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Anotace 

Diplomová práce se zabývá popisem přírodních způsobů čištění odpadních vod.  

V první části je vysvětlena základní charakteristika odpadních vod a ukazatele 

znečištění odpadních vod. Následně je začleněn popis přírodních způsobů čištění, proces 

předčištění a dále srovnání čistění odpadních vod klasickou a přírodní cestou. Další část se 

týká kořenových čistíren odpadních vod. V experimentální části jsem se především 

zaměřila na kořenovou čistírnu v Kojkovicích, kde jsem zkoumala funkčnost čistírny na 

přítoku a odtoku v jednotlivých ročních obdobích. Na závěr je začleněn popis výhod a 

nevýhod přírodního čištění, vyhodnocení ankety a také celkové vyjádření mé osoby k 

tomuto tématu. 

Klíčová slova:  

Odpadní voda, čištění odpadních vod, kořenová čistírna odpadních vod, přírodní 

způsoby čištění. 

 

 

Summary 

This thesis describes natural methods of wastewater treatment. 

In the first part, the basic characteristics of the wastewater and sewage pollution 

indicators, are described. Subsequently there is incorporated a description of the natural 

cleaning methods, before cleaning process and pretreatment compared conventional 

wastewater treatment and natural way. Another part relates to the root of wastewater 

treatment plants. In the experimental part, I mainly focused on the root dry cleaner in 

Kojkovice, where I examined the functionality of the wastewater in the inflow and outflow 

of seasons. Finally, it included a description of the advantages and disadvantages of natural 

cleaning, evaluation surveys and the overall expression of my person on this topic. 

Key words: 

Waste water, purification of waste water, root wastewater treatment plant, natural 

ways of treatment. 

 

 



 

Seznam použitých zkratek:  
 

BSK – biochemická potřeba kyslíku 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

ČSN – česká státní norma 

EO – ekvivalentní obyvatel 

EU - Evropská unie 

CHSK – chemická spotřeba kyslíku 

KČOV – kořenová čistírna odpadních vod 

Mze – Ministerstvo zemědělství 

NFB - nitrifikační filtrové lůžko 

NL – nerozpuštěné látky 

OV - odpadní voda 

PE – polyetylen 

PVC – polyvinylchlorid 

SmVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace 

VKČ- vegetační kořenová čistírna 
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1 Úvod 

Zatímco před půl stoletím byl pro obyvatele našich převážně zemědělských vsí 

veškerý odpad organického původu hodnotným zdrojem živin pro hnojení orné půdy či 

luk, dnes naše komunální odpadní vody zatěžují jak životní prostředí, tak rozpočty obcí.  

Nákladně budované čistírny odpadních vod a kanalizace odstraňují látky, které se 

dříve v jednotlivých obydlích zachycovaly a navracely zpět do půdy v uzavřeném 

koloběhu živin.  

Při výběru řešení, jak odpadní vody čistit, se venkovské obce mohou rozhodovat 

mezi standardními způsoby a variantami přírodních způsobů čištění. Často tento druhý, 

neoprávněně opomíjený způsob, představuje pro obce levnější řešení už při výstavbě  

a především během provozu. 

Kořenová čistírna odpadních vod představuje zajímavý krajinný prvek a vytváří 

prostředí pro život řady rostlin a živočichů. Dříve či později bude nucena řádně čistit své 

odpadní vody nejen každá obec, ale i malé osady a objekty rozptýlené zástavby. Tyto velké 

investice vyžadují promyšlenou koncepci čištění odpadních vod a zpracovanou alespoň 

předprojektovou přípravu. [21] 

Přírodní čistírny odpadních vod si u nás získávají stále větší zájem občanů, kteří 

budují nové rodinné domy k trvalému bydlení nebo rekreační obydlí se sezonním 

provozem v oblasti bez možnosti napojení na inženýrské sítě. Většímu rozšíření těchto 

ekologických řešení zatím na mnoha místech naší republiky brání nedostatek informací  

a nedůvěřivý přístup povolovacích orgánů - stavebních úřadů a vodohospodářských 

institucí. [32] 

Cílem mé práce je zhodnotit funkčnost přírodního způsobu čištění kořenové 

čistírny odpadních vod v Třinci -  Kojkovicích. 
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2 Význam a charakteristika odpadních vod 

Voda je nejrozšířenější látkou na Zemi. Jako pojem má dva základní významy: 

1. Je chemickou sloučeninou kyslíku a vodíku - H2O. Vyskytuje se ve skupenství  

 plynném (pára), kapalném (voda) a pevném (led). 

2. Je přírodním roztokem. Chemické složení kolísá v širokém rozmezí. Je velký rozdíl 

 mezi vodami kontinentů a oceánů. 

Veškerá pozemská voda, kromě vody chemicky vázané v minerálech a vody  

v organické hmotě, je zahrnována pod jeden společný název - hydrosféra. 

Voda je základní složkou nejen životního prostředí člověka, ale i všech 

rostlinných a živočišných ekosystémů. Je hlavním médiem pro transport živin - pro příjem 

i vylučování. Její množství na Zemi je prostorově i časově nerovnoměrně rozděleno. Jako 

obnovitelný zdroj biosféry nemůže být prakticky vyčerpána. [1] 

Lidskou činností se mění přirozená jakost vod, znečišťují se a vznikají vody 

odpadní. [1] 

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 každá voda, 

jejíž vlastnosti fyzikální nebo chemické jsou změněny použitím nebo odvedením do 

systému stokových sítí a kanalizačních přípojek. [2]  

Pod pojmem odpadní vody můžeme také definovat vody takové, jež byly použity 

v průmyslových, obytných, zdravotnických, zemědělských a jiných stavbách, dopravních 

prostředcích nebo zařízeních, u kterých nastala po použití změna jakosti (teploty nebo 

složení), jakož i jiné vody z těchto staveb, dopravních prostředků nebo zařízeních 

odtékajících, pokud mohou ohrozit jakost jak povrchových, tak i podzemních vod.  

Mezi odpadní vody řadíme i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod zpětně 

využívaných pro vlastní potřebu organizace, a vod, jež odtékají do vod důlních. Průsakové 

vody ze skládek odpadů jsou rovněž řazeny mezi odpadní vody. 
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Vody, které naopak nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona, jsou 

například: 

 chladící vody užité na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení 

teploty, 

 zdroje přírodní minerální vody,  

 vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků. 

2.1 Druhy odpadních vod 

Podle místa výskytu vodu dělíme na: 

 Srážkovou. 

 Povrchovou. 

 Podpovrchovou.  

Jakost vody určujeme jen u vod srážkových, podzemních a povrchových. 

Povrchové odpadní vody 

Označení pro všechny vody, které se vyskytují trvale nebo dočasně na zemském 

povrchu. Vznikají z atmosférické a podzemní vody. [1] 

Podpovrchové odpadní vody 

Podpovrchová voda je část hydrosféry, která se nachází ve všech skupenstvích 

pod zemským povrchem, a to chemicky a fyzikálně vázaná. 

Toto označení je společné pro vodu půdní a podzemní. [1] 

Zvláštními druhy vod jsou přirozeně se vyskytující stolní minerální vody, důlní 

vody a vody přírodní léčivé. 

Dle svého původu je možné odpadní vody rozdělit na: 

 Srážkové odpadní vody. 

 Splaškové odpadní vody. 

 Průmyslové odpadní vody. 

 Balastní odpadní vody. 

 Infekční odpadní vody. [21] 
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Srážkové odpadní vody 

Srážková odpadní voda vzniká v ovzduší z vodních par při poklesu teploty pod 

rosný bod. Pochází z atmosférických srážek a jejich kvalita je závislá na mnoha 

okolnostech. Srážkové vody po styku s povrchem mohou být neznečištěné či znečištěné. 

[1] 

Znečištěné srážkové vody - míra znečištění srážkových vod závisí na složení 

ovzduší a na charakteru terénu v dané lokalitě. Znečištěné srážkové vody se musí před 

vypuštěním do recipientu čistit. [2] 

Velikost znečištěné srážkové vody je ovlivňována nečistotou povrchu vozovek  

a v některých případech se koncentrace organického znečištění může blížit vodám 

splaškovým. [3] 

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, apod. 

Specifické množství splaškových vod (množství 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. [4] 

Obvykle mají šedou nebo šedohnědou barvu a zapáchají. [1] 

Přibližně 45 – 80% organických látek připadá na látky z fekálií a moče. Podíl na 

anorganickém znečištění mají zejména chloridy, sloučeniny fosforu a dusíku. 

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

a polysacharidy (škrob, pektiny, celulóza), lipidy, tenzidy atd. 

Splaškové odpadní vody nekladou zvláštní požadavky na provoz stokové sítě  

a celkové provedení. Snadno se čistí běžnými mechanicko-biologickými postupy. [4] 

Představu o zastoupení uvedených skupin látek ve splaškových vodách získáme  

z tabulky 1, ve které jsou uvedena množství látek v gramech produkovaných jedním 

obyvatelem za den a jako ukazatel znečištění odpovídající hodnoty BSK5. [5] 
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Tabulka 1 Množství látek v gramech produkované jedním obyvatelem za den a odpovídající hodnoty BSK5 

jako ukazatele znečištění [5] 

Látky Anorganické Organické Veškeré BSK 

Nerozpuštěné 

usaditelné 

neusaditelné 

15 

10 

5 

40 

30 

10 

55 

40 

15 

30 

20 

10 

Rozpuštěné 75 50 125 30 

Veškeré 90 90 180 60 

Průmyslové odpadní vody 

Složení a množství průmyslových vod je silně závislé na druhu výroby a na 

použité výrobní technologii. Liší se fyzikálními vlastnostmi, chemickým složením 

a charakterem znečištění. [3] 

Průmyslové odpadní vody jsou kapalné odpady vznikající při těžbě nebo 

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

procesní vody. [6] 

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

znečišťujících látek je dělíme na vody znečištěné anorganicky a organicky.  

U anorganicky znečištěných odpadních vod je další dělení možné podle 

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

toxicity (toxické a netoxické). [6] 

Organicky znečištěné odpadní vody můžeme dále dělit podle charakteru 

obsažených látek: [6] 

a) netoxických, biologicky rozložitelných, 

b) netoxických, biologicky obtížně rozložitelných, 

c) toxických, biologicky rozložitelných, 

d) toxických, biologicky obtížně rozložitelných.  

Čistitelnost průmyslových vod se obecně zvyšuje naředěním splaškovými 

odpadními vodami. [3] 

 

 



Bc. Miroslava Švancerová: Přírodní způsoby čištění odpadních vod 

 

2013  6 
 

Balastní odpadní vody 

Do veřejné kanalizace se dostává určité množství 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 

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

[7] 

Infekční odpadní vody 

Vznikají v infekčních odděleních nemocnic, v mikrobiologických laboratořích, 

veškerých druzích léčeben apod. Obsahují velké množství choroboplodných zárodků, které 

mohou být zdrojem epidemií a také infekcí. Z tohoto důvodu je jejich vypouštění do běžné 

stokové sítě, aniž by byly důsledně hygienicky zabezpečeny a ošetřeny (různými druhy 

dezinfekcí), zcela nepřípustné. [8] 

2.2 Ukazatele znečištění odpadních vod 

Znečištění vody můžeme definovat jako takovou změnu fyzikálních, chemických 

a biologických vlastností vody, která omezuje nebo i znemožňuje její použití k danému 

účelu. [9] 

Látky, které způsobují znečištění odpadních vod, můžeme rozdělit jednak podle 

velikosti částic, nebo podle původu těchto látek. 

Klasifikace znečišťujících látek podle velikosti částic: [9] 

 rozpuštěné o velikosti částic ≤ 0,001 μm, 

 koloidní o velikosti částic 0,001 – 1,0 μm, 

 suspendované o velikosti částic 1 - 100 μm, 

 usaditelné o velikosti částic ≥ 100 μm.  

Látky, které jsou obsaženy ve vodách, se z chemického hlediska dělí na organické 

a anorganické. Z fyzikálního hlediska mohou být děleny jako látky přítomné v pravých 

roztocích, a to jako iontově rozpuštěné látky (elektrolyty), neiontově rozpuštěné látky 

(neelektrolyty), nebo jako látky nerozpuštěné (neusaditelné, usaditelné, ve vznosu). 
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Organické látky jsou v odpadních vodách obvykle tvořeny v jedné třetině látkami 

rozpuštěnými, suspendovanými a koloidními. Anorganické látky jsou přítomny obvykle  

ve formě rozpuštěné.  

