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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o stávajících zařízeních pro čištění odpadních vod 

z malých zdrojů znečištění (do 50 EO), zejména legislativních požadavcích na taková 

zařízení, požadavcích na účinnost čištění a jejich ekonomického porovnání. 

V bakalářské práci je uveden modelový příklad čištění odpadních vod ze 

samostatně stojícího rodinného domu, který se vzhledem k neplnění závazku České 

republiky vůči Evropské unii na odkanalizování obcí a výstavbu centrálních čistíren 

odpadních vod a stále více se rozrůstající zastavěnosti intravilánu bez veřejné kanalizační 

sítě odpadních vod, zpracovává z hlediska likvidace domovních splaškových vod stále 

častěji. 

Součástí bakalářské práce je popis technologických úprav stávajícího zařízení na 

likvidaci odpadních vod – septiku, které vedou ke zvýšení jeho účinnosti a bezpečnosti.  

Klíčová slova 

Intravilán; účinnost čištění; septik s bionosičem; štěrkový filtr; aerobní čištění; 

anaerobní čištění; bionosič 

Summary 

The bachelor thesis disserts on the existing waste water a treatment facilities from 

small pollution sources (up to 50 equivalent inhabitants), mainly on legislation 

requirements for such facilities, on demands on the treatment efficiency and on their 

economic comparison. The bachelor thesis includes a model case of standalone family 

house waste water a treatment what is designed more and more often, regarding to defaults 

by the Czech Republic to European Unie of villages sewage draining and central waste 

water treatment plants construction and regarding to the increasingly built-up of urban area 

without public sewage network. The description of technology modifications of the 

existing waste water facilitiy - digestion tank - leading to its efficiency and safety increase 

is also part of the bachelor thesis. 

Keywords 

Urban area; treatment efficiency; digestion tank with bio-carrier; gravel filter; 

aerobic waste water treatment; anaerobic waste water a treatment; bio-carrier 



Seznam použitých zkratek 

BAT Best Advertising Technology - nejlepší, technicky a ekonomicky známé 

technologie 

BSK5 biochemická spotřeba kyslíku – spotřeba kyslíku, kterou mikroorganismy ve 

vzorku dané odpadní vody odeberou za 5 dnů, aniž by přitom byl kyslík do 

vody dodáván. V užším smyslu udává spotřebu kyslíku na rozklad 

organických látek. Pokud se kyslík spotřebovává i na oxidaci anorganických 

látek, tak se tato část spotřeby odečítá - např. kyslík spotřebovaný na 

nitrifikaci. 

ČOV  čistírna odpadních vod 

DČOV  domovní čistírna odpadních vod 

EO  ekvivalentní obyvatel, je definice nátoku znečištění 60 g BSK5.den
-1 

CHSKCr chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným  

KTJ  kolonie tvořící jednotky 

NL nerozpuštěné látky – odstranitelné mechanickou cestou – uvažuje se 55 g 

NL.EO
-1

 

N-NH4
+
 amoniakální dusík 

P (celk)  celkový fosfor 

RL rozpuštěné látky – dle ČSN 75 6402 (02/1998) se počítá 660 g RL na 1 m³ 

odpadní vody 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Řešení likvidace odpadních vod z malých zdrojů znečištění (do 50 EO), je 

z hlediska požadavku zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění „O územním plánování 

a stavebním řádu“, jedním z hlavních podkladů pro vydání stavebního povolení. Vzhledem 

ke skutečnosti, že se jedná o nakládání s vodami, je návrh a způsob čištění takových 

odpadních vod upraven zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění „Vodní zákon“ 

a povolování spadá pod příslušný odbor ochrany životního prostředí. 

Cílem této bakalářské práce je vybrat nejvhodnější zařízení pro likvidaci odpadních 

vod z typového rodinného domu pro 4 EO v oblasti bez veřejné kanalizační sítě. Úkolem 

práce je porovnat 3 běžné alternativy likvidace odpadních vod z hlediska legislativy, 

pořizovacích a provozních nákladů a dále podrobně popsat návrh technologické úpravy 

klasického 3komorového septiku, jejímž použitím má dojít ke zvýšení účinnosti čištění 

odpadních vod. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se začíná realizovat odkanalizování obcí na centrální 

ČOV (vč. Intenzifikací jednotlivých ČOV) a legislativnímu požadavku na napojení zdroje 

odpadních vod na veřejnou stokovou síť, je-li v dosahu, uvažuje se v modelu s provozem 

DČOV 10 let, během kterých bude uvažovaný rodinný dům přepojen na veřejnou stokovou 

síť s likvidací odpadních vod na centrální ČOV.  

Závěrem práce jsou uvedeny možností následné likvidace přečištěných odpadních 

vod. 
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2 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

2.1 Co je odpadní voda a proč je potřeba odpadní vody čistit 

„Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

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

použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení 

nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod“. 
[1] 

Odpadní vody z individuální výstavby (rodinný dům) vznikají běžnou lidskou 

činností a provozem domácnosti. Obsahuje rozpuštěné a nerozpuštěné látky. Rozpuštěné 

látky mohou být různé koloidní částice, nerozpuštěné látky jsou zejména kaly.  

