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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá moţnostmi odkanalizování obce Bohuslavice  

a podrobným návrhem kořenové čistírny odpadních vod. 

V teoretické části jsou zmíněny: přírodní, umělé mokřady  

a biogeochemické cykly v nich, návrh kořenové čistírny, procesy podílející se na 

odstraňování znečištění, zvýšení účinnosti a modernizace kořenových čistíren, 

napojení kořenové čistírny na stokovou síť, legislativa spojená s výstavbou 

kořenové čistírny. 

Praktická část se věnuje popisu stávajícího stavu kanalizační sítě  

v obci, návrhu oddílné stokové soustavy, projektu kořenové čistírny a jeho 

investičním nárokům. 

SUMMARY 

This thesis deals with the possibilities of sewerage system of Bohuslavice 

and detailed design of root wastewater treatment plant. 

In theoretical part are mentioned: natural, artificial wetlands  

and biogeochemical cycles in them, design of root wastewater treatment plant,  

the processes involved in elimination of pollution, increase efficiency  

and modernization of root wastewater treatment plant, connection of root 

wastewater treatment plant to the sewer system, legislation connection  

with root wastewater treatment plant development. 

The practical part devote to describe the present state of village´s sewerage 

system, design of separate sewerage, project of root wastewater treatment plant 

and its pretensions to investment. 
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SEZNAM ZKRATEK 

aj. – a jiné, 

apod. – a podobně, 

atd. – a tak dále, 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní, 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným, 

č. – číslo, 

ČR – Česká republika, 

ČOV – čistírna odpadních vod, 

DN – diametre nominal, 

EO – ekvivalentní obyvatel, 

HPP – horizontální podpovrchový průtok, 

HP – horizontální povrchový, 

JV – jihovýchod, 

KČOV – kořenová čistírna odpadních vod, 

kap. – kapitola, 

Kč – korun českých 

kol. – kolektiv, 

max. – maximální, 

mil. – milion, 

min. – minimální, 

mj. – mimo jiné, 

např. – například, 

NL – nerozpuštěné látky,  

Ncelk – celkový dusík, 

N-NH4
+ – amoniakální dusík, 

N-NO3
- – dusičnanový dusík,  

obr. – obrázek, 

odst. – odstavec, 

OV – odpadní voda, 

Pcelk – celkový fosfor, 

PE – polyethylen, 

pH – reakce vody, 



 

 

písm. – písmeno, 

pozn. – poznámka, 

prac. – pracovní, 

příp. – případně, 

PE – polyethylen, 

PP – polypropylen, 

PVC – polyvinylchlorid, 

resp. – respektive, 

s. – stran,  

Sb. – sbírky, 

SmVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace, 

ŠN – štěrbinová nádrţ, 

tab. – tabulka, 

tis. – tisíc, 

tzn. – to znamená, 

tzv. – tak zvaný, 

ÚČOV – Ústav čištění odpadních vod v Praze, 

vč. – včetně, 

VPD – vertikální proudění směrem dolů, 

VPV – vertikální proudění směrem vzhůru, 

vyd. – vydání, 

ŢB – ţelezobeton. 
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1 ÚVOD 

Bohuslavice patří mezi malebné a přírodou obklopené obce Hlučínské 

pahorkatiny. Středem vesnice protéká Bohuslavický potok, napájející soustavu 

návesních rybníků. Obec má vybudovanou nesoustavnou jednotnou kanalizační 

síť (bez čistírny odpadních vod), která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody 

od obyvatelstva do místního potoka. Tento antropogenní vliv způsobuje 

hygienickou a estetickou nedokonalost v bohuslavickém vodním recipientu  

a obecních rybnících. 

Ve své diplomové práci se zabývám koncepcí odkanalizování obce 

Bohuslavice a následným čištěním splaškových odpadních vod v umělých 

kořenových čistírnách (umělých mokřadech). Pozitivní vliv kořenových čistíren 

v naší kulturní krajině je nesporný a čištění odpadních vod v takovýchto přírodě 

blízkých systémech je z ekologické stránky velmi příznivé. Provozní náklady  

a nároky na obsluhu kořenových čistíren odpadních vod jsou přitom minimální. 

Tématem této diplomové práce jsem se rozhodl zabývat proto, ţe mne vţdy 

zajímaly přírodní či přírodě blízké čistící procesy.  
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2 MOKŘADY 

  

Vznik a vývoj kořenových čistíren povstal z inspirace k přírodním 

mokřadům. Proto jim na začátek věnuji pár slov. 

Mokřadní ekosystém vyuţívá přirozených samočisticích procesů, 

probíhajících v půdním a vodním prostředí za spoluúčasti rostlin. Mokřady jsou 

typické vysokou hladinou podpovrchové vody, zvláštním vodním reţimem, poměry 

hydrobiologickými, specifickou mokřadní faunou a flórou. Zahrnují biotopy, které 

jsou zaplavené nebo nasycené vodou dostatečně dlouho, aby se vyvinula 

vegetace adaptovaná na půdu saturovanou vodou [1]. 

Nejdůleţitější mokřady jsou chráněné Ramsarskou úmluvou, jedná se tedy 

o mokřady mezinárodního významu. 

2.1 Přírodní mokřady 

Mokřady přírodní, k nimţ řadíme rašeliniště, litorální zóny rybníků a malých 

vodních nádrţí, ekosystémy luţních lesů, tůně v poříčí vodních toků a nádrţí, 

slepá ramena řek, bezodtokové kotliny, vlhké nivní louky apod. Mohou být podle 

způsobu zásobování vodou trvalé nebo periodické, nové (mladé) nebo dynamické. 

Obr. 2.1: Přírodní památka Turkov (lokální mokřadní ekosystém Ostrava), foto Radim Heiduk 
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Důleţitým úkolem ochránců přírody je ochrana stávajících mokřadů  

a revitalizace různým způsobem narušených přírodních mokřadů [2, 3, 4]. 

2.2 Umělé mokřady (kořenové čistírny) 

Jsou uměle, záměrnou lidskou činností, vytvořený komplex zvodnělého 

nebo mělce zaplaveného zemního loţe, vegetace, ţivočichů a vody, který 

napodobuje přirozené mokřady pro praktické vyuţití. V kořenových čistírnách 

probíhají naprosto stejné procesy jako v přirozených mokřadech [5]. 

Řadíme k nim půdní filtry s vegetací, kořenové čistírny s různým reţimem 

proudění vody a speciální nádrţe a kaskády s akvakulturami [6]. 

Princip funkce kořenové čistírny: 

Čištění odpadní vody v kořenové čistírně probíhá tak, ţe voda zvolna 

protéká zrnitým propustným materiálem (pískem, štěrkem nebo silně propustnou 

zeminou), který je prorostlý kořeny vodních, nebo vlhkomilných rostlin. Jak kořeny 

rostlin, tak i jednotlivá zrna štěrku, písku, nebo zeminy slouţí jako podklad pro růst 

mikroorganismů, které svými metabolickými pochody odstraňují z odpadní vody 

znečištění (organické a nerozpustné látky, mikrobiální znečištění a částečně  

i dusík a fosfor) [5]. Čištěná odpadní voda se vypouští do vodních toků, nebo se 

pouţívá k závlaze apod. [6]. 

2.3 Hydrologické poměry řízených mokřadů a kořenových 

čistíren 

Vodní bilanci mokřadu schematicky znázorňuje schéma na obr. 2.2. 

Bilanční rovnice má následující tvar: 

WPP + WPoP + SR – WET – WZ – WPO - WPoO – WINF = 0 

WPP … povrchový přítok, WPoP … podpovrchový a podzemní přítok, SR … dešťové sráţky 

redukované o hodnotu intercese (zadrţování), WET … evapotranspirace, WZ … voda ve filtračním 

prostředí, WPO … povrchový odtok, WPoO … podpovrchový a podzemní odtok, WINF … infiltrace. 
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Obr. 2.2: Obecné schéma vodního reţimu přírodního mokřadu 

Uvedené schéma je obecné a platí v plném rozsahu pro bilancování 

vodního reţimu přírodních mokřadů. U umělých mokřadů je moţné ovlivňovat 

přítok a odtok vody, retenci na mokřadu a částečně i infiltraci do podloţí.  

Dvě veličiny u umělých mokřadů zůstávají: dešťové sráţky a evapotranspirace 

mokřadních porostů [6]. 

2.4 Základní charakteristiky a rozdělení umělých mokřadů 

 

Obr. 2.3: Rozdělení umělých mokřadů pro čištění odpadních vod 

2.4.1 Umělé mokřady s emerzními (vynořenými) rostlinami 

Rozdělení do tří hlavních skupin dle druhu - směru proudění: 

 



Radim Heiduk: Odkanalizování obce Bohuslavice – Kořenová ČOV 

2010/2011   5 

A) Umělé mokřady s povrchovým tokem (obr. 2.4) 

Čištění odpadních vod se uskutečňuje při průtoku odpadní vody hustým 

porostem mokřadních rostlin. K odstraňování znečištění z odpadních vod dochází 

především působením mikroorganismů, které rostou na ponořených částech 

rostlin a tlejících zbytcích rostlin na dně. Značné mnoţství vody můţe při tomto 

způsobu čištění prosakovat do podzemních vod, jelikoţ tyto systémy nejsou 

odděleny od podloţí nepropustnou bariérou. 

 

Obr. 2.4: Umělé mokřady s povrchovým tokem 

B) Umělé mokřady s podpovrchovým horizontálním tokem (obr. 2.5) 

Základním principem tohoto způsobu čištění je horizontální průtok odpadní 

vody propustným substrátem, který je osázen mokřadními rostlinami. Substrát 

musí být dostatečně propustný, aby nedocházelo k ucpávání a následnému 

povrchovému odtoku. 

 

Obr. 2.5: Umělé mokřady s podpovrchovým horizontálním tokem 

C) Umělé mokřady s vertikálním podpovrchovým tokem (obr. 2.6) 

Při tomto způsobu čištění je odpadní voda přerušovaně přiváděna na  

povrch loţe osázeného mokřadními rostlinami. Voda prosakuje vrstvami štěrku  

a písku. Principiálně je tento způsob shodný se zemní filtrací. 
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Obr. 2.6: Umělé mokřady s podpovrchovým vertikálním tokem 

D) Umělé mokřady s radiálním prouděním 

Voda je přiváděna rozdělovacím potrubím do středu filtračního loţe, odkud 

proudí do stran. Odpadní voda můţe být nad filtračním polem rozstřikována. 

2.4.2 Umělé mokřady se submerzními rostlinami (obr. 2.7) 

Submerzní (ponořené) rostliny mají fotosyntetické orgány zcela ponořené. 

Submerzní rostliny mohou růst pouze v dobře prokysličených vodách. Z tohoto 

důvodu není moţno vyuţívat tyto systémy pro odpadní vody s vysokým obsahem 

snadno rozloţitelných organických látek a jejich vyuţití se omezuje především na 

dočišťování. 

 

Obr. 2.7: Umělé mokřady se submerzními (ponořenými) rostlinami 

2.4.3 Umělé mokřady s plovoucími rostlinami (obr. 2.8) 

Vyuţívají většinou vodní hyacint (Eichhornia crassippes) nebo rostliny  

z čeledi okřehkovitých (Lemna, Spirodela, Wolffia). Růst vodního hyacintu je však 

výrazně omezen při teplotách pod 10°C. 

 

Obr. 2.8: Umělé mokřady s plovoucími rostlinami 

[10] 
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2.5 Použití kořenové čistírny 

Jde snad o jediné čistírny, kterým nevadí nárazové znečištění. 

Jsou tedy ideální pro případy, kdy jsou objekty vyuţívány sezónně nebo jen občas 

(chatové osady, kempy, penziony apod.). Po obnovení přítoku odpadní vody 

začnou velice rychle normálně fungovat, zatímco u běţné biodiskové čistírny trvá 

náběh na běţný provoz jeden aţ dva týdny. 

Kořenové čistírny lze pouţit pro čištění splaškové odpadní vody, výluhy ze 

skládek pevného odpadu, odpadní vody z výroby papíru , odpadní vody z jatek  

a výroby masa, odpadní vody z mlékáren, dešťové odpadní vody, bodové zdroje 

znečištění ze zemědělství, důlní vody, zaolejované odpadní vody [5]. 

2.6 Výhody a nevýhody kořenových čistíren 

2.6.1 Přednosti kořenových čistíren 

Přednosti kořenových čistíren jsou především v ekologickém charakteru 

zařízení a jeho příznivé začlenění do ţivotního prostředí, v jednodušším 

stavebním a technologickém provedení, v niţších stavebních a provozních 

nákladech v porovnání s klasickou čistírnou, v moţnostech nárazového přetíţení  

a dobrém čisticím účinku od počátku provozu, v poutání části dusíku a fosforu  

i těţkých kovů, v moţnosti krátkodobého i dlouhodobého přerušení provozu bez 

negativního vlivu, v moţnosti čištění odpadních vod s vysokým podílem balastních 

látek. 

2.6.2 Nevýhody kořenových čistíren 

Nevýhody kořenových čistíren jsou především velké nároky na plochu, 

vyuţití pro menší producenty odpadních vod, závislost čisticího účinku na 

klimatických podmínkách, moţnost zakolmatování filtračního prostředí při 

nedostatečném mechanickém čištění vody, při nekvalitním provedení  

a provozní moţnost kontaminace podzemních vod [7]. 

http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Psplaskove_vody.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Pprusaky_ze_skladek.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Pprusaky_ze_skladek.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Pprusaky_ze_skladek.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Podpadni_vody_z_jatek.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Podpadni_vody_z_jatek.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Podpadni_vody_z_mlekaren.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Pdestove_splachy.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Pzdroje_znec_ze_zemedelstvi.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Pzdroje_znec_ze_zemedelstvi.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Pdulni_vody.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/Pzaolejovane_vody.htm
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2.7 Umělé mokřady u nás a ve světě 

První pokusy o vyuţití umělých mokřadů při čištění odpadních vod byly 

provedeny jiţ v 50. letech, první kořenová čistírna začala pracovat v roce 1974 

v Německu. 

2.7.1 Česká republika 

Výzkum umělých mokřadů byl v ČR zahájen v praţském ÚČOV (Ústav 

čištění odpadních vod). Byl zkonstruován model (viz obr. 2.9), který vypadal jako 

zvláštní květináč, pouţit byl rákos obecný a přiváděla se mechanicky předčištěná 

splašková voda. Výsledky byly vynikající. 

 

První kořenová čistírna v České republice byla uvedena v roce 1989 

v Petrově u Jílového (Praha-západ). Byla původně navrţena pro čištění dešťových 

splachů z hnojného plata. Jako filtrační materiál bylo pouţito místní porézní 

zeminy a navíc pro vrchní vrstvu byla pouţita ornice z přilehlého pole. 

