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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá popisem různých způsobů čištění odpadních vod přírodní 

cestou. Funkčnost jednotlivých čistíren je ověřena prozkoumáním a porovnáním odpadní a 

přečištěné vody. Zkoumání proběhlo prozkoumáním jednotlivých chemických ukazatelů 

dle technologických návodů. 

Klíčová slova: 

Biofiltr, zemní filtr, čistírna odpadních vod, přírodní způsoby čištění, vegetační kořenová 

čistírna. 

 

 

Abstract 

This diploma work deals with different approaches of waste waters cleaning by natural 

way. Functionality of particular waste water plants is attested by research and compare 

waste and cleaned  water. The exploration was made by research of particular chemical 

indicators as consistent of technological direction. 

Key words: 

Biofilter, ground filter, sewage treatment plant, natural ways of treatment, vegetation root 

treatment plant. 
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Použité zkratky

ČOV – čistírna odpadních vod 

KČOV – kořenová čistírna odpadních vod 

EO – ekvivalentní obyvatel 

BSK – biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK – chemická spotřeba kyslíku 

EU – Evropská unie 

OkÚ – Okresní úřad 
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Úvod 

Uplynulo jen několik desetiletí od doby, kdy si lidstvo začalo uvědomovat 

ohrožování a ničení životního prostředí vlastními odpadními produkty. Mrtvé vody a mrtvé 

lesy byly prvním varováním před nebezpečím nekontrolovatelné produkce odpadních 

látek, jimiž člověk devastuje životní prostředí [3].  

Už pradávní lidé věděli, že voda je nezbytnou součástí podmiňující existenci života 

na Zemi. Spolu se zemí, vzduchem a ohněm tvoří čtyřživlový model vesmíru. Věděli, že je 

to právě element vody, který v procese ustavičně opakujícího se koloběhu života a smrti 

stojí na samém počátku, že není jen symbolem, ale i podstatou zrodu. Věděli, že vodu 

potřebuje Země, aby mohla uskutečňovat zázrak růstu a vývoje, a že vodu potřebujeme 

i my lidé jako základní stavební prvek našeho těla.     

Za odpadní vodu je považována voda, která je jakýmkoli způsobem znečištěná. 

V dnešní době je v „kurzu“ myslet ekologicky. Proto se hledají různé možnosti, jak 

dosáhnout požadovanou čistotu vod co nejekologičtěji a nejlevněji. Mezi tyto způsoby 

patří i čištění odpadních vod přírodní cestou.  

Přírodní, někdy nazývané extenzivní způsoby biologického čištění odpadních vod, 

lidé využívají již tisíce let, ale teprve nedávno se začaly uplatňovat jako regulérní uměle 

realizované čistírenské technologie. Nejprve se jednalo o závlahu odpadními vodami, 

potom dočišťování rybníky, posléze to byl tzv. trativod (což byla obdoba půdního filtru), 

půdní filtry a v posledních třiceti letech jsou to umělé mokřady – vegetační kořenové 

čistírny [6].   

 Přírodní čištění je vhodné zejména tam, kde není vybudovaná kanalizace, případně 

v rekreačních oblastech. Tuto metodu mohou využívat celé obce, jak je blíže popsáno 

v praktické části. 

Tyto ideové fakty mě přiměly k tomu, abych svou pozornost věnovala právě čištění 

odpadních vod přírodní cestou, a následně si ověřila jejich funkčnost i v praxi. 
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1 Voda 

„Vodě byla dána čarovná moc být mízou života na Zemi."  

                                                                                                 Leonardo da Vinci  

Voda je základem všeho živého. Setkáváme se s ní od narození. Až 70 % zemského 

povrchu je pokryto vodou. Tato tekutina řídí celý zemský koloběh. Zajišťuje všechny 

základní podmínky pro naši existenci. Je vynikajícím rozpouštědlem, má relativně vysokou 

teplotu tání a bod varu a vysokou tepelnou kapacitu. 

Voda se vyskytuje ve třech skupenstvích:  

 Plynné (vodní pára) 

 Kapalné 

 Tuhé (led) 

1.1 Druhy vody 

Podle místa výskytu vodu dělíme na:  

 Srážkovou 

 Povrchovou 

 Podpovrchovou (společné označení pro půdní a podzemní vodu) 

Jakost vody se určuje jen u vod srážkových, povrchových a podzemních. 

Je využívána hlavně na: 

- Dopravu 

- Zemědělskou a průmyslovou výrobu 

- Osobní spotřebu 

- Výměnu tepla 

- Přeměnu energetického potenciálu 

- Rekreační účely  

V soustavě zdrojů biosféry má voda nezastupitelné a nenahraditelné místo, jak to 

implicitně vyplývá ze vztahových problémů určených celospolečenskými funkcemi 

(vlastnostmi) vody v životním prostředí. 
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Jsou to tyto funkce:  

 Biologické 

 Zdravotní a hygienické 

 Kulturně estetické a rekreační  

 Chladícího média a nositele energetického potenciálu 

 Dopravní 

 Politické a vojensky – strategické 

 Odpadového prostředí (recipientu) [1] 

1.2   Senzorické vlastnosti vody 

Jsme schopní rozpoznávat jednotlivé vlastnosti našimi smysly. Dělíme je  na:  

a) teplotu 

b) barvu 

c) zákal 

d) průhlednost 

e) pach 

f) chuť 
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1.3 Potřeba vody 

 

 

Tabulka 1 Základní skupiny oblastí pro zásobování vod. [4] 

Oblasti potřeby vody   

1. voda pro obytná pásma obcí voda pro zaměstnance závodů 

 
voda pro bytový fond, tj. pro přímou osobní spotřebu 

obyvatelstva na pití, vaření, umývání, praní a pod. 

 
voda pro občanskou vybavenost obce (kropení parků, hřišť, 

cest), veřejná a ostatní zařízení v obci 

2. voda pro průmysl 
voda pro provoz průmyslových závodů (technologická, 

chladírenská, napájecí apod.) 

3. voda pro zemědělství voda pro pracovníky v zemědělství 

 voda pro zavlažování 

 voda pro zemědělská zvířata 

4. voda na protipožární účely voda na zásobování požárních hydrantů 
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2 Odpadní vody  

Pod pojmem odpadní vody se rozumí takové vody, které jsou jakýmkoli způsobem 

znečištěné a je třeba jejich vyčištění před tím, než se vrátí do koloběhu vody. Svými 

fyzikálními, chemickými, fyzikálně-chemickými vlastnostmi mohou ohrozit jakost 

povrchových a podzemních vod. 

Klasifikace odpadních vod 

Podle jejich původu je rozdělujeme na: 

• splaškové – odpadní vody z domácností, sociálních zařízení, objektů společného 

stravování a ubytování apod., 

• městské – směs splaškových a jiných, hlavně průmyslových odpadních vod, které 

odtékají veřejnou kanalizací, 

• průmyslové – znečištěné vody z výrobního procesu, 

• zemědělské – znečištěné vody z rostlinné a živočišné výroby, drenážní vody 

z meliorací, 

• dešťové vody – vody z atmosférických srážek odváděné stokovou sítí, 

• jiné odpadní vody – sem patří nemocniční, chladící a jiné odpadní vody. 

 

Podle kvality rozeznáváme odpadní vody: 

• čerstvé 

• nahnilé 

• infekční 

• radioaktivní 

• toxické [1] 

2.1 Základní rozdělení technologií čištění vod 

Rozdělení technologií úprav odpadní vody záleží na charakteru odpadní vody, jejím 

původu a předpokládaném rozsahu znečištění. Procesy úpravy vody musíme vybrat tak, 

abychom za co nejvýhodnějších podmínek (technologicky, technicky, ekonomicky a co 

nejmenším zanášením dalšími látkami) dosáhli požadované jakosti vody. 
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Tyto technologie můžeme rozdělit do tří základních skupin. 

I. Fyzikální a fyzikálně – chemické čištění 

II. Chemické 

III. Biologické 

 

Fyzikální a fyzikálně – chemické dále dělíme na  

a) Sedimentaci 

b) Cezení 

c) Filtraci 

d) Flotaci 

e) Adsorbci 

f) Extrakci 

g) Iontovou výměnu 

h) Membránové procesy – reverzní osmóza, nanofiltrace, ultrafiltrace, 

mikrofiltrace, filtrace 

i) Odpaření 

j) Destilaci 

            Chemické metody dělíme na  

a) Neutralizaci 

b) Srážení 

c) Oxidaci, redukci 

d) Spalování 

 

Biologické metody dělíme na  

a) Aerobní 

b) Anaerobní 
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3 Samočisticí schopnost vody 

Samočištění je souhrn všech přirozeně probíhajících fyzikálních, chemických 

a biologických pochodů, kterými se snižuje koncentrace znečištění na daném úseku 

vodního toku. Samočištěním může znečištěný vodní tok dosáhnout opět svého původního 

stavu tím, že se znečišťující látky, obsažené v odpadní vodě, rozkládají v povrchové vodě 

na stabilní produkty a až na elementární prvky, jako jsou oxid uhličitý, vodík, methan, 

dusičnany, sírany, fosforečnany a voda [1].   

Mezi fyzikální procesy patří usazování (sedimentace) nerozpustných látek na dně, to se 

týká organických i anorganických částic, které mají větší hustotu než voda. Dále se 

uplatňují disperze a difuze. Ty rozptylují znečišťující látky. K jedněm z důležitých faktorů 

ovlivňujících samočištění vody patří i přechod kyslíku z ovzduší do vody. 

K chemickým procesům patří vzájemné působení látek, které se nacházejí v odpadní 

a povrchové vodě. Tento proces je možné nazvat i neutralizace, srážení, oxidace kyslíkem. 

Jedním z probíhajících jevů je i fotooxidace – fotochemický rozklad. Toto je vyvoláno 

viditelným nebo ultrafialovým zářením. 

Biologické samočištění je determinováno organizmy přítomnými ve vodě, a to především 

bakteriemi. Ty můžeme dělit podle více kritérií. 

Prvním je jejich vztah ke kyslíku:  

- aerobní 

- anaerobní 

- fakultativně anaerobní 

Druhým je jejich metabolismus: 

- autotrofní 

- heterotrofní 

Třetím kritériem je prostředí, v kterém žijí: 

- aerobní (žijí jen za přítomnosti kyslíku) 

- anaerobní (bez přístupu kyslíku) 
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- striktně anaerobní (v přítomnosti kyslíku zahynou) 

- anoxické (přechod mezi nimi) 

 

Faktory, které ovlivňují samočištění vody, jsou: 

 množství a rozložitelnost znečišťujících látek 

 toxicita přítomných látek 

 teplota 

 kvalita a kvantita biologického osídlení 

 koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě 

 vodnatost toku 

 rychlost toku vody 

 přítok 

 stupeň zředění nečistot 

3.1 Faktory ovlivňující samočištění 

Předpokladem pro průběh každého přirozeného samočištění je splnění určitých fyzikálních, 

chemických a biologických faktorů. 