Pojmem odpadní kal se označují směsi dvou nebo více odpadních látek. Nejméně 

jedna z těchto látek musí být přítomna v kapalném skupenství a vytvářet souvislou 

kapalnou fázi. Nejméně jedna další látka musí být přítomna v tuhém skupenství a musí být 

rozptýlena (dispergována) v souvislé kapalné fázi 
[2, 3, 4]

. 

„Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen 

zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich 

vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k 

nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se 

rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování 

nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a 

technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod“.
[1]

 

Lokální čištění odpadních vod se vsakem do horninového prostředí je dle zákona č. 

254/2001 Sb. v aktuálním znění možné, i když pouze ve výjimečných případech a na 

základě posouzení vlivu způsobu čištění na jakost podzemních vod.
 [1]
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2.2 Způsob likvidace odpadních vod 

2.2.1 Žumpa 

Jako nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod, alespoň z hlediska legislativy, 

se jeví vodotěsná nádrž neboli žumpa. Jedná se o těsnou bezodtokovou jímku (výrobek), 

která se dimenzuje dle ČSN 75 6081 (04/2007) „Žumpy“. Výhoda zařízení spočívá 

v nižších pořizovacích nákladech oproti dalším variantám a jeho jednoduché instalaci, kde 

dojde pouze k osazení do země (dle pokynů výrobce a k přihlédnutí na okolní podmínky) a 

zaústění ležaté kanalizace objektu. Jímka je bezodtoková, dochází tedy k postupnému 

zaplňování akumulačního prostoru odpadní vodou – velikost akumulačního prostoru je 

závislá na počtu připojených EO a intervalu vyvážení, obvykle je volen časový interval cca 

3 týdny. 
[5]

 

 

Obrázek 1: Technologické schéma žumpy 
[6] 

 

Žumpa jako taková není zařízení, které by snižovalo znečištění odpadní vody, a 

proto tyto vody nelze vypouštět do vod podzemních ani povrchových (v takovém případě 

by byla naplněna skutková podstata §125a, odst. 1, písm. b) vodního zákona) ani 
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likvidovat jinak, než předat třetí osobě oprávněné k podnikání, která je převeze na centrální 

ČOV k následné likvidaci. Tím, že akumulací odpadních vod nedošlo ke snížení jejich 

znečištění ani změně vlastností nejedná se při předání osobě oprávněné k podnikání o 

nakládání s odpady dle zákona č. 185/2011 Sb., ale stále o likvidaci odpadních vod. 
[1, 7]

  

2.2.2 Septik 

Septik je zařízení (výrobek), který slouží převážně k mechanickému přečištění 

odpadních vod (vlivem anaerobních procesů dochází ke snížení biologického znečištění 

cca o 25 až 30 %), založeném na principu gravitačního oddělení sedimentujících a 

plovoucích částic pomocí přepadových otvorů umístěných v různých částech dělících 

příček mezi komorami. 
[8, 9]

   

Biologickým znečištěním odpadních vod se rozumí změna chemických a 

fyzikálních vlastností vody, což je přímý důsledek vlivu člověka (antropogenní vliv). 

Biologicky znečištěné odpadní vody zejména obsahují hrubé látky (např. popelovina), 

chemické látky (např. desinfekce, prací prostředky apod.), organické látky (proteiny, 

lipidy, sacharidy) a patogenní bakterie (např. Listeria monocytogenes, Salmonella typhi 

aj.). 
[10, 11]

   

 

Obrázek 2: Listeria monocytogenes 
[12]

 

Mezi hlavní výhody septiku patří téměř nulové náklady na provoz zařízení (pouze 

je potřeba provádět vývoz kalu 1-2x ročně, dle potřeby), nulová závislost na zdrojích 

energie a absence zařízení, která by mohla být poškozená nevhodným provozem 

kanalizace (čerpadla, dmychadla apod.). Další výhodou je možnost použití septiku i u 

objektů, kde nelze zajistit nepřetržitý přítok odpadních vod. Septik je však zařízení, které 

nedokáže odpadní vody vyčistit na hodnoty požadované nařízením vlády č. 416/2010 Sb. 

pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo nařízením vlády č. 23/2011 Sb. 
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pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a proto je potřeba za septik zařadit 

další stupeň čištění, obvykle štěrkový filtr či kořenovou čistírnu, což zvyšuje pořizovací 

náklady. Požadavky na výrobu a funkci septiků jsou dány normou ČSN EN 12 566-1 

(02/2012) „Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: 

Prefabrikované septiky“, nebo ČSN EN 12 566-4 (01/2008) „Malé čistírny odpadních vod 

do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze soupravy prefabrikátů na 

místě“. 
[13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]

   

 

Obrázek 3: Technologické schéma 3 komorového septiku  
[17]

 

Z hlediska legislativy je septik čistící zařízení, které svým provozem snižuje míru 

znečištění přiváděných odpadních vod. Provozem septiku vzniká hrubý kal, který se již 

nazývá odpadem dle zákona č. 185/2011 Sb. zákona o odpadech a je již kategorizován 

v Katalogu odpadů dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 

503/2004 Sb., pod číslem 20 03 04 Kal ze septiků a žump. 
[7, 18]