K dnešnímu datu se odhadem předpokládá počet 200 velkých a obecních 

kořenových čistíren (obr. 2.10). Malé domovní kořenové čistírny jsou těţce 

spočítatelné, ale odhaduje se stejný počet. 

Obr. 2.9: Model kořenové čistírny na praţské ÚČOV:  

1... přítoková zóna, 2... hrubé kamenivo, 3... rozvodná 

deska, 4... štěrkové loţe, 5... rákos obecný, 6... odtoková 

zóna, 7... sběrné otvory, 8... odtok 
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Obr. 2.10: Počet velkých a obecních kořenových čistíren v ČR: světle zelená - celkem, tmavě 

zelená - roční přírůstek 

Po velmi opatrném nástupu v letech 1989 – 1991 se jejich počet 

kaţdoročně zvyšoval. 

V ČR jsou navrhovány kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým 

průtokem a nejvíce z nich je navrhováno pro likvidaci městských a splaškových 

odpadních vod. Filtrová loţe jsou plněna říčními štěrky nebo drceným kamenivem 

se zrny frakce 4 aţ 8 mm nebo 8 aţ 16 mm. Loţe jsou nejčastěji osázeny rákosem 

obecným nebo kombinací rákosu obecného a chrasticí rákosovitou [8]. 

Velikost kořenové čistírny se pohybuje od domovních čistíren pro sídla přes 

1000 EO. Nejvíce je navrţeno pro domovní čistírny < 10 EO a pro malá sídla  

100 - 500 EO. 

Největší, úspěšně fungující kořenovou čistírnu u nás nalezneme ve 

Spáleném Poříčí jihovýchodně od Plzně (viz Příloha č. 1). Ta byla uvedena do 

provozu v roce 1992 a čistila odpadní vody od 500 EO. V roce 2002 byla rozšířena 

a v současnosti čistí odpadní vody od zhruba 1 500 obyvatel [5]. 

Další velké kořenové čistírny u nás jsou v Osové Bítýšce (pro 1000 

obyvatel), v Čisté u Rakovníka (pro 800 obyvatel), v Obecnici u Příbrami (pro 800 

obyvatel, předpoklad nárůstu aţ na 1200 obyvatel. Nejvíce kořenových čistíren je 

však navrţeno jako domovní čistírny pro méně neţ 10 obyvatel [9]. 
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2.7.2 Svět 

V sousedních zemích je však obliba tohoto čištění odpadních vod výrazně 

vyšší. V Německu (Bavorsko a dolní Sasko) se jejich počet odhaduje na 5 000, 

v Rakousku asi 1 600, ve Velké Británii na cca 800, Dánsko cca 500 kořenových 

čistíren. Dále pak Itálie (400), Polsko (120), Portugalsko (100), Francie (100). 

Kořenové čistírny jsou úspěšně vyuţívány i v zemích s podstatně chladnějším 

klimatem neţ u nás. V Evropě jde především o Norsko a Estonsko. V obou zemích 

je v provozu asi 30 kořenových čistíren pro malé obce, případně pro čištění 

průsaků ze skládek tuhého odpadu. 

Ve světě jich je přes 50 000. Největší čistírna tohoto druhu se nachází 

v Dánsku ve Stockholmu a má s plochou 13 000 m2 kapacitu pro 6 000 EO. Je 

zařazena jako dočišťovací stupeň. 

Zajímavé je, ţe nástup kořenových čistíren byl ve všech zemích poměrně 

pomalý. Zlom nastává zpravidla v okamţiku, kdy se podařil prolomit odpor 

nedůvěry lidí, často s vazbami na státní aparát. Příkladem můţe být Rakousko, 

kde ročně přibývalo 3 aţ 5 kořenových čistíren, a pak najednou v roce 1995 se jich 

postavilo na osmdesát [5]. 
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3 BIOGEOCHEMICKÉ CYKLY V MOKŘADECH 

3.1 Koloběh uhlíku 

V mokřadních půdách probíhá aerobní respirace převáţně ve vodě nad 

povrchem půdy, v aerobní vrstvě těsně pod povrchem půdy (zóna redukce kyslíku) 

a v těsné blízkosti kořenů mokřadních rostlin. Aerobní dekompozice půdního 

organického uhlíku v mokřadních půdách je především regulována dodávkou 

kyslíku, protoţe uhlík většinou není limitující (viz obr. 3.1). 

 

Obr. 3.1: Transformace a koloběh uhlíku v mokřadech: 1 - fragmentace a vyplavování,  

2 - mineralizace, 3 - rostlinný a mikrobiální příjem, 4 - sráţení a rozpouštění, 5 - respirace,  

6 - metanogeneze, 7 - oxidace metanu, 8 - ukládání, 9 - těkání (únik do atmosféry) [10] 
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3.2 Koloběh dusíku 

Koloběh a biogeochemický cyklus dusíku v mokřadech byly podrobně 

popsány. Hlavní zásobárnou dusíku je organický dusík v sedimentech, dusík  

v rostlinách a dostupný anorganický dusík v sedimentech (obr. 3.3). 

Nitrifikace - je většinou definována jako biologická oxidace amoniaku na 

dusičnany s dusitany jako mezistupněm. Uskutečňuje se v záplavové vodě,  

v povrchové, aerobní vrstvě půdy a v blízkosti kořenů  

Denitrifikace - je první anaerobní proces, který se objevuje po odčerpání 

kyslíku. Jedná se o redukci dusičnanů na molekulární dusík. 

Nitrifikace a denitrifikace probíhají současně v zaplavených půdách, kde 

existují jak aerobní tak anaerobní zóny [5]: 

ENITRIFIKACNOONOstupeňII

OHHNOONHstupeňI

...22:.

22232:.

322

2223









 

ACEDENITRIFIKNOHOHCONOOHC ...12241830245 22236126  

[11] 

 

Obr. 3.2: Sekvenční mnoţství produktů, vzniklých během denitrifikace. Na ose y je 

mnoţství dusíku v mg a na ose x je čas v hodinách. Nitrate = dusičnany (bílé sloupce), Nitrite = 

dusitany (černé sloupce) [12] 
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Fixace - v mokřadních půdách můţe docházet k biologické fixaci  

v záplavové vodě, na povrchu půdy, v aerobních a anaerobních vrstvách půdy,  

v kořenové zóně rostlin, na povrchu stonků a listů rostlin, ale musí být dostupné  

kvalitní uhlíkové sloučeniny, protoţe dusík-fixující heterotrofní organismy získávají 

energii z uhlíkových sloučenin, které jsou syntetizovány jinými organismy  

 

Obr. 3.3: Transformace dusíku v mokřadech   

3.3 Koloběh fosforu 

Cyklus fosforu (obr. 3.4) v mokřadech je zcela odlišný od cyklu dusíku. 

Především v cyklu fosforu neexistuje změna valence (počtu vazeb mezi atomy)  

v průběhu biotické asimilace anorganického fosforu nebo během dekompozice 

organického fosforu mikroorganismy a fosfor se nevyskytuje v plynné fázi. 



Radim Heiduk: Odkanalizování obce Bohuslavice – Kořenová ČOV 

2010/2011   14 

Nejdůleţitějším retenčním mechanismem jsou ligandové výměnné reakce, 

ve kterých fosfáty nahrazují vodu nebo hydroxylové anionty z povrchu 

hydratovaných oxidů ţeleza a hliníku. 

 

Obr. 3.4: Transformace a koloběh fosforu v mokřadech. 1) adsorpce a desorpce, sráţení  

a rozpouštění, 2) rostlinný a mikrobiální příjem, 3) fragmentace a vyplavování,  

4) mineralizace, 5) sedimentace a ukládání; [12] 

 

Obr. 3.5: Ukládání fosforu v různých sloţkách mokřadu. Sloţka sedimenty obsahuje také odpad 

[5] 
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3.4 Koloběh síry 

Síra, stejně jako dusík, je charakteristická pro organické sloučeniny. Cyklus 

síry (obr. 3.6) je jak v sedimentech, tak v plynech. Mezi hlavní formy síry, mající 

zvláštní význam v oblasti řízení kvality vody, patří organická síra, sirovodík, 

elementární síra, a sírany (sulfáty). Bakterie hrají hlavní roli v přeměně síry od 

jedné formy do druhé. V anaerobním prostředí bakterie rozkládají organickou 

hmotu a tím produkují sirovodík s jeho charakteristickým zápachem zkaţených 

vajec. Bakterie Beggiatoa přeměňuje sirovodík na elementární síru a sulfáty. Jiné 

sírany a trochu SO2 se do koloběhu síry dostávají prostřednictvím rozkladu hornin. 

Síra je přítomna v rostlinách jako bílkovina. Organismy pak spotřebovávají některé  

z těchto rostlin. Mnoho heterotrofních anaerobních bakterií uvolňují síru z bílkovin 

jako sirovodík. 

 

Obr. 3.6: Koloběh síry - působení bakteriální redukce, světla a deště: Elementární síra — (oxidace 

bakteriemi) → sulfáty (SO4
-
) z SO2 a rozkladu hornin → rostlinné a ţivočišné bílkoviny — (úpadek  

a trávení) → sulfan (H2S) ± FeS — (bakteriální fotosyntéza) → elementární síra 
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Koncepční model rozkladu a transportu síry v umělých mokřadech je 

znázorněn na obr. 3.7. Osa y znázorňuje vzdálenost od zdroje kyslíku, na ose x je 

vyznačen Oxidačně - redukční potenciál (Redox – potenciál). 

 

Obr. 3.7: Hlavní biotické a abiotické přeměny síry v umělých mokřadech a jejich vztah k redox – 

potenciálu; SOB (Sulfur – oxidizing bacteria) = síru - oxidující bakterie, SBR (sulfate – reducing 

bacteria) = sírany – redukující bakterie, NR (nitrate – reducing) = redukce dusičnanů, IRB (Iron – 

reducing bacteria) = kov – redukující bakterie  

[13] 
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4 PROCESY PODÍLEJÍCÍ SE NA ODSTRAŇOVÁNÍ 

ZNEČIŠTĚNÍ V KOŘENOVÝCH ČISTÍRNÁCH 

Čistící procesy v mokřadním prostředí kořenových čistíren tvoří procesy 

fyzikální (zejména sedimentace a filtrace). Z fyzikálně chemických procesů se 

jedná především o adsorpci na filtračním materiálu. Chemické procesy spočívají 

ve sráţení sloučenin a rozkladu méně stabilních látek, oxidaci a redukci. 

Biologické procesy zabezpečují mikroorganismy, tvoří je rozklad dusíkatých 

organických látek proteolytickými a amonizačními bakteriemi, nitrifikace bakteriemi 

nitrifikačními, příp. denitrifikace bakteriemi denitrifikačními, rozklad celulózy 

metanobakteriemi (za anaerobních podmínek) a celulolytickými bakteriemi  

a mykobakteriemi (za aerobních podmínek), rozklad tuků lipolytickými bakteriemi, 

rozklad škrobů a cukrů amylolytickými bakteriemi a rozklad organických  

a anorganických sloučenin fosforu fosfobakteriemi [14]. 

Při čištění odpadních vod v kořenových čistírnách se uplatňuje celá řada 

procesů, které jsou shrnuty v tabulce 4.1. 

Vysvětlivky k obrázku 4.1:  

OV = odpadní voda,  

ÚČINEK: P = primární, S = sekundární, V = vedlejší,  

ODSTRAŇOVANÉ LÁTKY:  

UNL = usaditelné nerozpuštěné látky,  

KL = koloidní látky,  

TK = těţké kovy,  

TROL = těţce rozloţitelné organické látky, 

B+V = baktérie a viry,  

N = dusík, P = fosfor 
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Tab. 4.1: Procesy čištění odpadní vody v kořenové čistírně 

MECHANISMY ÚČINEK 
ODSTRAŇOVANÉ 

LÁTKY 
ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ 

Fyzikální 

sedimentace 

P UNL 

gravitační usazování 
S KL 

V 
BSK, N, P, TK, 

TROL, B+V 

filtrace S UNL, KL 
mechanická filtrace při průchodu 
odpadní vody zeminou a kořeny 

adsorpce S KL van der Waalsovy síly 

těkání S N těkání NH3 z odpadní vody 

Chemické 

sráţení P P, TK sráţení nerozpuštěných sloučenin 

adsorpce 
P 
S 

P, TK 
TROL 

adsorpce na povrchu zemního 
materiálu rostlin 

rozklad P TROL, B+V 
rozklad a změny méně stabilních 

látek působením UV záření, oxidace 
a redukce 

Biologické 

bakteriální 
metabolismus 

S KL, BSK, N, TROL 

odstraňování uvedených látek 
suspendovanými, bentickými  

a epifytickými baktériemi; bakteriální 
nitrifikace/ denitrifikace 

rostlinný 
metabolismus 

S TROL, B+V 

příjem a vyuţití org. látek rostlinami; 
exkrety kořenů mohou být toxické 

pro organismy enterického 
(střevního) původu 

rostlinná 
adsorpce 

S N, P, TK, TROL 
za určitých podmínek jsou 

významná mnoţství těchto látek 
přijímána rostlinami 

přirozený úhyn P B+V 
přirozený úhyn organismů 

 v nevýhodných podmínkách 

[5] 

Průběh čistících procesů v mokřadním prostředí kořenové čistírny je 

schematicky znázorněn na obr. 4.1. 
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Obr. 4.1: Schéma průběhu čistících procesů v mokřadním prostředí kořenové čistírny [15] 

Účinnost čištění kořenových čistíren, účinnost čištění v zimě 

 a porovnání účinnosti čištění kořenových čistíren s různými směry proudění 

(horizontální versus vertikální) lze nalézt v Příloze č. 2. 
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5 KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PŦDNÍ FILTRY 

S MOKŘADNÍ VEGETACÍ) 

Kořenové čistírny plní konkrétní úkoly, zaměřené především na zlepšení 

jakosti vody, úpravu mikroklimatu, částečně i hydrologických poměrů aj. Zvláštní 

skupinou kořenových čistíren jsou půdní filtry s mokřadní vegetací, určené 

především k čištění odpadních vod malých producentů. Jejich stručný přehled je 

uveden v tab. 5.1. 

Tab. 5.1: Různé způsoby uspořádání a vyuţití kořenových čistíren 

Uspořádání Moţnosti vyuţívání v ČR 

Horizontální 
povrchové proudění 

Čištění a dočištění odpadních vod v příznivých 
klimatických podmínkách, čištění znečištěných 

povrchových vod 

Horizontální 
podpovrchové 

Čištění odpadních vod do 600 (1200) EO a dočištění 
umělými způsoby čištěných komunálních odpadních vod 

Kombinace 
Čištění odpadních vod do 400 (800) EO a dočištění 

čištěných komunálních odpadních vod, v zimním období 
je proudění pouze podpovrchové 

Všechny uvedené způsoby vyţadují kvalitní mechanické čištění (viz kap. 

