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Anotace 

V předkládané diplomové práci se zabývám možnostmi fungování a využití alternativních 

přírodních způsobů čištění odpadních vod pomocí umělých mokřadů. Tyto systémy 

představují především šetrný a ekologický způsob čištění odpadních vod, který využívá 

přirozeně probíhající čistící procesy, s ohledem na ochranu životního prostředí. Princip 

soustavy umělých mokřadů je obecně využíván zejména pro vysoký účinek 

při odstraňování organického znečištění a nerozpustných látek. Tuto podstatu jsem 

aplikovala na zájmovou lokalitu fungujícího Dolu Karviná, závod ČSA. V zájmové 

lokalitě jsem se zabývala konkrétně soustavou stávajících sedimentačních nádrží, které 

jsou v současné době využívané jako stupně mechanického čištění všech typů odpadních 

vod z areálu ČSA. V rámci budoucí reorganizace těchto sedimentačních nádrží dojde 

k využití právě umělých mokřadů a následně tak bude realizována  výstavba plánované 

kořenové čistírny odpadních vod (KČOV). 

V teoretické části se zabývám otázkou, jak nejlépe využít alternativní způsoby čištění 

odpadních vod, které jsou nejen ekologické, ale také vstupní náklady se pohybují na úrovni 

klasické ČOV. Charakterizovala jsem přírodní poměry a obecné informace o zájmovém 

území. Následně jsem se zabývala řešením reorganizace stávajícího způsobu nakládání 

s odpadními vodami na Dole Karviná, závodu ČSA. Teoretická část je uzavřena shrnutím 

obecných pravidel návrhů, která jsou předpokladem pro správné fungování kořenové 

čistírny odpadních vod a využití možného variantního řešení v praxi. Na základě těchto 

pravidel je zde dále posouzen provoz a návrhové parametry konkrétní plánované KČOV. 

V praktické části jsem se zabývala sběrem dat, odběrem vzorků odpadních vod, 

tj. splaškové vody a odpadní vody z chladících kompresorů z Dolu Karviná, z areálu 

závodu ČSA. Následně jsem se zabývala vyhodnocením výsledků a komparací dat a také 

jsem posoudila vhodnost podmínek pro plánovaný projekt výstavby KČOV. Výsledky 

a vybranou technologii variantního řešení jsem porovnala s platnou legislativou. 

 

Klíčová slova: Důl Karviná, závod ČSA, odpadní vody, splaškové vody, mokřad, 

mokřadní systém, kořenové čistírny odpadních vod, přírodní způsoby čištění odpadních 

vod 



  

 
 

Anotation 

In this thesis deals with the possibilities of the operation and use of alternative natural 

methods of wastewater treatment using artificial wetlands. These systems are especially 

gentle and environmentally friendly way of sewage treatment, which uses natural cleansing 

processes running, with regard to environmental protection. The principle of the system of 

artificial wetlands is generally used particularly for high impact in removing organic 

pollution and suspended solids. This essence I applied to combine the locality functioning 

Karvina Mine plant ČSA. The area of interest, I specifically addressed the body of existing 

sedimentation tanks, which are currently used as a degree of mechanical cleaning of all 

types of waste water from the area of ČSA. In the future reorganization of sedimentation 

tanks will just use artificial wetlands and subsequently will be carried out construction of 

the planned wastewater treatment plant root. 

The theoretical part deals with the question of how best to use alternative methods of 

sewage treatment, which are not only environmentally friendly, but also the input costs are 

at the level of conventional wastewater treatment. I characterized natural conditions and 

general information about the area of interest. Then I dealt with the reorganization of the 

existing solution method Wastewater Mine Karvina, race CSA. The theoretical part is 

concluded by summarizing the general design rules, which are essential for the proper 

functioning of the root wastewater treatment plant and the possible use of the variant 

solution in practice. Based on these rules, there is also an assessment of the design 

parameters of a specific planned wastewater treatment plant. 

In the practical part I deal with data collection, sampling wastewater, ie wastewater and 

wastewater from the cooling compressors from Karvina Mine from the factory CSA. Then 

I focused on assessing the results of a comparison of data and I also assess the 

appropriateness of the conditions for the planned construction project root wastewater 

treatment plant. Results and technology chosen variant solutions were compared with 

current legislation. 

Key words: Karvina Mine, CSA plant, waste water, sewage water, wetland, wetland 

system, root wastewater treatment, natural methods of wastewater treatment 
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1. Úvod  

V mnoha evropských zemích je již řadu let hojně využíváno přírodních způsobů 

čištění odpadních vod, mezi které patří také využití umělých mokřadů tzv. kořenových 

čistíren odpadních vod. Po dlouhodobé studii se během devadesátých let začaly využívat 

a realizovat umělé mokřady i v České republice. Stalo se tak především díky větší 

informovanosti a průniku do společnosti a také díky finanční podpoře Evropské unie. 

Za poslední desetiletí však díky intenzivnímu studiu mokřadních systémů nastal výrazný 

obrat v chápání významu role mokřadů v přírodě (Vymazal, 2004). V současné době 

probíhá neustálý základní i aplikovaný výzkum a je kladen důraz pro zlepšení fungování 

KČOV a jejich praktické využití pro čištěné různých druhů odpadních vod. 

U nás jsou KČOV hojně využívané v Čechách, příkladem jsou fungující KČOV 

ve Spáleném Poříčí v Plzni, kde jsou v provozu dvě KČOV, nebo KČOV v obci Čistá 

u Rakovníka. Na Moravě zatím nejsou KČOV tolik využívané, jako jedna z mála např. 

experimentální KČOV u Příbrami (dle ústního sdělení pana prof. Vymazala, 2012). 

Obecně KČOV nacházejí uplatnění především jako malé domovní čistírny pro čištění 

splaškových vod do 10 ekvivalentních obyvatel (EO) a také pro malé obce 100 – 500 EO 

(Vymazal, Kröpfelová, 2009). Pokud je KČOV vhodně udržována, její životnost může 

trvat až několik desítek let, příkladem je tomu už zmíněna KČOV ve Spálené Poříčí, 

která funguje již 21 let (Vymazal, 2011). 

Cílem diplomové práce bylo zaměřit se na alternativní využití čištění odpadních 

vod z areálu závodu ČSA a blíže tak specifikovat využití přirozených samočisticích 

pochodů probíhajících v mokřadních systémech. V těchto systémech se při čištění 

odpadních vod využívá řada fyzikálních, chemických a biologických pochodů 

(sedimentace a filtrace, srážení, absorpce a chemický rozklad, mikrobiální rozklad, 

rostlinný metabolismus). Mokřadní systémy mají také důležitou schopnost přeměňovat 

a absorbovat látky, s využitím environmentálních technologií a především zlepšovat 

kvalitu odtékající vody (Nováková et al., 2006), (Šálek, Tlapák, 2006). 
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Důležitou podstatou jsou také investiční náklady na výstavbu kořenové čistírny, které jsou 

porovnatelné s klasickými čistírnami odpadních vod, avšak náklady na provoz a údržbu 

jsou mnohonásobně nižší. 

V rámci reorganizace stávajících sedimentačních nádrží na Dole Karviná, závodu 

ČSA dojde k realizaci plánované KČOV, která se právě díky šetrnému a ekologickému 

charakteru jeví jako jedna z vhodných a ekonomicky výhodných variant čištění odpadních 

vod tímto způsobem. Díky umělým mokřadním systémům, což je hlavní princip, na kterém 

KČOV funguje, by plánovaná KČOV nejméně zasahovala a narušovala krajinný ráz. 

Plánovaná kořenová čistírna odpadních vod bude zaměřena především na splaškové vody 

z koupelen a sociálních zařízení, odpadní vody z chladících kompresorů a odpadní vody 

z provozu a úpravny uhlí, která je v současné době stále činná, ale dne 30.6.2013, dojde 

k jejímu uzavření.  
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2. Teoretická část 

V teoretické části jsem se věnovala stručnému popisu a definici mokřadů, dále pak 

obecné charakteristice mokřadní vegetace a následně přírodním procesům, 

které v mokřadních systémech probíhají zcela přirozeně.  

2.1. Základní charakteristika mokřadů 

Mokřad je specifický ekosystém, který se vyznačuje tím, že je nestálý, leží 

na rozhraní mezi vodním a terestrickým ekosystémem (Ehrlich, Ondr, 2003). Mokřady 

zahrnují biotopy, které jsou zcela nebo částečně zaplaveny nebo alespoň nasyceny vodou 

dostatečně dlouho, aby mohla být vyvinuta vegetace, která je adaptovaná na půdu 

saturovanou vodou (Mitsch, Gosselink, 2000). Mokřadní systém lze obecně 

charakterizovat několika způsoby, avšak všechny definice mají společné základní rysy 

(Ehrlich, Ondr, 2003). 

 

            Mokřady zahrnují bažiny, močály, slatiny, rašeliniště a území s vodami 

přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, 

brakickými nebo slanými, mokřady zahrnují také území s mořskou vodou. 

Podle Ramsarské úmluvy lze mezi mokřady zařadit také člověkem vytvořené umělé 

mokřady jako jsou rybníky, nádrže, zavlažovanou zemědělskou půdu, štěrkovny, 

závlahová pole a také kanalizační čistírny a kanály (Nováková et al., 2006). 

            Další definice charakterizuje mokřady jako trvale zamokřená území, 

a to i o velikosti zcela malé, několika metrů čtverečních, nebo naopak i velmi velké, 

o rozloze několika hektarů. Důvodem zamokření mohou být jak přírodní podmínky, 

tak antropogenní vlivy, oba vlivy se mohou také kombinovat. Mezi přírodní podmínky, 

díky kterým dochází k vzniku mokřadů, patří např. kotlinový reliéf území, vysoký roční 

úhrn srážek a malý výpar. Mezi antropogenní vlivy, které mohou způsobovat vznik 

mokřadů, jsou zejména terénní úpravy, při provádění staveb, nebo vznikají jako důsledek 

hornické činnosti (poddolování území), (Šnajdr, 2008). 

            Mokřady na první pohled působí jako homogenní a klidné prostředí, 

ale ve skutečnosti jsou to komplexní systémy, kde dochází k interakcím mezi 

suchozemským a vodním systémem. Mokřady obvykle představují pestrou a rozmanitou 

mozaiku stanovišť, zastupující v rozmezí od trvale mokrých otevřených vodních ploch, 
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až na plochy dočasně vlhké, v okrajích mokřadu (Hallberg, Johnson, 2003). Mokřady také 

představují systémy s pestrou biodiverzitou. Obecně se mokřadní systémy dělí na přirozené 

a umělé mokřady. 

 

2.1.1. Přirozené mokřady 

Vymazal (2004) říká: ,, Přirozené mokřadní systémy jsou využívány pro čištění 

odpadních vod více než sto let. V mnoha případech však šlo spíše o pouhé vypouštění než 

čištění odpadních vod. Hlavním důvodem toho byl fakt, že mokřady byly až do 60. let 

minulého století považovány za bezcenné biotopy. Nekontrolované vypouštění odpadních 

vod způsobilo v mnoha případech nevratné poničení celé řady mokřadů.“ Díky větší 

osvětě, se během posledních dvou desetiletích, nekontrolované vypouštění odpadních vod 

do přirozených mokřadů v civilizovaných zemích snížilo na minimum (Vymazal, 2004). 

 

2.1.2. Umělé mokřady 

Umělé mokřady představují systémy, které jsou navrhovány a konstruovány tak, 

aby při procesu čištění odpadních vod byly využívány všechny pochody, které probíhají 

běžně v přírodním mokřadu (Vymazal, 2004). 

Umělé mokřady se ukázaly jako velmi úspěšné pro znečištěné průmyslové vody 

při sanaci rozpuštěných kovů. Obecně, mokřady podporují řadu procesů a právě umělé 

mokřady jsou většinou optimalizovány pro oxidaci a srážení kovů vázané na snižování SO4 

(Woulds, Ngwenya, 2004). 

Typický umělý mokřad je obvykle složen z podložní jílové vrstvy, která zabraňuje 

odtoku kontaminované vody do podzemních vod. Následuje vrstva organického kompostu, 

ta může být tvořena hnojem, pilinami, kůrou, atd. Tato vrstva je obvykle promíchána 

s jemnozrnými písky. Lze ovšem použít také vápencovou drť, která se pokládá do části 

mokřadu, ve kterém přitéká voda. Poslední složku tvoří mokřadní vegetace (Sheoran 

et al., 2006). 

            Charakter umělého mokřadu je však velmi variabilní a závislý na prostředí a biotě, 

ve kterém má být mokřad využit (Sheoran et al., 2006). 
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Umělé mokřady se rozdělují podle několika kritérií, především podle druhu použité 

vegetace a způsobu průtoku odpadní vody (Vymazal, 2004). 

2.2. Procesy probíhající v mokřadním prostředí 

Procesy probíhající v mokřadním prostředí jsou označovány jako samočisticí 

pochody, což jsou pochody zcela přirozené, běžně v přírodě vyskytující se a probíhající 

za přímé součinnosti rostlin (Šálek, Tlapák, 2006). V mokřadním prostředí hrají důležitou 

roli především fyzikální, chemické, biologické procesy a biochemické procesy (Vymazal, 

2004). 

V následující kapitole se budu věnovat nejvýznamnějším biologickým, fyzikálním 

a chemickým procesům. 

2.2.1. Biologické procesy 

Tyto procesy probíhají především díky mikroorganismům, jsou tvořeny rozkladem 

organických látek, proteolytickými a amonizačními bakteriemi. Nezastupitelnou funkci 

při samočisticích pochodech mají také zmíněné bakterie (např. Pseudomonas, Bacillus, 

Saerobillius), (dle ústního sdělení pana prof. Vymazala). Nezbytná je také součinnost 

nitrifikačních bakterií při nitrifikaci, příp. denitrifikace, dále probíhá rozklad celulózy 

natanobakteriemi za anaerobních podmínek a mykobakteriemi za aerobních podmínek. 

K dalším procesům patří rozklad tuků lypolitickými bakteriemi, rozklad škrobů a cukrů 

činností amylolytických bakterií a rozklad organických sloučenin fosforu součinností 

fosfobakterií (Šálek, 1995). 

Tabulka 1: Biologické procesy probíhající v KČOV 

Biologické procesy v KČOV 

Biologické procesy BSK NL Dusík Fosfor TK OL B 

Bakteriální metabolismus P P       P   

Rostlinný metabolismus           S S 

Příjem a využití ML     P P P     

Rostlinná adsorpce     S S S S   

Vysvětlivky: ML – minerální látky, TK – těžké kovy, OL – organické látky, B – bakterie a viry, P – primární 

mechanizmy při odbourávání, S – sekundární mechanizmy při odbourávání, V – vedlejší mechanizmy při 

odbourávání (Šálek, 1995) 

V přehledu podle Šálka (1995) jsou znázorněny biologické procesy, které probíhají 

přirozeně v KČOV, při bakteriálním metabolismu jsou primárně odbourány organické 
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látky, nerozpuštěné látky a BSK. Oproti tomu bakterie a viry jsou při bakteriálním 

metabolismu odbourány sekundárně. Při příjmu a při využívání minerálních látek 

jsou primárně odbourány především těžké kovy, následně fosfor, dusík a uhličitany. 

Co se týče rostlinné adsorpce, tak zde probíhá sekundární odbourávání dusíku, fosforu, 

těžkých kovů a organických látek. 

2.2.2. Fyzikální procesy 

Mezi důležité fyzikální procesy patří zejména sedimentace, adsorpce, evaporace 

a filtrace, které probíhají v porézním filtračním prostředí. 

Adsorpce  

Adsorpce patří mez jeden z nejdůležitějších fyzikálních procesů. Kation železa 

Fe
2+

, je vázaný na pevnou fázi, která obsahuje záporný náboj na jeho povrchu, ten bývá 

zpravidla ve formě hydroxidového iontu. Adsorpce je proces, který je závislý na pH. 

V mokřadním prostředí probíhá adsorpce přirozeně do té doby, než se přesytí sorpční 

kapacity. Sorpční procesy jsou přímo závislé na substrátu kořenového pole, protože každý 

systém může být velice rozdílný (Cohen, 2006).  

Sedimentace  

Proces sedimentace je považován jako zcela zásadní při odstraňování těžkých kovů 

z odpadních vod jak v přírodních, tak i v umělých mokřadech. Znečištěná odpadní voda 

protéká postupně a ve velmi malém tempu mokřadní plochou. Tímto postupným procesem 

dochází k usazování látek v sedimentu mokřadu. Tato skutečnost funguje jen tehdy, pokud 

kontaminanty v odpadní vodě mají větší hustotu než voda. (Sheoran et al, 2006).  

Tabulka 2: Fyzikální procesy probíhající v KČOV 

Fyzikální procesy v KČOV 

Fyzikální procesy BSK NL Dusík Fosfor TK OL B 

Adsorpce     P P P S P 

Sedimentace V P V V V V V 

Filtrace   S           

Vysvětlivky: TK - těžké kovy, OL - organické látky, B - bakterie a viry, P - primární mechanizmy při 

odbourávání, S – sekundární mechanizmy při odbourávání, V – vedlejší mechanizmy při odbourávání (Šálek, 

1995) 
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Přehled fyzikálních procesů podle Šálka (1995) poukazuje při adsorpci na primární 

odbourání dusíku, fosforu, těžkých kovů dále bakterií a virů. Sekundární odbourání 

probíhá u organických látek. Co se týče sedimentace, zde probíhá primární odbourání 

pouze u nerozpuštěných látek, důležitou roli hrají vedlejší mechanizmy při odbourávání 

dusíku, fosforu, BSK, těžkých kovů, organických látek a bakterií a virů. Při filtraci probíhá 

sekundární odbourání nerozpuštěných látek (Šálek, 1995). 

