jako rozdíl koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vzorku 

(či naředěném vzorku) před proběhnutím a po proběhnutí biochemické oxidace 

organických látek při uzančně standardizovaných podmínkách inkubace vzorku. Stanovený 

úbytek rozpuštěného kyslíku (tj. hodnota BSK5) je úměrný obsahu biochemicky 

rozloţitelných organických látek ve vzorku vody. Koncentrace rozpuštěného kyslíku 

se stanoví odměrnou jodometrickou Winklerovou metodou v Alsterbergově modifikaci.  
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Za standardní podmínky inkubace vzorku byly zvoleny: 

 Doba pětkrát 24 hod. (odtud BSK5, „pětidenní BSK“). 

 Teplota 20 °C. 

 Vyloučení přístupu atmosférického kyslíku a světla. 

 Aerobní podmínky během celé inkubace. 

Dostatečné mnoţství rozpuštěného kyslíku ve vzorku během celé inkubace 

je nezbytné pro průběh aerobních biochemických pochodů. Protoţe rozpustnost kyslíku 

ve vodě je poměrně malá, musí být vzorky vody při jejím větším znečištění dostatečně 

zředěny (odtud zřeďovací metoda). Jinak by mohlo dojít k úplnému vyčerpání 

rozpuštěného kyslíku, a to i mnohem dříve neţ za 5 dní. K ředění vzorku se pouţívá 

zřeďovací voda, připravená standardizovaným postupem. 

Pro zajištění správných aerobních podmínek při stanovení BSK5 je nutno zajistit: 

 Aby vzorek (nebo naředěný vzorek) byl na počátku inkubace nasycen rozpuštěným 

kyslíkem, tj. aby obsahoval O2 v koncentraci asi 9 mg.l
-1

. 

 Aby koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku nebo zředěném vzorku 

po pětidenní inkubaci byla nejméně asi 3 mg.l
-1

. 

 Aby se koncentrace rozpuštěného kyslíku během pětidenní inkubace sníţila 

nejméně o 2 mg.l
-1

. 

U neředěných vzorků samozřejmě neplatí podmínka minimální spotřeby kyslíku 

 2 mg.l
-1

, ostatní dvě podmínky musí být splněny. Samozřejmou podmínkou pro správné 

stanovení BSK5 je dostatek aerobních mikroorganismů, které způsobují rozklad 

organických látek. Zároveň je nutno zajistit podmínky pro činnost těchto mikroorganismů 

– vhodné pH, dostatek biogenních prvků a nepřítomnost toxických nebo inhibičních látek. 

Pouţité chemikálie: 

1. Destilovaná voda k přípravě roztoků a zřeďovací vody.  

Tato voda musí být destilovaná ve skleněném přístroji. Nesmí obsahovat měď (více 

neţ 0,01 mg.l
-1

), volný chlor, chloramin a organické látky. Uchovává se v tmavé 

láhvi. 

2. Destilovaná voda nasycená kyslíkem. 
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Pro přípravu této vody se ne dlouho skladovaná destilovaná voda (viz 1a) 

provzdušňuje (přibliţně 24 hodin), uchovává se nasycena vzdušným kyslíkem 

a chrání se před znečištěním. Zásobní skleněné, nejlépe tmavé láhve 

na destilovanou vodu se nesmějí pouţívat k jiným účelům (ani k přípravě 

zřeďovací vody). Z pracovních důvodů je vhodné, aby teplota zřeďovací vody byla 

20 °C. 

3. Fosforečnanový tlumivý roztok o pH 7,2. 

8,5 g KH2PO4; 21,75 g K2HPO4; 33,4 g Na2HPO4 . 7 H2O a 1,7 g NH4Cl se rozpustí 

v asi 500 ml destilované vody a touto vodou se doplní na 1 l. 

4. Síran hořečnatý, roztok. 

22,5 g MgSO4 . 7 H2O se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1 l. 

5. Chlorid vápenatý, roztok 

27,5 g CaCl2 se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1 l. 

6. Chlorid ţelezitý, roztok. 

0,25 g FeCl3 . 6 H2O se rozpustí v destilované vodě a touto vodou se doplní na 1 l. 

