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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na přírodní čištění odpadních vod. Úvodní část je 

věnována charakteristice a rozdělení odpadních vod. V další části jsou popsány způsoby 

čistění odpadních vod, zahrnující vegetační kořenové čistírny, půdní filtry a biologické 

nádrţe. 

Hlavním cílem této práce je zhodnocení a porovnání přírodních čistíren odpadních 

vod s normálními čistírnami odpadních vod. 

Klíčová slova: odpadní voda, čištění odpadních vod, kořenová čistírna odpadních vod 

 

Summary 

Bachelor’s work is focused on the natural purification of waste water. The first 

part of this work is devoted characteristic and division of waste water. In the other part 

there is described ways of purification of waste water, including vegetative root sewage 

disposal plant, soil filters and biological tank. 

Main goal of this work is the valuation and comparing natural sewage disposal 

plant with normal sewage disposal plant. 

Key words: waste water, purification of waste water, root sewage clarification plant 
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Seznam použitých zkratek:  
 

BSK – biochemická potřeba kyslíku 

CO2 – oxid uhličitý  

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČSN – česká státní norma  

ČR – Česká republika 

EO – ekvivalentní obyvatel  

H2O - voda  

CHSK – chemická spotřeba kyslíku 

KČOV – kořenová čistírna odpadních vod  

K2Cr2O7 – dichroman draselný  

KMnO4 – manganistan draselný  

NH4
 
- amoniak 

NO2 - oxid dusičitý 

PE – polyetylen 

pH - kyselost 

PVC – polyvinylchlorid 
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1. Úvod a cíl práce 
 

Voda je nezbytnou sloţkou ţivotního prostředí člověka, ale také všech ostatních 

ţivočišných a rostlinných ekosystémů. Činností člověka (průmyslovou, zemědělskou) se 

voda odebíraná z přírody mění na vodu odpadní. Odvádění a čištění odpadních vod často 

vypovídá o kulturním, technickém a ekonomickém stupni rozvoje dané společnosti. 

Takový rozvoj znamená vzrůstající spotřebu vody, ale taky vzrůst jejího znečištění.  

První krok v oblasti nakládání s odpadními vodami v historii lidstva byl 

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

pokusům o centrální odvádění vod odpadních do povrchových vod.  

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

zabývat se kvalitou a vyuţíváním povrchové vody. Druhým významným krokem v oblasti 

nakládání s odpadními vodami bylo hledání, jak odpadní vody čistit a následně je vracet 

zpět do přírody.  

Přírodní čistírny se do dnešní doby jiţ staly běţnou alternativou čištění odpadních 

vod z jednotlivých sídel i celých aglomerací. V České republice i ve světě je jiţ po řadu let 

úspěšně provozováno mnoho malých přírodních čistíren odpadních vod pro jednotlivá 

obydlí s trvalým nebo sezónním provozem. Dosavadní zkušenosti ukazují ve většině 

případů jejich dobrou funkci.  

Biologické čištění odpadních vod je napodobením a zintenzivněním procesů 

probíhajících v přírodních vodách, souhrnně zvaných samočištění, jimiţ se tyto vody 

zbavují znečištění. Nevýhodou biologického čištění je skutečnost, ţe se jím nedají 

odstranit z odpadní vody látky biologicky nerozloţitelné. 

Biologické čištění je však ekonomicky výhodnější v porovnání s chemickými a 

fyzikálně chemickými procesy při stejné účinnosti čištění a přitom do čištěné odpadní vody 

nevnáší jiné znečišťující látky (např. sírany, chloridy aj.) Další výhodou je, ţe úspěšně 

biologicky vyčištěná odpadní voda nemůţe obsahovat látky toxické pro floru a faunu 

recipientu. 

Hlavním zaměřením a stěţejním cílem této bakalářské práce jsou informace o 

přírodním čištění odpadních vod a porovnání přírodních ČOV s normálními ČOV. 

Zaměřila jsem se především na charakteristiku odpadních vod, na popis jednotlivých druhů 
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odpadních vod a jejich znečištění. Rovněţ jsem se zabývala způsoby čištění odpadních 

vod, kalovým hospodářstvím a také popsáním kořenové čistírny odpadních vod 

v Hostětíně. 
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2. Charakteristika odpadních vod 
 

Zajištění účinného a ekonomicky přijatelného zneškodňování odpadních vod je 

v současné době jedním z nejvíce diskutovaných problémů ochrany vod a vodního 

hospodářství. 

Odpadní vody jsou obecně definovány v ustanovení § 38 odst. 1 a odst. 2 zákona 

o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav. Odpadní vodou se stává kaţdá voda, 

jejíţ vlastnosti fyzikální nebo chemické jsou změněny pouţitím nebo odvedením do 

systému stokových sítí a kanalizačních přípojek. [6] Vodní zákon vyvíjí výrazný tlak na 

sniţování zatíţení povrchových vod odpadními vodami s ukazateli znečištění 

charakterizující zvlášť nebezpečné závadné látky. Postupného zlepšení kvality 

vypouštěných odpadních i povrchových vod má být dosaţeno zavedením kombinovaného 

principu.[13] 

 

2.1. Druhy odpadních vod 
 

Dle svého původu rozdělujeme odpadní vody na: 

 Sráţkové odpadní vody 

 Splaškové odpadní vody 

 Průmyslové odpadní vody 

 Balastní odpadní vody 

 Infekční odpadní vody 

 

2.1.1. Srážkové odpadní vody 
 

Sráţkové odpadní vody pochází z atmosférických sráţek a jejich kvalita je závislá 

na mnoha okolnostech.  

Sráţkové vody po styku s povrchem mohou být neznečištěné či znečištěné. 

Znečištěné sráţkové  vody - míra znečištění sráţkových vod závisí na sloţení ovzduší a na 

charakteru terénu v dané lokalitě. Znečištěné sráţkové vody se musí před vypuštěním do 

recipientu čistit. [6] 
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Velikost znečištěné sráţkové vody je ovlivňována nečistotou povrchu vozovek a 

v některých případech se koncentrace organického znečištění můţe blíţit vodám 

splaškovým. [15] 

 

2.1.2. Splaškové odpadní vody 
 

Jedná se o odpadní vody, které jsou vypouštěny do veřejné kanalizace z rodinných 

domů a bytů. Zahrnují také odpadní vody z městské vybavenosti, jakými jsou restaurace, 

školy, hotely apod., které mají podobný charakter jako odpadní vody od obyvatel. 

Specifické mnoţství splaškových vod (mnoţství na 1 obyvatele za den) závisí 

především na počtu lidí, bytové vybavenosti (záchody, sprchy, přívod teplé vody, atd.) a je 

téměř shodné se spotřebou pitné vody. [10] 

Přibliţně 45 – 80% organických látek připadá na látky z moče a fekálií. Na 

anorganickém znečištění se podílejí zejména chloridy, sloučeniny dusíku a fosforu. 

Z organických látek jsou přítomny sacharidy (sacharóza, glukóza, laktóza) a polysacharidy 

(pektiny, škrob, celulóza), tenzidy, lipiny atd. 

Splaškové odpadní vody nekladou zvláštní poţadavky na provedení a provoz 

stokové sítě. Snadno se čistí běţnými mechanicko-biologickými postupy. [10]  

 

2.1.3. Průmyslové odpadní vody 
 

Sloţení a mnoţství průmyslových vod je silně závislé na druhu výroby a na 

pouţité výrobní technologii. [15] 

Průmyslové odpadní vody jsou kapalné odpady vznikající při těţbě nebo 

zpracování různých surovin. Pro vody odtékající z jednotlivých výrob se pouţívá označení 

procesní vody. [2] 

Ve srovnání se splaškovými vodami mají zcela odlišný charakter. Podle druhu 

znečišťujících látek je dělíme na vody znečištěné anorganicky a organicky. [2] 

U anorganicky znečištěných odpadních vod je další dělení moţné podle 

rozpustnosti znečišťujících látek (rozpuštěné a nerozpuštěné), případně podle jejich 

toxicity (toxické a netoxické).  
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U organicky znečištěných odpadních vod je moţné jejich další dělení podle 

charakteru obsaţených látek:  

a) netoxických, biologicky rozloţitelných,  

b) netoxických, biologicky obtíţně rozloţitelných,  

c) toxických, biologicky rozloţitelných,  

d) toxických, biologicky obtíţně rozloţitelných. [2] 

Čistitelnost průmyslových vod se obecně zvyšuje naředěním splaškovými 

odpadními vodami. [15] 

 

2.1.4. Balastní odpadní vody 
 

Do veřejné kanalizace se dostává určité mnoţství podzemních vod netěsnostmi v 

kanalizaci. Tyto vody, které do veřejné kanalizace nepatří, neboť v pravém slova smyslu 

nejsou odpadními vodami, se přesto do ní dostávají a tvoří často svým objemovým 

mnoţstvím významný podíl (podle kvality stokové sítě a výšky hladiny podzemní vody). 