Z fyzikálních faktorů jsou mimořádně významné sluneční světlo a teplota, které podmiňují 

fotosyntézu rostlin a vodních organizmů obsahujících chlorofyl. Také je důležité proudění 

a vlnění hladiny, které způsobuje turbulenci vody.  

Z chemických faktorů je obzvlášť významná koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě, 

který je výsledkem reaerace a dezooxygenace.  

 

Mezi určující biologické faktory přirozeného samočištění se především řadí dostatečné 

množství aktivních mikroorganizmů, které se podílejí na samočistící schopnosti toku. 

3.2 Kyslíkové poměry 

Pro samočištění jsou nejdůležitější kyslíkové poměry. Přirozené samočištění může probíhat 

delší dobu za předpokladu, že spotřeba kyslíku je neustále doplňována jeho dostatečným 

přísunem. Platí přitom vztah, který je možné vyjádřit takto: 
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Koncentrace kyslíku – spotřeba O2 + přísun O2 ≥ minimální koncentrace O2 (čištění vod-

samočištění). 

Od okamžiku, kdy se do povrchové vody dostaly látky, schopné se aerobně biochemicky 

rozkládat, začne koncentrace kyslíku ve vodě z počáteční hodnoty klesat, t.j. deficit kyslíku 

se zvyšuje. Se zvýšením deficitu se zvětšuje množství kyslíku, které se do vody dostává 

prostupem přes vodní hladinu – reaerace [4]. 
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4 Biologické čištění 

Další kapitola se zabývá principy biologického čištění odpadních vod. V tomto druhu 

čištění odpadních vod je podstatou napodobňování a zintenzivňování procesů, které 

probíhají při přírodním čištění tzv. samočištění. Biologické čištění je alternativou ke 

klasickému čištění, má stejnou účinnost – výjimku tvoří biologicky nerozložitelné látky.  

4.1 Biologické procesy 

Tyto procesy zabezpečují mikroorganizmy, které vyvolávají velké množství chemických, 

jakož i biochemických reakcí.  

Mikroorganizmy dělíme podle více kritérií. Ve vztahu ke kyslíku je dělíme na: 

 Aerobní, které potřebují k životu kyslík. 

 Anaerobní, žijící jen v nepřítomnosti molekulového kyslíku. 

 Fakultativní anaerobní, schopné růst v přítomnosti kyslíku i bez něho. 

Z hlediska metabolizmu se mikroorganizmy rozdělují na: 

 Autotrofní – na výživu nepotřebují organické látky. 

 Heterotrofní – nezbytně vyžadují pro svůj život organický zdroj uhlíku. 

Podle prostředí, v kterém žijí, se dají dělit na: 

 Aerobní (oxické) – v přítomnosti molekulového kyslíku, a tedy převládajícími 

formami, budou NO3-, NO2-, SO4
2-, PO4

3-. Striktně oxické organizmy zahynou bez 

přítomnosti kyslíku. 

 Anaerobní – bez přístupu kyslíku. 

 Striktně anaerobní – v přítomnosti kyslíku zahynou. 

 Přechod mezi nimi – anoxické, bez molekulového kyslíku, jen výjimečně je 

rozpuštěný kyslík [4]. 

4.2 Charakter znečišťujících látek 

Látky, které znečišťují vodu, můžeme rozdělit do několika skupin a podskupin, jako je to 

znázorněno v tabulce 2. 
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Tabulka 2 Charakter znečisťujících látek. [2] 

Označení skupiny Znečišťující látky Příklady 

1 Rozpuštěné ve filtrátu za filtrem 0,4 m 

1.1 - organické  

1.1.1 -biologicky rozložitelné cukry, mastné kyseliny 

1.1.2 - biologicky 
nerozložitelné 

azobarviva aj. 

1.2 - anorganické těžké kovy, sulfidy 

2 Nerozpuštěné  

2.1 - organické  

2.1.1 - biologicky rozložitelné škrob, baktérie 

2.1.2 - biologicky 
nerozložitelné 

papír, plasty 

2.1.3 - usaditelné celulosová vlákna 

2.1.4 - neusaditelné baktérie, papír 

2.1.4.1 - koloidní Baktérie 

2.1.4.2 - plovoucí Papír 

2.2 - anorganické  

2.2.1 - usaditelné písek, hlína 

2.2.2 - neusaditelné brusný prach 

   

Zatím neexistuje žádný ekonomicky přijatelný proces, při kterém by byly z odpadní vody 

odstraněny všechny znečišťující látky. Proto je potřeba do technologického procesu zařadit 

několik různých technologií. Volba jednotlivých technologií záleží na úrovni znečištění. 

Měly by být splněny tyto požadavky:  

 Proces musí být účinný. 

 Proces by měl být ekonomicky přijatelný. 

 Proces by neměl být příliš náročný na spotřebu energie. 

 Při procesu čištění by se neměly vnášet do čištěné odpadní vody další 
znečišťující látky. [2] 
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4.3 Porovnání aerobních a anaerobních procesů 

 Při aerobních procesech je konečným akceptorem elektronů molekulární kyslík. Anaerobní 

procesy využívají při získávání energie pro růst jiné akceptory elektronů než kyslík. Když 

jsou akceptory elektronů anionty NO3
-, NO2

-, SO4
2-, HCO3

-, vodní síra, N2, a další látky, 

mluvíme o anaerobní respiraci, když 

využívají mikroorganizmy pro zisk 

energie změnu energetické úrovně 

dostupných elektronů substrátu při 

přenosu na některý z meziproduktů 

buněčného metabolizmu nebo na ionty 

H+, mluvíme o anaerobní fermentaci. Viz 

obrázek 1. [2] 

 

4.4 Druhy biologického čištění 

Každý typ biologického čištění je něčím specifický, ale nejdůležitější je, aby se dosáhl 

požadovaný stupeň přečištění. Mikroorganizmům je potřeba vytvořit takové podmínky, 

aby byl jejich rozvoj rychlý. Toho dosáhneme buď dostatečným přísunem kyslíku do vody, 

nebo vytvořením striktně anaerobního prostředí.  

4.4.1 Aktivační čištění 

Odpadní voda, která prošla mechanickým přečištěním je promíchávána a je intenzivně 

provzdušňovaná. Do nádrže se přivede oživený (biologický) kal, tzv. očkovací. Po 

několika dnech či týdnech vytvoří vločky kalu oživené mikroorganizmy. Voda postupuje 

do tzv. dosazovací nádrže, odkud vyčištěná voda odtéká a vločky kalu, usazené na dně 

nádrže, se vracejí do aktivační nádrže. 

 

Obrázek 1 Porovnání aerobního a anaerobního rozkladu 
kyseliny octové. [2] 

a – anaerobní proces, b – aerobní proces 
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4.4.2 Biologické filtry 

 Biologické čištění, při kterém jsou mikroorganizmy na pevném 

podkladu a odebírají nečistoty z vody přes ně protékající, je 

principem biofiltrů. Odpadní voda musí být předtím dobře 

mechanicky vyčištěná. Podmínkou funkce biofiltrů je dobré 

provzdušnění jejich náplně. Mikroorganizmy vytvoří na povrchu 

náplně slizovitou vrstvu (biologický povlak), jejíž tloušťka se 

s přísunem živin postupně zvětšuje, zespod odumírá, odlupuje se 

a je vyplavovaná jako poměrně hutný a téměř nehnilobný 

biologický kal. Na principu biologické filtrace jsou založeny dva 

základní způsoby biologického čištění (viz obrázek 2). V málo 

zatěžovaných (pomalých) biofiltrech odsazená voda stéká přes 

náplň (z kamene, strusky 

nebo plastu) v intervalech, 

mezi nimi se náplň dobře prokysličí. Pomalé biofiltry 

jsou obvykle válcová tělesa s pokud možno 

stejnozrnnou náplní. Intervalového skrápění se 

dosahuje např. násoskou, překlopnou nádobou, popř. 

čerpadlem (viz obrázek 3).  Vyčištěná voda odtéká 

buď přímo, nebo po odsazení do recipientu. Kal ze dna 

dosazovací nádrže je periodicky odpouštěn k vysušení 

nebo přečerpán do usazovacího prostoru, kde sedimentuje s primárním kalem. Účinnost je 

v rozmezí 60 až 90 % podle BSK5. Vhodné jsou především pro malý počet obyvatel [3]. 

Rychlofiltry jsou tělesa podobná jako nízkozátěžové biofiltry, musí být však skrápěny 

trvale. Nepřetržité skrápění se dosahuje vracením části vyčištěné vody z dosazovací nádrže 

do přítoku k filtru. Při cirkulaci před usazovací nádrží je potřebné brát v úvahu větší 

hydraulické zatížení usazovacího prostoru. Naproti tomu biologický kal z dosazovací 

nádrže má příznivý vliv na průběh usazování, při kterém se získává jediný smíšený kal [3]. 

Tato metoda je vhodná pro větší množství obyvatel – 1000 EO. 

 

Obrázek 2 Schéma 
biologického filtru. [3] 

h – výška náplně 

Obrázek 3 Násosková nádržka pro 
periodické zkrápění pomalého biofiltru. 

[3] 
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4.4.3 Biodisky  

Kruhové disky na horizontální ose jsou 

při pomalém otáčení z části ponořené 

v odsazené odpadní vodě. Na discích se 

vytváří biologický povlak, který při 

ponoření odebírá živiny (nečistoty) 

z odpadní vody, při vynoření se 

okysličuje [3]. Podle stupně přečištění je 

potřebné zřídit dvoj až čtyřstupňové 

biodisky. Na obrázku 4 je znázorněna domovní čistírna s biodiskem. Možnost jejich 

využívání od 6 EO.  

4.4.4 Biologická nádrž (rybník)  

Do mělkých zemních nádrží s plochým dnem nečlenitého tvaru se přivádí mechanicky 

vyčištěná voda. Přívod kyslíku probíhá jednak hladinou prostupem ze vzduchu, tak i 

fotosyntézou zelených vodních rostlin, především řas [3]. 

4.4.5 Kořenová čistírna (KČOV) 

Řada vodních a bahenních rostlin (helofytů) vyrůstá nad vodní hladinu, zatím co jejich 

kořeny vyžadují trvalé ponoření ve vodě. Nadzemní část rostliny dopravuje vzdušný kyslík 

do části kořenové, kde ho 

uvolňuje. Mechanicky 

vyčištěná odpadní voda 

protéká horizontálně 

kořenovou částí helofytů, kde 

se biologicky čistí. 