6.1 Předčištění), které sniţuje riziko a minimalizuje negativní dopad kolmatace 

filtračního prostředí. Při zodpovědném návrhu, kvalitním provedení a pečlivém 

obhospodařování je výsledný čistící účinek kořenové čistírny srovnatelný 

s umělými způsoby čištění odpadních vod. V současné době se věnuje značné 

úsilí vývoji zařízení druhé generace, odstraňující slabší místa stávajících 

uspořádání. Kořenové čistírny tvoří zpravidla druhý stupeň biologického čištění. 

Na obrázku 3.1 jsou uvedeny základní průtokové varianty umělých mokřadů. 
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Obr. 5.1: Základní průtokové varianty pro umělé mokřady: a) pístový tok, b) postupné zatěţování, 

c) recirkulace, d) „jelly - roll― - - postupné zatěţování + recirkulace [16] 

5.1 Kořenové čistírny s povrchovým horizontálním průtokem 

 

Obr. 5.2: Kořenová čistírna s povrchovým prouděním v biosféře Montreal – Kanada [8] 

Kořenové čistírny s povrchovým horizontálním průtokem (KČ-HP) mají 

charakter plošného přeronu ploch s vlhkomilnými a mokřadními rostlinami. 

Povrchový tok (ron) vody je charakteristický velmi malými průtočnými rychlostmi 

v nízké vrstvě vody (2 aţ 8 cm), a tím zapříčiňuje intenzivní sedimentaci 

usaditelných částic na počátku půdního filtru. Při tenké vrstvě vody dochází 

k dostatečnému styku vodního prostředí s ovzduším a k dobrému okysličování 

vody. Příznivé podmínky urychlují proces čištění a nitrifikace, tím se výrazně 

sniţuje amoniakální znečištění. Část uvolněných rostlinných ţivin je poutána 

biomasou. V zimním mrazivém období je nezbytné zvýšit hladinu, voda tak proudí 

pod ledem a v půdním prostředí. 

Čistící účinek velmi úzce souvisí s rozsahem znečištění v přitékající vodě, 

zatíţením, druhem a kvalitou porostu, klimatickými podmínkami apod.  
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Předností kořenových čistíren s povrchovým průtokem je lepší odstranění 

amoniakálního znečištění. Nedostatkem je při přetíţení vznik pachových závad. 

5.2 Kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem 

Kořenovou čistírnu s podpovrchovým horizontálním průtokem (KČ-HPP) 

tvoří těsněná jímka, naplněná filtračním materiálem a osázená mokřadními nebo 

vlhkomilnými rostlinami. Uspořádání kořenové čistírny s horizontálním 

podpovrchovým průtokem je znázorněno na obr. 5.3. Mechanicky čištěná odpadní 

voda se rovnoměrně rozděluje po celé šířce filtračního pole, protéká půdním 

filtrem a je odváděna sběrnou drenáţí. Výška hladiny se reguluje speciálním 

regulačním zařízením. 

 

Obr. 5.3: Schéma uspořádání kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem:  

1... přívod odpadní vody, 2... vyrovnávací šachtice, 3... jímka, 4... filtry, 5... revizní  

a rozdělovací šachtice, 6... rozdělovací potrubí a sběrný drén, 7... rozdělovací pás,  

8... těsnění, 9... filtr,10... vegetace, 11... přepadová a revizní šachtice, 12... odpad,  

13... regulační šachtice, 14... výpust, 15... odpad do recipientu 

[15] 



Radim Heiduk: Odkanalizování obce Bohuslavice – Kořenová ČOV 

2010/2011   23 

5.2.1 Základní návrhové parametry kořenových čistíren 

s horizontálním podpovrchovým prŧtokem 

Výška filtrační náplně s horizontálním podpovrchovým prouděním se 

navrhuje v rozmezí 0,6 aţ 1,0 m podle místních podmínek. Její zrnitost závisí 

především na hydraulickém zatíţení a na sloţení odpadních vod. Při 

jednostupňovém uspořádání se pouţívá nejčastěji oblé říční kamenivo frakce 4 aţ 

8 mm. Při kaskádovém uspořádání je vhodné u prvního stupně volit zrnitost větší 

(8 aţ 16 mm). Druhý stupeň má menší zrnitost. I při jednostupňovém uspořádání 

lze výhodně do nátokové poloviny filtračního pole pouţít zrnitost větší (8 aţ  

16 mm) neţ do odtokové části (4 aţ 8 mm).  

Nejpouţívanější mokřadní vegetací u kořenových čistíren s horizontálním 

podpovrchovým prouděním je rákos obecný nebo orobinec úzkolistý. 

K odstraňování dusíku a fosforu z odpadní vody se doporučuje vyuţívat 

filtrační materiály obsahující ionty ţeleza (viz kap. 9.2) [17]. 

5.2.2 Uspořádání kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým 

prouděním  

Půdorysné uspořádání kořenové čistírny se navrhuje převáţně 

pravidelného prismatického tvaru, poměr šířky k délce se volí v rozmezí 1:1 aţ 

1:2, i jiné podle místních podmínek. Schéma různých moţností půdorysných 

uspořádání kořenových čistíren je uvedeno na obr. 5.4. 
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Obr. 5.4: Schéma různých způsobů půdorysného uspořádání kořenových čistíren s horizontálním 

podpovrchovým průtokem: a, b... kořenová čistírna obdélníkového tvaru, c... kruhová, d... 

ledvinková, e... lichoběţníková 

[15] 

 

Obr. 5.5: Nově osázená kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým průtokem San Jacinto – 

Uruguay (2006). Celková plocha se čtyřmi lůţky je 1,5 ha, průměrný průtok 3 000 m
3
.d

-1
 [12] 

 

Obr. 5.6: Kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým průtokem v Acle – Velká Británie, 

jedna ze dvou postavených mokřadů v roce 1985 [12] 
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Obr. 5.7: Jedna z prvních kořenových čistíren s horizontálním podpovrchovým průtokem postavená 

v Dánsku (Ferring) v roce 1984. Plocha loţe 2 000 m
2
, pro 500 EO [12] 

 

Obr. 5.8: Kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým průtokem v Kořenově – Příchovicích 

(ČR) [5] 

5.3 Kořenové čistírny s vertikálním prouděním 

Kořenové čistírny s vertikálním prouděním tvoří kořenové čistírny 

s vertikálním prouděním směrem dolů a kořenové čistírny s vertikálním prouděním 

směrem vzhůru [15]. 

Čistící systém s vertikálním průtokem musí být navrţen s několika 

paralelními loţi, která jsou střídavě zaplavována. Zaplavování a vysoušení loţí má 

za následek střídání oxidačních a redukovaných podmínek, které jsou vhodné pro 

procesy nitrifikace/denitrifikace a adsorpce fosforu. Systém s vertikálním průtokem 

je vhodné kombinovat s horizontálním průtokem [5]. 

A) Kořenové čistírny s vertikálním prouděním dolů 

Odpadní voda se přivádí na povrch, resp. mělce pod povrch kořenové 

čistírny, v zimním období při záporných teplotách do rozdělovacího potrubí 
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umístěného v hloubce, kde není nebezpečí zamrzání. Odpadní voda filtruje 

porézním prostředím a je odváděna sběrným drénem, uloţeným na dně těsněné 

jímky. Jímky se navrhují zemní, vodotěsné. Uspořádání je schematicky 

znázorněno na obr. 5.9. 

 

Obr. 5.9: Schéma kořenové čistírny s vertikálním prouděním odpadní vody směrem dolů:  

1... přívod odpadní vody z vyrovnávací nádrţe, 2... armaturní šachtice, 3... těsnění, 4... nadzemní 

rozdělovací potrubí, 5... větrací šachtice, 6... podzemní rozdělovací potrubí, 7... makrofyta,  

8... provzdušňovací drén, 9 a 11... filtr, 10... filtrační prostředí, 12... odvod odpadní vody,  

13... regulační šachtice, 14... odpad 

[15] 

Ukázka vrstvení filtračního materiálu kořenové čistírny s vertikálním 

prouděním je znázorněna na obr. 5.10. 

 

Obr. 5.10: Typické uspořádání kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem dolů [18] 
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V extrémních klimatických podmínkách se před zimou kořenová čistírna 

zatopí, povrch zátopy se nechá zamrznout a odpadní voda se přivádí pod led. 

B) Kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem vzhůru 

Schéma tohoto systému je zakresleno na obrázku 5.11. Odpadní voda se 

přivádí rozdělovacím potrubím k těsněnému dnu čistírny (nebo do perforovaného 

dna), filtruje se přechodovým filtrem a filtračním prostředím směrem vzhůru. Voda 

je odváděna sběrným drénem uloţeným pod povrchem, při celoročním provozu 

v hloubce, kde nedochází k jejímu zamrznutí. Tento způsob uspořádání se 

vyuţívá u zařízení s letním provozem. Docilují se s ním velmi dobré výsledky. 

 

Obr. 5.11: Schéma kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem vzhůru: 1... vyrovnávací 

nádrţ, 2... přívod odpadní vody, 3... jímka, 4... revizní a regulační šachtice, 5... těsnění,  

6... geotextilie, 7... přechodový filtr, 8... sběrný ţlábek, 9... filtrační prostředí, 10... filtr,  

11... regulační šachtice, 12... kontrolní šachtice, 13... odpad 

5.3.1 Základní návrhové parametry kořenových čistíren s vertikálním 

prŧtokem 

Minimální výška filtrační náplně se stanoví v závislosti na druhu, sloţení 

splaškových vod a zrnitosti (hydraulické vodivosti) náplně v rozmezí 0,9 aţ 1,8 m. 

Zrnitostní sloţení u kořenových čistíren s vertikálním prouděním stanovíme 
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individuálně. Náplň tvoří přesně oddělené vrstvy štěrku frakcí 4 aţ 8 a 8 aţ 16 mm 

a hrubého písku o průměru zrn 2 aţ 4 mm. 

Kolem jímacího drénu se umístí obrácený filtr, rovněţ tak i kolem 

přívodního podpovrchového perforovaného rozdělovacího potrubí. 

Z rostlin pro kořenové čistírny s vertikálním prouděním směrem vzhůru se 

osvědčil zblochan vodní. Pouţít se mohou prakticky všechny osvědčené mokřadní 

rostliny [15]. 

 

Obr. 5.12: Rozdělovací potrubí odpadních vod na kořenové čistírně s vertikálním prouděním. Pro 

čištění odpadních vod z průsaků ze skládek v blízkosti Leiria – Portugalsko [12] 

 

Obr. 5.13: Kořenová čistírna s vertikálním prouděním Bojna – Slovensko. Rozdělovací potrubí 

odpadních vod vedeno přes povrch loţe [12] 
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Obr. 5.14: Kořenová čistírna s vertikálním průtokem na surové splašky pro 1 200 EO v Roussilon – 

Francie [12] 

 

Obr. 5.15: Jedno loţe kořenové čistírny s vertikálním prouděním (15 m
2
) v Mørke – Dánsko, 

vysázeno rákosem obecným. Krátce po výsadbě v roce 2002 [12] 
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6 NÁVRH KOŘENOVÉ ČISTÍRNY 

Musíme mít k dispozici potřebné údaje o mnoţství čištěné vody, mít 

představu jaké látky, v jaké koncentraci se mohou a budou vyskytovat. Stavebně-

technické informace o místě výstavby apod. Postavit umělý mokřad je velmi sloţitý 

proces. Návrhové parametry: 

1) Předčištění  

2) Konfigurace  

3) Plocha  

4) Sklon dna kořenových polí  

5) Filtrační loţe  

6) Vegetace  

7) Rozvodné a sběrné systémy  

8) Oddělení od podloţí  

 

Obr. 6.1: Schéma kořenové čistírny: 1… distribuční zóna (hrubé kamenivo, 50-200 mm),  

2… neprodyšná bariéra (PE nebo PVC fólie, jíl), 3… filtrační materiál (štěrk, písek, kačírek), 

4… mokřadní vegetace, 5… výška vodní hladiny v kořenovém loţi nastavitelná v odtokové šachtě, 

6… odtoková zóna (hrubé kamenivo), 7… sběrná drenáţ, 

8… regulace výšky vodní hladiny 

http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/predcisteni.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/konfigurace.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/plocha.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/sklon_dna.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/filtracn%C3%AD_loze.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/vegetace.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/rozvodne_systemy.htm
http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/oddeleni_od_podlozi.htm
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6.1 Předčištění 

Jedním z nutných předpokladů úspěšného pouţití kořenových čistíren je 

dobré mechanické předčištění odpadních vod. 

6.1.1 Septik  

Je vhodné jej pouţít pro nejmenší zdroje znečištění (≤ 50 EO). Dnes se uţ 

prakticky nepouţívá, kvůli vysoce biologicky znečištěné vodě, která ze septiku 

odtéká. 

6.1.2 Sedimentační nádrţ  

Pro menší zdroje znečištění lze pouţít prostou sedimentační nádrţ. 

6.1.3 Česle a štěrbinová nádrţ 

Pro větší zdroje splaškových vod je nejvhodnější kombinace česlí (obr. 6.2) 

a štěrbinové nádrţe (obr. 6.3, 6.4). Je nutné zajistit pravidelné odstraňování 

shrabků z česlí a odčerpávání kalu ze štěrbinové nádrţe [5]. 

 

Obr. 6.2: Česle. Kořenová čistírna Čejkovice – ČR [12] 

Štěrbinová nádrž – navrhují se pro separaci nerozpuštěných látek 

z odpadních vod, pro zahuštění a uskladnění primárního nebo směsného 

surového kalu za účelem dosaţení co nejmenší koncentrace nerozpuštěných látek 

v odtoku vody z usazovacího prostoru a co nejlepší anaerobní stabilizaci kalu. 

Jedná se o etáţové nádrţe, které mají v horní etáţi usazovací prostor 

oddělený mezidnem od prostoru vyhnívacího. Mezidno tvoří šikmé stěny, mezi 

nimiţ je štěrbina. Mezi usazovacím a vyhnívacím prostorem má být bezpečné 
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pásmo vysoké 0,45 m, měřeno od horní hrany štěrbiny po nejvyšší hladinu kalu. 

Dno kalového prostoru by mělo mít sklon ke kalové prohlubni. 

Vtok do usazovacího prostoru má být upraven tak, aby odpadní vody byly 

rovnoměrně rozděleny po celé průřezové ploše ţlabu. Před odtokem 

z usazovacího prostoru má být osazena norná stěna. 

Usaditelné látky padají na šikmé stěny, klouzajíc po nich k štěrbině, 

propadají do vyhnívacího prostoru. Aby bubliny plynu z vyhnívacího prostoru 

nepronikly do usazovacího prostoru a nerušily usazování, jsou štěrbiny překryty.  