   

2.2.3 Balené čistírny odpadních vod 

Čistírny odpadních vod jsou také zařízení (výrobky), které slouží k čištění 

odpadních vod. Na rozdíl od septiků však dochází k mechanickému i biologickému čištění 

odpadních vod. Každá balená čistírna odpadních vod musí být certifikována dle ČSN EN 

12 566-3 + A1 (08/2009) „Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - 
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Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod“. Vzhledem ke 

skutečnosti, že v balených čistírnách dochází již k mechanickému i biologickému čištění 

odpadních vod emisní hodnoty požadované v nařízení vlády č. 416/2010 Sb., příloha č. 1, 

tabulka 1A, neměl by příslušný vodoprávní úřad trvat na zařazení dalšího stupně čištění 

odpadních vod (např. zemní filtr). Vzhledem ke skutečnosti, že často provoz balených 

ČOV neprobíhá podle provozních řádů (provozní nekázeň provozovatele), bývá další 

stupeň čištění požadován. 
[9, 13, 17, 18, 22]

   

Výhoda balených ČOV spočívá v jejich jednoduchosti při pořizování a následné 

instalaci. Nevýhoda těchto ČOV je však potřeba „krmení“ bakterií, tedy dodávka 

odpadních vod. V případě delší odstávky (např. dovolená) dochází k úhynu bakterií. 
[9]

   

 

Obrázek 4: Technologické schéma balené ČOV  
[23]
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2.2.4 Štěrkový filtr 

Štěrkový filtr je 2. stupeň čištění (aerobní) a osazuje se za septiky nebo balené 

čistírny odpadních vod, aby byly splněny limity stanovené v NV 23/2001 Sb. či NV 

416/2001 Sb.
 [13, 14]

   

Jedná se o zařízení (výrobek), kde dochází vlivem působení aerobních bakterií ke 

konečnému dočištění natékajících vod z předchozího stupně čištění. Návrh štěrkového 

filtru je stanoven v ČSN 75 6402 (02/1998) „Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních 

obyvatel“.
 [24, 25]

   

Štěrkový filtr je obvykle plastová nádrž, ve které je v horní části nátokové a 

rozvodné potrubí a ve spodní části sběrné a odtokové potrubí. Mezi těmito potrubími jsou 

vrstvy štěrků (ideálně říčních) v různých frakcích, na kterých je uchycená biomasa a přes 

které přečišťovaná voda protéká a dochází tak čištění. Rozvodné i sběrné potrubí může být 

provedeno z perforovaného PVC potrubí. Pro filtrační vrstvy se nedoporučuje použití 

štěrků z lomů, neboť je jedná o „mrtvý“ štěrk, či štěrků s příměsi vápence, u kterého 

dochází postupem času ke „spékání“. Vždy proto volíme štěrk říční.
 [26]

   

Rozvodná drenážní vrstva štěrku je frakce 8/16mm, která by měla být v mocnosti 

min. 100mm pod a 200mm nad rozvodným potrubím. Další filtrační vrstva praného říčního 

štěrku je frakce 2/4mm a mocnosti 700mm. Pokud není říční štěrk praný, doporučuje se 

uvedenou vrstvu rozdělit a použít 300mm nepraného říčního štěrku frakce 2/4mm a 

následně vrstvu štěrku 400mm frakce 4/6mm. Svodná vrstva je opět štěrk frakce 8/16mm, 

která začíná min. 50mm nad sběrným potrubím. Jak z popisu vyplývá, ideální je výška 

filtrační vrstvy 1000mm. Fyzikální vlastnosti filtračních vrstev musí odpovídat ČSN EN 

1936 (07/2007) „Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení měrné a objemové 

hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti“ a ČSN 72 1176 (05/2004) „Zkouška 

trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu“. 
[26, 27, 28, 29]

   

Štěrkový filtr je následně zakryt geotextilií, která je zajištěna vrstvou kopaného 

písku a zasypán původním výkopkem. Uložení zemního filtru je na podkladní betonovou 

desku nebo hutněný rostlý terén – je však nutno dodržet rovinnost, aby docházelo 

k stejnoměrnému rozlivu vody po celé ploše filtru.
 [26, 27]
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Důležitým prvkem zemního filtru je větrací potrubí – to musí být osazena na 

nátokovém i odtokovém potrubí. Výška komínu na nátoku je min. 300mm nad terén, u 

odtoku min. 2000mm nad terén, díky komínovému efektu tak dochází k proudění vzduchu 

skrze vrstvy zemního filtru, který je potřebný pro aerobní mikroorganismy zajišťující 

správnou funkci filtru. 
[26, 27]

 

Za zemním filtrem musí být osazena revizní šachta, která slouží k odběru vzorků – 

plně postačí revizní šachta Ø425mm s poklopem vhodné únosnosti, podle umístění dle 

ČSN EN 124 (03/1996) „Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční 

zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti“. 
[26, 27, 28]

 

Hydrotechnický výpočet velikosti zemního filtru: 
[25]