[4] 

 

2.1.5. Infekční odpadní vody 

 

Tento typ vod vzniká v infekčních odděleních nemocnic a veškerých druhů 

léčeben, v mikrobiologických laboratořích apod. Obsahují veliké mnoţství 

choroboplodných zárodků, které mohou být zdrojem infekcí a epidemií. Z tohoto důvodu 

je nepřípustné, aby byly vypouštěny do běţné stokové sítě, aniţ by byly důsledně 

hygienicky zabezpečeny a ošetřeny (různé druhy dezinfekcí). [14] 

 

2.2. Ukazatele znečištění odpadních vod 
 

Látky způsobující znečištění odpadních vod můţeme rozdělit jednak podle 

velikosti částic nebo podle původu těchto látek.  

První forma klasifikace dělí látky na:  

- rozpuštěné o velikosti částic ≤ 0,001 μm, 

- koloidní o velikosti částic 0,001 – 1,0 μm,  
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- suspendované o velikosti částic 1 - 100 μm, 

- usaditelné o velikosti částic ≥ 100 μm. [5]  

Podle původu členíme látky na organické a anorganické. Skupina organických 

látek je v odpadních vodách obvykle tvořena po jedné třetině látkami rozpuštěnými, 

koloidními a suspendovanými. Anorganické látky jsou obvykle přítomny hlavně ve formě 

rozpuštěné. 

 

1) Organické znečištění  

 

Jsou obvykle asi z 1/3 z odpadní vody vyloučeny sedimentací v lapáku písku a ve 

štěrbinové nádrţi. Současně je mikroorganismy rozkládají na látky jednodušší. Po nátoku 

odpadní vody do vegetačního pole dochází k filtraci částic a jejich usazování ve štěrkovém 

substrátu. Mikroorganismy postupně organické látky odbourávají a přeměňují na plynné 

látky těkající do atmosféry (oxid uhličitý a metan). Nejintenzivněji k tomu dochází v první 

třetině délky kořenového pole. 

 

Chemická spotřeba kyslíku - je mírou obsahu látek schopných chemické 

oxidace. V praxi se oxidace provádí silně kyselými roztoky (za účelem dokonalé oxidace) 

K2Cr2O7 nebo KMnO4 při vyšších teplotách. Výsledek stanovení se udává v mnoţství 

kyslíku, které je ekvivalentní spotřebě pouţitého oxidačního činidla a vyjadřuje se v mg/l. 

 

Organický uhlík - vyjadřuje celkový obsah organických látek ve vodách a to 

přesněji neţ dříve zmiňovaná CHSK. Principem stanovení je oxidační spalování uhlíkatých 

sloučenin přítomných ve vzorku na CO2, který je stanoven.[5]  

 

Biochemická spotřeba kyslíku - vyjadřuje obsah biologicky rozloţitelných 

organických látek v odpadních vodách. Je rovna mnoţství rozpuštěného molekulárního 

kyslíku spotřebovaného za určitý časový interval mikroorganismy při biochemickém 

rozkladu organických látek ve vodě. Zjišťuje se v původním nebo zředěném vzorku z 

rozdílu koncentrací kyslíku před inkubací a po ní a vyjadřuje se v mg/l. Standardně se 

stanovuje BSK5, tj. provádí se inkubace 5 * 24 hodin za standardních podmínek (20 ºC, 

vyloučení přístupu světla a atmosférického kyslíku). 
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Ztráta žíháním - vyjadřuje rozdíl mezi obsahem veškerých látek (stanovených 

odpařením vzorku a zváţení sušiny) a jejich zbytků po ţíhání.  

 

2) Anorganické znečištění 

Obsah anorganických látek v odpadní vodě se stanoví jako obsah iontů a solí v 

jejím zdroji. Čištění odpadních vod se především zabývá sníţením obsahu dusíku, solí 

fosforu a těţkých kovů. Obsah dusíku a fosforu ve vodách je důleţitý vzhledem k tomu, ţe 

tyto látky jsou nutné pro růst organismů. [2]  

 

Dusík 

Je eliminován hlavně ve filtračních polích čistírny osázených makrofyty a 

v dočišťovací nádrţi s převládajícími aerobními podmínkami. Ve splaškové odpadní vodě 

je většina dusíku v organických sloučeninách a amonných iontech, přičemţ organický 

dusík se snadno rozkládá na amoniakální dusík. Úbytek amonných iontů je způsoben 

především následnou přítomností dusíku v tělech mikroorganismů a rostlin. V prostředí s 

dostatkem kyslíku a dlouhou dobou pro rozvoj biomasy dochází k přeměně amonných 

iontů nitrifikací na dusičnany. Dále je obsah dusíku sniţován v procesu zvaném 

denitrifikace, při kterém se dusičnany rozkládají na plynný dusík, případně i na plynné 

oxidy dusíku. Denitrifikace v kořenové čistírně probíhá i za velmi nízkých teplot v zimním 

období. [21] 

 

Fosfor 

Je z odpadní vody odbouráván zejména díky sorpci fosfátů na substrát 

vegetačního pole a sráţením fosfátů do nerozpuštěných sloučenin s kovy – ţelezem, 

hliníkem a vápníkem. Fosfor je také zabudován do mikrobiálních buněk a do biomasy 

rostlin. Obecně bývá účinnost zachycení fosforu v KČOV vysoká v počátečním období 

fungování, později obvykle klesá. To je způsobeno úbytkem volných vazebných míst na 

minerálním substrátu. Dále úbytkem ţeleza, hliníku a vápníku. Tomu je moţné v nově 

budovaných KČOV předejít instalací doplňkového zařízení na zachytávání fosforu anebo 

vhodnou volbou filtrační náplně (substrátu). Vysráţené, ve vodě nesnadno rozpustné 

fosforečnany jsou pak zachycovány v usazovací nádrţi. Je potřeba počítat se zvýšením 

objemu kalů, které se musí vyváţet. [21] 
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Těžké kovy 

U rozptýlené zástavby a malých obcí představují okrajový problém. V kořenové 

čistírně zůstává velká většina těţkých kovů kumulována v zemním loţi, kde se váţe na 

podloţí ve formě tzv. komplexů, a částečně téţ v biomase rostlin. Mokřadní rostliny 

přivádějí ke kořenům kyslík, coţ rostlinám napomáhá překonávat efekt rozpuštěných 

fytotoxinů, které mohou být přítomny v anoxickém substrátu. Kosením a odklízením 

biomasy je část toxických látek z cyklu odstraněna. Pokud by pH substrátu kleslo do 

kyselé oblasti, mohou se kovy uvolňovat z komplexních sloučenin zpět do vody. Při 

normálním provozu by však k výraznému poklesu pH nemělo dojít. [21] 

 

2.3. Proces čištění odpadních vod 
 

Čistírna odpadních vod vychází hlavně z principů, které se dějí v přírodě. 

V přírodě dochází k zachycení nerozpuštěných látek, pokud jsou plovoucí nebo příliš 

objemné, na přírodních překáţkách, kde se tyto nahromaděné látky dále biologicky 

rozkládají. Ostatní nerozpuštěné látky v přírodních tocích postupně sedimentují a k jejich 

rozkladu dochází v bahnitých usazeninách většinou za nepřístupu vzduchu (anaerobně). 

Anorganické biologicky inertní látky ve vodě pouze sedimentují a tvoří nánosy a později i 

sedimenty spolu s biologicky rozloţenými látkami.  

Ve vodě rozpuštěné organické látky jsou zdrojem potravy pro mikroorganizmy i 

makroorganismy. Představují také zdroj ţivin pro rostliny ţijící ve vodě, jako jsou řasy a 

různé dřeviny. 

Nejdůleţitějším kritériem, které by čistírny jako celek měly splnit, je především 

poţadovaná kvalita vyčištěné vody. Tomuto poţadavku má být podřízena i volba 

technologie čištění a skladba celé technologické linky. [5] 

Technologické členění ČOV: 

- mechanické čištění, 

- biologické čištění, 

- chemické čištění, 

- kalové hospodářství.  
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2.3.1. Mechanické čištění 
 

Jedná se o nejjednodušší způsob odstraňování znečištění z vody, a to 

mechanickou separaci znečisťujících látek. Provádí se obvykle ve dvou stupních. V prvním 

stupni dochází k oddělení hrubšího materiálu na česlích a v lapácích písku. V dalším stupni 

jsou odstraněny látky usaditelné prostou sedimentací v usazovacích nádrţích. Při návrhu 

těchto zařízení je nutné zohlednit druh, charakter a stav stokové sítě. Tímto postupem lze 

sníţit koncentraci organického znečištění obsaţeného ve splaškové odpadní vodě o          

15 – 30 %. Tento způsob čištění odpadních vod je zcela nedostatečný a lze jej vyuţít pouze 

pro předčištění. [15] 

 

Česle  

Sniţují riziko poškození strojního zařízení a technologické problémy na ČOV. 

