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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na domovní čistírny odpadních vod na Těrlicku. Byl 

proveden průzkum domovních čistíren za pomoci dotazníkového šetření a na 

základě výsledků byla provedena analýza vody z vybraných odběrových míst. 

Výsledky byly orientačně porovnány s imisními limity a byl posouzen celkový stav 

toku. Práce se věnuje také příslušné legislativě a poskytuje přehled základních 

typů domovních čistíren odpadních vod. 

Klíčová slova: čistírny odpadních vod, odpadní voda, analýza vody, znečišťující 

látky 

 

Summary 

This bachelor thesis concentrates on a home wastewater treatment plant used in Těrlicko. 

Research in the form of a questionnaire was done and a water analysis from selected places 

was completed for the basis of this research. The results were compared with pollutant 

limits and the condition of the water was evaluated. This thesis also talks about relevant 

legislation and describes basic types of home wastewater treatment plants. 

Key words: wastewater treatment plants, wastewater, water analysis, pollutants 
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1. Úvod 

Ţivotní prostředí a vše kolem něj se pomalu stává nejdiskutovanějším tématem na celém 

světě. Nejčastěji se probírá ochrana ţivotního prostředí a devastace ţivotního prostředí a 

jak tomu zabránit. Největší část ţivotního prostředí tvoří voda. Voda je nejrozšířenější 

látkou na Zemi a je nepostradatelnou součástí všeho ţivého, proto je našim posláním ji 

chránit a neznehodnocovat, jelikoţ by na to doplatilo vše ţivé.  

V Těrlicku se nachází spousta odlehlých míst, kde nevede kanalizace a řešení problémů 

s odpadní vodou se musí řešit jinak. Jedním z moţných řešení je domovní čistírna 

odpadních vod, ze které se vypouští vyčištěná voda do recipientu. A jedním takovým 

místem je Hradišťský potok, který byl vybrán jako zájmová lokalita po provedení 

dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo provedeno z důvodu průzkumu 

domovních čistíren odpadních vod na Těrlicku. Toto také byl jeden z cílů bakalářské práce. 

Vody z čistíren odpadních vod negativně ovlivňují vodní tok, jelikoţ ţádná čistírna nečistí 

vodu do takového stavu, aby v ní nezůstaly ţádné nečistoty. Účinnost čistíren se pohybuje 

většinou mezi 90 aţ 95%. A toto bylo dalším cílem bakalářské práce. Zhodnotit ovlivnění 

vodního toku vyčištěnou odpadní vodou. Toto ovlivnění bylo provedeno pomocí analýzy 

hydrochemických parametrů vody. Odběr byl pouze jednorázový, proto naměřené hodnoty 

budou slouţit pouze k orientačnímu porovnání se standartními hodnotami.  
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2. Legislativa 

2.1.  Zákony a jiné legislativní nástroje 

Zájmem ministerstva ţivotního prostředí je zlepšení stavu povrchových i podzemních vod 

a toto lze dosáhnout jen legislativou. Zákony a vyhlášky omezují znečišťování recipientu 

tím, ţe dávají limity k moţnému znečištění odpadní vody, která se vypouští do vod. 

Nejdůleţitějším zákonem je zákon 254/2001 Sb., tzv. „vodní zákon“. 

Hlavní účel tohoto zákona nalezneme v odstavci 1 § 1: 

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

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

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

zajistit bezpečnost vodních děl.“[1] 

 

Tato práce se zabývá vypouštěním odpadních vod do recipientu po vyčištění v domovní 

čistírně odpadních vod a o tom pojednává § 38 odstavec 3: 

„Kdo vypouští odpadní vody nebo zvláštní odpadní vody do vod povrchových nebo 

podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami 

stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovení těchto podmínek je vodoprávní 

úřad povinen přihlíţet k dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. 

Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen 

v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich 

znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, 

a příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto 

stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných vod a četnost 

předkládání výsledků těchto měření.“[1] 

K zachování kvality povrchových a podzemních vod slouţí i jiné legislativní prostředky, 

které omezují znečištění vod i v různých odvětvích. Příkladem je zde Stavební zákon č. 

183/2006 Sb. Jedním z velmi důleţitých nařízení je Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. 

V dalších kapitolách se bude práce podle tohoto nařízení řídit. 
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2.2. Odpadní vody 

Co si představit pod pojmem odpadní voda? Je to voda, která má zhoršenou kvalitu 

zapříčiněnou lidskou činností. Přesnou definici nám udává § 38 odstavec 1 zákona 

254/2001 Sb. 

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

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

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

nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které 

jsou zpětně vyuţívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, 

a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.“[1]  

2.3. Druhy odpadních vod 

Odpadní vody se děli na dva druhy - komunální odpadní voda, která vznikla kaţdodenní 

lidskou činností a odpadní voda průmyslová, která vzniká v podnicích průmyslového 

charakteru. Do komunálních odpadních vod se řadí i splaškové vody, které jsou 

vypouštěny z domů, bytů a chat. Tyto dva druhy odpadních vod definuje § 2 nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb.[2] 

Komunální odpadní vody 

„Městské vody jsou tedy směsí splaškových i průmyslových odpadních vod, které vznikly 

v jednotné městské kanalizaci včetně sráţkových a balastních (podzemních) vod. Balastní 

(podzemní) a sráţkové vody jsou ovšem příměsí všech typů odpadních vod.“ [2] 

 

Průmyslové odpadní vody 

„Průmyslové odpadní vody jsou tedy vody pouţité a znečištěné při výrobních procesech 

včetně vod chladících. Řadí se mezi ně i odpadní vody ze zemědělství. Různorodost 

průmyslové výroby je příčinou značné rozmanitosti sloţení průmyslových odpadních vod. 

Obsahují látky, které nacházíme i ve vodách splaškových, často jsou však přítomny ve 

výrazně odlišných koncentracích a dále mohou obsahovat řadu velmi specifických látek. 



Lukáš Klimša: Malé domovní čistírny odpadních vod na Těrlicku 

 

4 

2013 

Pro čištění průmyslových odpadních vod se v souladu s jejich rozmanitostí pouţívají různé 

způsoby, jejichţ vhodnost je závislá na látce, kterou je třeba odstranit i na celkovém 

sloţení vody a v neposlední řadě i na vlastní technologii.“ [2] 

2.4. Ochrana jakosti vod 

Ochrana jakosti vod je nejdůleţitějším cílem při vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních. Kontrolou vzorků odpadních vod dochází k zabránění 

poškození jakosti vod a tím ekosystému, který daný recipient představuje. 

O povinnostech měření znečištění odpadních vod pojednává § 38 odstavec 4 zákona 

254/2004 Sb.: 

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

s rozhodnutí m vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění 

a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, 

příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto 

rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních 

vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry 

znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby 

oprávněné k podnikání.“[1] 

 

Zprávu o stavu vodohospodářství v České Republice musí kaţdoročně předkládat 

ministerstvo ţivotního prostředí a ministerstvo zemědělství. Tato zpráva hodnotí stav 

jakosti a mnoţství povrchových a podzemních vod i související aktivity.[3] 
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3. Přehled domovních čistíren odpadních vod 

3.1. Způsoby čištění 

Odpadní vody lze vyčistit několika způsoby, které na sebe mohou i navazovat, jelikoţ by 

samostatně odpadní vodu nevyčistily. 

Mechanické čištění 

Mechanické čištěni je základní způsob pro odstranění znečištění z odpadní vody. Samotné 

čištění probíhá mechanickou separací znečišťujících látek. A tato separace probíhá ve dvou 

krocích. V prvním kroku se odděluje hrubší materiál od jemnějšího na česlích a v lapácích 

písku. Ve druhém kroku se odstraňují látky, které se usadily na dně prostou sedimentací. 