 

 

 

Kde je: 

S ... Celková plocha zemního filtru  

Qden ... Spotřeba vody na osobu v domácnosti 

n ...  Počet osob žijících v domácnosti připojených k zemnímu filtru 

h ... Teoretická denní nápustná výška (0,2m) 

k ... Součinitel místních podmínek (1 - 1,3) 

Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. ze dne 6. 5. 2011 je v příloze č. 12 uvedena potřeba 

pitné vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 

m³.rok
-1

. Pro rodinné domy se navíc připočítává 1 m³.rok
-1

 navíc pro provoz kolem domu, 

na konečných 36 m³.os
-1

.rok
-1

 (98,63 l.os
-1

.den
-1

). Pokud tedy čísla dosadíme do výše 

uvedeného vzorce a uvažujeme s hodnotami na straně bezpečnosti, dostaneme výslednou 

potřebnou minimální plochu štěrkového filtru 0,64 m².EO
-1

. Z empirických zkušeností se 

však doporučuje minimální plocha filtru v rozmezí 1,0 až 1,5 m².EO
-1

.
 [31]

 

h
S

k n  Qden
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Obrázek 5: Podélný řez zemním filtrem 
[27]

 

2.2.5 Co s vyčištěnou odpadní vodou 

Další nakládání s vyčištěnými odpadními vodami je několik. Nejvhodnější je 

vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu, kde je potřeba splnění požadavků na 

kvalitu vypouštěných vod dle nařízení vlády č. 23/2011 Sb. V případě, že by vypouštění 

vyčištěných odpadních vod do recipientu bylo neadekvátně nákladné, či jinak neúměrně 

komplikované (dle využití pozemků, majetkoprávní vztahy apod.), lze navrhnout likvidaci 

vyčištěných odpadních vod vsakováním do horninového podloží, kde je nutno plnit limity 

stanovené v nařízení vlády č. 416/2010 Sb. Dále se výjimečně vyčištěné odpadní vody 

jímají v podzemních nádržích a dále se využívají jako voda užitková, tzn. zalévání zahrad 

nebo k splachování v objektech. Zde je však nutno provést další opatření pro hygienizaci 

těchto vod, například použitím UV lamp apod.
 [31]

 

2.2.6 Jak nakládat s kalem 

Kal z čistíren odpadních vod je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech definován 

jako odpad a proto jej lze likvidovat předepsanými způsoby.  

Dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je potřeba vzniku odpadu 

předcházet – tento požadavek v případě kalů z odpadních vod nelze plnit, neboť se jedná o 

důsledky každodenní lidské činnosti. 
[10, 21, 32]
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Dalším stupněm likvidace odpadu jako takového je recyklace, což přenesením do 

řešené problematiky kalů z čistíren odpadních vod znamená jejich použití jako hnojivo pro 

zemědělské účely (nesmí být použito na pastviny). Vyčerpané kaly však nelze použít 

přímo, ale musí se provést jejich stabilizace a hygienizace. Hygienizace se provádí buďto 

chemickou nebo fyzikální cestou. Chemická cesta znamená vytvoření silně alkalického 

prostředí o min. pH 12 – to se provádí např. vápnem. Fyzikální cesta znamená zvýšení 

teploty kalu na min. 60 °C po dobu 30 min. Jedná se však o řešení pro větší ÚČOV a 

v objemech domovních ČOV se jedná o neperspektivní a neekonomické řešení. 
[10, 18, 32, 34 - 

43]
 

Další dva způsoby likvidace kalu je skládkování nebo spalování, ale je snahou 

evropské koncepce od těchto způsobů upouštět.
 [21]

 

Pro klasický rodinný dům se nabízí 4 varianty likvidace kalu: 

 Odvoz kalů na ÚČOV – nevýhodou tohoto způsobu je cena, které je závislá 

na vzdálenosti vyvážené ČOV od ÚČOV 

 Rozstřik a zaorání stabilizovaného kalu na zemědělských pozemcích – zde 

je však nutno dodržet podmínky dle vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí ČR č. 382/2001 Sb. v aktuálním znění. 

 Vysušení kalu a jeho recyklace v kompostéru 

 Skladování kalu v těsných nádržích, které jsou osazeny mokřadními 

rostlinami, které zajistí vysušení kalu a následně opět jeho kompostování 

vč. odumřelých rostlin.  

 

Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v aktuálním znění je vypouštění vyčištěných 

odpadních vod do vod povrchových nejvhodnější způsob utrácení těchto vod, neboť téměř 

okamžitě dochází k naředění výstupních hodnot. 

Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových je možno při splnění 

základních požadavků: 
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Kvalita vypouštěných odpadních vod bude splňovat limity dle nařízení vlády č. 