Výhodou těchto nádrţí je jednoduchá obsluha. Půdorys nádrţí je čtvercový, 

obdélníkový, kruhový nebo oválný [17, 19]. 

 

Obr. 6.3: Řez typizovanou štěrbinovou usazovací nádrţí: 1... usazovací prostor, 2... kalový 

akumulační a stabilizační (vyhnívací) prostor, 3... odkalovací potrubí 

 

Obr. 6.4: Schéma štěrbinové nádrţe: 1... nádrţ, 2... usazovací prostor, 3... štěrbina,  

4... kalový vyhnívací prostor, 6... přívod odpadní vody, 7... odtok odpadní vody [14] 
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Účinnost čištění štěrbinové nádrţe je závislá na:  

1) objemu usazovacího prostoru dle vzorce: 

Vu = Q24 · t´ 

Vu… objem usazovacího prostoru [m
3
], Q24… průměrný hodinový průtok [(m

3
.h

-1
)],  

t´… hodnota teoretické doby zdrţení uvedená v ČSN 75 6402 (před biofiltry: 2 aţ 4 hodiny). 

2) obsahu účinné plochy dle vzorce: 

An = Q24 / vn 

An… obsah účinné plochy usazovacího prostoru [m
2
], vn… hydraulické zatíţení plochy  

[m
3
. m

-2
. h

-1
] – dle ČSN 75 6402: vn = 0,7 aţ 1,4 m

3
. m

-2
. h

-1
. 

3) objemu vyhnívacího prostoru dle vzorce: 

Vv = 0,15 · XEO 

Vv… objem vyhnívacího prostoru (dle normy ČSN 75 6402: Vv = 0,15 m
3
 vyhnívacího 

prostoru na 1EO), XEO… počet ekvivalentních obyvatel. 

Do štěrbinových nádrţí lze vypouštět splaškové odpadní vody a kaly 

z ţump a septiků. Účinnost se obecně uvádí 30 – 50 % [17, 19]. 

 

Obr. 6.5: Štěrbinová nádrţ v Las Vegas[20] 
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6.1.4 Odvodňování kalu v rákosových polích přímo v místě čištění 

Toto řešení se dobře osvědčilo v Dánsku, Francii, Německu a Velké 

Británii. V ČR je to např. v lokalitě Zásada u Jablonce nad Nisou. 

6.1.5 Lapák písku 

V případě, ţe na kořenovou čistírnu jsou přiváděny vody z jednotné 

kanalizace (splaškové + dešťové odpadní vody), je nutné zařadit i lapák písku 

(obr. 6.6). Přívodní potrubí musí být opatřeno dešťovým přelivem. Dešťové vody  

z tohoto přelivu jsou u nás ve většině případů odváděny bez dalšího čištění do 

recipientu. Jednou z výjimek je např. kořenová čistírna ve Spáleném Poříčí, kde 

jsou dešťové vody před svým zaústěním do recipientu vedeny přes sedimentační 

pole, které je přirozeně porostlé mokřadní vegetací. Ve Velké Británii jsou 

nadbytečné dešťové vody velmi úspěšně čištěny v samostatné kořenové  

čistírně [5]. 

 

Obr. 6.6: Horizontální lapák písku na kořenové čistírně Libčín – ČR. (Vlevo) v průběhu výstavby (je 

zřetelná hloubka kalového prostoru), (Vpravo) lapák písku s česly po dokončení [12] 

6.1.6 Lapák tukŧ a norná stěna 

Při čištění odpadních vod, které obsahují zvýšené koncentrace tuků nebo 

ropných produktů, je vhodné zařadit lapák tuků a nornou stěnu. 

Poznámka: Pokud je kořenová čistírna budována v místě, kde jsou odpadní 

vody čištěny v lokálních septicích, je moţné tyto septiky ponechat. Dobrá funkce 

kořenové čistírny není totiţ, na rozdíl od klasických systémů, závislá na 

koncentraci přitékajících odpadních vod (koncentraci organických látek). 
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Příklady předčištění pro sekundární čištění kořenové čistírny 

s horizontálním podpovrchovým průtokem jsou na obr. 6.7. 

 

 

Obr. 6.7: Příklady předčištění pro sekundární čištění kořenové čistírny s horizontálním 

podpovrchovým průtokem: (Vlevo nahoře) pro 100 EO Petrovice – ČR, (Vpravo nahoře) pro 200 

EO, Skuhrov – ČR, (Dole) pro 500 EO, Dolní Město – ČR. Všechny systémy se skládají z česlí, 

lapáku písku a štěrbinové nádrţe [12] 

6.2 Konfigurace 

Kořenové čistírny byly zpočátku budovány s jedním polem bez ohledu na 

velikost plochy. Tím vznikaly mnohdy problémy s optimálním rozvedením odpadní 

vody na celou plochu kořenového pole. 

6.2.1 Jedna plocha (obr. 6.8 A) 

Nejjednodušší a nejlevnější typ, ale její vyuţití je omezené vzhledem k malé 

pracovní flexibilitě a obtíţné hydraulice při velkých průtocích. Jednu plochu lze 

pouţívat pouze pro malé průtoky cca 4 m3 d-1, tj. cca 0,05 l.s-1. 
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6.2.2 Paralelní plochy (obr. 6.8 B, C) 

Jsou velmi výhodným uspořádáním kořenových čistíren. Průtok je 

rovnoměrně rozdělován do jednotlivých ploch a v případě výpadku jedné plochy 

zůstává další plocha v provozu. 

6.2.3 Plochy zapojené v sérii (obr. 6.8 D) 

Mohou vyuţívat různé druhy substrátu, přičemţ druhý stupeň můţe slouţit  

i jako dočištění. V kaţdém případě je vhodné u tohoto způsobu zapojení zajistit 

moţnost přítoku odpadní vody na kaţdé pole samostatně. 

6.2.4 Paralelní plochy zapojené v sérii (obr. 6.8 E) 

Jsou často vyuţívanou kombinací pro větší objemy 

6.2.5 Sériové plochy zapojené paralelně (obr. 6.8 F) 

Jsou taktéţ často vyuţívanou kombinací pro větší objemy 

6.2.6 Kořenové pole kombinované s mělkou nádrţí (obr. 6.8 G) 

Vhodné zejména pro teplejší podnebí, neboť nádrţ můţe být vyuţívána po 

celý rok. Tento způsob je často pouţíván v USA. 
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Obr. 6.8: Základní konfigurace kořenových polí 
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6.3 Plocha 

Plocha kořenového pole je odvozována ze vztahu: 

A = Qd (ln cp - ln co) / KBSK 

A… je plocha kořenového pole [m
2
], Qd… průměrný denní průtok [m

3
.d

-1
],  

cp… koncentrace BSK5 na přítoku [mg.l
-1

], co… koncentrace BSK5 na odtoku [mg.l
-1

] – poţadovaná 

hodnota BSK5 v odtékající vyčištěné vodě se určí v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. 

(novela 229/2007 Sb.), KBSK… reakční konstanta [m.d
-1

] – v našich podmínkách = 0,1. 

Je nutné zdůraznit: plocha odvozená z této rovnice je dostačující pouze pro 

ţádané sníţení koncentrace BSK5, a jak bylo prokázáno v praxi, i pro dostatečné 

sníţení koncentrace nerozpuštěných látek. V případě potřeby odstraňování jiných 

látek, např. ţivin, je nutno volit větší plochu [5]. 

Evropské doporučení uvádějí hodnotu KBSK = 0,1. Hodnota KBSK = 0,1 je 

pouţitelná pro čištění mechanicky předčištěných odpadních vod s koncentrací 

BSK5 menší nebo vyšší neţ je rozmezí 150 aţ 300 mg l-1 [18]. 

Na základě rozsáhlých výsledků z více neţ 100 kořenových čistíren 

doporučují Green a Upton tyto specifické plochy kořenových čistíren viz tab. 6.1: 

Tab. 6.1: Doporučené specifické plochy kořenových čistíren 

Sekundární čištění odpadních vod 5 m2.EO-1 

Dočištění splaškových vod (pro BSK5 a NL) 1 m2.EO-1 

Dešťové odpadní vody (v kombinaci s dočištěním) 0,5 (1,0) m2.EO-1 

Jelikoţ se nedoporučuje z praktických důvodů pouţívat šířku kořenového 

pole > 25 m (obtíţná distribuce vody), je vhodné v tomto případě navrhnout více 

polí [5].  

6.4 Sklon dna kořenových polí 

Sklon dna kořenového pole zajišťuje hydraulický gradient. Evropská 

doporučení navrhují sklon dna ≤ 1% [18].  
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V současnosti se doporučuje povrch kořenového loţe rovný, aby ho bylo 

moţno zaplavit pro potřebu vyhubení plevelů. 

6.5 Filtrační loţe 

Filtrační loţe je většinou 60 - 80 cm hluboké a substrát musí být dostatečně 

propustný, aby nedocházelo k ucpávání. Filtrační loţe je od podloţí odděleno 

nepropustnou vrstvou, aby nedocházelo k průsakům. 

Substrát filtračního loţe musí splňovat dvě základní podmínky: Je to jednak 

dostatečná propustnost, aby nedocházelo k ucpávání a povrchovému odtoku.  

A dále nutnost umoţnit zakořenění a rŧst mokřadní vegetace, aby byl umoţněn 

ţivot co nejvíce mikroorganismům, odstraňujícím z vody znečištění. Evropské 

směrnice doporučují pouţívat štěrky a písky se zrnitostí > 3 mm (hydraulická 

vodivost minimálně 10-3m.s-1) [5]. Ve Velké Británii bylo uvedeno do provozu více 

neţ 120 kořenových čistíren, které všechny vyuţívají zrnitost filtračního materiálu 

5 - 10 mm, případně 3 - 6 mm [21]. Ukázka velikosti štěrkových frakcí je  

na obr. 6.9. 

 

Obr. 6.9: Praný štěrk. (Nahoře) štěrk 4 – 8 mm na kořenové čistírně Sedlce – ČR, (Dole) štěrk 16 – 

32 mm na kořenové čistírně Mořina. Jako měřítko byla pouţita mince o průměru 20 mm [12] 

V praxi jsou pro tento účel nejvhodnější říční štěrkopísky s oválnými 

zrny, méně vhodné je drcené lomové kamenivo a směsi těchto materiálů. 
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Rostlinám více vyhovují materiály přírodní, méně vhodné jsou ostrohranné drcené 

štěrky. 

Vyuţitelné jsou frakce 0 aţ 4, 4 aţ 8, 8 aţ 16, 16 aţ 32, 32 aţ 63 a 63 aţ 

125 mm. Nejjemnější frakce se pouţívají v minimálním rozsahu, převládají frakce 

4 aţ 8 mm, střední frakce jsou vhodné na přechodné filtry a hrubé frakce na 

rozdělovací pásy. 

Fyzikální vlastnosti filtračního materiálu se stanoví podle ČSN 72 1154  

a ČSN 72 1172. Nasákavost kameniva (písku) filtrační náplně, trvanlivost  

a mrazuvzdornost se stanoví podle ČSN 72 1176. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat sorpčním vlastnostem filtračního materiálu. 

6.5.1 Stanovení hydraulické vodivosti 

Pro čistící proces ve filtračním prostředí jsou důleţité pórovitost  

a hydraulická vodivost, tj. veličiny ovlivňující především rychlost filtrace, dobu 

zdrţení a stupeň nasycení porézního prostředí. 

Hrubě orientační hodnoty hydraulické vodivosti v závislosti na zrnitostním 

sloţení jsou uvedeny v tab. 6.2. 

Tab. 6.2: Orientační hodnoty hydraulické vodivosti různých filtračních materiálů 

Druh materiálu Propustnost 
Hydraulická vodivost kf        

[m.s-1] 

Hrubý štěrk velmi silně propustný 10-1 aţ 1 

Střední štěrk silně propustný 10-2 aţ 10-1 

Štěrkopísek silně propustný 10-3 aţ 10-2 

Hrubý písek středně propustný 10-4 aţ 10-2 

Střední písek středně propustný 10-4 aţ 10-3 

Jemný písek mírně propustný 10-5 aţ 10-4 

Zahliněný písek málo propustný 10-7 aţ 10-4 

Hlína (silt) nepatrně propustný 10-8 aţ 10-5 

Jílovitohlinitý velmi málo propustný 10-10 aţ 10-6 

[15] 
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Pro kořenové čistírny s horizontálním prouděním se orientačně 

doporučují tyto hodnoty hydraulické vodivosti kf: 

a) Jednostupňová kořenová čistírna  kf = 1.10-3 aţ 5.10-3  m.s-1 

b) Dvoustupňová kořenová čistírna I. st.  kf = 1.10-2 aţ 5.10-2  m.s-1 

         II. st. kf = 1.10-3 aţ 5.10-4  m.s-1 

Hydraulická vodivost porézních filtračních materiálů kořenové čistírny 

s vertikálním prouděním se navrhuje individuálně. Jedná se většinou  

o vícevrstvé filtry s proměnnou zrnitostí. Jejich zrnitostní sloţení závisí na sloţení 

odpadních vod, výšce filtrační vrstvy, zatíţení, poţadovaném čistícím účinku apod. 

[22] 

6.6 Vegetace 

Mokřadní vegetace je na celém světě podobná, na rozdíl od suchozemské 

vegetace. Důleţitými vlastnostmi mokřadní vegetace jsou rychlý růst, vytváření 

velké biomasy a maximální vyuţití dostupných ţivin. Výzkum v oblasti kořenových 

čistíren potvrdil velký význam přítomnosti rostlin.  

Kromě transportu kyslíku do filtračního loţe mají rostliny i celou řadu 

dalších funkcí. Poskytují podklad pro růst různých druhů baktérií, které jsou 

vázány na podzemní části rostlin (kořeny a oddenky); zateplují povrch kořenových 

čistíren (důleţité v zimním období); poskytují organický uhlík nutný pro 

denitrifikaci; kořeny mokřadních rostlin vylučují celou řadu látek (např. alkaloidů), 

které mají silné baktericidní účinky; v době přívalových dešťů můţe docházet ke 

krátkodobému zaplavování kořenových polí a následnému povrchovému odtoku, 

ale v případě, ţe je filtrační loţe osázeno rostlinami, pracuje systém jako mokřad  

s povrchovým tokem a nedochází k pouhému odtoku po povrchu loţe; 

nezanedbatelná je i funkce estetická. 

Mnoţství kyslíku, které difunduje (proniká) do anaerobní půdy, teoreticky 

můţe postačovat na aerobní oxidaci organických látek přítomných v odpadní 

http://cistirna.hyperlink.cz/pododkazy/kolobehy.htm#denitrifikace
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vodě. Ve skutečnosti však v kořenové zóně převládají anaerobní děje, neboť 

kyslík je přítomný pouze v mikrozónách v těsné blízkosti kořenů a oddenků (viz 

obr. 6.10). 