Zachycují se na nich větší předměty unášené vodou nebo plovoucí po hladině (kuchyňské 

odpadky, hadry, papír, dřevo, plasty apod.), které by v dalším procesu čištění byly příčinou 

potíţí. Česle se dělí na ručně nebo strojně stírané (obr. č. 1). Jsou umístěny do přítokového 

ţlabu a vybaveny odtokem. Česle strojně stírané se pouţívají častěji a především u větších 

ČOV.  

 

 

Obrázek č. 1: Spodem strojně stírané česle [5] 
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Lapák písku 

V lapácích písku se odstraňují suspendované, těţké anorganické látky jako písek, 

úlomky skla, jemná škvára apod. Pracují na principu sníţení průtočné rychlosti vody. 

 Podle směru průtoku vody rozlišujeme lapáky písku: 

- Horizontální 

- Vertikální (obr. č. 2) 

- Lapáky s příčnou cirkulací (obr. č. 3) 

 

 

 

Obrázek č. 2: Vertikální lapák písku [15] 

 

 

 

Obrázek č. 3: Schéma vírového lapáku písku s příčnou cirkulací 

 

Usazovací nádrže 

 Určeny k odstraňování nerozpuštěných látek organické povahy z odpadní vody. 

Separace nerozpuštěných látek zde probíhá na principu prosté sedimentace. Tímto 

způsobem se zbavíme části organického znečištění, které nemusíme odstraňovat 

v biologickém stupni. Zachycené látky tvoří primární kal a jelikoţ likvidace tohoto 

produktu znečištění je na malých čistírnách problematická, je doporučováno zvolit 
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štěrbinovou nádrţ, která řeší problém stabilizace kalu. Usazovací nádrţe je třeba navrhovat 

tak, aby v nich nedocházelo k vytváření zkratových proudů a k rozkladu zachycených 

organických látek. 

 

Dosazovací nádrže 

 Usazovací nádrţe slouţící k oddělení biologického kalu sedimentací. Hrají roli při 

dosahování vysoké kvality vody na odtoku z čistírny a musí zabezpečit: 

 Separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody s minimální zbytkovou koncentrací 

nerozpuštěných látek 

 Zahuštění kalu v kalovém prostoru na poţadovanou koncentraci 

 Akumulaci aktivovaného kalu pro případ zvýšeného průtoku systémem tak, aby 

nedocházelo k jeho vyplavování. 

 

2.3.2. Biologické čištění 
 

Biologické čištění vod vyuţívá schopnosti mikroorganismů rozkládat organické 

znečištění ve vodním prostředí. Rozkladný proces je velmi sloţitý, rychlost tohoto procesu 

závisí na řadě faktorů, např. na obsahu kyslíku ve vodě, pH, teplotě, typu znečištění, 

přítomnosti toxických látek a pouţité metodě čištění. V biologickém stupni čištění se 

odstraní takové mnoţství znečištění (ţivin), které je pouţito na stavbu další buněčné 

hmoty. 

V principu se jedná o intenzifikaci samočisticích pochodů probíhajících v 

povrchových vodách. Hlavním rozdílem je rychlost odbourávání, které je v porovnávání s 

čistírnou relativně nízká. Proto lze v čistírně dosáhnout stejného efektu za poměrně kratší 

dobu. Příčinou je rozdílná koncentrace mikroorganismů (biomasy) přítomných v 

povrchových vodách a v čistírně. Nutností je vytvoření dostatečných podmínek pro udrţení 

biologických pochodů. [15] 

Při biologickým čištění se pouţívají buď technologie zaloţené na aerobním 

čištění, nebo anaerobní čištění.  
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Aerobní biologické čištění 

 

Při tomto čištění dochází k oxidaci organických látek působením mikroorganismů 

za přítomnosti kyslíku, výsledným produktem je oxid uhličitý a voda. Při aerobním čištění 

městských odpadních vod rostou mikroorganismy buď na pevné náplni filtru v 

imobilizované kultuře (biofiltr), nebo jsou volně unášeny ve vodné fázi a tvoří tzv. kulturu 

ve vznosu. Tomuto poslednímu způsobu se také říká „aktivační proces“. K zajištění 

přístupu dostatečného mnoţství kyslíku a dobrého kontaktu vloček kalu s vodou je třeba 

odpadní vodu intenzivně provzdušňovat. Aby byl biochemický rozklad dostatečně rychlý, 

je třeba zajistit dostatečně vysokou koncentraci aktivovaného kalu v odpadní vodě. Při 

aktivačním procesu dochází ke koagulaci a sorpci suspendovaných a koloidních látek na 

shlucích mikroorganismů (vločkách) tvořících směsnou kulturu. Mechanismus 

odstraňování rozpuštěných organických látek je komplikovanější (difúze, sorpce, 

koagulace). Organické látky se současně štěpí účinkem enzymů na CO2 a H2O. [3,5] 

 

Anaerobní biologické čištění 

 

Bez přítomnosti kyslíku. Mikrobiální rozklad organické hmoty za anaerobních 

podmínek probíhá samovolně, zejména na dně rybníků, v močálech apod. Mezi konečné 

produkty anaerobního rozkladu organické hmoty patří metan a oxid uhličitý. Anaerobní 

biologické čištění se obvykle pouţívá pouze u silně znečištěných vod a při běţném 

způsobu likvidace kalu, známém jako vyhnívání. [1] 

 

Výhody a nevýhody anaerobního a procesu: 

Výhody 

 nízká spotřeba energie (není nutné provzdušňování nádrţí) 

 niţší produkce biomasy, není nutná stabilizace kalu 

 nízké poţadavky na ţiviny 

 moţnost udrţení vysoké koncentrace biomasy v systému. 

Nevýhody 

 menší reakční rychlost (vyšší objemy reaktorů) 

 vyšší zbytkové koncentrace na odtoku (nutnost aerobního dočištění) 

 citlivost systému na teplotu 
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 dlouhá doba zpracování. [15] 

2.3.3. Chemické čištění 
 

Některé typy odpadních vod po absolvování mechanického a biologického stupně 

čištění obsahují zbytky nutrientů, které zatěţují recipient přísunem ţivin s následným 

negativním dopadem na něj. Z uvedených důvodů po biologickém stupni čištění odpadních 

vod následuje chemické čištění, při kterém se tyto sloučeniny eliminují. Dusík 

(anorganický) lze eliminovat procesem denitrifikace a převést ho na molekulární dusík 

unikající do atmosféry. Fosfor se odstraňuje aplikací solí. Jednoduché odbourání ţivin je 

zaloţeno na aplikaci porostů vyšší makrovegetace, kultury zelených řas. [5] 

 

2.3.4. Kalové čištění 

 

Znečištění odpadních vod je odstraněno pomocí separačních metod. Znečištění se 

odstraňuje ve formě kalu s vysokým procentem vody. Tento kal je zapotřebí dále zpracovat 

a to metodami, které jsou nejvýhodnější z hlediska technického, finančního a z hlediska 

účinku na ţivotní prostředí. Charakter, vlastnosti a objem kalu se liší od případu k případu, 

stejně jako kvalita odpadní vody. 

 

Typy kalů: 

Kal separovaný v průběhu čištění je obvykle označován termínem surový kal. 

Aby byl tento kal biologicky stabilní, je třeba jej dále zpracovat. V závislosti na tom, 

odkud je kal při čištění získáván, lze jej rozdělit na: 

 primární kal, který je získáván z mechanického stupně čištění, 

 sekundární kal, který vzniká jako kal přebytečný z biologického stupně čištění, 

 terciální kal, který vzniká po sráţení po biologickém čištění. 

 

Odpadní voda kalu:  

Při zahušťování a odvodňování kalu dochází k oddělení kalové vody, která se 

obvykle vrací do prvního stupně čištění. Jelikoţ tato voda představuje další zatíţení 

čistícího procesu, je zapotřebí, aby v ní byl co nejniţší moţný obsah znečištění. Jestliţe 

tomu tak není, můţe vstup této vody představovat značné vnitřní zatíţení procesu. 
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Kal obsahuje dvě hlavní sloţky: 

 látky ve formě kapalné, 

 látky ve formě pevné. 

Jeho vločkový charakter však naznačuje, ţe tyto dvě fáze budou navzájem pouze 

obtíţně oddělitelné. 

 

Náklady vynaloţené na zpracování kalu jsou často značné, proto vyhovující 

kalové hospodářství je nejdůleţitějším stupněm v celém procesu čištění odpadních vod. 

Náklady na zpracování kalu představují cca 40 – 60 % celkových nákladů v ČOV, přestoţe 

objem kalu představuje pouze asi 1 % celkového objemu přitékající vody. 

Kalové hospodářství se skládá z jednotlivých stupňů, které tvoří posloupnost 

různých operací: zahuštění, stabilizace a odvodnění. Konečným stupněm nakládání s kalem 

je jeho kompostování, spalování nebo vyuţívání jako přídavku do půdy ke zlepšení jejich 

vlastností. [5] 
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3. Princip přírodního čištění odpadních vod 
 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod vyuţívají přirozené procesy, probíhající 

v půdních, mokřadních a vodních společenstvech, k odstraňování organického znečištění, 

ţivin i škodlivých látek z vody. 