2.2.3. Chemické procesy 

Chemické procesy probíhající v mokřadním prostředí spočívají ve srážení sloučenin 

a rozkladu látek, které jsou méně stabilní, dochází tak k oxidaci a redukci. K dalším 

důležitým chemickým procesům řadíme fotochemické reakce a fotolýzu nebo hydrolýzu. 

Tabulka 3: Chemické procesy probíhající v KČOV 

Chemické procesy v KČOV 

Chemické procesy Fosfor TK OL B 

Srážení  P P     

Rozklad     P P 

Vysvětlivky: TK - těžké kovy, OL - organické látky, B - bakterie a viry, P - primární mechanizmy při 

odbourávání (Šálek, 1995) 

Při chemickém procesu srážení probíhá primární odbourání fosforu a těžkých kovů 

a během procesu rozkladu probíhá primární odbourání u organických látek a bakterií a virů 

(Vymazal, 2004). 

Oxidace a hydrolýza 

V mokřadech se mohou tvořit nerozpustné sloučeniny, které jsou vytvářeny 

hliníkem, železem a manganem díky hydrolýze, nebo oxidací. Tím dochází k vzniku oxidů 

a hydroxidů. 

Odstranění železa je závislé na pH a právě jeho zvýšením může být odstraněno. 

Ionty železa se velmi dobře rozpouští ve vodě, která obsahuje nízkou koncentraci 

rozpuštěného kyslíku, kdy dochází k oxidaci Fe
2+

 na Fe
3+

 , pokud má pH hodnotu menší 

než 4 nebo 5. Ke srážení hliníku dochází již při hodnotě pH 5. Při odstranění manganu 

probíhá oxidace při hodnotě pH 8, tudíž je jeho odstranění poměrně komplikované. 
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Aby došlo k oxidaci manganu, hrají důležitou roli bakterie, neboť jejich součinností 

dochází k urychlení oxidaci z Mn
2+

 na Mn
4+

 (Sheoran et al, 2006). 

 

2.3. Mokřadní vegetace 

Obecně se mokřadní vegetace se dělí do čtyř základních skupin: 

1) Emerzní rostliny - rostliny rostoucí v zamokřených, zatopených půdách (rákos obecný 

(Phragmites australis), orobinec širokolistý (Typha latifolia)) 

2) Submerzní rostliny -  v různých hloubkách (stolistek vodní (Myriophyllum aquaticum), 

růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum) aj.). 

3) Rostliny s plovoucími listy, kořenící v sedimentech na dně nádrží v hloubce 0,5 - 3 m 

(leknín bílý (Nymphaea alba), stulík žlutý (Nuphar lutea) aj.) 

4) Rostliny volně plovoucí na hladině vody (např. okřehek menší (Lemna minor), 

tokozelka sličná-vodní hyacint (Eichhornia crassipes) aj.) (Šálek, Tlapák, 2006). 

 

2.4. Kyslíkový režim mokřadních rostlin 

Rozdílem mezi plně zaplavenou a provzdušněnou půdou je nedostatek kyslíku 

pro průběh metabolických pochodů rostlin, mikrobiálních populací a také pro chemické 

a fyzikální procesy. Půdy saturované vodou jsou většinou anaerobní v celém profilu mimo 

tenké oxidované vrstvy na hladině, kde je kyslík doplňován difúzí z atmosféry a následně 

zásobou kyslíku u kořenového systému. Na tyto podmínky jsou mokřadní ekosystémy 

přizpůsobeny hlavně zásluhou rozsáhlého systému vzdušných prostor v kořenech 

a oddencích, kde jsou tyto vzdušné prostory propojeny vzájemně mezi sebou. Právě díky 

soustavě vzdušných prostor dochází k výměně plynů, kde je kyslík z atmosféry přiváděn 

do podzemních částí rostliny a oxid uhličitý a ostatní plyny se dostávají zpět do atmosféry. 

Kyslík, který je přiváděn do podzemních částí rostlin vzdušnými prostorami, je částečně 

spotřebováván při dýchání rostlinných pletiv. Další část uniká difúzí do okolního prostředí, 

označovaný jako radiální únik kyslíku, jež stimuluje aerobní mikrobiální procesy, 

obzvláště aerobní odbourávání organického uhlíku a nitrifikaci.  

Obecně se rozlišují dva typy mokřadů vzhledem k využití kyslíku, a to aerobní 

mokřady a anaerobní mokřady (Tlapák a kol., 1992). 



Eva Kadulová: Alternativní využití plánované kořenové čistírny odpadních vod na Dole Karviná – 

závod ČSA 
  

2013  9 

2.5. Aerobní mokřad 

 

Aerobní mokřady jsou charakterizovány jako velké plošné (zpravidla obdélníkové) 

systémy využívající mokřadní vegetace a substrátu při protékání znečištěné vody. 

Tok by měl být redukován na velmi malou rychlost, aby se kontaminanty v protékající 

vodě snadno usazovaly a reagovaly v daném prostředí. Právě velká plocha mokřadu 

a pomalý průtok vody podporují oxidaci a hydrolýzu těžkých kovů, což způsobuje srážení 

hydroxidů hliníku, železa a manganu a následně sorpci kovů. Poté jsou hydroxidy kovů 

unášeny proudem vody, nebo se usazují v mokřadním systému (Černík et al., 2008). 

2.6. Anaerobní mokřad   

Anaerobní mokřad je podobný aerobnímu mokřadu, s výjimkou obsahu podílu 

organického substrátu, který je smíchán s vápencem, nebo vytváří vrstvu nad vrstvou 

vápencového lože. Kombinace obou těchto vrstev vytváří příznivé podmínky 

pro odstraňování těžkých kovů a zvyšování alkality. Průtok odpadních vod vrstvou 

organického substrátu způsobuje eliminaci kyslíku v systému. Dýcháním mikroorganismů 

dochází k redukci síranů na sulfidy a sulfáty. V mokřadech je zásobování kyslíkem 

omezeno vodním sloupce a tenkou vrstvou povrchové půdy. Kyslík také přenášen 

mokřadními makrofyty k jejich kořenové zóně z aerobních podmínek na povrchu kořene 

(Reddy, DeLaune, 2008). 
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3. Biologické čistírenské technologie 

Mezi přírodní metody čistírenských technologií se podle Šálka (1995) obecně řadí: 

- vegetační kořenové čistírny odpadních vod 

- biologické nádrže a akvakultury 

- závlaha odpadními vodami  

- stabilizační nádrže 

- bioeliminátory a avakultury (Šálek, 1995). 

3.1. Kořenové čistírny odpadních vod 

 

Pojem kořenová čistírna odpadních vod byl převzatý z anglického ,,Root Zone 

Method“, který označoval umělý mokřad s podpovrchovým horizontálním průtokem, 

což bylo využíváno v 70. až 80. letech 20. století (Vymazal, 2011). Vegetační kořenové 

čistírny jsou zařízení využívající samočisticích pochodů právě pomocí umělých mokřadů, 

které svým prostředím napodobují přirozené mokřady. Tyto samočisticí pochody jsou 

doprovázeny za pomocí mokřadní vegetace. Kořenové čistírny jsou využívány především 

díky širokému uplatnění u různých druhů vod, především k čištění splaškových odpadních 

vod, čištění a dočištění splaškových odpadních vod menších obcí, dočištění znečištěných 

povrchových vod, čištění odpadních vod z malých průmyslových závodů, čištění vody 

ze skládek komunálního odpadu nebo k čištění zemědělských odpadních vod (Vymazal, 

2004). 

Kořenové čistírny odpadních vod mají zcela ekologický charakter a patří mezi 

čistírenské technologie, fungující prakticky bez jakýchkoliv elektrických a mechanických 

zařízení. Díky těmto podstatám se přírodní metodě čistírenských technologií KČOV, 

budu věnovat v následujících kapitolách. 

 

3.2. Situace KČOV v ČR 

Na území ČR se první zmínka o KČOV datuje až v roce 1987 během semináře 

v Brně. O rok později byl předveden do provozu první model KČOV a následně poté 
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v roce 1989 byla uvedena do provozu první KČOV v Petrově u Jílového, velmi brzo 

se dostavil dobrý efektivní čisticí účinek (Vymazal, 2003, 2009).  

Tabulka 4 poukazuje na vysokou velmi dobrou účinnost čištění odpadních vod 

zejména pro organické a nerozpuštěné látky u první KČOV v ČR v obci Petrov u Jílového 

(Praha), (Šálek, Malý, 2001, Vymazal, 2003,2009). 

 

Tabulka 4: Účinnost KČOV  

Účinnost KČOV 

BSK5 94% 

CHSKCr 82,40% 

NL 97,70% 

Celkový N 68,70% 

Celkový P 93,20% 

NH4
+
 -N 96,90% 

                                                                                   Zdroj: Vymazal, 2011 

 

 

Obrázek 1: Grafické znázornění nárůstu výstavby KČOV v ČR od roku 1989 - 2008 (Vymazal, 2011) 
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Na konci roku 1991 byly uvedeny do provozu pouze další čtyři KČOV především 

díky odporu vodohospodářských orgánů a institucí. O rok později, co obce získaly větší 

finanční možnosti, kdy skončila platnost seznamu doporučených způsobů čištění 

odpadních vod, kde KČOV nebyly zahrnuty. Následně bylo v letech 1992-1993 uvedeno 

do provozu celkem dalších 22 KČOV, např. KČOV Spálené Poříčí (700 EO), (Vymazal, 

2004). Hlavním z důvodu proč nebyly KČOV po tak dlouhou dobu akceptovány, byla 

především nedůvěra a skepse k jednoduchosti systému čištění (Vymazal 2003, 2009). 

Jak je zřejmé z obr. č. 2 od roku 1989 - 2008 bylo uvedeno do provozu (nebo bylo 

ve výstavbě) téměř 240 KČOV např. roku 1999 KČOV v Příbrami (300 EO), v r. 2000 

KČOV, v r. 2001 KČOV Slavošovice (150 EO), nebo v roce 2006, KČOV v  Čejkovicích 

(500 EO), (Vymazal, 2004). Nejvíce jich funguje jako malé domovní čistírny (do 10 EO) 

a pro malé obce se 100–500 EO. V obou těchto kategoriích je v provozu asi 75 kořenových 

čistíren (www.veronica.cz, 2010). 

 

 

Obrázek 2: Grafické znázornění průměrné specifické plochy na 1 EO (Vymazal, 2011) 

Na Obrázku 2 je zobrazena potřebná plocha na 1 EO, která v průměru nabývá hodnoty 5,1 

m
2 
/EO. 

Specifická plocha m2 

EO

O 

http://www.veronica.cz/
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3.3. Obecné hodnocení účinnosti KČOV 

 

Kořenové čistírny odpadních vod vykazují velmi dobrou účinnost při odstraňování 

organických a nerozpuštěných látek, dobrý čisticí účinek se dostavuje i u mikrobiálního 

znečištění a těžkých kovů. Podle Vymazala (2004), jestliže jsou KČOV dimenzovány 

za účelem odstranění organického znečištění a NL, je eliminace dusíku a fosforu poměrně 

nízká a účinnost se dostavuje v rozmezí 40–50 % pro splaškové vody. Nízké hodnoty 

při odstranění fosforu zapříčiňuje malá sorpční kapacita používaných filtračních materiálů 

jako např. štěrk, kačírek nebo drcené kamenivo. Snížení koncentrace dusíku je limitováno 

slabou schopností oxidovat amoniak, což je hlavní forma dusíku ve splaškových odpadních 

vodách (Vymazal, 2004). 

V Tabulce 5 je uveden souhrn účinnosti čištění odpadních vod pomocí KČOV 

v celé České republice za rok 2002. Podle Vymazala (2004): ,,Je vhodné poznamenat, 

že účinnost, která je dosažená v České republice, je zcela srovnatelná s účinností KČOV 

dosažené po celém světě.“ (Vymazal, 2004). 

 

Tabulka 5:Účinnost KČOV v ČR 

Účinnost KČOV v České republice 

Parametr 

 

Přítok 

[mg.l
-1

] 

Odtok  

[mg.l-1] 

Účinnost 

[%] 

n 

 

N 

 

BSK5 150 14,4 85,8 184 65 

CHSKCr 333 53 76,1 109 40 

NL 165 11,9 84,8 125 44 

Celkový N 56 27,6 47 37 16 

Celkový P 6,8 3,3 41,4 68 26 

NH4
+
 -N 27,5 18 33,4 77 31 

NO3--N 5,8 2,45 40,9 31 12 

Vysvětlivky: n – počet ročních průměrů, N – počet KČOV v ČR (Vymazal, 2004) 
 

Hodnoty průměrné účinnosti byly vypočteny na základě účinnosti jednotlivých 

KČOV v roce 2002 (Vymazal, 2004). 
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3.3.1. Vliv ročního období na účinnost čištění KČOV 

 

Za vegetační období je považována doba od května do října a za nevegetační 

období od listopadu do dubna. Provoz KČOV během zimního období, tj. v čase 

vegetačního klidu rostlin, většina čistících pochodů pokračuje jen s o něco menší účinnosti. 

Kořenové čistírny se obvykle dimenzují tak, aby požadované limity splnily i v zimním 

období. Vegetační období rostlin má za důsledek minimální snížení účinnosti 

jen pro dusíkaté znečištění v KČOV viz Tabulka 6 (Deník veřejné správy, 2013). 

 

Tabulka 6: Vliv ročního období na účinnost čištění KČOV s horizontálním průtokem 

Vliv ročního období na účinnost čištění NH4-N - odtok [mg/l] 

KČOV Vegetační období Nevegetační období 

Jimlíkov (1998 - 2009) 3,7 2,8 

Čistá (1995 - 2009) 4,8 4,8 

Machová (2001 - 2009) 6,7 5 

Zásada (1995 - 2010) 14,4 19,6 

Ondřejov (1992 - 2004) 19,6 21,1 

Sp. Poříčí (1992 - 2002) 10,5 8,1 

Sp. Poříčí (2003 - 2010) 14,9 15,1 

                                                                                        (Vymazal, 2011) 

Z Tabulky 6 je zřejmé, že během nevegetačního období, tj. listopad až duben, došlo 

během několikaletého průzkumu vybraných KČOV jen k minimálním nebo zanedbatelným 

poklesům účinnosti čištění NH4 – N na odtoku (Vymazal, 2011). 
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Obrázek 3: Průměrné denní teploty vzduchu a vody ve filtračním loži KČOV (Vymazal, 2011) 

 

Obrázek 3 znázorňuje průměrné denní teploty vzduchu a vody ve filtračním loži 

KČOV, zaznamenané v během vegetačního i nevegetačního období, kdy teploty vzduchu 

klesly až na extrémní hodnoty (Vymazal, 2011). 

Dlouholeté zkušenosti pana prof. Vymazala poukazují i na možnost fungování 

KČOV během extrémních poklesů teplot vzduchu, kdy nedocházelo k pozastavení provozu 

a KČOV stále vykazovala čisticí účinek (dle ústního sdělení pana prof. Vymazala).
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4. Uspořádání kořenové čistírny  

 

Kořenová čistírna odpadních vod funguje na principu horizontálního průtoku 

odpadní vody skrz propustný substrát, který je osázen mokřadními rostlinami viz Obrázek 

4. Během průtoku odpadní vody přes filtrační materiál, díky fyzikálním, chemickým 

a biologickým procesům, dochází k odstraňování znečištění (Vymazal, 1995). 

 

 

 

Obrázek 4: Schéma znázorňující rozdělení umělých mokřadů pro čištění odpadních vod (Vymazal, 1995) 

 

Podle Vymazala (1995) se KČOV obecně rozdělují podle směru proudění 

a to na vegetační kořenové čistírny: 

- s horizontálním povrchovým prouděním, 

- s horizontálním podpovrchovým prouděním, 

- s vertikálním prouděním směrem dolů, 

- s vertikálním prouděním směrem vzhůru, 

- s radiálním prouděním (Vymazal, 1995). 
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Obvykle jsou KČOV navrhovány s emerzními rostlinami a konstruovány 

s horizontálním podpovrchovým průtokem, ale po letitých zkušenostech prof. Vymazala 

se jako velmi vhodná varianta, ne však úplně obvyklá, jeví i výstavba KČOV s vertikálním 

prouděním (kde je účinnost čištění obrovská, dochází k výraznému odbourávání NH4), 

(dle ústního sdělení pana prof. Vymazala). 

Vegetační kořenová čistírna odpadních vod je zpravidla sestavena z mechanického 

a biologického stupně čištění a eventuálně z dočištění.  

 

4.1. Mechanický stupeň čištění 

Mechanický stupeň čištění je obecně navrhován u budov nebo malé skupiny domků 

jako vícekomorový biologický septik, u lokalit s větším počtem obyvatel se používá úplné 

mechanické čištění pomocí česlí, lapáku písku atd.  (Šálek, Tlapák, 2006). 

Pokud dojde k nedokonalému předčištění, může dojít k nerozpuštění látek a může 

tak docházet k případnému ucpání filtračního lože. Pro běžnou domovní čistírnu 

je dostačující septik či usazovací nádrž. Dále pro menší obce je vhodná kombinace česlí 

a štěrbinové nádrže a v případě zastaralé jednotné stokové kanalizace, je potřeba oddělit 

dešťové srážky a umístit lapák písku (Vymazal, 2004). 

 

 

Obrázek 5: Obvyklé uspořádání mechanického předčištění na KČOV (Vymazal, 2011, upraveno autorem) 
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4.1.1. Lapák písku 

Lapáky písku slouží k odstranění suspendovaných částic, anorganických látek 

jako jsou písek, papír atd., je ovšem nutné aby byly separovány od ostatních 

nerozpuštěných látek (organického původu), které jsou dále odstraněny v sedimentačních 

nádržích. Pokud by nedocházelo k odstraňování suspendovaných látek anorganického 

i organického původu, v sedimentačních nádržích by mohlo dojít k rozvrstvení kalu. 