Podmínkou funkce čistírny je, 

aby kořenový systém byl stále 

zatápěn vodou. KČOV jsou 

vhodné i pro nejmenší počet 

obyvatel [3]. KČOV 

prokázaly výbornou schopnost odstraňovat organické a nerozpuštěné látky, a proto byly 

Obrázek 4 Domovní čistírna s biodiskem [7].  

Graf 1 Přehled počtu kořenových čistíren v letech 1989 – 2008 [27]. 
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v 70. a 80. letech 20. století využívány téměř výhradně k čištění městských a domovních 

splaškových vod z malých zdrojů znečištění. Od konce 80. let 20. století se však použití 

kořenových čistíren (někdy v kombinaci s jinými typy umělých mokřadů) rozšířilo na 

téměř všechny druhy odpadních vod včetně průmyslových  a zemědělských [22]. Graf 1 

znázorňuje počet KČOV uvedených do provozu v České republice v letech 1989 – 2008. 

4.4.6 Písková filtrace, drenážní podmok, vsakování 

Při těchto způsobech biologického čištění se dobře mechanicky vyčištěná voda dočišťuje 

mechanicky – biologickým postupem. Pro trvalou funkci těchto zařízení je důležité dobré 

provzdušňování u pískového filtru a vhodné složení zeminy u podmoku a vsakování. 

Odbourávání nečistot zajišťují aerobní mikroorganizmy přichycené na substrátu, přes který 

voda protéká. Drenážní podmok a vsakování vyžaduje, aby hladina podzemní vody byla 

dostatečně hluboko [3]. Tato metoda je vhodná pro nejmenší počet obyvatel. 
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5 Přírodní čištění odpadních vod 

Přírodní čištění má jako každý druh čištění svoje výhody a nevýhody. V  tabulce 3 je 

rozdělení přírodních způsobů čištění odpadních vod a také možnosti využití.  

Hlavní rysy přírodního čištění odpadních vod jsou: 

Jednoduchost: rostliny a konstrukce jsou velmi jednoduché. Dokonce i malé stavební firmy 

mohou stavět a nekvalifikovaní pracovníci mohou vykonávat údržbu. 

Náklady: rostliny vyžadují nízké budovy a malé náklady na údržbu. Jsou mnohem 

výhodnější než konvenční (biologické) čistírny odpadních vod během provozní fáze, 

protože nevyžadují prakticky žádnou energetickou spotřebu. V těchto úpravách nejsou 

použity mechanické prostředky, čímž se snižují náklady na údržbu. Jediným limitujícím 

faktorem je dostupnost a cena pozemků pro umístění čistírny odpadních vod. 

Účinnost: přírodní čistírny odpadních vod jsou obecně účinné pro odstranění většiny 

znečišťujících látek. Účinnost je velmi závislá na klimatických podmínkách. 

Spolehlivost: přírodní systémy jsou velmi spolehlivé i v extrémních provozních 

podmínkách.  

Rozsáhlé přírodní systémy čištění odpadních vod jsou vhodné pro čištění  z malých nebo 

středních obcí nebo obcí s variabilní populací (v turistických oblastech) [16]. Viz obrázek 

5. 

 

 

Obrázek 5  Zblochan a Kohoutek luční. [17] 
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Tabulka 3 Různé využití přírodních způsobů čištění. [3] 

Přírodní způsoby čištění Možnosti využití zařízení 

a) Půdní filtry  

Vertikální filtry bez vegetace Čištění a dočištění srážkových a splaškových vod 

Vertikální filtry s vegetací Čištění a dočištění srážkových a splaškových vod 

b) Vegetační kořenové čistírny  

Horizontální povrchové proudění 

Čištění odpadních vod a znečištěných povrchových 

vod 

Horizontální podpovrchové proudění 

Čištění srážkových, splaškových odpadních vod 

a dočištění 

Vertikální s prouděním směrem dolů 

Čištění a dočištění splaškových odpadních vod – 

celoročně 

Vertikální s prouděním vzhůru Čištění odpadních vod, převážně v letním období 

c) Biologické nádrže  

Aerobní nízko a vysoko zatěžované 

Čištění znečištěných povrchových a komunálních 

odpadních vod 

Aerobní průběžně provzdušňované 

Intenzivní čištění odpadních vod při celoročním 

provzdušňování 

Dočišťovací nádrže a rybníčky 

Dočištění odpadních vod, třetí stupeň čištění 

odpadních vod 

d) Akvakultury a 

bioeliminátory  

Nádržní akvakultury 

Čištění a dočištění odpadních vod okřehky, řasami 

a jinými rostlinami 

Bioeliminátory 

Čištění odpadních vod ve žlabech s přepážkami 

z nárostů 

e) Závlaha čištěnými 

odpadními vodami  

Závlaha splaškovými odpadními 

vodami Vegetační závlahy, výjimečně celoroční provoz 

5.1 Předčištění a čištění odpadních vod 

Při přírodním čištění je vyžadováno důkladné předčištění splaškových odpadních vod. 
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Odpadní voda obsahuje asi třetinu mechanicky usaditelných látek, které je zapotřebí 

oddělit ještě před biologickým čištěním, a to ze tří důvodů [5]: 

 Výrazně tím snížíme zatížení biologického stupně, což můžeme uplatnit při jeho 

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

biologického stupně čistírny odpadních vod (ČOV). 

 Odstraněním části znečištění se sníží koncentrace odpadních vod natékajících na 

biologický stupeň, což je u všech přírodních způsobů čištění důležitý ukazatel. Je 

prokázáno, že je výhodné, pokud koncentrace BSK5 nepřesahuje výrazně 150 mg/l. 

Jelikož koncentrace neředěných splašků odtékajících z domácností je zhruba 400 

mg BSK5/l, je patrné, že potřeba snížení znečištění je velmi aktuální. 

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

jak po stránce biologické, vlastním snížením látkového zatížení, tak i po stránce 

fyzikální. Lze si jen těžko představit, že na nátokovou zónu aplikujeme odpadní 

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

které jsou obsaženy v odpadní vodě. 

Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá, že odpadní vody u ČOV využívajících 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 zdržení a kal z biologického stupně je deponován ve vlastním tělese tohoto 

stupně po celou dobu jeho životnosti, biologické nádrže se odkalují v dlouhých časových 

intervalech. Míra mineralizace (rozkladu) je tak vysoká, že jejím výsledkem je téměř 

inaktivní hmota srovnatelná s popelovinou a má velmi malý objem. Dá se říci, že 

vyčerpáním depozitních schopností u vegetační kořenové čistírny (VKČ) a některých 

půdních filtrů prakticky končí jejich životnost. I z tohoto důvodu je nutné co nejlepší 

předčištění [5]. 
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Na předčištění odpadních vod od malých producentů je možné využít žumpy, septiky, 

biologické septiky a septik SL. 

5.2 Umělé mechanicko-biologické čištění před přírodními způsoby 

čištění 

Přírodní způsoby čištění je možno s úspěchem používat rovněž k dočištění odpadních vod 

(jako druhý stupeň biologického čištění) tím, že je zařadíme za umělé způsoby čištění, 

kterými jsou biofiltry, biodisky, aktivace aj. Přednosti 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 možnost vyplavování se kalu do filtru. Při 

zvýšeném požadavku na kvalitu čištěné odpadní vody se přistoupí k navržení dvou 

biologických stupňů ČOV za sebou, prakticky se jedná o další ČOV; je vhodné jednotlivé 

typy kombinovat. Druhý stupeň biologického čištění vystačí s podstatným zmenšením 

filtrační plochy až na třetinu. 

Před přírodní (extenzivní) technologie je možno používat biofiltr, biodisky a výjimečně 

aktivaci. 

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

před biologickou nádrž; biologickou nádrž není vhodné zařadit před vegetační kořenovou 

čistírnu, protože řasy a sinice by zapříčinily biologickou kolmataci filtračního prostředí. 

Osvědčila se kombinace biofiltru s recirkulací, dosazovací nádrží a VKČ o velikosti 

filtrační plochy 1,8 m2/EO. Naproti tomu při kombinaci aktivační ČOV s vegetační 

kořenovou čistírnou hrozí vždy nebezpečí vyplavení kalu, který způsobuje kontaminaci 

filtračního prostředí [5]. 

5.3 Půdní (zemní) filtry 

Půdní filtr je v podstatě podzemní pískový filtr, kde dochází k biologickému čištění 

mechanicky předčištěných odpadních vod. Těleso sestává z vrchní rozvodové zóny, 

vytvořené z hrubého kameniva a drenáží, z vlastního filtračního tělesa tloušťky min. 70 

cm, tvořeného pískem frakce 1-4 mm a sběrnou vrstvou na dně nádrže, odkud jsou vody 

drenáží vloženou na nepropustné fólii odváděny do odtokové šachty. Celé těleso se nachází 
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pod terénem, takže jsou patrné pouze poklopy a odvětrávací potrubí, viz obrázek 6. 

 

Obrázek 6 Půdní filtr - zásyp filtru a umístnění zavzdušňovacích otvorů, úprava okolí. [5] 

Vlastní čištění probíhá tak, že na povrchu filtračního písku se vytvoří tenká vrstva 

(biologická membrána) rozloženého a biologicky oživeného materiálu (šlemu), která brání 

rychlému průtoku čištěné vody. Šlem vytvoří biologickou membránu, nad kterou se 

zadržuje odpadní voda až do výše max. 0,20 m a postupně infiltruje (prokapává) do 

vlastního filtračního tělesa. Tím dojde k biologickému čištění vody mikroorganismy, které 

tvoří membránu. V nižších částech filtru dochází k usazení vyplavených organických, 

většinou odumřelých látek. Vlivem dlouhé doby zdržení pak dochází k vysokému stupni 

mineralizace, takže kal z biologického procesu je prakticky v celém objemu deponován 

v tělese filtru po dobu jeho životnosti, což je asi 20 let [5].  

5.3.1 Volba vhodných filtračních materiálů 

Filtrační materiály půdních filtrů a vegetační kořenové čistírny vytvářejí prostředí pro 

rostliny a život mikroorganismů, zachycují suspendované látky, poutají fosfor apod. Při 

výběru vhodných filtračních materiálů pro půdní filtry se sledují zejména tyto vlastnosti: 

 Zrnitostní složení, struktura a textura zrn, trvanlivost a mrazuvzdornost materiálu. 

 Chemické složení, zejména obsah železa, manganu, hliníku, těžkých kovů aj. 

toxických látek. 
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 Fyzikální vlastnosti, měrná a objemová hmotnost, pórovitost, hydraulická vodivost. 