Jsou zaloţeny na řízeném průtoku předčištěné odpadní vody umělým mokřadem, 

osázeným baţinnými rostlinami, vodní kulturou s plovoucími nebo ponořenými vodními 

rostlinami nebo jiným prostředím, schopným odebírat vodě znečišťující látky přirozenými 

procesy.  

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

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

evapotranspirací nebo závlahou. [21] 
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4. Popis způsobů přírodního čištění odpadních vod 
 

Čistící procesy u přírodních způsobů čištění můţeme rozdělit do těchto skupin, 

které odpovídají jednotlivým oblastem: 

a) Čistící procesy ve vodním prostředí, 

b) čistící procesy v mokřadním prostředí, 

c) čistící procesy v půdním prostředí. 

Všechny druhy a způsoby vyuţívají a intenzifikují samočistící procesy, 

probíhající v úzké součinnosti s rostlinami. [16] 

 

a) Čistící procesy ve vodním prostředí 

Vyuţíváme je zejména u biologických nádrţí a akvakultur. Tyto procesy dělíme 

na anaerobní a aerobní, podle obsahu kyslíku v prostředí, ve kterém probíhají. 

 Anaerobní pochody probíhají v bezkyslíkatém prostředí, kde převládají procesy 

vyhnívací a kvasné. K vzniku anaerobních procesů dochází nejen v akumulačních, 

vyhnívacích a sedimentačních nádrţích, kde je tento proces převládající, ale i v aerobních 

biologických nádrţích u vtoku odpadní vody či v zimním období pod ledem. Průběh 

anaerobního čištění souvisí s teplotou  - při teplotě pod 10
0
C je značně omezený. 

Anaerobní procesy se obvykle projevují pachovými závadami, které mohou nepříznivě 

působit na okolí. Důleţité je, aby při anaerobním odbourávání organické hmoty docházelo 

k posunu reakce vody do oblasti mírně alkalické. 

K nejdůleţitějším mikrobiálním, převáţně anaerobním samočistícím procesům 

patří: 

- Převod močoviny na amonné sloučeniny, 

- rozklad bílkovin na jednoduché štěpné produkty, 

- štěpení mastných kyselin při značné tvorbě metanu, 

- štěpení celulózy a sacharidů, 

- redukce síranů na sirovodík, dusičnanů na dusitany. 

Ke kyselému kvašení nedochází při anaerobních procesech, které jsou alkalické 

povahy. Závěrečnou fázi čištění musí tvořit pochody oxidační, coţ zamezuje vzniku 

pachových závad. 

 Aerobní biologické nádrže – přirozený čistící proces a odbourání organické hmoty 

probíhá v několika fázích, které v podstatě tvoří sedimentace usaditelných látek, biologická 
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flokulace (zúčastňují se jí bakterie usazené v kalu, částečně i řasy), oxidace a postupná 

mineralizace organické hmoty. Průběh čištění ovlivňuje celá řada faktorů. Nejdůleţitějšími 

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

sloţení bakterií. Potřebná plocha neprovzdušovaných aerobních biologických nádrţí činí 

10 – 15 m
2 
na 1 EO s dobou zdrţení 20 a více dnů. Sestavují se do kaskády min. dvou aţ tří 

sériově propojených nádrţí. Přicházející vodu je třeba mechanicky předčistit. Odstraňování 

sedimentů je nutné nejméně jednou za deset let. 

 

b) Čistící procesy v mokřadním prostředí 

Čistící procesy v mokřadním prostředí s makrofyty tvoří procesy fyzikální, 

zejména sedimentace a filtrace, probíhající v porézním filtračním prostředí. Z fyzikálně 

chemických procesů především adsorpce a z chemických procesů sráţení sloučenin a 

rozklad méně stabilních látek.  

Mokřadní rostliny přivádějí do kořenové zóny kyslík a vytvářejí ve své 

bezprostřední blízkosti aerobní zónu.   

 

c) Čistící procesy v půdním prostředí 

Vyuţívají samočisticí vlastnosti porézního půdního prostředí. Dělíme je na 

procesy fyzikální, fyzikálně chemické, chemické a biologické. 

K fyzikálním procesům patří filtrace a sedimentace. Půda je porézní filtrační 

prostředí, kterým na základě jejich fyzikálních vlastností filtruje odpadní voda různou 

rychlostí. Rychlost filtrace úzce souvisí se zrnitostním sloţením půdy, strukturou, texturou 

apod. 

K hlavním fyzikálně chemickým procesům patří vazba řady sloţek na sorpční 

komplex půdy (amoniak, vápník, hořčík aj). Důleţitá je vazba fosforu na sloučeniny 

ţeleza, manganu, hliníku. 

Z chemických procesů se jedná o komplex oxidačních a redukčních pochodů, 

závisejících na obsahu kyslíku v půdním prostředí. 

Biologické procesy ovlivňují a usměrňují sorpční schopnosti půd. Na 

mikrobiálních procesech se v maximálním rozsahu podílejí bakterie, aktinomycety a 

mikromycety. Důleţitou činností mikroorganismů je jejich spoluúčast na humifikačních 

procesech organické hmoty obsaţené v odpadní vodě a tekutých odpadech. 
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Mikroorganismy rozkládají organický materiál na jednodušší sloučeniny aromatické 

povahy, syntetizují při rozkladu různých uhlohydrátů a bílkovin aromatické látky, tvoří 

oxidační enzymy, tvoří humínové kyseliny. [22] 

 

4.1. Vegetační kořenové čistírny 
 

Kořenové čistírny jsou ekonomicky výhodné a šetrné vůči přírodě. Patří do skupin 

ekologických způsobů čištění odpadních vod vyuţívajících k odstraňování znečištění 

přírodní procesy, které probíhají v mokřadním prostředí.  

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

moţnost napojení na elektrickou energii.  

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

hydrologických poměrů aj. Podrobný popis vegetační kořenové čistírny je znázorněn na 

obr. č. 4. 

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

Nejvíc realizací tohoto typu čistíren v Evropě je v Estonsku. ČR je na druhém místě (viz 

graf 1). 

 

 
 

Obrázek č. 4: Schéma vegetační kořenové čistírny [22] 

 
1.  Rozdělovací šachty – slouţí k rovnoměrnému rozdělení přítoku odpadní vody do 

kořenových filtrů. Jsou navrhovány jako konstrukce ţelezobetonové monolitické, nebo 

konstrukce z PE.  
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2. Zatravňování šablony – slouţí ke zpevnění vysvahování kořenových filtrů a k 

přirozenému propojení kořenového pole a zatravněné okolní plochy. Jsou navrhovány jako 

konstrukce betonové prefabrikované.  

 

3. Infiltrační pásy – slouţí v případě zanesení nátokového štěrkového prostoru k co 

nejefektivnějšímu obnovení průtokového reţimu v kořenovém filtru. Jsou navrhovány z 

frakce kameniva jako rozdělovací štěrkový pás.  

 

4. Chrastice rákosovitá – její předností jsou velká odolnost vůči klimatickým podmínkám, 

její vegetační období začíná brzy na jaře a kořenový systém má hustý a mělký.  

 

5. Filtrační štěrkové pole – dochází v něm k hlavním čistícím procesům, jako jsou filtrace, 

nitrifikace, denitrifikace i sráţení. Je navrhováno z praného drceného kameniva frakce 4-

8mm.  

 

6. Revizní šachtice DN 300- slouţí ke kontrole a čištění rozdělovacího a sběrného potrubí v 

kořenových filtrech. Je navrţena z PE.  

 

7. Rozdělovací štěrkový pás – slouţí k rovnoměrnému rozdělení přítoku a odtoku v 

kořenovém filtru. Je navrhováno z praného drceného kameniva frakce 63 - 128mm.  

 

8. Rákos obecný – jeho předností jsou velká odolnost vůči klimatickým podmínkám, jeho 

vegetační období končí v pozdním podzimu a kořenový systém má hustý a hluboký. [22] 

Bývají jim osazené zejména filtrační pole, a také biologický rybníček, který je znázorněný 

na obr. č. 5. 
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Obrázek č. 5: Vegetační kořenová čistírna zakončená biologickým rybníčkem [23] 

 

 

 

 

 
 

Graf č. 1: Přehled o realizacích VKČ v Evropě (2007) [20] 
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Graf č. 2: Počet kořenových čistíren v ČR uvedených do provozu v období 1989-2007 [20] 

 

4.1.1. Výběr vegetace 

 

Jako nejvhodnější a nejčastěji pouţívané mokřadní rostliny pro vegetační 

kořenové čistírny je moţno označit následující druhy: 

 Rákos obecný (Phragmiles australis) 

 Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) 

 Orobinec úzkolistý a širokolistý (Typha angustifolia, Typha latifolia)  

 Zblochan vodní (Glyceria maxima) 

 

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

pro osazování malých vegetačních kořenových čistíren pro zvýšení jejich rozmanitosti a 

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

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

(Acorus calamus), skřípina lesní (Scupus silvaticus), různé druhy ostřic (Carex sp.) aj. [17] 

 

Funkce rostlin v KČOV 

 Poskytují prostředí pro růst různých druhů bakterií, které jsou vázány na podzemní 

část rostlin. 