Postupně by tak docházelo k hromadění písku u dna nádrže a následně by došlo 

ke zmenšování celkového objemu vyhnívací nádrže. Písek by se musel vyklidit, 

což by vedlo k velmi vážným provozním komplikacím. Lapáky písku jsou umístěny 

před čerpadla KČOV (Šálek, Tlapák, 2006). 

4.1.2. Štěrbinová nádrž 

Štěrbinová nádrž je obvykle navržena pro separaci NL a vyhnívání kalu, přičemž 

je nádrž rozdělena na dvě patra. Horní část se skládá z usazovacího prostoru, 

který je tvořen usazovacími žlaby. Na dně žlabu je umístěna štěrbina, přes kterou propadá 

usazující se kal do vyhnívacího prostoru v dolní části nádrže. U štěrbinové nádrže 

je nutnost pravidelného odčerpávání kalu (Nováková et al., 2006). 

4.1.3. Septik  

Septik je zařízení, které plní funkci mechanicko – biologického předčištění 

před KČOV.  Obecně se septiky rozdělují podle počtu komor. Prvním typem jsou komory 

jdoucí za sebou, dalším typem jsou dvou komorové septiky, které jsou určené 

na odstraňování sedimentujících nerozpustných látek, a tříkomorové septiky, označované 

jako „biologické septiky“. V biologickém septiku probíhá čištění usazováním 

a anaerobním vyhníváním odpadních vod a primárního kalu. Biologický septik je uzavřená 

vodotěsná plastová nebo betonová nádrž, svařená z polypropylenu o mocnosti  5-15 mm 

a je opatřen jednou či více vstupními šachtami a poklopy. Pokud dojde k zvýšení hladiny 

podzemní vody, je nutné plastové septiky obetonovat, aby nedocházelo k nadnesení nádrže 

vlivem vztlakové síly vody. Nutností je, aby tento septik byl uvnitř rozdělen na tři komory, 

kterými odpadní voda protéká a kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Až ze třetí 

komory odtéká odpadní voda bez větších nerozpuštěných látek. Přepážky u dna mají 

funkci zabraňovat přesouvání kalu a norné stěny, které zabraňují přesouvání plovoucích 

nečistot. Vyčištěná voda je následně odváděna potrubím k dalšímu stupni čištění (kořenové 
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filtry). Důležité je také pravidelné vyvážení kalu, aby nedošlo k ucpávání vtokové části 

(www. korenova-cistirna.cz, 2011). 

Výpočet minimálního užitného objemu septiku lze vypočítat ze vztahu: 

V = a · n · q · t (m3
) 

Kde: 

a -  součinitel vyjadřující kalový prostor 1,5 

n -  počet obyvatel x (EO) 

q - specifická spotřeba vody 0,15 (m
3
/obyv./den), dle normy ČSN 75 6401 

t - doba zdržení 3-5 (dní). 

 

Průměrná účinnost čištění septiku dle normy ČSN 75 6402 

BSK5 15-30% 

CHSKCR 0-20% 

NL 50-60% 

N-NH4 0% 

P-celk. 0% (www. korenova-cistirna.cz, 2011) 
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Obrázek 6: Schéma KČOV vysvětlivky: 1 - Rozdělovací šachty (septik a regulační šachta), 2 - zatravňovací 

formy, 3 - rozdělovací potrubí, 4 - rozdělovací štěrkový pás, 5 - izolační fólie, 6 - geotextilie na pískovém 

loži, 7 – filtrační štěrkové pole, 8 - vegetace(www.korenova-cisticka.cz, 2012, doplněno autorem) 

4.2. Biologický stupeň čištění 

Biologický stupeň čištění představuje jednotlivé vegetační filtrační pole (lože), 

kde probíhají samočisticí procesy podobně jako v mokřadním systému. Jako stupeň 

dočištění se používají se např. biologické nádrže a filtrační pole s vertikálním prouděním 

atd. (Vymazal, 2004). 

4.2.1. Filtrační pole  

Substrát, tvořící filtrační lože (pole) je rozhodujícím faktorem o výsledném čistícím 

účinku. Substrát filtračního pole musí splňovat základní podmínky: porézní filtrační 

prostředí musí být dostatečně propustné, průtočné, schopné zachytit fosfor a zároveň také 

umožňovat růst mokřadních rostlin. Porézní výška substrátu je zpravidla mezi 60 – 80 cm. 

Nejvhodnějším materiálem jsou přírodní materiály, jako jsou říční štěrkopísky s oválnými 

zrny, praný štěrk s frakcí od 0 - 4 do 63 - 125 mm zrnitosti (Šálek, Tlapák, 2006). 

Podle prof. Vymazala (2012) se jako velmi vhodné materiál jeví např. strusky 

(obsahují velké množství Ca), zeolit nebo drcený vápenec. Samozřejmě je výběr materiálu 

zohledněn podle funkce v kořenovém poli. Současným trendem je praný štěrk, kačírek 

o zrnitosti 4-8 nebo 8-16 mm nebo drcené kamenivo (dle ústního sdělení pana prof. 

Vymazala). 

Důležitým činitelem je i hydraulická vodivost a pórovitost minimálně 10
-3

m. s
-1

 

a sklon dna kořenového pole by mělo být menší nebo rovno 1% filtračního pole. 

Aby nedocházelo k průsaku, je filtrační pole odděleno nepropustnou vrstvou a to: 
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plastovou fólií, vyrobenou z polyetylénu nebo PVC, které zajišťuje ochranu před 

poškozením geotextilie (Šálek, Tlapák, 2006).  

Kořenové čistírny, vybudované v 70. a 80. letech 20. stol., využívaly jako substrát 

pro filtrační pole většinou těžké, jílovité zeminy, které sice měly vynikající sorpční 

schopnost a vysoký filtrační a čisticí účinek, ale docházelo velmi rychle k ucpávání 

a k povrchovému odtoku. Docházelo také k hygienickým problémům, jako je zápach, 

a také ke komplikacím při provozu (Vymazal, 2004). 

4.2.2. Dimenzování filtračních polí 

Kořenové čistírny odpadních vod se dimenzují tak, aby zajišťovaly dostačující 

odstranění organických a nerozpuštěných látek. Plocha kořenových polí vychází z rovnice 

(rovnice reakce prvního řádu pro pístový tok při odstraňování BSK5 ): 

A = Qd・(ln C0 – lnc)/KBSK  

Kde: 

A = plocha filtračních polí (m
2
) 

Qd = průměrný průtok odpadní vody (m
3
/den) 

C0, c = průměrná denní koncentrace BSK5 na přítoku na filtrační pole (mg/l) 

KBSK = reakční konstanta (KBSK = 0,1 m/den), (Kouřil, 2006, Vymazal, 2001). 

Tato rovnice vychází z mnohaletých zkušeností z provozu 100 kořenových čistíren 

ve Velké Británii a USA. Pro městské a domovní odpadní vody - splaškové vody - rovnice 

počítá s plochou filtračních polí cca 4 – 6 m
2 

(většinou se počítá s 5 m
2
) na jednoho 

připojeného obyvatele. Rovnice pro výpočet plochy je mnoho, odlišují se podle typu 

KČOV a podle požadovaných výsledků (BSK5, dusík, aj.), (Kouřil, 2006, Vymazal, 2001). 

Zpočátku se využívalo jen jedno filtrační pole a to bez omezení velikosti, 

tato skutečnost ale vedla často ke špatné hydraulice systému a zkratovým proudům. 

Tento nedostatek byl redukován rozdělením celkové plochy na několik menších polí, 

což však vede ke zvětšení celkové plochy čistírny, proto se jako pomocná návrhová kritéria 

se používají dva faktory: délka nátokové hrany je v rozmezí 0,17 – 0,40 m (na 1 obyvatele) 

a maximální délka kořenového pole je cca 30 m. Výsledek je, že filtrační pole mají často 

poměr délka: šířka < 1, široká nátoková hrana tak zabraňuje lokálnímu přetížení 

a případnému ucpávání lože. Poměr mezi délkou a šířkou nemá vliv na účinnost 

odstraňování BSK5 a nerozpuštěných látek (Kouřil, 2006, Vymazal, 2001). 
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Šířka kořenového pole je odvozena z rovnice: 

Q = ks · Ap · i  

Kde: 

Q - průtok (m
3
/s) 

ks - hydraulická vodivost substrátu (m/s) 

Ap - příčný průřez kořenového lože (m
2
) 

i - hydraulický sklon tj. sklon dna (m), (Kouřil, 2006, Vymazal, 2001). 

4.3. Kolmatace v KČOV 

Jedním ze závažných provozních problémů, ke kterým může u KČOV dojít, 

je kolmatace filtračního prostředí. Aby ke kolmataci nedocházelo, hraje důležitou roli 

důkladné předčištění, které je nezbytné a zároveň preventivní opatření před ucpáváním 

KČOV. V každém případě je nutné, před vlastní KČOV zařadit mechanické předčištění. 

Pokud dojde k nedokonalému předčištění, dostatečně se neodstraní nerozpuštěné látky, 

které mohou poté ucpat vlastní filtrační lože (Vymazal, 2004). 

Pokud však ke kolmataci dojde, tak je to obvykle ucpání porézního filtračního 

prostředí nerozpuštěnými látkami, a to především jemnými zemitými, organickými 

částicemi a vyplavovaným kalem. Závažnost kolmatace závisí na množství nerozpuštěných 

látek v odpadní vodě, zrnitostním složení porézního filtračního prostředí, struktuře 

a textuře tohoto prostředí. Dalším faktorem je vegetační kryt a jeho kořenový systém 

a doba provozu KČOV. Jednou z příčin proč ke kolmataci filtračního prostředí dochází, 

je fakt, že dojde k nárazovým uvolněním kalů (při silných přívalových deštích) 

nebo postupným pozvolným zakolmatováním. Ke kolmataci přispívají také nevhodně 

řešené dešťové oddělovače, které propouštějí neúnosně vysoké průtoky odpadních vod 

na mechanický stupeň čištění.  V dalším případě může docházet k pozvolné kolmataci, 

kterou zapříčiňuje nevhodná konstrukce usazovací nádrže (Vymazal, 2008).  

Podle pana prof. Vymazala k případnému ucpání KČOV dochází však velmi zřídka 

a pokud jsou vhodně zvoleny parametry KČOV, nedochází k výraznějším problémům 

po celou dobu provozu (dle ústního sdělení pana prof. Vymazala). 



Eva Kadulová: Alternativní využití plánované kořenové čistírny odpadních vod na Dole Karviná – 

závod ČSA 
  

2013  23 

 

5. Vegetace KČOV 

Procesy, které zajišťuje vegetace v umělých mokřadech, jsou nezbytné. Všechny 

tyto důležité procesy probíhají v kořenové zóně, což je nejaktivnější reakční zónou 

v mokřadech. Dochází k fyzikálně-chemickým a biologickým procesům, které vyvolávají 

interakce mezi rostlinami, půdou, organismy a znečišťujícími látkami. V rostlinách 

probíhají složité procesy, k nejdůležitějším patří ovšem fotosyntéza, která produkuje 

organickou hmotu a kyslík (Langmuir, 1997).  

V našich klimatických podmínkách je nutné volit rostliny, které jsou odolné vůči 

silnému znečištění a rychle produkují velké množství nadzemní biomasy. Významnou roli 

hraje také prostředí pro vegetaci a působení mikroorganismů při samočisticích pochodech, 

které závisí z velké části také na použití filtračního materiálu, což může ovlivňovat 

výsledný čisticí účinek (Vymazal, 2004). 

5.1. Hlavní funkce vegetace v KČOV 

V klimatických podmínkách na území ČR plní vegetace KČOV několik 

nepostradatelných funkcí. Mezi hlavní patří především zateplování povrchu filtračních loží 

během zimního období. Následně přísun a difúze kyslíku z kořenů a oddenků 

do rhizosféry. Rostliny zároveň vytváří prostředí pro růst přisedlých mikroorganismů. 

Nepostradatelnou a hlavní funkci ovšem plní vegetace při odstraňování živin, 

které zapříčiňují organické znečištění (Vymazal, 2011). 

K nejběžnějším mokřadním rostlinám, které se využívají ve vegetačních 

kořenových čistírnách v našich podmínkách, se řadí rákos obecný (Phragmites australis), 

zblochan vodní (Glyceria maxima), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), skřípinec 

jezerní (Schoenplectus lacustir), sítina rozkladitá (Juncus effuzu), puškvorec obecný 

(Acorus calamus variegatus), orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), orobinec širolistý 

(Typha latifolia), (Šálek, Tlapák, 2006). Mezi další významné mokřadní rostliny vhodné 

pro KČOV patří zblochan vodní (Glyceria maxima), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) 

a kosatec sibiřský (Iris sibirica), (Vymazal, 2011). Ve světě je pro KČOV hojně využívána 

a oblíbená rostlina Bassia Indica (dle ústního sdělení pana prof. Vymazala). 
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5.2. Bassia Indica 

Tento druh z rodu Bassia původně pochází ze západního Středomoří, obvykle 

se vyskytují v suchých stepích, některé druhy i v ruderálních stanovištích a patří mezi 

vytrvalé rostliny a mezi C4 rostliny, kdy těchto tropických rostlin dochází při fotosyntéze 

nepřímo k asimilaci atmosférického CO2, díky enzymu fosfoenolpyruvát-karboxylázy, 

ve vrstvě, která obklopuje cévy listů. Během životních procesů je umožněno těmto 

rostlinám fotosyntetizovat i s uzavřenými průduchy. Druh Bassia se díky velkému obsahu 

vápníku využívá také pro meliorace. Některé jednoleté druhy byly rozšířeny i na další 

kontinenty (Severní Amerika, Východní Asie nebo Jižní Indie), (www.elsevier.com, 2012). 

Bassia Indica je šetrným řešením pro odstranění organického znečištění 

u odpadních vod v umělém mokřadu (KČOV), osvědčila se úspěšně jako způsob 

fytoremediace. Velkou předností této exotické rostliny je přímo unikátní schopnost 

odbourat vysoké hodnoty salinity. Snížení salinity je přičítáno vysoké kumulaci K a Na 

v listech rostliny. Ve srovnáních s ostatním mokřadním rostlinám je schopnost snížení 

salinity až o 20 -60% vyšší. Druh Bassia Indica byl experimentálně zkoumán a využíván 

např. u odpadních vod ze zemědělství nebo u domovních odpadních vod 

(www.elsevier.com, 2012). 

5.3. Rákos obecný (Phragmites australis)  

Jedná se o vytrvalou trávu, která v našich podmínkách dosahuje výšky až 4 m a tím 

se řadí mezi naše nejvyšší trávy. Do země zakořeňuje plazivým oddenkem a kořeny, 

které prorůstají do hloubek (60 až 150 cm). Vegetativní rozmnožování je velice intenzivní 

a probíhá pomocí dlouhých podzemních oddenků, které dorůstají délky i přes 12 m. 

Rákos je velmi tolerantní vůči teplotním výkyvům, změnám pH a organickému 

i anorganickému znečištění (BSK, CHSK a také dusíku). Zejména během období vegetace 

nesnáší pravidelné sklízení. Ve vyšších nadmořských výškách se zpravidla nevyskytuje. 

Co se týče růstu, v našich klimatických podmínkách roste relativně pomalu, maximální 

nadzemní biomasa je dosahována většinou v průběhu třetí, někdy až čtvrté vegetační 

sezony (www.veronica.cz, 2010). 

5.4. Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea)  

Rákos obecný je velmi dobře kombinovatelný právě s chrasticí rákosovitou, 

což je vytrvalá bylina, která dorůstá do výšky až 3 m. Má mohutný kořenový systém, 

http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.veronica.cz/
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který prorůstá jen do hloubky 20 až 30 cm a bývá propleten oddenky. Chrastice rákosovitá 

se velmi rychle rozmnožuje semeny, vegetativními výhony i oddenky. Již během prvního 

vegetačního období, vytváří celistvý porost, v průběhu dalších let je většinou vytlačena 

rákosem. Chrastice je velmi tolerantní ke znečištění i promrzání. Během vegetačního 

období poměrně dobře snáší pravidelné kosení (důležité pro odběr dusíku a fosforu 

rostlinami). Během vegetačního období probíhá nejvyšší vazba živin v nadzemní hmotě 

rostlin (www.veronica.cz, 2010). 

6. Odstraňování znečišťujících skupin látek pomocí KČOV 

Kořenové čistírny odpadních vod jsou šetrnou metodou pro odbourávání 

znečišťujících látek v odpadních vodách. Je všeobecně známo, že KČOV se nejlépe 

osvědčily jako velmi účinná metoda pro odstranění právě tohoto znečištění. 

6.1. Organické znečištění  

V této kapitole se budu věnovat organickému znečištění, kterým bývají odpadní 

vody zatíženy. Organické znečišťující látky můžou být dvojího charakteru, přírodního 

nebo antropogenního. Organické látky antropogenního původu vznikají především 

ze splaškových a průmyslových vod, z odpadů ze zemědělství, ze skládek atd. Některé 

organické látky mohou však mít povahu přírodního i antropogenního původu, proto jejich 

přítomnost není jednoznačné potvrzení znečištění přírodních vod průmyslem 

nebo zemědělstvím. Z pohledu hygienického a vodohospodářského je ovšem potřeba 

rozlišovat biologicky rozložitelné látky ve vodách a biochemicky odolné látky, 

tj. biologicky těžko rozložitelné. Znečištění biologicky odolných látek, je velmi 

problematické, díky pomalu probíhajícím biologickým procesům. Znečištění se tak může 

dostat až do pitné vody, což může způsobit velmi vážné zdravotní komplikace. 

