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Anotace 

Následující bakalářské práce se zabývá problematikou čištění odpadních vod ve 

vegetačních kořenových čistírnách. 

První část této bakalářské práce se zabývá rozdělením, konstrukcí, biologií, odstraňováním 

znečištění a provozní problematikou vegetačních kořenových čistíren odpadních vod. 

Obsahem druhé části je řešení konkrétní kombinované vegetační kořenové čistírny pro 

hospodářskou část Zoo Ostrava. Tato část obsahuje celkový souhrn vstupních dat, návrh 

vegetační kořenové čistírny, základní výpočet rozměrů kořenových polí čistírny, popis 

funkce a návrhovou výkresovou dokumentaci. 
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Summary 

This next bachelor thesis is deals with problems wasterwater treatment in vegetative root 

cleaners. 

First part this bachelor thesis is deals with the fission, construction, biology, waster 

treatment, operation vegetative root cleaners. 

Second part this bachelor thesis is solve concrete composite vegetative root cleaners for 

services department Zoo Ostrava. This part includes koncept, basic calculation dimensions 

Roth zones, description and basic drawings. 
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1. Úvod 

V současné době jsou vegetační kořenové čistírny jednou z nejdiskutovanějších 

alternativních environmentálních metod čištění komunálních odpadních vod jednotlivých 

producentů a malých měst do 1200 EO. Jejich význam v procesu také zvyšují rostoucí 

poţadavky na kvalitu vypouštěné odpadní vody a zároveň nárůst některých prvků 

znečištění těchto vod. [2] 

V poslední době byla vývoji tohoto způsobu čištění věnována značná pozornost, zvláště 

pak ve Spojených Státech Amerických, Skandinávských zemích nebo například ve Velké 

Británii. [4] 

Umělé mokřady jsou jedním ze systémů, které jsou nejbliţší přirozeným pochodům ve 

volné přírodě, a proto disponují velkými předpoklady pro začlenění do přirozeného 

prostředí naší kulturně-hospodářské krajiny. [3,4] 

Vegetační kořenové čistírny v současnosti, společně s dalšími druhy přírodních způsobů 

čištění, tvoří druhý stupeň na čistírnách odpadních vod. Tomuto stupni přírodních čistíren 

pak většinou předchází mechanické předčištění, skládající se u malých producentů z SL 

nebo biologických septiků, u větších producentů pak z česlí, lapáků písku, štěrbinových 

nádrţí a v některých případech jednoduchých lapáků tuků. [3,4] 

O moţnosti vyuţití tohoto přírodního způsobu čištění odpadních vod rozhoduje především 

charakter a sloţení odpadních vod, konstrukce stokové sítě, kapacita toku z pohledu 

přiváděného zbytkového znečištění, především pak různými formami dusíkatého 

znečištění, a mnoţství napojených ekvivalentních obyvatel, dále jen EO, jelikoţ jsou tyto 

způsoby čištění velmi náročné na uţitnou plochu. [1,2,3,4] 

První část této bakalářské práce se zabývá nastíněním základní problematiky vegetačních 

kořenových čistíren a zásadami pro jejich navrhování a konstrukci, především pak 

v klimatických a přírodních podmínkách České republiky. 

Druhá část této práce se zbývá návrhem konkrétní vegetační kořenové čistírny odpadních 

vod pro hospodářskou část Zoologické Zahrady Ostrava příspěvkové organizace, jako 

alternativy k v současnosti pouţívanému biologickému způsobu čištění splaškových 

odpadních vod z tohoto provozního úseku. 

1.1 Cíl bakalářské práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh vegetační kořenové čistírny na čištění 

splaškových vod z odkanalizování hospodářského úseku Zoologické Zahrady Ostrava 

příspěvkové organizace. 
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2. Teoretický rozbor 

2.1 Historie vegetačních kořenových čistíren 

Mokřady jsou k čištění odpadních vod vyuţívány jiţ více neţ sto let. V minulosti se však 

jednalo spíše o čištění odpadních vod pomocí zavlaţování na filtračních polích. 

První plnoprovozní vegetační kořenové čistírny byly uvedeny do provozu aţ koncem 60. a 

začátkem 70. let v Nizozemí a Německu, a jednalo se o kombinované systémy se sériově 

zapojenými, vertikálně a horizontálně protékanými loţi a tzv. emerzní, resp. vynořenou 

vegetací. Postupem času byl nahrazen první stupeň čištění, potaţmo vertikálně protékaná 

KČOV, mechanickým předčištěním.  S rostoucími nároky na čistotu odtékajících 

odpadních vod a zvyšujícími se koncentracemi znečištění celkovým dusíkem, se však 

začaly znovu pouţívat a dále vyvíjet kombinované systémy, nebo intenzifikovat systémy 

původní. V současnosti jsou asi nejhojněji vyuţívány vegetační kořenové čistírny 

s horizontální povrchovým průtokem a emerzní vegetací, převáţně pak v Severní Americe. 

[2,4] 

V rámci Evropy se v dnešní době vyuţívá umělých mokřadů především k čištění 

odpadních vod malých producentů a sídelních oblastí do 2000 EO.[2,4] 

2.2 Vegetační kořenové čistírny odpadních vod 

Principem funkce vegetačních kořenových čistíren odpadních vod je průtok čištěné 

odpadní vody přes filtrační loţe, které je osázeno emerzní vegetací, jako je například 

Rákos obecný, Orobinec širokolistý, atd. Ve filtračním loţi pak při průtoku dochází 

k fyzikálním (sedimentace), fyzikálně-chemickým (adsorpce), chemickým (sráţení, atd.) a 

biologickým procesům (nitrifikace, denitrifikace). Směr protékající čištěné odpadní vody 

je buďto vertikální, nebo nejčastěji horizontální. [3] 

 

Typické uspořádání vegetačních kořenových čistíren: 

a) s horizontálním průtokem 

 

Obr.2.1.KČOV s horizontálním podpovrchovým průtokem.[3] 
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b) s vertikálním průtokem 

 

Obr.2.2. KČOV  s vertikálním průtokem.[3] 

2.2.1   Rozdělení vegetačních kořenových čistíren 

Vegetační kořenové čistírny se v principu rozdělují na čtyři základní typy, a to: 

-vegetační kořenové čistírny s horizontálním povrchovým průtokem, 

-vegetační kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem, 

-vegetační kořenové čistírny s vertikálním průtokem směrem shora-dolů, 

-vegetační kořenové čistírny s vertikálním průtokem směrem zdola-nahoru. 

2.2.1.1 Vegetační kořenové čistírny s horizontálním povrchovým průtokem 

Vegetační kořenové čistírny s horizontálním povrchovým průtokem se ve svém principu a 

uspořádání nejvíce blíţí přirozeným mokřadním systémům. Tento typ uspořádání 

vegetačních kořenových čistíren je charakteristický povrchovým, případně částečným 

podpovrchovým průtokem čištěné odpadní vody, přes plochu mokřadu v relativně malé 

výšce vodního sloupce. Plocha mokřadu je osázena vlhkomilnými rostlinami, které jsou 

ukotveny v opěrných bodech, a tyto faktory společně s řízenou malou průtočnou rychlostí 

způsobují rozsáhlou sedimentaci nerozpuštěných látek. Teto jev je nejvýraznější na 

začátku nádrţe a postupně se směrem k odtoku sniţuje. Výsledkem je poměrně rychlé 

zanášení celého systému. Na druhou stranu díky malé výšce vodního sloupce dochází 

k dobrému prokysličení vody, coţ vede k rychlejšímu odbourávání organického znečištění 

a sníţení amoniakálního znečištění na výstupu ze systému. Výsledná účinnost je závislá na 

charakteristickém sloţení, rozsahu znečištění odpadních vod na vstupu, druhu, kvalitě a 

prostorovém uspořádání vegetace a především na klimatických podmínkách. Tyto typy 

kořenových čistíren jsou velmi rozšířené především v Severní Americe, kde jsou 

vyuţívány jako rovnocenná alternativa k tradičním mechanickým a biologicko-

mechanickým čistírnám odpadních vod. [1,2] 
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2.2.1.2 Vegetační kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem 

Vegetační kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým prouděním pracují na 

principu kontinuálního horizontálního průtoku čištěné odpadní vody přes vhodně zvolený 

filtrační materiál, který je osázen částečně vynořenými mokřadními rostlinami, jako je 

Rákos obecný ( Phragmites australis ), či orobinec úzkolistý ( Typha angustifola ). V České 

republice je tento typ nejvíce rozšířen především z důvodů relativně nízké náročnosti na 

údrţbu, niţších provozních nákladů, absenci strojního vybavení, jako jsou čerpadla atd. a 

především příznivým účinnostem i v mírném podnebném pásmu (vyjma celkového 

dusíku). Taktéţ je hojně vyuţíván v rámci Evropy. Jedinou vyjímku tvoří Velká Británie, 

kde se paralelně s mokřady s horizontálním prouděním vyvíjely a často pouţívají mokřady 

s prouděním vertikálním. [1,2] 

 

Obr.2.3.Schéma KČOV s horizontálním podpovrchovým průtokem 

1 – přívod odpadní vody, 2-vyrovnávací šachtice, 3-jímka, 4-filtry, 5-revizní a rozdělovací 

šachtice, 6-rozdělovací potrubí a sběrný drén, 7-rozdělovací pás, 8-těsnění, 9-filtr, 10-

vegetace, 11-přepadová a revizní šachtice, 12-odpad, 13-regulační šachtice, 14-výpusť, 

15-odpad do recipientu [1] 
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2.2.1.3 Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem shora-dolů 

Tyto umělé mokřadní systémy vyuţívají principu filtrace objemových filtrů, kdy se 

odpadní voda přivádí na povrch, nebo pod povrch loţe pomocí rozvodného systému a ze 

dna nádrţe je odváděna pomocí drenáţního potrubí, nebo pomocí draţšího mezidna. 

Odlišnost tohoto systému spočívá nejenom ve směru proudění odpadní vody přes minerální 

loţe, které je osázeno vlhkomilnými rostlinami, ale na rozdíl od systémů s horizontálním 

prouděním je voda přiváděna na povrch loţe přerušovaně, coţ umoţňuje provzdušnění loţe 

a zlepšuje průběh nitrifikačních procesů a konečnou mineralizaci zachycených nečistot. 