7. Zřeďovací voda. 

K destilované vodě o objemu 2 l nasycené vzdušným kyslíkem (činidlo 1b) 

se při teplotě 20 °C přidá po 2 ml fosforečnanového tlumivého roztoku a roztoku 

síranu hořečnatého, chloridu vápenatého a chloridu ţelezitého. Zřeďovací voda 

se připravuje v den pouţití a kontroluje se slepým pokusem.  

8. Očkovaná (inokulovaná) zřeďovací voda. 

Připravuje se těsně před pouţitím. Připraví se přidáním 1 – 2 ml čerstvě usazené 

surové splaškové vody nebo 10 – 20 ml říční vody k asi 0,5 l zřeďovací vody, 

připravené dříve popsaným způsobem. Po promíchání se připravovaná voda doplní 

vodou zřeďovací na objem 2 l. Druh inokula se zvolí s ohledem na druh vzorku 

nebo účel stanovení BSK5  přibliţně tímto způsobem: K očkování zřeďovací vody 

pro vzorky odpadních vod typu městských splašků a odpadních vod s dobře 

rozloţitelnými látkami je třeba pouţít jako inokulum čerstvou surovou splaškovou 

vodu, která je zbavena hlavního podílu nerozpuštěných látek jejich sedimentací za 

dobu 1 hod. Splašková voda uţitá k inokulaci nesmí být starší neţ 24 hod. 

V odsazené splaškové vodě (inokulu) se stanoví BSK5 s ředěním odpovídajícím 

podmínce aerobního prostředí během celé inkubace. Doporučuje se dvojí ředění a 
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ke korekci výpočtu BSK5 vzorku pouţít výsledek stanovení BSK5 inokula, které 

více vyhovuje podmínce 50% spotřeby rozpuštěného kyslíku během inkubace. 

K očkování zřeďovací vody pro vzorky odpadních vod vypouštěných do recipientu 

se jako inokulum pouţije říční voda, kterou je nutno odebrat několik set metrů 

pod vtokem odpadních vod do recipientu. V odebrané říční vodě (inokulu) 

se stanoví BSK5 postupem uvedeným pro stanovení BSK5, s ředěním 

odpovídajícím podmínce aerobního prostředí během celé inokulace. 

9. Odměrný roztok kyseliny sírové o koncentraci c (H2SO4) = 0,05 mol.l
-1

. 

2,8 ml koncentrované H2SO4 (ρ = 1,84 g.cm
-3

) se odměří do 0,5 l destilované vody 

a touto vodou se doplní na 1 l. Roztok má koncentraci okolo 0,05 mol.l
-1

. Titr 

kyseliny sírové se stanoví na standardní roztok uhličitanu sodného o koncentraci 

0,05 mol.l
-1

 : 5,299 g Na2CO3 p.a. (vysušeného při teplotě 270 – 300 °C) 

se rozpustí při 20 °C v čerstvě převařené a ochlazené destilované vodě a doplní 

se na 1 l. Odměří se 20 ml standardního roztoku, přidá se 25 ml 2% roztoku 

kyseliny borité a titr se stanoví na metylenovou červeň. 

10. Odměrný roztok hydroxidu sodného o koncentraci c (NaOH) = 0,1 mol.l
-1

. 

11. Kyselina sírová zředěná v objemovém poměru 1:50. 

Postup stanovení: 

Zřeďovací vodou jsem naplnila 2 inkubační kyslíkové láhve (slepý pokus 0.den 

a 5. den). V první láhvi jsem stanovila obsah rozpuštěného kyslíku v den nasazení (0.den). 

Druhá láhev se uchovává v termostatu spolu se vzorkem a rozpuštěný kyslík se stanoví 

pátý den. Inkubační láhve jsem zazátkovala tak, aby uvnitř láhve nezůstaly ţádné 

vzduchové bubliny. Kyslíkové láhve se ukládají zátkou dolů do plochých misek 

naplněných destilovanou vodou tak, aby jejich hrdla byla ponořena do vody, která tvoří 

vodní uzávěr. Po inkubaci pětkrát 24 hod. ve tmě při teplotě 20 °C ± 1 °C jsem ve zbylých 

inkubačních lahvích stanovila koncentraci rozpuštěného kyslíku stejně jako u lahví v den 

nasazení a to podle jodometrického stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu. 