Rychlost procesu sedimentace je ovlivňována velikostí, tvarem, hustotou a viskozitou 

částic. Těmito kroky lze sníţit koncentraci organického znečištění obsaţeného v odpadní 

vodě o 15-30 %. Toto nám naprosto dokazuje, ţe pouţití pouze mechanického čištění není 

vhodné, a proto se pouţívá pouze jako předčištění.[4] 

Biologické čištění  

U tohoto typu čištění se pouţívají mikroorganismy, které mají schopnost rozkládat 

organické znečištění ve vodním prostředí. Tento proces je velmi sloţitý, ale účinnost 

dosahuje vysokých čísel. Rychlost tohoto procesu je proměnlivá a závisí na různých 

faktorech a to např. na obsahu kyslíku ve vodě, pH, typu znečištění, teplotě, pouţité 

metodě čištění, obsahu toxický látek. V tomto procesu se odstraní takové mnoţství 

znečištění (ţivin), které je pouţito pro stavbu dalších buněčných hmot. Jedná se tedy o 

intenzifikaci samočistících pochodů probíhajících v povrchových vodách. Rychlost 

odbourávání s ČOV je nízká. V čistírně lze dosáhnout stejných výsledků za poměrně niţší 

dobu a to z důvodu různé koncentrace mikroorganismů. Velmi důleţité je vytvoření 

kladných podmínek pro udrţení biologických pochodů. Zde se pouţívá buď aerobní, nebo 

anaerobní metody. [4] 
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Chemické čištění 

Principem chemického čištění je směšování. Mísí se zde koagulant s vodou a vniká 

chemický kal. U odpadních vod bez průmyslového znečištění se pouţívá např. metoda 

sráţení fosforu pomocí solí hliníku nebo ţeleza. [4] 

3.2. Druhy domovních čistíren odpadních vod 

3.2.1. Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod 

Dnes nalezneme na trhu velké mnoţství typů DČOV, avšak všechny vyuţívají stejný 

princip čištění odpadních vod a to je princip biologický. Tento princip vyuţívá schopnost 

mikroorganismů rozkládat organické znečištění, které se nachází v odpadní vodě, ve 

vodním prostředí. Tomuto biologickému čištění často předchází čištění mechanické, které 

se skládá z různých technických částí.[5] 

Mechanická část: 
 

a) Česle 

V odpadní vodě se můţou vyskytovat nečistoty, které by mohly poškodit strojní zařízení a 

technologii ČOV. Jedná se o papíry, kusy textilie, zbytky potravin a exkrementy. Česle se 

dělí na ručně a strojně stírané. Umisťují se do přítokového ţlabu a jsou vybaveny obtokem. 

U DČOV se toto zařízení objevuje ve formě síta.[4] 

b) Lapák písku 

Písek, který se můţe usazovat, zmenšuje uţitné objemy technologický nádrţí a způsobuje 

nadměrné opotřebení strojního zařízení (čerpadlo, aerační elementy) nebo můţe ucpávat 

technologické rozvody. Lapáky se dělí na vertikální a horizontální. Lapák zachytí písek o 

velikosti zrn větší neţ 0,2 mm. Průtočná rychlost v lapáku nesmí natolik klesnout, aby 

docházelo k sedimentaci kalových částic s vysokým obsahem organických podílů. Lapák 

písku se u DČOV pouţívá zcela výjimečně.[4] 

  



Lukáš Klimša: Malé domovní čistírny odpadních vod na Těrlicku 

 

7 

2013 

c) Odlučovač tuků  

V DČOV se odlučovač tuků uplatňuje výjimečně. Odlučovače jsou dodávány jako 

dvoustupňové a slouţí k zachycení a odloučení neemulgovaných tuků a olejů obsaţených 

v odpadních vodách.[4] 

d) Usazovací nádrž 

Usazovací nádrţ je určena k odstranění organických látek z odpadní vody, které nejsou 

rozpuštěné. Jedná se o kontinuálně protékané nádrţe, ve kterých dochází k odstranění 

nerozpuštěných organických látek prostou sedimentací. Takto se zbavíme části 

organického znečištění, které nemusíme odstraňovat v biologickém stupni. Usazovací 

nádrţe je nutno navrhovat tak, aby v nich nedocházelo k procesům rozkladu zachycených 

organických látek. Hlavními technologickými parametry je u tohoto zařízení především 

doba zadrţení (objem nádrţe) a povrchové zatíţení, coţ je účinná plocha nádrţe.[4] 

e) Dosazovací nádrže 

Usazovací nádrţe, které slouţí k oddělení biologického kalu sedimentací, se nazývají 

dosazovací nádrţe. Jsou nedílnou součástí čistíren s aktivací nebo biofiltrem. Dosazovací 

nádrţ hraje klíčovou roli při dosahování vysoké kvality vody na odtoku z čistírny do 

recipientu.[4] 

 

Biologická část: 

a) Aktivace 

„Nejpouţívanější technologií biologického čištění je aktivace. Při čištění touto 

technologií dochází ke styku odpadní vody a aktivovaného kalu - mikroorganismů, 

které zajišťují vlastní biologické čištění díky schopnosti rozkládat přítomné 

nečistoty. Ve většině domácích čistíren probíhají aerobní procesy, proto je důležité 

dostatečné provzdušňování a míchání. Mikroorganismy tedy potřebují stálý přísun 

vzdušného kyslíku.“[6] 
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V současné době fungují tři technologická řešení: 

Kontinuální průtok 

„Z nádrţe, kde probíhá primární sedimentace (odstranění hrubých nečistot) je odpadní 

voda vedena přímo do aktivační nádrţe s jemnobublinným provdušňováním. Odtamtud 

voda i s kalem odtéká do dosazovací nádrţe, kde je oddělen kal. Kal je pak vracen 

čerpadlem zpět do aktivace. U tohoto typu čistíren dochází ke zvyšování hustoty 

aktivovaného kalu. Je tedy nutná častější obsluha. Některé typy tohoto technologického 

řešení proto pouţívají větší nádrţe, čímţ odpadá častější obsluha. Kal je ale stejně třeba 

zhruba dvakrát do roka odvézt fekálním vozem.“[7] 

 

Obrázek 1: Schéma ČOV s aktivačním procesem kontinuální průtok [8] 

Legenda: IR - interní recirkulace kalu, KV - kalová voda, LP - lapák písku, PK - 

přebytečný kal, RO - rozdělovací objekt. 

 

Diskontinuální průtok 

„Z vyrovnávací nádrţe, kde voda získá potřebnou koncentraci znečištění, putuje takto 

upravená znečištěná voda do aktivační nádrţe, kde probíhá stejný proces jako u 

předchozího typu. Po jeho proběhnutí se zastaví provzdušňování a vyčištěná voda se 

odčerpá a pustí se buď do vodoteče (potoka či řeky), do drenáţního zálivkového systému, 
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kanalizace. Po té se znovu napustí aktivační nádrţ a proces se opakuje. Ve srovnání s 

předchozím systémem odpadá dosazovací nádrţ.“[7] 

 

 

Obrázek 2: Schéma ČOV s aktivačním procesem diskontinuální průtok [8] 

Legenda: IR - interní recirkulace kalu, KV - kalová voda, LP - lapák písku, PK - 

přebytečný kal, RO - rozdělovací objekt. 

 

Systém TOPAS 

„Hlavní rozdíl od ostatních aktivačních systémů je především v aktivační nádrţi. Ta 

funguje jako primární sedimentace a vyrovnávací nádrţ a zároveň se zde shromaţďuje 

přebytečný kal. Díky výborné vyrovnávací funkci lze tento systém vyuţít i k nemovitosti, 

kde předpokládáme nárazový přítok znečištěné vody. Z této nádrţe je voda přečerpána do 

aktivační nádrţe, na kterou pak navazuje kónická dosazovací nádrţ. Usazený kal z této 

nádrţe pak propadá zpět do aktivační nádrţe. Nad tímto kalem pak zůstává jiţ jen 

vyčištěná voda, která pak gravitačně odtéká. Toto nové technologické řešení si neklade v 

podstatě ţádné nároky na obsluhu, čímţ velice dobře splňuje poţadavky většiny 

zákazníků.“[7] 
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Obrázek 3: Schéma ČOV s aktivačním procesem systém TOPAS [9] 

 

b) Biofiltry 

Nevýhody, které tato technologie představuje, jsou pro malé čistírny nevhodné, a proto 

se u nich nepouţívají. Nejprve se musí odpadní voda zbavit hrubých nečistot 

v sedimentační nádrţi, jak to bylo i u minulých metod. Poté se voda pomocí čerpadla 

dostává do nádrţe, kde probíhá čištění pomocí mikroorganismů. Ty jsou zde přisedlé 

na materiálu, který byl předem vloţen do této nádrţe.  Pouţívá se zde drcený plast, 

který má velkou pórovitost, aby byl co nejlépe umoţněn průchod vodě i kyslíku. Tento 

materiál bývá poloţen na falešném dně, kterým protéká vyčištěná voda s přebytkem 

kalu a ta je posléze čerpána do dosazovací nádrţe, kde je kal odstraněn a voda je 

připravena k vypouštění do recipientu. Není to filtr doslova, jelikoţ znečištění je zde 

odstraněno pomocí mikroorganismů.[7] 
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U tohoto technického zařízení se pouţívají dvě technologie: 

Pomalý nízkozátěţový biofiltr 

„Voda tímto biofiltrem protéká v intervalech, mezi kterými dojde k dokonalému 

provzdušnění náplně biofiltru. Doporučují se do míst s velkým sklonem v terénu, 

protoţe zde není nutné skrápění.“[7] 

Rychlý biofiltr 

Rychlý biofiltr má podobnou konstrukci jako pomalý, ale vyţaduje trvalé skrápění, ke 

kterému se většinou pouţívá jiţ vyčištěná voda, která je tak vlastně čištěna několikrát. 