Miroslava Borská: Přírodní čištění odpadních vod 

 

2011  22 
 

 Zateplují povrch kořenové čistírny, coţ je důleţité v zimním období a 

v chladnějších oblastech. Vegetace na filtračních polích kořenových čistíren není 

většinou sklízena – odumřelé nadzemní části rostlin vytvářejí izolační vrstvu. 

 Poskytují organický uhlík nutný pro denitrifikaci. Nízká koncentrace organického 

uhlíku v přitékající vodě můţe limitovat denitrifikační proces. 

 Kořeny mokřadních rostlin vylučují celou řadu látek (např. alkaloidů), které mají 

silné baktericidní účinky. Bylo prokázáno, ţe obzvláště exkrety rákosu obecného a 

skřípince jezerního redukují počty bakterií Escherichia coli o 50 aţ 90%. 

 Přísun kyslíku rostlinami do filtračního loţe se děje jen v zanedbatelném mnoţství.  

 Příjem a vyuţívání organických látek z odpadních vod rostlinami má při čištění 

odpadních vod druhotný význam. Měření provedená v reálných systémech 

prokázala, ţe podíl dusíku akumulovaného v rostlinách tvoří pouze velmi malou 

část celkově odstraněného dusíku – při optimálních podmínkách můţe dosáhnout 

hodnot 5 – 10%. [21] 

 

4.1.2. Čistící procesy ve vegetačních kořenových čistírnách 
 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod vyuţívají k odstraňování organického 

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

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

vody umělým mokřadem osázeným baţinnými rostlinami, u kombinovaných systémů případně 

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

půdním prostředím.  

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 – výpar z půdního nebo vodního povrchu nezakrytého vegetací 

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

chemisorpce (chemická vazba na povrchu substrátu) aj;  

 Bakteriologické a biologické. [7] 
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Bakteriologické procesy probíhají v biologicky aktivní bláně na povrchu kořenů 

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

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

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

celulózy metanobakterie, celulotické bakterie a mykobakterie, na rozkladu tuků lypolytické 

bakterie, na rozkladu škrobů a cukrů amylolytické bakterie a na rozkladu sloučenin fosforu 

fosfobakterie. Udává se, ţe v okolí kořenů mokřadních rostlin ţije 10 aţ 100 bilionů 

mikroorganismů. Pro čistící proces je rozhodující celá výška filtračního prostředí.  

Biologické procesy spočívají v odčerpávání ţivin, oxidu uhličitého a 

znečišťujících látek organického i anorganického původu. Proces probíhá prostřednictvím 

rostlin při jejich metabolismu (příjmu vody, fotosyntéze a dýchání), a v transpiraci (výdej 

vody přijaté ze substrátu vegetací). [17] 

 

4.1.3. Provoz vegetačních kořenových čistíren 
 

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

většinou jedná o septik. Septik je nutno pravidelně vyváţet, nejlépe jednou ročně, a to na 

podzim.  

Vlastní VKČ je vhodné jednou měsíčně prohlédnout a zkontrolovat funkční 

rozvodné zóny, porost, povrchový tok a kvalitu vody. 

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

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

výtok z trubky nebo odstranit usazeniny.  

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

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

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

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

 Zkontrolovat, zda nedochází k nadměrnému povrchovému toku. Řešení spočívá v 

regulaci zaklesnuté hladiny pod povrch pole, případně po delší době provozu vyhloubením 

příčné rýhy ve filtračním poli a ponecháním náplně na ploše VKČ po cca 1 - 2 měsíce. 

Poté se materiál vrátí a průchodnost pole je opět obnovena. Ve správně provozovaném poli 
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má však tuto funkci zabezpečovat kořenový systém rostlin (zejména vhodný je rákos 

obecný).  

 Kontrolovat kvalitu vody na odtoku v souladu s vydaným vodohospodářským 

rozhodnutím, pomocí rozborů. V období mezi předepsanými rozbory senzoricky a 

vizuálně. Pokud je voda čirá a bez zápachu, je patrně vše v pořádku.  

 

 Kontrolovat stav okolí VKČ a udrţovat je průběţně v pořádku. [17] 

 

4.2. Půdní filtry 
 

Půdní (zemní) filtry pouţíváme k dočištění odpadních vod, např. za septiky jsou 

vhodné pro čištění odpadních vod jednotlivých domů, skupiny domů, osad, sportovních a 

rekreačních zařízení, hotelů apod. K nejdůleţitějším součástem půdních filtrů patří filtrační 

prostředí. 

Filtrační prostředí rozhoduje o výsledném čistícím účinku, ţivotnosti půdního 

filtru, konstrukčním uspořádání a technologii provozu.  

 

Filtrační materiál dělíme podle fyzikálních a chemických vlastností na: 

 minerální filtrační materiál charakteru drobného štěrku a písku 

 minerální materiál s upravenými sorpčními vlastnostmi 

 umělé materiály se sorpčními vlastnostmi 

 organické materiály přirozené, umělé. [16] 

 

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

sběrnou drenáţ. Těleso zemního filtru je odděleno od okolního terénu vodotěsnou folií.  

Vhodnost použití 

 třetí stupeň čištění po mechanicko-biologickém předčištění odpadních vod 

 dočištění po mechanickém předčištění odpadních vod. 

Výhody 

 nízké provozní náklady 

 nulová spotřeba elektrické energie 

 poměrně vysoká účinnost čištění. 
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Nevýhody 

 omezená ţivotnost filtrů cca 15 let 

 vysoký spád na filtru cca 0,9-1,2 m 

 zastavěná plocha. [15] 

 

4.3. Biologické nádrže 
 

Dominantní funkcí biologických nádrţí je zlepšení fyzikálních, chemických a 

biologických vlastností přitékajících znečištěných povrchových a odpadních vod          

(obr. č. 6). Vyuţíváme je k dočišťování umělými způsoby vyčištěné odpadní vody. 

V anaerobních biologických nádrţích převládají procesy vyhnívací a kvasné. V aerobních 

nádrţích probíhají procesy rozkladné za přístupu kyslíku. [16] 

 

Podle uspořádání, způsobu vyuţití a technologie provozu dělíme biologické 

nádrţe do těchto skupin: [16] 

 

a) Aerobní biologické nádrţe 

 nízkozatěţované 

 vysocezatěţované 

 

b) Dočišťovací biologické rybníky 

 

c) Anaerobní biologické nádrţe 

 sedimentační 

 průtočné 

 akumulační 

 

4.3.1. Aerobní biologické nádrže, čistící procesy a zásady návrhu  
 

Klasické aerobní biologické nádrţe čistí znečištěné povrchové vody a splaškové 

odpadní vody v aerobních podmínkách (obr. č. 7). Jejich rozdělení je uvedeno v        

tabulce č. 1 
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Tabulka č. 1: Rozdělení malých aerobních biologických nádrţí vhodných pro individuální 

stavby [17] 

Typ aerobních biologických nádrží Možnosti využití biologických nádrží 

Aerobní biologické nádrže  Čištění předčištěných splaškových 

odpadních vod 

Aerobní usazovací nádrže Čištění znečištěných povrchových vod 

minerálními smyvy 

Průběžné provzdušňované biologické 

nádrže  
Čištění předčištěných splaškových 

odpadních vod 

Dočišťovací biologické nádrže Druhý biologický stupeň odpadních vod 

Kombinované biologické nádrže  Dočištění odpadních vod a krátkodobá 

akumulace  

.  

 

 

Obrázek č. 6: Biologická nádrž [20] 

 

Před vtokem do aerobních biologických nádrţí je zapotřebí odpadní vodu řádně 

předčistit. U nejmenších objektů stačí biologický septik se zabudovaným lapákem tuků, u 

větších zařízení se navrhuje jednoduché funkční úplné mechanické čištění. Nejčastěji se v 

praxi pouţívají dočišťovací biologické nádrţe. Tyto nádrţe zastupují biologické čištění, 

jakým je vegetační kořenová čistírna, půdní filtr, případně i malá umělá čistírna odpadních 

vod. 
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V aerobních biologických nádrţích je čistící proces zaloţen na sedimentaci 

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

poutání jednotlivých látek ve vodním prostředí je výsledkem sloţitých biologických a 

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

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

na vazbě minerálních iontů z vody se podílejí vodní i pobřeţní rostliny. [17] 

 

 

Obrázek č. 7: Schéma průběhu čištění splaškových odpadních vod v aerobní biologické nádrži [16] 

 

Potřebný kyslík je získáván přestupem vzdušného kyslíku z atmosféry na styku s 

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

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

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

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

deficit, který je důsledkem odumření a rozkladu. [16] 

 

K základním návrhovým parametrům biologických nádrţí patří stanovení plochy 

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

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

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



Miroslava Borská: Přírodní čištění odpadních vod 

 

2011  28 
 

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

příznivější klimatické podmínky. [17] 

 

4.3.2. Uspořádání aerobních biologických nádrží 
 

Aerobní biologické nádrţe se navrhují půdorysně čtvercového, obdélníkového, 

kruhového a nepravidelného tvaru s různým uspořádáním vtoků a výtoků. Nutné je 

zabezpečit zamezení moţnosti vzniku zkratových proudů a rovnoměrného prodění v 

nádrţích. 