Do odměrného válce o objemu 1 l jsem přidala odměřené mnoţství vzorku (přidala 

jsem takové mnoţství, které vyplývá z výsledku stanovení CHSK a se srovnáním 

s tabulkou), doplnila zřeďovací vodou na objem 1 l a promíchala. Naředěný vzorek musí 
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být nasycen vzdušným kyslíkem a mít teplotu 20 °C ± 1 °C. Poté jsem naplnila dvě 

inkubační kyslíkové láhve s označením vzorek 0. den a 5. den.  

Dále jsem postupovala podle stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu, 

fixací vzorku. 

Výpočet: 

BSK5 v mg.l
-1

 se vypočítá podle vzorců: 

a) pro neředěný vzorek: 

BSK‘5 = cm0 (O2) – cm5 (O2)    (7) 

b) pro vzorek ředěný zřeďovací vodou bez inokula: 

 

BSK5  pětidenní biochemická spotřeba kyslíku vzorku vody (mg.l
-1

) 

BSK‘5 pětidenní biochemická spotřeba kyslíku zřeďovací vody (mg.l
-1

). 

Vypočítá se podle vzorce a) pro koncentrace rozpuštěného kyslíku 

ve zřeďovací vodě nultý a pátý den. 

5.1.8 Stanovení nerozpuštěných látek 

Abychom mohli hodnotit řadu vlastností kalu, je nutno vzhledem k jeho obsahu vody 

stanovovat pevný podíl, na který se vztahuje v řadě definic určitá hodnota nebo vlastnost 

kalu. 

Sušina kalu je mnoţství látek zbylých po vysušení vzorku do konstantní hmotnosti. 

Diference celkové hmotnosti vzorku a jeho sušiny určuje vodný podíl, protoţe obsah látek 

(organických i minerálních) těkajících při teplotě stanovení je zpravidla zanedbatelný.  

Podle druhu vázané vody (kapilární, volná, vázaná sorpcí apod.) na pevnou fázi 

je třeba k uvolnění molekul vody různé energie, dané teplotou vysušení. Při teplotě 105 °C 

se odpaří voda, která je na pevnou sloţku vázána nejvýše molekulárními silami. Tato voda 

tvoří podstatný podíl z jejího celkového mnoţství.  
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Filtračním zařízením se na filtru zachytí nerozpuštěné látky z přesně odměřeného 

mnoţství homogenizovaného vzorku. Hodnota nerozpuštěných látek se získá vysušením 

filtru v sušárně při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti.  

Postup stanovení: 

Připravila jsem si filtr předem vysušený v sušárně při 105 °C a zváţený 

na analytických vahách. Z příslušného vzorku homogenizovaného mícháním jsem 50 ml 

odebrala do odměrného válce (při třetím vzorku jsem odebrala 25 ml po dohodě 

s laborantkou). Mnoţství nefiltrovaného, dokonale homogenizovaného vzorku se volí tak, 

aby hmotnost sušiny byla mezi 5 mg aţ 50 mg. Filtr jsem připevnila do filtračního zařízení 

a za sníţeného tlaku jsem vzorek přefiltrovala. Filtr s nerozpuštěnými látkami jsem 

umístila na hodinové sklíčko, přenesla (po krátkém osušení na vzduchu) do sušárny 

s nastavenou teplotou na 105 °C, kde se sušil do konstantní hmotnosti (obvykle stačí 

2 hodiny). Poté jsem filtr spolu s hodinovým sklíčkem zváţila.  

Výpočet: 

0

21

6

m
V

)m(m .10
  (NL)c


    (mg.l

-1
) 

kde je: 

cm(NL)  hmotnostní koncentrace nerozpuštěných látek v mg.l
-1

 

m1  hmotnost filtru spolu s miskou po vysušení (mg) 

m2  hmotnost filtru spolu s miskou před stanovením (mg) 

V0  objem vzorku pouţitý pro stanovení (ml) 

5.2 Charakteristika vzorků 

5.2.1 Vzorek č. 1: Orlová, 4 EO 

Čistírny BIO CLEANER (viz obrázek 17, 18, 19) jsou určeny pro likvidaci 

odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penzionů 

apod. Nahrazují překonané septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové 

a jsou v souladu s poţadavky moderního bydlení. Umoţňují čištění odpadních vod 

z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom 
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náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Čistírna zvládá nerovnoměrné 

a přerušované nátoky a také je vybavena lapačem plovoucích nečistot [19]. 