 Cena kameniva, jeho dostupnost, transportní vzdálenost. 

 Obsah jemných vyplavitelných minerálních částic a organických příměsí. 

 Schopnost poutat nutrienty a toxické látky. 

Jako filtrační materiály jsou nejvhodnější plavené říční štěrkopísky s oválnými zrny, 

převážně křemičitého původu, drcené lomové kamenivo, umělé materiály (drcená 

vysokopecní struska, plasty aj.), materiály s upravenými sorpčními vlastnostmi apod. 

Výběru vhodných filtračních materiálů pro půdní filtry a vegetační kořenové čistírny musí 

předcházet stanovení jejich vlastností. K základním rozborům patří stanovení zrnitostního 

složení podle ČSN EN 933-1 (sítový rozbor), stanovení geometrických vlastností 

kameniva podle ČSN 933-3, stanovení měrné, objemové hustoty a pórovitosti podle ČSN 

EN 1936, zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu podle ČSN 72 1176 a 

zejména stanovení hydraulické vodivosti Kf. Zvláštní pozornosti je třeba věnovat sorpčním 

vlastnostem filtračního materiálu a případnému obsahu toxických látek [5]. 

5.3.2 Uspořádání půdního (zemního) filtru 

Povrch zemního filtru musí být navržen a realizován v maximální dosažitelné rovině, 

protože je nezbytné, aby byla zapracována celá plocha. V případě místních nerovností by 

se nejnižší místa zapracovala přednostně a vlivem přetížení by došlo k nevratné kolmataci, 

bránící dalšímu využití. Je vhodné, aby byl rozvodný i drenážní systém odvětrán. 

Rozvodná drenáž bývá zpravidla odvětrána přívodní kanalizací. U větších filtrů se 

osvědčilo ponechat rozvodné šachty překryté mříží, nikoli poklopy. Odtokové potrubí je 

vhodné vždy odvětrat v nejvzdálenější části sběrných drénů. Odvětrání je vhodné napojit 

na drenáž tak, aby mohlo sloužit rovněž k případnému pročištění potrubí. Výdechy 

odvětrání musejí být umístněny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Vhodné je vyvést je 

do oplocení nebo tak, aby nebyla ohrožena jejich životnost. Výdech odvětrání sběrných 

drénů prakticky nikdy nezapáchá. Výdechy je rovněž nutno opatřit mřížkou, aby nehrozilo 

ucpání potrubí jak od vandalů, tak od zvířat. Uspořádání půdního filtru v kombinaci 

s biologickým septikem SL je znázorněno na obrázku 7. [5].   



 Bc. Elena Kozlová: Přírodní způsoby čištění odpadních vod 
 

22 
2011 

Obrázek 7 Schéma uspořádání půdního filtru umístněného za biologickým septikem SL. [5] 

5.4 Vegetační kořenové čistírny 

Můžeme je zařadit do skupiny ekologických způsobů čištění odpadních vod. Využívají 

procesy, které probíhají v mokřadním prostředí. Systém čištění pomocí KČOV existuje ve 

světě již přes 40 let, k významnému rozvoji u nás došlo zejména během posledních 20 let 

[21]. Můžeme je rozdělit do čtyř skupin: 

• Vegetační kořenové čistírny s horizontálním povrchovým prouděním 

• Vegetační kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým prouděním 

• Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem dolů 

• Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem vzhůru 

Kořenové čistírny představují v současné době možnou plnohodnotnou alternativou k 

běžným technologiím. Nacházejí uplatnění u lidí, kteří upřednostňují výhody přírodních 

postupů před technologickými, mají zájem o úspory energie a několikaletém horizontu i 

financí [14]. 

5.4.1 Výběr vegetace 

Mezi nejvhodnější mokřadní rostliny označujeme tyto druhy: 

 Rákos obecný (Phragmites australis) 

 Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea L. syn. Baldingera arudinacea Dum) 

 Orobinec úzkolistý a širokolistý (Thypa angustifolia, Thypa latifolia) 
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 Zblochan vodní (Glyceria maxima) 

 Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) [6] 

Existuje však velké množství dalších mokřadních rostlin, které je možno používat 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), skřípna lesní (Scirpus silvaticus), různé 

druhy ostřic (Carex sp.) aj [5]. 

5.4.1.1 Rákos obecný (Phragmites australis) 

Rákos je nejčastěji používanou rostlinou do 

vegetačních kořenových čistíren vzhledem ke  

schopnosti mohutného růstu podzemních částí 

(kořenů a oddenků) většinou do hloubky 60-70 cm 

(v příznivých podmínkách až do hloubky 1,5 m 

i větší). Nadzemní část dosahuje výšky až 4 m (v 

teplejších oblastech při bohatém zásobení živinami až 

6 m). Vegetativní rozmnožování dlouhými oddenky 

(délky až 5 m) je velmi rychlé a intenzivní. Hodí se spíše pro větší kořenové čistírny, ale 

běžně se používá i pro malé čistírny, pokud nemá být kombinován s jinými rostlinami, 

které časem vytlačí. Má tendenci se rozrůstat pomocí oddenků i mimo kořenové pole a je 

schopen prorůstat a ucpávat rozvody (viz obrázek 8) [5].  

 

5.4.1.2 Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea L. syn. Baldingera 

arudinacea Dum)  

Je dosti univerzální tráva pro využití ve vegetačních čistírnách. Má mohutně vytvořený 

kořenový systém propletený oddenky, který zasahuje do hloubky 0,2 až 0,3 m. Může za 

vhodných podmínek prorůstat i hlouběji. Na letněných rybnících nebo na rybnících 

s obnaženým pobřežím lze dobře odebírat materiál pro kořenové čistírny. Na jaře vytváří 

biomasu, která je od června vhodná jako píce pro dobytek, později má mnoho kyseliny 

Obrázek 8 Rákos obecný (Phragmites 
australis). [8] 
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křemičité. Lze ji kosit dva – třikrát ročně. Kvete od 

června do srpna, obilky dozrávají v srpnu a v září. 

Pokud se množí obilkami, je výsev nejlepší na 

podzim nebo záhy na jaře. Pro malé přírodní čistírny 

odpadních vod je vhodná forma Picta 

s panašovanými listy, která má dekorativní vzhled 

(viz obrázek 9) [5].  

5.4.1.3 Orobinec širokolistý a úzkolistý (Thypa 

angustifolia, Thypa latifolia) 

 Orobince jsou považovány za velmi vhodné rostliny pro vegetační kořenové čistírny. Jsou 

velmi odolné, schopné růst za různých podmínek prostředí a snadno se rozmnožují. 

Oddenky se rozrůstají horizontálně v povrchových vrstvách substrátu, kde vytvářejí hustou 

spleť výhonků, dlouhých 0,6 – 1,0 m. Orobince mohou dosahovat výšky až 2,5 m. 

Oddenky vysazené ve vzdálenosti 1 m mohou vytvořit hustý porost během tří měsíců. 

Velmi dobře se množí semeny. Daří se jim v širokém rozmezí teplot (10 – 30 °C) a pH (4 – 

10). Jsou vhodné zejména pro čištění odpadních vod s vysokým 

obsahem organických látek. Pro kořenové čistírny je vhodnější 

orobinec úzkolistý, poněvadž lépe snáší nižší hladinu podzemní 

vody [5]. 

5.4.1.4 Zblochan vodní (Glyceria maxima) 

Je všeobecně rozšířený a tvoří význačnou složku pobřežních 

rákosovin. Dosahuje výšky 0,5 až 2,5 m. V substrátu kotví 

dlouze plazivým oddenkem. Nejlépe roste v mělkých vodách 

s hloubkou 0,20 až 0,30 m, ale proniká i do hloubek kolem 0,50 

m. Má dlouhé vegetační období, což přispívá k jeho rozrůstání. Je-li mírná zima, pak svou 

vegetaci téměř nepřerušuje. Po odumření a posečení se rozkládá rychleji než orobinec a 

rákos (viz obrázek 10) [5].  

5.4.1.5 Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) 

  Je to vytrvalá rostlina dekorativního vzhledu, běžně se vyskytující na okrajích rybníků, na 

březích stojatých i tekoucích vod, v bažinách, tůních, vlhkých příkopech apod. Dorůstá 

Obrázek 10 Zblochan vodní 
(Glyceria maxima). [10] 

Obrázek 9 Chrastice rákosovitá (Phalaris 
arundinacea). [9] 
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výšky 0,50 – 1,50 m, má mečovité listy široké až 3 cm 

a krásné žluté květy. Rozmnožuje se buď vegetativně 

pomocí větveného oddenku, který může být až 0,50 

cm dlouhý, nebo semeny. Kvete od května do začátku 

července (viz obrázek 11) [5].  

5.4.2 Procesy probíhající ve vegetačních kořenových čistírnách  

Přírodní způsoby čištění odpadních vod využívají k odstraňování organického znečištění, 

živin i škodlivých látek z vody přirozené procesy probíhající v mokřadních, půdních a 

vodních společenstvech. Jsou založeny na řízeném průtoku předčištěné odpadní vody 

umělým mokřadem osázeným bažinnými rostlinami, u kombinovaných systémů případně 

též vodní kulturou s plovoucími nebo ponořenými vodními rostlinami, při aplikaci závlah 

též půdním prostředím. 

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: 

 Fyzikální – sedimentace, filtrace v porézním filtračním prostředí, fyzikální 

adsorpce, difuze, evaporace – fyzikální výpar vody z povrchu rostlin a substrátů. 

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

chemisorpce (chemická vazba na povrch substrátu) aj. 

 Bakteriologické a biologické. 

a. Bakteriologické procesy 

Probíhají v biologicky aktivní bláně na povrchu kořenů rostlin a substrátu a hrají 

podstatnou roli v čisticím procesu. Na rozkladu a odstraňování látek se účastní 

mnoho skupin baktérií s různým enzymatickým vybavením: na přeměnách 

dusíkatých látek bakterie proteolytické, amonizační, nitrifikační a denitrifikační, na 

rozkladu celulózy methanobakterie, celulolytické  a mykobakterie, na rozkladu 

Obrázek 11 Kosatec žlutý (Iris 
pseudacorus). [20] 
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tuků lypolytické bakterie, na rozkladu škrobu a cukrů amylolytické baktérie a na 

rozkladu sloučenin fosforu fosfobaktérie. Udává se, že v okolí kořenů mokřadních 

rostlin žije 10 až 100 biliónů mikroorganizmů. Pro čisticí proces je rozhodující celá 

výška filtračního prostředí. 

b. Biologické procesy 

Spočívají v odčerpávání živin, oxidu uhličitého a znečišťujících látek organického i 

anorganického původu rostlinami při jejich metabolismu (příjmu vody, fotosyntéze 

a dýchání), v transpiraci, což je fyziologický výdej vody přijaté ze substrátu 

vegetací [5]. 