Pro stanovení organických látek ve vodách se obvykle používají metody jako stanovení 

biochemické spotřeby kyslíku (BSK), stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK), 

stanovení organického uhlíku (TOC) atd. (Kadulová, 2011). 

Organické znečištění tvoří asi 1/3 z odpadní vody, vyloučené sedimentací v lapáku 

písku a ve štěrbinové nádrži. Mikroorganismy rozkládají organické znečištění na látky 

jednodušší. Po nátoku odpadní vody do vegetačního pole (lože) dochází k filtraci částic 

a následuje jejich usazování ve štěrkovém substrátu. Mikroorganismy dále organické látky 

odbourávají a transformují na plynné látky, které těkají do atmosféry (oxid uhličitý 

http://www.veronica.cz/
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a metan). K největší intenzitě dochází v první třetině délky kořenového pole (lože), 

(www.veronica.cz, 2010). 

Odstraňování živin jako je dusík a fosfor z odpadních vod je nezbytné, 

aby nedocházelo k rozvoji eutrofizační říční sítě pod čistírnou. Eutrofizace vod vede 

ke změnám vodních ekosystémů, jejichž následkem je především rozvoj sinic a úbytek 

druhů, (www.veronica.cz, 2010). 

6.1.1. Odstraňování amoniakálního znečištění  

Biologické procesy při odstraňování dusíku z odpadní vody spočívají v nitrifikační 

oxidaci amoniaku. Hlavní činitelé, kteří rozhodují o intenzitě nitrifikačních pochodů, 

jsou teplota a obsah kyslíku. Mikrobiální procesy pro odstranění dusíku probíhají 

v souběžně s procesy mikrobiálního rozkladu organické hmoty a výsledkem je uvolnění 

dusíku z organických vazeb a jeho přeměna na dusík amoniakální. Produktem rozkladu 

organických sloučenin je amoniak v anaerobním i aerobním prostředí, kdy v prvé řadě 

je amoniak konečným produktem, naopak v aerobním prostředí dochází za vhodných 

podmínek k jeho oxidaci na dusitany a dále na dusičnany díky působením nitrifikačních 

bakterií (Šálek, Malý, 2001). 

Rovnice procesu oxidace amoniaku, kde je viditelná spotřeba kyslíku:  

2 NH
4

+ 

+ 3 O
2 
= 2 NO

2

- 

+ 4 H
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+ 2 H
2
O (I.)  

2 NO
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+ O
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4

+ 
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2 
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3

- 
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+ H
2
O celkem (III.)  

Množství kyslíku, které je potřeba pro oxidaci amoniaku na dusitany a následně 

na dusičnany, které je odvozeno ze stechiometrických rovnic (I.), (II.), (III.), 

(Šálek, Malý, 2001). 

6.1.2. Dusík  

Kořenové čistírny odpadních vod nevykazují příliš dobrou efektivitu 

při odstraňování dusíku. Hlavním důvodem je nedostatek kyslíku ve filtračním loži, 

což je považováno za přirozený úkaz pro všechny mokřady. Nedostatečné množství 

kyslíku limituje oxidaci amoniaku (nitrifikaci), který tvoří hlavní formu dusíku 

ve splaškových vodách. Organicky vázaný dusík je poměrně efektivně přeměňován 

http://www.veronica.cz/
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na amoniak za aerobních i anaerobních podmínek, tím se zvyšuje koncentrace amoniaku 

v systému. Nitrifikace amoniaku je omezená na těsné okolí kořenů, ze kterých difunduje 

kyslík a vzniklé dusičnany jsou tak efektivně přeměňovány v anaerobních částech 

filtračního lože na plynné formy dusíku (denitrifikace), kdy tyto formy unikají 

do atmosféry. Množství amoniaku, který oxiduje na dusičnany (dostupného 

pro denitrifikační bakterie), je velmi omezené. Z tohoto důvodu se v některých případech, 

kdy je kladen důraz na eliminaci amoniaku, se kombinují KČOV s velmi nákladnými 

umělými mokřady s vertikálním průtokem, kde dochází k intenzivní nitrifikaci. 

Průměrné zatížení filtračních polí v České republice je 2,24 g N m
-2

· d
-1

, tento jev 

vysvětluje skutečnost, že dusík je v KČOV odstraňován za pomocí mikrobiálních procesů 

(Vymazal, 2004). 

 

K eliminaci dusíku dochází především ve filtračních polích KČOV osázených 

makrofyty a v dočišťovací nádrži s převládajícími aerobními podmínkami. Ve vodách 

jako jsou splaškové vody, je většina dusíku v organických sloučeninách a amonných ion-

tech, přičemž organický dusík se snadno rozkládá na amoniakální dusík. Snížení 

amonných iontů je způsobeno především transformací dusíku do těl mikroorganismů 

a rostlin. V prostředí, kde je dostatek kyslíku pro rozvoj biomasy, dochází ke změně 

amonných iontů nitrifikací na dusičnany. Dále je obsah dusíku redukován v procesu 

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

oxidy dusíku. Proces denitrifikace v KČOV probíhá i za velmi nízkých teplot v zimním 

období, během vegetačního klidu. Oproti tomu nitrifikace už při poklesu teplot pod 8 °C 

neprobíhá (www.veronica.cz, 2010). 

6.1.3. Fosfor  

Fosfor je z odpadní vody odbouráván především díky sorpci fosfátů na substrát 

vegetačního pole, zejména jemnější frakce – např. jíl, a srážením fosfátů 

do nerozpuštěných sloučenin s kovy – železem, hliníkem a vápníkem. Fosfor se také 

ukládá do mikrobiálních buněk a do biomasy rostlin. Účinnost zachycení fosforu pomocí 

KČOV bývá vysoká jen v počátečním stádiu fungování, v pozdějším stádiu může klesat. 

Tato podstata je způsobena úbytkem volných vazebných míst na minerálním substrátu 

a úbytkem volného železa, hliníku a vápníku. Lze tomu v nově budovaných KČOV 

předejít, a to instalací doplňkového zařízení na zachytávání fosforu anebo vhodnou volbou 

http://www.veronica.cz/
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filtrační náplně - substrátu. Ve vodě nesnadno rozpustné fosforečnany, vysrážené, 

jsou pak zachycovány v usazovací nádrži. Je potřeba počítat se zvýšením objemu kalů, 

které se musí pravidelně kontrolovat a vyvážet (www.veronica.cz, 2010). 

6.1.4. Těžké kovy  

V KČOV zůstává velká většina těžkých kovů kumulována v zemním loži, 

kde jsou vázány na podloží ve formě tzv. komplexů a částečně také v biomase rostlin. 

Mokřadní rostliny přivádějí ke kořenům kyslík, což rostlinám napomáhá potlačovat efekt 

rozpuštěných fytotoxinů, které mohou být v anoxickém substrátu. Pravidelným kosením 

a odklízením biomasy je část toxických látek z cyklu odstraněna. Pokud by pH substrátu 

kleslo (kyselé hodnoty), může dojít k uvolňování kovů z komplexních sloučenin opět 

do vody. Při běžném provozu KČOV by ale k takovému poklesu pH nemělo dojít 

(www.veronica.cz, 2010). 

6.1.5. Nerozpuštěné látky 

Jako nerozpuštěné látky jsou označovány tuhé a suspendované látky, které mohou 

být buď plovoucí na povrchu hladiny vody, nebo unášeny či sunuty po dnu vodami 

(Herčík, 2007). U průmyslových vod je složení zastoupené anorganickými i organickými 

nerozpuštěnými látkami, které se dále dělí na usazené nebo neusazené a vzplývavé 

(Pitter, 2009). 

6.2. Investiční náklady 

Jak jednou z významných předností KČOV jsou náklady na samotný provoz 

čistírny. Co se týče nákladů na roční provoz KČOV, pohybují se kolem 30% finančních 

prostředků vynaložených na činnost klasické čistírny odpadních vod 

(Nováková et al., 2006). Pokud dojde k vhodnému využití místních podmínek, 

jako je vhodný terén, dostupnost filtračního materiálu, je možné investiční náklady výrazně 

snížit, kdy předčištění tvoří přibližně 20% nákladů, filtrační pole 60% (z toho cena 

a doprava filtračního materiálu tvoří 40%, ochranné fólie tvoří 10%, zemní práce tvoří 5%, 

výsadba rostlin tvoří 5%) a ostatní náklady (jako šachty, rozvody nebo oplocení) tvoří 

asi 10% z celkových nákladů. Průzkum z roku 2008 podle Vymazala (2011) vykazuje, 

že provozní náklady vychází na 385 Kč /EO za rok (Vymazal, 2011). 

http://www.veronica.cz/
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7. Důl Karviná, závod ČSA – zájmové území 

Z důvodu předešlé spolupráce s Dolem Karviná na mé bakalářské práci, konkrétně 

s vodohospodářem závodu ČSA Václavem Zyderem, jsem se rozhodla právě pro tuto 

zájmovou lokalitu Dolu Karviná, závodu ČSA.  

Zájmové území se rozprostírá na katastrálním území Karviná v Moravskoslezském 

kraji, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost OKD a.s. Majitel areálu Dolu 

Karviná – závodu ČSA společnost OKD a.s, je jediným producentem černého uhlí v České 

republice. Těžba je již řadu let zahájena v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské 

uhelné pánve, v Ostravsko-karvinském revíru.  

Společnost OKD nejen, těží ale upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí 

s nízkým obsahem síry a jiných dalších příměsí. Toto uhlí je hojně používáno především 

ke koksování s dalším využitím v ocelářském a chemickém průmyslu a dalších jiných 

odvětvích (Kde působí OKD, 2013). 

 

Obrázek 7: Letecký snímek zájmového objektu, závod ČSA (www.mapy.cz,2011, doplněno autorem) 
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7.1. Lokalizace zájmového území 

 

Zájmové území se nachází 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy. Důl Karviná 

jako největší hlubinný těžební komplex v České republice, vznikl na jaře roku 2008, 

kdy proběhlo sloučení dřívějších dolů Lazy a původního Dolu ČSA do jedné organizační 

jednotky. Do organizační struktury Dolu Karviná jsou tedy začleněny 2 lokality a to: Lazy 

a ČSA. 

 Důl se skládá ze tří dobývacích prostorů, které se rozprostírají na katastrech města 

Orlová a města Karviná, dále obcí Doubrava a Dětmarovice. Rok 2010 znamenal přibližně 

4,4 miliónu vytěžených tun uhlí. Důl Karviná zaměstnává přibližně kolem pěti tisíc lidí 

a to včetně pracovníků dodavatelských firem. Důl Karviná zaujímá rozlohu dobývacího 

prostoru 32,2 km
2

. GPS souřadnice závodu ČSA jsou 49°50'34.316"N, 18°29'50.127"E  

(Kde působí OKD, 2013). 

7.1.1. Historie zájmového území  

 

Spojením dvou původně samostatných dolů ČSA a Doubrava vznikl v roce 1995 

Důl Československá armáda. Ve skutečnosti však je jeho historie mnohem hlubší a sahá 

až k samým počátkům dolování v oblasti Karviná. Odsud zřejmě pochází zprávy o prvních 

nálezech černého uhlí v 18. století na lokalitě zvané Kamienčok. V roce 1780 hrabě J. E. 

Larisch-Mönnich zahájil první kutací práce a roku 1856 byly místní šachty spojeny 

do jediné organizační jednotky, což se považuje, za počátek existence dnešního dolu ČSA. 

Rodu Larisch-Mönnich patřily místní doly, a to až do vyvlastnění do roku 1945. V roce 

1951 vznikl národní podnik Velkodůl Čs. armády a byla provedena rozsáhlá přeměna.  

Hlubokou historii má i dolování v lokalitě Doubrava. Tady hledal baron Richard 

Mattencloit uhlí už roku 1822. Mělké šachtice roku 1836 poskytly vznik těžařské 

společnosti, kterou společně vlastnili Mattencloit a Larisch-Mönnich (Kde působí OKD, 

2013). 
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7.2. Závod ČSA 

 

Největší absolutní hloubku Dolu Karviná, závodu ČSA (pod povrchem) zaujímá 

výdušná jáma Doubrava III, která se nachází na lokalitě Doubrava - 1176 m. Při 

nadmořské výšce ústí 281 m dosahuje až do hloubky 895 m pod úrovní mořské hladiny a 

nejhlubší díla jsou v hloubce 970 m pod povrchem. 

Závod ČSA je situován ve dvou dobývacích prostorech, a to dobývací prostor 

Karviná Doly I a dobývací prostor Doubrava u Orlové. Pro upřesnění jsem uvedla přesnou 

adresu zájmového území Dolu Karviná, závodu ČSA:  

Důl Karviná 

ul. Čs. armády č. p. 1 

735 06 Karviná-Doly 

Celková produkce černého uhlí za rok 2011 činila 3,973 mil. tun a zásoby ke dni 

1.1.2012 (podle mezinárodní klasifikace JORC) činila cca 88,8 mil. tun (Kde působí OKD, 

2013). 

 

Obrázek 8: Pohled na zájmovou lokalitu, Důl Karviná, závod ČSA (www.karvina-staremesto.cz, 2012)
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8. Přírodní poměry zájmového území 

8.1. Geografické vymezení  

 

Důl Karviná, konkrétně závod ČSA, se rozprostírá na katastrálním území dvou 

měst, a to na územní města Orlová a města Karviná. Západním směrem leží město 

Karviná. Od města Ostrava je závod vzdálen 25 km severovýchodně. Závod ČSA se z větší 

části rozprostírá na územní města Karviná. 

8.2. Geomorfologická charakteristika zájmového území 

 

Zájmové území se nachází v oblasti Ostravské pánve VIIIB-1, která se rozprostírá 

v jihozápadní části Vněkarpatské sníženiny. Terén charakterizují roviny a nízké 

pahorkatiny o celkové rozloze 486 km
2
 s průměrnou výškou 244 m n. m. Ostravská pánev 

je tvořena různě mocným souvrstvím třetihorních mořských sedimentů a čtvrtohorních 

glacigenních, fluviatilních a eolických sedimentů, které leží na zpevněných karbonských 

sedimentech. Vrstvy obsahují sloje černého uhlí a celé území je porušené třetihorní radiální 

tektonikou, doznívající doposud a výrazně ovlivňuje toto území (Demek, 

Mackovčin, 2006). 

Tabulka 7: Geografické celky podle Demka  

Systém značení Geomorfologický celek Název celku 

- Systém Alpsko − himalájský 

- Provincie Západní Karpaty 

VIII Soustava Vněkarpatské sníženiny 

VIIIB Podsoustava 

Severní vněkarpatské 

sníženiny 

VIII-1 Celek Ostravská pánev 

VIII-1-b Okrsek Ostravska niva 

VIIB-1-g Okrsek Orlovská plošina 

                                                                                      Zdroj: Demek, Mackovčin, 2006 

Okrsek Ostravská niva VIII-1-g  se nachází na východní a jižní části Ostravské 

pánve. Je tvořena souvrstvím čtvrtohorních říčních sedimentů, které jsou tvořeny 

především písčitohlinitou vrstvou holocenních nánosů a pleistocenních štěrkopísků. 

Holocenní údolní niva je zastoupená početnými náspy a odvaly antropogenního původu. 
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Okrsek Orlovská plošina VIIB-1-g reprezentuje střední část Ostravské pánve. 

Okrsek je charakterizován jako plochá pahorkatina s různě mocnými vrstvami štěrků, písků 

a glacienních hlín, které leží na uhlonosném karbonu. Vrstvy jsou pokryty vrstvou 

sprašových hlín, jedná se o akumulační plošinu (Demek, Mackovčin, 2006). 

8.3. Geologická charakteristika 

Hornoslezská pánev zaujímá sedimentačním prostorem z větší části polskou stranu 

Slezska, na území České republiky sahá jen jihozápadní cíp celé pánve a zaujímá cca 

1 550 km
2
. Tato část na našem území se rozděluje na dvě oblasti. Severní část 

je označována jako Ostravsko – karvinská dílčí pánev (OKR) a jižní část se nazývá 

Podbeskydská oblast. Následně se dělí ještě na řadu menších celků (Chlupáč et al., 2002, 

Chudoba et al., 1991). 

 

 

Obrázek 9: Schematická mapa české části hornoslezské pánve, vysvětlivky: 1 – sídla, 2 – státní hranice, 3 – 

protierozní hranice pánve, 4 - hlavní tektonické struktury (Sivek et al., 2003) 
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8.4. Hydrogeologická charakteristika 

 

Hydrologické poměry tvoří především řeka Odra a Olše. Největší tok představuje 

řeka Odra tvořící severozápadní hranici okresu města Karviná. Karvinsko je součástí úmoří 

Baltského moře a celým územím okresu protéká řeka Olše, která protéká východní částí 

OKR (Dopita et al, 1997). Hydrologická situace zájmového území je tvořená dvěma 

rajony, a to č. 2261 – Ostravská pánev – ostravská část a 2262 – Ostravská pánev – 

karvinská část (Kaminski, 2011). 

8.5. Charakteristika klimatické oblasti 

 

Zájmové území spadá podle Quitta do mírné teplé oblasti MT 10. 

Oblast charakterizuje podnebí, kde je dlouhé, teplé, mírné a suché léto, mírné teplé jaro 

i podzim a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou (Tolasz et al, 2007). 