23/2011 Sb. – viz tabulka 1 

 Budou použity technologie BAT 

 Bude vydáno souhlasné stanovisko příslušného správce toku nebo povodí 

 Vždy je nutno realizovat výústní objekt 

 Eventuelní další podmínky jsou stanoveny příslušným vodoprávním úřadem 

Tabulka 1: Tabulka 1A z přílohy č. 1 nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 
[14]

 

Kategorie ČOV 

(EO) 

CHSKCr BSK5
 

NL N-NH4
+
 Ncelk. Pcelk. 

p m p m p m Ø m Ø m Ø m 

< 500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500 – 2.000 125 180 30 60 40 70 20 70 - - - - 

2.001 – 10.000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 

10.000 – 100.000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 

> 100.001 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

Kde je: 

p ... průměrná hodnota 

m ... maximální hodnota 

 

Vsakování vyčištěných odpadních vod do vod podzemních 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění je vsakování vyčištěných odpadních 

vod do horninového prostředí možné při splnění základních požadavků:
 [1]

 

 V dosahu zdroje odpadních vod není veřejná stoková síť, nebo by napojení 

na veřejnou stoku znamenalo neadekvátní ekonomické či technické zatížení 

 Kvalita vsakovaných odpadních vod bude splňovat limity dle nařízení vlády 

č. 416/2010 Sb. – viz tabulka 2. 

 Způsob vsakování bude navržen a odsouhlasen osobou odborně způsobilou 

k posouzení vhodnosti horninového prostředí pro vsak vod – tzn. 

hydrologický posudek 
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 Nedojde k negativnímu ovlivnění stávajícího režimu podzemních vod 

Tabulka 2: Tabulka 1A z přílohy č. 1 nařízení vlády č. 416/2010 Sb. 
[13]

 

Kategorie 

ČOV 

Nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních 

vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená 

v koncentracích mg/l 

Nepřekročitelná hodnota 

ukazatele znečištění 

odpadních vod 

vypouštěných do vod 

podzemních vyjádřená 

v KTJ/100 ml 

CHSKCr BSK5 N-NH4
+
 NL P(celk) 

Escherichia 

Coli 
Enterokoky 

< 10 150 40 20 40 10 - - 

10 – 50 150 40 20 40 10 50000 40000 

> 50 130 30 20 30 8 50000 40000 

 

Dle výše uvedené tabulky vyplývá, že při průměrném množství odpadních vod 

98,63 l.den
-1

 a specifické produkce znečištění 120 g.EO
-1

.den
-1

, je průměrná koncentrace 

znečištění 1216,66 mg.l
-1

 CHSK. Pro splnění limitů CHSKCr pro ČOV (< 10) je potřeba 

účinnost čištění 87,67 %, u ostatních hodnot je potřebná účinnost ještě vyšší, viz tabulky č. 

3 a 4. 

Tabulka 3: Tabulka minimální účinnosti čištění dle NV 23/2001 Sb. pro vypouštění do povrchových vod 
[14]

 

Kategorie CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ 

Pcelk. 

I. 70% 80% 90% - - 

II. 75% 85% 90% 75% - 

III. 75% 85% 95% 80% 80% 

 

Tabulka 4: Tabulka minimální účinnosti čištění dle NV 416/2011 Sb. pro vypouštění do podzemních vod 
[13]

 

Kategorie CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ 

Pcelk. 

DČOV-PZV 90% 95% 80% 95% 80% 

Klasický 3komorový septik s účinností čištění 25-30 % nedosahuje zdaleka 

požadovaných hodnot pro kvalitu vypouštěných vod dle tabulek 3 a 4. Proto je navržená 

technologická úprava klasického septiku pro zvýšení účinnosti. 
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2.2.7 Ekonomické srovnání 

Dalším důležitým aspektem, ke kterému se při pořizování zařízení na likvidaci 

odpadu přihlíží je ekonomika. Pořizovací náklady jsou důležité, ale v celkové sumě za 

výstavbu nového rodinného domu dosahují v průměru cca 5 %. Většina provozovatelů se 

zaměřuje na náklady provozní. 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny orientační finanční kalkulace všech tří uvažovaných 

variant – ceny nejsou záměrně voleny jako nejlevnější, ale ani nejdražší.  

Tabulka 5: Ekonomické zhodnocení výše popsaných variant 
[44]

 

Zařízení ČOV (5 EO) Septik a štěrkový filtr Žumpa 

Pořizovací náklady 

68.816,- Kč 

ČOV ... 33.816,- Kč 
Stav. práce ... 25.000,- Kč 

Projekt ... 10.000,- Kč 

75.413,- Kč 

Biol. septik ... 16.457,- Kč 
Zemní filtr ... 15.504,- Kč 
Náplň filtru ... 3.452,- Kč 
Stav. práce ... 30.000,- Kč 

Projekt ... 10.000,- Kč 

58.989,- Kč 

 

Jímka 10m³ ... 