K provozu těchto typů je však potřeba nepoměrně sloţitější rozvodný systém, přečerpávání 

odpadní vody čerpadly do tohoto rozvodu, náročnější údrţba rozvodného systému a při 

špatně navrţeném distribučním systému odpadní vody můţe docházet k lokálnímu 

přetěţování filtru. [1,2] 

Obr.2.4.Schéma KČOV s vertikálním prouděním směrem z hora dolů 

 1-přívod odpadní vody, 2-armaturní šachtice,3-těsnění, 4-nadzemní rozdělovací potrubí, 

5-větrací šachtice, 6-podzemní rozdělovací potrubí, 7-makrofyta, 8-provzdušňovací drén, 

9-11-filtr, 10-filtrační prostředí, 12-odvod odpadní vody, 13-regulační šachtice, 14-odpad 

[1] 
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2.2.1.4 Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem vzhůru 

Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem vzhůru se od vegetačních 

čistíren s vertikálním prouděním směrem dolů liší konstrukčním uspořádáním a nepoměrně 

lepší difůzí kyslíku do objemu loţe ( 0,12 aţ 0,77 mg/l). [1,2] 

 

Obr.2.5.Schéma KČOV s vertikálním prouděním směrem zdola nahoru 

1-vyrovnávací nádrž, 2-přívod odpadní vody, 3-jímka, 4-revizní a regulační šachtice, 5-

těsnění, 6-geotextilie,8-sběrný žlábek, 9-filtrační prostředí, 10-filtr, 11-regulační šachtice, 

12-kontrolní šachtice, 13-odpad [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ondřej Michálek: Návrh vegetační kořenové čistírny 

2011 15 

2.2.1.5 Hybridní umělé mokřadní systémy 

Tyto systémy spočívají v kombinaci jednotlivých typů vegetačních kořenových čistíren, ať 

uţ s horizontálním nebo vertikálním prouděním, s moţností zapojení biologických nádrţí, 

či zařízeními pro zavlaţování, pokud to sloţení vystupujících odpadních vod a skladba 

okolní prostředí dovolí. [1,2] 

 

Obr.2.6.Kombinace tří typů KČOV (kaskáda) 

A-anaerobní nádrž s horizontálním podpovrchovým průtokem, B-aerobní nádrž 

s vertikálním prouděním a impulzním plněním, C-anaerobní nádrž s horizontálním 

podpovrchovým prouděním: 1-těsnění, 2- přívod a rozdělování odpaní vody, 3-jímky, 4-

odpad, 5-9-regulační část, 6-dávkovací zařízení pro impulzní způsob plnění, 7-přítok, 8-

odpad [1] 

2.2.2 Návrhové parametry vegetačních kořenových čistíren 

2.2.2.1 Výpočet základních parametrů vegetačních kořenových čistíren 

 

a) Návrhové parametry vegetační kořenové čistírny s horizontálním povrchovým 

průtokem 

 Účinnost při odstraňování organického znečištění [1]: 
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b) Návrhové parametry vegetačních kořenových čistíren s horizontálním 

podpovrchovým prouděním 

 Plocha [1]: 

Výpočet specifické plochy filtračního loţe vegetačních kořenových čistíren 

s horizontálním podpovrchovým průtokem převáţně vychází z předpokladu dostatečného 

odstranění organických látek, a to z důvodu niţší potřebné specifické plochy. 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 
 

Jmenovatel ( KT * d * n ) je někdy v literatuře nahrazován konstantou KBSK. 

V současnosti se pouţívá hodnota konstanty KBSK v rozmezí 0,075 – 0,085 m/d. Při 

pouţití této konstanty se pak specifická plocha filtračního loţe na 1 EO pohybuje kolem 

5m² [4]. 

 Rychlostní konstanta KT [1]: 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 Rychlostní konstanta K20 [1]: 
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V literatuře se uvádí hodnota Ko pro městské splaškové vody 1,839  a průmyslové 

odpadní vody 0,198 . 

 Doba zdržení čištěné odpadní vody ve filtračním loži [3]: 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 Filtrační odtok [1]: 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

c) Návrhové parametry vegetačních kořenových čistíren s vertikálním průtokem 

 Plocha filtračního lože [1]: 
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 Hydraulická vodivost náplně filtračního lože [1]: 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vybrané charakteristické vlastnosti některých frakcí filtračních materiálů 

 

Max. 10% zrn 

průměru menšího neţ 

[mm] 

Porosita 

(n) 

Hydraulická vodivost ks 

m³/m².d 
K20 

Průměrný písek 1 0,42 420 1,84 

Hrubý písek 2 0,39 480 1,35 

Štěrk 8 0,35 500 0,86 

Tab. 2.1. Vybrané charakteristiky některých frakcí filtračních materiálů. [5] 

2.2.2.2 Konstrukční uspořádání vegetačních kořenových čistíren 

 

Konstrukce vegetačních kořenových čistíren se mění v závislosti na typu kořenové čistírny, 

topografických a klimatických podmínkách, a v neposlední řadě na druhu a velikosti 

znečištění přiváděných odpadních vod. 

a) Mechanické předčištění: 

U kořenových čistíren se nejčastěji poţívají následující typy mechanického předčištění. 

 Septik 

Septiky se pouţívají k čištění odpadních vod malých producentů, jako jsou samostatné 

domy, nebo skupiny domů. Vyznačují se malou účinností ( 10 – 15% ) [1] a častým 

vyplavováním kalu. Minimální účinný prostor je 3m³ a je rozdělen aţ na 3 komory 

vybavené nornými stěnami, které zabraňují vyplavování kalu ( SL septik ). [2] 
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Obr.2.7.Schematický řez tří-komorovým SL-septikem 

 

 Biologický septik 

Biologický septik je určený pro čištění odpadních vod usazováním a vyhníváním 

odpadních vod společně s kalem. Má podstatně lepší účinnost neţ standardní septik. [2] 

 

Obr.2.8.Schematický řez biologickým septikem 

 Usazovací nádrže 

Usazovací nádrţe slouţí k zachycení usaditelných látek. Nádrţe mohou být s kontinuálním 

nebo přerušovaným provozem. Doporučené návrhové parametry usazovacích nádrţí uvádí 

norma ČSN 73 6401 [6]. Účinnost čištění usazovacích nádrţí v závislosti na době zdrţení 

uvádí ČSN 75 6401 [6]. Doba zdrţení před přírodní čistírnou odpadních vod by měla být 

minimálně 2 hodiny. [2] 
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Usazovací nádrţe dělíme podle zařazení v technologické lince čistírny odpadních vod na 

[6]: 

primární – slouţí k zachycení usaditelných látek při mechanickém čištění odpadních vod. 

                Jedná se o tzv. usazovací nádrţe. 

sekundární – slouţí k zachycení biologického kalu za aktivační nádrţí. 

                   Jedná se o tzv.dosazovací nádrţe. 

Podle konstrukce usazovacích nádrţí se tyto dělí na [6,7]: 

- pravoúhlé s horizontálním průtokem 

- radiální s horizontálním průtokem 

- radiální s vertikálním průtokem 

- pravoúhlé s vertikálním průtokem 

- štěrbinové, tzv. emšerské, nádrţe 

 

Obr.2.9.Řez usazovací nádrží s vertikálním průtokem 

1-středový válec, 2-usazovací prostor, 3-pilový přepad, 4-odrazový štít, 5-kalový prostor 

[7] 

 Česle 

Vyuţívají se k odstranění hrubých plovoucích nebo vodou sunutých nečistot. Ve 

vegetačních kořenových čistírnách se v drtivé většině případů vyuţívají hrubé nebo jemné 

česle s ručním stíráním, coţ je dáno charakterem zařízení. V případě malých čistíren 

komunálních odpadních vod se pouţívají většinou jen česle hrubé, ve výjimečných 

případech velkých kořenových čistíren mohou být zařazeny za hrubými česlemi ještě česle 

jemné. U obou základních typů česlí by průtoková rychlost neměla překročit 1 m/s 

s ohledem na účinnost zachycení nečistot. [6] 
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Hrubé česle – sestávají se z ocelových tyčí například kruhového příčného průřezu, 

umístěných rovnoběţně, s rozestupy, ve vertikálním směru napříč ţlabem. Tyto rozestupy 

se pohybují v rozmezí 50 aţ 200 mm. Česlice se navrhují se sklonem nebo svisle a jsou 

zpravidla ručně stírané. [6] 

Jemné česle – se sestávají z česlic umístěných v 10 aţ 20 mm rozestupech. Česle jsou 

osazeny podélně ve směru toku se sklonem, případně i svisle. Stírány mohou být jak 

strojně tak mechanicky, v závislosti na velikosti čistírny. V malých čistírnách bývají 

stírány ručně. [6] 

 Štěrbinové nádrže 

Štěrbinové nádrţe se skládají z horního usazovacího a dolního kalového akumulačního a 

stabilizačního prostoru. Při průtoku odpadní vody přes horní usazovací prostor dochází 

k sedimentaci usaditelných částic v odpadní vodě, které propadají štěrbinami do 

akumulačního prostoru odkud se čerpají mamutkou. Aby nedocházelo k růstu řas, které by 

znemoţnily přestup usaditelných částic do sedimentačního prostoru, je třeba nádrţe zakrýt. 

[2] 

 

Obr.2.10.Schematicky řez typizovanou štěrbinovou usazovací nádrží 

1-usazovací prostor, 2-kalový akumulační a stabilizační prostor, 3-odkalovací potrubí [2] 

 Lapáky písku 

Lapáky písku jsou zařízení slouţící k zachycení minerálních částic a tím k ochraně 

následující dalších zařízení, umístěných na čistírně odpadních vod. Lapák písku by měl být 

navrţen tak, aby zachycoval částice velikosti od 0,1 aţ 0,3 mm. 

Mnoţství písku v městských odpadních vodách se pohybuje v rozmezí 5 aţ 12 l na EO/rok. 
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Lapáky písku se navrhují s ručním nebo strojním odtěţováním sedimentovaného písku. 