Rozpuštěné látky - stanovují se odpařením filtrovaného vzorku vody a sušením 

odparku při 105°C. V USA se kromě této teploty doporučuje ještě stanovení při teplotě 

sušení odparku 180°C. [10] 

1) Organické znečištění 

Z 1/3 jsou to obvykle odpadní vody, které byly vyloučeny sedimentací v lapáku 

písku nebo ve štěrbinové nádrži. Mikroorganismy je poté současně rozkládají na 

jednodušší látky. K filtraci částic a jejich usazování ve štěrkovém substrátu ve VKČ 

obvykle dochází po nátoku odpadní vody do vegetačního pole. Mikroorganismy 

odbourávají organické látky postupně a přeměňují je na látky plynné, těkající do atmosféry 

(oxid uhličitý a metan). Nejintenzivněji tento proces probíhá v první třetině délky 

kořenového pole. 

Organické látky přítomné ve vodách mohou být děleny na látky přírodního nebo 

antropogenního původu. 

Přírodní organické znečištění - výluhy z půdy a sedimentů, produkty životní činnosti 

živočišných a rostlinných organismů a bakterií, apod. [23] 

Organické látky antropogenního původu - pocházejí z průmyslových a ze splaškových 

odpadních vod, ze skládek, odpadů ze zemědělství, apod. 

Mezi organické látky vyskytující se ve vodách a mající zvláštní hygienický 

význam nebo význam pro provoz vodáren a čistíren odpadních vod patří huminové látky, 

fenoly, uhlovodíky, chlorované organické látky, tenzidy a pesticidy. [11] 

CHSK - chemická spotřeba kyslíku udává množství kyslíku potřebného k oxidaci 

organických látek za použití silných oxidačních činidel (KMnO4, KIO3, K2Cr2O7).          

Pro oxidaci jsou stanoveny uzanční podmínky (doba oxidace, teplota, kyselost prostředí 

atd.). [1] 
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Při stanovování CHSK se na koncentraci látek ve vodě usuzuje podle množství 

oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje na jejich oxidaci. Výsledky se 

přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty a udávají se v mg.l
-1

.
 
[11] 

V současné době je jako oxidační činidlo zásadně používán dichroman draselný 

(K2Cr2O7), zejména při analýze pitných, povrchových a užitkových vod. Látky organické 

povahy mohou být za daných podmínek oxidovány do různého stupně. Stupeň a rychlost 

této oxidace závisí na použité metodě stanovení CHSK a na struktuře organické látky. 

Při stanovení CHSK odpadních vod je výhradně používána dichromanová metoda, 

kdy je možné téměř kvantitativně oxidovat většinu organických látek. Tato metoda je 

uplatňována i při analýze vod povrchových, což má význam i při posuzování samočištění 

povrchových vod a biologickém čištění odpadních vod. 

BSK - biochemická spotřeba kyslíku udává hmotnostní koncentraci rozpuštěného kyslíku 

spotřebovaného za stanovených podmínek a v oxickém prostředí biochemickou oxidací 

organických látek ve vodě. Vyjadřuje se v mg.l
-1

. BSK se používá jako míra koncentrace 

biologicky rozložitelných látek. [11] 

Stanovení BSK je zcela běžná součást chemického rozboru odpadních  

a povrchových vod a rovněž je jedním ze základních parametrů při hodnocení biologické 

rozložitelnosti organických látek a při posuzování účinnosti biologického čištění 

odpadních vod. 

Biochemický rozklad organických látek ve vodě probíhá ve dvou fázích. V první 

fázi (začíná ihned) se odbourávají hlavně uhlíkaté látky (trvá přibližně 20 dní). Ve druhé 

fázi (začíná až 10. dnem) se odbourávají dusíkaté látky a jejich rozklad není do 20 dnů 

ukončen. V praxi se obvykle stanoví úbytek kyslíku za 5 dní, BSK5.  

BSK5 se standardně stanovuje, tzn., provádí se inkubace 5 x 24 hodin za 

standardních podmínek (20 ºC, vyloučení atmosférického kyslíku a přístupu světla). 

Průběh BSK závisí zejména na čase (době inkubace). 

2) Anorganické znečištění 

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

v jejím zdroji. Čištění odpadních vod se především zabývá snížením solí fosforu, obsahu 
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dusíku a těžkých kovů. Obsah fosforu a dusíku ve vodách je důležitý právě proto, že tyto 

látky jsou nutné pro růst organismů. [6] 

Dusík 

Dusík spolu s fosforem patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky. Jsou 

řazeny do skupiny tzv. nutrientů, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. [11] 

Je eliminován hlavně ve filtračních polích čistírny osázených makrofyty  

a v dočišťovací nádrži s převládajícími aerobními podmínkami. Ve splaškové odpadní 

vodě je většina dusíku v organických sloučeninách a amonných iontech, přičemž 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 snižován 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. [24] 

Již zmíněná nitrifikace probíhá ve dvou stupních. V prvním se amoniakální dusík 

oxiduje na dusitany pomocí bakterií rodu Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira         

a Nitrosocystis.V druhém stupni jsou již vzniklé dusitany oxidovány na dusičnany 

mikroorganismy Nitrocystis a Nitrobacter. Obě skupiny těchto mikroorganismů jsou 

litotrofní a jako zdroj uhlíku potřebují CO2. [11] 

Nitrifikace probíhá podle rovnic: [11] 

2 NH3 + 3 O2 → 2 NO2
 -
 + 2 H

+
 + 2 H2O     (1) 

2 NO2
-
 + O2 → 2 NO3

- 
                                 (2)

 

Sumárně: [11] 

NH3 + 2 O2 → NO3
-
 + H

+
 + H2O                (3)  

Rychlost nitrifikace je ovlivněna následujícími faktory: hodnotou pH, teplotou, 

koncentrací rozpuštěného kyslíku, stářím kalu, zatížením aktivovaného kalu a složením 

odpadních vod. [38] 
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Nitrifikační bakterie řadíme mezi pomalu rostoucí organismy. Jsou velmi citlivé 

na celou řadu anorganických (těžké kovy) a organických látek (thiomočovina). 

Rozlišujeme dva hlavní rody nitrifikačních bakterií: Nitrosomonas a Nitrobacter. 

Denitrifikace je opakem nitrifikace. Znamená tedy redukci dusičnanů a dusitanů 

na N2 nebo N2O. Mohou ji provádět organotrofní bakterie jako např. rody Pseudomonas, 

Micrococcus, Denitrobacillus, Chromobacterium. 

Fosfor 

Z odpadní vody je odbouráván zejména díky sorpci fosfátů na substrát 

vegetačního pole a srážením fosfátů do nerozpuštěných sloučenin s kovy – železem, 

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 železa, hliníku a vápníku. Tomu je možné v nově 

budovaných KČOV předejít instalací doplňkového zařízení na zachytávání fosforu anebo 

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

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

objemu kalů, které se musí vyvážet. [24] 

Velmi důležitou vlastností polyfosforečnanů, která brání jejich hromadění ve 

vodách, je jejich hydrolýza, při které dochází k uvolňování orthofosforečnanů.  

Hydrolýza trifosforečnanů: [12], [13] 

P3O10
5-

 + H2O = P2O7
4- 

+ PO4
3-

 + 2 H
+  

      (4)  

P2O7
4- 

+ H2O = 2 PO4
3- 

+ 2 H
+ 

                    (5)  

Těžké kovy 

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

čistírně zůstává velká většina těžkých kovů kumulována v zemním loži, kde se váže na 

podloží ve formě tzv. komplexů, a částečně též v biomase rostlin. Mokřadní rostliny 

přivádějí ke kořenům kyslík, což 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 
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kyselé oblasti, mohou se kovy uvolňovat z komplexních sloučenin zpět do vody.             

Při normálním provozu by však k výraznému poklesu pH nemělo dojít. [24] 
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3 Přírodní čištění odpadních vod 

Tyto způsoby čištění využívají samočistící procesy, které probíhají v půdním, 

mokřadním a vodním prostředí. 

Přírodní způsoby čištění tvoří první nebo druhý biologický stupeň čištění 

odpadních vod.  

Patří k nim zejména půdní filtry, vegetační kořenové čistírny, přesněji půdní filtry 

s vegetací, stabilizační nádrže, zejména skupina biologických nádrží, akvakultury, 

bioeliminátory, závlaha odpadními vodami a tekutými stabilizovanými odpady. [39] 

Nezbytnou součástí těchto zařízení je předřazené, funkčně spolehlivé, úplné 

mechanické čištění surových odpadních vod. [14] 

Vegetace se na čistícím procesu účastní tvorbou příznivých podmínek pro rozvoj 

mikroorganismů, využíváním a vazbou uvolněných rostlinných živin, především dusíku  

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

kyslíku v procesu fotosyntézy v biologických nádržích apod. [14] 

Přírodní principy čištění jsou založeny na řízeném průtoku předčištěné odpadní 

vody umělým mokřadem, osázeným bažinnými 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 úplného odstranění 

evapotranspirací nebo závlahou. [27]  

V současné době je k dispozici řada různých přírodních způsobů čištění, jejichž 

přehled je v tabulce 2. 
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Tabulka 2 Přehled různých využití přírodních způsobů čištění OV [14] 

Přírodní způsoby čištění Možnosti využití zařízení 

a) Půdní filtry 

Vertikální filtry bez vegetace 

Vertikální filtry s vegetací 

 

Čištění a dočištění srážkových a splaškových vod 

Čištění a dočištění srážkových a splaškových vod 

b) Vegetační kořenové čistírny 

Horizontální povrchové proudění 

Horizontální podpovrchové proudění 

Vertikální s prouděním směrem dolů 

Vertikální s prouděním vzhůru 

 

Čištění OV a znečištěných povrchových vod 

Čištění srážkových, splaškových OV a dočištění 

Čištění a dočištění splaškových OV - celoročně 

Čištění OV, převážně v letním (bezmrazém) období 

c) Biologické nádrže 

Aerobní nízko a vysokozatěžované 

Aerobní průběžně provzdušňované 

Dočišťovací nádrže a rybníčky 

 

Čištění znečištěných povrch. a komunálních OV 

Intenzivní čištění OV při celoročním 

provzdušňování 

Dočištění OV, třetí stupeň čištění OV 

d) Akvakultury a bioeliminátory 

Nádržní akvakultury 

Bioeliminátory 

 

Čištění a dočištění OV okřehky, řasami apod. 

Čištění OV ve žlabech s přepážkami z nárostů 

e) Závlaha čištěnými OV 

Závlaha splaškovými OV 

 

Vegetační závlahy, výjimečně celoroční provoz 

 

Přírodní způsoby čištění patří k alternativním řešením k mechanickým způsobům 

čištění (viz kapitola 3.2). 

Výhodné jsou zvláště k čištění splaškových odpadních vod silně naředěných 

cizími vodami s nízkým obsahem organické hmoty.  

K zapracování čistírny, využívající přírodní způsoby čištění, je zapotřebí krátká 

doba, proto se tyto způsoby čištění navrhují u zařízení s přerušovaným provozem 

(rekreační zařízení). Rovněž jsou výhodné na čištění povrchového odtoku znečištěného 

povrchovými smyvy.  

Přírodní způsoby čištění odpadních vod využívají v přírodě se vyskytující 

samočisticí procesy, které probíhají v půdním, vodním a mokřadním prostředí. 
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Vegetace se podílí na čisticím procesu zejména tvorbou příznivých podmínek pro 

rozvoj mikroorganismů a současným využíváním uvolněných rostlinných živin k tvorbě 

biomasy. [24] 

Čistírny dělíme podle prostředí, ve kterém čištění převážně probíhá, na: 

 Půdní. 

 Vodní. 

 Mokřadní. 

Půdní čistírny 

Půdní (zemní) filtry, které můžeme vidět na obrázcích 1 a 2, používáme k čištění a 

dočištění odpadních vod velmi malých producentů, do 80 až 100 ekvivalentních obyvatel 

(EO). Zároveň je vhodné jej použít zejména jako třetí stupeň čištění po mechanicko-

biologickém předčištění odpadních vod a rovněž také jako dočišťovací stupeň po 

mechanickém předčištění odpadních vod. 

Těleso se skládá z rozvodné zóny na povrchu, která je vytvořena z drenáží  

a hrubého kameniva, dále z vlastního filtračního tělesa tloušťky minimálně 70 cm, 

tvořeného pískem a sběrnou vrstvou na dně nádrže, odkud jsou vody odváděny drenáží do 

odtokové šachty. 