33.989,- Kč  Stav. 

práce ... 25.000,- 

Kč 

Vývoz fekálním 

vozem 

není potřebné: pro 

odebrání kalů slouží 

zabudované čerpadlo – 

četnost odčerpání 1-2 

ročně 

vývoz septiku 1x ročně cca 

2.000,- Kč  
(dle vzd. centrální ČOV) 

4 osoby + 120 l/den 

interval odčerpání - 

1x 21 dní 

frekvence 17x rok 

cena vývozu 2.000,- 

Kč 

35.000 - 50.000,- 

Kč    
 (dle vzdálenosti 

centrální ČOV) 

celkem 

Rozbor vzorků 
2.400,- Kč                

 2x ročně 1.200,- K 

(možno) 

2.400,- Kč                  
  2x ročně 1.200,- K (možno) 

0,- Kč 

Spotřeba el. 

energie 

58w x 20hod.= 1,1 

kWh/den 

1,1kW x 365 = 423 

kWh/rok 

423 x 4,63 Kč = 

 

1.959,- Kč/rok 

0,- Kč 0,- Kč 

Další náklady 

1x ročně výměna 

membrány dmychadla 

800,- Kč 

výměna filtrační náplně 1x 10 let 

(rozpočítáno na roky) 

 346,- Kč 

0,- Kč 

Roční výdaje 
1.959 + 2.400 + 800 = 

5.159,- Kč/rok 

2.000 + 2.400 + 346 = 

4.746,- Kč/rok 

35.000 - 50.000,- 

Kč/rok 
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Zhodnocení zjištěných dat – jak z tabulky č. 3 vyplývá, že vyšší pořizovací náklady 

septiku + ŠF se během 16 let provozů srovnají a dále již dochází k úspoře nákladů, 

v tabulce není uvažováno se zdražováním el. energie. Ačkoliv jsou tedy pořizovací náklady 

na septik + ŠF vyšší, roční výdaje jsou nižší a zároveň odpadá závislost na energiích. 

Zároveň je potřeba uvažovat s možnými technologickými závadami na ČOV.  
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3 TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY 3 KOMOROVÉHO SEPTIKU 

Jako výchozí podklady jsou použity konzultace s Ing. Augustou Kocurkovou, která 

je znalec v oboru vodního hospodářství, odvětví: čištění odpadních vod – technologie a 

firmy Aquas Jeseník, která s výrobou septiku s ponořeným bionosičem započala.  

3.1 Obecný popis technologických úprav septiku 

Popisovaný systém čištění odpadních vod vychází z jednoduchého 3komorového 

septiku, kde dochází k zejména k mechanickému přečištění odpadních vod, ale díky úpravě 

v proudění odpadní vody v septiku a vložené ponořené náplni dojde ke zvýšení účinnosti 

čištění v septiku i o biologickou složku. 

Důležitý pro funkci septiku je otevřený prostor pro proudění vzduchu nad hladinou 

odpadní vody v septiku a to min. 250 mm, který musí být odvětrán kanalizací nad střechu 

odkanalizovaného rodinného domu. 
[26, 27]

 

Obecně je účinnost čištění odpadních vod závislá na čase – je tedy důležitější než 

objem septiku jeho délka a tím i délka zdržení odpadních vod. Obecně se uvažuje střední 

doba zdržení odpadní vody v nádrži 3 dny. Velikost kalového prostoru by měla tvořit 50 – 

60 % celkového objemu nádrže. 
[25, 26, 27]

 

V této práci je uvažováno s čtvercovou betonovou prefabrikovanou nádrží o 

vnitřních rozměrech 2x2 m a stavební výšky 2 m, ale je možno septik realizovat z PP 

desek, sklolaminátový apod. Důležitá je těsnot septiku a dále pak požadovaná únosnost, 

která je závislá na místě uložení.
 [26, 27]

 

Kontrola septiku se provádí pomocí vstupních šachet (komínů) o průměru min. 600 

mm (eventuelně 600x600 mm), které jsou umístěné tak, aby bylo možno sledovat dění 

v každém stupni septiku, provádět čištění a odsávat kal. Odsátí kalu se provádí 1 – 2x 

ročně, eventuelně dle potřeby – vždy se odsává pouze kal, voda musí být ponechána. 
[25, 26]

 

Hydrotechnický výpočet velikosti septiku: 

Výpočet potřebného objemu septiku vychází z jednoduchého vzorce:
 [25]

 

V = Qden n D k 
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Kde je: 

V ... Celkový objem septiku 

Qden ... Spotřeba vody na osobu v domácnosti 

n ...  Počet osob žijících v domácnosti připojených k septiku 

D ... Počet dní nutný pro průtok vody septikem (uvažuje se doba 3-5 dní zdržení odpadní 

vody v septiku) 

k ... koeficient kalového prostoru septiku (běžně 1,25 - 1,5) 

Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. ze dne 6. 5. 2011 je v příloze č. 12 uvedena potřeba 

pitné vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 

m³.rok
-1

. Pro rodinné domy se navíc připočítává 1 m³.rok
-1

 navíc pro provoz kolem domu, 

na konečných 36 m³.rok
-1

 (98,63 l.os
-1

.den
-1

). Pokud tedy čísla dosadíme do výše 

uvedeného vzorce a uvažujeme s hodnotami na straně bezpečnosti, dostaneme výsledný 

potřebný objem septiku 0,74 m³.EO
-1

. 
[32]

 

 

Obrázek 6: Celkové technologické schéma septiku s ponořenou náplní 
[27]

 

Legenda: 

I ... Usazovací stupeň 

II ... Aerobní stupeň 

III ... Anaerobní stupeň 

A ... Norná stěna (oddělení od plovoucích nečistot) 

B ... Štěrbina (oddělení od hrubých nečistot - kalů) 

C ... Přelivová hrana 

D ... Perforovaná příčka 

E ... Ponořená náplň (bionosič) 
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3.2 Funkce jednotlivých částí septiku 

3.2.1 I. stupeň - usazovací 

Zde dochází k nátoku splaškových vod a prvotnímu usazování hrubých a 

plovoucích nečistot. Tato část zabírá 50 % objemu septiku a je jednou z hlavních částí. 