Jejich nevýhodou je, ţe nesmí vyschnout.[7] 

c) Rotační diskové reaktory – RDR 

Tato technologie čištění vody je nejrozšířenější technologií, pouţívanou pro domovní 

čistírny odpadních vod, v České Republice. A dosahuje u nás vysoké technologické 

úrovně.[7] 

„Tato technologie je podstatě kombinací obou předešlých technologií. V hlavní nádrţi, 

kde probíhá vlastní biologické čištění, se totiţ vyskytují jak přisedlé, tak volně se 

pohybující suspendované mikroorganismy. Jako podklad pro přisedlou kulturu 

biomasy zde slouţí rotující disky. Na tyto disky přitéká voda z nádrţe, kde proběhla 

primární sedimentace. Disky jsou v nádrţi připevněny tak, aby byly asi z 40% ve vodě 

a zbytek na vzduchu. Tyto disky s přisedlou kulturou se pomalu otáčejí a zabezpečují 

tak dostatek ţivin i kyslíku pro přisedlé mikroorganismy. Vyčištěná voda s 

přebytečným kalem putuje do dosazovací nádrţe, kde se oddělí kal a pak přímo do 

odtoku.“[7] 

3.2.2. Kořenové čistírny 

Kořenové čistírny s makrofyty, které mají charakteristiku mokřad, patří do skupiny 

přírodních způsobů čištění odpadních vod. Tento způsob vyuţívá samočistící pochody, 

které probíhají v pórovitém přírodním prostředí ve vodě za spoluúčasti rostlin. [10] 
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Kal, který vzniká v kořenových čistírnách je pro rostliny dále nepotřebný a je nutno se 

ho zbavovat, jelikoţ by časem mohl volnou vodní plochu celou zanést. Charakteristika 

tohoto kalu je závislá na sloţení odpadních vod a látek, které voda obsahuje.[11,12] 

Kořenové čistírny jsou velice vhodným způsobem čištění odpadních vod z malých 

sídel. Tato metoda je hojně vyuţívána v zahraničí, kde tuto technologii pouţívají 

hlavně kvůli nízkým provozním nákladům a vysokému čistícímu efektu, který dosahuje 

aţ 95%.[13] 

V zahraničí se používají umělé mokřady i v oblastech, které nejsou tolik 

technologicky vyspělé nebo finanční prostředky nedovolují technická zařízení, 

která by mohla nahradit tento přírodní proces. [14] 

„V kořenové čistírně probíhá celá řada přirozených procesů, které lze rozdělit na 

aerobní probíhajících v povrchových částech kořenové čistírně a v blízkosti kořenů 

rostlin, a na anaerobní, které se uplatňují v hlubších částech kořenového pole 

a v blízkosti vtoku odpadní vody do kořenového pole.“ [15] 

Kořenové čistírny dělíme do dvou základních skupin: 

S horizontálním prouděním 

Tento typ patří k nejrozšířenějšímu řešení kořenové čistírny. Obvykle zde najdeme 

zařízení k hrubému předčištění (česle, lapák písku, usazovací nádrţ), filtrační pole 

osázené vhodnou vegetací jakou je orobinec širokolistý (Typha latifolia L.) nebo rákos 

obecný (Phragmites australis) a na závěr dočišťovací biologický rybník.[4] 
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Obrázek 4: Kořenová čistírna s horizontálním prouděním [16] 

Legenda:1-distribuční zóna (kamenivo, 50-200 mm), 2-nepropustná bariéra (PE nebo 

PVC), 3-filtrační materiál (kačírek, štěrk, drcené kamenivo), 4-vegetace, 5- výška 

vodní hladiny v kořenovém loži nastavitelná v odtokové šachtě, 6-odtoková zóna 

(shodná s distribuční zónou), 7-sběrná drenáž (průměr 150-200 mm), 8-regulace výšky 

hladiny 

 

S vertikálním prouděním 

U tohoto typu se rozlišují dva způsoby přiváděni odpadní vody a to s prouděním 

vzhůru nebo dolů. U proudění dolů se odpadní voda přivádí na povrch a gravitační 

silou ztéká a čistí se tak, ţe gravitačně protéká celou kořenovou čistírnou. Pokud 

v zimě teplota klesá pod bod mrazu, tak se voda musí přivádět do potrubí, které je 

umístěno pod povrchem země, kde voda nezamrzá. U proudění vzhůru přivádíme 

odpadní vodu do potrubí na dně čistírny, kde voda skrz díry v potrubí prosakuje 

směrem vzhůru, kde se filtruje přes filtrační prostředí.[5] 
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Obrázek 5: Kořenová čistírna s vertikálním prouděním [17] 

 

4. Přírodní poměry Těrlicka 

4.1. Geomorfologické poměry 

Geomorfologické začlenění [18]:  

 

Provincie: Západní Karpaty 

 

Subprovincie (soustava): Vnější Západní Karpaty 

 

Oblast (podsoustava): Západobeskydské podhůří 

 

Celek: Podbeskydská pahorkatina 

 

Podcelek: Těšínská pahorkatina 

 

Okrsek: Hornotěrlická pahorkatina 

„Podbeskydská pahorkatina má charakter členité pahorkatiny a střední nadmořská výška je 

zde 356 m. Je tvořena křídovými a starotřetihorními flyšovými horninami podslezského a 

slezského příkrovu, místy také horninami jiné geneze – vyvřelými těšínity křídového stáří 

a svrchnějurskými karbonáty. Údolím Ostravice je od Příborské pahorkatiny oddělená část 

Těšínská pahorkatina, která má podloţí typické pro Podbeskydskou pahorkatinu. Podél 

větších toků vznikly údolní sedimenty a říční terasy.[19] 
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4.2. Geologické poměry 

„Moravskoslezský kraj má sloţitou geologickou stavbu, protoţe leţí na styku dvou 

jednotek nadregionálního významu: Českého masivu. Flyšové sedimenty, které dominují 

v Západních Karpatech, jsou celkem z usazených hornin, které charakterizuje rytmické 

střídání pískovců, jílovců, prachovců a slínovců.[19] 

Tyto usazené horniny jsou mladé a podléhaly často procesu zvětrávání a jsou jen mírně 

zpevněné. Karpatský flyš se v minulosti usadil v jiných oblastech, neţ se dnes nachází. 

Toto dokazují vrty, které byly prováděny v roce 1904 v Moravskoslezských 

Beskydech.[20] 

4.3. Hydrologické poměry 

„Okres Karviná náleţí k úmoří Baltského moře. Největší tok, řeka Odra, tvoří jeho 

severozápadní hranici. Je zregulována a ohrazována, pouze mezi Starým Bohumínem a 

Kopytovem, na hranici s Polskem, je zachováno několik meandrů. Celým okresem protéká 

řeka Olše, která ústí do Odry u Kopytova. Olše pramení na území Polské republiky a 

protéká převáţně územím České republiky a v některých úsecích vytváří společnou 

hranici.“[19] 

„Na Řece Stonávce byla vybudována přehradní nádrţ Těrlicko, která je součástí povodí 

Odry. Plocha povodí Stonávky je 131,3 km
2
 a průměrný průtok je 1,47 m

3
/s.“[19] 

 

4.4. Klimatické poměry 

V Moravskoslezském kraji převládá kontinentální podnebí a z důvodu velice pestrého 

georeliéfu převládá značná proměnlivost počasí. Podle Quitta, E. (1971) jsou zastoupeny 

jak chladná tak mírně teplá klimatická oblast. Chladné klima převládá na vrchovinách a 

hornatinách Projevuje se zde krátké aţ velmi krátké léto, které je mírně chladné a vlhké aţ 

velmi vlhké. Zima je zde mírná aţ mírně chladná a převládá zde dlouhé trvání sněhové 

pokrývky. Mírně teplé klima je charakteristické pro nejniţší polohy. Je zde dlouhé teplé 

léto, které je mírně suché aţ suché. Zima je zde mírná aţ mírně teplá. Trvání sněhové 

pokrývky je velmi krátké.[19] 
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Quittova klasifikace klimatu, kterou rozlišil do 23 jednotek zařazených ve 3 oblastech, 

jimiţ jsou teplá, mírně teplá a chladná, definované a zkombinované s hodnotami ze 14 

klimatologických charakteristik. Tuto oblast můţeme popsat, z hlediska klimatu za mírně 

teplou z čehoţ vyplývá následující charakteristika dlouhých, teplých a mírně suchých 

letních období a krátkých, mírně teplých a také velmi suchých zim, kde sněhová pokrývka 

nesetrvává delší dobu. 