5.4.2.1 Podíl rostlin na čisticím procesu v kořenových čistírnách 

 Přenášejí kyslík do kořenové zóny, a tím přispívají k průběhu čisticích procesů 

v aerobní vrstvě na povrchu kořenů a ke zlepšování kyslíkové bilance (přísun 

kyslíku rostlinami však není dostačující pro odbourávání přinášeného znečištění). 

 Kořeny rostlin poskytují substrát a vhodné prostředí pro rozvoj a činnost 

mikroorganismů, které jsou hlavními nositeli čisticích procesů. 

 Odčerpávají část živin a stopových prvků obsažených v odpadní vodě a využívají je 

k tvorbě rostlinné hmoty. Snižují tím eutrofizaci (nadměrnou produkci řas a sinic) 

v tocích a nádržích, do kterých je vyčištěná voda vypouštěna. Odstraňování fosforu 

a dusíku sklizní rostlin činí přibližně 5-10 %.  

 Odčerpávají, poutají a rozkládají mnoho látek nebezpečných pro životní prostředí 

(hlavně těžké kovy). 

 Transpirací převádějí značnou část vody odebrané ze substrátu rostlinami do 

ovzduší, a tím vytvářejí příznivé mikroklima v okolí přírodní čistírny. 

 V zimním období vytváří pokosená hmota a odpad částí rostlin tepelnou izolaci 

filtračního lože. 

 Dodávají estetický vzhled přírodní čistírně a jejímu okolí [5]. 

5.4.3 VKČ s povrchovým horizontálním průtokem   

Povrchový tok vody je charakteristický velmi malými průtočnými rychlostmi v nízké 

vrstvě vody. Tato okolnost zapříčiňuje intenzivní sedimentaci usaditelných částic na 

počátku půdního filtru a jeho postupné zanášení. Snížení průtočné rychlosti napomáhají 
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vlhkomilné, mokřadní a vodní rostliny. Na druhé straně, při tenké vrstvě vody, dochází  

zde k dostatečnému styku vodního prostředí s ovzduším a k dobrému okysličování vody. 

Tyto příznivé podmínky urychlují proces čištění a nitrifikace, a tím i výrazné snížení 

amoniakálního znečištění. Část uvolněných rostlinných živin je poutána biomasou. 

V zimním mrazivém období je nezbytné zvýšit hladinu, voda proudí pod ledem a v půdním 

prostředí. Při velkých mrazech odpojíme povrchovou sekci a veškerá odpadní voda se čistí 

pouze ve VKČ s podpovrchovým průtokem [6]. Na obrázku 12 je znázorněno půdorysné 

uspořádání soustavy vegetačních kořenových čistíren s povrchovým a podpovrchovým 

průtokem.  

 

Obrázek 12 Půdorysné uspořádání soustavy vegetačních kořenových čistíren s povrchovým 
a podpovrchovým průtokem. 

 1 -  přívod odpadní vody, 2 - česle, 3 - lapák písku, 4 - štěrbinová nádrž, 5,6 - rozdělovací šachtice, 7 - 
přívod odpadní vody, 8 - VKČ s povrchovým tokem, 9,11 - rozdělovací potrubí, 10 - VKČ s podpovrchovým 

prouděním, 12 - regulační šachtice, 13 - vodní tok, 14 - obtok, 15 - revizní šachtice, 16 - rozdělovací 
šachtice, 17 – odpad.  [6] 

5.4.4 VKČ s vertikálním průtokem 

Vertikálních systémů je řada typů, liší se podle směru proudění, stupně nasycení filtračního 

prostředí, vegetace aj. A dělí se na VKČ se:  

 Sestupným tokem s kontinuálním nebo diskontinuálním provozem a s nasyceným 

filtrem 

 Sestupným tokem s kontinuálním nebo diskontinuálním provozem a s částečně 

nasyceným filtrem 

 Vzestupným tokem s kontinuálním nebo diskontinuálním nátokem s plně 

nasyceným filtrem 

Tyto systémy se dají dále vzájemně různě kombinovat a řadit za sebe. Další výhodou je, že 

plocha filtru je menší než u horizontálního proudění a je zde možno pracovat s aerobním 



 Bc. Elena Kozlová: Přírodní způsoby čištění odpadních vod 
 

28 
2011 

prostředím. K novějším řešením, vhodným pro rekreační objekty provozované v letním 

období, patří VKČ s vertikálním prouděním vzhůru (viz obrázek 13) [5].  

 

Obrázek 13 Schéma uspořádání VKČ s vertikálním prouděním vzhůru. 

1 – biologický septik, 2 – přívod odpadní vody, 3 – jímka, 4 – rozdělovací šachtice, 5 – těsnící fólie s krycími 
geotextiliemi, 6 – rozdělovací potrubí, 7 – odvodní perforované potrubí pro zimní období, 8 – sběrný žlábek, 9 – filtrační 
prostředí, 10 – obrácený minerální filtr, 11 – regulační šachtice, 12 – odpad. [5] 

5.4.5 Provoz vegetačních kořenových čistíren 

Provoz VKČ spočívá v řádné údržbě mechanického stupně. U rodinných domů se většinou 

jedná o septik, případně o septik II. generace SL. Oba tyto typy je nutno pravidelně 

vyvážet, nejlépe jednou ročně, a to na podzim. Vlastní VKČ je vhodné jednou měsíčně 

prohlédnout a zkontrolovat:  

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

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

zarostlý výtok z trubky nebo odstranit usazeniny. 

 Porost – zejména ve vegetačním období je vhodné kontrolovat, zda se rostliny 

nerozrůstají mimo VKČ a případně je odstranit, a rovněž zkontrolovat zda 

nedochází k nadměrnému zaplavení. To lze odstranit buď vypletím, nebo 

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

porost. 

 Zda nedochází k nadměrnému povrchovému toku. Tento lze řešit regulací 

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

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 
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provozovaném poli má však tuto funkci zabezpečovat kořenový systém rostlin 

(zejména je vhodný rákos obecný). 

 Kvalitu vody na odtoku s vydaným vodohospodářským rozhodnutím, pomocí 

rozborů. V období mezi předepsanými rozbory senzoricky a vizuálně. Pokud je 

voda čirá bez zápachu, je patrně vše v pořádku. 

 Stav okolí VKČ a udržovat je průběžně v pořádku [5].       

5.5 Biologické nádrže 

Biologické nádrže patří do skupiny malých vodních nádrží a jejich dominantní funkcí je 

zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností přitékajících znečištěných 

povrchových a odpadních vod [6]. Rozdělení je v tabulce 4. 

Tabulka 4 Rozdělení malých účelových vodních nádrží. [5] 

Druh malých vodních nádrží Hlavní (dominantní) a vedlejší funkce 

Akumulační vodní nádrže, nadzemní, podzemní 

Akumulace srážkových vod, čištěných šedých 

vod, čištěných splaškových vod před dalším 

využitím 

Aerobní biologické nádrže, čisticí, dočišťovací  

Čištění a dočišťování splaškových vod 

z domácností a rekreačních objektů před dalším 

využitím 

Okrasné nádrže s víceúčelovým využitím 
Estetický účinek, využívání upravených 

srážkových vod a jejich krátkodobá akumulace  

Rekreační nádrže s víceúčelovým využitím 
Rekreační využití, využívání upravených a 

případně hygienizovaných srážkových vod 

Srážkové a infiltrační nádrže 
Využívání upravených srážkových vod především 

k obohacování podzemních zdrojů vody infiltrací 

5.5.1 Aerobní biologické nádrže 

Klasické aerobní biologické nádrže čistí znečištěné povrchové a splaškové odpadní vody 

v aerobních podmínkách, jejich rozdělení je uvedeno v tabulce 5. Aerobní proces nebo 

prostředí je takové, ve kterém je dostatečné množství molekulárního kyslíku, anaerobní 

proces nebo prostředí – kde není přítomen kyslík. Přebytečná biomasa se pravidelně 

odstraňuje [5].      
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Tabulka 5 Rozdělení malých aerobních biologických nádrží vhodných pro individuální stavby. [5] 

Typ aerobních biologických nádrží Možnost využití biologických nádrží 

Aerobní biologické nádrže 
Čištění předčištěných splaškových odpadních 

vod 

Aerobní usazovací nádrže 
Čištění znečištěných povrchových vod 

minerálními smyvy 

Průběžně provzdušňované biologické nádrže 
Čištění předčištěných splaškových odpadních 

vod 

Dočišťovací biologické nádrže Druhý biologický stupeň čištění odpadních vod 

Kombinované biologické nádrže 
Dočištění odpadních vod a krátkodobá 

akumulace 

 

Odpadní vodu je třeba před vtokem do aerobních biologických nádrží pečlivě předčistit, u 

nejmenších objektů se vystačí s biologickým septikem se zabudovaným lapákem tuků, u 

větších zařízení se 

navrhuje jednoduché 

funkční plně 

mechanické čištění. 

Z a erobních 

biologických nádrží 

se v praxi nejvíce 

používají dočišťovací 

biologické nádrže, 

které se zařazují za 

biologické čištění, kterým je vegetační kořenová čistírna, půdní filtr, případně i malá umělá 

čistírna odpadních vod [5]. Na obrázku 14 je znázorněno schéma průběhu čištění 

splaškových odpadních vod v aerobní biologické nádrži.  

Objekty na aerobních biologických nádržích 

a) Měrná zařízení - měrné přepady, žlaby, měrná zařízení v potrubí, měření výšky hladiny, 

analyzátory aj. 

Obrázek 14 Schéma průběhu čištění splaškových odpadních vod v aerobní 
biologické nádrži. 
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b) Rozdělovací a regulační objekty 

c) Nápustné a převodní objekty u jednotlivých nádrží 

d) Usměrňovací stavby, norné stěny v biologických nádržích 

e) Odběrné a výpustné objekty z biologických nádrží 

f) Bezpečnostní přelivy  

g) Aerační zařízení různého typu a uspořádání 

h) Zařízení na odstraňování nadbytečné biomasy a odkalování [10] 

5.5.2 Periodicky provzdušňované biologické nádrže 

Zařízení se skládá ze základního předčištění, které u malých zařízení tvoří biologický 

septik, na který navazuje minimálně dvojice aerobních biologických nádrží. První aerobní 

nádrž, hloubky 1,2-2,0 m, je periodicky provzdušňovaná buď hladinovými aerátory, nebo 

lépe jednoduchými mikrobublinkovými dnovými aerátory. Potřebný kyslík dodávají 

membránová dmychadla, resp. malá turbodmychadla.  