Podle směru průtoku se rozlišují na lapáky písku s vertikálním nebo horizontálním 

průtokem. [2,6] 

 

Obr.2.11.Schematické znázornění štěrbinového lapáku písku s horizontálním průtokem 

v kombinaci s česlemi 

1-přívod odpadní vody, 2-česle, 3-štěrbinový lapák písku, 4-jímka, 5-odpad, 6-lávka, 7-

odvodňovací plošina [1] 

Lapáky písku s horizontálním průtokem – se navrhují s průtokovou rychlostí v rozsahu 

0,25 aţ 0,5 m/s. Doba zdrţení by měla být delší neţ 30 s. [6,7] 

Štěrbinový lapák písku – tvoří ţlab s obdélníkovým, nebo trojúhelníkovým tvarem 

příčného průřezu. Průtoková rychlost při minimálním průtoku nesmí poklesnout pod 0,15 

m/s a při maximálním průtoku nesmí překročit 0,4 m/s. Dno ţlabu má sklon v závislosti na 

dodrţení minimálních a maximálních rychlostí průtoku. V současnosti jsou nejběţnějším 

typem lapáku písku na vegetačních kořenových čistírnách odpadních vod. [1,6,7] 

Komorový lapák písku – je konstrukčně nejjednodušší typ lapáku písku s horizontálním 

průtokem. Je navrhován nejčastěji se dvěma a více paralelně zapojenými úzkými ţlaby, 

které se dají provozovat nezávisle na sobě. Tyto ţlaby se při zanesení dají uzavřít 

stavítkem, například při zanesení jednoho ze ţlabů, a po odtěţení sedimentu je znovu 

zapojit do procesu. Tyto lapáky písku jsou velice náchylné na kolísání průtoků. Jsou 

vhodné k čištění odpadních vod obsahujících především minerální částice. [6,7] 

Komorový lapák písku s kontrolovanou rychlostí - odstraňuje kolísání průtoku 

v klasicky koncipovaném komorovém lapáku písku. Regulace průtoku je realizována 

zařazením kontrolního přelivu na konci ţlabu, který způsobuje vzdutí hladiny ve ţlabu, 

čímţ se docílí zvětšení průtočné plochy a zároveň udrţení konstantní průtokové rychlosti. 

[6,7] 

Lapáky písku s vertikálním průtokem – odpadní voda je přiváděna na dno lapáku písku, 

s kruhovým nebo čtvercovým půdorysem, odkud stoupá vzhůru. Vzestupná rychlost vody 

nesmí překročit sedimentační rychlost nejmenších minerálních částic obsaţených ve vodě. 

Lapáky písku s vertikálním průtokem jsou charakteristické nerovnoměrným zatíţením, 

dochází k sedimentaci organických částic a k zahnívání usazeného kalu, díky čemuţ se 

stěţuje regenerace písku a jeho odsávání, většinou mamutkou. [6,7] 
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 Lapák štěrku 

Lapáky štěrku slouţí k zachycení velkých a těţkých předmětů, které se dostávají na 

čistírnu odpadních vod většinou při přívalových deštích. Lapák štěrku je navrhován jako 

příčně uloţený ţlab různého tvaru s pancéřovaným povrchem v otevřeném kanále ústícím 

do čistírny odpadních vod. 

 Přívodní a rozdělovací objekty 

Přívodní objekty – slouţí k dopravě čištěných odpadních vod z předčištění, do 

rozdělovacích objektů před rozvodnými objekty kořenového loţe, které distribuují čištěnou 

odpadní vodu na povrch nebo do objemu filtračního loţe. Přívodními objekty se myslí ve 

většině případů PVC, PP, kameninové, a jiné potrubí. Toto je zaústěno do rozdělovacího 

objektu, coţ je většinou šachta s výškově stavitelným přelivy, nebo dělícím břitem. Tento 

systém rozdělování odpadní vody však trpí velkými provozními nedostatky (korodování 

vodících ploch, zamrzání, zanášení, atd.) a proto je vhodné pouţívat stavitelné rozdělovací 

objekty jen v nezbytně nutných případech. [1,2,3] 

 

Obr.2.12. Rozdělovací objekty na KČOV 

a) rozdělovací přeliv s prahem 1-přívod, 2-šachtice, 3-tlumící rošty, 4-dělící stěna, 5-

hrazení, 6-přeliv, 7-odpad, 8-kryt b) rozdělovací objekt s obdélníkovými přelivy 1-přívod, 

2-šachtice, 3-tlumící rošty, 4-drážky, 5-dělící stěna, 6-obdélníkový přeliv, c) rozdělovací 

objekt s nastavitelným dělícím břitem 4-přeliv, 5-nastavitelný břit, 6-závěs [1] 

Rozvodné objekty – jedná se většinou o perforované kameninové nebo plastové potrubí o 

minimální světlosti 100mm [3], umístěné těsně nad povrchem filtračního loţe (rozvádění 

v létě), potom se překrývá vrstvou kameniva, nebo těsně pod povrchem (rozvádění v létě), 

či u dna (rozvádění v zimě), napojené na rozdělovací objekt a volným koncem vyvedené 

nad povrch filtračního loţe, aby bylo moţné provádět proplachování tohoto potrubí. 

V teplejších oblastech je pak moţný rozvod na povrch např. pomocí krytých ţlabů, které 

umoţňují rovnoměrnější rozvádění po délce nátokové hrany. [1,2,3] 



Ondřej Michálek: Návrh vegetační kořenové čistírny 

2011 24 

 

 

Obr.2.13.Rozvodné perforované kameninové potrubí pro rozvod odpadní vody v rozvodné 

zóně KČOV [3] 

 Sběrné a výpustné objekty 

Jedná se o drenáţní (PVC, PP aj.) potrubí minimální světlosti 125mm, umístěné na konci 

filtračního pole u dna. Toto potrubí je pak napojeno do sběrné šachty, která je osazená 

buďto výškově nastavitelným přelivem, otočným plastovým kolenem nebo v současnosti 

nejlepším způsobem, který netrpí ţádným z provozních nedostatků výše zmíněných 

způsobů, a to je flexibilní hadice zavěšená na řetězu, kterou se dá poměrně přesně nastavit 

výška hladiny v nádrţi, coţ je pro vlastní provoz velmi důleţitý faktor (dočasným 

zaplavením filtračního pole vodou nad úroveň kameniva se likvidují plevely, atd.) [1,2,3]. 
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Obr.2.14.Koncové regulační objekty 

 a) požerákový koncový objekt 1-přívod, 2-šachtice, 3-dlužová stěna, 4-výpusť, 5-odpad, b) 

šachtový koncový objekt 1-přívod, 2-šachtice, 3-výškově nastavitelný šachtový přeliv, 4-

potrubí, 5-odpad, c) koncový objekt s regulátorem odtoku 1-přívod, 2-šachtice, 3-plováky, 

4-šachtový přeliv, 5-odpad [1] 

 

 

Obr.2.15.Regulace výšky hladiny na filtru KČOV pomocí flexibilních hadic. [3] 
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 Filtrační lože 

Filtrační loţe se navrhuje jako zemní nádrţ o hloubce 0,7 aţ 1,1 m, sklonem dna mezi 0,5 

aţ 1% spádu [1], nebo 1% spádu [5]. Matrice pro mokřadní rostliny a bakterie, resp. výplň 

filtračního loţe, je třeba volit v závislosti na: 

- zrnitostním sloţení filtračního materiálu, 

- struktuře a textuře zrn filtračního materiálu, 

- vodostálosti a mrazuvzdornosti filtračního materiálu, 

- chemickému sloţení filtračního materiálu, 

- hydraulické vodivosti filtračního materiálu, 

- pórovitosti filtračního materiálu, 

- cenové, mnoţstevní a dopravní dostupnosti filtračního materiálu, 

- podílu prachových příměsí ve filtračním materiálu, 

- měrnou a objemovou hmotností filtračního materiálu po volném nasypání a po slehnutí, 

- druhu znečištění odpadních vod, 

- rozsahu a způsobu předčištění odpadních vod, 

- stupni čištění. 

 

Jako výplň se pouţívají říční štěrkopísky, nejčastěji pak frakce 4 aţ 8mm. Jemné frakce se 

vyuţívají pro druhé a vyšší stupně čištění [1]. V ostatních případech se pro vegetační 

kořenové čistírny s horizontální podpovrchovým nebo vertikálním průtokem vyuţívají 

zcela výjimečně, z důvodu většího hydraulického odporu, rychlé kolmataci, sníţení 

infiltrace do objemu filtru, vytváření zkratových proudů a v poslední fázi k povrchovému 

odtoku, který sice nezpůsobuje příliš velký nárůst koncentrace znečišťujících látek na 

výstupu, nicméně způsobuje hygienické závady a při dlouhodobém poklesu teplot pod bod 

mrazu sniţuje moţnost regulace. [4] 

2.2.3 Základní půdorysné uspořádání vegetačních kořenových čistíren 

Podle zapojení se dělí kořenová pole na jednoduchá ( 1 pole ), sériově, či paralelně 

zapojená nebo jejich kombinace. Jako nejefektivnější z hlediska regulace a provozních 

zkušeností se jeví KČOV se dvěma paralelně zapojenými kořenovými poli, která umoţňuje 

v případě poruchy nebo provozní odstávky jedno z polí úplně vypustit a soustředit tok na 

druhé pole KČOV. Tato kořenová pole by pak měla být dimenzována minimálně na 

účinnost čištění a objem v zimním období, tak aby v letním období, kdy je účinnost 

zpravidla vlivem vyšších teplot aţ dvojnásobná, mohla být prováděna plánovaná 

dlouhodobá odstávka, z důvodu regenerace a údrţby jednoho z polí, aniţ by současně 

musela být z provozu odstavena celá KČOV. 
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Obr.2.16.Obecná půdorysná konfigurace kořenových polí. 