Tabulka 1: Quittova klasifikace pro oblast MT10 [21] 

Oblast MT10 (mírně teplá) 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C 

a více 

140 - 160 

Počet dní s mrazem 110 - 130 

Počet ledových dní 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 dní ze 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 dní se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet zatažených dní 120 - 150 

Počet jasných dní 40 - 50 
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5. Metody zpracování 

5.1. Dotazníkové šetření 

K průzkumu DČOV na Těrlicku bylo pouţito dotazníkové šetření. Dotazník se skládal 

z dvaceti devíti otázek, které měly určit zajímavé lokality, ve kterých se nacházely čistírny, 

které bylo z hlediska této práce zajímavé porovnávat. 

Odběrové místo číslo jedna bylo zvoleno dle výsledků dotazníkového šetření, a to z 

důvodu výskytu starších čistíren, u kterých se nepouţívají ekologické prací a čisticí 

prostředky. A proto se zde nabízí porovnání s odběrovým místem číslo pět, u kterého se 

nachází nové čistírny s teoreticky větší účinností a pouţívají se zde ekologické prací a 

čisticí prostředky. U odběrového místa č. 2 je výskyt čistíren starších pěti let a je zde i 

výskyt čistíren, které měly poruchu.  

5.2. Metodika odběru a úpravu vzorků 

Při odběru vzorků z Hradišťského potoka byla dodrţena daná norma ČSN ISO 5667-6 

„Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků“. Odběr byl 

proveden na pěti vybraných místech, které byly vybrány na základě vyplněných dotazníků, 

aby se mohly porovnávat vlivy zájmových DČOV na jednotlivé úseky daného recipientu 

(viz Obrázek 6). 
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Obrázek 6: Mapa s odběrovými místy [22] 

5.3. Metody analýzy 

Vzorky byly po odběru dopraveny do laboratoře VŠB-TUO, kde bylo provedeno stanovení 

hydrochemických parametrů. Tyto parametry byly pouze orientačně porovnány s imisními 

standardy, jelikoţ byl proveden pouze jednorázový odběr, aby se mohly přesně porovnávat 

s imisními limity, tak by bylo nutno provést aspoň dvacet čtyři odběrů. Proto, nelze o 

naměřených hodnotách hovořit jako o ukazatelích, které se mohou porovnávat s danou 

legislativou. 

Koncentrace vodíkových iontů (pH): 

Hodnoty pH byly naměřeny pomocí pH – metru WTW PH 330/SET-1 (pH – electrode Sen 

Tix 41). Tento přístroj měří v rozsahu pH 0 aţ 14. Stanovení hodnot pH bylo provedeno 

dle ČSN ISO 10523 (75 7365) Jakost vod – Stanovení pH. 
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Hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku 

Hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku byla stanovena pomoci jodometrické 

metody s přídavkem azidu. Stanovení bylo provedeno dle ČSN EN 25813 - Jakost vod - 

Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda. 

 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5): 

Biochemická spotřeba kyslíku byla stanovena po pěti dnech inkubace dle ČSN EN 1899 – 

1 Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn), část 1: Metoda 

pro ředěné vzorky.  

Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr): 

K tomuto stanovení byl pouţit thermoreaktor TR-300 od firmy MERCK a spektrofotometr 

DR 2000 od firmy HACH. Při stanovení CHSKCr byla pouţita norma ČSN ISO 6060 

(757522) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku.  

Celkový fosfor (Pcelk.): 

Ke stanovení celkového fosforu byl pouţit spektrofotometr DR/2000 od firmy HACH. 

Spektrofotometrické stanovení celkového fosforu po rozkladu s peroxodisíranem a 

stanovení orthofosforečnanů s molybdenem amonným byla provedena dle ČSN EN ISO 

6878 (757465) Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s 

molybdenem amonným. 

Dusičnany (NO3-): 

K analýze byl pouţit spektrofotometr DR/2000 od firmy HACH. Stanovení dusičnanů 

salicylanem sodný absorpční spektrofotometrií bylo provedeno dle normy ČSN ISO 7890-

3). Poté byl proveden přepočet hmotnostní koncentrace NO3- na hmotnostní koncentraci N-

NO3-. 

Dusitany (NO2-): 

K analýze dusitanů byl pouţit spektrofotometr DR/2000 od firmy HACH. Stanovení 

dusitanů s amidem kyseliny sulfanilové a N-(1-naftyl)-ethylendiaminem bylo provedeno 



Lukáš Klimša: Malé domovní čistírny odpadních vod na Těrlicku 

 

20 

2013 

dle normy ČSN EN ISO 13395. Poté byl proveden přepočet hmotnostní koncentrace NO2- 

na hmotnostní koncentraci N-NO2-. 

Amoniakální dusík (N-NH4
+
): 

K analýze amoniakálního dusíku byl pouţit spektrofotometr DR/2000 od firmy HACH. 

Stanovení amoniakálního dusíku bylo provedeno dle normy ČSN ISO 7150-1 (757451) 

Jakost vod – Stanovení amonných iontů, část 1: Manuální spektrofotometrická metoda.  

Nerozpuštěné látky: 

K analýze nerozpuštěných látek byla pouţita gravimetrická metoda stanovení 

nerozpuštěných látek dle normy ČSN EN 757349 Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných 

látek. 

Rozpuštěné látky: 

K analýze rozpuštěných látek byla pouţita gravimetrická metoda stanovení rozpuštěných 

látek dle normy ČSN 75 7346. Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek. 

Veškeré látky: 

Hmotnostní koncentrace veškerých látek byla stanovena výpočtem, a to jako součet 

hmotnostní koncentrace rozpuštěných látek a hmotnostní koncentrace nerozpuštěných 

látek. 

 

5.4. Metodika hodnocení 

Odebírané vzorky byly hodnoceny podle normy ČSN 75 7221, „Jakost vod – Klasifikace 

jakosti povrchových vod“, dle NV č. 23/2011., kterým se mění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Norma 

ČSN 75 7221 platí pouze pro určení jakosti vod tekoucích. Tyto tekoucí vody se zařazují 

do pěti tříd jakosti (viz Tabulka 2). 
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Míra znečištění povrchové vody se určuje podle pěti tříd jakosti vody: 

I. neznečištěná voda – stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou 

činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běţnému 

přirozenému pozadí v tocích;  

II. mírně znečištěná voda – stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, 

ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umoţňují existenci bohatého, vyváţeného 

a udrţitelného ekosystému;  

III. znečištěná voda – stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, ţe 

ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci 

bohatého, vyváţeného a udrţitelného ekosystému;  

IV. silně znečištěná voda – stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, 

ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umoţňující existenci 

pouze nevyváţeného ekosystému;  

V. velmi silně znečištěná voda – stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností 

tak, ţe ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umoţňující 

existenci pouze silně nevyváţeného ekosystému.  
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Tabulka 2: Mezní hodnoty tříd jakosti vod (zdroj: ČSN 75 7221) 

Ukazatel Jednotka 
Třídy 

I II III IV V 

pH - 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5 5,5-9,0 

<5,5-

>9,0 

Rozpuštěný kyslík mg.l
-1

 >7 >6 >5 >3 <3 

BSK5 mg.l
-1

 <2 <5 <10 <15 >15 

CHSKCr mg.l
-1

 <15 <25 <35 <55 >55 

Celkový fosfor mg.l
-1

 <0,03 <0,15 <0,4 <1 >1 

Dusičnany mg.l
-1

 <1,0 <3,4 <7,0 <11 >11 

Dusitany mg.l
-1

 <0,002 <0,005 <0,02 <0,05 >0,05 

Amoniakální 

dusík mg.l
-1

 
<0,3 <0,5 <1,5 <5,0 >5,0 

Nerozpuštěné 

látky mg.l
-1

 
<20 <40 <60 <100 >100 

Rozpuštěné látky mg.l
-1

 <300 <500 <800 <1 200 >1 200 

  

Imisní standardy, jeţ stanovují nejvyšší moţné znečištění povrchových vod, nám udává 

NV č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (viz Tabulka 3).  Tyto 

hodnoty byly porovnány s hodnotami naměřenými na vybraných odběrových místech. 

 

Tabulka 3: Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod (zdroj: příloha č. 3 NV č. 