Tabulka 8: Klimatická charakteristika rajónu  

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY MT10 

počet letních dnů 40-50 

počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140- 60 

počet mrazových dnů 110-130 

počet ledových dnů 30-40 

průměrná teplota v lednu v °C -2 až -3 

průměrná teplota v červenci v °C 17-18 

průměrná teplota v dubnu v °C 7-8 

průměrná teplota v říjnu v °C 7-8 

průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 100-120 

srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400-450 

srážkový úhrn v zimním období v mm 200-250 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

počet dnů zamračených 120-150 

počet dnů jasných 40-50 

                                                                                        Zdroj: Tolasz et al, 2007 
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8.6. Zdroje odpadních vod na Dolu Karviná, závodu ČSA 

 

V současné době je Důl Karviná, závod ČSA poměrně značným producentem 

velkého množství druhů odpadních vod a to: 

- splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení 

- splaškové odpadní vody z koupelen 

- odpadní vody z flotace z úpravny uhlí 

 

- srážkové (dešťové) vody 

- vody z provozů chlazení a degaze 

- odpadní vody z centrální klimatizace 

- oplachové vody z provozu OKD  

 

- splaškové odpadní vody tvoří 25,57 % z celkového objemu odpadních vod 

- ,,ostatní “ odpadní vody (tj. průmyslové, srážkové, balastní, oplachové vody, provozní 

vody atd.) tvoří 74,43 % z celkového objemu odpadních vod (Studie ČOV z areálu Dolu 

Karviná, závod ČSA, 2011). 

Odpadní vody označovány jako ,,ostatní odpadní vody“ neobsahují žádné 

biologicky rozložitelné látky a výlučně v minimálním množství jiné znečišťující látky 

průmyslového charakteru (Provozní a manipulační řád ČOV Důl Karviná, závod ČSA, 

2009).  

8.6.1. Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody pocházejí zejména z umýváren a sociálních zařízení 

zaměstnanců závodu ČSA. Koncentrace biologicky rozložitelných odpadních látek bude 

tudíž nižší než u splaškových odpadních vod z bytové zástavby. Splaškové vody tvoří 

25,6 % z celkového nátoku odpadních vod z kanalizačního systému. 

 

 

74,43% 

25,57% 
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8.6.2. Průmyslové odpadní vody 

V současné době je únik ropných látek do potrubí jednotné kanalizace 

minimalizován odlučovači ropných látek a záchytnými bezodtokovými jímkami, 

minimální množství ropných látek je navázán na uhelný kal. Po ukončení provozu úpravny 

uhlí tak bude nutné v rámci stavebních úprav kanalizačního systému, v otevřeném úseku 

kanalizace vybudovat objekty mobilních norných stěn. Podle podkladů OKD a.s. 

jsou průmyslové odpadní vody tvořeny převážně vodami z centrální klimatizace, chlazení 

a degaze (Provozní a manipulační řád ČOV Důl Karviná, závod ČSA, 2009). 

Průmyslové vody, které jsou produkovány jednotlivými provozy Dolu Karviná, 

závodu ČSA zaujímají tyto odpadní vody: 

8.6.3. Vody z centrální klimatizace 

V podstatě se jedná pouze o vodní kondenzát bez dalších biologicky rozložitelných 

odpadních látek. Teplota i pH tak vyhovuje požadavkům přípustného znečištění 

vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.  

8.6.4. Splachové vody z prodeje uhlí (mytí aut) 

Jedná se o vody, které vznikají při omývání aut, nákladních aut a vagonů. 

Tyto vody obsahují především zbytky uhelné hmoty a oplachů z komunikací a zpevněných 

ploch (tj. např. mytí aut, vod užitá ke kropení komunikací). 

8.6.5. Vody z provozů chlazení a degaze 

Jde pouze o vody určené k chlazení průmyslových zařízení a vodní kondenzát 

z degaze důlních plynů, bez dalších biologicky rozložitelných odpadních látek. Při odparu 

v chladicím systému dochází k částečným ztrátám těchto vod. 

8.6.6. Ztráty, poruchy a odpouštění odpadních vod 

Tyto vody vznikají při netěsnosti rozvodných potrubí, tlakových zkoušek, 

popřípadě při možných haváriích potrubí.  

8.6.7. Dešťové (srážkové) vody 

Veškeré srážkové odpadní vody jsou odváděny stávajícím systémem vnitroareálové 

jednotné kanalizace. Uvedené množství zachycených a odvedených srážkových vod 

jsou pouze orientační, žádná měření nejsou v kanalizačním systému prováděna. 
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8.6.8. Balastní odpadní vody 

Předpokládané množství balastních vod představuje veškeré zachycené odpadní 

vody, které jsou odváděny stávajícím systémem vnitroareálové jednotné kanalizace, 

které jsou rozdílné kvality a stáří. Balastní vody jsou zejména tvořeny průsaky netěsností 

kanalizačního potrubí, vody jsou bez dalších biologicky rozložitelných, případně 

chemických odpadních látek (Provozní a manipulační řád ČOV Důl Karviná, závod 

ČSA, 2009). 

8.6.9. Vratná voda a její odčerpání 

Vyčištěná vratná voda z nádrže Doubrava 4, jako vratná voda z provozu II. jakosti, 

je zpět odčerpána na úpravnu uhlí (na Dolu Karviná, závodu ČSA) za pomocí dvou 

plovoucích čerpacích stanic, umístěných v nádrži Doubrava 4, poblíž jižního břehu. 

V provozu je pouze jedna plovoucí čerpací stanice (Provozní a manipulační řád ČOV Důl 

Karviná, závod ČSA, 2009). 
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9. Praktická část 

V této kapitole se budu věnovat posouzení aktuální situace odpadních vod 

v zájmové lokalitě na Dolu Karviná, závodu ČSA, kdy jsem zhodnotila kvalitativně 

odpadní vody (splaškovou vodu a vodu z centrální klimatizace) pomocí vhodně zvolených 

chemických analýz. Dále jsem se zaměřila na reorganizaci a využití současných 

sedimentačních nádrží, která proběhne v tomto roce a plánované realizaci KČOV, 

která proběhne právě v rámci následující reorganizace. 

9.1. Současné nakládání s odpadními vodami na Dolu Karviná, závodu 

ČSA 

 

Obrázek 10: Schéma odběrů a vypouštění vod, závod ČSA, současná situace (Provozní a manipulační řád 

ČOV, Důl Karviná, závod ČSA, 2009) 

Schéma odběrů a vypouštění vod na Dole Karviná, závodě ČSA popisuje skutečnou 

současnou situaci, kdy odkaliště plní funkci čisticí stanice odpadních vod. Veškerá 
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vyčištěná voda se vrací zpět do provozů úpraven jako voda druhé jakosti.   Nedochází 

však k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.                  

9.1.1. Nakládání s průmyslovými vodami na Dole Karviná, závodu ČSA 

Průmyslové odpadní vody z flotace (to jsou nezahuštěné flotační hlušiny z úpravny 

uhlí Dolu Karviná, závodu ČSA) jsou dopravovány nadzemním ocelovým potrubím 

DN 400, vedeným z úpravny uhlí podél veřejné komunikace III – 47214 ČSA Doubrava. 

Zmíněné potrubí je volně zaústěno do nádrže č. ,,0“ Pohraniční kolonie. Potrubí je zčásti 

uloženo na ocelových bárkách, v úseku, který vede po hrázi nádrže na bárkách z dřevěných 

pražců. Z nádrže Pohraniční kolonie přetéká voda přepouštěcím objektem do nádrže 

Doubrava 1 a následně pak přepouštěcím objektem do nádrží Doubrava 2, Doubrava 3 

a Doubrava 4, kde dochází k čistícímu procesu. Nádrž Pohraniční kolonie ani Doubrava 1 

nejsou součástí ČOV, pouze se společně s již zmiňovaným potrubím podílí na transportu 

vody do komplexu sedimentačních nádrží vlastní ČOV (tj. nádrže Doubrava 2, Doubrava 

3, Doubrava 4), (Provozní a manipulační řád ČOV Důl Karviná, závod ČSA, 2009). 

9.1.2. Nakládání s ostatními vodami na Dole Karviná, závodu ČSA 

Ostatní odpadní vody, jako splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení 

a z koupelen z areálu ČSA, srážkové vody ze závodu ČSA a průmyslové odpadní vody 

z ostatních povrchových provozů Dolu Karviná, závodu ČSA (tj. chladící vody 

nebo degazační atd.) jsou dopravovány hlavním kanalizačním sběračem BETON DN 1500 

s vyústěním do nezpevněného otevřeného příkopu v délce cca 200 m, ukončeného 

na stávající přečerpávací stanici odpadních vod, napříč kolejištěm a dále podél komunikace 

III – 47214 ČSA - Doubrava.  

Kanalizační sběrač je vyroben z železobetonových kanalizačních trub DN 1500, 

kde je dále v lokalitě závodu ČSA rozčleněn do několika menších stok. Následně 

je kanalizační sběrač zaústěn do krátkého otevřeného příkopu ústícího do sací jímky 

nazývané ,, Přečerpávající stanice odpadních vod“ (PSOV). Jelikož do kanalizačního 

sběrače DN 1500 ústí i srážková kanalizace je před vtokem Přečerpávací stanice odpadních 

vod vybudován bezpečnostní přepad. Dále jsou přivedené odpadní vody čerpány 

buď do příkopu, který svádí odpadní vody do nádrže Doubrava 2 nebo pomocí výtlačného 

potrubí, které je vedené souběžně s příkopem přímo do nádrže Doubrava 2. V přečerpávací 

stanici odpadních vod je množství čerpaných odpadních vod měřena průtokoměrem 
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a následně zaznamenávána. Ze sedimentační nádrže Doubrava 2 dále přetékají odpadní 

vody do nádrže Doubrava 3 a Doubrava 4 (Provozní a manipulační řád ČOV Důl Karviná, 

závod ČSA, 2009). 

9.1.3. Nakládání se splachovými vodami na Dole Karviná, závodu ČSA 

Splachové odpadní vody z mytí aut jsou sváděny do drenážního příkopu, 

který je umístěn mezi jižní hrází nádrže Doubrava 1 a veřejnou komunikací III – 47214 

ČSA. Odpadní vody z mytí aut zaujímají vzhledem k celkovému množství čištěných 

odpadních vod v ČOV zanedbatelné množství (Provozní a manipulační řád ČOV Důl 

Karviná, závod ČSA, 2009). 
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9.2. Popis a charakteristika sedimentačních nádrží 

Zmíněné sedimentační nádrže slouží jako jednotlivé stupně mechanického čištění 

všech typů odpadních vod z celého areálu závodu ČSA.  Jednotlivé nádrže nejsou 

však vybaveny žádným typem mechanického nebo biologického čištění. Natékající 

škodliviny jsou navázány na zbylou uhelnou hmotu, která tvoří velmi účinnou filtrační 

vrstvu. Předčištěné odpadní vody v nádrži Doubrava 4, dosahují kvality užitkové vody. 

Tyto vody využívá závod ČSA jako provozní a užitková voda v úpravně uhlí. Za tímto 

účelem jsou v nádrži dvě samostatné čerpací stanice, kterými jsou přečerpávány 

předčištěné odpadní vody zpět do areálu závodu. Pro možnost odtoku přebytečného 

množství předčištěných vod z nádrže je vybudován bezpečnostní přeliv do vodního toku – 

Karvinského potoku. V současnosti je potřeba užitkové vody v systému úpravny uhlí 

taková, že z jednotlivých nádrží neodtékají žádné předčištěné odpadní vody (Studie ČOV 

z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011). 

 

Obrázek 11: Letecký snímek sedimentačních nádrží, závodu ČSA (www.mapy.cz,2011, doplněno autorem) 

Na Obrázku 11 je zobrazená zájmová lokalita Dolu Karviná, závodu ČSA, kde jsou 

zaznačeny současné sedimentační nádrže, které jsou zájmovým objektem plánované 

reorganizace závodu ČSA. 

http://www.mapy.cz/
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Sedimentační nádrž ,, Pohraniční kolonie“ 

 

Obrázek 12: Sedimentační nádrž Pohraniční kolonie (Foto: Kadulová, 2013) 

Sedimentační nádrž Pohraniční kolonie je situována přilehle k ostatním 

sedimentačním nádržím. 

Tabulka 9: Údaje o sedimentační nádrži Pohraniční kolonie 

Název nádrže Pohraniční kolonie 

GPS souřadnice 49°51'14"N, 18°28'700"E 

Celková plocha nádrže 150 000 m2 

Celkový objem nádrže 150 000 m3 

Hladina vody 2,28m 

Těleso hráze hlušinová sypanina 

 

Po obvodu sedimentační nádrže je vyústěno kalové potrubí. Tato sedimentační 

nádrž v současné době slouží k ukládání flotačních hlušin. 
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Sedimentační nádrž ,, Doubrava 1 “ 

 

Obrázek 13: Sedimentační nádrž Doubrava 1 (Foto: Kadulová, 2013) 

Sedimentační nádrž Doubrava 1 je považována za největší sedimentační nádrž 

na Dole Karviná, závodu ČSA, zaujímá tak největší plochu. 

Tabulka 10: Údaje o sedimentační nádrži Doubrava 1 

Název nádrže Doubrava 1 

GPS souřadnice 49°51'13"N, 18°28'727"E 

Celková plocha nádrže 450 000 m2 

Celkový objem nádrže 1 600 000 m3 

Hladina vody 2,28 m 

Těleso hráze hlušinová sypanina 

 

Po obvodu nádrže je značné množství sacích bagrů a probíhá zde hydrotěžba kalů, 

které byly usazeny. 

 

 

 



Eva Kadulová: Alternativní využití plánované kořenové čistírny odpadních vod na Dole Karviná – 

závod ČSA 
  

2013  44 

Sedimentační nádrž ,, Doubrava 2 “ 

 

Obrázek 14: Sedimentační nádrž Doubrava 2 (Foto: Kadulová, 2013) 

V současné době slouží následující sedimentační nádrže Doubrava 2, Doubrava 3 

a Doubrava 4 jako nádrže pro ČOV, proto jsem se zaměřila na podrobný popis právě těchto 

sedimentačních nádrží (Studie ČOV z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011). 

Tabulka 11: Údaje o sedimentační nádrži Doubrava 2 

Název nádrže Doubrava 2 

GPS souřadnice 49°51'256"N, 18°29'640"E 

Celková plocha nádrže 55 000 m2 

Celkový objem nádrže 150 000m3 

Hladina vody 2,28 m 

Těleso hráze hlušinová sypanina 

 

Přítok sedimentační nádrže Doubrava 2 je tvořen přepadovým objektem z nádrže 

Doubrava 1 a příkopem situovaným mezi nádržemi Doubrava 1 a Doubrava 3. Odtok tvoří 

dva přepouštěcí objekty do nádrže Doubrava 3. V současné době tato nádrž plní funkci 

I. stupně čištění odpadních vod. Sedimentační nádrž je situována východním směrem 

od nádrže Doubrava 1 a severně od sedimentační nádrže Doubrava 3. Nádrž Doubrava 2 je 

od nádrží Doubrava 1 a Doubrava 3 oddělena hrází ze sypané hlušiny. Odpadní voda 
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protéká přes sedimentační nádrž několika zkratovými proudy. Pomocí dvou rozdělovacích 

objektů situovaných v jižní hrázi nádrže odtéká do další sedimentační nádrže Doubrava 3. 

Objekt Doubrava 2 představuje v budoucnu místo pro plánovanou výstavbu KČOV (Studie 

ČOV z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011). 

Sedimentační nádrž ,, Doubrava 3 “ 

 

Obrázek 15: Sedimentační nádrž Doubrava 3 (Foto: Kadulová, 2013) 

Přítok sedimentační nádrže Doubrava 3 je tvořen dvěma přepouštěcími objekty z 

nádrže Doubrava 2 a odtok přepouštěcím objektem do nádrže Doubrava 4. 

Tabulka 12: Údaje o sedimentační nádrži Doubrava 3 

Název nádrže Doubrava 3 

GPS souřadnice 49°51'214"N, 18°29'646"E 

Celková plocha nádrže 101 000 m2 

Celkový objem nádrže 300 000 m3 

Hladina vody 2,22 m 

Těleso hráze hlušinová sypanina 

 

V současnosti sedimentační nádrž plní funkci II. stupně čištění odpadních vod. 

Tato nádrž je situována východním směrem od nádrže Doubrava 1, jižním směrem 

od nádrže Doubrava 2 a západním směrem od nádrže Doubrava 4. Sedimentační nádrž 
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Doubrava 3 je od ostatních nádrží oddělena pomocí hrází ze sypané hlušiny a odpadní voda 

přitéká do nádrže dvěma přepouštěcími objekty v severní části této nádrže a odtéká dalším 

přepouštěcím objektem situovaným ve východní hrázi nádrže do poslední čistící nádrže 

Doubrava 4 (Studie ČOV z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011). 

 

Sedimentační nádrž ,, Doubrava 4 “ 

 

Obrázek 16: Sedimentační nádrž Doubrava 4 (Foto: Kadulová, 2013) 

 

Přítok je tvořen přepouštěcím objektem z nádrže Doubrava 3 a odtok pomocí dvou 

plovoucích čerpacích stanic potrubím provozní vratné vody do úpravny uhlí Dolu Karviná, 

závodu ČSA. 
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Tabulka 13: Údaje o sedimentační nádrži Doubrava 4 

Název nádrže Doubrava 4 

GPS souřadnice 49°51'23"N, 18°29'698"E 

Celková plocha nádrže 64 000 m2 

Celkový objem nádrže 150 000 m3 

Hladina vody 2,19 m  

Těleso hráze hlušinová sypanina 

 

V sedimentační nádrži Doubrava 4 probíhá dočištění odpadních vod. Je situována 

na východ od nádrže Doubrava 3 a od této nádrže je oddělena pomocí hráze sypané 

hlušiny. Přepouštěcím objektem přitéká čištěná odpadní voda do nádrže, severozápadním 

směrem. Pomocí dvou plovoucích čerpacích stanic je zjištěn odběr vyčištěné vody, 

které se nacházejí na jižní hrázi nádrže. Bezpečnostní přeliv do Karvinského potoka 

má pouze havarijní funkci pro případ, pokud by nebyla možnost odběru vyčištěné vratné 

vody do technologického procesu úpravny uhlí Dolu Karviná, Závodu ČSA. K odtoku 

vody do Karvinského potoka však nedochází (Studie ČOV z areálu Dolu Karviná, závod 

ČSA, 2011). 