5.5.3 Dočišťovací biologické nádrže 

Patří k nejrozšířenějším zařízením, tvoří druhotný stupeň biologického čištění. Jejich 

hlavním úkolem je odstranění zbytkového 

organického znečištění, poutání značné části 

živin, odstranění podstatné části 

mikroorganizmů apod. Aby dočišťovací 

biologická nádrž plnila svoji funkci, musí být 

celá plocha nádrže rovnoměrně zatížená, což 

se zajistí usměrňovacími stavbami, 

průtočnými přepážkami a zejména plůtky 

z plastů, s velikosti ok 10 mm, umístěnými 

kolmo na směr proudění. Na síti se vytvoří 

řasové nárosty, které zvyšují čistící účinek a 

výrazně napomáhají k zrovnoměrnění 

průtoku. Těmito opatřeními se docílí 

podstatně vyššího dočišťovacího účinku, 

omezí se možnost vzniku zkratových a 

Obrázek 15 Schéma kombinace vegetační kořenové 
čistírny s biologickou nádrží. [5] 

1 – přívod odpadní vody, 2 – biologický septik, 3 –

vtok do vegetační kořenové čistírny, 4 – filtrační pole 

s mokřadní vegetací, 5 – výtok do biologické nádrže, 

6 – biologická nádrž, 7 – odběrné a výpustné 

zařízení, 8 – revizní šachtice, 9 – odpad 
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hustotních proudů mezi vtokem a výtokem. Síť je pomocí kluzných závěsů připevněna 

k ocelovému lanku, což umožňuje její snadné vyzvednutí a čištění. 

Příklad kombinace vegetační kořenové čistírny s přímo napojenou dočišťovací biologickou 

nádrží je znázorněn na obrázku 15. Vegetační čistírna je propojena s biologickou nádrží 

přechodovým štěrkokamenným filtrem. Plynulý provoz dočišťovacích nádrží vyžaduje 

pravidelné odstraňování nadbytečné biomasy a odkalování po několika letech provozu. Na 

výtoku z nádrže se umístí sítový koš na zachycování vodní biomasy, která se následně 

kompostuje.  

Dočišťovací biologické nádrže doplněné akumulačním prostorem se využívají k akumulaci 

vody například na závlahu vegetace. Krátkodobá akumulace umožňuje shromažďovat vodu 

v období dešťů, kdy závlaha není potřebná, a tuto využívat v době sucha [5]. 

5.5.4 Okrasné a rekreační nádrže 

Okrasné a rekreační nádrže patří rovněž do skupiny malých vodních nádrží, využívaných 

v individuální zástavbě (viz obrázky 16 a 17). U drobných staveb je můžeme napájet 

upravenými a UV zářiči hygienizovanými srážkovými vodami. Vzhledem 

k nerovnoměrnosti rozdělení dešťových srážek je výhodné předřadit těmto nádržím malou 

podzemní intervenční nádrž, která by v bezdeštném období uhrazovala ztrátu výparem.  

 

Obrázek 16 Okrasné jezírko napájené dešťovou vodou.  Obrázek 17 Koupací rybníček napájený dešťovou 

vodou. [5] 

5.6 Možnosti využití vodních kultur k čištění a dočišťování odpadních 

vod 

V širším významu značí akvakultura (vodní kultura) cílevědomé, plánované 

obhospodařování vodních ploch s cílem docílit dlouhodobě stálých výnosů vodní fauny a 



 Bc. Elena Kozlová: Přírodní způsoby čištění odpadních vod 
 

33 
2011 

flóry podle místních podmínek. Vodní kultury mohou být využívány pro čištění i 

dočišťování odpadních vod.  

Podle druhu vodních rostlin je možno rozlišit různé systémy, jejichž praktické využití je 

však v mnoha případech ve stadiu výzkumných projektů: 

 Systémy s plovoucími vodními rostlinami (okřelky – Lemna spp., Spirodela 

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

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, 

růžkatec – Ceratophyllum demersum, douška hustolistá – Egeria densa, hydrila – 

Hydrilla verticillata aj.) 

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

rodů Scenedesmus, Chollera a sinicemi – např. Spirulina sp.), s bažinnými 

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

řepa apod.) [5]. 

5.6.1 Systémy s plovoucími rostlinami 

Systémy s okřehky (Lemnaceae) je možno podle experimentálních výsledků bez problémů 

aplikovat v podmínkách mírného klimatického pásma pro čištění a dočišťování vod. 

Využíváním okřehků k čištění a dočišťování vody má řadu předností, ale i omezení:  

 Významě odčerpávají živiny i škodlivé látky z vody. 

 Nejsou omezovány ve svém rozvoji nedostatkem světla ani oxidu uhličitého. 

 Velmi rychle se rozmnožují. 

 Mohou znásobit svou biomasu v průběhu tří až pěti dnů, každá mateřská rostlina 

může vytvořit v průběhu životního cyklu až dvacet dceřiných rostlin. 

 Dají se snadno sklízet. 

 Zelenou hmotu (biomasu) je možno používat ke krmení zvířat (mají vysokou 

nutriční hodnotu, a to díky vysokému obsahu proteinů – 35 %). 

 Biomasa je vhodná ke kompostování. 
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Nedostatky: 

 Okřehky neposkytují dostatečný podklad pro uchycení mikroorganismů 

rozkládajících znečištění. 

 Jsou velmi náročné na dodržování sklizňového režimu, poněvadž odumřelá hmota 

klesá ke dnu a způsobuje druhotné znečištění [5]. 

5.6.2 Systémy s ponořenými vodními rostlinami 

Ponořené (submersní) rostliny přijímají živiny ze sedimentů i z vodního sloupce. Jsou 

schopny asimilovat živiny z odpadní vody, ale mohou růst pouze v dobře prokysličených 

vodách. Nehodí se proto pro vody s vysokým obsahem lehce rozložitelných organických 

látek a využívají se především pro dočištění. Odčerpávají rozpuštěný anorganický uhlík a 

zvyšují koncentraci rozpuštěného kyslíku vytvořeného fotosyntetickou činností rostlin. 

Tím vytvářejí předpoklad pro mineralizaci organických látek. Zvýšené hodnoty pH 

vytvářejí optimální podmínky pro těkání amoniaku a srážení fosforu. Praktické použití 

systémů s ponořenými rostlinami ještě není dostatečně ověřeno. Mohou být zařazovány 

zejména jako poslední část kombinovaného přírodního systému čištění odpadních vod [5]. 

5.6.3 Systémy s rostlinami kořenícími ve dně s listy plovoucími na hladině 

Tyto systémy například s lekníny 

(Nymphaea spp.) nebo stulíky 

(Nuphar sp.) jsou v praxi 

v přírodních čistírnách odpadních vod 

používány zatím jenom ojediněle, 

avšak u malých přírodních čistíren 

pro individuální objekty by mohly 

najít vhodné uplatnění – v podobě 

dočišťovacích nádrží (jezírek) na 

zakončení kombinovaných systémů čištění i pro svou estetickou hodnotu [5]. Leknín 

v okrasné dočišťovací nádrži je na obrázku 18. 

Obrázek 18 Leknín (Nymphaea sp.) v okrasné dočišťovací a 
odpařovací nádrži [5]. 
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5.6.4 Umělé plovoucí ostrovy 

Malé vodní nádrže s plovoucími ostrůvky s mokřadními rostlinami, které se kromě 

zpestření vzhledu významně podílejí na odčerpávání živin a škodlivých látek, výparu 

z vody. Poskytují útočiště pro ryby zvláště v zimních měsících, zlepšují kyslíkovou bilanci 

– obohacují vodu kyslíkem – a v zimě zabraňují souvislému pokryvu ledem [5]. 

  



 Bc. Elena Kozlová: Přírodní způsoby čištění odpadních vod 
 

36 
2011 

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této části diplomové práce se věnuji metodice chemických analýz, které jsem použila při 

sledování vzorků. Dále jsou zde popsána i odběrná místa a vyhodnoceny získané výsledky. 

6.1 Metodika chemických analýz 

Ke stanovení jednotlivých veličin jsem použila vypracované metodiky Institutu 

environmentálního inženýrství VŠB – TUO. Měření jsem prováděla v Laboratoři 

technologie vod. 

6.1.1  Stanovení CHSK dichromanem draselným (CHSKCr) 

Chemická spotřeba kyslíku je definována jako hmotnostní koncentrace kyslíku, která je 

ekvivalentní hmotnosti silného oxidačního činidla spotřebovaného, za přesně vymezených 

(uzančních) reakčních podmínek zpracování vzorku vody, na oxidaci oxidovatelných látek 

obsažených 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 slouží k odhadu organického znečištění vody. 

Tato metoda je založena na oxidaci organických látek obsažených 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. 

Použitá činidla: 

• Roztok A na stanovení CHSK, rozsah 100-1500 mg/l fy MERCK 

• Roztok B na stanovení CHSK, rozsah 100-1500 mg/l fy MERCK 

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 použít kyvety s obsahem obou roztoků 
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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 

vložila 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 použití nástavce pro kruhové kyvety. 

6.1.2 Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu 

Kyslík rozpuštěný ve vzorku vody reaguje s hydroxidem manganatým v alkalickém 

prostředí za vzniku ekvivalentního množství 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 množství 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 

Mn2+ + 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+ = Mn3+ + 3 H2O   (3) 

2 Mn3+ + 2 I- = 2 Mn2+ + I2    (4) 

Při titraci thiosíranem 

I2 + 2 S2O3
2- = 2 I- + S4O6

2-    (5) 

Po přídavku kyseliny sírové (za přítomnosti azidu sodného) 

3 NH3  + HNO2 = 5 N2 + 2 H2O   (6) 

Použitá činidla: 
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1. Síran manganatý, srážecí 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, srážecí 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 srážecího roztoku: 2 ml srážecího 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/cm3) se za stálého míchání vlije 

do čtyř dílů destilované vody. 

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

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. 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 množství 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 a doplní redestilovanou vodou na 100 ml. 

Kontrola roztoku jodidu: 2 ml roztoku KI se 100 ml destilované vody a 5 ml H2SO4 

zředěné v objemovém poměru 1:4 nesmějí po přidání 5 ml škrobového roztoku 

vykázat pozitivní reakci. 
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Postup stanovení: 

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

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

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

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

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

několikanásobným obrácením, až vznikla vločkovitá, dobře usaditelná sraženina 

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

manganitého. Vzorky bez kyslíku poskytnou bílou sraženinu hydroxidu manganatého.  

Po dokonalém usazení sraženiny 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 sraženina neunikla z láhve. Láhev jsem uzavřela, 

opláchla pod tekoucí vodou a obsah promíchala několikanásobným otočením láhve. 

Až se sraženina 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 žlutého zbarvení. Poté jsem 

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

odbarvený roztok odbarvil. 