K nejdůležitějším součástem půdních filtrů patří filtrační prostředí, které 

rozhoduje o životnosti půdního filtru, o výsledném čistícím účinku, technologii provozu  

a konstrukčním uspořádání. 

Rychlost filtrace, a tím i čisticí účinek úzce souvisí se zrnitostí půdy, její 

strukturou, texturou, efektivní pórovitostí, se složením odpadních vod, s obsahem 

nerozpuštěných látek a jejich vlastnostmi. Celé těleso se nachází pod terénem. [22] 
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Obrázek 1 Zemní filtr (pohled z boku) [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 2 Zemní filtr (pohled shora) [25] 

 

Nejmenší půdní filtry umísťujeme do železobetonových skruží či jiných nádob  

z plastů, kovů apod. Větší se umisťují do těsněné zemní jímky nebo do rýhy vyplněné 

filtračním materiálem. [24] 

Výhody 

 poměrně vysoká účinnost čištění, 

 nízké provozní náklady, 

 nulová spotřeba elektrické energie. 
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Nevýhody 

 omezená životnost filtrů cca 15 let, 

 vysoký spád na filtru cca 0,9-1,2 m, 

 zastavěná plocha. [3] 

Vodní čistírny 

Tento způsob čištění je účinný především k zachycení minerálních usaditelných 

částic z erozních smyvů. Dobře se hodí také k ochraně mokřadů před zanášením, bývá 

předřazován před vodárenské nádrže apod. 

U aerobních nádrží (obrázek 3), s převládajícím kyslíkovým režimem tvoří 

čisticí proces sedimentace, biologická a chemická flokulace, oxidace apod. Rozklad, 

přeměna a poutání jednotlivých látek ve vodním prostředí je výsledkem složitých 

biologických a biochemických procesů, kterých se zúčastňují nejen bakterie, ale i vyšší 

organismy. Kyslík k oxidačním procesům se získává z atmosféry v místě styku s vodní 

hladinou; ve vegetačním období jej přidávají řasy při fotosyntéze. Potřebná plocha 

neprovzdušňovaných aerobních biologických nádrží činí 10 až 15 m
2 

na 1 EO s dobou 

zdržení dvacet a více dnů. Sestavují se do kaskády min. dvou až tří sériově propojených 

nádrží. Přicházející vodu je třeba mechanicky předčistit. Odstraňování sedimentů je nutné 

nejméně jednou za deset let. [24] 

U anaerobních biologických nádrží probíhá rozklad v bezkyslíkatém prostředí, 

kde převládají procesy vyhnívací a kvasné. Navrhují se na dobu zdržení jeden až tři dny 

pro převážně takové producenty odpadů, jako jsou např. škrobárny, lihovary a zejména 

cukrovary. U těchto nádrží dochází k vývinu zapáchajících plynů. Dočišťovací biologické 

nádrže jsou nejčastěji používány ke konečnému zlepšení čistoty vody. Využíváme je jako 

druhý, biologický stupeň čištění, následující po různých prvních stupních s přírodním nebo 

umělým čištěním. [24] 
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K nejdůležitějším mikrobiálním, převážně anaerobním samočistícím procesům, 

patří: [24] 

 rozklad bílkovin na jednoduché štěpné produkty, 

 převod močoviny na amonné sloučeniny, 

 redukce síranů na sirovodík, dusičnanů na dusitany, 

 štěpení mastných kyselin při značné tvorbě metanu, 

 štěpení celulózy a sacharidů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Biologická nádrž [26] 

Mokřadní čistírny 

Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) jsou v podstatě umělými mokřady  

s výsadbou běžných mokřadních rostlin a podpovrchovým horizontálním průtokem 

odpadní vody. 

Touto problematikou se blíže zabývám v kapitole 3.3. 

3.1 Předčištění odpadních vod 

Kvalitní úplné mechanické čištění odpadních vod musí předcházet přírodním 

způsobům čištění odpadních vod. Uspořádání mechanického stupně čištění odpadních vod 

závisí na jejich původu, složení a množství.  
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Uspořádání stupně čištění: 

a) U malých restaurací, jednotlivých skupin domů, hotelů se septikem (resp. biologickým 

septikem). 

b) U menších měst a vesnic se navrhuje úplné mechanické čištění, které  tvoří lapáky 

písku, česle a primární usazovací nádrže. 

Mechanicko - biologické čištění odpadních vod, při vegetačním využití  odpadních 

vod se závlahou a při terciárním čištění. 

3.1.1 Žumpa 

Žumpa je bezodtoková nádrž libovolného tvaru, která slouží pouze k ukládání 

splaškových vod. Po jejím naplnění se musí vyčerpat a odvézt fekálním vozem. Žumpa, 

kterou vidíme na obrázku 4, neslouží k čištění odpadních vod a nelze ji začlenit do 

technologického procesu ČOV. 

Vhodnosti použití: [3] 

 Rekreační objekty nebo domy bez vodovodů. 

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

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

odpadní vody. 

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

čistírnu odpadních vod. 

Nevýhody: [3] 

 Vysoké pořizovací náklady. 

 Vysoké provozní náklady. 

 Poměrně velký zastavěný prostor. 

 Možnost zápachu při manipulaci s odpadem. 
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Obrázek 4 Žumpa [27] 

3.1.2 Septik 

Septiky (obrázky 5, 6) můžeme také používat k čištění odpadních vod malých 

producentů, jednotlivých domů, kolonie domů, rekreačních zařízení, osad.  

Septik je průtočná nádrž, která slouží k zachycení usaditelných látek a k jejich 

částečné mineralizaci v anaerobních podmínkách. Objem je trojnásobek denního přítoku  

a je rozdělen příčkou na dvě až tři komory. Dochází zde poměrně často k odtékání 

vyflotovaného kalu do odtoku. Účinnost je poměrně malá, cca 15 % BSK5. Odkaluje se asi 

jednou ročně. [3] 

Výhody: [3] 

 Nízké provozní náklady. 

 Nulová spotřeba elektrické energie. 

 Provozní nenáročnost. 

Nevýhody: [3] 

 Omezená životnost filtrů, cca 15 let. 

 Nízká účinnost čištění. 

 Vysoký spád na filtru cca 0,9 – 1,2 m. 
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Vhodnost použití: [3] 

 Rekreační objekty nebo domy bez teplé vody. 

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

čistírnu odpadních vod. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Septik [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Septik (pohled shora) [29] 

3.1.3 Česle 

Česle tvoří šikmo osazené tyče (česlice) obdélníkového, kruhového a jiného 

průřezu s konstantními mezerami. Česle redukují technologické problémy na ČOV             

a snižují riziko poškození strojního zařízení. Slouží k zachycení větších předmětů 

unášených vodou nebo plovoucích po hladině (papír, dřevo, hadry, plasty, kuchyňské 

odpadky apod.), které by v dalším procesu čištění byly příčinou potíží. Česle dělíme na 

strojně (obrázek 7), a nebo ručně stírané. Česle strojně stírané jsou používány častěji, a to 
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především u větších ČOV. U malých čistíren se česle stírají ručně. Jsou umístěny do 

přítokového žlabu a vybaveny odtokem.  

 

Obrázek 7 Strojně stírané česle (4), 1 - žlab na shrabky, 2 - česle [1] 

3.1.4 Lapák písku 

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

jemná škvára, úlomky skla apod. Jsou umístěny před čerpadly. Pracují na principu snížení 

průtočné rychlosti vody. 

Podle směru průtoku vody rozlišujeme lapáky písku: 

- Vertikální (šachta, malé čistírny odpadních vod) 

- Horizontální (komorový, komorový kontrolovaný, štěrbinový, strojový) 

- Lapáky s příčnou cirkulací (virový a provzdušňovaný) 

Nejstarším a nejjednodušším typem lapače je lapač komorový, který vidíme na 

obrázku 8. Tvoří ho jeden nebo více žlabů. Usazené látky se vybírají ručně nebo strojem 

(mamutka). Při ručním vybírání se žlab musí nejprve uzavřít stavidly a odvodnit. Je to 

namáhavé a nehygienické. Z tohoto důvodu se používá pouze na malých čistírnách. [1] 

 

Obrázek 8 Komorový lapák písku 

(1 – přítok, 2 – odtok, 3 – stavidlo, 4 – filtrační materiál, 5 – drenáž) [1] 
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3.1.5 Usazovací nádrže 

Jsou určeny k odstraňování nerozpuštěných látek organické povahy z odpadní 

vody. Navrhují se na nepřerušovaný provoz. Separace nerozpuštěných látek probíhá na 

principu prosté sedimentace. Tak se zbavíme části organického znečištění, které poté 

nemusíme odstraňovat v biologickém stupni. Zachycené látky tvoří především primární 

kal, a jelikož likvidace tohoto produktu znečištění je na malých čistírnách problematická, 

je doporučováno zvolit štěrbinovou nádrž, která řeší problém stabilizace kalu. Usazovací 

nádrže (obrázek 9) je třeba navrhovat takovým způsobem, aby v nich nedocházelo  

k vytváření zkratových proudů a k rozkladu zachycených organických látek. Proudění 

vody v usazovacích nádržích je horizontální, radiální a vertikální. 

A 

 
 
 
 
 
 

B 

 
 

Obrázek 9 Schéma usazovací nádrže s horizontálním (A) a vertikálním (B) průtokem [30] 
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A: Nádrže mají obdélníkový půdorys a délku i přes 30 m. Voda protéká 

usazovacím prostorem (1) směrem k odtokovému žlabu (2). Zadržené suspenze jsou 

pojízdným shrabovákem (3) stírány do kalového prostoru (4), odkud se kal přepouští do 

kalové jímky (5). Plovoucí látky se shrnují do žlabu (6), umístěném na norné stěně (7). 

B: Nádrže se budují 4-6 m hluboké s obdélníkovým nebo kruhovým půdorysem. 

Voda přitéká do středového válce (1), mění směr o 180° a protéká vlastním usazovacím 

prostorem vzhůru ke sběrným žlabům (2). Odrazový štít (3) brání zviřování kalu 

usazeného v kalovém prostoru (4). Rychlost vody ve středovém válci nemá překročit 0,1 

m.s
-1

. [30] 

3.1.6 Štěrbinová nádrž 

Štěrbinová nádrž (obrázek 10) je navržena k separaci nerozpuštěných látek  

a vyhnívání kalu. Rozdělení nádrže je na dvě etáže. V horní části nádrže se nachází 

usazovací prostor, který je tvořen usazovacími žlaby. Dno žlabu je opatřeno podélnou 

štěrbinou, kterou usazující kal propadá do vyhnívacího prostoru dolní části nádrže. Nádrž 

je opatřena nornou stěnou na zachycení olejů a tuků. Ze štěrbinové nádrže musí být 

zajištěno pravidelné odčerpávání kalu. 

Vnitřní vybavení štěrbinových nádrží je vhodné zhotovit z plastů, aby se na 

hladkých šikmých stěnách usazovacího prostoru nezachycovaly nečistoty. 

 

 

Obrázek 10 Štěrbinová nádrž [31] 
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3.2 Srovnání procesu čištění odpadních vod klasickou a přírodní cestou 

Na obrázku 11 je znázorněno schéma mechanicko-biologické čistírny odpadních 

vod, která patří k nejčastěji používaným ČOV v ČR.  

 
Obrázek 11 Schéma mechanicko-biologické čistírny OV [30] 

V první fázi čištění, kterému se říká předčištění, se u mechanicko-biologických 

čistíren surová voda zbavuje hrubých nečistot a nerozpuštěných látek, zejména na lapácích 

štěrku, česlích a lapácích písku. Stejně tak je tomu u KČOV s tou výjimkou,  

že  k odstranění pevných nečistot slouží nejčastěji septik nebo štěrbinová nádrž. 

Předčištěná voda je poté u KČOV odváděna do kořenového lože, kde probíhá samotné 

čištění. Kořenové lože je vlastně mělká nepropustná nádrž vyplněná kačírkem nebo 

štěrkem, ve kterém je vysazena mokřadní vegetace. Odpadní voda tímto ložem pomalu 

protéká a díky mikrobiální činnosti na kořenech rostlin, substrátu a kombinací fyzikálních, 

chemických a biologických procesů, dochází k vyčištění odpadní vody. 

U mechanicko-biologických čistíren OV je naopak předčištěná odpadní voda 

přiváděna k mechanickému čištění. Mezi mechanické procesy, které jsou nejčastěji 

používány při čištění odpadních vod, řadíme zejména sedimentaci (usazování)  

a zahušťování suspenzí. 

Usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu 

nádrže probíhá v usazovací nádrži. Tímto vzniká primární kal, který je dále zpracováván  

v kalovém hospodářství. Po mechanickém vyčištění vstupuje voda do biologického 

aerobního stupně, kde je hlavním principem využití aerobních bakterií, které odbourávají 

organické znečištění. V tomto stupni vzniká čistá voda, která opouští čistírnu, a aktivovaný 
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kal. Tento kal se dále separuje od vyčištěné vody v dosazovací nádrži, dojde k zahuštění  

a takto zahuštěný aktivovaný kal je recirkulován zpět na začátek biologické nádrže, kde se    

s dalším primárním kalem usazuje. Voda zbavená kalu je poté odváděna opět do 

dosazovací nádrže a dále do recipientu. Po aerobním stupni čištění následuje zejména  

u větších čistíren, anaerobní stupeň čištění. Zde je využíváno přebytečného aktivovaného 

kalu, jako zdroje živin pro anaerobní bakterie, které produkují různé plyny. Tyto plyny 

jsou dále čištěny a označovány jako bioplyn, který může být čistírnou využíván k ohřevu 

vlastních vyhnívacích nádrží nebo na produkci energie. Zbylý kal, neboli anaerobně 

stabilizovaný kal, se zpracovává a může být aplikován na půdu jako hnojivo, může být 

skládkován nebo spalován. 

V aktivovaném kalu se vyskytují bakterie převážně ve formě zoogleí. Z bakterií se 

nejčastěji vyskytují následující rody: Pseudomonas, Flavobacterium, Achrobacter, 

Azobacter, Micrococcus, Bacillus, Acinetobacter, Mycobacterium, Nocardia aj. [9] 

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

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

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

vláknité mikroorganismy například Spaherotilus, Leptomitus, Leucothrix, Thiothrix, 

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

důvodů převládnou v aktivovaném kalu, způsobují značné technologické potíže, 

projevující se špatnými usazovacími a zahušťovacími vlastnostmi kalu [9]. 

Z vyšších organismů jsou pravidelnou součástí aktivovaného kalu různá protozoa, 

vířníci, hlístice aj. [9] 

Kvantitativní i kvalitativní složení aktivovaného kalu je závislé především na 

složení substrátu, na němž byl daný kal vypěstován, a také na hodnotách technologických 

parametrů během samotné kultivace (na stáří kalu, zatížení a době zdržení). Aktivovaný 

kal je možno od většiny čistých kultur mikroorganismů rozlišit také tím, že je schopen se 

oddělovat od kapalné fáze sedimentací. Dobrá flokulace a sedimentace vloček kalu jsou 

nejcennějšími vlastnostmi této přirozené směsné kultury. Tato technologicky důležitá 

vlastnost je výslednicí mnoha faktorů daných technologickými parametry procesu  

a charakterem čištěné odpadní vody.  
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Mikroorganismy se na čištění OV podílejí těmito pochody: 

 rozkladem dusíkatých organických látek 

proteolytické bakterie – odbourávají bílkoviny, předcházejí činnosti amonizačních 

bakterií, amonizační bakterie – rozkládají organické dusíkaté látky, tj. bílkoviny, jejich 

štěpné produkty, aminy, amidy, močovinu apod.; 

 nitrifikace a denitrifikace 

nitrifikační bakterie – vyžadují aerobní podmínky; jejich výskyt je ukazatelem 

konečné etapy samočisticích procesů, kdy již výrazně převažují mineralizační 

pochody, denitrifikační bakterie – redukují dusičnany na dusitany a dále na plynný 

dusík;  

 rozklad celulózy 

metanobakterie – za anaerobních podmínek, celulolytické bakterie, myxobakterie – za 

aerobních podmínek; 

 rozklad škrobu a nižších cukrů - amylolytické bakterie; 

 rozklad tuků - lipolytické bakterie; 

 rozklad organických a anorganických látek obsahujících síru - sulfurikační bakterie, 

desulfurikační bakterie; 

 rozklad organických a anorganických sloučenin fosforu. [24] 

Kořenová čistírna využívá přirozené samočištění vody, které probíhá běžně  

v přírodě v přirozených mokřadech. Celý provoz čistírny je tedy ve své podstatě velmi 

jednoduchý, a stejně tak, jako v přírodě, funguje zcela přirozeně a soběstačně. Provozní 

náklady zahrnují pouze kosení rostlin, jejich odstraňování a čištění nátokových objektů. 

Přibližné srovnání investičních a provozních nákladů KČOV                         

s mechanicko - biologickou čistírnou znázorňují grafy 1 a 2. 
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Graf 1 Investiční a provozní náklady (v mil. Kč) [32] 

 

 

Graf 2 Součet nákladů za 10 a 20 let provozu (v mil. Kč) [32] 

Z uvedených grafů tedy vyplývá, že investiční náklady kořenových čistíren jsou  

o něco vyšší. Je ale důležité vědět, že samotná obec platí pouze minimum (obvykle 10 %  

s ohledem na typ dotace). Proto jsou náklady na pořízení kořenové ČOV pro obec pouze 

100 tis. Kč z částky 1 mil. Kč. Tato investice je ale obci vrácena již v prvním roce provozu. 

Snížení investičních nákladů až o jednu třetinu lze dále dosáhnout využitím vlastních 

zdrojů obce. Myšlenka spočívá ve využití místních zdrojů surovin (kamenivo filtru tvoří 

cca 30–40 % celkové ceny) a zjednodušení výkopových prací, kdy je výkopová zemina 

odvážena pouze do blízké vzdálenosti od čistírny.  
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3.2.1 Produkce kalu 

Kal pocházející z přírodní čistírny OV nebo také z aerobní biologické čistírny je 

aerobně stabilizovaný. [15] 

Z toho vyplývá, že nezapáchá a že nemá žádné jiné senzorické problémy. 

Podmínky, které určují, jak s kalem nakládat, si musíme dohodnout s úřady povolujícími 

čistírnu.  

Existuje několik způsobů nakládání s kalem: 

 Nechat kal vyvézt fekálním vozem a posléze využít nejbližší ČOV, která bude 

vybavena odpovídajícím kalovým hospodářstvím. 

 Pokud kal neobsahuje některé nebezpečné látky (např. těžké kovy) v nadlimitních 

koncentracích a je v čistírně stabilizován anaerobně nebo aerobně, je možnost jej 

kompostovat společně s domovním bioodpadem. V tomto případě je pak výhodné kal 

odvodnit, a tím zvýšit podíl sušiny (vyčerpaný kal je směsí kalu a vody, sušina tvoří 

podíl přibližně do 3 %). 

 Odvodněný nebo tekutý kal navézt přímo na zemědělskou půdu a hned jej do ní 

zapravit. 

U kořenových čistíren a zemních filtrů, je nezbytné zajistit likvidaci kalu  

z objektu mechanického čištění vod (např. biologický septik u malých zdrojů). 

Kal je doporučeno vyvážet minimálně jednou za rok. 

3.2.2 Anaerobní 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 používá pouze u silně znečištěných vod a při běžném 

způsobu likvidace kalu, známém jako vyhnívání. [16]  
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3.3 Kořenové čistírny odpadních vod 

Vegetační kořenové čistírny odpadních vod řadíme do skupiny ekologických 

způsobů čištění odpadních vod, využívající k odstraňování nečistot přírodní procesy 

probíhající v mokřadním prostředí. 

Kořenové čistírny (KČOV) patří mezi tzv. extenzivní technologie, stejně jako 

zemní (půdní) filtry a také tzv. stabilizační (neboli biologické) nádrže. 

Jedná se o uměle budované mokřady osázené mokřadní vegetací (nejčastěji rákos 

obecný, chrastice rákosovitá, orobince) s definovaným filtračním prostředím, kde se 

využívá přírodní princip půdní filtrace. U kořenových čistíren voda proudí filtrem 

horizontálně, u zemních filtrů vertikálně. [17] 

Jejich obrovskou předností je především to, že jsou ekonomicky výhodné a šetrné 

vůči přírodě. 

Používáme je především na místech, kde je nerovnoměrný nátok během roku,  

a také tam, kde se nemůžeme napojit na elektrickou energii. 

Zaměření KČOV je v první řadě na zlepšení jakosti vod, úpravu mikroklimatu, 

částečně také hydrologických poměrů aj. Podrobný popis vegetační kořenové čistírny je 

znázorněn na obrázku 12. 

 

Obrázek 12 Schéma vegetační kořenové čistírny [33] 
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1. Rozdělovací šachty – slouží k rovnoměrnému rozdělení přítoku odpadní vody do 

kořenových filtrů. Jsou navrhovány jako konstrukce železobetonové monolitické, nebo 

konstrukce z PE. 

2. Zatravňování šablony – slouží ke zpevnění vysvahování kořenových filtrů  

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

jako konstrukce betonové prefabrikované. 

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

nejefektivnějšímu obnovení průtokového režimu v kořenovém filtru. Jsou navrhovány  

z frakce kameniva jako rozdělovací štěrkový pás. 

4. Chrastice rákosovitá – jejími přednostmi 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 srážení. Je navrhováno z praného drceného kameniva frakce  

48 mm. 

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

v kořenových filtrech. Je navržena z PE. 

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

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

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

vegetační období končí v pozdním podzimu a kořenový systém má hustý a hluboký. Bývají 

jím osázena zejména filtrační pole, a také biologický rybníček. [33] 

Kořenová čistírna je tvořena předčišťovacím stupněm a vlastním čištěním. K tomu 

dochází ve filtračních pískových nebo štěrkopískových ložích (vrstvách). Princip čištění je 

stejný jako u klasické ČOV, avšak mikroorganismy jsou přisedlé na oddencích a kořenech 

rostlin, zajišťujících přísun kyslíku a zateplení v zimních měsících. Výhodou vegetační 

ČOV je, že dobře snáší nárazové zatížení, nižší organické znečištění či přerušení provozu. 

Mezi další výhody KČOV patří skutečnost, že dokáže odstranit organické znečištění, a to 

při minimálních provozních nákladech. 
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Kořenové čistírny dovedou v určité míře odbourat fosfor a dusík. Eliminace 

fosforu probíhá především vázáním fosforu na filtrační materiál, zachycený kal a odběrem 

biomasou mokřadní vegetace. V případě dusíku je ve filtračním prostředí velmi dobře 

eliminován zejména dusičnanový a dusitanový dusík z vody. Úbytek koncentrace 

amoniakálního dusíku závisí na zatížení čistírny, době zdržení vody ve filtračním prostředí 

atd. [18] 

Bylo pozorováno i odstraňování dalších škodlivin z odpadní vody (těžké kovy, 

specifické organické látky, tenzidy aj.). Snižování bakteriálního znečištění je dáno jednak 

adsorpcí na částečkách půdy a jednak vlivem půdních mikroorganismů. 

3.3.1 Výběr vegetace 

Mezi nejvhodnější a nejčastěji používané mokřadní rostliny pro vegetační 

kořenové čistírny patří následující druhy: 

 Rákos obecný (Phragmiles australis). 

 Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). 

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

 Zblochan vodní (Glyceria maxima). 

 Kosatec žlutý (Iris pseudacorus). 

Existuje však velké množství dalších mokřadních rostlin, které je možno používat 

pro osazování malých vegetačních kořenových čistíren pro zvýšení jejich rozmanitosti  

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

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

(Acorus calamus), skřípina lesní (Scupus silvaticus), různé druhy ostřic (Carex sp.) aj. [14] 

Rákos obecný 

Rákos (obrázek 13) je nejčastěji používanou rostlinou vegetačních kořenových 

čistíren vzhledem k tomu, že je schopen mohutného růstu podzemních částí (oddenků  

a kořenů). Vegetativní rozmnožování rákosu je velmi rychlé a intenzivní. Hodí se spíše pro 

větší KČOV, ale běžně jej lze použít i pro malé čistírny, pokud nemá být kombinován  

s jinými rostlinami, které časem vytlačí. Je poměrně tolerantní vůči teplotě, pH                     

a organickému i anorganickému znečištění. Výsadba rákosu se může provádět po celé 
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vegetační období. Nesnáší pravidelné sklízení, zejména během vegetační sezony, kdy 

rákos metá (asi v polovině června), ani opakované kosení v létě, protože to porost velmi 

oslabuje. Naopak kosení rákosu v zimě má kladný vliv na stav porostů. Při návrhu osázení 

VKČ je nutno dbát na to, že rákos obecný může dorůstat výšky až několik metrů (cca 4 m) 

a že pokud se zakoření, rozrůstá se oddenky do okolí i mimo ČOV. Z tohoto důvodu je 

nejvhodnější umístit kořenové pole tak, aby nám v budoucnu tyto skutečnosti nevadily, 

nebo je trvale eliminovat.  