Během plánované výstavby kořenové čistírny odpadních vod na Dole Karviná, 

závodu ČSA se předpokládá, že současné sedimentační nádrže, Doubrava 3 a Doubrava 4, 

budou rekultivovány, a proto nebude možné nadále využívat tyto nádrže jako mechanické 

čištění odpadních vod závodu (Studie ČOV z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011), 

(dle ústního sdělení pana Zydera). 
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10. Navrhované technické řešení likvidace odpadních vod na 

Dole Karviná, závodu ČSA 

V této části diplomové práce se budu věnovat možnostmi řešení likvidace 

odpadních vod v zájmové lokalitě. Nejprve nastíním nejvhodnější možné varianty 

likvidace odpadních vod a poté se budu podrobně zabývat variantou, která se jeví 

jako nejvýhodnější jak z ekologického a vodohospodářského, tak z ekonomického pohledu. 

10.1. Mechanicko-biologická ČOV 

Tato varianta spadá do běžně využívaného systému čištění odpadních vod. Faktem, 

je že splaškové vody zaujímají pouze 25, 6 % z celkového nátoku odpadních vod, 

ovšem nutnou podmínkou pro výstavbu a především funkčnost systému mechanicko-

biologické ČOV s provzdušňovanou aktivací jsou stavební úpravy stávajícího 

kanalizačního systému, popřípadě výstavba oddělovacích objektů ,,ostatních“ odpadních 

vod bez biologicky odbouratelných látek. V případě mechanicko-biologické ČOV 

by bylo nutné vybudovat zcela nové aktivační nádrže  ČOV a to včetně navazujících 

objektů a budov, což by bylo finančně velmi nákladné. Také hrozí nebezpečí důlních 

poklesů v dané lokalitě, což by vyžadovalo další finanční výdaje. Stejně tak provoz ČOV 

s kapacitou cca pro 2 500-3 000 EO by byl energeticky velmi náročný. Výhodou 

této možnosti čištění odpadních vod je stabilní biologický proces, včetně možnosti snížení 

koncentrací dusíku a fosforu, které ostatní navržené způsoby čištění nejsou schopny zajistit 

(Studie ČOV z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011). 

10.2. Soustava biologických rybníků 

Jednou z variant čištění odpadních vod se nabízí možnost soustavy biologických 

rybníků, které jsou běžně využívány jako dočišťovací stupeň klasické mechanicko-

biologické čistírny. Tato možnost připadá v úvahu jen tehdy, bude-li se jednat o nízké 

koncentrace biologicky odbouratelných látek. Soustava biologických rybníků 

by tak představovala jednu z možností primárního stupně čištění odpadních vod. 

Výhodou jsou především minimální investiční a provozní náklady a odolnost 

při dočasném hydraulickém zatížení, např. při dlouhotrvajících deštích. Nevýhodou 
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je ovšem nízká účinnost při snižování koncentrace organického znečištění (Studie ČOV 

z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011). 

Dále je nutné posoudit, zda je pro soustavu biologických rybníků vhodná stávající 

plocha sedimentační nádrže Doubrava 2 dostačující. Neboť se počítá cca 20 m
2
 na 1 EO, 

což odpovídá cca 65 760 m
2
 plochy (Studie ČOV z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 

2011). 

10.3. Kořenová čistírna odpadních vod  

Tento způsob čištění odpadních vod není prozatím v České republice příliš 

rozšířený. Je využívaný především tam, kde nízký podíl biologicky odbouratelných látek 

nezaručuje stabilní čistící procesy u klasických mechanicko-biologických technologií 

čištění.  

Výhodami tohoto alternativního způsobu čištění odpadních vod jsou v prvé řadě 

velmi nízké investiční náklady na výstavbu zařízení mechanického předčištění (strojové 

česle, lapák písku, nádrže septiků nebo štěrbinová nádrž) a provozní náklady, kdy nejsou 

nutné další zařízení, které spotřebovávají elektrickou energii (Studie ČOV z areálu Dolu 

Karviná, závod ČSA, 2011). 

Obecně jsou kořenové čistírny odpadních vod prostorově velmi náročné, počítá 

se cca 10 – 12 m
2
 na 1 EO což odpovídá cca ploše cca 39 456 m

2 
KČOV. Stávající plocha 

sedimentační nádrže Doubrava 2 je 5,5 ha, což je pro výstavbu KOČV dostačující (Studie 

ČOV z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011). 

Nevýhodou je však nutnost zabezpečení kvalitního mechanického předčištění, 

aby nedocházelo k zakolmátování (ucpání) jednotlivých filtračních vrstev. Tento způsob 

čištění odpadních vod nezajišťuje snížení koncentrací fosforu a dusíku v předčištěných 

odpadních vodách. Obecně je účinnost čištění v parametrech BSK5, CHSK a NL, 

je přibližně na úrovni MBČOV (Studie ČOV z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011). 
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11. Variantní řešení pro likvidaci odpadních vod na Dole Karviná, závodu 

ČSA 

Jako nejvhodnější řešení bylo podle Studie ČOV z areálu Dolu Karviná, závodu 

ČSA a po odborné konzultaci s panem prof. Vymazalem, která proběhla 7. 12. 2012 

v Praze na Zemědělské fakultě, vyhodnocená možná technologie použití umělých mokřadů 

(kořenová čistírna odpadních vod) v kombinaci se soustavou dočišťovacích rybníků. 

Právě KČOV má kladný vliv na kvalitu životního prostředí a nejméně ze všech možných 

čistírenských technologií zasahuje do krajinného rázu. Všeobecně jsou mokřady 

hodnoceny jako významný krajinný prvek. Za jednu z velkých předností systému umělých 

mokřadů je považováno využití přirozeně probíhajících čistících procesů a zároveň 

se jedná o řízený systém procesu ekologického čištění odpadních vod. 

Za další důležitou přednost je považována schopnost čištění odpadních vod 

s nízkou koncentrací odpadních látek, provoz i při velkém kolísání průtoku, nízké provozní 

náklady a také nízká náchylnost k haváriím (Ledvina, 2009). 

11.1. Podmínky realizace výstavby KČOV v zájmové lokalitě 

Výstavba plánovaná KČOV musí být v souladu s platnou legislativou a zákony:  

-  č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v pozdějším 

platném znění 

-  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v pozdějším 

platném znění 

- č. 422/2002 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pozdějším 

platném znění 

- č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v pozdějším platném znění 

 

- NV č. 23/2011 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech, v pozdějším platném znění. 
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11.2. Legislativa v oblasti nakládání odpadních vod 

 

V Tabulce 14 jsou hodnoty emisních standardů ukazatelů přípustného znečištění 

odpadních vod podle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění novely 229/2007 Sb. 

a 23/2011 Sb. V případě odpadních vod z areálu ČSA, jsou za odpadní vody považovány 

splaškové vody z koupelen a sociálních zařízení a odpadní vody z chladících kompresorů. 

 

Tabulka 14: Přípustné koncentrace emisních standardů organického znečištění odpadních vod (mg/l) 

 
BSK5 CHSK NL NH4 -N Pcelk. 

 
p m p m p m pr. m pr. m 

Do 500 EO 40 80 150 220 50 80         

500-2000 EO 30 60 125 180 40 70 20 40     

2001-10 000 EO 25 59 120 170 30 60 15 30 3 8 

Vysvětlivky: p – přípustná koncentrace (mg/l), m- maximální nepřekročitelná koncentrace (mg/l), pr.  - 

průměrná koncentrace 

Stanovení emisních standardů pro průmyslové vody lépe řečeno přípustné hodnoty 

znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských 

odvětví jsou podle novely nařízení vlády ČR č. 23/2011, klasifikovány podle odvětví 

průmyslové činnosti a především podle odvětvové klasifikace ekonomických činností 

(OKEČ) vydané Českým statistickým úřadem. Směsné odpadní vody z průmyslové 

činnosti však nespadají pod klasifikaci OKEČ a z důvodu smísení veškerých odpadních 

vod, jak z provozu a úpravny, tak z koupelen a ze sociálních zařízení, tudíž došlo 

k naředění vod a tyto směsné odpadní vody nelze jednoznačně označit jako odpadní vody 

z průmyslového odvětví. 

Tabulka 15: Emisní limity podle NV č. 23/2011 

OKEČ Průmyslový obor/ukazatel Jednotka Přípustné hodnoty „p“* 

101000 

Těžba černého uhlí a černouhelných 

briket     

  pH  -  6-9 

  NL mg/l 40 

  PAU mg/l 0,01 

  Železo mg/l 3 

  Mangan mg/l 1 

Přípustné hodnoty „p“* koncentrací mohou být překročeny v povolené míře podle 

hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády 229/2007. 
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11.3. Povolení pro výstavbu KČOV 

Je nutné požádat u příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností) o vydání povolení k vypouštění odpadních vod a následně požádat 

o povolení k provedení vodního díla (KČOV). K získání této dokumentace je potřeba 

vlastnit pravomocné územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem. Jako vhodná varianta 

se doporučuje také požádat vodoprávní úřad o vyjádření, zda výstavba KČOV není 

v rozporu se zákonem o vodách č. 254/2001 v pozdějším platném znění. K vydání povolení 

je dále nutná projektová dokumentace vodního díla, zpracovanou oprávněným 

projektantem a technické podklady k výstavbě (www.ekolist.cz, 2002). 

Zadavatel (investor) musí mít i náležitě vypořádány majetkoprávní vztahy, 

především v oblasti stavby kanalizace mohou být komplikace, protože zpravidla zasahují 

i na pozemky, jejímiž vlastníky jsou jiné osoby. V tom případě je běžným řešením 

např. smlouva s majiteli pozemku o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Příslušný 

vodoprávní úřad má k dispozici formuláře k žádostem, kde jsou zmíněny všechny potřebné 

náležitosti, které vyžadují prováděcí předpisy k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., 

stavebnímu zákonu č. 422/2002 Sb. v pozdějším platném znění a zákonu o vodovodech 

a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v pozdějším platném znění. Pokud se jedná o fyzickou 

osobu, na rozdíl od obce nemusí žádat o povolení k provozu kanalizace 

(www.ekolist.cz, 2002). 

11.4. Plánovaná reorganizace likvidace odpadních vod na Dolu 

Karviná, závodu ČSA 

 

Výhledově je plánovaná realizace KČOV v roce 2014. V mezidobí bude probíhat 

úprava a reorganizace objektů a nádrží v zájmovém území, která by měla být ukončená 

v roce 2017. Plánovaná KČOV bude zaujímat celkovou kapacitu odpadních vod 

produkovaných 2 500 – 3 000 ekvivalentními obyvateli (EO). V rámci reorganizace 

produkce černého uhlí v zájmovém území Dolu Karviná, závodu ČSA se předpokládá, 

že dne 30.6 2013 dojde k ukončení provozu úpravny uhlí v areálu závodu ČSA 

viz Obrázek 17 (dle ústního sdělení pana Zydera, 2013). Tímto krokem také dojde 

k celkovému přerušení produkce odpadní vody z flotace z úpravny uhlí. Zbylé druhy 

http://www.ekolist.cz/
http://www.ekolist.cz/
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odpadních vod produkovaných závodem budou zachovány v přibližně stejném množství i 

koncentraci odpadních látek (Studie ČOV z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011). 

 

Obrázek 17: Schéma odběrů a vypouštění vod, závod ČSA, situace po ukončení provozu úpraven na Dolu 

Karviná, závodu ČSA (Provozní a manipulační řád ČOV Důl Karviná, závod ČSA, 2009) 

Po ukončení provozu úpravny uhlí na Dole Karviná, závodu ČSA (tj. 30.6.2013), 

nebude odkaliště  plnit funkci čistírny odpadních vod, kde se škodliviny vážou 

na zbytkovou uhelnou hmotu. Veškeré odpadní vody musí být před vypouštěním do vod 

povrchových (do Karvinského potoka) vyčištěny v nově vybudované KČOV. 

V mezidobí budou také sedimentační nádrže Pohraniční kolonie a nádrž Doubrava 

1, využívány pro Důl Darkov a nádrže Doubrava 3 a Doubrava 4 budou využívány Dolem 

Karviná, závodem ČSA. Výhledově je v plánu, že do roku 2017 bude sedimentační nádrž 

Doubrava 1 využívána pro hydrotěžbu uhelných kalů plovoucími bagry a sedimentační 

nádrž Pohraniční kolonie bude sloužit jako úložiště flotační hlušiny. Nevyužitá odpadní 
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voda z procesu hydrotěžby bude následně čerpána zpět na Důl Darkov. Nádrž Doubrava 3 

a Doubrava 4 budou sloužit pro kumulaci veškerých odpadních vod z Dolu Karviná. 

Za pomocí plovoucí čerpací stanice v nádrži Doubrava 4 bude vratná voda odčerpána zpět 

na Důl Darkov, kde bude postupně využita při procesech úpravy uhlí (dle ústního sdělení 

pana Zydera). 

Podle podkladů studie bude využitý prostor sedimentační nádrže Doubrava 2 

pro plánovanou realizaci KČOV, kdy veškerá odpadní voda z Dolu Karviná, závodu ČSA 

bude přitékat z čerpací stanice právě do KČOV. Následně však bude probíhat rekultivace 

sedimentačních nádrží Doubrava 3 a Doubrava 4 a bude vybudován samostatný odvodný 

kanál skrz nádrže Doubrava 3 a Doubrava 4, s vyústěním do recipientu Karvinského 

potoka (dle ústního sdělení pana Zydera). 
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12. Analytická část 

Před započetím projekčních prací na výstavbu plánované KČOV je podle studie 

doporučeno společnosti OKD a.s., odebrat vzorky odpadních vod a provést laboratorní 

rozbor za účelem zjištění skutečné koncentrace biologicky rozložitelných látek (Studie 

ČOV z areálu Dolu Karviná, závod ČSA, 2011). 

12.1. Vybrané chemické ukazatelé jakosti vody 

Abych co nejlépe zhodnotila aktuální kvalitu vody, zaměřila jsem se na vybrané 

chemické ukazatele, které nejlépe charakterizují případné organické znečištění odpadních 

vod z areálu závodu ČSA. Po dohodě s vedoucí diplomové práce 

paní RNDr. Janou Novákovou Ph.D., jsem se zaměřila a vybrala tyto jakostní ukazatele: 

BSK5, CHSKcr, celkový fosfor, N-NH4+, amonné ionty, pH, NL, rozpuštěný kyslík 

a oxidačně - redukční potenciál. Odpadní vody bývají obecně zatíženy právě 

tímto znečištěním. 

12.2. Harmonogram odběrů vzorků odpadní vody z Dolu Karviná, závodu 

ČSA 

Celkově jsem provedla 4 analýzy vybraných chemických ukazatelů, z toho jednu 

jsem stanovovala laboratorně v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství 

v laboratoři Technologie a hospodaření s vodou na JA 417. Pro možnost srovnání výsledků 

jsem požádala prostřednictvím vodohospodáře OKD, a. s., pana Václava Zydera, o vstupní 

analýzu vzorků akreditovanou laboratoří Labtech s.r.o. v Paskově, kde následně 

byly provedeny i další stanovení vybraných ukazatelů ze vzorků odpadní vody. 
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Tabulka 16: Harmonogram odběrů vzorků odpadních vod 

HARMONOGRAM ODBĚRU VZORKŮ ODPADNÍCH 

VOD 

Důl Karviná - závod ČSA 

Datum měření Splašková voda 

Chladírenská 

voda 

21.11.2012 × × 

25.2.2013 ×  -  

21.3.2013 ×  -  

11.4.2013 ×  -  

Vysvětlivky: (*,,×“) termíny, kdy byla odebrána voda splašková a kdy chladící voda z kompresorů 

V přehledu znázorňuji harmonogram, kdy jsem provedla všechny odběry odpadní 

vody na Dole Karviná, závodu ČSA. Primárně jsem dne 21.11.2012 provedla odběr vzorků 

pro vstupní analýzu, kdy jsem odebrala vzorky splaškové vody z koupelen, které zahrnují 

i odpadní vodu ze sociálních zařízení a vzorky odpadní vody z chladících kompresorů, 

z areálu závodu ČSA. Další tři odběry jsem provedla v jednoměsíčním intervalu. Následně 

byly vzorky analyzovány v laboratoři Labtech a.s. v Paskově. Při vyhodnocování 

vybraných chemických ukazatelů pro vstupní analýzu splaškové vody z koupelen jsem 

využila laboratoř v prostorách Institutu environmentálního inženýrství - Technologie 

a hospodaření s vodou na JA 417. Pro následující tři vyhodnocení odběrů odpadní vody 

z areálu ČSA jsem využila spolupráci s již zmíněnou akreditovanou laboratoří. 

Při stanovení vybraných chemických ukazatelů jakosti odpadní vody jsem se řídila pokyny 

dle norem: 

ČSN EN 1899 – 1 (75 7517) Jakost vod – Stanoveni biochemicke spotřeby kyslíku 

po n dnech (BSKn), část 1: Metoda pro neředené vzorky. 

ČSN ISO 15715 (75 7521) Jakost vod – Stanoveni chemické spotřeby kyslíku 

dichromanem CHSK. 

ČSN EN 1189 (75 7465) Jakost vod – Stanoveni celkového fosforu – Spektofotometrická 

metoda s molybdenem amonným. 

ČSN EN 872 (757349) Jakost vod - Stanoveni nerozpuštěných látek – Metoda filtrace 

filtrem ze skleněných vláken. 