6.1.3 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 rozložitelných 

organických látek ve vzorku vody. Koncentrace rozpuštěného kyslíku se stanoví odměrnou 

jodometrickou Winklerovou metodou v Alsterbergově modifikaci.  

 

Za standardní podmínky inkubace vzorku byly zvoleny: 

• Doba pětkrát 24 hod. (odtud BSK5, „pětidenní BSK“). 
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• Teplota 20 °C. 

• Vyloučení přístupu atmosférického kyslíku a světla. 

• Aerobní podmínky během celé inkubace. 

Dostatečné množství rozpuštěného kyslíku ve vzorku během celé inkubace je nezbytné pro 

průběh aerobních biochemických pochodů. Protože 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 než za 5 dní. K ředění vzorku se používá 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. 

• Aby koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku nebo zředěném vzorku 

po pětidenní inkubaci byla nejméně asi 3 mg/l. 

• Aby se koncentrace rozpuštěného kyslíku během pětidenní inkubace snížila 

nejméně o 2 mg/l. 

U neředěných vzorků samozřejmě neplatí podmínka minimální spotřeby kyslíku  2 mg/l, 

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. 

Použité chemikálie: 

1. Destilovaná voda k přípravě roztoků a zřeďovací vody.  

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

než 0,01 mg/l), volný chlor, chloramin a organické látky. Uchovává se v tmavé 

láhvi. 

2. Destilovaná voda nasycená kyslíkem. 

Pro přípravu této vody se ne dlouho skladovaná destilovaná voda (viz 1a) 

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

a chrání se před znečištěním. Zásobní skleněné, nejlépe tmavé láhve 
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na destilovanou vodu se nesmějí používat 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 železitý, 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 železitého. Zřeďovací voda 

se připravuje v den použití a kontroluje se slepým pokusem.  

8. Očkovaná (inokulovaná) zřeďovací voda. 

Připravuje se těsně před použitím. 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  přibližně tímto způsobem: K očkování zřeďovací vody 

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

rozložitelnými látkami je třeba použít jako inokulum čerstvou surovou splaškovou 

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

dobu 1 hod. Splašková voda užitá k inokulaci nesmí být starší než 24 hod. 

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

podmínce aerobního prostředí během celé inkubace. Doporučuje se dvojí ředění a 

ke korekci výpočtu BSK5 vzorku použít 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 
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se jako inokulum použije 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. 

2,8 ml koncentrované H2SO4 (ρ = 1,84 g/cm3) se odměří do 0,5 l destilované vody a 

touto vodou se doplní na 1 l. Roztok má koncentraci kolem 0,05 mol/l. Titr 

kyseliny sírové se stanoví na standardní roztok uhličitanu sodného o koncentraci 

0,05 mol/l: 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. 

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 žádné 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 množství vzorku (přidala jsem 

takové množství, které vyplývá z výsledku stanovení CHSK a se srovnáním s tabulkou), 

doplnila zřeďovací vodou na objem 1 l a promíchala. Naředěný vzorek musí být nasycen 

vzdušným kyslíkem a mít teplotu 20 °C ± 1 °C. Poté jsem naplnila dvě inkubační 

kyslíkové láhve s označením vzorků 0. den a 5. den.  
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Dále jsem postupovala podle stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu, fixací 

vzorku. 

Výpočet: 

BSK5 v mg/l se vypočítá podle vzorců: 

a) pro neředěný vzorek: 

BSK‘5 = cm0 (O2) – cm5 (O2)     

b) pro vzorek ředěný zřeďovací vodou bez inokula: 

=
− − ´ 10 −  .  10

 .  10
 

BSK5  pětidenní biochemická spotřeba kyslíku vzorku vody (mg/l) 

BSK‘5                   pětidenní biochemická spotřeba kyslíku zřeďovací vody (mg/l). Vypočítá se 

podle vzorce a) pro koncentrace rozpuštěného kyslíku ve zřeďovací vodě nultý a pátý den. 

6.1.4 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 množství látek zbylých po vysušení vzorku do konstantní hmotnosti. 

Diference celkové hmotnosti vzorku a jeho sušiny určuje vodní podíl, protože 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 složku vázána nejvýše molekulárními silami. Tato voda 

tvoří podstatný podíl z jejího celkového množství.  

Filtračním zařízením se na filtru zachytí nerozpuštěné látky z přesně odměřeného množství 

homogenizovaného vzorku. Hodnota nerozpuštěných látek se získá vysušením filtru 

v sušárně při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti.  
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Postup stanovení: 

Připravila jsem si filtr předem vysušený v sušárně při 105 °C a zvážený 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). 

Množství nefiltrovaného, dokonale homogenizovaného vzorku se volí tak, aby hmotnost 

sušiny byla mezi 5 až 50 mg. Filtr jsem připevnila do filtračního zařízení a za sníženého 

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 zvážila.  

Výpočet: 

0

21
6

m V

)m(m .10
  (NL)c

−

=    (mg/l) 

kde je: 

cm(NL)  hmotnostní koncentrace nerozpuštěných látek v mg/l 

m1  hmotnost filtru spolu s miskou po vysušení (mg) 

m2  hmotnost filtru spolu s miskou před stanovením (mg) 

V0  objem vzorku použitý pro stanovení (ml) 
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6.2 Charakteristika vzorků 

V diplomové práci hodnotím vzorky ze tří kořenových čistíren označených jako vzorek č. 

1, 2 a 3. 

Vzorek č. 1; Obec Číčenice (viz obrázek 19), 490 EO

 

Obrázek 19 Obec Číčenice. [11] 

V této obci se nachází vegetační kořenová čistírna, která slouží k vyčištění odpadních vod 

pro zhruba 490 EO, viz obrázek 20. Vzhledem k umístění KČOV v inundačním území 

Radomilického potoka jsou objekty KČOV osazeny na násypu. KČOV se skládá 

z mechanického a biologického stupně. Mechanická část je tvořena dešťovým 

oddělovačem OK1, lapákem písku s česlemi, čerpací jímkou a štěrbinovou nádrží. 

V biologické části jsou 4 kořenová pole o celkové výměře 2784 m2 a stabilizační nádrže 1, 

2 o celkové ploše 0,30 ha. Na odtoku za KČOV jsou 4 měrné šachty pro měření jakosti a 

množství odpadních vod, odtok ze stabilizačních nádrží je měřen u výpustného zařízení. 

Vyhnilý kal ze štěrbinové nádrže je odvodněn na 2 kalových polích s odtokem přebytečné 

kalové vody zpět do mechanického stupně přes čerpací jímku. Štěrbinová nádrž a kalová 

pole jsou zakryty. Součástí stavby KČOV je kopaná studna o hloubce 5,5 m, která je 

využívaná jako zdroj oplachové a závlahové vody. Maximální roční odběr byl navržen 

Qmax = 28,8 m3/rok [13]. Na obrázcích 21 a 22 jsou znázorněny filtrační pole a domeček na 

nářadí. 
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Obrázek 20 Informační tabule. Foto autor, 2011 

 

Obrázek 21 Filtrační pole. Foto autor, 2011        Obrázek 22 Domeček na nářadí. Foto autor, 2011 

Kořenová čistírna odpadních vod je umístněna hned za vstupem do obce. Podle § 8 odst. 1 

písm c) vodního zákona a s přihlédnutím k imisním standardům podle přílohy č. 3 

k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, je vypouštění předčištěných odpadních vod z vegetační 

kořenové čistírny odpadních vod do vod povrchových, do Radomilického potoka, č.h.p. 1-
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08-03-086, číslo hydrogeologického rajonu 632, v

obci Číčenice, v katastrálním území 

Tabu

Emisní limity 
Př

BSK5 

CHSKCr 

NL 

 

Vzorek splňuje všechny dané limity 

vod je poměrně mladá, takže dané výsledky jsou velmi pot

bude dáno tím, že město Vod

osobu, která řeší případné problémy. Obyvatelé jsou spokojeni, 

Tabulka 
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íslo hydrogeologického rajonu 632, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, 

enice, v katastrálním území Číčenice, v následujícím rozsahu

Tabulka 6 Limity pro vypouštění vyčištěné vody. [13] 

Přípustné znečištění 

„p“ (mg/l) 

Maximální znečištění 

„m“ (mg/l) 

35  70  

125  190  

35  70  

uje všechny dané limity - viz tabulky 7 a 8. Tato kořenová 

ě mladá, takže dané výsledky jsou velmi potěšující zprávou. Podle všeho to 

ěsto Vodňany má pro správu této čistírny samostatnou správcovskou 

řípadné problémy. Obyvatelé jsou spokojeni, čistírnu si chválí.

Tabulka 7 Přítok.                                           Tabulka 8 Odtok.

řečištění přítokové a odtokové vody je znázorně

Graf 2 Porovnání přečištění KČOV Číčenice. 

CHSKCr
NL

Porovnání přečištění

Parametry KČOV KČOV

BSK5 37,19 mg/l 15,02 mg/l

CHSKCr 170,25 mg/l 148,37 mg/l

NL 72 mg/l 24 mg/l

ní odpadních vod 

47 

českém, okrese Strakonice, 

následujícím rozsahu – tabulka 6: [13] 

 

Roční bilance 

1,034 t/rok 

3,695 t/rok 

1,034 t/rok 

řenová čistírna odpadních 

ěšující zprávou. Podle všeho to 

istírny samostatnou správcovskou 

čistírnu si chválí. 

Odtok. 

ítokové a odtokové vody je znázorněno v grafu 2.

 

Přečištěná [mg/l]

Odpadní [mg/l]

ČOV 

mg/l 

148,37 mg/l 

24 mg/l 
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Vzorek č. 2; Obec Hostětín (viz obrázek 23), 280 EO 

 

 
Obrázek 23 Obec Hostětín. [18]

Kořenová čistírna odpadních vod (KČOV) v Hostětíně byla postavena v roce 1996 a stala 

se tak první čistírnou svého druhu na východní Moravě, viz obrázek 25 - letecký pohled na 

KČOV a Hostětín a obrázek 24 - pohled na KČOV. Díky provozu čistírny byla v obci 

odstraněna stavební uzávěra, která trvala od sedmdesátých let 20. století, od dokončení 

vodárenské nádrže Kolelač. Toto opatření omezovalo výstavbu v obci, která byla bez 

čištění odpadních vod pro vodárenskou nádrž významným zdrojem znečištění. Na celkové 

investici se vedle obce Hostětín podílel především Okresní úřad v Uherském Hradišti a 

částečně i Ministerstvo životního prostředí ČR programem revitalizace říčních systémů 

[19]. 