 

 

6.6.1 Nejčastěji pouţívané rostliny: 

Rákos obecný (Phragmites australis) 

 

Obr. 6.11: Rákos obecný (Phragmites australis) [23] 

Vytrvalá tráva, která v našich podmínkách dosahuje délky aţ 4 metrů, čímţ 

se řadí mezi naše největší trávy. Všeobecně se uvádí hloubka prorůstání  

v rozmezí 60 – 70 cm. Patří k nejproduktivnějším mokřadním rostlinám.  

Rákos je poměrně tolerantní vůči teplotě, pH a organickému  

i anorganickému znečištění. Poloprovozní pokusy prokázaly, ţe rákos toleruje  

a intenzivně roste a rozmnoţuje se i při koncentracích BSK5 2 000 mg.l-1  

a koncentraci celkového dusíku 350 mg.l-1. Rákos nesnáší pravidelné sklízení.  

 

Obr. 6.10: Schematické znázornění redoxních podmínek v okolí kořenů 

mokřadních rostlin: 1. část kyslíku difunduje do zeminy, čímţ se vytváří 

aerobní zóna (+O2), 2. anoxická zóna (-O2, +NO3
-
) v okolí kořenů  

a oddenků, 3. ostatní je anaerobní zemina (-O2, -NO3
-
) 
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Chrastice (= Lesknice) rákosovitá (Phalaris arundinacea) 

 

Obr. 6.12: Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) [23] 

Vytrvalá bylina dorůstající výšky aţ 3 m. Mohutný kořenový systém je 

propleten oddenky. Na rozdíl od rákosu neprorůstá kořenový systém do takové 

hloubky, většinou 0,2 - 0,3 m, výjimečně 0,5 m. Biomasa i produktivita je výrazně 

niţší neţ u rákosu.  

Je tolerantní ke znečištění i promrzání. Ale rozmezí optimálního pH je však 

poměrně úzké: 6,1 - 7,5.  

Zblochan vodní (Glyceria maxima) 

 

Obr. 6.13: Zblochan vodní (Glyceria maxima) [23] 

Poměrně mohutná tráva, která dosahuje výšky aţ 3 m. Snáší dobře 

zaplavení aţ do 50 cm. Má poměrně dlouhé vegetační období, při mírných zimách 

nemusí docházet k přerušení vegetace. 
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Orobinec širokolistý a úzkolistý (Typha latifolia a angustifolia) 

 

Obr. 6.14: Orobinec širokolistý (Typha latifolia) [23] 

Trvalé byliny dorůstající výšky aţ 4 m. Zakořeňují poměrně mělkými, avšak 

mohutnými horizontálně uloţenými oddenky. Z tohoto důvodu se kořenová loţe 

vyuţívající orobince projektují mělká, cca 30-40 cm. Orobince jsou velmi agresivní 

rostliny, velice silné v konkurenčním boji. Také produkce biomasy je značná.  

Toleruje široké koncentrační rozpětí znečištění a především pH 2-10.  

Z tohoto důvodu je vyuţíván pro umělé mokřady, které čistí kyselé drenáţní vody 

s pH 2,0. 

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) 

U malých domovních čistíren se často pouţívají rostliny, které mají  

i dekorativní charakter. 

 

Obr. 6.15: Kosatec ţlutý (Iris pseudacorus) [23] 

Vodní hyacint (Eichhornia crassippes) 

Vodní Hyacint je jednou z nejproduktivnějších rostlin na světě  

a v tropických a subtropických oblastech patří mezi nejobávanější plevele, které 
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působí nesmírné škody (ucpávání závlahových kanálů, drenáţí, řek, čímţ 

znemoţňuje jejich vyuţití). Velká produktivita je však vyuţívána při čištění 

odpadních vod. Růst vodního hyacintu je však výrazně omezen při teplotách pod 

10°C. 

 

Obr. 6.16: Vodní hyacint (Eichhornia crassippes) [23] 

Další: 

Skřípinec jezerní (Scirpus lacustris), Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), 

Puškvorec obecný (Acorus calamus), Zevar vzpřímený (Sparganium erectum), 

Kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus). 

6.6.2 Příprava a výsadba rostlin 

Rostliny lze mnoţit několika způsoby: trsy, oddenkovými řízky, stonkovými 

řízky, semenáči. 

V současné době převládá jednoznačně výsadba předpěstovaných 

semenáčkŧ, neboť tento způsob umoţňuje plný pokryv filtračního pole jiţ  

v následující sezóně. 

Rostlinky je moţno vysazovat v průběhu celého vegetačního období. 

Předpěstované sazenice rákosu je nejvhodnější vysazovat od konce srpna do 

konce září. Rostliny vypěstované v minulé sezóně je nejlépe vysazovat v období 

duben-květen. Semenáče lesknice je moţno vysazovat i pozdě na podzim.  

Sazenice se vysazují v hustotě 4 - 8 kusů na 1 m2 [5]. 

Nejlepší výsledky jsou dosahovány při výsadbě rostlinek z přirozených 

lokalit i ze semen, výsadba pouze z oddenků není příliš úspěšná [18]. 

http://cistirna.hyperlink.cz/strankysobr/vodni_hyacint_Yantian.htm
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Rostliny musí být od počátku dostatečně zásobované vodou, osvědčilo se 

prvé 2 aţ 4 týdny po výsadbě napouštět filtrační loţe říční vodou a postupně přejít 

na vodu odpadní [24]. 

6.6.3 Produkce biomasy mokřadními rostlinami 

Rostliny se rovněţ podílejí na bakteriálním oţivení a odběru části ţivin, 

zejména dusíku a fosforu. Můţe se přibliţně počítat s průměrným denním 

odběrem ţivin vegetací u N = 2 aţ 2,5 g.m-2, u P = 0,4 aţ 0,7 g.m-2 [14]. 

6.6.4 Plevele 

V tomto případě se rozumí všechny rostliny, které nebyly vysázeny. 

Růst plevelných rostlin lze potlačit dočasným zaplavením povrchu 

v hloubce asi 5 cm. Aby bylo moţno povrch kořenového pole zaplavit, je nutné 

navrhovat povrch loţe rovný.  

Provozní zkušenosti však ukazují, ţe porosty rákosu, zblochanu, lesknice  

i orobince zcela potlačí růst plevelů, kdyţ dobře zakoření. Nicméně další plevele 

patrně budou na okrajích filtračního loţe, ale jen v malém mnoţství. 

6.7 Rozvodné a sběrné systémy, přechodové filtry 

6.7.1 Rozdělení přítoku 

Přitékající voda musí být rozvedena rovnoměrně na celou šířku kořenového 

pole, aby nedocházelo ke zkratovým proudům (částečné šířkové rozdělování OV) 

a dále k lokálnímu přetěţování a následnému ucpávání (kolmataci) filtračního loţe 

[18]. Za tímto účelem se na přítoku zřizuje rozváděcí šachtice, odkud je voda 

rozváděna potrubím po celé délce nátokové hrany. K rozvodu v poli je zřízena 

rozvodná zóna (obr. 6.17) v šíři cca 0,5 aţ 1 m, tvořená hrubším kamenivem  

(63 – 125 mm). Do rozvodné zóny je voda přivedena např. perforovaným potrubím 



Radim Heiduk: Odkanalizování obce Bohuslavice – Kořenová ČOV 

2010/2011   47 

(obr. 6.20 a 6.21) nebo potrubím s nasazenými „T“ kusy (obr. 6.18). Rozvodné 

potrubí musí být snadno čistitelné (proplachovatelné) [5]. 

 

Obr. 6.17: Rozvodná zóna kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem v Leiria - 

Portugalsko [12] 

 

Obr. 6.18: Přítok odpadní vody do kořenové čistírny s otočnými „T― kusy [18] 

6.7.2 Uspořádání odtoku 

Na odtoku (obr. 8.19) je zřizován sběrný kolektor v šířce cca 0,5 aţ 1 m 

rovněţ vyplněný hrubším kamenivem (63 – 125 mm). Na dně je osazeno sběrné 

perforované potrubí, které je svedeno do regulační šachtice, která je vybavena 
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jednoduchým zařízením, slouţícím pro regulaci hladiny vody v poli. Dobře se 

osvědčila pruţná hadice, zavěšována v poţadované úrovni, jednoduché hradítko 

nebo otočné koleno nasazené na odpadní troubě. Odtoková trouba musí být 

přivedena do odtokové šachty [5]. 

 

Obr. 6.19: Odtok vyčištěné odpadní vody z kořenové čistírny – (vlevo) půdorys odtokové zóny, 

(vpravo) odtokový systém s pouţitím trubního kolena s těsnícími gumovými krouţky [18] 

 

Obr. 6.20: Rozvodné potrubí na povrchu rozdělovací zóny na kořenové čistírně s horizontálním 

podpovrchovým prouděním v Čechovicích – ČR, (vlevo) celkový pohled, (vpravo) detail přítoku 

odpadní vody [12] 

 

Obr. 6.21: Rozdělovací potrubí zakopané v rozdělovací zóně na kořenové čistírně s horizontálním 

podpovrchovým prouděním v Čejkovicích – ČR, (vlevo) výstavba přítokové zóny, (vpravo) 

přítoková zóna po dokončení – v provozu [12] 
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Obr. 6.22: Rozdělovací potrubí poloţené na povrchu a překryté velkými kameny. Kořenová čistírna 

s horizontálním podpovrchovým prouděním Mořina – ČR: (vlevo) březen 2006 – před začátkem 

růstu rostlin, (vpravo) květen 2006 [12] 

 

Obr. 6.23: Přítoková a odtoková zóna na kořenové čistírně s horizontálním podpovrchovým 

průtokem Obecnice – ČR [12] 

 

Obr. 6.24: Gabiony (kamení v pletivu) v přítokové (vlevo) a odtokové (vpravo) zóně na kořenové 

čistírně s horizontálním podpovrchovým průtokem blízko Leiria – Portugal [12] 

 

Obr. 6.25: Odtokové zóny jsou vyrovnány s povrchem filtračního loţe. Zóny jsou vybaveny 

kontrolním potrubím: (vlevo) kořenová čistírna Sklené – ČR, (vpravo) Mořina – ČR [12] 
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6.7.3 Materiál rozvodného a sběrného potrubí 

Perforované plastové potrubí (PVC, PE, PP) nebo perforované 

kameninové (obr. 6.26 a obr. 6.27) DN 100 - 200 mm. Je nejběţnějším způsobem 

rozvodu vody. Je uloţeno na povrchu rozvodné zóny a zasypáno kamenivem 

nebo mělce pod jejím povrchem. Rozvodové potrubí by mělo být opatřeno 

snímatelným zakončením, aby ho bylo moţno proplachovat. 

Sběrné potrubí ve sběrné zóně je, na rozdíl od rozvodného, vţdy uloţeno 

těsně nad dnem a většinou se pouţívá stejných materiálů jako pro rozvody. 

 

Obr. 6.26: Kameninové potrubí pro rozvod odpadní vody (DN 150mm) - Kořenová čistírna Zásada 

 

Obr. 6.27: Plastové perforované potrubí [25] 

6.7.4 Regulace výšky hladiny: 

Moţnost regulace výšky hladiny v kořenovém poli (obr. 6.30) je nesmírně 

důleţitá především v období silných mrazů, kdy je nutno sníţit výšku vodní hladiny 

jako prevenci proti zamrzání. 

Stavítka (obr. 6.28) jsou velmi nevhodná, neboť jimi nelze jemně regulovat 

výšku hladiny a navíc hrozí zamrzání nadrţované vody. Dnes se jiţ prakticky 

nepouţívají, ale můţeme se s nimi na řadě starších kořenových čistíren setkat. 

http://vodovody.hyperlink.cz/
http://vodovody.hyperlink.cz/
http://vodovody.hyperlink.cz/
http://vodovody.hyperlink.cz/
http://vodovody.hyperlink.cz/
http://vodovody.hyperlink.cz/
http://vodovody.hyperlink.cz/
http://vodovody.hyperlink.cz/
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Obr. 6.28: Regulace odtoku pomocí stavítka - kořenová čistírna Ondřejov - ČR 

Otočné nástavce (obr. 8.29) jsou vhodnější z hlediska přesné regulace 

výšky hladiny v kořenovém poli a doporučují je evropské směrnice. Dělají se 

ţelezné, plechové nebo plastové. Výhodné se ukázalo pouţití flexibilních hadic 

zavěšených na řetízku, a ještě výhodnější otočné kloubové nástavce s těsnícím 

gumovým krouţkem (příp. nastavitelné plastové kusy). 

 

Obr. 6.29: Regulace odtoku pomocí flexibilních hadic zavěšených na řetízku - kořenová čistírna 

Spálené Poříčí – ČR (vlevo), Regulace odtoku pomocí otočného nástavce - kořenová čistírna 

Doksy – ČR (vpravo) 

[10] 

http://vodovody.hyperlink.cz/index_partneri.htm
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Obr. 6.30: Uspořádání výpustní části kořenové čistírny s různým uspořádáním regulační šachtice: 

A) Teleskopický regulační šachtový přeliv, B) Pevný šachtový přeliv v kloubovém uspořádání,  

C) Šachtový přeliv s provzdušňovací kaskádou: 1... filtrační prostředí, 2... rostliny, 3... geotextilie, 

4... těsnící membrána, 5... minerální filtr, 6... přepadová a revizní šachtice, 7... štěrkový pás,  

8... výtokové potrubí, 9... regulační šachtice, 10... šachtový přeliv, 11... odpadní potrubí, 12... kloub, 

13... provzdušňovací kaskáda, 14... základová výpust. [15] 

6.7.5 Přechodové filtry  

Přechodové filtry se navrhují v případech, kdy můţe dojít v důsledku vlnobití 

(u nádrţí), prosakující vody, kolísání hladiny apod. k vyplavování jemnějších 

frakcí. Přechodové filtry se navrhují jedno- a vícevrstvé, obvyklé tloušťky 300 mm 

[15], v souladu s kritérii uvedenými v ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrţe“. Pouţití 

geotextilie místo minerálních přechodových filtrů se neosvědčilo [22]. 

6.8 Oddělení od podloží 

Kořenovou čistírnu je nutné oddělit od okolního prostředí nepropustnou 

bariérou, aby nedocházelo k průsakům do podzemních vod.  
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V místech, kde to lokální podmínky dovolují, je moţno vyuţít jílovité vrstvy. 

Ve většině případů je však nutno pouţít plastovou fólii. U nás se nejčastěji pouţívá 

fólie z PVC nebo fólie z polyetylénu o síle 0,5-2,0 mm. Doporučuje se chránit 

plastovou fólii z obou stran geotextilií proti proraţení při naváţení filtračního 

materiálu. V některých případech je pod i nad fólií pouţita ještě tenká vrstva 

jemného písku. 