Tato část musí být pravidelně – cca 2 x ročně kontrolovaná na množství kalu, který je 

potřeba 1 – 2 x ročně vyvážet (eventuelně dle potřeby).
 [26]

 

Aby nedocházelo k čeření hladiny při nátoku vod do septiku, je 500 mm za 

nátokem do septiku osazena polopříčka jako norná stěna, která uklidňuje energii nátoku do 

septiku a nedochází tak k čeření nečistot v I. stupni septiku. Další funkce norné stěny je 

dání impulsu plovoucím nečistotám, které díky nárazu na nornou stěnu začnou klesat a 

sedimentovat v kalovém prostoru.
 [26]

 

V pravidelných intervalech je potřeba provádět kontrolu množství kalu – ta se 

provádí například tyčí – četnost a způsob provádění kontroly je stanoveno v provozním 

řádu.
 [23]

 

Přeliv odpadních vod do II. komory probíhá štěrbinou o rozměrech 200x300 mm ve 

výšce 700 mm dělící příčky mezi I. a II. komorou.
 [26]

 

Prostor pod hranou štěrbiny (0-700 mm) je akumulační prostor pro usazené kaly, 

prostor nad hranou štěrbiny (900-1750 mm) je pro zachycení plovoucích nečistot.
 [26]

 

 

Obrázek 7: Schéma I. stupně upraveného septiku 
[27]
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3.2.2 II. stupeň – přelivová hrana mezi II. a III. stupněm 

Zde dochází k přelévání odpadní vody přes horní přelivovou hranu dělící příčky a 

dochází k dokončení fáze sedimentace nečistot. Plovoucí nečistoty zůstaly zachyceny v I. 

stupni na hladině odpadní vody. Tato část zabírá 12,5 % objemu septiku. 
[26, 27]

 

 

Obrázek 8: Schéma II. stupně upraveného septiku 
[27]

 

3.2.3 III. stupeň – anaerobní stupeň čistění 

Voda ze II. komory septiku volně přetéká přes přelivovou hranu II. stupně do III. 

stupně, který zabírá zbylých 62,5% objemu septiku a ten je dále ještě rozdělen na 2 části: 

 prostor s ponořenou náplní bionosiče 

 akumulační prostor s vyčištěnou vodou a odtok do zemního filtr 

Ponořený bionosič díky svému vysoce členitému povrchu a tím i velké styčné ploše 

nabízí prostor pro uchycení velkého množství mikroorganismů, přes které voda přetéká a 

tím dochází ke konečnému dočišťování odpadních vod v rámci septiku a tím i zvýšení jeho 

účinnosti. 
[26]
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Od akumulačního prostotu vyčištěné vody na konci septiku je oddělen ponořený 

bionosič u dna perforovanou příčkou.
 [26]

 

 

Obrázek 9: Schéma III. stupně upraveného septiku 
[27]

 

Obecný vzorec pro anaerobní proces: 

Cx Hy Oz + a H2O → b CH4 + c CO2 + biomasa 

(S)  →  H2S / S
2-

 

(N) →  NH3 / NH4
+
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Obrázek 10:  Anaerobní rozklad organických látek 
[45] 

 

3.3 Základní omezení pro provoz septiku 

Při používání septiku u běžného rodinného domu se dá říci, že není potřeba brát na 

zařízení žádný ohled.  

Obecně ale lze konstatovat, že pro dodržení optimálního provozního řádu je nutno 

vyloučit nátoky většího množství tuků – v případě, že je nelze toto omezení dodržet, je 

nutno před septik osadit další zařízení a to lapák tuků o odpovídající kapacitě. Dále pak 

barvy, laky a ředidla, dále dezinfekční prostředky ve vysokých koncentracích, louhy a 

kyseliny a dále produkty zemědělské a živočišné výroby.
 [15, 16, 26]

 

Polysacharidy 

Monosacharidy 

Alkoholy a nižší mastné kyseliny 

Kyselina octová Vodík 

Metan 

Tuky Bílkoviny 

Aminokyseliny Mastné kyseliny 
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3.4 Skladba septiku 

3.4.1 Plášť 

Plášť septiku je shodná se stávajícími septiky a je dimenzována zejména dle 

umístění – zda bude zatěžovaná nebo ve volném prostranství, dále pak na hladině 

podzemní vody a v neposlední řadě na druhu materiálu.  