 

Obr.2.17. Způsoby půdorysného uspořádání KČOV s horizontálním průtokem. [1] 
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2.2.4 Čistící procesy ve vegetačních kořenových čistírnách 

Ve vegetačních kořenových čistírnách, v závislosti na typu, významně převládají buďto 

anaerobní (KČOV s horizontálním průtokem) nebo aerobní podmínky (KČOV 

s vertikálním průtokem, především pak s impulzním dávkováním). [2,3] 

U vegetačních kořenových čistíren s povrchovým a podpovrchovým horizontálním tokem 

probíhají oxidační procesy především v tenké oxidační vrstvě v místě kontaktu vodní 

hladiny, uvnitř filtru nebo nad filtrem, a vzduchu, případně několik desítek minut po 

zaplavení filtračního loţe, v objemu tohoto filtračního loţe. Pod touto vrstvou uţ probíhají 

procesy redukční a s rostoucí hloubkou převládají. Při průběhu odstraňování znečišťujících 

látek ze splaškových a průmyslových odpadních vod ve vegetačních kořenových čistírnách 

se uplatňují procesy fyzikální, fyzikálně chemické, chemické i biologické. [3] 

Mezi procesy fyzikální patří především procesy sedimentační a filtrační. V podstatě se 

jedná o procesy charakteristické pro prosté vertikálně protékané filtry, které se pouţívají 

při konvenčních způsobech úpravy vody a čištění odpadních vod. [3] 

Z procesů fyzikálně-chemických se ve vegetačních kořenových čistírnách uplatňuje 

především adsorpce na materiálech, které tvoří výplň filtračního loţe, jako je například 

zeolit, nebo na povrchu kořenové části rostlin KČOV. [3] 

Procesy chemické zastupují především oxidační a redukční reakce, reakce sráţecí a rozklad 

méně stabilních látek na stabilnější formy a sloučeniny. [3] 

Biologické procesy, které se nejvíce uplatňují při eliminaci organického znečištění, 

nitrifikačních nebo denitrifikačních procesech, zajišťují především baktérie. Částečně 

zabezpečují odstraňování neţádoucích látek v čištěné odpadní vodě také rostliny vysázené 

na povrchu filtračního loţe, jenţ přijímají a vyuţívají organické látky při svých 

metabolických procesech. V neposlední řadě se jedná také o úhyn organismů 

v nevyhovujících podmínkách filtračního loţe (eliminace některých druhů patogenních 

organismů). [3] 

 Odstranění organického znečištění 

Část organického znečištění je odstraňována v prostoru kořenového loţe prostou 

sedimentací a filtrací usaditelných částic. Největší část organického znečištění je však 

odstraňována při bakteriálním rozkladu. Největší část organických látek je u horizontálně 

protékaných KČOV odstraňována v první třetině kořenového pole. Na začátku 

kořenového, pole směrem od vtoku k odpadu, je akceptorem elektronů vlivem 

provzdušnění kyslík. Postupně se akceptory elektronů stávají ionty , poté kdy jejich 

koncentrace klesne na příliš nízkou úroveň, zaujímají postupně jeho místo 

, tento stav však na evropských KČOV nastává, vzhledem 

k jejich konstrukci, spíše jen zřídka. Převaţujícími akceptory elektronů po , bývají 

v umělých mokřadech pouţívaných v Evropě většinou ionty , vlivem konstrukce 

relativně krátkých kořenových polí a přiváděním povětšinou městských splaškových 

odpadních vod na horizontálně protékané loţe s podpovrchovým průtokem. Vztah 

vyjadřující účinnost pří sniţování koncentrace organického znečištění pro KČOV, 

odvozený z rozborů na jiţ provozovaných KČOV v ČR, pak vypadá následovně [3]: 
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 Odstraňování nerozpuštěných látek 

Účinnost odstraňování nerozpuštěných látek v KČOV je vzhledem k charakteru 

kořenového pole relativně vysoká. Největší část nerozpuštěných látek sedimentuje v první 

třetině kořenového loţe, resp. v první třetině za přítokem na kořenové loţe. Aby 

nedocházelo k ucpávání loţe vlivem tohoto jevu je nutné vstupní část okolo nátoku vyplnit 

co nejhrubším kamenivem a čištěnou vodu přivádět rovnoměrně po co nejdelší nátokové 

hraně filtru, čímţ se výrazně sníţí riziko kolmatace a vzniku zkratových proudů 

v kořenovém loţi. Z tohoto důvodu vychází často poměr šířky k délce kořenového pole 

větší neţ jedna. Minimální délka nátokové hrany je doporučována v rozsahu 0,2 aţ 0,4 m 

na EO. Účinnost při odstraňování nerozpuštěných látek ve vegetačních kořenových 

čistírnách v ČR pak vyjadřuje vztah [3]: 

 

 Odstraňování dusíku 

Účinnost při odstraňování znečištění celkovým dusíkem je u KČOV relativně nízká. Tento 

jev má přímou souvislost s nízkou koncentrací kyslíku v kořenovém loţi u standardně 

pouţívané konstrukce horizontálně protékaných vegetačních kořenových čistíren 

s podpovrchovým tokem, proto se tyto typy čistíren příliš nehodí na čištění odpadních vod 

s vysokými koncentracemi celkového dusíku. Nízký obsah kyslíku v loţi totiţ způsobuje 

malý výskyt nitrifikačních baktérií, které rozkládají organický dusík na amoniak a 

amoniakální dusičnany. Tyto produkty posléze rozkládají denitrifikační baktérie na plynný 

dusík a plynné oxidy dusíku. Pro průběh denitrifikace je také nezbytná přítomnost 

organických látek, proto se nedoporučuje příliš časté sklízení vzrostlé biomasy z polí 

KČOV, coţ nicméně zase můţe vést k zvýšení organického znečištění na odtoku z KČOV. 

Rovnováhu mezi těmito jevy je proto třeba stanovit aţ během provozu KČOV. 

Z pohledu rychlosti odbourávání dusíku pracují nitrifikační baktérie nepoměrně rychleji 

neţ denitrifikační. Bavor et al. (1989) došli pozorováním ke zjištění, ţe rychlost nitrifikace 

se pohybuje v rozmezí , zatímco rychlost denitrifikace mezi 

. Na samotnou rychlost nitrifikačních a denitrifikačních procesů 

má také výrazný vliv teplota okolního prostředí, resp. s klesající teplotou klesá i rychlost, 

potaţmo účinnost. Účinnost při odstraňování znečištění dusíkem v KČOV na území ČR 

vyjadřuje vztah [3]: 

                                                                                                 

 Nitrifikace 

Nitrifikace je definována jako biologická oxidace amoniaku na dusičnany s dusitany jako 

mezistupněm. [cit. 3] 

Rovnice popisující nitrifikační proces pak vypadá následovně: 

 

 
                                                                              [3] 
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 Denitrifikace 

Denitrifikace je definována jako biochemická redukce  a  na  nebo plynné 

oxidy dusíku a lze ji vyjádřit rovnicí [cit. 3]: 

                                                                                [3] 

V neposlední řadě můţe být dusík fixován přímo v substrátu, rostlinách a některých 

organismech v KČOV. 

 Odstraňování fosforu 

Fosfor je v KČOV poután především fyzikálně-chemickými procesy. Limitujícím faktorem 

pro KČOV je pak z tohoto pohledu kapacita sorpčních materiálů ve filtračním loţi, jelikoţ 

při uţití běţně pouţívaných filtračních materiálů dojde k diametrálnímu nárůstu filtrační 

plochy na EO. U pouţití sorpčních materiálů je však třeba počítat s jejich kratší ţivotností 

vlivem sniţující se sorpční kapacity. U běţně pouţívaných výplňových materiálů 

kořenového loţe se v podmínkách ČR pohybuje účinnost při odstraňování fosforu 

v hodnotách daných odvozeným vztahem [3]: 

 

Dimenzování kořenových polí je však třeba posuzovat i z pohledu trendu sniţují se 

produkce tohoto typu znečištění v komunálních odpadních vodách. 

 Odstraňování těžkých kovů 

V umělých mokřadech má významný vliv na proces zadrţování těţkých kovů zvýšené Ph 

vody v KČOV, které podmiňuje sráţecí reakce. Těţké kovy jsou zadrţovány a 

kumulovány především v substrátu kořenového loţe, vlivem tvorby komplexního 

oxohydrátu ( FeOOH ), který se vytváří difúzí kyslíku z kořenů mokřadních rostlin do 

okolního prostředí. Ve vytvořené matrici pak dochází k sráţení těţkých kovů, které jsou 

posléze částečně vstřebávány mokřadními rostlinami. [3] 

 Odstraňování mikrobiálního znečištění 

Baktérie a viry jsou v KČOV odstraňovány hlavně přirozeným úhynem. Při odstraňování 

virů mají dokonce vyšší účinnost neţ konvenční technologie čištění odpadních vod, a to aţ 

99% při standardním hydraulickém zatíţení pro městské odpadní vody. Při likvidaci jiných 

typů odpadních vod je pak nutné brát ohled na specifika dané odpadní vody. [3] 
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2.2.5 Vegetace 

Vegetace KČOV plní nespočet nezastupitelných funkcí, mezi ty nejdůleţitější nesporně 

patří [1,2,3]: 

- vytváření optimálních podmínek pro růst a rozvoj mikroorganismů, tím ţe svými 

kořeny transportují vzdušný kyslík do prostředí filtru, čímţ vytvářejí v těsné blízkosti 

kořenů oxické zóny, které vyhovují aerobním baktériím, 

- tvoří záchytná stanoviště pro mikroorganismy, 

- absorbují částečně ţiviny zachycené v loţi vegetační kořenové čistírny, 

- vlivem evapotranspirace vytvářejí příznivé klima v okolí vegetační kořenové čistírny, 

- plní funkci tepelné izolace v zimních měsících, čímţ zabraňují promrzání loţe, 

- poskytují organický uhlík potřebný k denitrifikaci, 

- některé látky, jenţ vylučují svými kořeny, mají baktericidní účinky (především rákos 

obecný a skřípinec jezerní) 

- plní funkci estetickou, 

- umoţňují vytvoření biotopů vyhovujících některým druhům mokřadních rostlin a 

ţivočichů. 

   

Obr.2.18 Způsoby transportu vzdušného kyslíku do prostředí filtru mokřadními rostlinami. 

[3] 
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Rostliny využívané k výsadbě na vegetačních kořenových čistírnách 

 Rákos obecný ( Phragmites australis ) 

Mokřadní bylina, poměrně tolerantní vůči Ph, teplotě a organickému a 

anorganickému znečištění, dosahující v podmínkách mírného pásma výšky aţ 4m. 