 

Obr. 6.31: Výstavba kořenové čistírny s pouţitím plastové folie 

[5] 

http://kcov.wz.cz/Images/8rijen04038.jpg
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7 HYDRAULICKÁ PROBLEMATIKA PŘÍRODNÍCH ZPŦSOBŦ 

ČIŠTĚNÍ 

7.1 Kolmatace filtračního prostředí 

Kolmatační procesy se projevují v pozvolném sníţení filtrační rychlosti  

a hydraulické vodivosti porézního filtračního prostředí, které můţe končit jeho 

úplným zneprůchodněním nerozpuštěnými minerálními a organickými látkami [26]. 

Rozsah kolmatace porézního prostředí závisí především na druhu  

a rozsahu znečištění protékající vody, době zdrţení, fyzikálních vlastnostech 

filtračního prostředí, průběhu hladiny podzemní vody, vegetačním krytu, 

klimatických poměrech prostředí, biologickém oţivení. 

 

Obr. 7.1: Kolmatace ve vstupní zóně: (Vlevo) kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým 

průtokem Břehov, (Vpravo) Mořina [12] 

7.1.1 Příčiny kolmatace filtračního prostředí 

Příčiny kolmatace spočívají v nedostatečné funkci primární sedimentace, 

(konstrukčně nevhodná usazovací nádrţ), havarijních únicích kalu, přívodu kalu  

ze sedimenty zanesené stokové sítě, nekontrolovatelném zanášení filtračního pole 

povrchovými smyvy z okolního území, nevhodně předřazených biologických 

nádrţí a jiných příčin. 
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Obr. 7.2: Zakolmatovaný štěrkový substrát na kořenové čistírně s horizontálním podpovrchovým 

průtokem Břehov – ČR. (Vlevo) štěrkový substrát odebrán 2 m za přítokovou zónou, (Vpravo) 

substrát odebraný 25 m za přítokovou zónou [12] 

Sníţení hodnoty hydraulické vodivosti o 25 % obvykle nemá vliv na funkci. 

Tenký biologický oţivený povlak (film) je naopak nezbytný pro zajištění potřebné 

čistící funkce filtračního prostředí.  

Při vysokém stupni kolmatace dochází k povrchovému proudění (toku) na 

silně zakolmatovaném prostředí. V těchto případech je nezbytná výměna 

zakolmatované náplně a její regenerace (vyprání, vymrznutí apod.). K tomuto 

účelu se navrhnou odkalovací zpevněné plochy, které jsou odvodněné za vtok do 

mechanického stupně čištění. Zakolmatovaný materiál se nechá v tenké vrstvě,  

10 – 15 cm, přes zimu vymrznout (koloidy vyvločkují), na jaře se nechává 

promývat dešťovou vodou a před zpětným vyuţitím se vypere tlakovou vodou. 

Takto regenerovaný materiál má znovu hydraulické vlastnosti blízké původní 

náplni.  

7.1.2 Poznatky z výzkumu kolmatace 

Závěry z těchto šetření umoţní uskutečnit řadu nápravných opatření, 

minimalizovat činitele negativně ovlivňující kolmataci a částečně i stanovit její 

průběh v závislosti na čase, vlastnostech filtračního prostředí, mnoţství a sloţení 

suspendovaných látek. Průběh kolmatace filtračního loţe je na obr. 7.3. 
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7.1.3 Hlavní opatření, omezující kolmataci  

Navrhovat u jednotné stokové sítě odlehčovací dešťové komory. Doba 

zdrţení v usazovací nádrţi by se měla pohybovat v rozmezí od 2 do 3 hodin. 

Zcela nevhodné jsou velkoobjemové septiky. Minimalizace erozních smyvů před 

vtokem do stokové sítě a do kořenové čistírny odpadních vod. Rovnoměrné 

zatěţování půdních filtrů s vegetací, minimalizovat zkratové proudy a „mrtvé“ 

prostory. Postupný přechod zrnitostního sloţení filtrační náplně. Pravidelné časné 

Obr. 7.3: Etapy ucpávání (kolmatace) kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem, 

Biomat = zachycené organické a anorganické látky na biofilmu, VKČ-HPP = vegetační kořenová 

čistírna s horizontálním podpovrchovým průtokem [12] 
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jarní odstraňování zbytků vegetačního pokryvu. Střídavé zatěţování filtračních polí 

při současném prokysličování a mineralizaci organické hmoty [15]. 
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8 NEDOSTATKY A OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO 

STAVU KOŘENOVÝCH ČISTÍREN 

Některé závady jsou způsobeny nedostatečnými znalostmi problematiky, 

podceněním náročnosti tohoto způsobu čištění, nekritickým přejímáním 

zahraničních zkušeností, nedostatečným a zejména nekvalitním průzkumem, 

pouţitím nevhodných materiálů apod.  

Jednotlivé problémy je moţné rozdělit do těchto skupin: 

a) Závady ve stokové síti  

Kvalitní udrţovaná stoková síť je prioritní poţadavek, bez kterého není 

moţná kvalitní funkce kořenové čistírny. 

b) Problémy v návrhu a konstrukčním uspořádání odlehčovacích komor 

Je potřebné vyvinout účinně regulovatelnou odlehčovací komoru. 

c) Nedostatky v mechanickém čištění odpadních vod 

Je nezbytné pouţívat u větších zařízení jemné automaticky stírané česle  

a štěrbinové usazovací (příp. upravené lamelové usazovací) nádrţe. Tím se sníţí 

riziko zakolmatování kořenových filtračních polí. 

d) Nedostatky při koncepčním řešení kořenových čistíren 

Náročnější zařízení musí navrhovat tým, který tvoří vodohospodář, chemik-

technolog a biolog. Pro větší obce nad 500 EO doporučujeme uváţit pouţití 

kořenové čistírny druhé generace. Výhodné (proti zakolmatování) je i postupné 

zatěţování filtračních polí kořenové čistírny. 
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e) Závady v přípravných a průzkumových pracích 

Meteorologické a klimatické údaje, počet obyvatel, občanská vybavenost, 

výškopisný a polohopisný plán, vlastnické vztahy apod. bývají zpracovány 

většinou pečlivě. Neúplné bývají průzkumy geologické, hydrogeologické, půdně-

mechanické, hydropedologické a podobně. 

f) Problémy v řešení filtračních polí kořenové čistírny 

Čistící účinek vlastní kořenové čistírny záleţí na jejím přesném návrhu, 

pečlivém provedení a zodpovědném provozování. 

g) Nedostatky ve vybavení a příslušenství kořenových čistíren 

Kořenové čistírny musí mít pečlivě zpracovaný manipulační a provozní řád 

s podrobným popisem technologie provozu. 

h) Technologické problémy provozu kořenových čistíren 

Technologii provozu kořenové čistírny je třeba věnovat potřebnou péči, 

jedná se o ţivý, citlivý organismus, který vyţaduje pravidelnou údrţbu a kvalitní 

řízení. Nefunguje bez obsluhy. 

V některých případech se jedná o kombinaci několika nepříznivých 

okolností [24]. 
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9 ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI KOŘENOVÝCH ČISTÍREN  

A MOŢNOSTI JEJICH MODERNIZACE 

9.1 Úprava kyslíkového režimu a snížení amoniakálního 

znečištění 

Nízkou účinnost při odstraňováni amoniaku zvyšují odpadní vody obsahující 

odpady z ţivočišné výroby (močůvka), ze zpracování ovoce a zeleniny, vysoké 

organické znečištění, málo účinné mechanické čištění, únik kalu a zakolmatování 

filtračního prostředí aj. 

Kyslík je nezbytný prvek pro nitrifikační procesy. V tabulce 9.1 si můţeme 

porovnat kyslíkový reţim u poloprovozních kořenových čistíren.  

Tab. 9.1: Porovnání kyslíkového reţimu ve filtračním poli při různých způsobech uspořádání 

poloprovozních kořenových čistíren 

Druh uspořádání kořenových čistíren 
Obsah kyslíku  

[mg.l-1] 

Kořenová čistírna s vertikálním prouděním směrem dolŧ 

volně protékaný filtr bez vegetace 0,28 – 0,31 

hladina v hloubce 0,1 m, bez vegetace 0,04 – 0,08 

hladina v hloubce 0,1 m, s vegetací rákosu 0,06 – 0,20 

Kořenová čistírna s vertikálním prouděním směrem vzhŧru 

hladina vody na úrovni terénu 0,12 – 0,77 

Kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým prouděním  

hladina vody 0,05 m pod terénem, bez vegetace 0,04 – 0,06 

hladina vody 0,05 m pod terénem, s rákosem 0,04 – 0,08 

Ve filtračním kořenovém poli s horizontálním podpovrchovým průtokem se 

kyslík vyskytuje pouze v těsné blízkosti kořenů rostlin, a proto je tento systém pro 

odstraňování dusíkatých sloučenin nedokonalý. 

Potřebný kyslík je moţné získat: 

A) přímým převodem kyslíku na styku vodní hladiny ve filtračním prostředí 

s ovzduším (pozvolný a poměrně nízký převod), 
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B) přísunem kyslíku mokřadními rostlinami do kořenové zóny rostlin, 

C) impulsním systémem provzdušnění (plněním a prázdněním)  

filtračního loţe, 

D) provzdušňováním odpadní vody kaskádou provzdušňovacích přelivů 

mezi jednotlivými, sériově zapojenými poli kořenové čistírny, 

E) umělým provzdušňováním mikrobublinkovou aerací v šachticích mezi 

dvěma sériově zapojenými filtračními poli, 

F) provzdušňování přímo ve filtračním poli umělými provzdušňovacími 

prvky, umístěnými pod filtračním materiálem. 

9.1.1 Impulsní plnění a prázdnění 

Při uměle vyvolaném poklesu hladiny dochází k pístovému tahu, při němţ 

se do porézního filtračního prostředí nasává vzduch, který prokysličí biologický 

film na filtrační náplni. Při následujícím vzestupu hladiny se prokysličí přitékající 

odpadní voda. Pokles hladiny se docílí násoskovou výpustí, regulačním uzávěrem 

na výtoku z kořenové čistírny apod.  

Impulsní plnění a prázdnění je schematicky znázorněno na obr. 9.1. 
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Obr. 9.1: A) Impulsní prázdnění násoskou. B) Impulsní plnění s vyrovnávací nádrţí  

a elektroventilem: 1... přítok, 2... šachtice, 3... rozdělovací potrubí pro zimní a letní provoz,  

4... elektroventily, 5... nouzový přeliv, 6... rozdělovací potrubí, 7... těsnění, 8... výtokové otvory,  

9... těsnící fólie, 10... geotextilie, 11... minerální filtr, 12... filtrační prostředí, 13... podkladní bločky, 

14... vegetace, 15... násoska, 16... zavzdušovací potrubí, 17... dělící stěna, 18... odpad 

9.1.2 Provzdušňovací přelivy 

Umísťují se buď do upravené šachtice, nebo na svah mezi sériově 

zapojenými filtračními poli. Provzdušňovací kaskádu tvoří soustava přelivů 

s čelními přelivy. Uspořádání povrchové provzdušňovací kaskády, běţně uţívané 

na kořenových čistírnách ve Velké Británii, je uvedeno na obr. 9.2.  

 

Obr. 9.2: Provzdušňovací kaskáda 

Schéma uspořádání tohoto prokysličovacího zařízení umístěného v šachtici 

je uvedeno na obr. 6.30 C. V laboratoři Ústavu vodního hospodářství krajiny byl 

zkoumán provzdušňovací účinek nádobové kaskády s jednoduchými přelivy  

a docílilo se obohacení kyslíkem o 6 aţ 8 mg.l-1. 

9.1.3 Umělé provzdušnění 

Z umělých způsobů prokysličení jsou pouţitelné dva způsoby: 

1. Umělé provzdušnění ve speciální šachtici s mikrobublinkovými aerátory, 

umístěné mezi dvěma sériově zapojenými filtračními poli, 
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2. Přímým provzdušněním provzdušňovacími prvky, umístěnými pod 

filtrační náplní na dně filtračního pole. 

Vzduch se vhání do provzdušňovacích prvků membránovými a rotačními 

kompresory, jejichţ činnost je ovládána časovými spínači a kyslíkovými čidly. 

Uspořádání provzdušňovacího zařízení je znázorněno na obr. 9.3. 

 

Obr. 9.3: Umělé provzdušnění filtračního pole: 1… kompresor, 2… přívod stlačeného vzduchu,  

3… perforovaná chránička, 4... vegetace, 5... těsněná jímka, 6... propojovací prvky,  

7... mikroaerační prvky 

Provzdušňovací potrubí se umísťuje do koncové třetiny filtračního pole. 

Provzdušňovací elementy musí být snadno čistitelné a vyměnitelné [15]. 

9.2 Odstraňování fosforu z odpadní vody 

K velmi důleţitým vlastnostem patří i chemické sloţení kameniva. 

Kamenivo říční tvoří velmi často odolný křemen (nedokáţe poutat fosfor) [5]. 

Filtrační materiály s vyšším obsahem vápníku, hliníku nebo ţeleza 

zachycují ve větší míře zejména fosfor, a to aţ do zaplnění sorpční kapacity [27]. 

Kamenivo tvořené vápencem příznivě ovlivňuje reakci protékající vody. Velmi se 

osvědčila i drcená vysokopecní struska. Tato náplň nalezne i velmi dobré 

uplatnění při vazbě sirovodíku v kořenových čistírnách, které čistí odpadní vody 

s vysokým podílem síranů, coţ je časté např. na jiţní Moravě. 
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9.2.1 Zajímavý aspekt kořenové čistírny (fosfáty) 

Mimořádné eliminační výkony kořenové čistírny pro fosfát (a jiné látky) 

vedou k rychlé akumulaci těchto látek v kořenovém loţi v účinné hloubce cca do 

0,6 m. Čištění odpadních vod pro 400 EO na ploše cca 1000 m2 vede k uloţení asi 

500 kg fosforu ročně do půdní matrace. Tyto kapacity jsou ve vrchní půdě většinou 

k dispozici. Za 100 let to vede k uloţení 50 tun fosfátu v horních 60 cm půdy. 

Podle nedávné trţní hodnoty fosfátu to představovalo hodnotu 175 tis. Euro. Při 

ročním lineárním cenovém indexu ve výši 4 % činí hodnota surovinové deponie za 

100 let 8,5 mil. Euro (cca 212 mil. Kč).  

Je však třeba vzít v úvahu, ţe takto vyuţitelné fosfáty vznikají při reakci 

fosforečnanů PO4
3- s ionty vápníku obsaţené v kořenovém filtračním materiálu. 