 

 

Obrázek 17: Čistírna BIO CLEANER (pohled z boku) 

[19] 

Obrázek 18: Čistírna BIO CLEANER (pohled shora) 

[19] 

Čistírny se umísťují pod úroveň terénu, ale mohou být instalovány i nad terénem. 

Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrţ nebo kombinaci betonové nádrţe 

s technologickou vestavbou. Velice perspektivní řešení představuje přebudování 

stávajícího septiku nebo ţumpy na čistírnu vloţením technologické vestavby. Přebytečný 

prostor je moţno vyuţít například jako zásobník na vyčištěnou vodu. 
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Funkce biologického čištění je zaloţena na velmi nízkém zatíţení aktivovaného kalu 

(jemnobublinné provzdušnění), coţ vede ke sníţení jeho produkce a nutnosti odkalování. 

U těchto čistíren není nutná předřazená nádrţ nebo septik, v zimních měsících nepotřebuje 

ţádné přitápění. Pohon čistírny zajišťuje membránová vzduchová pumpa s minimální 

spotřebou elektrické energie [19].  

 

Obrázek 19: Technologické schéma čistírny BIO CLEANER 

[19] 

Tabulka 4: Hodnota ukazatelů pro kategorii < 500 EO podle nařízení č. 229/2007 Sb. 

[21] 

Kategorie 

ČOV 

CHSKCr (mg.l
-1

) BSK5 (mg.l
-1

) NL (mg.l
-1

) 

 

 

 

< 500 

Přípustná 

hodnota 

P 

Maximální 

hodnota 

M 

Přípustná 

hodnota 

P 

Maximální 

hodnota 

m 

Přípustná 

hodnota 

p 

Maximální 

hodnota 

m 

150 220 40 80 50 80 

 

Tabulka 5: Výsledné hodnoty vzorku č. 1a 

CHSKCr 327 mg.l
-1 

BSK5 110,84 mg.l
-1 

NL 87 mg.l
-1 

NH4
+ 186 mg.l

-1 

NO3
2- 1,25 mg.l

-1 

NO2
- 0,02 mg.l

-1 

P 38,5 mg.l
-1 
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Tabulka 6: Výsledné hodnoty vzorku č. 1b 

CHSKCr 239 mg.l
-1 

BSK5 58,8 mg.l
-1 

NL 80 mg.l
-1 

NH4
+ 280  mg.l

-1 

NO3
2- 5,10 mg.l

-1 

NO2
- 0,36 mg.l

-1 

P 47,3 mg.l
-1 

 

Tabulka 7: Parametry garantované společností Envi-pur, s.r.o. 

[19] 

Parametry BIO 

CLEANER 

CHSKCr 90 mg.l
-1 

NL 25 mg.l
-1 

BSK5 25 mg.l
-1 

Tato čistírna je umístěna v rodinném domě v Orlové-Lutyni, kde v této zástavbové 

části není v dosahu kanalizace. Je určena pro 4 ekvivalentní obyvatele (EO) a je vyvedena 

do retenční nádrţe, která se pravidelně vyváţí do ČOV v Orlově-Lutyni.  

Vzorky jsem odebírala v časovém rozmezí dvou měsíců. Vzorek č. 1a podle tabulky 

4 nesplňuje ţádnou z daných hodnot. Vzorek č. 1b splňuje dané hodnoty nerozpuštěných 

látek a BSK5. CHSKCr je nad maximální hodnotou. Čistírna také nesplňuje výsledné 

parametry dané výrobcem (viz tabulka 7). Důvodem je nejspíš špatné provozní zacházení. 

Nedostatek nasycení vzdušným kyslíkem popř. plné kalové prostory. 

5.2.2 Vzorek č. 2: Dětmarovice, 4 EO 

Čistírna EK-S je technologický celek, sestávající z (viz obrázek 20, 21): 

 samonosné plastové nádrţe (kontejneru) s vestavbami jednotlivých čistících zón, 

anaerobním filtrem a systémem recirkulace a bourání kalu, 

 plastové nádoby pro uloţení kompresoru a elektrických ventilů. 