 

 
Obrázek 13 Rákos obecný [34] 

Chrastice rákosovitá  

Chrastice je pro využití ve vegetačních čistírnách velmi univerzální trávou. Má 

mohutně vytvořený kořenový systém propletený oddenky zasahující do hloubky 0,2 až  

0,3 m. Chrastice se rychle rozmnožuje semeny, vegetativními výhony i oddenky. Na jaře 

vytváří rychle biomasu, která je od června vhodná jako píce pro dobytek. Lze ji kosit 

dvakrát až třikrát ročně. Je tolerantní ke znečištění i promrzání, rozmezí optimálního pH je 

poměrně úzké. Dobře snáší pravidelné kosení, a to i během vegetační sezony, což je 

důležité pro odběr fosforu a dusíku rostlinami. Tato rostlina také v omezené míře 

transportuje kyslík do kořenové zóny, kořeny a oddenky slouží jako podklad pro růst 

přisedlých bakterií, které se účastní čistícího procesu. Pro malé čistírny odpadních vod je 

vhodná forma Picta s panašovanými listy, která má dekorativní vzhled (viz obrázek 14). 
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Obrázek 14 Phalaris arundinacea 'Picta' - chrastice rákosovitá [35] 

Rostliny mají v KČOV tyto funkce: 

 Zateplují povrch kořenové čistírny. Toto zateplování je důležité zejména v zimním 

období a v chladnějších oblastech. Vegetace na filtračních polích kořenových čistíren 

nemusí být sklízena – odumřelé nadzemní části rostlin totiž vytvářejí izolační vrstvu. 

 Kořeny mokřadních rostlin vylučují celou řadu látek (např. alkaloidů), mající silné 

baktericidní účinky. Obzvláště exkrety rákosu obecného a skřípince jezerního výrazně 

redukují počty bakterií Escherichia Coli o 50 až 90 %. 

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

rostlin. 

 Poskytují organický uhlík, který je nutný pro denitrifikaci. Nízká koncentrace 

organického uhlíku v přitékající vodě může limitovat denitrifikační proces. 

3.3.2 Čistící procesy ve vegetačních kořenových čistírnách 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod využívají k odstraňování organického 

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

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

vody umělým mokřadem osázeným bažinnými rostlinami, u kombinovaných systémů 

případně též vodní kulturou s plovoucími nebo ponořenými vodními rostlinami, při 

aplikaci závlah též půdním prostředím. 
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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 – srážení, rozklad lehce odbouratelných látek, oxidace, redukce, 

chemisorpce (chemická vazba na povrchu substrátu) aj. 

 Bakteriologické a biologické. [14] 

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, že v okolí kořenů mokřadních rostlin žije 10 až 

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

prostředí. 

Biologické procesy spočívají v odčerpávání živin, 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). [14] 

3.3.3 Provoz vegetačních kořenových čistíren odpadních vod 

Provoz VKČ je založen na řádné údržbě mechanického stupně.  

Vlastní VKČ je vhodné jednou měsíčně prohlédnout a zkontrolovat: [14] 

 Funkčnost rozvodné zóny – pokud je potřeba, rozvodnou zónu vyčistit a seřídit.         

K provozním komplikacím dochází přibližně jednou za 3 - 4 roky a je nutno odstranit 

např. rákosem zarostlý výtok z trubky nebo odstranit usazeniny. 

 Zkontrolovat, zda nedochází k nadměrnému povrchovému toku. Řešení je  
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v regulaci zaklesnuté hladiny pod povrch pole, nebo po delší době provozu 

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

dobu cca 1 - 2 měsíců. Pak se materiál vrátí a průchodnost pole je znovu obnovena. Ve 

správně provozovaném poli má však tuto funkci zabezpečovat kořenový systém rostlin 

(nejvhodnější je rákos obecný). 

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

nerozrůstají mimo VKČ. V případě, že ano, je třeba jejich odstranění, a rovněž 

kontrola, zda nedochází k nadměrnému zaplevelení. To lze odstranit buď 

vyplevelením, nebo zaplavením VKČ.  

 Kontrolovat stav okolí VKČ a udržovat jej v pořádku. 

 Kontrolovat kvalitu vody na odtoku v souladu s vydaným vodohospodářským 

rozhodnutím, a to pomocí rozborů. V období mezi předepsanými rozbory vizuálně             

a senzoricky. Pokud je voda bez zápachu a je čirá, je patrně vše v pořádku. [40] 

3.4 Dočišťovací stupeň 

Dočišťovací stupeň je zařazen vzhledem k přísnějším nárokům na kvalitu 

vypouštěných vod. 

3.4.1 Dočišťovací biologické nádrže 

Dočišťovací biologické nádrže (rybníky) je možno použít jako druhý stupeň 

biologického čištění. Hlavním cílem tohoto čištění je eliminace části mikroorganismů  

a odstranění zbytkového organického znečištění. Podmínkou je, aby celá plocha nádrže 

byla rovnoměrně rozdělena, pouze za této situace plní dočišťovací biologická nádrž svou 

funkci. Rovnoměrného rozdělení lze docílit použitím usměrňovacích staveb, plůtky  

z plastů, průtočnými přepážkami, apod. Toto opatření nám pomůže docílit vyššího 

dočišťovacího účinku a pomůže nám omezit vznik zkratových proudů mezi vtokem  

a výtokem.  

Dočišťovací nádrže (rybníky) jsou často využívány také k akumulaci vody 

(závlaze vegetace) nebo k rybochovným účelům. [19] 

Obrázek 15 znázorňuje kombinaci čištění ve vegetační kořenové čistírně s přímo 

napojenou dočišťovací biologickou nádrží. Tato kombinace nám slouží k dočištění vod 
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malých producentů (např. hotelů, restaurací, skupiny rodinných domků). Dočišťovací 

biologická nádrž nemusí sloužit pouze jako druhý stupeň biologického čištění, ale může 

mít také charakter okrasné nádrže. Břehy nádrže osázíme vhodnými mokřadními 

rostlinami – kosatcem žlutým, orobincem apod. Přechodový štěrkokamenný filtr nám 

zajistí propojení vegetační čistírny s biologickou nádrží. Plynulý provoz dočišťovacích 

nádrží vyžaduje zejména odkalování po několika letech provozu a pravidelné odstraňování 

nadbytečné biomasy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 15 Schéma kombinace čištění ve vegetační kořenové čistírně s dočištěním v biologické nádrži [20] 

1 – přívod odpadní vody, 2 – biologický septik, 3 – vtok do vegetační kořenové čistírny, 4 – filtrační pole s 

mokřadní vegetací, 5 – výtok do biologické nádrže, 6 – biologická nádrž, 7 – odběrné a výpustné zařízení,  

8 – revizní šachtice, 9 – odpad 
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4 Legislativa 

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

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

Sb. ve znění Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a č. 23/2011 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. [17] 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon): 

1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti 

povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků 

povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských 

společenství. 

2) Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 

suchozemských ekosystémů. [36] 

Vodní zákon dále ukládá povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do 

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

podzemních bez povolení je nelegální již od roku 1955. K 1.1.2008 zanikla povolení          

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána 

před 1.1.2002. Povolení vydaná po tomto datu platí i nadále. [37] 

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, 

jejichž platnost končila k 1.1.2008 se dala prodloužit. A to v případě, že se nezměnily 

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

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

v lokalitě a stanoví konkrétní podmínky pro vypouštění odpadních vod. [37] 
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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 unii (SNR 91/271/EHS), být zakončena 

mechanicko-biologickou ČOV, která splňuje požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění. [36] 

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

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

nemovitostí individuálně. Pokud jsou odpadní vody v obci shromážděny 

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

konci kanalizace akumulovat a likvidovat na nejbližší ČOV. [36] 
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5 Kořenová čistírna odpadních vod Třinec - Kojkovice 

Kořenová čistírna odpadních vod v místní části Kojkovice města Třinec byla 

vybudována v roce 2010 v rámci akce - Revitalizace povodí Olše. Záměrem vybudování 

byla náhrada stávajícího způsobu čištění OV, kterým byl provozně nevyhovující a zároveň 

dosluhující septik.  

Vybudování KČOV trvalo přibližně 1 rok a na financování čistírny se podílela EU 

spolu s městem Třinec. Výše počáteční investice výstavby byla cca 5 mil. Kč, z toho  

262 789 Kč investovalo právě město. 

Vodní dílo bylo uvedeno do provozu v lednu roku 2011. Smluvní provoz zajišťuje 

společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

Do KČOV přitékají běžné komunální, za deště případně naředěné, odpadní vody, 

které jsou k čistírně přiváděny jednotnou kanalizací z přilehlé zástavby o 31 rodinných 

domech. Čistírna je projektována pro 200 EO. 

Technologie kořenové čistírny odpadních vod 

Kořenová čistírna odpadních vod v Kojkovicích je čistírnou s horizontálním 

podpovrchovým tokem, o jednom filtračním poli (nádrži) s radiálním prouděním,  

s plochou 1425 m
2
, viz obrázek 16. 

 

 

Obrázek 16 Filtrační lože v létě 
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Na přítoku je vybudovaná odlehčovací komora, která vznikla rekonstrukcí 

stávající revizní šachty. Nenaředěná splašková odpadní voda je vedena do nové štěrbinové 

nádrže, která je na odtoku opatřena hrubými filtračními síty pro zachycování plovoucích 

nečistot. Mechanicky předčištěná OV je dále vedena přítokovým potrubím z PVC do 

plastové šachty umístěné v okrajové hrázce KČOV. Ze šachty vychází po obvodu KČOV 

rozdělovací potrubí z PE, jež vodu rozvádí do čtyř přechodových plastových šachet  

a odsud do filtrační nádrže s radiálním tokem. Filtrační nádrž je těsněna fólií a filtrační 

náplň nádrže je z tříděného říčního štěrku o frakci 4-8 mm. Z nádrže odtéká vyčištěná voda 

středově umístěnou regulační šachtou přímo do zatrubněného bezejmenného potoka, odtud 

do potoka Staviska, jenž je pravostranným přítokem Olše.  

V případě dešťů přetéká naředěná voda do stávajícího septiku a přes něj pak do 

koryta potoka. 

Jako technologický porost je na čistírně použita monokultura chrastice rákosovité. 

Společnost SmVaK vykonává v čistírně tyto funkce: 

 zjišťuje množství sedlého kalu ve štěrbinové nádrži (1x měsíčně) a průchodnost 

štěrbin ve štěrbinové nádrži (1x týdně), 

 kosí technologické porosty, zabezpečuje zkrmení rostlinné hmoty, případně ji suší  

a spaluje (2x ročně), 

 odstraňuje organické nánosy v přechodové šachtě (podle potřeby), 

 provádí odběry vzorků pro rozbory v laboratoři - kontrolní vzorky vyčištěné vody jsou 

odebírány v regulační šachtě KČOV, předepsaná četnost odběrů je 4x ročně, 

 zajišťuje opatření proti mrazu (pokrytí plochy KČOV pokosenou trávou, vystavení 

hladiny), 

 provádí přeplavování KČOV při hubení plevelů, 

 provádí úklid v areálu čistírny, pravidelně kosí porosty kolem čistírny. 

Rozbory vzorků, odebraných společností SmVaK, provádí akreditovaná laboratoř 

ve Smečnově. 

V průběhu vegetačního období, tj. od roztátí sněhové pokrývky na jaře až do 

nástupu mrazů na podzim, je výhodné pro čištění použít celou pracovní hloubku profilu 

tělesa. Čistírna se trvale provozuje v kontinuálním pracovním režimu, který je zcela 
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nenáročný na obsluhu. Při tomto režimu protéká voda trvale nádrží KČOV bez ovlivňování 

průtoku obsluhou. Kontrolní vzorky je tedy možno odebírat v regulační šachtě. 

Při kontinuálním režimu je možno nádrže plnit až po úroveň provozní hladiny. Po 

několika letech, kdy se v nádrži vytvoří vrstva humózního detritu, je možno nádrž plnit až 

po úroveň této vrstvy. 

Podle okolností (např. ke zlepšení účinnosti KČOV) je možno zvolit  

i diskontinuální provozní režim, při kterém se filtrační nádrž občas vypustí a poté znovu 

napustí. 