Vzniká tak surový fosfát zvaný apatit Ca3(PO4)2. 

Cena fosfátu (apatitu) ve srovnání s cenami jiných surovin se za 100 let 

neúměrně zvýší, neboť vyčerpání nalezišť surového fosfátu je v dohlednu. Fosfát 

však patří k absolutně nepostradatelným a nenahraditelným prvkům [5]. 

9.3 Čištění splaškových odpadních vod s vysokým podílem 

síranů 

Na některých kořenových čistírnách s horizontálním průtokem  

a anaerobním reţimem dochází k závadám v důsledku nadměrného výskytu 

síranů v odpadní vodě. V redukčních podmínkách jsou sírany redukovány na 

sulfan (sirovodík). Sulfan (H2S) reaguje s kyslíkem, vzniklá síra se ukládá do těla 

buněk a po vyčerpání sulfanu je uloţená síra oxidována při současném uvolňování 

síranů:  

H2S + 0,5 O2 → S + H2O   S + 1,5 O2 + H2O → H2SO4 

Sirné povlaky nesignalizují zhoršení čistícího účinku zařízení. Negativní vliv 

sulfanů na stavební konstrukce, zejména betony a ţelezné prvky, je velmi 

závaţný.  
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Při odstraňování tohoto nedostatku se teoreticky můţe postupovat dvěma 

směry: 

- dodávkou limitního kyslíku přímo do koncové části filtračního pole  

(viz kapitola: Úprava kyslíkového reţimu), 

- vyuţitím vazby sulfanů na sloučeniny ţeleza - nerozpustné sulfidy. 

Docílení pouţitím části filtrační náplně např. z vysokopecní strusky. 

Obě tyto metody jsou ve stádiu výzkumných šetření [15]. 

9.4 Kořenové čistírny druhé generace 

Nově navrţené změny a úpravy postupně odstraňují slabší místa v návrhu, 

uspořádání a provozu kořenových čistíren, zvyšují čistící účinek kořenových 

čistíren a umoţňují jejich širší vyuţití. Jednotlivá opatření zejména spočívají: 

9.4.1 Úpravy objektŧ a změna vybavení a technologií 

Jedná se především o vyuţití: 

a) nové filtrační materiály poutající fosfor, amoniak a těţké kovy (struska, 

popílky, zeolity a jiné), 

b) nové konstrukční uspořádání stavebních částí, umoţňující rovnoměrné 

rozdělení vody, citlivou regulaci výšek hladiny apod., 

c) zaměření na postupné plnění, impulsní plnění nebo prázdnění (omezí se 

nebezpečí zakolmatování filtračního loţe a sniţuje se počáteční zatíţení 

porézního filtračního prostředí), 

d) optimalizace kyslíkového reţimu (odstraňování dusíku). 

9.4.2 Nová koncepce uspořádání kořenové čistírny 

Nová koncepce uspořádání kořenové čistírny druhé generace vycházejí 

především z poznatků vlastního výzkumu. Patří k nim zejména kombinace 

horizontálně a vertikálně protékaných kořenových čistíren. Navrţená uspořádání 
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se pouţijí pouze v případech, kdy je poţadována eliminace amoniakálního  

a dusičnanového znečištění. 

A) Střídaní anaerobních procesů čištění s řízeným průběhem procesu 

nitrifikace a denitrifikace 

Navrţené uspořádání spočívá v kaskádovitém uspořádání tří kořenových 

čistíren, kdy první stupeň (A) tvoří anaerobní nádrţ s horizontálním 

podpovrchovým prouděním, druhý stupeň (B) tvoří aerobní nádrţ s vertikálním 

prouděním, třetí stupeň (C) je anaerobní denitrifikační kořenová čistírna 

s horizontálním podpovrchovým prouděním (obr. 9.4). 

 

Obr. 9.4: Kombinace tří nádrţí - Uprostřed je kořenová čistírna s vertikálním průtokem  

a po krajích jsou kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým prouděním: 1... těsnění,  

2... přívod a rozdělování OV, 3... jímky kořenových čistíren, 4.. odpad, 5 a 9... regulační část, 

6... dávkovací zařízení pro impulsní způsob plnění, 7... přítok, 8... odpad 

B) Kaskáda tří horizontálně protékaných kořenových čistíren 

Alternativa předešlého typu. Toto uspořádání bylo odzkoušeno na 

laboratorním fyzikálním modelu s velmi nadějnými výsledky. Prostřední nádrţ byla 

vybavena provzdušňovacím zařízením (viz obr. 9.5). 

 

Obr. 9.5: Uspořádání kaskády tří horizontálně podpovrchově protékaných kořenových čistíren 
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C) Doplněním kořenové čistírny o nitrifikační stupeň 

Uspořádání s aerační nádrţí, umístěnou mezi dvěma kořenovými čistírnami 

s horizontálním podpovrchovým prouděním (obr. 9.6). 

 

Obr. 9.6: Uspořádání kaskády kořenových čistíren s horizontálním prouděním s aerační nádrţí 

Tímto uspořádáním se zabezpečí plynulý průběh nitrifikace a kvalitní 

odstranění amoniakálního znečištění 

9.4.3 Kombinace kořenové čistírny s jinými přírodními zpŧsoby čištění 

Kombinace kořenové čistírny s jinými přírodními způsoby: 

a) kořenová čistírna + dočištění v aerobní biologické nádrţi, 

b) kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým prouděním + aerobní 

provzdušňované biologické nádrţe, 

c) kořenová čistírna + podpovrchová závlahová drenáţ (drenáţní podmok), 

d) kořenová čistírna + dočištění pomocí akvakultur (ryb), bioreaktorů. 

Některé z výše uvedených kombinací byly jiţ odzkoušeny, získané 

poznatky jsou nadějné. S těmito kombinacemi se počítá pro kořenové čistírny 

v povodích vodárenských vodních toků, kde je nezbytné odstraňovat podstatné 

mnoţství nutrientů (N, P) [15]. 
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9.5 Systémy s nulovým vypouštěním 

Jedná se o kořenovou čistírnu, která je konstruována obdobně jako 

všechny ostatní, jen se liší v tom, ţe se z ní neodtéká ţádná odpadní voda  

(obr. 9.7). Ta je zadrţována v loţi systémem vysázených vrbových keřů  

a evapotranspirací (výparem) se tato voda dostává do atmosféry. 

 

Obr. 9.7: Schéma vrbového systému bez odtoku (vypařovací systém s nulovým vypouštěním) 

Hlavní charakteristiky vrbového systému: 

Buduje se pro jednu domácnost (5 EO), před vtokem do vrbového systému 

musí být odpadní voda řádně předčištěna, 

Konstrukce: šířka 8 m, hloubka min. 1,5 m, sklon svahů loţe je 45 °, 

Celková roční ztráta vody ze systému se předpokládá na 2,5 násobek 

potenciální lokální evapotranspirace (dle místních klimatických podmínek), 

Loţe je utěsněno nepropustnou membránou a odpadní vody jsou 

rozváděny systémem podzemních potrubí, 

Pro jistotu se na dno loţe umisťuje drenáţní potrubí. To slouţí 

k vyprázdnění vody z loţe, nebo pro odstranění nahromaděné soli (po letech), 

Jedna třetina vrb se kaţdoročně sklízí, aby se mohly vysadit mladé zdravé 

vrby s vysokým potenciálem vypařování. 
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Obr. 9.8: Systém s nulovým vypouštěním. Vrby osázené v umělém mokřadu na Vravej - Dánsko.  

[12] 



Radim Heiduk: Odkanalizování obce Bohuslavice – Kořenová ČOV 

2010/2011   70 

10 BIOLOGICKÉ RYBNÍKY 

Okrajově se má práce zabývá i dočištěním odpadních vod v biologickém 

rybníce. Na obr. 10.1 je vyfocený Lihovarský rybník, potenciální biologický rybník, 

který by měl vyuţití v zimním období, kdy se sniţuje účinnost čištění kořenových 

čistíren. 

Biologické rybníky, často nazývané také stabilizační nebo oxidační. Jsou to 

akumulační nádrţe, ve kterých probíhají přírodní procesy stabilizace znečištění. 

V našich zeměpisných šířkách (vzhledem k platné legislativě) se vyuţívají 

jako terciární (dočišťovací) stupeň po kompletním mechanicko-biologickém čištění 

odpadní vody na ČOV. 

 

Obr. 10.1: Lihovarský rybník. Foto Radim Heiduk 

Rozlišujeme čtyři typy biologických rybníků:  

Anaerobní (bezkyslíkaté prostředí) a fakultativní (slabá aerobní vrstva  

u hladiny) rybníky se pouţívají pro čištění odpadních vod bez předchozího čištění 

na ČOV. Aerobní - dočišťovací a provzdušňované rybníky jsou navrhovány 

jako dočišťovací nádrţe zbytkových usaditelných nerozpuštěných látek  

a zbytkových koncentrací rozloţitelných organických rozpuštěných látek [28]. 
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11 UMÍSTĚNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY A NAPOJENÍ  

NA STOKOVOU SÍŤ 

U přírodních způsobů čištění je důleţité nejen umístění čistírny, ale  

i způsob napojení na stokovou síť. 

11.1.1 Umístění kořenové čistírny 

Čistírenské zařízení musíme umístit v dostatečné vzdálenosti od obce, 

z hygienických důvodů. Minimální vzdálenosti od souvislé bytové zástavby jsou 

uvedeny v normě ČSN 75 6401 [15]. 

11.1.2 Zpŧsoby odvádění odpadních vod na kořenovou čistírnu 

a) Jednotná stoková soustava (obr. 11.1) je u nás nejrozšířenější, 

dopravují se jí společně všechny druhy odpadních vod (splaškové + dešťové 

odpadní vody), proto je důleţité správné navrţení odlehčovacích komor. Tato 

soustava má pro vyuţití přírodních způsobů čištění řadu technických, provozních  

a hygienických rizik. Při průtoku velkých vod z přívalových sráţek neúnosně 

přetěţuje mechanický stupeň čištění a zhoršuje jeho čistící účinek, vyplavuje 

sedimenty ze stok, převádí přes odlehčovací komory část nečištěných odpadních 

vod do vodních toků. Uvedené okolnosti se výrazně podílejí na zanášení 

navazujících přírodních způsobů čištění. 

b) Oddílná stoková soustava (obr. 11.2) odvádí samostatnou sítí zvlášť 

splaškové a zvlášť dešťové odpadní vody. Splašková kanalizace ústí do čistírny 

odpadních vod. Tento způsob plně vyhovuje koncepci přírodních způsobů čištění. 

Dešťová kanalizace ústí samostatně do vodního toku. Znečištění dešťových vod je 

v přímé závislosti na trvání deště – s dobou trvání deště většinou klesá. 

V počáteční fázi však můţe dojít k neúnosnému zatíţení vodních toků 

znečištěním. 
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Obr. 11.1: Jednotná stoková soustava: 1... ČOV, 2... výusť vyčištěné odpadní vody, 3... výusť 

odlehčovací stoky, 4... odlehčovací komora, 5... kmenová stoka [29] 

 

Obr. 11.2: Oddílná stoková soustava: 1... ČOV, 2... výusť vyčištěné odpadní vody, 3... výusť 

dešťových odpadních vod, 4... kmenová stoka, ── stoky městských odpadních vod,  

−−− stoky dešťové [29] 

11.1.3 Rozdělení stokových sítí dle toku odpadních vod 

Stoková síť se navrhuje převáţně gravitační. V praxi se v menším počtu 

případů setkáváme s tlakovou a podtlakovou kanalizací [30]. 

a) Gravitační kanalizace 

Výhody: 

Provozně velmi jednoduchý systém, který nevyţaduje ţádnou součinnost 

od majitelů jednotlivých nemovitostí. Minimální nároky na obsluhu při provozu. 

Odkanalizování obce je z hlediska provozních nákladů nejlevnějším řešením. 
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Provozně nedochází k rozsáhlým poruchám = minimum oprav. Niţší investiční 

náklady na vybudování kanalizační přípojky. Identifikace průběhu trasy kanalizace 

dle polohy šachet. Snadná lokalizace případné poruchy na stokové síti, kamerová 

prohlídka. Snadná revize a čištění. 

Nevýhody: 

V rovinatém terénu je třeba kvůli minimálnímu poţadovanému spádu 

zahlubovat. Minimální hloubka výkopu je 1,9 aţ 2,0 m. Výstavbu velmi často 

prodraţuje výskyt podzemní vody s ohledem na velké hloubky kanalizace, tzn. 

větší objem zemních prací. Nízká manévrovatelnost při vyhýbání se ostatním 

inţenýrským sítím. Dodrţování přesného minimálního spádu, tzn., ţe je pokládka 

potrubí náročná. Deratizace gravitačních stok. Vlastník nemovitostí si hradí 

domovní přípojku. 

b) Tlaková kanalizace 

Výhody: 

Malý rozsah zemních prací - potrubí je uloţeno v nezámrzné hloubce  

(0,9 - 1,2 m). Malé profily potrubí DN 40 - DN 150 mm. Pruţná volba trasy 

(kopírovaní terénu, vyhnutí překáţkám, protlaky pod vozovkami). Nezávislost na 

sklonu terénu, moţno čerpat i do kopce. Minimální infiltrace balastních vod. 

Samočisticí efekt - není nutno pročisťovat potrubí - síť je bezúdrţbová. Investiční 

náklady jsou průměrně o 40 - 50 % niţší neţ u gravitační kanalizace. Rychlá 

výstavba. Kombinace se všemi druhy kanalizace. Přesné určení dopravovaného 

mnoţství splaškových vod podle spotřeby elektrické energie. 

Nevýhody: 

Závislost na dodávce elektrické energie. Vyuţití pouze pro odvod 

splaškových vod (oddílná kanalizační soustava). Čerpací jímka + čerpadlo pro 

kaţdou nemovitost. Provoz čerpacích jímek vyţaduje pravidelnou údrţbu. 

Omezená ţivotnost technologického vybavení (čerpadel) a z toho vyplývající 

vysoké provozní náklady [31, 32]. 
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12 LEGISLATIVA 

12.1 Vymezení základních pojmů 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 

pozdějších předpisů: 

§ 2 odst. 2 – „Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení 

zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a sráţkových vod, 

kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakoţ i stavby k čištění odpadních vod 

před jejich vypouštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem.“ [33] 

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

zákon): 

§ 2 odst. 6 – „Umělý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody vytvořený 

lidskou činností (umělá kořenová čistírna odpadních vod).“ 

§ 2 odst. 9 – „Mezi nakládáním s povrchovými nebo podzemními 

vodami patří mj. vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 

podzemních.“ 

§ 8 odst. 1 písm. c) – „Povolení k nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

nebo podzemních.“ 

§ 9 odst. 2 – „Povolení k vypouštění odpadních vod nemůţe být vydáno 

na dobu delší neţ 10 let, v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť 

nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu 

delší neţ 4 roky.“ 
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§ 38 odst. 1 – „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).“ 

§55 odst. 1 písm. c) – „Vodní díla jsou stavby, které slouţí k čištění 

odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací.“ [34] 

Vodní díla jsou speciální stavby, k jejich povolování jsou určeny speciální 

vodoprávní úřady. Základním úřadem je vodoprávní úřad obce s rozšířenou 

působností, další jsou pak krajské vodoprávní úřady. Vodní díla z hlediska 

stavebního spadají pod Ministerstvo zemědělství, z hlediska ochrany vod a kvality 

vody spadají pod Ministerstvo ţivotního prostředí [35]. 