Vnitřní uspořádání čistírny: nádrţ s vestavbami jsou vyrobeny z polypropylenu (PP) 

a náplň anaerobního filtru z polyetylenu (PE). Oba materiály mají prakticky neomezenou 
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ţivotnost. Způsob čištění je zaloţen na kombinovaném působení různých anaerobních 

a aerobních bakteriálních kultur. Je tak dosahováno nejvhodnějšího průběhu biologického 

rozkladu, včetně rozloţení biologicky odolných látek, jako jsou saponáty a tuky [15]. 

Provzdušňovací elementy zajišťují plynulé prokysličování vody s vysokou aerační 

schopností. Jsou to vlastně míchací systémy, které v biozóně vyvolávají potřebnou 

turbulenci vody, a dodávají potřebné mnoţství kyslíku pro tvorbu bakterií. Zapracování 

čistírny nevyţaduje nasazení očkovacích látek. Uspořádání čistírny umoţňuje v době 

sníţených nebo zastavených nátoků automaticky recirkulovat kal. 

Tím je vţdy zabezpečen přísun ţivin pro mikroorganismy čistícího procesu 

a je zmenšována produkce odpadního kalu. Čistírny této produkce se nepřetrţitě vyrábějí 

a zdokonalují. 

Čistírny EK-S splňují s rezervou podmínky ČSN EN 12566-3:2006 i hodnoty EU. 

Lze je tedy umístit do bezprostřední blízkosti obydlí a vyčištěnou vodu je moţné vypouštět 

do kanalizace, recipientů nebo akumulovat a pouţít k závlahám. Hodnoty zbytkového 

znečištění na odtoku z ČOV jsou hluboko pod nařízením vlády ČR č. 61 z roku 2003 [15]. 

Ve vodohospodářsky významných oblastech je při zařazení dalšího stupně čištění 

(např. zemní filtr), moţné dosáhnout celkové účinnosti čištění v hodnotě BSK5 aţ 99,5 %. 

Přebytečný kal je potřeba odebírat podle zatíţení ČOV několikrát za rok. Kal je vhodný 

ke kompostování. Prokysličování vody v ČOV je trvalé, stálé. Vychází z kompresoru 

osazeného motorem 230 V, který je řízen elektrickým ventilem. Provedení kompresoru 

a ventilu odpovídá mokrému prostředí podle ČSN 330300 [15]. 

 

 

 

Obrázek 20: Čistírna EK-S, společnosti Ekocis, s.r.o. 

[15] 
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Výhody a přednosti ČOV EK-S: 

 Vysoká účinnost čištění i při hydraulických a látkových nárazech. 

 Bezpečný a tichý provoz. 

 Minimální nároky na obsluhu a údrţbu. 

 Nenáročné stavební úpravy pro osazení ČOV. 

 Moţnost osazení ČOV v blízkosti zdroje znečištění (odpadají náklady 

na kanalizaci). 

 Nízké provozní náklady. 

 Moţnost vyuţití vyčištěné vody k závlahám. 

 U ČOV byla provedena certifikace ve smyslu platného zákona. 

 Certifikát CE číslo: E-30-00741-08. 

 

Obrázek 21: Technický výkres čistírny EK-S, společnosti Ekocis, s.r.o. 

[15] 
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1 – nádrţ válcového tvaru; 2 – nátoková komora; 3 – dosedací komora; 4 – přítokové 

potrubí; 5 – odtokové potrubí; 6 – přelivná hrana; 7 – filtr; 8 – vzduchové čerpadlo; 9 - 

provzdušňovací element; 10 – dávkovací filtr; 11 – rozvaděč vzduchu; 12 – aktivační 

nádrţ; 13 – vnější výztuhy 

Tabulka 8: Výsledné hodnoty vzorku č. 2 

CHSKCr 174,36 mg.l
-1 

BSK5 40,18 mg.l
-1 

NL 4 mg.l
-1 

NH4
+ 146 mg.l

-1 

NO3
2- 0,50 mg.l

-1 

NO2
- 0,06 mg.l

-1 

P 19,15 mg.l
-1 

 

Tabulka 9: Parametry garantované společností Ekocis, s.r.o. 