ČSN EN 26777 - Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku - Molekulární absorpční 

spektrofotometrická metoda. 
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12.3. Odběr vzorků 

Za účelem odběru vzorků z areálu závodu ČSA jsem použila polyethylenovou 

láhev o objemu 2 l a ruční odběrák. Jak už bylo zmíněno, vzorky odpadní vody jsem 

odebrala také pro laboratoř Labtech, která rovněž provedla chemickou analýzu vybraných 

chemických ukazatelů. Všechny vzorky jsem odebírala z centrální šachtice, kde stékají 

veškeré splaškové vody z koupelen, které zahrnují také odpadní vodu ze sociálních 

zařízení. Při vstupní analýze jsem provedla odběr také odpadní vody z chladících 

kompresorů a rovněž splaškovou vodu z koupelen a sociálních zařízení z centrální 

šachtice. Po domluvě jsem tento vzorek odpadní vody z chladících kompresorů odebrala 

jednorázově, z důvodu stálosti koncentrace látek. Z tohoto důvodu jsem následně zahájila 

pravidelný jednoměsíční odběr jen splaškové vody z koupelen a sociálních zařízení 

z areálu závodu ČSA. 

 

Obrázek 18: Centrální šachtice připravená k odběru splaškové vody z koupelen (Foto: Kadulová, 2013) 

Vzorky pro vstupní analýzu jsem odebrala v 8:00 hod, kdy končila noční směna 

a následovala ranní směna. Při následujících třech odběrech tj. 25.2.2013, 21.3.2013 

a 11.4.2013 jsem odebrala vzorky odpadní vody v 11:00 hod, kdy začala ranní směna 

a vzorky jsou nejvíce koncentrované. Veškeré odběry proběhly pod odborným dohledem 
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zaměstnance akreditované laboratoře Labtech. Následně byly vzorky neprodleně 

transportovány do laboratoře Technologie a hospodaření s vodou na JA 417 

a do akreditované laboratoře Labtech v Paskově. Při převozu vzorků jsem se řídila podle 

pokynů normy ČSN ISO 5667-3 (Jakost vod - Odběr vzorků - Pokyny pro konzervaci 

vzorků a manipulace s nimi). 

12.4. Vstupní analýza prováděná v laboratoři JA 417 

V prostorách Institutu environmentálního inženýrství - v laboratoři Technologie 

a hospodaření s vodou na JA 417, jsem provedla primární vstupní analýzu.  Do laboratoře 

Institutu jsem transportovala vzorky splaškové vody z koupelen zahrnující odpadní vodu 

ze sociálních zařízení. V laboratoři jsem se zaměřila na tyto vybrané chemické ukazatele: 

BSK5, CHSKcr, celkový fosfor, N-NH4+, amonné ionty, pH, NL, rozpuštěný kyslík 

a oxidačně - redukční potenciál. 

12.4.1. Reakce vody pH 

Pro měření hodnoty pH při vstupní analýze jsem použila digitální pH metr firmy 

WTW, kdy před měřením jsem provedla kalibraci. 

12.4.2. Oxidačně – redukční potenciál 

Při stanovováni předchozího ukazatele pH pomocí digitálního pH metru firmy 

WTW, je možné díky zabudované funkci Redox a příslušné elektrody, měřit i hodnoty 

oxidačně – redukčního potenciál. 

12.4.3. Rozpuštěný kyslík 

Rozpuštěný kyslík umožňuje sledovat přítomnost (nebo nepřítomnost) kyslíku, 

což zapříčiňuje buď aerobní nebo anaerobní pochody ve vodách. Množství rozpuštěného 

kyslíku jsem stanovila pomocí metody: jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku 

s přídavkem azidu. Při stanovení tohoto chemického ukazatele jsem postupovala opět 

podle příslušného návodu. 

12.4.4. Biochemická spotřeba kyslíku 

Při stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) jsem postupovala dle návodu 

standardní zřeďovací metody. Veškeré návody, které jsem použila i při stanovování 
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ostatních chemických analýz, vypracovala paní Ing. Martina Nováčková, laborantka 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

BSK5 se stanoví jako rozdíl koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vzorku 

před proběhnutím a po proběhnutí biochemické oxidace organických látek při uzančně 

standardizovaných podmínkách inkubace vzorku. Stanovený úbytek rozpuštěného kyslíku 

(tj. hodnota BSK5) je úměrný obsahu biochemicky rozložitelných organických látek 

ve vzorku vody (Nováčková, 2012). 

12.4.5. Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným  

Při stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným (CHCKCr) jsem 

použila modifikovaná semimikrometodu dle standardního postupu v návodu. Výsledky 

jsem odečetla na spektrofotometru přímo v mg/l. 

12.4.6. Amoniakální dusík 

Pro stanovení amoniakálního dusíku jsem použila metodu s Nesslerovým činidlem 

absorpční spektrofotometrií, kdy jsem opět postupovala podle příslušného návodu 

(Nováčková, 2012). 

12.4.7. Nerozpuštěné látky 

Nerozpuštěné látky jsem určila pomocí gravimetrické metody dle standardního 

postupu podle návodu. 

Stanovení závisí na kvantitativním zachycení nerozpuštěných látek z přesně 

odměřeného objemu homogenního vzorku na filtru a ve zjištění hmotnosti těchto 

nerozpuštěných látek po vysušení při teplotě 105°C do konstantní hmotnosti 

(Nováčková, 2012). 

12.4.8. Fosfor 

Při stanovení veškerého fosforu jsem postupovala podle metody oxidačního 

rozkladu na rozpuštěné anorganické orthofosforečnany a jejich stanovení absorpční 

spektrometrií po reakci s molybdenanem amonným a po redukci askorbovou kyselinou. 

Postupovala jsem opět podle příslušného návodu (Nováčková, 2012). 
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12.5. Jakostní ukazatelé stanovené akreditovanou laboratoří Labtech a. s. 

Celkově byly provedeny čtyři chemické analýzy (z toho jedna vstupní analýza) 

prostřednictvím akreditované laboratoře v Labtech a.s. v Paskově. Vstupní analýza 

byla zahájena 21.11.2012 v 8 hod, kdy byly odebrány a vyhodnoceny vzorky splaškové 

vody z koupelen a odpadní vody z chladících kompresorů. Další tři odběry proběhly 

v termínech 25.2.2013, 21.3.2013, 11.4.2013 vždy v 11 hod po ranní směně. 

Během každého odběru byl odejmut objem 2l odpadní vody do polyethylenového kanystru 

pro prostý vzorek. Laboratorně byly vyhodnoceny tyto vybrané chemické ukazatelé: pH, 

BSK5, CHSK, NL, RL, N-NH4+ a amonné ionty.  

Při stanovení vybraných chemických ukazatelů jakosti odpadní vody – splaškové vody 

z koupelen, zahrnující odpadní vodu ze sociálních zařízení, se laboratoř Labtech řídila 

pokyny dle norem: 

ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků, část 1: Pokyny pro návrh 

programu odběru vzorků. 

ČSN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod- Odběr vzorků, část 3: Pokyny pro konzervaci 

vzorků a manipulace s nimi. 

ČSN ISO 5667-10 (757051) - Jakost vod. Odběr vzorků, část 10: Pokyny pro odběr vzorků 

odpadních vod. 

ČSN ISO 5667-14 (757051) - Jakost vod - Odběr vzorků, část 14: Pokyny k zabezpečování 

jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi. 

ČSN EN ISO 19458 (757801) - Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu. 

Pro stanovení RL a NL použila laboratoř filtraci vzorků filtrem ze skleněných vláken 

s porozitou 0,7-1,3 µm, jejichž výrobcem je firma Filpap. Pro stanovení CHSKCr 

byl vzorek fixován H2SO4 na pH 1 až 2(Protokol o zkoušce Labtech, 2013). 

Vždy byl odebrán prostý vzorek (Protokol o zkoušce Labtech, 2013). 

 

Při stanovení vybraných chemických ukazatelů jakosti chladící vody z kompresorů 

se laboratoř Labtech řídila pokyny dle norem: 

ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků, část 1: Pokyny pro návrh 

programu odběru vzorků. 
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ČSN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod- Odběr vzorků, část 3: Pokyny pro konzervaci 

vzorků a manipulace s nimi. 

ČSN ISO 5667-10 (757051) - Jakost vod. Odběr vzorků, část 10: Pokyny pro odběr vzorků 

odpadních vod. 

ČSN ISO 5667-14 (757051) - Jakost vod - Odběr vzorků, část 14: Pokyny k zabezpečování 

jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi. 

ČSN EN ISO 19458 (757801) - Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu. 

Pro stanovení RL a NL použila laboratoř stejnou filtraci vzorků jako u odpadní 

vody, filtrem ze skleněných vláken s porozitou 0,7-1,3 µm, jejichž výrobcem je firma 

Filpap. Pro stanovení CHSKCr byl vzorek fixován H2SO4 na pH 1 až 2 a pro stanovení 

CHSKMn byl také vzorek fixován H2SO4 na pH 1 až 2. Při stanovení kovů použila laboratoř 

fixaci vzorku HN03 na pH 1 až 2 a následně došlo k rozkladu vzorku v MW peci. Stejně 

jako u splaškové vody z koupelen, byl i v případě odpadní vody z chladících kompresorů, 

odebrán prostý vzorek (Protokol o zkoušce Labtech, 2013). 
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13. Prezentace výsledků 

V této kapitole se budu věnovat vyhodnocení všech výsledků vybraných 

chemických ukazatelů jak stanovovaných v laboratoři Technologie a hospodaření s vodou 

na JA 417, tak výsledkům vyhodnocených akreditovanou laboratoří Labtech a.s.  

Výsledky vstupní analýzy – splašková voda z koupelen z areálu ČSA 

Tabulka 17: Vstupní analýza vybraných chemických ukazatelů splaškové vody z koupelen 

Vstupní analýza 

Splašková vod z koupelen - Důl Karviná, závod ČSA 

Datum měření 21.11.2012 

pH 6,4 

BSK5 [mg/l] 99,3 

CHSKCr [mg/l] 221 

NL [mg/l] 84 

N-NH4+ [mg/l] 25,3 

Redox. Potenciál [mv] 33,8 

P [mg/l] 3 

rozpuštěný O2 [%] 44 

 

Z přehledu z vyhodnocených vybraných chemických ukazatelů jsou celkové 

výsledné hodnoty poměrně nízké. Což může souviset ze skutečností, že vzorky 

byly odebrány v 8:00 hod, tj. po koupeli po skončení noční směny, což mohlo zapříčinit 

mnohonásobné smísení a zředění splaškové vody z koupelen právě vodou ze sprchování. 

Mohlo tak dojít k zředění odpadní vody a poté k ovlivnění koncentrací organického 

znečištění ve vzorcích. 

Odběr splaškové vody z koupelen jsem prováděla vždy z centrální šachtice 

(z vnitroareálové jednotné kanalizace), právě díky této jednotné kanalizaci nelze provést 

odběr přímo z ústí potrubí, protože odpadní voda stéká pod Správní budovu z několika 

potrubí, pokud by vzorek byl odebrán přímo z potrubí, nebyl by objektivní, ale pouze dílčí 

vzorek z jednoho objektu.  
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13.1. Hodnota pH 

Výsledná hodnota pH splaškové vody z koupelen a ze sociálních zařízení z areálu 

ČSA dosáhla hodnoty 6,4. Tato hodnota poukazuje na spíše neutrální charakter odpadní 

vody. Pokud by tyto odpadní vody byly hodnoceny podle NV č. 229/2007 emisní standard 

hodnoty pH, pro vypouštění odpadních vod pro průmyslový obor (těžba černého uhlí 

a černouhelných briket), se pohybuje v rozmezí 6-9.  

Tabulka 18: Emisní standardy podle NV č. 229/2007 

OKEČ Průmyslový obor/ukazatel Jednotka Přípustné hodnoty „p“* 

101000 

Těžba černého uhlí a černouhelných 

briket 
  

 

pH - 6-9 

 

Naměřená hodnota pH ve vzorku odpadní vody dosáhla minimální přípustné hodnoty, 

ale zároveň nepřesáhla přípustnou hodnotu. 

 

13.2. Výsledné hodnoty splaškové vody z areálu ČSA 

 

13.2.1. BSK5 

V Tabulce 19 jsou uvedeny hodnoty biochemické spotřeby kyslíku za jednotlivá 

měření, kdy během měření v únoru (25.2.2013) výsledné hodnoty byly nejnižší 

tj. 90,8 mg/l. Nejvyšší koncentrace byla v březnu (21.3.2013) a nabývala hodnoty 154 

mg/l. 

 

Tabulka 19: Výsledné hodnoty BSK5 

Datum měření BSK5 [mg/l] 

21.11.2011 99,3 

25.2.2013 90,8 

21.3.2013 154 

11.4.2013 116 

Aritmetický průměr 115 
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Podle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. hodnoty emisních standardů ukazatelů 

přípustného znečištění odpadních vod BSK5 jsou přípustné v rozmezí 25 – 59 mg/l, 

což podle aritmetického průměru výsledných hodnot odpadní vody byl emisní standard 

překročen téměř dvakrát. Během březnového měření, kdy hodnota koncentrace nejvyšší, 

byl však limit překročen skoro trojnásobně. 

13.2.2. CHSKCr 

Hodnoty koncentrace chemické spotřeby kyslíku se pohybovaly od koncentrace 

221 mg/l, následně koncentrace mírně vzrostla na 243 mg/l až na hodnotu 320 mg/l. 

Aritmetický průměr výsledných hodnot dosahuje koncentrace 255 mg/l. 

 

Tabulka 20: Výsledné hodnoty CHSKCr 

Datum měření CHSKCr [mg/l] 

21.11.2011 221 

25.2.2013 243 

21.3.2013 320 

11.4.2013 234 

Aritmetický průměr 255 

 

Ve všech případech byly podle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. hodnoty emisních 

standardů ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod CHSKCr, výrazně překročeny. 

Hodnoty emisních standardů jsou přípustné v rozmezí 120 – 170 mg/l. 

13.2.3. NL 

Minimální koncentrace nerozpuštěných látek byla vyhodnocena během vstupní 

analýzy v listopadu (21.11.2012) tj. 84 mg/l, obdobně tomu tak bylo i během analýzy 

v dubnu (11.4.2013) tj. 88 mg/l. Nejvyšší hodnota byla vyhodnocena v březnu (21.3.2013), 

kdy se zvýšila na 140 mg/l. 

 

Tabulka 21: Výsledné hodnoty nerozpuštěných látek 

Datum měření NL [mg/l] 

21.11.2011 84 

25.2.2013 91 

21.3.2013 140 

11.4.2013 88 

Aritmetický průměr 101 
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Podle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. hodnoty emisních standardů ukazatelů 

přípustného znečištění odpadních vod pro nerozpuštěné látky, jsou přípustné koncentrace 

v rozmezí 30 – 60 mg/l. Což znamená, že ve všech případech byly překročeny přípustné 

emisní limity a při březnovém měření dokonce dvakrát. 

13.2.4. Amoniakální dusík 

Ve všech případech měření výsledky dosahovaly velmi podobných hodnot. 

Během vstupní analýzy v listopadu (21.11.2012) dosahovala koncentrace amoniakálního 

dusíku hodnoty 25,3 mg/l, v únoru (25.2.2013) 27,1 mg/l a v březnu (21.3.2013) 34,5 mg/l 

a v dubnu (11.4.2013) 37,9 mg/l. 

 

Tabulka 22: Výsledné hodnoty amoniakálního dusíku 

Datum měření N-NH4+  [mg/l] 

21.11.2011 25,3 

25.2.2013 27,1 

21.3.2013 34,5 

11.4.2013 37,9 

Aritmetický průměr 31 

 

 

Ve srovnání s Nařízením vlády č. 23/2011 Sb., hodnoty emisních standardů 

ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod amoniakálním dusíkem jsou přípustné 

koncentrace v rozmezí 15 – 30 mg/l. Aritmetický průměr tj. 31 mg/l poukazuje 

na skutečnost, že přípustný emisní standard byl jen minimálně překročen.  

13.2.5. Fosfor 

Hodnota celkového fosforu byla stanovena po domluvě pouze v jednom případě 

v dubnu (11.4.2013), a to za účelem zjištění orientační koncentrace celkového fosforu. 

Důvodem byl fakt, že pokud se jedná o KČOV s EO > 2001, podle Nařízení vlády 

č. 23/2011 Sb., obvykle se tento ukazatel stanovuje. V případě orientačního zjištění 

koncentrace celkového fosforu u splaškové vody z koupelen, zahrnující i odpadní vodu 

ze sociálních zařízení, jednorázové stanovení se jeví jako dostačující.  
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Běhen dubnového odběru (11.4.2013) dosáhla hodnota celkového fosforu 4,4 mg/l, 

což ve srovnání s Nařízením vlády č. 23/2011 Sb., hodnoty emisních standardů ukazatelů 

přípustného znečištění odpadních vod fosforem, jsou koncentrace přípustné v rozmezí 3 –

 8 mg/l. Hodnota koncentrace celkového fosforu během dubnového měření 

tak nepřekročila přípustné emisní standardy. 

 

13.3. Výsledky jakostních ukazatelů odpadní vody z chladících kompresorů 

z areálu ČSA 

V následující Tabulce 23, jsou uvedeny výsledné koncentrace vybraných jakostních 

ukazatelů ve vzorcích odpadní vody – z chladících kompresorů, při vstupní analýze 

(25.11.2012). 

Tabulka 23: Výsledné hodnoty odpadní vody z chladících kompresorů 

Vstupní analýza 

Chladící voda z kompresorů - Důl Karviná, závod ČSA 

Datum měření 21.11.2012 

pH 8,7 

CHSKMn [mg/l] 2,3 

CHSKCr [mg/l] <15  

NL [mg/l] <10  

RL 105°C [mg/l] 350 

Fe [mg/l] 0,061 

Ca [mg/l] 58 

Mg [mg/l] 10,5 

 

Chladící vodu z kompresorů lze rovněž obecně zařadit mezi odpadní vody, v rámci 

podniku OKD a.s. je s nimi nakládáno jako s odpadní vodou. 