23/2011Sb) 

 

  

Ukazatel Značka Jednotka Limit

Rozpuštěný kyslík O2  mg/l >9

Biologická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 3,8

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr mg/l 26

Celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,15

Amoniakální dusík N-NH4
+

mg/l 0,23

Dusičnanový dusík N-NO3
-

mg/l 5,4

Reakce vody pH 6 aţ 9



Lukáš Klimša: Malé domovní čistírny odpadních vod na Těrlicku 

 

23 

2013 

6. Výsledky a diskuse 

6.1. Výsledky dotazníkového šetření 

Souhrn odpovědí z dotazníku znázorňují následující grafy: 

Úplným začátkem dotazníkového šetření bylo umístění DČOV, a 21% respondentů 

odpovědělo, ţe má čistírnu umístěnou na chatě a 79% v rodinném domě (viz Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7: Grafické znázornění otázky č. 1 

Následující otázka určila rozdělení typů DČOV. A průzkum ukázal, ţe respondenti mají na 

chatě anaerobní typ DČOV a v rodinném domě mají aerobní typ (viz Obrázek 8). 

Rodinný dům 
79% 

Chata 
21% 

1. Kde máte DČOV umístěnou? 
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Obrázek 8: Grafické znázornění otázky č. 2 

V otázce kolik osob vyuţívá vaši DČOV 35% respondentů odpovědělo 3 osoby, 31% 

odpovědělo 4 osoby a odpovědi více neţ 4 osoby a 1 osoba aţ 2 osoby měly shodné 

obsazení 17% (viz Obrázek 9). Výsledky ukázaly, ţe u všech čistíren, je dodrţován 

maximální počet osob jeţ čistírnu vyuţívá. 

 

 

Obrázek 9: Grafické znázornění otázky č. 3 

Aerobní 
79% 

Anaerobní 
21% 

Kořenová 
0% 

2. Jaký typ DČOV vlastníte? 

1 až 2 
17% 

3 
35% 

4 
31% 

více než 4 
17% 

3. Kolik osob využívá vaši DČOV ? 
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V otázce číslo 4 pro kolik je Vaše DČOV určena byly výsledky 66% více neţ 4, 17 % 4, 

15% 3 a pouhé 2% 1 aţ 2 (viz Obrázek 10). Výsledky ukázaly, ţe u všech čistíren, je 

dodrţován maximální počet osob jeţ čistírnu vyuţívá. 

 

Obrázek 10: Grafické znázornění otázky č. 4 

Prodejní firmu Sineko si vybralo 36% respondentů, firmu Biowa poté 27%, Gonap 25%, 

Soweko 6%, Metal Managemant 4% a Plast Trade pouhé 2% (viz Obrázek 11). 

 

 

Obrázek 11: Grafické znázornění otázky č. 5 
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Na otázku č. 6 všichni respondenti odpověděli stejně a to, ţe ţádali o stavební povolení 

(viz Obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Grafické znázornění otázky č. 6 

Otázka číslo 7 se týkala celkové stavby, 58% zaplatilo mezi 40 a 60 tis. Kč, celých 38% 

zaplatilo nad 60 tis. Kč a pouhé 4% zaplatilo mezi 20 aţ 40 tis. Kč (viz Obrázek 13). Cena, 

která přesahovala částku 60 tis. Kč, byla většinou i za výkopové práce nebo za starší 

čistírny, které byly před deseti lety draţší. 

 

 

Obrázek 13: Grafické znázornění otázky č. 7 
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0% 
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Všichni dotázaní respondenti uvedli, ţe mají certifikovanou DČOV (viz Obrázek 14). 

 

 

Obrázek 14: Grafické znázornění otázky č. 8 

Na otázku číslo 9 jaká je účinnost vaší DČOV podle výrobce byly odpovědi následující: 

54% má účinnost mezi 92 aţ 95%, 23% ji má mezi 90 aţ 92%, 21% ji má nad 95% a jen 2 

procenta ji má pod 90% (viz Obrázek 15). 

 

 

Obrázek 15: Grafické znázornění otázky č. 9 
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100% 

Ne 
0% 
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Pod 90% 
2% 

90-92% 
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92-95% 
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9. Jaká je účinnost vaší DČOV podle 
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Na dobu vlastnictví odpovědělo 52% respondentů 2 aţ 5 let, 25% jí má pouze 1 nebo 2 

roky, 17% ji vlastní 5 aţ 10 let a jen 6% nad 10 let (viz Obrázek 16). Respondenti, kteří 

vlastní DČOV pět let a více, patří do skupiny s dětmi do 18 let, ale i starší páry bez dětí. 

Respondenti, kteří vlastní čistírnu krátce (do pěti let) patří většinou do skupiny s dětmi do 

šesti let. 

 

 

Obrázek 16: Grafické znázornění otázky č. 10 

 

U otázky č. 11, 65% respondentů nemuselo řešit ţádnou závadu či poruchu u své DČOV a 

35% uvedlo, ţe poruchu jiţ měli (viz Obrázek 17). 

 

1 až 2 roky 
25% 

2 až 5 let 
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10. Jak dlouho DČOV vlastníte? 
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Obrázek 17:Grafické znázornění otázky č. 11 

Pouhých 11% čistíren se porouchá i 2x za rok, u zbytku čistíren došlo k jinému časovému 

intervalu poruchy nebo pouze k jedné poruše (viz Obrázek 18). 

 

 

Obrázek 18: Grafické znázornění otázky č. 12 

U 10% čistíren se porouchalo čerpadlo, u 14% to byl řídící plovák, u 33% to byly pryţové 

membrány a u zbytku to byla jiná závada (viz Obrázek 19). Pryţové membrány se 

porouchaly u aerobních čistíren. 
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Obrázek 19: Grafické znázornění otázky č. 13 

Poruchu bylo schopno samostatně opravit 22% respondentů, 78% volalo servisní firmu 

(viz. Obrázek 20). Respondenti, kteří si byly schopni opravit poruchu sami, tak opravovali 

většinou poškození vnější části čistírny. 

 

 

Obrázek 20: Grafické znázornění otázky č. 14 

Na otázku zda vám přijde vaše DČOV hlučná odpovědělo 4% respondentů ano, 8% 

odpovědělo, ţe někdy a 88% respondentům nepřijde hlučná (viz Obrázek 21). Hlučné 

čistírny byly aerobního typu a nejčastěji od firmy Gonap. 
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Obrázek 21: Grafické znázornění otázky č. 15 

Pouhé 2% respondentů si myslí, ţe jejich DČOV zabírá hodně místa, 98% respondentů si 

to nemyslí (viz Obrázek 22). 

 

 

Obrázek 22: Grafické znázornění otázky č. 16 

Roční provoz DČOV stojí respondenty z 47% 1000 aţ 2000 Kč, z 35% 2000 aţ 5000 Kč a 

z 18% stojí provoz do 1000 Kč (viz Obrázek 23). K nejdraţším firmám na provoz čistírny 

patří Sineko a Soweko.  
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Obrázek 23: Grafické znázornění otázky č. 17 

Roční údrţba DČOV stojí respondenty z 58% do 1000 Kč, z 34% 1000 aţ 2000 Kč a 8% 

respondentů platí 2000 aţ 5000 Kč (viz Obrázek 24). K nejlevnějším čistírnám na údrţbu 

patří čistírny od firmy Gonap, které však respondenti povaţovali za hlučné. 

 

 

Obrázek 24: Grafické znázornění otázky č. 18 

Více neţ 67% respondentů stráví údrţbou méně neţ 3 hodiny měsíčně a 33% stráví 

údrţbou 3 aţ 10 hodin měsíčně (viz Obrázek 25). Čistírny, které potřebují nejvíce 

udrţovat, jsou starší typy.  
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Obrázek 25: Grafické znázornění otázky č. 19 

Na otázku číslo 20 posíláte kontrolní vzorky do laboratoře, odpovědělo 62% ano a 38% ne 

(viz Obrázek 26). 

 

 

Obrázek 26: Grafické znázornění otázky č. 20 

Okolo 75% respondentů tak učinilo před 1 rokem a 25% respondentů před 2 aţ 3 lety (viz 

Obrázek 27). 
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Obrázek 27: Grafické znázornění otázky č. 21 

 

Vzorky splňovaly normy u 91% respondentů a u 9% nesplňovaly (viz Obrázek 28). 

 

 

Obrázek 28: Grafické znázornění otázky č. 22 

Vyčištěnou vodu vypouští 54% respondentů do toku, 11% volně do půdy, 4% do 

kanalizace a 31% jinam (viz Obrázek 29). Respondenti, kteří nevypouští vyčištěnou vodu 

do toku, nemají přístup k vodnímu toku.  
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Obrázek 29: Grafické znázornění otázky č. 23 

V domácnosti se nachází ze 78% automatická pračka, ze 20% myčka nádobí a 2% drtič 

odpadu (viz Obrázek 30). Automatická pračka i myčka nádobí se nepouţívá u anaerobních 

čistíren, jelikoţ se vyskytují na chatách. 