 

Dno nádrţe navrhujeme ve sklonu 0,5 – 1 % k výpustnému objektu. Sklony svahů 

nádrţí a hrází se navrhují s ohledem na jejich stabilitu 1:1 aţ 1:2. Těsnění u propustných 

materiálů tvoří jílová vrstva nebo folie z plastů. Návodní svahy se opevňují. V současné 

době vyuţíváme přírodní způsoby opevnění – vodními rostlinami, břehovými keřovými 

porosty vrb apod. [16] 

 

Biologické nádrţe se vybavují výpustnými a nápustnými objekty, které zajišťují 

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

Odpadní voda protéká gravitačně z jedné nádrţe do druhé a proudí po celé šířce nádrţe. 

Rovnoměrné rozdělování vody je zajištěno výtokovými otvory v potrubí, které jsou 

otočeny proti svahu. Výpustné objekty tvoří perforované odběrné potrubí. Úplné vypuštění 

nádrţe umoţňuje výškově nastavitelný šachtový přeliv se základovou výpustí, na niţ je 

napojeno odběrné potrubí.  

 

4.3.3. Provzdušované biologické aerobní nádrže 
 

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

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

aerobních biologických nádrţí. První aerobní nádrţ je periodicky provzdušňovaná buď 

hladinovými aerátory (provzdušňovací zařízení, dodávají do vody kyslík, obr. č. 8) nebo 

lépe jednoduchými mikrobublinkovými dnovými aerátory. Kyslík dodávají membránová 

dmychadla neboli malá turbodmychadla. Vlastní provoz, který zahrnuje zapínání a 

vypínání dmychadla, je řízen kyslíkovým čidlem. Sériově zapojená druhá nádrţ plní funkci 
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dočišťovací. Obě nádrţe jsou vybaveny obtokem umoţňujícím krátkodobé vyřazení jedné 

nádrţe z provozu a její odkalení. [17] 

 

 

Obrázek č. 8: Hladinový aerátor  [20] 

 

4.3.4. Dočišťovací biologické nádrže 
 

Biologické nádrţe (rybníky) můţeme pouţít jako druhý stupeň biologického 

čištění odpadních vod. Hlavním úkolem je odstranění zbytkového organického znečištění a 

eliminace části mikroorganismů. Dočišťovací biologická nádrţ plní svou funkci pouze 

tehdy, pokud je celá plocha nádrţe rovnoměrně zatíţená, docílíme toho pouţitím 

usměrňovacích staveb, průtočnými přepáţkami, plůtky z plastů aj. zařízeními. Takto 

dosáhneme podstatně vyššího dočišťovacího účinku a omezíme moţnost vzniku 

zkratových proudů mezi vtokem a výtokem. 

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

akumulaci vody například na závlahu vegetace. 
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Obrázek č. 9: Schéma kombinace čištění ve vegetační kořenové čistírně s dočištěním v biologické 

nádrži  [16] 

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

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

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

 

U obrázku č. 9 vidíme příklad kombinace čištění ve vegetační kořenové čistírně s 

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

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

nádrţ můţe mít také charakter okrasné nádrţe. Břehy nádrţe se osází vhodnými 

mokřadními rostlinami – kosatcem ţlutým, orobincem apod. Vegetační čistírna je 

propojena s biologickou nádrţí přechodovým štěrkokamenným filtrem. Plynulý provoz 

dočišťovacích nádrţí vyţaduje pravidelné odstraňování nadbytečné biomasy a odkalování 

po několika letech provozu.  
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4.3.5. Uspořádání anaerobních biologických nádrží 
 

 Průtočné anaerobní biologické nádrţe mají za úkol narušit sloţité vazby 

organických sloučenin a usnadnit tak následně probíhající aerobní procesy. Jedná se o 

prismatické nádrţe, vybavené vtokovými a výtokovými zařízeními, která zabezpečují 

rovnoměrné proudění odpadní vody. Pouţíváme pro čištění odpadních vod potravinářského 

průmyslu. 

Sedimentační nádrţe jsou určeny k zachycení většiny usaditelných látek. 

Sedimentační nádrţe se navrhují dvě, aby byl umoţněn střídavý provoz, odvodnění kalu a 

těţba sedimentů. Navrhují se obdélníkového tvaru s horizontálním a vertikálním průtokem. 

Akumulační anaerobní nádrţe pouţíváme k čištění odpadních vod, zejména 

z cukrovarů, škrobáren, lihovarů. Nádrţ musí mít kapacitu odpovídající celkové produkci 

odpadních vod. Anaerobní akumulační biologické nádrţe vyuţíváme v kombinaci se 

závlahovým vyuţitím. [16] 
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5. Současné legislativní požadavky na přírodní ČOV 
 

V roce 2010 byla přijata novela zákona č. 273/2010 Sb., o vodách, s čímţ souvisí 

také příprava navazujících novel doplňující legislativy, včetně nařízení vlády č. 61/2003 

Sb. ve znění č. 229/2007 Sb. Změny legislativy mají za cíl nově definovat některé aspekty 

spojené s povolováním a provozem domovních ČOV, např. zavedení tzv. výrobkového 

přístupu pro čistírny do kapacity 50 EO. Součástí je i nařízení vlády týkající se podmínek a 

povolování vsakování vyčištěných odpadních vod u zdrojů do 50 EO. [12] 

 

 

Zákon o vodách č. 273/2010 Sb.  

 

 1 

Účel a předmět zákona 

 

 účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajištění bezpečnosti vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. 

  

 zákon upravuje také vztahy fyzických a právnických osob k vyuţívání povrchových a 

podzemních vod, jakoţ i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiţ výskyt těchto vod přímo 

souvisí a to v zájmu zajištění trvale udrţitelného uţívání těchto vod, bezpečnosti vodních 

děl a ochrany před účinky povodní a sucha. [27] 

 

2 

Vymezení pojmů 

 

 Povrchové vody  - vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter 

neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským 

povrchem nebo v nadzemních vedeních. 
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 Podzemní vody - vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu 

nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se povaţují téţ vody protékající 

podzemními drenáţními systémy a vody ve studních. 

 Odpadní vody - vody pouţité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

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

pouţití změněnou jakost (sloţení nebo teplotu), jakoţ i jiné vody z těchto staveb, zařízení 

nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť a průsakové vody ze 

skládek odpadu. [27] 

 

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních ze zdroje znečištění 

nad 50 EO: 

 Obec má kanalizaci pro veřejnou potřebu, která odvádí z jednotlivých nemovitostí 

zcela nečištěné odpadní vody prostřednictvím kanalizačních přípojek. Tato kanalizace 

musí podle závazků ČR vůči evropské unie (SNR 91/271/EHS), zakončena mechanicko-

biologickou ČOV, která splňuje poţadavky nařízení vlády č.61/2003 sb. o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění. [27] 

 

 Neřeší-li obec zneškodňování odpadních vod centrálně a v dostupné vzdálenosti od 

obce není vodní tok, je třeba zajistit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých 

nemovitosti individuálně. Pokud jsou odpadní vody v obci shromáţděny prostřednictvím 

obecní kanalizace, je v souladu s vodním zákonem nutné vody na konci kanalizace 

akumulovat a likvidovat na nejbliţší ČOV. [27]  

 

Další zákony a vyhlášky  

 

- vyhláška č. 293/2002 sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,  

- vyhláška č.100/2005 sb.  

- vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.432/2001 sb. o dokladech 

ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření 

vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č.195/2003 sb. , 

 - novela zákona o vodách 181/2008 sb., 

 - zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu č. 274/2001 Sb. 
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6. Zhodnocení a porovnání přírodních ČOV 

s normálními ČOV 
 

Klasická čistírna odpadních vod 

 

U klasických čistíren se jako zdroj mikroorganismů pouţívá aktivovaný kal, 

biofiltry či rotační disky. Aby čistírna dobře fungovala, je třeba před samotné čištění vloţit 

ještě mezistupeň, při kterém dochází k oddělení hrubých částic. Běţně se k tomuto 

předčištění pouţívá usazovací nádrţ, lapač písku, lapač tuku. Vyčištěná voda je pak 

nejčastěji svedena do blízké vodoteče. Výhodou klasické ČOV je malá zastavěná plocha, 

plynulý provoz a celkem vysoká účinnost. Nevýhodou je velmi nízká účinnost při 

nárazovém nebo velmi nízkém znečištění, anebo po dlouhodobé odstávce. Při výstavbě 

klasické ČOV musíme brát v úvahu i vyšší provozní náklady. 