13.3.1. Hodnota pH 

Výsledná koncentrace pH z odpadní vody z chladících kompresorů areálu ČSA 

dosáhla hodnoty 8,7. Tato hodnota vykazuje zásaditý charakter. Pokud by tyto odpadní 

vody byly hodnoceny podle NV č. 23/2011 Sb., podle OKEČ, emisní standard hodnoty pH, 

pro vypouštění odpadních vod pro průmyslový obor (těžba černého uhlí a černouhelných 

briket), nebyl by limit překročen a dosáhl přípustné koncentrace znečištění. 
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13.3.2. CHSK 

Chemická spotřeba kyslíku u této odpadní vody dosáhla velmi malé hodnoty 

2,3 mg/l. Podle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. hodnoty emisních standardů ukazatelů 

přípustného znečištění odpadních vod CHSK jsou přípustné v rozmezí 120-170 mg/l, 

což podle výsledné hodnoty odpadní vody z chladících kompresorů nedosáhla 

ani minimální přípustné koncentrace.  

13.3.3. NL 

Stejně jako u předchozího ukazatele, výsledná koncentrace nerozpuštěných látek, 

který byla menší než 10 mg/l, podle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. hodnoty emisních 

standardů ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod nerozpuštěných látek, 

jsou přípustné v rozmezí 30 - 60mg/l, tudíž výsledné množství organického znečištění 

je zanedbatelné. 

13.3.4. RL 

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. hodnoty emisních standardů ukazatelů přípustného 

znečištění odpadních vod neudává rozmezí přípustné koncentrace znečištění rozpuštěných 

látek a nejsou stanoveny ani limity podle odvětví průmyslové činnosti a především podle 

odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), je výsledná hodnota rozpuštěných 

látek 350 mg/l přípustná. 

13.3.5. Fe 

Výsledná hodnota železa byla naměřena o koncentraci 0,061 mg/l v porovnání 

podle OKEČ, kdy přípustná hodnota jsou 3 mg/l, nedošlo tudíž k překročení emisních 

limitů. 

13.3.6. Mn 

Koncentrace manganu 0,016 mg/l v porovnání podle OKEČ, kdy hodnota 1 mg/l 

je přípustná hodnota, nebyla překročena, nebyl tak překročen přípustný limit emisních 

standardů. 

13.3.7. Ca, Mg 

Výsledné hodnoty koncentrace vápníku dosahovaly 58 mg/l a hodnoty koncentrace 

hořčíku 10,5 mg/l. Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. hodnoty emisních standardů ukazatelů 

přípustného znečištění odpadních vod neudává rozmezí přípustné koncentrace znečištění 
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vápníku a hořčíku a nejsou stanoveny ani limity podle odvětví průmyslové činnosti 

a především podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), jsou výsledné 

hodnoty přípustné. 
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13.4. Hodnocení výsledků 

Při vstupní analýze téměř všechny hodnoty jakostních ukazatelů překročily 

přípustné hodnoty emisních standardů podle NV č. 23/2011. Stejně tak tomu bylo 

i při vyhodnocení výsledků u dalších vzorků splaškové vody z koupelen, které zahrnují 

také odpadní vodu ze sociálních zařízení z areálu ČSA. U jakostního ukazatele BSK5 byly 

překročeny přípustné hodnoty dvakrát, u jakostního ukazatele CHSKCr jednou, taktéž tomu 

bylo i v případě NL. Oproti tomu hodnoty koncentrace amoniakálního dusíku překročily 

přípustný emisní standard jen mírně, téměř v zanedbatelném množství. Hodnota 

koncentrace celkového fosforu dosáhla přípustné hodnoty emisních standardů podle 

NV č. 23/11. 

 

U odpadní vody z chladírenských zařízení z areálu ČSA byly výsledné hodnoty 

v porovnání s přípustnými emisními standardy podle NV č. 23/2011 poměrně nízké. 

Odpadní vody z chladírenských zařízení z areálu ČSA tudíž nepřekročily přípustné emisní 

standardy. 

 

Tabulka 24: Výsledné hodnoty vybraných chemických ukazatelů ve splaškových vodách z areálu ČSA 

Výsledné hodnoty vybraných chemických ukazatelů ve splaškových vodách z areálu ČSA 

Datum měření BSK5 [mg/l] CHSKCr [mg/l] NL [mg/l] N-NH4+ [mg/l] 

21.11.2012  99,3 221 84 25,3 

25.2.2013 90,8 243 91 27,1 

21.3.2013 154 320 140 34,5 

11.4.2013 116 234 88 37,9 

Aritmetický průměr 115 255 101 31 
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14. Návrhové parametry a výpočty pro plánovanou KČOV 

Pro výpočet vlastních parametrů KČOV je potřeba znát spotřebu pitné vody, 

množství splaškových odpadních vod a množství znečištění. Pro výpočet množství 

splaškových vod je počítáno s aritmetickým průměrem, což představuje 

2 545 ekvivalentních obyvatel. To znamená v podílu populační ekvivalent, jedním 

ekvivalentním obyvatelem, tj. míra znečištění vyjádřená organickým biologicky 

odbouratelným zatížením s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku což představuje 

hodnota 60g BSK5/den. Spotřeba vody, která je potřeba pro občanskou a technickou 

vybavenost u venkovských obcí do 1000 obyvatel, představuje hodnota 20 l/os/den. 

Dle normy ČSN 75 6401 (ČOV > 500 EO), je specifická spotřeba vody navrhována 

150 l/os/den (Nováková et al., 2006). 

 

Tabulka 25: Celkový počet zaměstnanců na směnách 

Počet zaměstnanců na směně 

Datum odběru Důl Povrch Celkem 

21.11.2012 2 190 464 2 654 

25.2.2013 2 136 403 2 539 

21.3.2013 2 015 422 2 437 

11.4.2013 2 126 422 2548 

Aritm.průměr 2 117 428 2 545 

 

Množství odpadních vod 

 

1) Průměrný denní bezdeštný přítok odpadní vody 

Qd  = Qprům.· (S H20 + S H20v) 

Qd = 2545· (150 + 20) = 432 650 l/den = 432,65 m
3
/den = 432,65/24 = 18 m

3
/h 

Qd = 432,65 m
3
/den 

 

Kde: 

Qd – množství odpaních vod 

Qprům. = průměrný počet zaměstnanců 

SH20 - spotřeba vody 

SH20V – spotřeba vody u obcí 
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2) Maximální denní bezdeštný přítok odpadní vody 

Qmax = Qd · kd  

Qmax = 432,65 · 1,5 = 648,97 m
3
/den = 648,97/24 = 27 m

3
/h =  27/3,6 = 7,5 l/s 

Qmax = 648,97 m
3
/den  

 

Kde: 

Qmax =  maximální denní bezdeštný přítok odpadní vody 

Qd = množství odpadních vod 

 kd = koeficient denní nerovnoměrnosti (kd = 1,5) 

 

3) Maximální hodinový bezdeštný přítok odpadní vody 

Qh = (Qd · kd·kh)/24 

Qh =  (432,65 · 1,5 · 2,2)/24 = 59,48 m
3
/h = 59,48/3,6 = 16,52 l/s 

Qh =  59,48 m
3
/h 

 

Kde: 

Qh – maximální hodinový bezdeštný přítok odpadní vody 

Qd – množství odpadních vod 

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti (kd = 1,5) 

 kh - koeficient hodinové nerovnoměrnosi (kh = 2,2) 

 

Splašková kanalizace 

Obecně by měla tato kanalizace být navržena pro odvedení dvojnásobného 

maximálního hodinového průtoku splašků, což je tedy 118,96 m3/h (2· Qh), (Nováková et 

al.,  2006). 

 

Znečištění splašků na přítoku do čistírny odpadních vod 

K výpočtu průměrných hodnot přitékajícího znečištění v odpadních vodách je 

potřeba průměrný bezdeštný denní přítok Qd. Specifická produkce znečištění na 1 

obyvatele za den vychází 60 g BSK5 a 55 g nerozpuštěných látek (Nováková et al., 2006). 
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5) Koncentrace BSK5 na přítoku čistírny odpadních vod 

Qd = 432,65 m
3
/den  

BSK5 = 2545 · 60 = 152 700 g/den 

152 700 g BSK5/ 432,65 m
3
/den = 352,94 g BSK5/m

3
 

 

6) Koncentrace NL na přítoku čistírny odpadních  vod 

Qd = 432,65 m
3
/den  

NL = 2545 · 55 = 139 975 g/den 

139 975 g NL / 432,65 m
3
/den = 323,52 g NL/ m

3 
. 

 

Organické znečištění splašků BSK5 je 352,94 g/m
3 

a znečištění NL je 323,52 g/m
3
. 

 

7) Účinnost odstranění organických látek 

c = 0,09 · c0 + 1,95 

c = 0,09 · 323,52 + 1,95 

c =  31 mg/l 

 

Kde: 

c = průměrná denní koncentrace odtékající vody 

c0 = průměrná denní koncentrace BSK5 na přítoku filtračního pole (mg/l). 

 

8) Účinnost odstranění NL 

c = 0,07 · c0 + 4,88 

c = 0,07 · 323,52 + 4,88 

c = 27,52 mg/l 

Kde: 

c = průměrná denní koncentrace odtékající vody 

c0 = průměrná denní koncentrace NL na přítoku filtračního pole (mg/l), (Kolek, 2005). 
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Základní návrhové parametry plánované KČOV 

Mezi základní návrhové parametry filtračního tělesa patří plocha, objem, 

hydraulické zdržení a doba zdržení. Obecně se počítá s hloubkou filtračního lože 0,8 m, 

která je zvolena s ohledem na mokřadní vegetaci, aby bylo umožněno prorůstání 

kořenových systémů celou hloubkou lože. Sklon filtračního lože se obecně navrhuje 

vodorovný, aby jej bylo možné v případě potřeby zaplavit (př. pro vytěsnění nežádoucích 

plevelů). Obvykle se doporučuje sklon 0 – 1 % (Nováková et al., 2006). 

 

9)  Plocha kořenového lože 

A = Qd・(ln C0 – lnc)/KBSK  

A = 432,65 · (ln 323,52 – ln 31) / 0,1 

A = 10 139 m
2 

Kde: 

A = plocha filtračních polí (m
2
) 

Qd = průměrný průtok odpadní vody (m
3
/den) 

C0, c = průměrná denní koncentrace BSK5 na přítoku a odtoku filtračního pole (mg/l) 

KBSK = reakční konstanta (KBSK = 0,1 m/den), (Kolek, 2005). 

 

Potřebná plocha pro 2 543 obyvatel je 10 139 m
2
 a specifická plocha pro jednoho EO 

je 3,98 m
2
. 

 

10) Objem filtračního prostředí KČOV 

V = A · d 

V = 10 139 · 0,8 

V = 8 111 m
3
 

Kde: 

A = plocha kořenového pole (m
2
) 

d = hloubka lože (m), (d = 0,8 m) 

 

11) Hydraulická doba zdržení odpadní vody ve filtračním prostředí 

t = V ·  n / Qd= A · d · n / Qd 
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t = 8 111 · 0,8 · 0,35 / 432,65 

t = 5,24 dne 

 

Kde: 

A = plocha kořenového pole (m
2
) 

d = hloubka lože (m), (d = 0,8 m) 

n = pórovitost zemního lože, obecně zvoleno 0,35 

Qd = průměrný průtok odpadní vody (m
3
/den).
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15. Diskuze 

Kořenová čistírna, jako návrhové variantní řešení pro likvidaci odpadních vod 

na Dole Karviná, závodu ČSA, je díky důlnímu prostředí velmi specifická. Obecné normy, 

které se vztahují na odpadní vody z průmyslu, není možné striktně aplikovat právě 

na tyto  odpadní vody ze závodu ČSA, neboť jejich složení a kvalita se od ostatních 

odpadních vod značně liší. Z tohoto důvodu je hodnocení těchto vod poměrně složité. 

Avšak plánovaná reorganizace na Dole Karviná, závodu ČSA nabízí možnost využít 

přírodní způsoby čištění odpadních vod a aplikovat soustavu umělého mokřadního systému 

na stávající sedimentační nádrž Doubrava 2. Tento alternativní způsob čištění odpadních 

vod využívá především součinnost mokřadních rostlinám, které se rovněž hojně vyskytují 

na nynějších sedimentačních nádržích Doubrava 1 až Doubrava 4. 

Současnou likvidaci odpadních vod ze závodu ČSA jsem mohla zhodnotit 

sledováním jakosti splaškových vod z koupelen, zahrnující i odpadní vody ze sociálních 

zařízení a jakosti odpadní vody z chladících kompresorů. Situaci znesnadňuje fakt, 

že sledované splaškové odpadní vody z koupelen z areálu ČSA stékají do jednotné 

kanalizační sítě, kde stékají jak srážkové vody, tak voda během období tání sněhu. 

Díky jednotnému kanalizačnímu systému tak dochází ke smísení splaškových a ostatních 

vod, proto nelze jednoznačně říci, že se jedná o odpadní vody z průmyslového odvětví. 

Výsledné hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů splaškové vody z koupelen 

a z chladících kompresorů ze závodu ČSA jsou různorodé a závisí na mnoha faktorech. 

Jedním z nich je počet zaměstnanců během jednotlivých směn a počet zaměstnanců 

na směně v Dole a na povrchu Dolu. Důležitou roli hrají rovněž již zmiňované srážkové 

vody stékající do jednotné kanalizační sítě. 

Výstavba kořenové čistírny odpadních vod mezi laickou populací v České 

republice, stále evokuje předsudky a nedůvěru k jednoduchosti zařízení. Málokdo však ví, 

že výstavbou KČOV tak vznikne v krajinně zcela nový krajinný prvek a mokřadní biotop, 

což přispívá k udržení ekologické stability ekosystému a také KČOV plní estetickou 

funkci. Obecně nesou kořenové čistírny odpadních vod mnoho pozitivních skutečností 

z provozního, konstrukčního i ekonomického hlediska, ale také i ty negativní. Výhody 

výstavby KČOV však významně převažují. 
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Výhody KČOV: 

- Jednoduché a rychlé konstrukční řešení, včetně realizace stavby. 

- Minimální provozní náklady, související s nulovou spotřebou energie. Potřeba 

minimální obsluhy.  

- Schopnost zabezpečit čištění různých druhů odpadních vod při nestálém průtoku, 

při vzniklém nárazovém znečištění i při sezónních hodnotách znečištění odpadních vod. 

- Oproti klasickým ČOV, jsou KČOV mnohem méně náchylné k haváriím systému. 

- Nenarušení krajinného rázu, KČOV lze označit za ekologickou stavbu, která zabraňuje 

erozi půdy. 

- Jako umělá mokřadní plocha vytváří příznivé mikroklimatické podmínky v lokalitě. 

- Do budoucna možnost řešení využití biomasy i bioplynu. 

- Čistící účinek se zpravidla dostaví již od zahájení provozu (Nováková et al., 2006, 

Vymazal, 2011). 

Nevýhody KČOV: 

- Nároky na větší rovinnou plochu stavby. Z tohoto důvodu jsou prozatím v České 

republice využívány KČOV do 1000 EO. 

- Nižší účinnost při odbourávání nutrientů N, P. 

- Nelze řídit technologický proces čištění, automaticky s využitím softwaru.  
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16. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení fungování a využití plánované KČOV 

pomocí umělých mokřadních systémů a biologických procesů, které v nich přirozeně 

probíhají. Využití plánované KČOV se jeví jako nejvhodnější řešení, využívající 

biologické čistírenské technologie pomocí přírodních způsobů čištění odpadních vod. 

Zhodnotila jsem současnou situaci zájmového území s výhledovým 

opatřením plánované výstavby KČOV. Posoudila jsem stávající systém odpadních vod 

rozdílné kvality a množství odváděny nynějším systémem vnitro areálové jednotné 

kanalizace. Nastínila jsem také návrh budoucí reorganizace na Dole Karviná, závodu ČSA, 

která bude zahájena již v letošním roce a výhledově ukončena v roce 2017. Dále jsem 

posoudila navrhované řešení plánované realizace KČOV z ekonomického a ekologického 

hlediska. Zvolená možná technologie variantního řešení byla aplikována na zájmové 

území. 

Sledování jakosti odpadní vody na Dole Karviná, závodu ČSA jsem zahájila 

v listopadu 2012 a ukončila v dubnu 2013. V prvé řadě jsem provedla vstupní analýzu, 

kdy jsem zhodnotila vzorky odpadní vody a to pro splaškové vody, zahrnující i splaškové 

vody ze sociálních zřízení a odpadní vodu z chladicího zařízení ze závodu ČSA. Následně 

jsem v období únor až duben 2013 odebírala vzorky odpadní vody, a to splaškové vody 

ze závodu ČSA. Veškeré vzorky byly analyzovány akreditovanou laboratoří, kde byly 

vybrané ukazatele kvalitativně zhodnoceny.  

Získané výsledky jsem srovnala s platnou legislativou, tj. s NV č. 23/2011 Sb.,   

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech a především podle odvětvové klasifikace ekonomických činností 

(OKEČ) vydané Českým statistickým úřadem.  

Dále jsem porovnala možnosti technického řešení likvidace odpadních vod na Dole 

Karviná, závodu ČSA a zhodnotila návrhové parametry pro plánovanou KČOV. 
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Možnosti fungování a ověření vybrané návrhové technologie jsem prodiskutovala 

s panem prof. Vymazalem na ústní konzultaci v Praze, který hodnotí KČOV jako pozitivní 

a možné řešení problematiky likvidace odpadních vod na Dole Karviná, závodu ČSA 

a do budoucna vidí v KČOV velký potenciál (dle ústního sdělení pana prof. Vymazala). 
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