 

 

Obrázek 30: Grafické znázornění otázky č. 24 

Na otázku pouţíváte ekologické čistící a prací prostředky odpovědělo 83% respondentů ne 

a 17% respondentů ano (viz Obrázek 31). Ekologické prací a čisticí prostředky pouţívají 

respondenti s novými čistírnami a jedná se především o rodiny s dětmi do tří let.  

 

volně do půdy 
11% 

do kanalizace 
4% 

do toku 
54% 

jinam 
31% 

23. Vyčištěnou vodu vypouštíte? 

myčku 
nádobí 

20% 

automatickou 
pračku 

78% 

drtič odpadu 
2% 

24. V domácnosti používáte? 



Lukáš Klimša: Malé domovní čistírny odpadních vod na Těrlicku 

 

36 

2013 

 

Obrázek 31: Grafické znázornění otázky č. 25 

Spokojenost se svou DČOV měli respondenti vyjádřit na stupnici od 1 do 5 kde 1 je 

nejlepší: 17% respondentů zvolilo 1, 21% zvolilo 2, 21% zvolilo 3, 25% zvolilo 4 a 16% 

zvolilo 5 (viz Obrázek 32). 

 

 

Obrázek 32: Grafické znázornění otázky č. 26 

DČOV by si znovu pořídilo 73% respondentů, 25% by zvolilo jiný typ a 2% by uţ nechtěli 

DČOV (viz Obrázek 33). Zajímavé je, ţe čistírnu by si pořídili i respondenti, kteří byli 

hodně nespokojeni se svou čistírnou.  
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Obrázek 33: Grafické znázornění otázky č. 27 

85% respondentů by doporučilo svou značku DČOV a 15% by ji nedoporučovalo (viz 

Obrázek 34). 

 

 

Obrázek 34: Grafické znázornění otázky č. 28 

Na otázku 29: jste rodina, odpovědělo 54% s dětmi do 18 let, 23% bez dětí, 19% s dětmi 

do 6 let a 4% jiné (viz Obrázek 35). 
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Obrázek 35: Grafické znázornění otázky č. 29 

 

 

6.2. Výsledky chemických analýz 

6.2.1. Rozpuštěný kyslík 

Obsah kyslíku ve vodách je velmi důleţitý pro samočistící proces, a jeho mnoţství je velmi 

důleţité pro aerobní či anaerobní pochody. Pokud ve vodě není dostatek kyslíku nebo není 

dokonce ţádný, tak mikroorganismy začnou čerpat kyslík z redukce anorganických 

sloučenin nebo i z organických sloučenin a to je příčina tvoření páchnoucích látek. 

V letních měsících jsou hodnoty rozpuštěného kyslíku niţší vzhledem k vyšší teplotě, ve které 

rozpustnost kyslíku klesá.[24] 

Po stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku na odběrových místech, bylo zřejmé, ţe kolísání 

rozpuštěného kyslíku je minimální. U odběrového místa č. 2 (viz Příloha 2, Obrázek č. 2) 

je obsah rozpuštěného kyslíku nejmenší, ačkoliv se toto místo nachází v horním toku 

potoka. I kdyţ je toto ovlivnění malé, tak s porovnáním s ostatními odběrovými místy je 

negativní zásah čistíren starších deseti let zřejmý (viz Tabulka 4). 
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54% 

bez dětí 
23% 

jiné 
4% 

29. Jste rodina? 
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Tabulka 4: Koncentrace rozpuštěného kyslíku v mg/l  z odběrného místa 1-5 

 

6.2.2. BSK5 

„Biochemická spotřeba kyslíku je definována jako hmotnostní koncentrace rozpuštěného 

kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek biochemickou oxidací organických. 

Vyjadřuje se v mg/l.“ [25] 

Stanovení BSK je nezbytnou součástí chemického rozboru povrchových a odpadních vod. 

Je to jeden ze základních parametrů, které se stanovují při posuzování účinnosti 

biologického čištění odpadních vod a při biologické rozloţitelnosti organických látek. Toto 

stanovení se pouţívá téměř jedno století a je nenahraditelné i přes své nedostatky.[26] 

Při čištění odpadních nebo při samočistících procesech ve vodách se vyuţívají aerobní 

biologické procesy, ve kterých organotrofní bakterie vyuţívají organické látky jako zdroj 

energie a ţivin. Energie, která se získá těmito oxidačními pochody, se vyuţije k syntéze 

nové biomasy ze zbývajících částí organických látek. [26] 

Hodnoty BSK5 u odběrových míst se pohybují na velice nízkých hodnotách a to značí, ţe 

je zde nízký obsah biologicky rozloţitelných látek (viz Tabulka 5).  

Tabulka 5: BSK5 v mg/l  z odběrného místa 1-5 

 

6.2.3. CHSKCr 

„Chemická spotřeba kyslíku je definována jako hmotnostní koncentrace kyslíku, která je 

ekvivalentní hmotností silného oxidačního činidla spotřebovaného, za přesně vymezených 

odběr. místo rozpuštěný kyslík (mg/l)

odběr. místo č.1 9,72

odběr. místo č.2 9,43

odběr. místo č.3 9,95

odběr. místo č.4 9,99

odběr. místo č.5 9,81

odběr. místo  BSK5 (mg/l)

odběr. místo č.1 1,42

odběr. místo č.2 0,78

odběr. místo č.3 2,12

odběr. místo č.4 2,56

odběr. místo č.5 1,26
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reakčních podmínek zpracování vzorku vody, na oxidaci oxidovatelných látek obsaţených 

v 1 litru vody. Hlavní skupinu těchto oxidovatelných látek ve vodě tvoří organické 

látky.“[25] 

Hodnota CHSK nám neudává přesné organické znečištění vody ale pouze jeho odhad. 

CHSK patří do skupiny nespecifických ukazatelům vody, jelikoţ nelze zjistit koncentraci 

konkrétních znečišťujících látek, ale jen kyslík, který spotřebují tyto znečišťující látky.[25] 

Chemická spotřeba kyslíku na odběrových místech se pohybuje opět v nízkých hodnotách, 

které nepřesahují imisní standard. (viz Tabulka 6: ). 

Tabulka 6: CHSKCr v mg/l  z odběrného místa 1-5 

 

6.2.4. Poměr BSK5 : CHSKCr 

Tento poměr nám udává biologickou rozloţitelnost organických látek ve vodě. Čím je 

hodnota niţší, tím je méně ve vodě obsaţeno snadno rozloţitelných organických látek. U 

odpadních vod, které obsahují snadno biologicky rozloţitelné látky, se poměr mezi 

BSK5:CHSK pohybuje vysoko a to v hodnotách od 0,5 aţ 0,75. U biologicky vyčištěných 

odpadních vod se tento poměr pohybuje okolo rozmezí 0,1 aţ 0,2. U čistých povrchových 

vod (např. horských toků) bývá poměr menší neţ, 0,1.[26] 

Hodnoty poměru BSK5:CHSK se pohybují v rozmezí pro biologicky vyčištěnou odpadní 

vodu, aţ na odběrové místo č. 3 (viz Příloha 2, Obrázek č. 3), které spíše blíţí k hodnotám 

odpadní vody (viz Tabulka 6). Na tomto místě se vyskytuje DČOV, která je starší deseti let 

a neposílají se zde kontrolní vzorky do laboratoře. 

odběr. místo CHSKCr

odběr. místo č.1 8,04

odběr. místo č.2 6,02

odběr. místo č.3 4,34

odběr. místo č.4 16,23

odběr. místo č.5 5,39
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Tabulka 6: Poměr BSK5:CHSK v mg/l z odběrového místa 1-5 

 

6.2.5. Fosfor 

Fosfor se vyskytuje ve vodách v rozpuštěné i nerozpuštěné formě. Přírodním zdrojem 

fosforu jsou minerály, které se rozpouští nebo vyluhují a tím se fosfor dostává do vodního 

prostředí. Hlavním minerálem je apatit [3Ca3(PO4)2.Ca(F,Cl)2]. Antropogenní zdroj 

anorganického fosforu pochází ze zemědělské činnosti a to konkrétně z dusíkatých hnojiv, 

splaškových vod, které obsahují prací prášky, mycí prostředky a jiné přípravky pouţívané 

k čištění. Zdrojem organického fosforu je odumřelá vodní fauna a flóra. [27, 26] 

Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových můţe dojít k takovému zhoršení jejích 

kvality, ţe začne proces zvaný eutrofizace. Odpadní vody, které se v čistírně odpadních 

vod zbaví organických látek (ve formě dusičnanů a fosforečnanů), mohou být příčinou 

masového rozmnoţení řas a sinic v povrchových vodách. Toto se týká hlavně vod 

stojatých. [10]  

Ze vzorků odebraných na určených odběrových místech nepřekračuje ani jeden imisní 

standard. (viz Tabulka 7). 