Jeho kořenová část prorůstá běţně do hloubky 0,6 aţ 0,7m, někdy aţ do hloubky 

1,5m. Rozmnoţuje se především podzemními oddenky délky aţ 5m, nebo 

nadpovrchovými stolony délky 12m i více. Nicméně se dají mnoţit i semeny. [3] 

 

Obr.2.19.Rákos obecný (Phragmites australis) 

 

 



Ondřej Michálek: Návrh vegetační kořenové čistírny 

2011 33 

 Orobinec širokolistý ( Typha latifolia ) 

Trvalá, rychle se rozmnoţující bylina dosahující výšky aţ 4m s invazivními 

vlastnostmi. Rozmnoţují se jak pomocí oddenků, tak semeny. Zakořeňují oddenky 

prorůstajícími do relativně malé hloubky, ale hustě do plochy. Tato rostlina je 

stejně jako rákos obecný poměrně tolerantní k organickému a anorganickému 

znečištění a Ph. [3] 

 

Obr.2.20.Orobinec širokolistý (Typha latifolia) 
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 Chrastice rákosovitá ( Phalaris arundinacea ) 

Vytrvalá bylina s hustým kořenovým systémem prorůstajícím do hloubky 0,2 aţ 

0,3m, výjimečně do hloubky 0,5m. Je relativně tolerantní ke znečištění a 

promrzání. Rozmnoţuje se semeny, nebo vegetativně plazivými výhonky, či 

oddenky. [3] 

 

Obr.2.21.Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) 
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 Některé další rostliny používané na vegetačních kořenových čistírnách 

v zahraničí 

 

Obr.2.22. Zblochan vodní (Glyceria maxima) 

 

Obr.2.23. Štípatka širokolistá (Sagittaria latifolia) 
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Obr.2.24. Modráska srdčitá (Pontenderia cordat) 

 

Obr.2.25. Skřípinec jezerní (Scirpus lacustris) 

2.2.6 Intenzifikace čistírenských procesů vegetačních kořenových čistíren 

Intenzifikace čistírenských procesů ve vegetačních kořenových čistírnách spočívá 

především v zvýšení objemového mnoţství kyslíku vstupujícího do procesu čištění a tím 

sníţení amoniakálního znečištění na výstupu z KČOV, které je společně s kolmatací 

filtračního loţe největší slabinou provozování KČOV. [2] 
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Mezi nejčastější způsoby intenzifikace čistícího procesu na KČOV patří [2]: 

- impulzní plnění nebo prázdnění pomocí elektroventilů nebo násosky, 

- provzdušňovací přelivy, kaskády a aerační prvky u vícestupňových KČOV, 

- umělé provzdušňování pomocí mikrobublinkových aerátorů v šachtách 

komunikujících s hladinou vody ve filtračním loţi, nebo přímým provzdušňováním 

filtračního loţe, 

- nepřímé odstraňování amoniakálního znečištění. 

a) Impulzní plnění pomocí elektroventilů nebo násosky 

Při poklesu hladiny vyvolaném násoskou nebo uzavřením napouštěcích elektroventilů 

dochází ke vzniku pístového tahu, čímţ se provzdušní filtrační náplň v celém objemu. Po 

opětovném napuštění tak mají nitrifikační baktérie relativně dostatečně velké mnoţství 

kyslíku ke své činnosti. [2] 

 

Obr.2.26.Způsoby impulzního řízení hladiny 

A-Impulzní řízení násoskou, B-Impůlzní plnění s vyrovnávací nádrží a elektroventilem 1-

přívod odpadní vody, 2-šachtice, 3-rozdělovací potrubí pro zimní a letní provoz, 4-

elektroventily, 5-nouzový přeliv, 6-rozdělovací potrubí, 7-těsnění, 8-výtokové otvory, 9-

těsnící fólie, 10-geotextilie, 11-minerální filtr, 12-filtrační prostředí, 13-podkladní bločky, 

14-vegetace, 15-násoska, 16-zavzdušňovací potrubí, 17-dělící stěna, 18-odpad [2] 
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b) Provzdušňovací přelivy, kaskády a aerační prvky u vícestupňových KČOV 

Pouţívají se na přechodu mezi dvěma kořenovými poli, zvláště ve svazích s dostatečným 

sklonem a často bývají umístěny přímo v akumulačních jímkách jednotlivých kořenových 

polí. Tyto prvky se pouţívají v případě, kdy k dosaţení dostatečné účinnosti při 

odstraňování celkového dusíku, je třeba jen malé mnoţství kyslíku. [2] 

 

 

Obr.2.27.Provzdušňovací kaskáda. [2] 
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c) Umělé provzdušňování pomocí mikrobublinkových aerátorů v šachtách 

komunikujících s hladinou vody ve filtračním loži, nebo přímým provzdušňováním 

filtračního lože 

Provzdušňovací elementy se u těchto zařízení vkládají buďto přímo do šachty, která je 

napojena na filtrační pole, nebo jsou provzdušňovací elementy umístěny v ochranných 

krytech na dně poslední třetiny kořenového loţe. Tento způsob umělé aerace je však velmi 

náročný na spotřebu energie a technologické zařízení. [2] 

 

Obr.2.28. Umělé provzdušnění filtračního pole 

1-kompresor, 2-přívod stlačeného vzduchu, 3-perforovaná chránička, 4-vegetace, 5-

těsněná jímka, 6-propojovací prvky, 7-mikroaerační prvky [2] 

d) Nepřímé odstraňování amoniakálního znečištění. 

Tento způsob v podstatě spočívá v následujících variantách řešení [2]: 

- kombinace KČOV s biologickými nádrţemi, 

- aplikací filtrů ze sorpčních materiálů ( např. zeolit ), 

- závlaha vyčištěnými odpadními vodami, 

- dočišťování v umělých vodních kanálech osázených mokřadní a vodní vegetací. 
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2.2.7 Provoz a údržba vegetačních kořenových čistíren 

Provoz a údrţba vegetačních kořenových čistíren je velmi nenáročná jak na provozní 

energie a náklady, tak na čas. 

K základním činnostem, které je nutno pravidelně vykonávat patří zejména [1, 2, 3]: 

- čištění mechanicky stíraných česlí, 

- kontrola a odtěţování lapáku písku, příp. štěrku, 

- kontrola a odsávání kalu ze štěrbinové nádrţe 

- čištění rozvodných potrubí (proplachem, nebo k tomu určeným zařízením 

dodávaným výrobcem) 

 

Také je nutné provádět pravidelné sečení porostů okolo vegetační kořenové čistírny, 

především při záběhovém provozu KČOV. [1,2,3] 

V neposlední řadě je nutné provádět pravidelná měření a rozbory, dle ustanovení 

vodohospodářského úřadu. [1,2,3] 

3. Návrh a konstrukce vegetační kořenové čistírny odpadních 

vod 

3.1 Základní technické údaje 

 Název stavby: 

Ostrava – Slezská Ostrava 

Čištění odpadních vod hospodářské části ZOO Ostrava 

Vegetační kořenová čistírna odpadních vod 

 Katastrální území: 

Slezská Ostrava 

Okres: Ostrava 

Kraj: Moravskoslezský 

 Typ dokumentace: 

Návrhová dokumentace 

 Správce: 

ZOO Ostrava 
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3.2 Úvod 

Níţe uvedená dokumentace, slouţí k posouzení projektu alternativního způsobu čištění 

splaškových odpadních vod z hospodářské části Zoologické Zahrady Ostrava příspěvkové 

organizace, k v současnosti pouţívanému konvenčnímu způsobu čištění. Předmětem tohoto 

projektu je návrh vegetační kořenové čistírny odpadních vod. Výše zmíněná dokumentace 

se zabývá návrhem předčištění, rozvodem a svodem čištěné a vyčištěné odpadní vody. 

S ohledem na sníţení nákladů na realizaci stavby, provoz a údrţbu v kombinaci 

s dostatečně velkými nevyuţívanými pozemky, je navrţena dvoustupňová vegetační 

kořenová čistírna s horizontálním povrchovým průtokem. Dvoustupňová pak z důvodu 

eliminace amoniakálního znečištění ve druhém stupni KČOV. K zvýšení účinnosti výše 

zmíněné vegetační kořenové čistírny je vyuţito regulovatelného impulzního vypouštění 

filtračních polí druhého stupně KČOV. Vegetační kořenová čistírna je navrţena 

s dvojnásobnou kapacitou, coţ v budoucnosti umoţní napojení dalších objektů na tuto 

čistírnu, bez nutnosti stavebních úprav vegetační kořenové čistírny. Symetrická konstrukce 

rozvodné zóny také umoţňuje, z důvodu sníţení realizačních nákladů, po dohodě, zrušit 

výstavbu filtračních polí KČOV2 a KČOV4 bez výrazných zásahů do kompozice celého 

zařízení čistírny. Celé zařízení je moţno doplnit zpevněnou odkanalizovanou plochou pro 

regeneraci vytěţeného filtračního materiálu kořenových polí (mineralizace, propírání 

tlakovou vodou, atd.), nebo vyuţít stávajících ploch v rámci hospodářské části ZOO 

Ostrava. 

První stupeň navrţené čistírny (filtrační pole KČOV1, KČOV2) slouţí především 

k zachycení nerozpuštěných látek, a většinové eliminaci organického znečištění. Druhý 

stupeň (filtrační pole KČOV3, KČOV4) pak slouţí především jako nitrifikační a 

denitrifikační zóna. 

3.3 Podkladová dokumentace 

K vypracování projektu bylo pouţito: 

- Rozhodnutí č. 1090/03 o povolení k nakládání s odpadními vodami 

(MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY – odbor ochrany vod a půdy). 

- Rozhodnutí č. 157/04 o povolení stavby vodního díla, změny dokončené stavby 

vodního díla a odstranění stavby vodního díla (MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY 

– odbor ochrany vod a půdy). 

- Laboratorní protokol č. 397 (rok 2003) – základní chemický a speciální organický 

rozbor vody (AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o.). 

- Laboratorní protokol č.6 (rok 2011) – základní chemický a speciální organický 

rozbor vody (AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o.). 

- Projektová dokumentace odkanalizování hospodářské části ZOO, 08/2005 

(Skanska CZ a.s.). 
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3.4 Vstupní data 

3.4.1 Specifikace odpad. vody z odkanalizování hospodářské části ZOO Ostrava 

- Počet napojených EO – 95 

- Počet napojených skutečných obyvatel – 4 

- Průměrný bezdeštný denní přítok Qd – 14,2 m³/den 

- Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh – 1,3 m³/hod 

- Maximální bezdeštný roční přítok Qr – 3854 m³/rok 

- Podíl průmyslových odpadních vod na Qr – 30% 

 

Bilance znečištění odpadních vod v t/rok 

ukazatel přítok 

Aktuální odtok 

z ČOV 

BSK5 1,55 0,046 

NL 1,42 0,054 

CHSKCr 2,84 0,085 

N-NH4 0,26 0,007 

Tab.3.1 Bilance znečištění odpadních vod v t/rok. 