V zimě i v létě musí být pravidelně minimálně 1x měsíčně kontrolována výška 

deponovaných kalů ve štěrbinové nádrži. Je-li kalový prostor zaplněn do výše 1/3 

vyhnívacího prostoru, musí být kal vyvezen. 

Kosení 

Kosení je nutné pro udržení vhodné rostlinné skladby, hustoty a dobrého 

zdravotního stavu porostu. V roce výsadby se porost nekosí. V dalších letech se porost kosí 

jedenkrát za sezonu, a to na přelomu července až srpna. Rostlinná hmota vytvořená v druhé 

polovině vegetační sezony se nesklízí, protože v zimě slouží jako izolace povrchu tělesa 

proti mrazu (pokud se poseče, nechá se na čistírně ležet a na jaře se shrabe a spálí), viz 

obrázek 17. 

 

 

Obrázek 17 Pohled na porost čistírny pod vrstvou sněhu 
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Shrabky, zachycené plovoucí nečistoty z hladiny ve štěrbinové nádrži, nečistoty   

z filtrů v odtokovém žlabu štěrbinové nádrže a podobné odpady se deponují ve vhodné 

nádobě umístěné poblíž štěrbinové nádrže a po jejich nahromadění se odvážejí na skládku 

nebezpečného odpadu. 

Kal i hrubší nečistoty zachycené ve štěrbinové nádrži se odčerpávají fekálním 

vozem a odvážejí se k dalšímu zpracování na kalové pole větší komunální čistírny OV 

Baliny přibližně 2x ročně. 

Posekaná tráva z technologických porostů se může zkrmovat, pálit nebo ukládat 

na skládku organického odpadu - dle možností. 

Město Třinec se pro KČOV rozhodlo zejména z důvodů minimalizace provozních 

nákladů (zejména elektrické energie), částečné provozní soběstačnosti a zajištění plynulého 

čištění odpadních vod i při větších výkyvech přivedené odpadní vody, vlivem nátoku 

balastních vod do kanalizace. 
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6 Experimentální část 

V této části mé diplomové práce se zabývám zhodnocením funkčnosti KČOV ve 

městě Třinci, kde byly veškeré mé vzorky odebrány, dále zde popisuji metodiky 

chemických analýz, pomocí kterých jsem již odebrané vzorky vyhodnocovala a rovněž  

v této části uvádím získané výsledky. 

6.1 Metodika chemických analýz 

Pro stanovení jednotlivých veličin znečištěné odpadní vody jsem použila již 

vypracované laboratorní metodiky Institutu environmentálního inženýrství VŠB – TUO. 

Veškeré mé měření bylo prováděno, analyzováno a vyhodnocováno v laboratoři 

technologie na zmíněném institutu. 

6.1.1 Stanovení CHSK dichromanem draselným (CHSKCr) 

Použitá činidla: 

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

 fy MERCK 

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

 fy MERCK 

Postup stanovení: 

Nejdříve jsem zapnula termoreaktor a 20 minut jsem ho předehřívala při teplotě 

148 °C. Poté jsem do prázdné a suché kyvety odpipetovala 0,3 ml roztoku A, 2,3 ml 

roztoku B a opatrně jsem roztok promíchala (obsah se zahřívá).  

Při této metodě je také možnost použít kyvety s obsahem obou roztoků dodaných 

výrobcem. Vzorky jsem přidala do kyvet s obsahem roztoků A, B. Současně  

s těmito vzorky jsem stanovila i slepý pokus s destilovanou vodou. Kyvety jsem vložila do 

termoreaktoru a nechala zahřívat 2 hodiny při teplotě 148 °C. Kyvety jsem poté vyjmula  

a nechala je vychladit ve stojanu 20 minut. Po dokonalém vychladnutí a promíchání jsem 

obsah kyvet měřila na spektrofotometru HACH za použití nástavce pro kruhové kyvety. 
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6.1.2 Stanovení amoniakálního dusíku Nesslerovým činidlem absorpční 

spektrofotometrií 

Stanovení amoniakálního dusíku je založeno na reakci amoniaku a hydroxidu 

alkalických kovů s tetrajodortuťnanem sodným nebo draselným za vzniku jodidu tzv. 

Millonovy báze (oxidimerkuriaminjodidu). 

Rtuť v tomto stanovení vystupuje jako substituent vodíku v molekule jodidu 

amonného. Jodid je málo rozpustná žlutohnědá sloučenina, která při malých koncentracích 

amoniaku a podmínkách stanovení vytváří žlutohnědé koloidní roztoky, jejichž barevnou 

intenzitu je možné stanovit spektrofotometricky. 

Použité chemikálie: 

1. Destilovaná voda bez amoniaku. 

2. Nesslerovo činidlo. 

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

4. Hydroxid sodný, 15% roztok. 

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

. 

Postup stanovení: 

Ke vzorku vody nebo ředěnému vzorku (ředíme pomocí destilované vody bez 

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

promíchala. Poté jsem přidala 1 ml Nesslerova činidla a směs opět promíchala. Po uplynutí 

10 minut jsem měřila absorbanci při vlnové délce 425 nm. Od získané naměřené hodnoty 

vzorku jsem odečetla absorbanci slepého stanovení, které jsem provedla stejným způsobem 

s destilovanou vodou bez amoniaku. 

6.1.3 Stanovení dusičnanů salicylanem sodným absorpční spektrofotometrií 

Při tomto stanovení ze vzorku vody nitrují dusičnany salicylovou kyselinou  

v prostředí koncentrované kyseliny sírové nebo trichloroctové podle následující reakce: 
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Použité chemikálie: 

1. Salicylan sodný, 1% vodný roztok. 

2. Trichloroctová kyselina (TCA), roztok. 

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

), bez iontů NO3-. 

4. Hydroxid sodný, 30% roztok. 

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

6. Dusičnan draselný, standardní zásobní roztok o koncentraci cm(NO3-) = 100 mg.l
-1

. 

Postup stanovení: 

Čirý vzorek o obsahu přibližně 0,05 až 0,25 mg iontů NO3-, který prošel měničem 

kationtů ve vodíkovém cyklu, jsem odpipetovala do odpařovací porcelánové misky. 

Vzorek jsem poté zalkalizovala přidáním přibližně 0,2 ml roztoku NaOH (alkalická reakce 

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

salicylanu sodného a vše jsem nechala odpařit na vodní lázni do sucha. Misku s odparkem 

jsem nechala na vodní lázni a k ještě horkému odparku jsem opatrně přidala 1 ml kyseliny 

sírové takovým způsobem, aby byl celý odparek kyselinou ovlhčen. Kyselinu jsem musela 

nechat působit 2 až 3 minuty. Po ochlazení jsem přidala přibližně 20 ml destilované vody a 

7 ml roztoku hydroxidu sodného. Obsah odpařovací misky jsem krouživým pohybem 

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

poté jsem baňku po rysku doplnila destilovanou vodou. Obsah jsem poté opět promíchala a 

měřila absorbanci při vlnové délce 410 nm. Stejný postup jsem provedla při stanovení 

slepého stanovení s destilovanou vodou. 
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6.1.4 Stanovení dusitanů sulfanilovou kyselinou a N-/1 naftyl/ 

ethylendiaminhydrochloridem absorpční spektrofotometrií 

Podstatou stanovení je diazotace kyseliny sulfanilové přítomnými dusitany  

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

červeného azobarviva. Intenzita zbarvení je přímo úměrná koncentraci dusitanů. 

Použité chemikálie: 

1. Sulfanilová kyselina, roztok. 

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

3. Dusitan sodný, standardní zásobní roztok o koncentraci cm(NO2-) = 100 mg.l
-1

. 

Postup stanovení: 

V odměrné baňce o objemu 50 ml jsem k čirému vzorku s obsahem iontů NO2- 

pod 0,6 mg.l
-1

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

promíchala. Po uplynutí 10 minut jsem přidala 2,5 ml kopulačního roztoku, směs jsem 

dokonale promíchala a nechala dalších 20 minut stát. Po uplynutí nastaveného času jsem 

baňku doplnila destilovanou vodou po rysku, promíchala a měřila absorbanci při vlnové 

délce 550 nm. Zbarvení je stálé 24 hodin.  

Stejným způsobem jsem provedla slepé stanovení, které jsem od hodnoty opět 

odečetla. 

6.1.5 Stanovení celkového fosforu 

Použité chemikálie: 

1. Kyselina sírová zředěná. 

2. Peroxodisíran amonný nebo draselný, tuhý. 

3. Fenolftalein, 0,5% roztok. 

4. Hydroxid sodný, 4% roztok. 

Postup stanovení: 

Pro toto stanovení je nejvhodnější nádobí zhotovené z křemenného skla. Nádobí 

musí být vyhrazeno pouze pro toto stanovení a po použití se musí vypláchnout zředěnou 

kyselinou sírovou a dále pak destilovanou vodou. 
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Do kádinky jsem odměřila dobře promíchaný nezfiltrovaný vzorek  

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

poté zahřála k varu a udržovala jsem ji ve varu do té doby, než došlo ke snížení objemu 

přibližně na 10 ml (nemohla jsem dopustit vypaření celého objemu). Pak jsem přidala asi 

30 ml destilované vody a vzorek jsem opět vařila, celkem 25 – 30 minut. Po ochlazení 

jsem přidala několik kapek fenolftaleinu a roztok NaOH, který jsem přidávala do té doby, 

než došlo k slabě růžovému zbarvení. Vzorek jsem kvantitativně převedla do odměrné 

baňky o objemu 50 ml a přidala 5 ml směsného činidla. Po promíchání jsem nechala roztok 

15 minut stát a pak jsem měřila absorbanci při vlnové délce 690 nm. Od výsledné hodnoty 

jsem odečetla absorbanci slepého stanovení, provedeného podle stejného postupu  

s redestilovanou vodou. 

6.1.6 Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu 

Jod se stanoví titrací odměrným roztokem thiosíranu na škrob jako indikátor. 

Dusitany, které by při stanovení rušily, jsou azidem v kyselém prostředí převedeny na 

dusík, který stanovení neruší. 

Po přídavku síranu manganatého a hydroxidu draselného: 

Mn
2+

 + 2 OH
-
 = Mn(OH)2                                    (6) 

Mn(OH)2 + ½ O2 + H2O = 2 Mn(OH)2                (7) 

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

roztokem hydroxidu draselného: 

Mn(OH)3 + 3 H
+
 = Mn

3+
 + 3 H2O                       (8) 

2 Mn
3+

 + 2 I
-
 = 2 Mn

2+
 + I2                                  (9) 

Při titraci thiosíranem probíhá reakce: 

I2 + 2 S2O3
2-

 = 2 I
-
 + S4O6

2-
                                (10) 

Po přídavku kyseliny sírové (za přítomnosti azidu sodného): 

3 HN3 + HNO2 = 5 N2 + 2 H2O                          (11) 
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Použitá činidla: 

1. Síran manganatý, srážecí roztok. 

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

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

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

. 

5. Škrob, 0,5% indikátorový roztok. 

6. Jodid draselný, 15% roztok. 

Postup stanovení: 

Vzorek jsem nejprve fixovala přidáním 2 ml srážecího roztoku síranu 

manganatého (asi 1 cm pod hladinu vzorku). Pak jsem pipetou k tomu určenou, přidala  

2 ml srážecího roztoku hydroxidu draselného s jodidem a azidem. Oba roztoky jsem 

přidala pipetou se seříznutým ústím. Kyslíkovou láhev jsem pak opatrně zavřela, a to 

takovým způsobem, aby pod zátkou nezůstala vzduchová bublina. Hrdlo láhve jsem 

opláchla pod tekoucí vodou a její obsah důkladně promíchala, až vznikla vločkovitá, dobře 

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

hydroxidu manganitého. Vzorky bez kyslíku poskytnou bílou sraženinu hydroxidu 

manganatého. 

Po dokonalém usazení sraženiny hydroxidů manganu jsem kyslíkovou láhev 

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

jsem přidala rychle a zároveň opatrně, aby sraženina neunikla z láhve. Láhev jsem uzavřela 

(opět způsobem, aby pod zátkou nevznikla vzduchová bublina), opláchla pod tekoucí 

vodou a obsah promíchala. 

Když se sraženina úplně rozpustila, ponechala jsem uzavřenou láhev po dobu  

5 minut stát ve tmě. 