Tabulka 7: Koncentrace fosforu v mg/l  z odběrného místa 1-5 

 

6.2.6. Dusitany 

Dusitany se jako minerály vůbec nevyskytují. Pokud se ve vodě vyskytují, vznikají hlavně 

biochemickou oxidací amoniakálního dusíku. Někdy mohou také vznikat biochemickou 

odběr. místo BSK5:CHSK

odběr. místo č.1 0,18

odběr. místo č.2 0,13

odběr. místo č.3 0,49

odběr. místo č.4 0,16

odběr. místo č.5 0,23

odběr. místo Celkový fosfor (mg/l)

odběr. místo č.1 0,08

odběr. místo č.2 0,1

odběr. místo č.3 0,09

odběr. místo č.4 0,1

odběr. místo č.5 0,07
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redukcí dusičnanů. Anorganické formy dusitanů se vyskytují v atmosférických vodách. 

V některých odpadních vodách se dusitany vyskytují hojně a jedná se hlavně o vody, které 

se pouţívají při výrobě barviv, obrábění kovů a chladicí kapaliny. Jiným antropogenním 

zdrojem jsou dusíkatá hnojiva a jiná zemědělská výroba.[26, 28] 

Dusitany jsou velmi důleţitým ukazatelem v pitné vodě, jelikoţ jsou zdravotně závadné. 

Vzniká zde riziko poruchy methemoglobinemie anebo se po poţití mohou tvořit 

karcinogenní látky v zaţívacím traktu ţivočichů. Proto jsou dusitany řazeny do zdravotně 

významných ukazatelů pitné vody a jejich nejvyšší hodnota obsaţená v pitné vodě je 0,5 

mg/l. V povrchových vodách jsou dusitany rovněţ nevítanou sloţkou, jelikoţ působí 

toxicky na ryby. Stanovení dusitanů u povrchových a odpadních vod při kontrole 

biologických čistíren se nedělá, jelikoţ jsou součástí dusíkových bilancí. Povinné jsou 

pouze u pitných vod.[25] 

Z důvodu, ţe se dusitany samostatně nehodnotí pro kontrolu čistíren odpadních vod, lze je 

jen zařadit dle normy ČSN 75 7221. Dle této normy jsou výsledky v odběrových místech 

velmi špatné. Odběrová místa č. 1 (viz Příloha 2, Obrázek č. 1) a č. 3 patří do jakostní třídy 

III a odběrová místa č. 2, č. 4 a č. 5 patří dokonce do jakostní třídy IV (viz Tabulka 8), 

jedná se také pouze o jednorázový odběr, proto je toto zařazení orientační. Dle NV č. 

23/2011 lze tento tok zařadit do tzv. lososových vod, kde je stanoven limit 0,03 mg/l 

dusičnanů. Tento limit nebyl překročen, ale opět se jedná pouze o orientační porovnání. 

Tabulka 8: Koncentrace dusitanů v mg/l  z odběrného místa 1-5 

 

 

6.2.7. Dusičnany 

V minerálech se dusičnany u nás vyskytují jen velmi zřídka. Mimo Evropu se mohou 

vyskytovat např. chilský ledek. V našich podmínkách vznikají dusičnany hlavně při 

nitrifikaci amoniakálního dusíku. Při rozkladu dusíkatých látek jsou dusičnany konečným 

odběr. místo Dusitany (mg/l)

odběr. místo č.1 0,02

odběr. místo č.2 0,03

odběr. místo č.3 0,02

odběr. místo č.4 0,03

odběr. místo č.5 0,03
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stupněm rozkladu. Jiným zdrojem dusičnanů ve vodě mohou být dusíkatá hnojiva 

pouţívaná na zemědělské půdě. Dusičnany anorganického původu jsou součástí 

atmosférických vod.[26] 

Dusičnany jsou pro člověka ve vodě jen málo závadné, ale jejich obsah je v pitné vodě 

limitován, jelikoţ mohou redukovat na dusitany a ty mohou být příčinou dusičnanové 

alimentární methemoglobinemie. Obsah dusičnanů v povrchové vodě souvisí se stupněm 

eutrofizace těchto vod. Při kontrole čistíren je stanovení dusičnanů jedním ze základních 

stanovení. [25] 

Obsah dusičnanů v odběrových místech roste a u odběrového místa č. 4 (viz Příloha 2, 

Obrázek č. 4) a č. 5 (viz Příloha 2, Obrázek č. 5) dokonce hodnoty přesahují imisní 

standard (viz Tabulka 9) ovšem jde jen o orientační srovnání.  

Tabulka 9: Koncentrace dusičnanů v mg/l  z odběrného místa 1-5 

 

 

6.2.8. Amoniakální dusík 

V minerální podobě se amonné soli vůbec nevyskytují a z tohoto důvodu nejsou ve vodách 

přírodního původu. Do vody se dostává rozkladem organických dusíkatých látek 

ţivočišného i rostlinného původu. Antropogenním zdrojem jsou hlavně odpady ze 

zemědělství a z dusíkatých hnojiv, které se pouţívají v zemědělství. [26] 

Amoniakální dusík je velmi potřebnou látkou při tvorbě nové biomasy organismů. 

Atmosférické, podzemní a čisté povrchové vody obsahují malé mnoţství amoniakálního 

dusíku, obsah se pohybuje jen v desetinách mg/l. V přítomnosti kyslíku je amoniakální 

dusík velmi nestály a oxiduje na dusitany nebo aţ na dusičnany.[27] 

odběr. místo Dusičnany (mg/l)

odběr. místo č.1 2,8

odběr. místo č.2 4,3

odběr. místo č.3 5,3

odběr. místo č.4 6,4

odběr. místo č.5 9,3
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Stanovení amoniakálního dusíku v odběrových místech nebyl moţný pro nedostatečný 

rozsah měření spektrofotometru. Hodnoty byly niţší neţ 0,5 mg/l a proto nemohly být 

změřeny (viz Tabulka 10). 

Tabulka 10: Koncentrace amoniakálního dusíku v mg/l  z odběrného místa 1-5 

 

 

6.2.9. Rozpuštěné látky 

Rozpuštěné látky jsou dle norem ČSN EN 872 (75 7349) a ČSN 75 7346 látky, které 

zůstaly ve vzorku, který byl přefiltrován a dosucha odpařen. Zůstaly, myslíme, ţe po ţíhání 

odparku za teploty 550°C zůstaly stabilní. [25] 

Rozpuštěných látek na odběrových místech bylo opravdu málo a ani jedno odběrové místo 

nepřekročilo limit a dle normy ČSN 75 7221 patří všechny odběrová místa do jakostní 

třídy I (viz Tabulka 11). 

Tabulka 11: Koncentrace rozpuštěných látek v mg/l  z odběrného místa 1-5 

 

6.2.10. Nerozpuštěné látky 

„Pod pojmem nerozpuštěné látky pro účely norem ČSN EN 872 (75 7349) a ČSN 75 7346 

rozumíme tuhé látky, které se zachytí na filtru za určitých podmínek.“[25] 

Nerozpuštěné látky ani na jednom odběrovém místě nepřekročily imisní limit a lze je dle 

normy ČSN 75 7221 zařadit do jakostní třídy I (viz Tabulka 12). 

odběr. místo Amonikální dusík (mg/l)

odběr. místo č.1 <0,5

odběr. místo č.2 <0,5

odběr. místo č.3 <0,5

odběr. místo č.4 <0,5

odběr. místo č.5 <0,5

odběr. místo Rozpuštěné látky (mg/l)

odběr. místo č.1 16,3

odběr. místo č.2 16,4

odběr. místo č.3 15,3

odběr. místo č.4 16,2

odběr. místo č.5 6,6
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Tabulka 12: Koncentrace nerozpuštěných látek v mg/l z odběrného místa 1-5 

 

 

6.2.11. Hodnota pH 

„Pod pojmem pH rozumíme zápornou hodnotu dekadického logaritmu aktivity vodíkových 

iontů, vyjádřené v molech na litr. V důsledku interakcí iontů je aktivita vodíkových iontů 

poněkud menší, neţ jejich koncentrace. Aktivita se blíţí hodnotě koncentrace pouze u 

velmi zředěných roztoků.“[25] 

„Hodnota pH a oxidačně-redukční potenciál významně ovlivňují chemické a biochemické 

procesy ve vodách a z tohoto hlediska mají u vod mimořádnou důleţitost. Proto je 

stanovení pH nezbytnou součástí kaţdého chemického rozboru vody. Je jedním z hledisek 

pro posuzování agresivity vody a ovlivňuje většinu chemických, fyzikálně-chemických a 

biologických procesů pouţívaných při úpravě a čištění vod.“[26] 

Hodnota pH u vzorků z odběrových míst byla v pořádku a blíţila se hodnotě 7 (viz 

Tabulka 13). Dle normy ČSN 75 7221 patří všechny odběrová místa do jakostní třídy I. 