 
Obrázek 24 Pohled na KČOV.[17]
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Technické řešení 

Jako první stupeň čištění fungují septiky 

v jednotlivých domech. Mechanický 

stupeň pak slouží k zachycování 

nerozpuštěných látek a organického 

znečištění vázáného na tyto látky a také 

k ochraně filtračních polí a nádrže před 

rychlým ucpáním a zanesením. 

Biologický stupeň (umělý mokřad) je 

místem, kde probíhají hlavní mikrobiální 

procesy čištění odpadních vod, a to 

bakteriemi na kořenech mokřadních 

rostlin. Je tvořen dvěma filtračními poli o 

celkové ploše 1 240 m2, která jsou 

vyplněna hrubým kamenivem (50-120 

mm) a jemnější frakcí (štěrk o zrnitosti 4-

8 mm) o celkové mocnosti 1 m. Filtrační 

pole jsou izolována PVC fólií a geotextilií 

a osázena chrasticí rákosovitou a rákosem 

obecným. Dvě filtrační pole umožňují sériový nebo paralelní průtok vody čistírnou. Na 

jednom filtračním poli převažuje chrastice rákosovitá, která vytváří relativně větší 

množství biomasy a zpravidla se kosí dvakrát ročně, na druhém poli převažuje rákos 

obecný, který stačí pokosit jednou za rok. Hladina vody je při běžném provozu udržována 

asi 10 cm pod povrchem filtračního lože a lze ji regulovat jednoduchým zařízením 

v odtokové šachtě. Umělý mokřad vytváří přirozené prostředí pro řadu dalších rostlin a 

živočichů. Dočišťovací stupeň je zařazen vzhledem k přísnějším nárokům na kvalitu 

vypouštěných vod. Tvoří jej nádrž o ploše zhruba 900 m2, která je napájena vyčištěnou 

vodou z čistírny. Navazuje na biokoridor tvořený vodním tokem a přilehlou mezí, je 

rovněž místem, které hostí ptáky či obojživelníky [19]. Na obrázku 26 je znázorněn 

technický popis KČOV. 

Obrázek 25 Letecký pohled na obec Hostětín a KČOV. 
[17] 
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V následující tabulce 10 jsou uvedeny přípustné koncentrace stanovené rozhodnutím OkU 

Uherské Hradiště ze dne 27. září 2000.  

 
Obrázek 26 Technický popis hostětínské kořenové čistírny. [17] 

A1 – Odlehčovací šachta, A2 – dešťová nádrž, A3 – lapák písku, A4 – mělká kombinovaná nádrž, A5 – 

provozní přístřešek, B1 a B2 – filtrační lože, B3 – rozdělovací potrubí, B4 – sběrné potrubí, C1 – nádrž, C2 – 

odběrný objekt, C3 – výpustný objekt 

 

Tabulka 9 Přípustné koncentrace KČOV Hostětín 

Emisní limity 
Přípustné znečištění 

„p“ (mg/l) 

BSK5 20 

CHSKCr 70 

NL 25 
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Tabulka 

Parametry

BSK

CHSK

NL

 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v

vyhovují hodnotám v tabulce 

poukazují na dobrý technický stav a o dobrou starostlivost Centra Veronica o ni. Obyvatelé 

obce jsou na tuto čistírnu zvyklí a jsou spokojeni.

Porovnání přečištění je graficky znázorn
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Tabulka 10 Přítok.                                       Tabulka 11 Odtok

Parametry KČOV KČOV

BSK5 38,3 mg/l 19,3 mg/l

CHSKCr 86 mg/l 45 mg/l

NL 24 mg/l 20 mg/l

ené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 10 a 11. Koncentrace jsou v

vyhovují hodnotám v tabulce 9. Tato KČOV je v provozu od roku 1996 a její výsledky 

poukazují na dobrý technický stav a o dobrou starostlivost Centra Veronica o ni. Obyvatelé 

čistírnu zvyklí a jsou spokojeni.  

č ění je graficky znázorněno v grafu 3. 

Graf 3 Porovnání přečištění KČOV Hostětín. 

CHSKCr NL

Porovnání přečištění

ní odpadních vod 

51 

Odtok. 

ČOV 

19,3 mg/l 

45 mg/l 

20 mg/l 

. Koncentrace jsou v pořádku – 

provozu od roku 1996 a její výsledky 

poukazují na dobrý technický stav a o dobrou starostlivost Centra Veronica o ni. Obyvatelé 

 

Odpadní [mg/l]

Přečištěná [mg/l]
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Vzorek č. 3; Město Spálené Poříčí (viz obrázek 27), 1800 EO 

 

Obrázek 27 Město Spálené Poříčí. [23] 

Výstavba KČOV o celkové ploše 2500 m2 začala v březnu 1992, v listopadu téhož roku byl 

zahájen zkušební provoz. 

Kanalizace ve městě je jednotná. V prvním roce bylo na čistírnu napojeno asi 350, ve 

druhém 600 a v konečné fázi 700 obyvatel. Občané přijali kořenovou čistírnu pozitivně. 

V roce 2000 se zastupitelstvo Spáleného Poříčí rozhodlo rozšířit kořenovou čistírnu o další 

část pro 800 obyvatel. Další napojování kanalizačních větví na hlavní přivaděč v roce 2001 

totiž umožnilo připojit na KČOV již okolo 1500 občanů. Druhá část byla dokončena v roce 

2001. V současnosti se čistírna rozprostírá na ploše zhruba 5400 m2. Do předčištění bylo 

již zahrnuto i srážení fosforu, které je umístěno v česlové šachtě a funguje tudíž i pro 

starou část [24]. Na obrázku 28 jsou znázorněny první čtyři filtrační pole v KČOV Spálené 

Poříčí. Odtok vody z KČOV do říčky Bradavy je zobrazen na obrázku 29. V tabulce 12 

jsou uvedeny přípustné limity. 
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Obrázek 28 KČOV Spálené Poříčí [26]. 

 

Obrázek 29 Odtok do říčky Bradavy [26]. 

Tabulka 12 Přípustné koncentrace KČOV Spálené poříčí [26]. 

Emisní limity 
Přípustné znečištění 

„p“ (mg/l) 

BSK5 30 

CHSKCr 100 

NL 30 
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Tabulka 13 Přítok.                                 Tabulka 14 Odtok.

Parametry KČOV KČOV

BSK5 47,2 mg/l 13,7 mg/l

CHSKCr 89,1 mg/l 35,3 mg/l

NL 36,4 mg/l 7,2 mg/l

Graf 4 Porovnání přečištění KČOV Spálené Poříčí. 

ené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 13 a 14. Tyto hodnoty spl

ř čištění na KČOV Spálené Poříčí a graf 5 zachycuje 

CHSKCr NL

Porovnání přečištění

ní odpadních vod 

54 

Odtok. 

ČOV 

13,7 mg/l 

35,3 mg/l 

7,2 mg/l 

 

. Tyto hodnoty splňují limit. V grafu 

zachycuje účinnost KČOV 

Odpadní [mg/l]

Přečištěné [mg/l]
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Graf 5 Účinnost KČOV Spálené Poříčí v letech 1997 – 2005[26]. 

Během provozu čistírny nikdy nedošlo k zásadním problémům. Údržba spočívala 

především v kontrole hladiny čištěné vody v polích, odebírání vzorků, čištění lapače písku 

a česlí a kontrole porostu rostlin (směs rákosu obecného a chrastice rákosovité). 

Zabezpečuje se především úklid nadzemní biomasy rákosu 1x ročně, dále to jsou dvě 

hodiny denní údržby jednoho pracovníka a 2x ročně odvoz 2 až 3 fekálních vozů kalu ze 

štěrbinové nádrže [24]. 

Celkové investiční náklady činily v první etapě částku 2 200 000 Kč, v etapě druhé 

5 500 000 Kč [24]. 
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7 Závěr 

Čistota vod již není úzce kvalitativní záležitostí a stala se důležitým pojmem 

historicky se vyvíjejícího poznání o vodě. Čistota vod čím dál adekvátněji odráží podstatné 

změny v přirozené jakosti vod vyvolané lidskou činností, a zejména změny ve vztahu mezi 

existencí života na Zemi a hydrosférou. Důležitým rysem tohoto vztahu je mnohotvárnost 

použitelnosti a využívání vody, tak i rozmanitost látek, které do ní vypouštíme [1].  

Jak jsem měla možnost se přesvědčit, v dnešní době lidé začínají myslet 

ekologicky, proto vznikají stále nové a nové možnosti čištění odpadních vod. Samozřejmě, 

nejlepší by bylo vodu vůbec neznečišťovat, a když je už znečištěná, alespoň co 

nejšetrnějším způsobem k životnímu prostředí. Díky větší informovanosti obyvatelstva, 

strukturálním fondům EU a dalším faktorům jsou dnes dávány do popředí šetrnější 

způsoby a mezi ně řadíme i přírodní způsoby čistění odpadních vod.  Na území Evropy 

mají tyto způsoby delší tradici, existuje tam už několik tisícek kořenových čistíren 

odpadních vod. V České republice byla první KČOV vytvořena v roce 1992 a od té doby 

jejich popularita značně vzrostla. Nejspíš to bude zapříčiněno tím, že jsou důkazy o jejich 

funkčnosti (viz tabulka 15), byly odstraněny některé technické problémy apod.   

Tabulka 15 Účinnost kořenových čistíren v ČR. [25] 

 
n=počet ročních průměrů, N = počet KČOV. Průměrná účinnost vypočítaná na základě účinnosti 
jednotlivých čistíren. 
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Čištění pomocí kořenové čistírny odpadních vod není jediným přírodním způsobem 

čištění odpadních vod. Patří sem i půdní filtry. Půdní filtr je v podstatě podzemní pískový 

filtr, kde dochází k biologickému čištění mechanicky předčištěných odpadních vod [5]. 

Mezi další způsoby patří i čištění pomocí akvakultur. Tato oblast je velice mladá a 

v dnešní době je v experimentální fázi. 

Posledním způsobem jsou malé účelové vodní nádrže, které se využívají zejména 

v rekreačních objektech a rodinných domech. Zlepšují kvalitu vody a esteticky dotvářejí 

okolí. 

Změnou legislativy se tyto možnosti přírodního čištění staly dostupnějšími. Sice 

orientace v legislativě je velice náročná a její obsah není podrobný. 

Cílem mé diplomové práce bylo popsat možnosti přírodních způsobů čištění 

odpadních vod, které jsou v dnešní době využívány. Dále jsem si ověřila funkčnost třech 

kořenových čistíren, jelikož mě nejvíce zaujaly. Podle dosažených výsledků je patrné, že 

tento způsob čištění je dostatečný jak pro rodinné domy, tak i celé obce. Všechny testované 

vzorky splňují limity. 
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