 

Průměrná koncentrace znečištění v odpadní vodě 

(mg/l) 

ukazatel přítok 

Aktuální odtok 

z ČOV 

C0BSK5 401,4 12,04 

C0NL 367,9 14,03 

C0CHSKCr 735,9 22,07 

C0N-NH4 66,9 2 

Tab.3.2.Průměrná koncentrace znečištění v odpadní vodě (mg/l). 
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3.4.2 Specifikace klimatických podmínek 

 

Průměrné roční / měsíční územní teploty vzduchu v Moravskoslezském kraji 

rok/měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
průmě

r-rok 

2010 -6,2 -1,6 2,6 7,8 11,3 16,4 19,4 17,2 11,4 5,8 5,8 -4,8 7,1 

2009 -3,2 -1,4 2,3 11,2 12,8 14,8 18,6 17,9 14,2 6,9 5,7 -0,9 8,2 

2008 1,3 2,1 2,8 7,7 12,8 17,2 17,6 17,3 11,8 9,1 5,3 1 8,8 

2007 2,9 2 4,8 9,5 14,5 17,9 18,6 17,9 11,4 7,2 1,2 -1,3 8,9 

2006 -6,6 -3,7 -0,5 8,2 12,7 16,8 21,2 15,7 15,1 10,5 5,9 2,8 8,2 

2005 -0,9 -4,1 0,1 8,4 13 15,6 18,1 15,8 13,9 8,9 2 -1,7 7,4 

2004 -4,5 -0,8 2 8,4 11,2 15,1 16,8 17,4 12,2 9,9 3,2 -0,5 7,7 

2003 -3,3 -4,8 2,2 6,5 15 18,7 18,2 19,1 13,1 4,9 5,3 -0,1 7,9 

2002 -1,5 3,1 4,1 7,3 15,7 16,8 18,9 18,4 11,4 6,4 5,4 -4,6 8,5 

2001 -1,4 -0,3 2,9 6,6 13,7 13,8 17,8 18,1 11,1 11,3 1,2 -4,8 7,5 

2000 -2,7 1,9 2,9 10,7 14,4 16,9 15,5 18,1 11,8 12,1 7 1,2 9,1 

dlouhodobý 

normál 
-3,2 -1,7 1,9 6,7 11,9 15 16,3 15,9 12,5 8 2,7 -1,4 7 

Tab.3.3.Průměrné roční / měsíční územní teploty vzduchu v Moravskoslezském kraji 

zveřejněné na internetových stránkách hydrometeorologického ústavu dne 4.3.2011. 

3.4.3 Povolená jakost vypouštěné odpadní vody 

 

Mnoţství vypouštěného znečištění v 

t/rok 

ukazatel t/rok 

BSK5 0,046 

NL 0,085 

CHSKCr 0,054 

N-NH4 0,007 

Tab.3.4. Množství vypouštěného znečištění v t/rok. 
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Koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních 

vodách 

ukazatel přípustné [mg/l] maximální [mg/l] 

C0BSK5 8 15 

C0NL 35 60 

C0CHSKCr 40 50 

C0N-NH4 2,5 5 

Tab.3.5. Koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách. 

3.4.4 Doplňkové a návrhové hodnoty užité ve výpočtu 

Dlouhodobý teplotní normál – maximální                                    Tmax = 16,3 °C 

Dlouhodobý teplotní normál – minimální                                     Tmin = -3,2 °C 

Počet napojených ekvivalentních obyvatel                                   nEO = 95 

Délka nátokové hrany na 1 EO – stupeň 1                                     l1 = 0,6 m 

Délka nátokové hrany na 1 EO – stupeň 2                                     l2 = 0,4 m 

Hloubka filtračního loţe                                                                    d = 1 m  

Sklon dna filtračního loţe směrem k výtoku                                  sk = 1% 

Počet rozdělovacích potrubí na nátoku – stupeň 1                      nz1 = 3 

Počet rozdělovacích potrubí na nátoku – stupeň 2                      nz2 = 2 

Coriolisovo číslo                                                                                  α = 1  

Součinitel třecích ztrát pro vod. potrubí dle Pavlovského                                       λ = 0,032 

Hloubka filtračního loţe na vstupu                                                                             h1 = 1 m 

Hloubka filtračního loţe na odtoku                                                                       h2 = 1,01 m 

 

Vybrané charakteristické vlastnosti některých frakcí filtračních materiálů 

  

Max. 10% zrn 

průměru menšího neţ 

[mm] 

Porosita 

(n) 

Hydraulická vodivost ks 

m³/m².d 
K20 

Průměrný písek 1 0,42 420 1,84 

Hrubý písek 2 0,39 480 1,35 

Štěrk 8 0,35 500 0,86 

Tab.3.6.Vybrané charakteristické vlastnosti některých frakcí filtračních materiálů.[5] 
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3.5 Popis stavby 

3.5.1 Odkanalizování 

Odkanalizování hospodářské části ZOO je řešeno oddílnou kanalizací. 

Dešťová voda je vedena původní dešťovou kanalizací do výustního objektu, dle situačního 

výkresu, plastovými troubami ultraRib DN 150/200/250/300mm, které jsou uloţeny 

v hutněném pískovém loţi. Potrubí je těsněno pryţovými spoji. Potrubí je uloţeno na 

vrstvě písku 150mm. Obsyp je proveden pískem do výše 300mm nad potrubí. Zásyp je 

v nezpevněném terénu proveden vykopanou zeminou, pod komunikacemi a zpevněnými 

plochami pak struskou. Zásyp je hutněn dle ČSN 736701. 

Splašková kanalizace je vedena původní kanalizací, a to aţ k šachticím Š9 a Š8, 

plastovými troubami ultraRib DN 100/150/200/250mm. Z šachtic Š9 a Š8 je splašková 

kanalizace zaústěna do nové šachtice Š7, dle situačního výkresu 2-001-00001 1/1 0. 

Z šachty Š7 pokračuje kanalizace do objektu předčištění vlastní vegetační kořenové 

čistírny odpadních vod. Nové potrubí je uloţeno na vrstvě písku 150mm. Obsyp je 

proveden pískem do výše 300mm nad potrubí. Zásyp je v nezpevněném terénu proveden 

vykopanou zeminou, pod komunikacemi a zpevněnými plochami pak struskou. Zásyp je 

hutněn dle ČSN 736701. 

U objektu karantény je z důvodu níţe poloţeného vyústění kanalizace z objektu, nízké a 

velmi nepravidelné produkci splaškové odpadní vody, a moţnému výskytu nebezpečných 

patogenních organismů a virů, vyuţito zrekonstruovaného původního septiku u objektu. 

Tento je osazen betonovou krycí deskou 15 – 5000x5000mm, a po vyčištění a desinfekci 

bude vyuţíván jako akumulační a stabilizační nádrţ. V okamţiku naplnění tohoto septiku, 

maximálně však do povoleného objemu, bude tento septik standardně odčerpán mobilním 

zařízením pro přepravu kalů, a v případě nezávadnosti z pohledu patogenních organismů, 

bude tento kal dopraven do vstupního objektu předčištění vegetační kořenové čistírny. V 

jiném případě bude provedena likvidace kalu dle vyhlášky. 

Na původní splaškové i dešťové kanalizaci jsou vybudovány kruhové plastové šachtice o 

průměru D315mm s betonovými poklopy. Na nově budovaném napojení pak bude nová 

šachtice Š7 vybudována stejným způsobem. Zakrytí šachtice bude provedeno plastovým 

poklopem, který bude v zatravněném terénu vyčnívat 400mm nad tento terén. V případě 

nutnosti přebudování šachtic Š8 a Š9 budou tyto vybudovány stejným způsobem jako 

šachtice Š7. Z důvodu sjednocení investičních nákladů budou pouţity šachtice průměru 

D315mm firmy wavin a potrubí ultraRib2, po dohodě je moţno pouţít ekvivalentních 

kanalizačních prvků od jiného dodavatele. 

3.5.2 Vegetační kořenová čistírna odpadních vod 

Vlastní vegetační kořenová čistírna odpadních vod se skládá z úseku předčištění, rozvodné 

a sběrné zóny, filtračních polí a dočišťovacího úseku za čistírnou. Z důvodu sníţení 

nákladů stavebních prací, strojního vybavení a sníţení rychlosti kolmatace filtračních polí 

je navrţena dvou stupňová KČOV s horizontálním podpovrchovým průtokem. 

Úsek předčištění splaškové vody přiváděné do prostoru filtračních polí se skládá 

z typizovaného lapáku písku LPŠ 480 kombinovaného s jemnými ručně stíranými česlemi. 

Jako hrubé předčištění slouţí upravené objekty septiků, které jsou napojeny na původní 

kanalizaci za určenými objekty, viz. situační výkres č. 2-001-00001 1/1 0. Za štěrbinovým 



Ondřej Michálek: Návrh vegetační kořenové čistírny 

2011 46 

lapákem písku následuje typizovaná štěrbinová nádrţ ŠN11/30, s vývodem pro odsávání 

kalu z vyhnívacího prostoru. Poslední zařízení na úseku předčištění je jednoduchý lapák 

tuků, skládající se z betonové jímky půdorysu 1x2m a hloubkou 1m, který je osazen 

stavitelnými laminátovými nornými stěnami. 

Rozvodná a sběrná zóna se sestává z hlavního kanalizačního řadu s vybudovanými 

šachticemi průměru D315mm s výjimkou revizní šachtice Š6, která je z důvodu lepšího 

přístupu a kontroly, průměru D600mm. Hlavní kanalizační řad je navrţen z PP potrubí 

ultraRib2 DN160, z důvodu sníţení ceny konstrukce. Tento kanalizační řad je za 

šachticemi Š3 a Š1 trvale zazátkován. Tyto zátky budou odstraňovány pouze v případě 

odstávky celého stupně čistírny a umoţní tak přímý průtok do akumulačních jímek 

J1/J2/J3. Potrubí je uloţeno na 150mm hutněné vrstvě písku a obsyp je proveden pískem 

do výšky 300mm nad potrubí. Zásyp je v nezpevněném terénu proveden vykopanou 

zeminou. Na hlavním kanalizačním řadu jsou navrţeny šachtice o průměru D315mm. 

Zakrytí šachtice je provedeno plastovými PP poklopy, které v zatravněném terénu 

vyčnívají 400mm nad tento terén. 