 

Kořenová čistírna odpadních vod 

 

Kořenovou čistírnu tvoří opět předčišťovací stupeň (v podobě česla, usazovací 

nádrţe nebo septiku) a vlastní čištění. To probíhá ve filtračních pískových nebo 

štěrkopískových loţích (vrstvách) osázených mokřadními rostlinami. Dobře se osvědčuje 

rákos obecný, především pro svou schopnost tolerovat značnou míru znečištění, a chrastice 

rákosovitá. Pro domovní čistírny lze vyuţít i mokřadní rostliny, které mají dekorativní 

charakter (orobinec, různé druhy kosatců). Princip čištění je stejný jako u klasické ČOV, 

avšak mikroorganismy jsou přisedlé na kořenech a oddencích rostlin, které jim zajišťují 

přísun kyslíku a zateplení v zimních měsících. Výhodou je, ţe vegetační ČOV dobře snáší i 

nárazové zatíţení, přerušení provozu či niţší organické znečištění. Další výhodou kořenové 

ČOV je, ţe dokáţe odstranit organické znečištění při minimálních provozních nákladech. 

Při provozu je třeba pravidelně kontrolovat usazovací nádrţe, septik, nastavení výšky 

hladiny, případně po zimním období posekat vegetaci. Nevýhodou můţe být náročnost na 

zastavěnou plochu: pro kořenové pole orientačně 5 m
2 

na obyvatele domu, u zemního filtru 

přibliţně 2 m
2
 na obyvatele domu. K tomu je potřeba přičíst plochu mechanického čištění a 

kalového hospodářství. Kořenové čistírny se dají dobře vyuţít i pro odpadní vody ze 

zemědělských provozů (kravíny, vepříny, drůbeţárny). Velkou výhodou KČOV ve 
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srovnání s klasickými čistírnami je, ţe nevyţadují elektrickou energii a neobsahují ţádné 

mechanické součásti, které by se mohly opotřebovávat. KČOV vyţaduje minimální 

údrţbu, je třeba pouze kontrolovat a případně vyváţet septik či štěrbinovou nádrţ a čistit 

česle, kontrolovat nastavení výšky vodní hladiny, případně na konci zimního období 

posekat vegetaci. Náklady na provoz jsou proto minimální.  

Všeobecně se doporučuje pouţívat KČOV pro zdroje znečištění do 500 EO, 

případně 1 000 EO s příslušnou plochou kořenových polí okolo 2 500, resp. 5 000 m
2
. 

Tento poţadavek vznikl především na základě hydraulických problémů, které zpočátku 

vznikaly v případě, kdy se vyuţívalo jen jedno kořenové pole. V současné době se však 

pro větší zdroje znečištění pouţívá vţdy několik polí a problém hydrauliky uţ není 

limitujícím problémem. Lze říci, ţe z technologického hlediska není problém provozovat 

kořenové čistírny pro zdroje znečištění s více neţ 1 000 EO. Limitujícím faktorem se v 

takových případech stává nárok na potřebnou plochu. [12] 

 

Přednosti přírodních způsobů čištění 

 Příleţitost citlivě začlenit čištění odpadních vod do ţivotního prostředí. 

 Účinné čištění i silně naředěných odpadních vod. 

 Schopnost absorbovat velké výkyvy v mnoţství odpadních vod (např. ranní, večerní a 

víkendové špičky).  

 Odolnost ke krátkodobému i dlouhodobému přerušení provozu (např. při nepravidelném 

pouţívání rekreačních zařízení).  

 Poměrně jednoduché stavební a technologické provedení. 

 Ekonomický efekt, který spočívá ve zlepšení úrodnosti půd a zvýšení sklizně při 

závlaze.  

 Jednoduchá (ale pravidelná) obsluha.  

 Ekologický charakter celého zařízení. 

 

Nedostatky přírodních způsobů čištění  

 Poměrně velké nároky na plochu. 

 Závislost čisticího účinku na klimatických podmínkách (především na teplotě a 

slunečním záření).  

 Omezená schopnost odstraňovat ţiviny (dusík a fosfor). 
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 Minimální moţnost regulace probíhajících procesů.  

 Dlouhá doba zdrţení nezbytná k odstranění amoniakálního znečištění. [21] 

 

Srovnání kořenových čistíren s klasickými čistírnami 

 

Výhody KČOV 

• jsou schopny čistit odpadní vody s nízkou koncentrací organických látek, coţ je u 

klasických čistíren problém 

• dobře se vyrovnávají s kolísáním mnoţství a kvality odpadních vod 

• mohou pracovat přerušovaně, coţ klasické čistírny nemohou 

• vyţadují minimální (ale pravidelnou) údrţbu 

• nevyţadují elektrickou energii 

• mají menší náchylnost k havárii systému 

• dobře zapadnou do krajiny a jsou její součástí, případně mohou plnit i okrasnou funkci 

 

Nevýhody KČOV 

• ve srovnání s klasickými čistírnami jsou náročnější na plochu 

• nejsou vhodné pro odstraňování amoniaku a fosforu 

• na odtoku se někdy objevuje bílý povlak tvořený elementární sírou tvořící se oxidací 

sirovodíku, který můţe (ale nemusí) vznikat při anaerobních poměrech ve filtračních 

loţích 

• strojní čistírny mají lepší předpoklady pro řízení čisticího procesu, pro analýzu 

případných problémů a pro aplikaci nápravných opatření. [21] 
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7.  Hostětín 
 

Obec Hostětín leţí v podhůří Bílých Karpat, cca 6 km severovýchodně od 

Bojkovic, v nadmořské výšce kolem 400 m. n. m. (obr. č. 11). Od devadesátých let 

minulého století je místem, kde se soustřeďují projekty zabývající se vyuţitím místních 

zdrojů, úsporami energie, obnovitelnými zdroji energie (především sluncem a biomasou) a 

technologiemi šetrnými k ţivotnímu prostředí. V obci není vybudován obecní vodovod, 

obyvatelé jsou zásobeni vodou z vlastních studní. [21] 

 

Kořenová čistírna odpadních vod v Hostětíně 

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

1996 a stala se tak první čistírnou svého druhu na východní Moravě. Díky provozu čistírny 

byla v obci odstraněna stavební uzávěra, která trvala od sedmdesátých let 20. století, do 

dokončení vodárenské nádrţe Kolelač. Toto opatření omezovalo výstavbu v obci, která 

byla bez čistění odpadních vod pro vodárenskou nádrţ významným zdrojem znečištění.  

Projektovaná kapacita je 280 EO, v současnosti zatíţení odpovídá ekvivalentu asi 

240 EO. Náplň kořenových polí tvoří kamenivo zrnitosti 4-8 mm, v rozvodných zónách 

frakce 50-120 mm. Celková plocha polí je 1 240 m
2
. Pole jsou provozována paralelně. Pole 

je moţno provozovat i v sérii. [12] 

 

 
Obrázek č. 11: Pohled na Hostětín [21] 
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Technický popis hostětínské kořenové čistírny 

Odpadní vody z obce jsou svedeny do smíšené kanalizace. Vody přiváděné na 

čistírnu obsahují velký podíl balastních vod. Výstavbou ČOV v Hostětíně jsou septiky        

z provozně – ekonomických důvodů zrušeny (obr. č. 12). 

Na přítoku je měřeno mnoţství odpadních vod pomocí Thompsonova měrného přepadu. 

 

 

Obrázek č. 12: Technický popis hostětínské kořenové čistírny [21] 

 

Mechanický stupeň čištění 

A1 Odlehčovací šachta 

slouţí pro oddělení části přitékajících odpadních vod při překročení maximálního 

přípustného průtoku (při mezním návrhovém dešti), aby nedošlo k hydraulickému přetíţení 

čistírny. 
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A2 Dešťová nádrţ 

pro zachycení odpadních vod při mezním návrhovém dešti (obr. č. 13). Voda je po 

opadnutí deště přečerpána do lapáku písku a dále čištěna nebo po usazení neseného znečiš-

tění vypouštěna do toku. 

 

Obrázek č. 13: Dešťová nádrž 

 

A3 Lapák písku 

Odpadní voda je ve štěrbinovém lapáku písku zbavována plavenin (štěrky a písky), 

předřazeny jsou ručně stírané česle pro zachycení hrubších plovoucích nečistot (obr. č. 14) 

 

Obrázek č. 14: Lapák písku 
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A4 Mělká kombinovaná nádrţ 

slouţí k zachycení jemnějších částic obsaţených v odpadní vodě. Tím dochází k úbytku 

hlavně nerozpuštěných látek a organického znečištění vázaného na tyto látky a také k 

ochraně filtračních polí a nádrţe před rychlým ucpáním a zanesením. Anaerobní vyhnívání 

zachyceného kalu probíhá ve dvou usazovacích ţlabech. Vyhnilý zahuštěný kal se jednou 

či dvakrát ročně odváţí fekální cisternou a pouţívá se jako hnojivo. 