Tabulka 13: Hodnoty pH z odběrného místa 1-5 

 

 

  

odběr. místo Nerozpuštěné látky (mg/l)

odběr. místo č.1 1,2

odběr. místo č.2 0,8

odběr. místo č.3 1,7

odběr. místo č.4 0,9

odběr. místo č.5 0,7

odběr. místo pH

odběr. místo č.1 6,73

odběr. místo č.2 6,92

odběr. místo č.3 7,80

odběr. místo č.4 7,23

odběr. místo č.5 7,25
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7. Závěr 

Cílem práce bylo vytipovat si lokalitu, na které se zkoumalo znečištění vody způsobené 

odpadními vodami z domovních čistíren odpadních vod. Byla vybrána lokalita okolo 

Hradišťského potoka. Tato lokalita byla vybrána na základě dotazníkového šetření, které 

bylo provedeno na celém území Těrlicka. Ovlivnění Hradišťského potoka se posuzovalo 

dle hydrochemické analýzy, která byla provedena na pěti odběrových místech. Tyto odběry 

byly pouze jednorázové, a proto výsledky nejde porovnávat s imisními limity pro 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Proto je porovnání ukazatelů jen 

orientační. 

Dotazníkové šetření ukázalo přehledné uspořádání všech domovních čistíren odpadních 

vod na Těrlicku. Anaerobní typ domovních čistíren se instaloval pouze na chaty a 

rekreační domy a to z důvodu, ţe u anaerobního typu čistíren není nutná kaţdodenní 

aktivita. Více jak polovina respondentů vypouští vyčištěné odpadní vody do toku. 

Z hlediska kvality vody na odběrových místech jsou výsledky velmi dobré. Čistírny v okolí 

Hradišťského potoka čistí opravdu dobře. Jen jeden stanovovaný parametr a to obsah 

dusičnanů přesahuje imisní limit a to u odběrového místa č. 4 a č. 5, ale jde pouze o 

orientační srovnání. Vyčištěná voda u všech odběrových míst obsahuje velmi malé 

koncentrace fosforu, rozpuštěných i nerozpuštěných látek. Koncentrace u těchto parametrů 

byly velmi uspokojivé. 

Při porovnání jednotlivých míst vyšly nejhůře oblasti, kde se vyskytují čistírny, které jsou 

starší 5 let. Nové čistírny čistí lépe, ale koncentrace dusičnanů jsou u těchto čistíren naopak 

největší. Důvodem je pouţívání aktivačních procesů, které pracují na principu nitrifikace. 

Příčinou vysoké koncentrace dusičnanů u těchto čistíren můţe tak být nízká teplota. 

Nitrifikace totiţ neprobíhá při teplotách pod 10 °C. Teplota výrazně ovlivňuje činnost 

mikroorganismů Nitrobacter, Nitrospira, které oxidují dusitany na dusičnany[29]. Jelikoţ 

odběr byl proveden v zimě tak nízká teplota můţe být pravděpodobně důvodem vyšší 

koncentrace dusičnanů, protoţe ve vodním prostředí kde je dostatek kyslíku a dlouhá doba 

pro rozvoj biomasy dochází k přeměně amonných iontů nitrifikací na dusičnany. Následně 

je obsah dusíku sniţován v procesu denitrifikace, ve kterém se dusičnany rozkládají na 

plynný dusík, případně na plynné oxidy dusíku. Denitrifikační bakterie bývají přítomny 
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v docela vysokých počtech a denitrifikační rychlosti bývají o jeden a více řádů vyšší neţ 

nitrifikační. Jejich činnost je, ale limitována nedostatečnou nitrifikací.[30] 

 Ve své diplomové práci bych chtěl na tomto tématu pokračovat, tak abych výsledky mohl 

porovnávat s imisními limity. 
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Seznam příloh 

Příloha 1: Dotazník 

Dobrý den, 

Jmenuji se Lukáš Klimša a jsem student třetího ročníku Vysoké školy báňské – Technické 

Univerzity Ostrava, na které studuji obor Environmentální inţenýrství. Chci vás poţádat o 

vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který bude slouţit jako materiál k mé bakalářské 

práci Domovní čistírny odpadních vod (DČOV) v Těrlicku. 

 

1. Kde máte DČOV umístěnou? 

a) v rodinném domě   b) na chatě 

2. Jaký typ DČOV vlastníte? 

a) aerobní               b) anaerobní  c) kořenovou 

3. Kolik osob vyuţívá vaši DČOV ? 

a) 1-2  b)3 c)4 e)více neţ 4 

4. Pro kolik osob je vaše DČOV určena? 

a) 1-2  b)3 c)4 e)více neţ 4 

5. Jakou prodejní firmu jste si vybrali? 

a) Sineko   b) Plast trade       c) Biowa       d) Gonap         e) jiný ( ______________) 

6. Na obecním úřadě jste ţádali? 

a) o stavební povolení b) o ohlášení o stavbě 

7. Kolik vás celková stavba stála 

a) do 20 tis Kč      b) 20 aţ 40 tis Kč c) 40 aţ 60 tis Kč d) nad 60 tis Kč 
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8. Má vaše  DČOV certifikát? 

a) ano  b) ne 

9. Jaká je účinnost vaší DČOV podle výrobce? 

a) pod 90% b) 90-92% c) 92%-95% d) nad 95% 

10. Jak dlouho DČOV vlastníte? 

a) 1-2 roky   b) 2-5 let  c) 5-10 let d) nad 10 let 

11. Měli jste poruchu na vaší DČOV ? 

a) ne  b) ano  

12, Pokud měla vaše DČOV poruchu, jak často k ní dochází? 

a)1x za rok b)2x za rok c)3x za rok d)jiné 

13, Co se porouchalo? 

a)čerpadla b)dmychadlo    c)pryţové membrány      d)řídící plovák    e)jiné 

14. Odstranění poruchy? 

a)poruchu jste byli schopni sami odstranit b)poruchu musela opravit servisní firma 

15. Přijde vám vaše DČOV nadměrně hlučná? 

a) ano  b)ne  c)někdy 

16. Zabírá vaše DČOV hodně místa? 

a) ano   b)ne  

17. Roční provoz vaší DČOV vás stojí? 

a) 0Kč        b) do 1000Kč c) 1000 – 2000Kč d)2000-5000Kč     ) nad 5000Kč 

18. Roční údrţba vaší DČOV vás stojí? 

a)0Kč   b) do 1000Kč     c) 1000 – 2000Kč    d)2000-5000Kč     e) nad 5000Kč 
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19. Jakou dobu strávíte měsíčně údrţbou vaší DČOV? 

a) neprovádím údrţbu  b) méně neţ 3 hodiny    c)3 aţ 10 hodin d) nad 10 hodin 

20. Posíláte kontrolní vzorky do laboratoře? 

a) ano  b) ne 

21. Kdy jste tak učinili naposledy? 

a) před 1 rokem b) před 2 aţ 3 lety c) před více neţ 3 lety 

22. Splňovaly vaše vzorky normy nařízení vlády o povrchových vodách? 

a)ano  b) ne 

23. Vyčištěnou vodu vypouštíte? 

a) volně do půdy   b) do kanalizace     c)do toku         d)jinam 

(______________________) 

24. V domácnosti pouţíváte? 

a) myčku nádobí b) automatickou pračku  c) drtič odpadu  

 

25. Pouţíváte ekologické čistící a prací prostředky? 

a)ano  b)ne  

26. Uveďte celkovou spokojenost s chodem vaší DČOV? (1-nejlepší, 5, nejhorší). 

a) 1 b) 2 c)3 d)4  e)5 

27. Pořídili byste si znovu DČOV? 

a) ano  b) ano, jiný typ  c) ne 
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28. Doporučili byste svou značku DČOV? 

a) ano  b) ne 

29. Jste rodina? 

a) s dětmi do 6let b)s dětmi do 18 let  c)bez dětí     d) jiné 

(________________________) 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 
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Příloha 2: Fotodokumentace odběrových míst 1-5 

  

Obrázek č. 1: Odběrové místo č. 1 (Klimša, 2013) 



Lukáš Klimša: Malé domovní čistírny odpadních vod na Těrlicku 

 

61 

2013 

 

Obrázek č. 2: Odběrové místo č. 2 (Klimša, 2013) 

 

Obrázek č. 3: Odběrové místo č. 3 (Klimša, 2013) 
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Obrázek č. 4: Odběrové místo č. 4 (Klimša, 2013) 

 

Obrázek č. 5: Odběrové místo č. 5 (Klimša, 2013) 