Po uplynutí této doby jsem obsah láhve opatrně přelila do titrační baňky o objemu 

500 ml. Do této baňky jsem destilovanou vodou spláchla i zbytky roztoku jodu z kyslíkové 

láhve i ze zátky. Poté následovala titrace. Obsah baňky jsem titrovala odměrným roztokem 

thiosíranu sodného do světle žlutého zbarvení. Jakmile jsem dosáhla světle žlutého 

zbarvení, přidala jsem 3 – 5 ml škrobového indikátorového roztoku a v titraci jsem 

pokračovala až do té doby, než došlo k odbarvení modře zbarveného roztoku. 
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6.1.7 Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku se stanoví odměrnou jodometrickou 

Winklerovou metodou v Alsterbergově modifikaci. 

Během celé inkubace je důležité dostatečné množství rozpuštěného kyslíku ve 

vzorku, které je nezbytné pro průběh aerobních biochemických pochodů. Protože je 

rozpustnost kyslíku ve vodě poměrně malá, musí být vzorky vody při jejím větším 

znečištění dostatečně zředěny (odtud byla vyvozena zřeďovací metoda). Kdyby tomu tak 

nebylo, mohlo by dojít k úplnému vyčerpání rozpuštěného kyslíku, a to i mnohem dříve 

než za 5 dní, což by bylo nežádoucí. K ředění vzorku se používá zřeďovací voda, 

připravená standardizovaným postupem. 

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

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

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

. 

 Aby koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vzorku nebo zředěném vzorku po pětidenní 

inkubaci byla nejméně 3 mg.l
-1

. 

 Aby se koncentrace rozpuštěného kyslíku během pětidenní inkubace snížila nejméně  

o 2 mg.l
-1

. 

V případě neředěných vzorků neplatí podmínka minimální spotřeby kyslíku         

2 mg.l
-1

, ostatní dvě podmínky musí být splněny. Samozřejmostí pro správné stanovení 

BSK5 je zajištění dostatečného množství aerobních mikroorganismů, které způsobují 

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

mikroorganismů, kterými jsou: vhodné pH, dostatek biogenních prvků a nepřítomnost 

inhibičních nebo toxických látek. 

Použité chemikálie: 

1. Destilovaná voda k přípravě roztoků a zřeďovací vody. 

2. Destilovaná voda nasycená kyslíkem. 

3. Fosforečnanový tlumivý roztok o pH 7,2. 

4. Síran hořečnatý, roztok. 

5. Chlorid vápenatý, roztok 

6. Chlorid železitý, roztok. 
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7. Zřeďovací voda. 

8. Očkovaná (inokulovaná) zřeďovací voda. 

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

. 

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

. 

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

Postup stanovení: 

Nejprve jsem si zřeďovací vodou naplnila 2 inkubační kyslíkové láhve (slepý 

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

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

pátý den. Inkubační láhve jsem zazátkovala tak, aby uvnitř láhve a pod zátkou nezůstaly 

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

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

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

zbylých inkubačních lahvích stanovila koncentraci rozpuštěného kyslíku stejně jako u lahví 

v 0. den, a to podle jodometrického stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu. 

Dále jsem do odměrného válce o objemu 1 l přidala odměřené množství vzorku 

(přidala jsem takové množství, jež vyplývá z výsledku stanovení CHSK, se srovnáním  

s tabulkou), doplnila zřeďovací vodou na objem 1 l a promíchala. Naředěný vzorek musí 

být nasycen vzdušným kyslíkem a mít teplotu 20 °C ± 1 °C. Následovalo naplnění dvou 

inkubačních kyslíkových lahví a jejich označení jako vzorek 0. a 5. den. Poté jsem 

postupovala podle stanovení rozpuštěného kyslíku s přídavkem azidu, fixací vzorku. 

Výpočet: 

BSK5 v mg.l
-1

 vypočítáme podle vzorců: 

a) pro neředěný vzorek: 

BSK‘5 = cm0 (O2) – cm5 (O2)                      (1) 

b) pro vzorek ředěný zřeďovací vodou bez inokula: 
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Označení BSK5 je chápáno jako: pětidenní biochemická spotřeba kyslíku vzorku 

vody (mg.l
-1

).  

Označení BSK5: pětidenní biochemická spotřeba kyslíku zřeďovací vody (mg.l
-1

). 

Vypočítá se podle vzorce a) pro koncentrace rozpuštěného kyslíku ve zřeďovací 

vodě nultý a pátý den. 

6.1.8 Stanovení nerozpuštěných látek 

Na filtru se zachytí nerozpuštěné látky, z přesně odměřeného množství 

homogenizovaného vzorku, pomocí filtračního zařízení. Hodnotu nerozpuštěných látek 

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

Postup stanovení: 

Připravila jsem si předem vysušený filtr, jehož sušení proběhlo v sušárně při  

105 °C, a zvážila jsem si ho na analytických vahách. Z příslušného vzorku, 

homogenizovaného mícháním, jsem si 50 ml odebrala do odměrného válce. Množství 

nefiltrovaného, dokonale homogenizovaného vzorku se volí tak, aby hmotnost sušiny byla 

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

vzorek přefiltrovala. Filtr s nerozpuštěnými látkami jsem umístila na hodinové sklíčko, 

přenesla do sušárny s nastavenou teplotou na 105 °C, kde se sušil do konstantní hmotnosti 

(většinou stačí 2 hodiny). Poté jsem filtr spolu s hodinovým sklíčkem opět zvážila  

a zaznamenala jsem si výsledky.  

Výpočet: 

 

 

 

kde je: 

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

 

m1   hmotnost filtru spolu s miskou po vysušení (mg) 

m2   hmotnost filtru spolu s miskou před stanovením (mg) 

V0   objem vzorku použitý pro stanovení (ml) 

 

)(
)(10
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0

21

6



 lmg

V

mm
NLcm



Bc. Miroslava Švancerová: Přírodní způsoby čištění odpadních vod 

 

2013  52 
 

6.2 Charakteristika vzorků 

Odběry vzorků odpadní vody jsem prováděla na přítoku do ČOV ze štěrbinové 

nádrže a dále pak na odtoku z ČOV z filtrační nádrže, respektive z regulační středové 

šachty. S odběry mi byl vždy nápomocný pověřený vodohospodář společnosti SmVaK. 

Odběr vzorků byl vždy proveden do plastových vzorkovnic, které byly před odběrem 

pečlivě opláchnuty destilovanou vodou a přímo na místě odběru také vzorkem. Tímto 

způsobem jsem vždy získala dva druhy vzorků, jejichž hodnoty byly stanoveny vlastními 

pokusy v laboratoři. Odběry byly prováděny ve všech ročních obdobích, abych měla 

možnost zjistit, zda se čistící účinky ČOV v Kojkovicích během těchto období nějak 

odlišují. 

Odbor životního prostředí a zemědělství v Třinci jako příslušný vodoprávní úřad 

dle § 106 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, 

po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 tohoto zákona, povolil níže popsané 

množství vypouštěných odpadních vod. 

Vypouštění je povoleno v množství: 

Průměrně 0,4 l.s 
-1

. 

Maximálně 2,9 l.s 
-1

, 930 m
3
/měsíc, 10950 m

3
/rok. 

 

Tabulka 3 Hodnota ukazatelů pro kategorii < 500 EO podle nařízení č.23/2011 Sb. [37] 

Kategorie 

ČOV 

CHSKcr (mg.l
-1

) BSK5 (mg.l
-1

) NL (mg.l
-1

) 

 

< 500 EO 

 

Přípustná  Maximální 

hodnota    hodnota 

P         M 

Přípustná Maximální    

hodnota    hodnota 

P          M 

Přípustná  Maximální 

hodnota   hodnota 

P          M 

150        220 40         80 50        80 
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Tabulka 4 Výsledné hodnoty ze dne 28. 6. 2012 

Parametry Přítok (mg.l
-1

) Odtok (mg.l
-1

) 

BSK5 16,3 8,4 

CHSKcr 30,66 26,25 

celk.P 1,82 3,57 

NL 18 12 

NH4
+
 8,8 12,6 

NO3
-
 0,2 0,2 

NO2
-
 0,35 0,04 

 

 

Tabulka 5 Výsledné hodnoty ze dne 13. 11. 2012 

Parametry Přítok (mg.l
-1

) Odtok (mg.l
-1

) 

BSK5 12,4 4,4 

CHSKcr 94,54 40,41 

celk.P 4,32 4,08 

NL 27 22 

NH4
+
 1,5 13,5 

NO3
-
 2,9 0,6 

NO2
-
 0,775 0,03 

 

 

Tabulka 6 Výsledné hodnoty ze dne 12. 12. 2012 

Parametry Přítok (mg.l
-1

) Odtok (mg.l
-1

) 

BSK5 99,24 7,91 

CHSKcr 223,05 29,25 

celk.P 7,4 7,4 

NL 34 16 

NH4
+
 5,5 7 

NO3
-
 0,7 0,6 

NO2
-
 0,05 0,01 
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Tabulka 7 Výsledné hodnoty ze dne 31. 1. 2013 

Parametry Přítok (mg.l
-1

) Odtok (mg.l
-1

) 

BSK5 29,86 3,01 

CHSKcr 80,71 23,54 

celk.P 8,4 9,4 

NL 12 6 

NH4
+
 15,20 19,20 

NO3
-
 5,9 2,9 

NO2
-
 0,45 0,10 

 

 

Tabulka 8 Výsledné hodnoty ze dne 21. 2. 2013 

Parametry Přítok (mg.l
-1

) Odtok (mg.l
-1

) 

BSK5 17,61 3,57 

CHSKcr 46,25 14,45 

celk.P 5,7 6,3 

NL 18 38 

NH4
+
 12,3 14,3 

NO3
-
 6,5 1,8 

NO2
-
 0,6 0,01 

 

 

Tabulka 9 Výsledné hodnoty ze dne 6. 3. 2013 

Parametry Přítok (mg.l
-1

) Odtok (mg.l
-1

) 

BSK5 26,54 3,32 

CHSKcr 52,48 5,52 

celk.P 4,05 3,65 

NL 22 14 

NH4
+
 9 19,20 

NO3
-
 6,9 0,8 

NO2- 0,45 0,02 
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Vyhodnocení BSK5 

Za sledované období bylo průměrné znečištění v odpadní vodě na přítoku dle 

BSK5 33,66 mg.l
-1

. Maximální hodnota byla naměřena dne 12. 12. 2012, a to 99,24 mg.l
-1

, 

a minimální hodnota dne 13. 11. 2012, 12,4 mg.l
-1

. 

V případě odtoku z ČOV bylo průměrné znečištění 5,10 mg.l
-1

, maximální 

naměřená hodnota byla ze dne 28. 6. 2012 a činila 8,4 mg.l
-1

 a minimální naměřená 

hodnota byla 3,01 mg.l
-1 

ze dne 31. 1. 2013. 

Při srovnání mých výsledků s legislativou (tabulka 4) nedošlo na odtoku  

v hodnoceném období červen 2012 - březen 2013 k překročení přípustného  

a maximálního limitu ukazatele znečištění BSK5. 

Účinnost čistícího procesu byla cca 85 %.  

Vyhodnocení NL 

V ukazateli NL na odtoku z ČOV nebyla rovněž překročena jak přípustná, tak 

maximální hodnota stanovená legislativou. Hodnoty se pohybovaly v rozmezí                    

6 - 38 mg.l
-1

. Účinnost čistícího procesu byla cca 20 %. 

Zvýšené koncentrace NL na odtoku jsem zaznamenala během prosince a února, 

což mohlo být způsobeno tím, že na ČOV není vhodná přístupová cesta, což komplikuje 

práci obsluhy. V období dešťů a zimy je tedy velký problém se na ČOV dostat s potřebnou 

technikou, vázne pak odklizení, odvoz vytěžené biologické hmoty a také odpadu 

zachyceného na čistírně. 

Zvýšená koncentrace NL v OV může být rovněž způsobena vysokými přítoky 

odpadní vody na ČOV, které mohly odnášet NL do odtoku.  

Vyhodnocení CHSKcr 

Za sledované období bylo průměrné znečištění v odpadní vodě na přítoku dle 

CHSKcr 78,92 mg.l
-1

, maximální hodnota byla naměřena dne 12. 12. 2012  

a to 223,05 mg.l
-1

, a minimální hodnota dne 28. 6. 2012, 30,66 mg.l
-1

. 