Usazovací nádrţ musí zajišťovat zachycení min. 92 % usaditelných látek. Z nádrţe nesmí 

odcházet vzplývavý kal (obr. č. 15) 

 

Obrázek č. 15: Mělká kombinovaná nádrž 

 

Horizontální prizmatické usazovací nádrţe vyţadují pravidelné odstraňování kalu ze 

sedimentačního (kalového) prostoru a samostatné řešení kalového hospodářství včetně 

vyhnívací nádrţe. 
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Biologický stupeň čištění 

Velmi důleţitým prvkem, který ovlivňuje účinnost čištění, je dobrá distribuce 

odpadní vody na filtrační poletak, aby docházelo k rovnoměrnému zatěţování celého profil 

u nátokové hrany. Hladina vody je při běţném provozu udrţována asi 10 cm pod povrchem 

filtračního loţe a lze ji regulovat výpustnými prvky v odtokové šachtě. 

 

B1 a B2 Filtrační loţe 

je vyplněno hrubým kamenivem (50–120 mm) a jemnější frakcí (štěrk o zrnitosti 4–8 mm). 

Celková mocnost je 1 m. Loţe je izolováno PVC-fólií a geotextilií a osázeno chrasticí 

rákosovitou a rákosem obecným (obr. č. 17, č. 18). Členění na dvě filtrační loţe umoţňuje 

sériový, paralelní či střídavý provoz jednotlivých polí. Jelikoţ na filtračních polích 

převaţuje chrastice rákosovitá, která vytváří relativně větší mnoţství biomasy, jsou pole 

jednou ročně kosena. 

 

 

 

Obrázek č. 17: 1. Filtrační lože 
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Obrázek č. 18: 2. Filtrační lože 

 

B3, B4 Rozdělovací a sběrné potrubí 

Pro rovnoměrné rozdělení vody do filtračních loţí je připraveno dvojité potrubí – na 

povrchu pro letní provoz, na dně pro zimní provoz. Zkušenosti ukázaly, ţe je vhodnější i v 

letním období pouţívat rozdělovací potrubí pod povrchem štěrku – odstraní se tak řasy, 

které na rozdělovacím potrubí na povrchu jinak hromadně bují. Sběrné potrubí zabezpečuje 

odtok z filtračních loţí; je uloţeno na dně. 

 

Regulační a rozdělovací šachty 

Regulační šachty slouţí k udrţování hladiny vody ve filtračních loţích (zpravidla v 

hloubce okolo 10 cm pod povrchem štěrku). V odtokové šachtě jsou dřevěné dluţe, 

pomocí nichţ se reguluje výška hladin vody ve filtračních loţích. Pro regulaci jsou 

výhodnější flexibilní hadice, které umoţňují plynule měnit výšku vodní hladiny. 

Rozdělovací šachty umoţňují regulaci průtoků na jednotlivá filtrační loţe (obr. č. 19). 

 

Krátkodobé jarní přeplavení filtračních polí zabraňuje růstu plevelů, případně v zimním 

období led na povrchu chrání filtrační pole před promrznutím.  
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Obrázek č. 19: Rozdělovací šachta 

 

Dočišťovací stupeň 

Je zařazen vzhledem k přísnějším nárokům na kvalitu vypouštěných vod (II. 

pásmo hygienické ochrany vodního zdroje, maximálně BSK5 20 mg/l). Při nedostatečné 

údrţbě nádrţe (v horším případě při celkově nevhodném návrhu) však můţe docházet ke 

zhoršování kvality vody na odtoku. V této souvislosti je třeba sledovat také mnoţství 

usazeného materiálu na dně nádrţe a zajistit případné nezbytné odtěţení (např. při zhoršení 

kyslíkových poměrů v nádrţi, zmenšení objemu čistící zóny apod.) 

 

C1 Rybník 

je napájen vyčištěnou vodou z čistírny. Navazuje na biokoridor tvořený vodním tokem a 

přilehlou mezí a je plně funkčním interakčním prvkem v územním systému ekologické 

stability (obr. č. 20). 

C2 Odběrný objekt 

pro občasné nadlepšení přítoku do rybníka. 

C3 Výpustný objekt 

slouţí k regulaci hladiny v rybníce a jeho případnému vypuštění. [21] 

 

Na odtoku je umístěn Parshallův měrný ţlab, kterým se měří mnoţství vyčištěných vod. 
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Obrázek č. 20: Dočišťovací stupeň rybníček 

 

Financování 

Na celkové investici ve výši 4 905 000 Kč (kanalizace i ČOV) se vedle obce 

Hostětín podílely následující instituce: 

• Okresní úřad v Uherském Hradišti (4 500 000 Kč) 

• Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, program Revitalizace říčních systémů (320 000 Kč 

na vybudování nádrţe). [8] 

Náklady na výstavbu KČOV jsou srovnatelné s náklady klasické technologie 

mechanicko – biologických čistíren podle místních podmínek. Největší část nákladů tvoří 

zemní práce (asi 30 % celkových nákladů) a cena za filtrační materiál a jeho dovoz (asi 40 

%). Investiční náklady pro obecní KČOV se pohybují orientačně v rozmezí 4000 – 48000 

Kč/EO s průměrnou hodnotou 17000 Kč/EO. [21] 
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Význam stavby 

Environmentální 

• Citlivé začlenění technologického procesu do krajiny, vznik hodnotného krajinářského 

prvku s výskytem mnoha rostlinných a ţivočišných druhů. 

• Výrazná úspora elektřiny při provozu, tedy niţší zátěţ pro ţivotni prostředí. 

• Schopnost absorbovat velké výkyvy v mnoţství vody na přítoku. 

• Čisticí schopnost i pro silně naředěné odpadní vody, které přicházejí smíšenou kanalizaci 

(splašková a dešťová dohromady). „Klasická“mechanicko‑biologická čistírna si s 

naředěním odpadni vody poradí jen za cenu zvýšených nákladů na elektřinu a preferuje 

oddělenou kanalizaci; kořenové ČOV to nečiní problémy. 

 

Ekonomický 

•Nízké provozní náklady díky výrazné úspoře energie. Zatím co klasická technologie 

spotřebuje ročně na vyčištění odpadních vod přibliţně 60 kWh na jednoho obyvatele, 

vegetační čistírna potřebuje energie asi stokrát méně. 

• Moţnost vyuţití stávající jednotné kanalizace (splašková a dešťová dohromady) a tudíţ 

výrazná úspora investičních nákladů při stavbě. 

• Investiční náklady jsou srovnatelné s jinými typy čištění odpadních vod. 

 

Sociální 

• Zrušení stavební uzávěry v obci, moţnost výstavby nových domů a rozvoje obce. 

• Vzdělávání a osvěta, zvyšování environmentálního povědomí obyvatel. 

• Vznik pracovního místa pro obsluhu KČOV na částečný úvazek. 

• Nový typ veřejného a rekreačního prostoru pro vycházky v okolí KČOV. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miroslava Borská: Přírodní čištění odpadních vod 

 

2011  46 
 

8. Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit a porovnat kořenové čistírny odpadních 

vod s klasickými čistírnami odpadních vod. Zaobírala jsem se způsoby čištění odpadních 

vod, kalovým hospodářstvím, a také bliţším popisem vegetace. 

V rámci vypracování tématu ke kořenovým čistírnám odpadních vod jsem 

navštívila KČOV v Hostětíně, kde jsem byla blíţe seznámena s provozem KČOV a získala 

uţitečné informace. Jelikoţ je recyklace a celková problematika čištění odpadních vod 

velmi aktuálním a diskutovaným tématem, je potřeba věnovat této skutečnosti více 

pozornosti.  

Kořenové čistírny se obecně doporučují pro zdroje znečištění do 500 EO. Pro 

větší zdroje znečištění (nad 50 EO) se pouţívá vţdy několik polí. V kombinaci s dalšími 

technologiemi zajišťujícími stabilní a účinné odstranění amoniakálního dusíku je lze vyuţít 

i pro zdroje do velikosti okolo 1000 EO. K výhodám vegetačních ČOV patří především 

relativně malé pořizovací náklady, nenáročná obsluha, nízké provozní náklady. Čistící 

účinek je stabilní i při nárazovém látkovém přetíţení. Významným efektem je také to, ţe 

pro čistící funkci není na závadu příměs balastních vod v odpadní vodě. Biologické ČOV 

nepůsobí v přírodě jako stavba, stávají se součástí přírodního prostředí, zvyšují estetickou 

hodnotu krajiny. 

Klasická čistírna odpadních vod je soustředěna pouze na organiku, těţké kovy a 

formy dusíku. Nevypořádá se s odstraněním rozpuštěných anorganických solí a v 

některých případech dokonce zvyšuje jejich koncentraci. Kdeţto kořenové čistírny 

prokazují vysokou účinnost při odstraňování organických a nerozpuštěných látek, 

mikrobiálního znečištění a těţkých kovů. Technologie opřena o přírodní procesy vyţaduje 

sice pravidelnou, ale nenáročnou údrţbu a má zcela zanedbatelné provozní náklady v 

porovnání se standardními technologiemi. 

Myslím si, ţe KČOV je ekologicky vhodnou alternativou běţných klasických 

čistíren odpadních vod, jelikoţ se opírá o přírodní procesy, není tak sloţitá na údrţbu a 

nevyţaduje elektrickou energii. 
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