Na hlavní řad se kolmo do šachtového dna napojuje hladké PVC potrubí DN110, které 

rozvádí čištěnou odpadní vodu do příslušných rozdělovacích potrubí jednotlivých 

filtračních polí. Jednotlivé větve rozdělovacích potrubí je moţno uzavřít, nebo regulovat 

jejich světlý průměr odpadovým šoupátkem EKO-Plus přes ovládací zemní soupravu 

LADA ( Jihomoravská armaturka spol. s r. o. ) vyvedenou minimálně 175mm nad terénem 

hráze a označenou dle normy. K automatickému vyrovnávání objemového průtoku do 

jednotlivých větví rozdělovacího potrubí, napojeného na dně šachty, slouţí plastová nebo 

dutá keramická koule, kterou je nutno při uzavření jedné z rozdělovacích větví, či 

manuální regulaci průtoku, ze šachty vyjmout. Vlastní rozváděcí potrubí je perforovaná 

PVC trubka, na konci osazená ventilačním komínkem s ochranou mříţkou proti 

spadanému listí. 

Sběrná zóna je osazena drenáţním potrubím DN200, které vyčištěnou vodu odvádí do 

akumulační jímky J1/J3. 

Jímka J3 je osazena násoskou DN100, která slouţí k impulznímu prázdnění druhého 

stupně vegetační kořenové čistírny, resp. filtračních polí KČOV3 a KČOV4. 

Regulace výšky hladiny je prováděna ve filtračních polích KČOV1 a KČOV2 pomocí 

flexibilních hadic DN200 v jímce J1, které zároveň při jejich spuštění, během malých 

průtoků, slouţí k šokovému nastartování násosky v jímce J3. Ve filtračních polích KČOV3 

a KČOV4 je moţno regulovat sekundární minimální výšku hladiny, po ukončení prázdnění 

nádrţí, pomocí zavzdušňovací PVC hadice DN20 napojené na násosku, kterou lze 

regulovat sekundární minimální výšku hladiny po ukončení prázdnění nádrţí, příp. pomocí 

výškově stavitelné násosky, v jímce J3. Zavzdušňovací hadice zároveň slouţí, po odstavení 

rozdělovacího potrubí na filtrační pole, i k zadrţení čištěné splaškové vody (v případě 

havárie) na filtračních polích, případně lze výtokové potrubí z jímky J3 osadit uzavíracím 

ventilem. 

Filtrační pole je navrţeno jako zemní nádrţ, která je izolovaná od okolního půdního 

prostředí pomocí PVC fólie a tato PVC fólie je chráněna proti protrţení vrstvou geotextilie. 

Jednotlivé rozměry filtračních polí se liší v závislosti na stupni čištění ( KČOV1, KČOV2 

– 19 x 23m a KČOV3, KČOV4 – 19 x 15m ). Filtrační pole druhého stupně vegetační 

kořenové čistírny jsou pak osázena ventilačními šachticemi DN100, jenţ mají za úkol i ve 

studených měsících zajistit pístový tah během impulzního prázdnění druhého stupně 
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čištění, při případném zamrznutí hladiny čištěné vody ve filtračním poli. Výplň filtračního 

loţe tvoří jednotlivé frakce kameniva, v rozvrţení a uspořádání dle výkresu č. 1-001-00002 

2/5 0. Před vrstvou kameniva sběrných zón jednotlivých nádrţí je vţdy sypaná vrstva 

zeolitu. Zeolit v tomto případě slouţí především ke sníţení koncentrace celkového dusíku 

na výstupu z filtračního loţe. Tento materiál je moţno při podstatném poklesu čistícího 

účinku v rámci celkového dusíku, po odstavení daného filtračního pole odtěţit a 

zregenerovat propráním ve vodném roztoku NaCl, případně prolít tímto roztokem přímo 

v loţi, v takovémto případě je však nutno odčerpávat regenerační roztok přímo ze sběrné 

šachty SŠ, kterou je nutno na odtoku uzavřít pomocí zátky, vzhledem k uvolněnému 

znečištění z filtrační vrstvy zeolitového materiálu. 

K osázení filtračních polí je pak pouţit rákos obecný. 

Poslední úsek vegetační kořenové čistírny odpadních vod tvoří dočišťovací umělá kaskáda, 

tvořená keramickými mrazuvzdornými nádobami, vybavenými dle poţadavků zákazníka 

např. přírodními dělícími přepáţkami ( štípaný kámen atd. ) z důvodu minimalizace 

zkratových proudů a plovoucími nebo emerzními rostlinami, filtračními materiály, 

sorpčními materiály ( regulace nadměrné koncentrace konkrétních znečišťujících látek ), 

atd. 

Odtěţený kal z filtračních loţí je moţno kompostovat v k tomuto určené nádrţi, umístěné 

v zadním traktu Zoologické zahrady. 

K měření průtoků odpadních vod lze dle poţadavku vybavit KČOV Parshallovým ţlabem 

v kombinaci s ultrazvukovou sondou, které budou osazeny před česlemi v kombinovaném 

lapáku písku, nebo jako součást dodávky přiloţit univerzální mobilní ultrazvukový měrný 

systém. Orientačně lze také průměrný průtok stanovit přepočtem na základě časových 

intervalů mezi vypouštěními druhého stupně KČOV. Součástí dodávky budou také mobilní 

měrné latě k měření výšky hladin v jímkách J1, J2 a J3. 

Frekvence a sledované ukazatele chemického a biologického rozboru budou prováděny dle 

nařízení příslušného vodoprávního úřadu. 
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3.6 Výpočet 

3.6.1 Stanovení účinnosti odstraňování nežádoucích látek pro KČOV 

s horizontálním podpovrchovým průtokem 

1) Koncentrace organických látek na odtoku pro střední Evropu ( ČR ) – stupeň 1: 

 

 
 

 

2) Koncentrace nerozpuštěných látek na odtoku pro střední Evropu (ČR) – stupeň 1: 

 

 
 

 

3) Koncentrace celkového dusíku na odtoku pro střední Evropu (ČR) – stupeň 1: 

 

 
 

 

4) Koncentrace organických látek na odtoku pro střední Evropu ( ČR ) – stupeň 2: 

 

 
 

 

5) Koncentrace nerozpuštěných látek na odtoku pro střední Evropu (ČR) – stupeň 2: 

 

 
 

 

6) Koncentrace celkového dusíku na odtoku pro střední Evropu (ČR) – stupeň 2: 
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3.6.2 Stanovení parametrů filtračního pole 

3.6.2.1 Filtrační pole KČOV1, KČOV 2 – stupeň 1 

Kontrola sklonu dna: 

ks * sk = 500 * 0,01 = 5,0 < 8,6 

=> sklon filtračního pole vyhovuje 

 

ks – hydraulická vodivost, viz. Tab.3.6 

sk – sklon dna filtračního lože, viz.3.4.4. 

Parametry filtračního pole – léto 

1) Rychlost odbourávání organického znečištění: 

 

 
 

 

 

2) Plocha filtračního pole potřebná k odbourání organického znečištění: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3) Objem filtračního pole potřebný k odbourání organického znečištění: 
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4) Délka nátokové hrany: 

 

 
 

 

 

5) Šířka filtračního pole: 

 

 
 

 

 

6) Délka filtračního pole: 

 

 
 

 

 

7) Doba zdrţení: 

 

 
≈ 3 dny, 9 hodin a 33 minut 

 

 

 

 

8) Filtrační odtok: 
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Parametry filtračního pole – zima 

9) Rychlost odbourávání organického znečištění: 

 

 
 

 

 

10) Plocha kořenového pole potřebná k odbourání organického znečištění: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11) Objem filtračního pole potřebný k odbourání organického znečištění: 

 

 
 

 

 

12) Délka nátokové hrany: 

 

 
 

 

 

13) Šířka filtračního pole: 
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14) Délka filtračního pole: 

 

 
 

 

 

15) Doba zdrţení: 

 

 
≈ 10 dní a 14 hodin 
 

 

 

 

16) Filtrační odtok: 

 

 
 

 

 

 

 

Pozn.: Jednotky použitých hodnot ve výpočtech celé podkapitoly, jsou shodné 

s jednotkami hodnot uvedených odkazy. 
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3.6.2.2 Filtrační pole KČOV3, KČOV4 – stupeň 2 

Kontrolní koeficient: 

ks * sk = 480 * 0,01 = 4,8 < 8,6 

=> sklon filtračního pole vyhovuje 

 

ks – hydraulická vodivost, viz. Tab.3.6 

sk – sklon dna filtračního lože, viz.3.4.4. 

Parametry filtračního pole – léto 

1) Rychlost odbourávání organického znečištění: 

 

 
 

 

 

2)  Plocha kořenového pole potřebná k odbourání organického znečištění: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3)  Objem filtračního pole potřebný k odbourání organického znečištění: 
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4)  Délka nátokové hrany: 

 

 
 

 

 

5)  Šířka filtračního pole: 

 

 
 

 

 

6)  Délka filtračního pole: 

 

 
 

 

 

7)  Doba zdrţení: 

 

 
≈ 1 den, 19 hodin a 11 minut 

 

 

 

 

8)  Filtrační odtok: 
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Parametry filtračního pole – zima 

9) Rychlost odbourávání organického znečištění: 

 

 
 

 

 

10) Plocha kořenového pole potřebná k odbourání organického znečištění: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11) Objem filtračního pole potřebný k odbourání organického znečištění: 

 

 
 

 

 

12)  Délka nátokové hrany: 

 

 
 

 

 

13) Šířka filtračního pole: 
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14)  Délka filtračního pole: 

 

 
 

 

 

15)  Doba zdrţení: 

 

 
≈ 5 dní, 14 hodin a 30 minut 

 

 

 

 

16)  Filtrační odtok: 

 

 
 

 

 

 

 

Pozn.: Jednotky použitých hodnot ve výpočtech celé podkapitoly, jsou shodné 

s jednotkami hodnot uvedených odkazy. 
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3.6.2.3 Výpočet kapacity násosky 

 

Obr.3.1.Schéma použité násosky. 

 

1) Stanovení výtokové rychlosti z násosky: 

 

 
=> 

 

 
 

 

 

 

 

 
 [10]  
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2) Objemový průtok násoskou: 

 

 
 

 

 

3) Podtlak ve vrcholu násosky: 

 

 

 

 
 

 [10]  

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Jednotky použitých hodnot ve výpočtech celé podkapitoly, jsou shodné 

s jednotkami hodnot uvedených odkazy. 

3.7 Zhodnocení 

S ohledem na výše uvedené orientační návrhové výpočty bude vybudována dvoustupňová 

vegetační kořenová čistírna se čtyřmi filtračními poli, resp. se dvěma na kaţdém stupni. 