V případě odtoku z ČOV bylo průměrné znečištění 23,24 mg.l
-1

, maximální 

naměřená hodnota byla ze dne 13. 11. 2012 a činila 40,41 mg.l
-1

 a minimální naměřená 

hodnota byla 5,52 mg.l
-1 

ze dne 6. 3. 2013. Účinnost čištění byla cca 70 %. 
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Při srovnání mých výsledků s legislativou (tabulka 4) nedošlo na odtoku  

v hodnoceném období červen 2012 - březen 2013 k překročení přípustného a maximálního 

limitu ukazatele znečištění CHSKcr. 

Vyhodnocení odbourání amoniakálního dusíku a celkového fosforu 

Tyto ukazatele znečištění nejsou vyhláškou vymezeny. 

U N-NH4
+
 došlo v čistícím procesu ke zvýšení koncentrace amoniakálního dusíku 

na odtoku o necelých 60 %. Průměrná zbytková koncentrace na odtoku z ČOV byla 14,3 

mg.l
-1

. 

Odpařování amoniaku, denitrifikace, a vstřebávání rostlin (pokud je vegetace 

sklizena) jsou potenciální metody odstraňování dusíku v mokřadních systémech. Studie  

v Kanadě prokázaly, že pravidelná sklizeň rostlin zohledňuje jen asi 10 % dusíku, který je 

v systému odstraněn. Tyto výsledky byly potvrzeny i v jiných státech, což naznačuje, že 

hlavní cestou pro odstraňování dusíku je nitrifikace následovaná denitrifikací. [22] 

Jelikož byl výsledek odbourání amoniakálního dusíku v mém případě 

nedostačující a naopak se jeho koncentrace na odtoku ještě zvýšila, myslím si, že by to 

mohlo souviset právě s neúplně probíhajícím procesem nitrifikace a denitrifikace na této 

ČOV, což by mohlo hrát v tomto případě významnou roli.  

U celkového fosforu byla průměrná zbytková koncentrace na odtoku z ČOV    

5,73 mg.l
-1 

a jeho zvýšení na odtoku bylo 8 %. 

I v tomto případě došlo na odtoku ke zvýšení celkové koncentrace. K tomuto 

výsledku může docházet vlivem špatné sklizně, protože, pokud nejsou rostliny náležitě 

sklizeny, jejich rozklad uvolňuje fosfor zpět do vody v systému.  

Dalším aspektem by mohlo být nedostatečné množství srážecích reakcí ve vodě 

nebo nedostačující adsorpce.  

Adsorpce a srážecí reakce jsou totiž hlavními cestami pro odstraňování  

fosforu. [22] 

Vyhodnocení odbourání dusitanů a dusičnanů 

Tyto ukazatele znečištění také nejsou limitovány, ale přesto jsem je laboratorně 

sledovala. 
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U dusičnanů došlo k jejich snížení o necelých 70 % a průměrná zbytková 

koncentrace na odtoku z ČOV byla 1,15 mg.l
-1

. 

V čistícím procesu došlo také ke snížení koncentrace dusitanů, a to dokonce  

o 90 %. Na odtoku z ČOV byla koncentrace dusitanů v průměru 0,035 mg.l
-1

. 

Účinnost odstraňování složky A v systému X se vypočítá podle vzorce: 

 

 %100
1

21 



A

AA

C

CC
EA  

kde je: 

CA1 je hmotnostní koncentrace složky A na vstupu do systému v mg.l
-1

.  

CA2 je hmotnostní koncentrace složky A na výstupu ze systému v mg.l
-1

. 

Celkový přehled úspěšnosti čistícího procesu na odtoku ve vybraných obdobích 

znázorňuje graf 3. 

 

Graf 3 Srovnání úspěšnosti čistícího procesu na odtoku ve vybraných obdobích 

 

8
,4

 

2
6

,2
5

 

3,
5

7
 

12
 

12
,6

 

0,
2

 

0,
0

4
 4

,4
 

40
,4

1 

4,
0

8
 

2
2 

1
3

,5
 

0
,6

 

0,
0

3
 

7,
9

1
 

29
,2

5
 

7
,4

 

16
 

7 

0
,6

 

0
,0

1
 3,
01

 

2
3,

5
4

 

9,
4 

6
 

1
9

,2
 

2
,9

 

0,
1

 3,
5

7
 

14
,4

5
 

6
,3

 

38
 

14
,3

 

1
,8

 

0
,0

1
 3,

3
2

 

5,
52

 

3,
6

5
 

14
 

1
9

,2
 

0,
8

 

0,
02

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 
mg.l-1 

Ukazatele znečištění 

červen 

listopad 

prosinec 

leden 

únor 

březen 



Bc. Miroslava Švancerová: Přírodní způsoby čištění odpadních vod 

 

2013  58 
 

Procentuální přehled účinnosti čistícího procesu znázorňuje graf 4. 

 

Graf 4 Účinnost čistícího procesu  

Celkové posouzení ČOV 

Odbourávání biologického znečištění dle BSK5, NL, CHSKcr, NO3
- 

a NO2
-
,  

má u této ČOV dostatečnou účinnost. V případě amoniakálního dusíku a fosforu by bylo 

vhodné zvolit vhodné nápravné opatření. V celkovém posouzení se domnívám, že 

vybudování této ČOV je přínosem pro životní prostředí. 
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7  Závěr 

Kořenové čistírny jsou obecně doporučovány pro zdroje znečištění do 500 EO. 

Pro větší zdroje znečištění (nad 500 EO) je možnost použití vždy několika polí. KČOV 

vyžadují minimální údržbu, zapotřebí je pouze kontrolovat a případně vyvážet štěrbinovou 

nádrž, kontrolovat nastavení výšky vodní hladiny, čistit česle, případně posekat vegetaci na 

konci zimního období. Tento fakt patří k výhodám přírodních čistíren, protože náklady na 

provoz jsou poté minimální. KČOV neobsahují žádná elektrická ani mechanická zařízení, 

nešíří žádný hluk ani zápach. Čistící účinek je stabilní i při nárazovém látkovém přetížení. 

Významným efektem je také to, že pro čistící funkci není na závadu příměs balastních vod 

v odpadní vodě. Biologické ČOV nepůsobí v přírodě jako stavba, stávají se součástí 

přírodního prostředí. 

Nevýhodou může být náročnost na zastavěnou plochu: pro kořenové pole 

orientačně 5 m
2
 na obyvatele domu, u zemního filtru přibližně 2 m

2
 na obyvatele domu.  

U zimního provozu kořenové čistírny, tedy v čase vegetačního klidu rostlin, 

pokračuje většina čistících procesů s jen o něco menší účinnosti. Kořenová čistírna je však 

dimenzována tak, aby požadované limity plnila i v zimě. Vegetační klid rostlin má za 

následek snížení účinnosti pouze pro dusíkaté znečištění.  

Díky pokročilým výzkumům kořenových čistíren, které mají za výsledek 

postupné zdokonalování celé technologie výstavby, jsou však budovány horizontální 

kořenové ČOV na funkci vertikálních filtrů (označovány jako kořenové čistírny druhé 

generace), díky kterým nemá zima na čistící účinky ČOV významný vliv. Impulsně plněné 

podzemní vertikální kořenové filtry totiž zajišťují odstraňování dusíkatých znečištění i v 

zimním období. Legislativní požadavky na odstraňování dusíkatého znečištění jsou zatím 

stanoveny pouze pro zdroje od 500 ekvivalentních obyvatel.  

Budoucí alternativou pro řešení zvýšené koncentrace amoniakálního dusíku by 

mohlo být zavedení nitrifikačních filtračních lůžek. Nitrifikační filtrační jednotky mohou 

být umístěny před filtrační částí (ložem) nebo blízko konce mokřadu, kde se odpadní vody 

mokřadu přečerpávají do horní části NFB a jsou rozptýleny rovnoměrně po povrchu. 

Zavedení mokřadních odpadních vod k NFB v čele systému, má výhodu míchání přítoku 

odpadních vod s vysoce nitrifikovaným NFB odpadních vod, což v důsledku způsobí 
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denitrifikaci a odstranění dusíku ze systému. Vedle toho, bude snížena také biochemická 

spotřeba kyslíku. Umístěním NFB na konci mokřadu, bude probíhat nitrifikace, 

denitrifikace bude omezena a dusičnany budou vypuzovány ze systému. Umístění NFB na 

konci mokřadu vyžaduje menší čerpací kapacitu.  Při dovybavení stávajícího mokřadu pro 

nitrifikaci a odstranění dusíku NFB se zdá, že má ekonomické výhody, je jednoduchý na 

výstavbu a provoz. [22] 

V České republice je v současné době v provozu více než 400 kořenových 

čistíren, které jsou u nás stavěny přibližně od roku 1989. Je nutno říci, že všechny čistírny, 

u kterých není podstatným způsobem překračována jejich kapacita, nebo zanedbána 

údržba, fungují i po dlouhých letech s velmi dobrými čisticími parametry. 

Jak jsem měla možnost se přesvědčit, dnešní doba, klade důraz především na 

myšlenku udržitelného rozvoje a snaží se hledat alternativní metody k již osvědčeným 

technologiím. Proto se již řadu let staví kořenové čistírny odpadních vod, které jsou 

považovány za ekologičtější, ekonomičtější, ale také i estetičtější alternativu čištění 

odpadních vod. 

Cílem mé diplomové práce bylo popsat přírodní způsoby čištění odpadních vod a 

zhodnotit funkčnost KČOV v Třinci - Kojkovicích. Jelikož jsem také chtěla znát názor 

obyvatel, kteří jsou na čistírnu napojeni, rozhodla jsem se pro dotazníkové šetření, díky 

kterému jsem mohla posoudit, do jaké míry splňuje tato čistírna jejich požadavky. 

Dotázaných bylo 23 rodin z 31 domů. Odpovídali na tyto otázky: 

1. Z jakého důvodu jste se napojili na KČOV? 

2. Jste s čistírnou spokojeni, nebo máte výhrady? Pokud výhrady máte, tak jaké? 

3. Pokud byste se mohli znovu rozhodnout, zda KČOV ano či ne, jaká by byla vaše volba 

dnes? 

 Názory obyvatel byly velmi podobné. Většina z nich se na čistírnu napojila 

v rámci Akce-Z. Tuto Akci iniciovalo město Třinec a jejím hlavním cílem bylo seznámení 

třineckých obyvatel s možností vybudování přírodní čistírny odpadních vod právě v jejich 

městě. Lidé se pro tuto variantu rozhodli zejména z důvodu, že KČOV byla ekologicky 

vhodnou alternativou ke stávající žumpě, kterou většina těchto obyvatel vlastnila. Dalším 

důvodem bylo také uvědomění si, že žumpy jsou dost velkým problémem a dle zjištění 
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MZe jsou v 90 % prokoplé, netěsné a odpadní vody, které by měly být akumulovány  

a vyváženy, z nich odtékají.  

Jedinou výhradou u poloviny z dotázaných bylo placení stočného, které činí  

27,31 Kč. Na městském úřadě v Třinci jsem zjistila, že tyto výhrady nejspíš pramení  

z toho, že v době zkušebního provozu čistírny, obyvatelé platili jen vodné, ale jakmile bylo 

povoleno uvést čistírnu do trvalého provozu, muselo město zavést i stočné. Stočné bylo 

zavedeno i z důvodu, že provozovatelem je společnost SmVaK a město k nim má platební 

povinnost.  

Druhá polovina obyvatel nesdílela tento názor. Uvědomila si výhodu, že pokud 

jsou napojeni na KČOV, nemají provozní starosti, což by u předešlého řešení – žumpy, 

nebylo možné. Náklady za vývoz žumpy fekálním vozem nebo na stočné, jsou prakticky 

totožné. 

Důležitým vyhodnocením celého dotazníkového šetření je však fakt, že i přes 

drobné výhrady, nikdo z dotázaných obyvatel rozhodnutí se pro přírodní čistírnu nelituje, 

ba naopak jsou rádi a určitě by se napojili znovu.  

Myslím si, že zavedení KČOV je velmi dobrou cestou k ochraně přírody a udržení 

jejího rovnovážného stavu.  Bylo by vhodné dostat tyto přírodní způsoby čištění do 

podvědomí lidí prostřednictvím seminářů, prezentací a také tzv. Dnů přírody, na které by 

mohla přispět EU. 
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Obrázek 4 Štěrbinová nádrž z vnitřního pohledu 
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Obrázek 5 Filtrační lože v zimě 

 

 

 

Obrázek 6 Filtrační nádrž 

 



Bc. Miroslava Švancerová: Přírodní způsoby čištění odpadních vod 

 

2013  75 
 

 

Obrázek 7 Regulační šachta 

 

 

 

Obrázek 8 Zatrubněný bezejmenný potok 

 