[15] 

Parametry EK-S 4 

CHSKCr 80 mg.l
-1 

NL 20 mg.l
-1 

BSK5 20 mg.l
-1 

Tento vzorek jsem odebrala z domovní čistírny odpadních vod v Dětmarovicích, kde 

se s budováním kanalizace v dohledné době nepočítá. Tato čistírna je určena 

pro 4 ekvivalentní obyvatele (EO) a je v provozu 2 roky. 

Výsledné hodnoty nesplňují dva parametry garantované výrobcem, a to hodnoty 

ukazatelů CHSKCr a BSK5 (viz tabulka 9). Čistírna je vyvedena do soukromé kanalizace. 

Podle tabulky 4 jsou všechny hodnoty v pořádku. Je zde zřejmá provozní starostlivost 

a nejspíš také uvědomělost majitele, který střídmě pouţívá silné dezinfekční prostředky, 

silné kyseliny a zásady. Majitel se zmínil, ţe mají problém s tuky plovoucími na hladině 

čistírny. Tuky ve vyšší koncentraci způsobují okyselení vod a působí biochemické 

a mechanické závady, coţ má za následek sníţení účinnosti ČOV. Tento problém by se dal 

vyřešit předřazením lapače tuku (viz obrázek 22). 
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Obrázek 22: Lapač tuku (pohled z boku a shora) 

[19] 

5.2.3 Vzorek č. 3: Bohumín, 35 EO 

Celoplastová čistírna odpadních vod řady AS – NIKKOL 6 s anaerobní a aerobní 

částí čištění odpadních vod patří svým principem a konstrukcí do kategorie malých, 

tzv. balených, mechanicko – biologických domovních ČOV. Tato ČOV je vybavena 

i zařízením pro automatické nastavení mnoţství sušiny kalu v aktivaci, patří tak 

po technologické i po stránce komfortu obsluhy k nejlépe hodnoceným domovním ČOV 

v evropském měřítku. Technologie čištění je navrţena tak, aby produkce přebytečného 

kalu byla co nejmenší a s tím i spojený odvoz kalu byl v co největších intervalech [12]. 

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, kde je jako sekce mechanického 

předčištění (A), tak sekce biologického čištění (B,C), dosazováku (D) a kalového prostoru 

(E) (viz obrázek 23). 

Mechanické předčištění probíhá v dvoukomorovém usazovacím prostoru (A) prostou 

sedimentací. Část tohoto prostoru je vyhrazena pro anaerobní stabilizaci kalu, jeho 

zahuštění a uskladnění (E). 

Předčištěná voda natéká do prostoru biologického čištění (C), kde je vyuţito 

progresivní metody TF/SC. Tento způsob vyuţívá kombinace schopnosti bakterií 

přisedlých na nosiči biomasy (biokontaktoru) a bakterií ve vznosu. 

Aktivovaná směs z biozóny (C) natéká odplyňovacím ţlábkem do vertikální 

dosazovací nádrţe (D), která je u dna propojena s prostorem biozóny. Tím je zajištěno 

plynulé odkalování dosazovacího prostoru a přebytečný aktivovaný kal je přečerpáván 
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pomocí korečku umístěného na obvodu biorotoru zpět do usazovací nádrţe, kde se mísí 

s čerstvě přitékající znečištěnou vodou. 

V usazovacím a uskladňovacím prostoru (A,E) dojde k oddělení vloček aktivovaného 

kalu a kalové vody, která natéká zpět společně se surovou přítokovou vodou do biozóny 

(C). Tímto způsobem je zajištěna komunikace mezi biozónou, usazovací nádrţí 

a dosazovacím prostorem. 

Odtokový ţlab čisté vody z dosazovací nádrţe je vybaven nornými stěnami, aby 

nedocházelo k úniku vyflotovaných plovoucích nerozpuštěných látek do odtoku. Je také 

vybaven měrným přepadem pro moţnost zjištění odtékajícího mnoţství a usnadnění 

odběru vzorků. Případně je moţné ČOV vybavit ultrazvukovým snímačem hladiny 

na přepadu a vyhodnocovacím zařízení průtoku. 