V případě, že bude septik umístěn v ploše, kde může být zatížená dopravou, je 

nutno dopředu znát kapacitu dopravy a ideálně i geologický profil půdy, na základě 

kterého se zpracovává statický posudek a návrh nosných částí septiku. V případě umístění 

septiku do zatěžovaných ploch se většinou používají betonové samonosné nádrže, 

eventuelně polypropylenové dvouplášťové nádrže s integrovanou výztuží, které mají 

funkci ztraceného bednění. U betonových septiků se jednotlivé komory mohou dodatečně 

vytvořit vložením PP desek, či jiným stavebním zásahem. 

V nezpevněných plochách, kde není nebezpečí většího zatížení se používají 

plastové (polypropylenové) samonosné nádrže s tloušťkou stěny cca 5mm (dle vlastního 

výrobního programu výrobce), eventuelně sklolaminátové (větší únosnost, ale i pořizovací 

náklady).  

Základní parametr, který musí všechny typy septiku, bez ohledu na materiál 

splňovat, je jejich vodotěsnost dle normy ČSN 75 0905 (03/2006) „Zkoušky vodotěsnosti 

vodárenských a kanalizačních nádrží“.
 [46]

 

3.4.2 Bionosič 

Bionosiče, jak z názvu vyplývá, jsou vlastně nosiče, na kterých dochází 

k uchycování biofilmu. Obvykle se jedná o velice porézní materiály, které díky své vysoké 

poréznosti mají velkou plochu právě pro uchycení a růst biofilmu, díky kterému dochází ke 

zvyšování účinnosti. Bionosiče mohou být aplikovány jak v aerobní části procesu čištění 

odpadní vody, tak při anaerobním. 

Bionosiče mohou být plastové (PE, PP), z polyuretanové pěny, minerální a další 

(dle výrobce) a různých tvarů. Obvykle se používají kulové (výhodou kulových je, že 

nedochází k setřásání) nebo válcové.  
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Odpadní voda protéká přes prostor s bionosičem a dostává se do kontaktu s jeho 

povrchem, na kterém je biofilm s bakteriemi, které zpracovávají organické látky z vody 

pro svůj užitek. 

Jedná se o ekonomicky nenáročný způsob čištění odpadních vod, dá se využít i u 

průmyslových a komunálních ČOV bez nutnosti výstavby dalších nádrží – k tzv. 

intenzifikaci. 
[46, 47]

 

    

Obrázek 11: Typy bionosičů 
 [39, 40] 

 

3.4.3 Kontrolní šachta 

Za štěrkovým filtrem je potřeba osadit kontrolní šachtu. Její funkce je pouze pro 

odběr vzorků. Plně postačí osadit klasickou plastovou kontrolní šachtu Ø425mm, která 

bude opatřená poklopem dle EN 124 dle umístění (A15 – D400). Důležité je, aby výškový 

rozdíl mezi nátokem a odtokem ze šachty byl 100 – 150mm. 
[46, 47]

 

 

Obrázek 12: Kontrolní plastová šachta 
[48]
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4 ZÁVĚR 

Jak vyplývá z výše uvedeného, individuální výstavba se rozvíjí rychleji než 

technická infrastruktura a proto bude zájem o individuální nakládáni s odpadními vodami 

narůstat.  

Žumpa jako taková je i přes své nízké pořizovací náklady finančně nejnevhodnější 

varianta. Zbývající řešení jako balená ČOV a septik se zemním filtrem mají pořizovací 

náklady téměř srovnatelné (rozdíl cca 10.000,- Kč jsou při celkových nákladech na 

pořízení nového domu zanedbatelné), naopak úspora v řádů stokorun při měsíčních či 

ročních nákladech jsou ve prospěch septiku a to jsou naopak úspory, které budou budoucí 

uživatelé zajímají. Nehledě na minimální nároky na provoz a údržbu zařízení. Naopak 

úplně odpadá závislost zařízení na dalších zdrojích, jako je elektrická energie. 

Problematika nakládání s odpadními vodami se bude řešit i nadále a je 

pravděpodobné, že budou povolené limity pro vypouštění odpadních vod stále zpřísňovány 

– ve smyslu BAT. Proto je potřeba jednat proaktivně a hledat způsoby, jak vylepšovat 

stávající dobrá a funkční zařízení za minimální navýšení ceny.  

Proto je stavební a technologická úprava klasického 3komorového septiku použitím 

ponořeného bionosiče, a tím zvýšení účinnosti klasického zařízení jako velice vhodná. 

Ačkoliv legislativa v České republice upřednostňuje centrální likvidaci splaškových 

odpadních vod na ústředních ČOV, je dle mého názoru efektivnější a pro ŽP méně 

náročnější, když dochází k čištění odpadních vod lokálně, popřípadě pod centrálním 

dohledem, zda jsou zařízení provozována správně. A pokud je to technicky jen trochu 

možno, takto vyčištěné vody vsakovat do horninového prostředí a tím obohacovat zdroje 

podzemní vody. 

Výše uvedený septik, vč. ponořeného bionosiče bude během 2Q/2013 instalován u 

klasického rodinného domu soukromého investora na Ostravici, okres Frýdek-Místek. 

Vzhledem k dobré dostupnosti bude prováděn sběr dat v různých provozních režimech, 

které budou následně vyhodnoceny v diplomové práci, kde dojde k ověření účinnosti 

popsaných technologických změn septiku.  
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