Potřebná plocha filtračních polí je navrţena pro niţší rychlost odbourávání organického 

znečištění v mimovegetačním období (zima). Organického znečištění pak proto ţe 

dimenzování filtračních polí přímo na odstranění celkového dusíku je velmi náročné na 

plochu (cca 4 x větší plocha) a tudíţ nerentabilní a z praktického hlediska příliš sloţité. 

K zvýšení účinku při eliminaci celkového dusíku slouţí impulzní prázdnění druhého 

stupně vegetační kořenové čistírny, které zajišťuje v závislosti na denním průtoku 

odpadních vod vytvoření aerobního prostředí ve druhém stupni vlivem zavzdušnění, resp. 

pístového tahu ve filtračních polích druhého stupně KČOV. K maximální eliminaci 

zbytkového dusíku pak slouţí filtrační přepáţka, před sběrnou zónou jednotlivých 

filtračních polí, tvořená zeolitovým materiálem charakteristickým vysokým měrným 

povrchem a výtečnými sorpčními vlastnostmi. Doba zdrţení čištěné vody bude při zapojení 

pouze jednoho z polí prvního stupně ( v prvním stupni ≈ 10 dní a 14 hodin) a jednoho 

z polí druhého stupně (ve druhém stupni ≈ 5 dní, 14 hodin a 30 minut) dle výpočtu, 

v případě standardního zapojení všech čtyř filtračních polí tato doba stoupne na 
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dvojnásobek, coţ by mělo dostatečně pokrýt dobu potřebnou k průběhu nitrifikačních a 

denitrifikačních procesů. 

Celková kapacita filtračních polí je pak dimenzována s bezpečností k=2, resp. na 

dvojnásobný objem, a to s ohledem na moţnost napojení dalších objektů na tuto vegetační 

čistírnu, tak aby nebylo nutné provádět dodatečné zvětšování objemu filtračních polí, resp. 

provádět dodatečné stavební úpravy. Rozměry filtračních polí včetně jejich plochy a 

objemu jsou uvedeny v následující tabulce Tab.3.6.. 

 

Návrhové rozměry filtračních polí 

Pole šířka [m] délka [m] hloubka [m] plocha [m²] objem [m³] 

KČOV 1 19 23 1 437 437 

KČOV 2 19 23 1 437 437 

KČOV 3 19 15 1 285 285 

KČOV 4 19 15 1 285 285 

Tab.3.6.Návrhové rozměry filtračních polí. 

3.8 Cenová kalkulace 

Zemní práce – 250 000 Kč 

Přeprava materiálu – 120 000 Kč 

Česle + Lapák písku LPŠ 480 – 80 000 Kč 

Štěrbinová nádrţ ŠN11/30 – 80 000 Kč 

Lapák tuků – 15 000 Kč 

Jímka J1, J2 – 50 000 Kč 

Jímka J3 – 20 000 Kč 

Geotextilie Geofil 300g/m2– 34 200 Kč 

PVC fólie BORSALEAF WPUV 1,5mm – 270 000 Kč 

Filtrační materiál ( výplň filtračního loţe ) – 1 800 000 Kč 

Doprava filtračního materiálu – 120 000 Kč 

Kanalizační rozvody + příslušenství – 150 000 Kč 

Předpokládané náklady celkem: 2 989 200 Kč 
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3.9 Provoz a údržba 

Činnosti potřebné k zajištění hladkého chodu KČOV 

ČINOST POZNÁMKA

denně týdně měsíčně ročně

vizuální kontrola chodu KČOV X

kontrola a stírání česlí X

kontrola a odstranění shrabků z česlí X

kontrola a vytěžení lapáku písku X

kontrola a odčerpání kalu ze štěrbinové nádrže X

kontrola a odstranění zachycených a sedimentovaných látek z lapáku tuků X

kontrola rozdělovacích šachtic na hlavním řadu KČOV X

kontrola ventilačních šachtic X

kontrola funkce šoupátkových ventilů X

kontrola jímek J1/J2/J3 a vytěžení kalu X

sklízení vegetace KČOV X před začátkem vegetačního období

kontrola a čištění stabilizační kaskády X

kontrola výtoku a zaústění do vodoteče X

odběr vzorků na vtoku a na výtoku dle vodohospodářského úřadu

FREKVENCE

 
Tab.3.7.Provoz a údržba KČOV. 

PRVNÍ SKLÍZENÍ VEGETAČNÍHO POKRYVU KČOV ( RÁKOS OBECNÝ ) 

PROVÁDĚT AŢ PO TŘECH LETECH OD UVEDENÍ DO PROVOZU!!! 

- V případě zanesení jednotlivých kalových polí (povrchový odtok, sníţená účinnost) 

je moţné jejich odstavení nezávisle na zbylých kalových polích. 

- Při dodrţení maximálních zadaných koncentrací znečišťujících látek na vstupu do 

KČOV je moţno v létě vypustit a odstavit z provozu jedno filtrační pole v prvním 

stupni čištění KČOV a jedno filtrační pole ve druhém stupni čištění KČOV. 

- V případě zanesení a sníţení účinnosti, je doporučeno odstavit rozdělovací potrubí, 

případně celé filtrační pole vypustit a odstavit na 14 dní z provozu. 

- Při sníţení účinnosti, vytěţit a provést regeneraci iontoměničů ( zeolitu ). 

- Při nedostatečné účinnosti moţno doplnit o další filtrační, či sorpční materiály v 

nádrţích dočišťovací kaskády. 

3.10 Výkresová dokumentace 

Seznam návrhové výkresové dokumentace: 

Úroveň Číslo výkresu Název Poznámka 

+   2-001-00001_1-1_0 SITUACE   

  + 1-001-00002_1-6_0 KORENOVA CISTIRNA   

  + 1-001-00002_2-6_0 KORENOVA CISTIRNA   

  + 1-001-00002_3-6_0 KORENOVA CISTIRNA   

  + 1-001-00002_4-6_0 KORENOVA CISTIRNA   

  + 1-001-00002_5-6_0 KORENOVA CISTIRNA   

  + 1-001-00002_6-6_0 KORENOVA CISTIRNA   

Tab.3.8. Seznam výkresové dokumentace. 
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4. Závěr 

Vegetační kořenové čistírny lze povaţovat za dobrou alternativu k současným 

biomechanickým způsobům čištění komunálních odpadních vod malých a středních 

producentů. Samozřejmě trpí řadou limitujících nedostatků, zvláště pak v chladnějších 

podnebných pásmech. Nelze jim však upřít jejich biologické, estetické, a zvláště při 

vhodné volbě způsobu čištění poměrně nízké náklady na provoz, údrţbu a dlouhou 

ţivotnost se vznikem minimálního mnoţství sekundárních produktů jako jsou například 

kaly. U těchto druhů čistíren je však třeba mít vţdy na paměti, ţe nejsou vhodné pro 

všechny lokality, a to jak z hlediska například ochranných pásem vodních zdrojů, tak i 

z hledisek klimatických, přírodních (biotopy charakteristické pro danou lokalitu), 

hydropedologických, hydrogeologických, geologických nebo ekonomických. [2] 

V podmínkách ČR se jedná o relativně efektivní a nízkorozpočtovou metodu čištění 

odpadních vod malých producentů a sídelních oblastí, která je i v souladu se současnou 

environmentální politikou EU. 

V méně rozvinutých oblastech by se pak mohlo jednat o stěţejní, minimálně přechodnou 

variantu, přispívající ke stabilizaci ekosystému v lokálním měřítku, ve zvlášť narušených 

oblastech, s nízkými náklady na stavbu, provoz a především údrţbu, kteráţto je 

v izolovaných oblastech zvláště velkým problémem. 

Při výběru a návrhu vegetační kořenové čistírny je třeba mít také na paměti, ţe se jedná o 

komplexní zařízení skládající se z několika úseků, jejichţ špatná volba, nebo uspořádání 

můţe mít za následek výrazné sníţení ţivotnosti a účinnosti vegetační kořenové čistírny. 

Jedná se pak především o volbu vhodného mechanického předčištění s dostatečnou 

kapacitou, optimální počet kořenových polí s dostatečnou kapacitou na odstraňovaní 

poţadovaného druhu znečištění a jejich vhodná kombinace, případně připojení objektu pro 

dočištění, jako jsou třeba malá jezírka, průtočné bioeliminátory, dočišťovací kanál atd. 

Nelze také opomenout konstrukci rozvodného nebo sběrného systému a technologického 

zařízení čistírny, které by mělo vydrţet dlouhou dobu bez nutnosti výměny jejich 

funkčních celků, jelikoţ vzhledem k charakteru stavby se jakákoli výrazná porucha nebo 

nedostatek rovná stavebnímu zásahu. Především se pak jedná o rozvodné a sběrné zóny, 

které při špatné konstrukci přispívají podstatným dílem ke vzniku zkratových proudů a tím 

k výraznému sníţení účinnosti čistírny. 

Vegetační kořenové čistírny tedy nejsou samospásným řešením pro likvidaci odpadních 

vod, ale jednou z moţností, která při zváţení všech faktorů vstupujících do procesu a 

poţadavků na výsledek můţe nabídnou zajímavé kompromisní řešení vzniklé situace. 

V části této práce, která se zabývá návrhem vegetační kořenové čistírny splaškových 

odpadních vod (oddílná kanalizace) pro hospodářskou část ZOO Ostrava, jsem se snaţil 

posoudit realizovatelnost a konkurenceschopnost tohoto způsobu čištění, ve srovnání s jiţ 

vybudovanou biologickou čistírnou odpadních vod BIOCLEANER BC 100. 

Konečné porovnání investičních nákladů a pracnosti pak vychází v neprospěch vegetační 

kořenové čistírny, zvláště vezmeme-li v úvahu značně velký prostor jaký by KČOV 

zabírala a relativně velký sklon pozemku na kterém by byla umístěna. Vezme-li se však 

v úvahu dočasné stavební povolení pro vybudovanou biologickou čistírnu BIOCLEANER 

(platnost do 31.12.2012), případně velmi sloţité a technicky náročné napojení splaškové 

kanalizace z hospodářského úseku na hlavní biomechanickou čistírnu, a také z pohledu 
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provozního, ekologicko-estetického, a z charakteru společnosti na jejíţ pozemcích by byla 

KČOV vybudována se jedná o řešení, které by moţná stálo za zváţení. 
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