 

Obrázek 23: Čistírna AS-NIKKOL 6, společnosti Asio, s.r.o. 

[13] 
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Tabulka 10: Výsledné hodnoty vzorku č. 3 

CHSKCr 558 mg.l
-1 

BSK5 269,05 mg.l
-1 

NL 118 mg.l
-1 

NH4
+ 220 mg.l

-1 

NO3
2- 0,5 mg.l

-1 

NO2
- 0,14 mg.l

-1 

P 18 mg.l
-1 

 

Tabulka 11: Parametry garantované společností  Asio, s.r.o. 

[13] 

Parametry AS – NIKKOL 6 

CHSKCr 90 mg.l
-1 

NL 25 mg.l
-1 

BSK5 25 mg.l
-1 

Tato čistírna byla uvedena do provozu po rekonstrukci domu v Bohumíně. Je určena 

pro 35 ekvivalentních obyvatel (EO). 

Výsledné hodnoty jednak nesplňují hodnoty dané výrobcem, uvedené v tabulce 11, 

a také hodnoty podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (viz tabulka 4).  

Vzorek jsem odebrala z odtoku vyvedeného do recipientu a měl velmi nízký průtok. 

Z tohoto důvodu se domnívám, ţe v čistírně není dostatek vody, která by byla schopna kal 

s močovinou dobře nadimenzovat a její biologický proces tudíţ není schopen v takovéto 

koncentraci kal zpracovat.  

Čistírna je umístěna v obytném domě s 35 lidmi vesměs seniory, kteří dle mého 

názoru příliš vody nespotřebují. Myslím si, ţe pro tento dům by byl vhodnější septik 

popř. biologický septik s pravidelným vyváţením. 
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6. ZÁVĚR 

Ve většině případů jsou investory malých domovních čistíren obecní úřady, firmy 

nebo soukromí uţivatelé, kteří ne vţdy mají dostatek zkušeností s vodohospodářskou 

problematikou. To můţe vést k vysokým investičním nákladům nebo nevhodně zvolené 

technologii s důsledkem nedosaţení limitních hodnot na odtoku z čistírny.  

Kdo vypouští odpadní nebo zvláštní vody do vod povrchových nebo podzemních, 

je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými 

v povolení k jejich vypouštění. Při stanovení těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen 

přihlíţet k 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 

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

předkládání výsledků těchto měření [25] 

Myslím si, ţe i kdyţ je tato problematika pojmenována ve vodním zákoně, 

je nepodrobná a nedostatečná. Přístup společnosti k domovním čistírnám odpadních vod, 

jakoţ i k problematice ţivotního prostředí, je, jak jsem se v praxi přesvědčila, bezohledný. 

Vlastníka čistírny vesměs nezajímá ekologická stránka, tzn., co vypouští z čistírny, jestli 

tím nadměrně nezatěţuje ţivotní prostředí či neohroţuje funkčnost čistírny. 

Ve spoustě případů domovních čistíren odpadních vod je skutečnost taková, 

ţe vzorky z čistíren nikdo neodebírá a nekontroluje. Domnívám se, ţe kdyby bylo 

v legislativě přesně vymezeno, v jakých měsíčních intervalech má laborant příslušné 

akreditované laboratoře vodoprávním úřadem odebírat a vyhodnocovat vzorky 

vypouštěných odpadních vod, a případně za nadlimitní hodnoty udělovat sankce, byl by 

přístup společnosti k čistírnám lepší.  

Cílem mé diplomové práce bylo popsání způsobů čištění vody v rodinných domech, 

které se v současné době pouţívají. Dále jsem experimentálně vyhodnotila funkčnost 

mechanického způsobu čištění, jenţ je nejrozšířenější variantou tohoto čištění. Z výsledků 
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vyplynulo, ţe čistírny, ze kterých jsem vzorek odebírala, nesplňují všechny hodnoty 

(jednak dané výrobcem, jednak dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb.), jak je patrné z grafu 3. 

Z grafu je také patrné, ţe vzorek č. 2 (čistírna společnosti Ekocis), dopadl, co se týče 

splnění hodnot, nejlépe. 

 

Graf 3: Srovnání naměřených hodnot 
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