Povinnosti provozovatele vodního díla (kořenové čistírny): 

Zpracování projektu kořenové čistírny. Na základě tohoto projektu dostane 

vodoprávní povolení stavby (= stavební povolení + povolení nakládání 

s odpadními vodami). Po kolaudaci čistírny je povolen zkušební provoz a následně 

po jeho vyhodnocení pak trvalý provoz. Během provozů je poţadována kontrola 

kvality čištění (rozbor vzorků na odtoku) [36]. 

12.2 Způsoby likvidace odpadních vod 

Pokud se chystáme stavět nový dům nebo kompletně rekonstruovat starší 

nemovitost na základě stavebního povolení, musíme podle stavebního zákona 

prokázat způsob likvidace odpadních vod.  

Stavební zákon rozeznává z našeho hlediska dva druhy staveb: stavby 

pozemní a vodní díla. 

Jakmile dochází k vypouštění odpadních vod – bez ohledu na stupeň jejich 

vyčištění – do vod povrchových nebo podzemních, stává se ze stavby pozemní 

vodní dílo a stavební povolení, které jinak vydává místně příslušný stavební úřad, 

se mění na vodoprávní povolení stavby, které vydává příslušný vodoprávní úřad. 

[37] 
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Z hlediska vodního zákona mohou existovat dva základní způsoby 

nakládání s odpadními vodami vyčištěnými na ČOV: 

1) vypouštění do vod povrchových, dle NV 61/2003 Sb, v platném znění 

NV 229/2007 Sb, 

2) vypouštění do vod podzemních.              [36] 

12.2.1 Vypouštění odpadních vod z nemovitostí do veřejné 

kanalizace zakončené centrální čistírnou odpadních vod 

Kanalizaci tvoří stokové sítě s objekty a čistírnou odpadních vod. 

V případě, ţe je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není 

dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes ţumpy 

(zákon 274/2001 Sb.). Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody 

do vod povrchových, je povinna platit poplatek za znečištění vypouštěných 

odpadních vod a jeho výše se stanoví z jejich objemu [38].  

12.2.2 Kořenová čistírna odpadních vod 

Pro kořenové čistírny odpadních vod platí všechny předpisy jako pro jiné 

způsoby čištění. To znamená povolení územně příslušného vodoprávního úřadu 

včetně povolení nakládání s odpadními vodami (vypouštění do vod povrchových 

nebo podzemních). 

Právními předpisy jsou: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 

některých zákonů spolu s prováděcími předpisy (soubor vyhlášek MZe a MŢP)  

a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů a prováděcí právní předpis k tomuto zákonu to je 

vyhláška MZe č. 428/2001 Sb. 

Pro jednotlivé stavby kořenových čistíren bývá doporučováno, obrátit se na 

územně příslušný vodoprávní úřad a odborníky v dané problematice. 
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Kořenové čistírny jsou zahrnuty v normě ČSN 75 6402 "Čistírny odpadních 

vod do 500 ekvivalentních obyvatel" pod pojmem "Vegetační čistírny". Ty 

samozřejmě zahrnují i mnohé další umělé mokřady, ale popsané parametry 

jsou pro kořenové čistírny s podpovrchovým průtokem. V současné době 

jiţ čistírny nemusí mít hygienický atest [39] 
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13 STRUČNÝ POPIS OBCE BOHUSLAVICE 

Bohuslavice, obec s 1 657 obyvateli, leţí v Hlučínské pahorkatině 

v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Katastr obce patří k největším na Hlučínsku 

a měří 1 536 ha. Na severu a východě je ve vzdálenosti do jednoho kilometru 

obklopena lesy, převáţně smrkovými, borovými a smíšenými. 

Obec se rozkládá po obou stranách Bohuslavického potoka, který protéká 

2,5 km středem obce směrem od východní po západní okraj. Pramení asi 0,5 km 

východně od vesnice (pramen je v obr. 1 znázorněn červenou šipkou, která 

zároveň ukazuje směr toku). Odvádí všechny vody ze zemědělských polí, vody 

dešťové i splaškové vody z domácností. Asi 0,5 km za vesnicí na západ se stává 

levobřeţním přítokem potoka Opusty, který teče z Bolatic do Dolního Benešova  

a vlévá se do řeky Opavy (ta poté do řeky Odry). 

V údolí potoka Opusty na jih od vesnice byla v padesátých letech 

vybudována kaskáda rybníků na baţinatých loukách. První je pod bývalým 

lihovarem, tzv. Lihovarský rybník. Následuje rybník Chobot, Bobrov, Rakovec, 

Obr. 13.1: Mapa Bohuslavic u Hlučína a okolí [53] 
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Bezedno a poslední je Přehyně, který jiţ leţí na katastru Dolního Benešova. 

Rybníky jsou vyuţívány pro chov kaprů [40]. 

13.1 Hydrologické, geologické a hydrogeologické poměry 

Jak jiţ bylo konstatováno, obec se rozkládá podél „Bohuslavického potoka“, 

spadající do hydrologického povodí 2 – 02 – 03 –015, které zahrnuje území 

převáţně zemědělských ploch inklinujících (svaţujících se) k obci.  

Potok a jeho oboustranné přítoky vyhloubily v relativně mělkých 

ledovcových hlínách a píscích poměrně hluboká a široká údolí, zaplněná později 

potočními náplavy a slatinami. Vlastní koryto potoka bylo jiţ v minulosti překládáno 

a také v rámci úpravy se trasa toku oproti stávajícímu stavu místy mění. 

Koryto potoka je vedeno v různé pozici vůči vlastní potoční nivě. Místy je 

vedeno v centrální části nivy, jinde při okraji a někde mimo potoční nivu. Přidáme-li 

k tomu známou proměnlivost jak potočních, tak ledovcových sedimentů, nelze se 

divit, ţe geologické i základové poměry jsou rozmanité a obecně sloţité. 

Potoční náplavy a slatiny dosahují mocnosti aţ 6,5 m. Jejich sloţení se 

místo od místa mění. Převaţují prachovité aţ místy písčité hlíny s organickými 

zbytky, měkké aţ kašovité konzistence, pouze ve svrchní části se opět často 

objevují hlíny měkké aţ polopevné. Poměrně často se objevují také polohy  

a čočky hlinitého písku (opět mnohdy s obsahem organické hmoty). Podle 

charakteru (propustnosti) zemin jsou zpravidla potoční náplavy od úrovně vody 

v potoce trvale zvodnělé. Při okraji potoční nivy však zvodnění někdy dosahuje  

i nad hladinu vody v potoce v důsledku přítoků vody z okrajových svahů, 

budovaných zvodněnými ledovcovými písky. 

Voda v potočních náplavech i voda proudící v potoku je na beton agresivní. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zvodnění písku. Při otevření 

zvodněných písků výkopem nebo vrtem docházelo k jejich ztekucení, jelikoţ úhel 

vnitřního tření je oproti pískům nezvodněných asi poloviční. Znamená to, ţe stěny 

výkopů ve zvodněných píscích neudrţí ve sklonu větším neţ cca 15°. V některých 
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případech, byla zjištěna tlaková voda. Rovněţ voda v ledovcových usazeninách je 

na beton agresivní. 

Při hydrologickém průzkumu základové půdy byly odebrány vzorky vod 

z vrtů a vzorky vod z potoka (v roce 2001). Podle hodnoty pH jsou vody nepatrně 

kyselé aţ téměř neutrální. 

Z vyhodnocení rozboru je patrno, ţe vůči betonu jsou vody v horní části 

s agresivní sloţkou rozpínavou (síranovou) a neagresivní sloţkou vyluhující 

(uhličitou). Koncentrace sloţky rozpínavé překračuje hodnoty povolené normou 

pro normální portlandský cement při trvalém styku. 

V dolní části je vůči betonu středně agresivní sloţkou vyluhující (uhličitou). 

Koncentrace této sloţky překračuje hodnoty povolené normou pro normální 

portlandský cement v kaţdém případě [41]. 

13.2 Vodovod 

Na veřejný vodovod je napojeno 100 % obyvatel obce. Potřeba pitné vody 

z veřejného vodovodu se v obci pohybuje okolo 130 l.os-1.d-1. V záloze (k mytí, 

zalévání zahrad) má většina obyvatel k dispozici vodu ze svých zahradních studní. 

Místo zdroje: 

Na severozápadě za vesnicí jsou dva hlubinné vrty o vydatnosti 15 aţ  

20 l.s-1. Zásobují kvalitní podzemní pitnou vodou vodojemy obecních vodovodů 

v Bohuslavicích, Bolaticích a Borové. Kapacita zdroje převyšuje potřebu vody. 

Kvalita vody odpovídá ČSN 75 7111. 

Vodovodní síť 

Jedná se o vodovodní síť skupinovou (Bohuslavice + Bolatice + Borová).  

Z vrtů se voda čerpá do vodojemu (kapacita 200 m3) a z něj jde voda gravitačně 

(se samospádem) ke spotřebitelům v obci. Rozvodná vodovodní síť v obci je 

kombinovaná. Ve větší části obce jde o okruhovou vodovodní síť a ve zbytku  

o větvenou. 
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13.3 Kanalizace 

13.3.1 Popis současného stavu odkanalizování a čištění 

odpadních vod 

 

Obr. 13.2: Bohuslavický potok, Foto Radim Heiduk 

V obci Bohuslavice je v současné době vybudována nesoustavná jednotná 

kanalizační síť (viz obr. 13.2), která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od 

obyvatelstva do místního Bohuslavického potoka (ten se za vesnicí vlévá do 

potoka Opusty, který teče do řeky Opavy). 

Provoz a údrţbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad. Obec 

Bohuslavice nemá čistírnu odpadních vod. Čištění odpadních vod v obci je 

zajištěno v prostých septicích a ţumpách. Výjimku tvoří asi 12 domovních ČOV. 

Na území obce se nenachází ţádný větší producent odpadních vod.  

Některé ţumpy mají dokonce zřízeny odtokové přelivy, které jsou zaústěny 

do stávající kanalizace. Především za bezdeštného období jsou kanalizační 

výustě jedinými přítoky vyschlé vodoteče, která se stává otevřenou stokou. S touto 

problematikou úzce souvisí i výrazné omezení rozvoje obce, neboť bez vhodné 

likvidace odpadních vod není moţná další výstavby a rozvoj obce je tak prakticky 

zastaven [41, 42, 43]. 
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13.3.2 Pasportizace kanalizace obce Bohuslavice 

Obec Bohuslavice si nechala v roce 2008 vypracovat pasportizaci 

(technická inventura stavu) stávající nesoustavné jednotné kanalizační sítě. 

Vodní recipient: 

Vodní recipient Bohuslavický potok je ve správě obce (Q355 = 2,1 l.s-1). 

 

Obr. 13.3: Bohuslavický potok: (Nahoře)  intravilán – říční kilometr 1,0 km, (Dole) extravilán - říční 

kilometr 2,5 km. Foto Radim Heiduk 

Podélný sklon potoka je okolo 1%. Jeho koryto je v intravilánu směrově  

a v příčném profilu kapacitně upraveno na průtok Q100 = 3,5 m3/s. V současné 

době má funkci odvedení splaškových vod z místních kanalizačních výustí  

a povrchových vod s rozsáhlých přilehlých ploch. Příčný profil koryta je tvořen 
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jednoduchým lichoběţníkem s různým sklonem dle prostorových moţností  

od 1 : 1,5 (aţ 0,5) s hloubkou od 1,2 – 1,8 m, šířkou dna 1 – 2,0 m a je zpevněn 

prefabrikovanými betonovými dlaţdicemi 50/50/10 cm (obr. 13.3).  

Charakteristickým rysem potoka je silné komunální znečištění, které je 

částečně sniţováno průtokem přes 2 návesní rybníky (Návesný a Špakův). Tyto 

rybníky slouţí pro chov ryb a zároveň částečně jako usazovací nádrţe  

s vyhnívacím účinkem. 

Technické údaje kanalizace (tab. 13.1): 

Tab. 13.1: Technické údaje kanalizace obce Bohuslavice 

Počet obyvatel 1657 

Mnoţství splaškové vody (teoretický výpočet) [m3.rok-1] 96 798 

Délka kanalizační sítě [m] 9920 

Pouţité profily potrubí [mm] 150 - 700 

Spády potrubí [%] 1,05 - 30 

Rychlost průtoku vody v potrubí [m.s-1] 0,8 – 5,06 

Počet kanalizačních přípojek 460 

Počet revizních šachtic 102 

Počet kanalizačních vpustí 146 

Počet domovních ČOV 12 

Počet septiků - 

Počet ţump - 

Počet kanalizačních výustí 27 

Posouzení technického stavu: 

Technický stav potrubí odpovídá stáří betonového potrubí a způsobu 

technologie kladení potrubí („akce Z“- kanalizace byla budována průběţně od roku 

1955, kdy byly zatrubněny příkopy podél komunikací v průtahu obce, na které 

navazovala kanalizace jednotlivých bočních ulic).  

Vizuální posouzení těsnosti spojů, případných prasklin na vnitřním povrchu 

potrubí bylo provedeno televizní kamerou v roce 2007. Z kontroly je patrno, ţe 

celkový stav kanalizační sítě obce je obdobný. Vyskytují se vady plynoucí 

z netěsnosti hrdel (chyby montáţe), podélné trhliny s pronikáním okolní zeminy,  

u některých spojů chybí část potrubí, pomístní prorůstání kořenů, nekvalitně 

provedené odbočky domovních přípojek apod. U některých úseků stokových sítí 

byly zjištěny závady v umístění revizních šachet (nedodrţení vzdáleností). 



Radim Heiduk: Odkanalizování obce Bohuslavice – Kořenová ČOV 

2010/2011   84 

Po vypracování podélných profilů jednotlivých řadů byly zjištěny závady 

z důvodu nedodrţení spádu. Týká se to asi čtyř úseků stokové sítě, kde se 

protispád pohybuje v hodnotách od 3 ‰ do 29 ‰. 

Nedostatečné krytí potrubí zeminou je zhruba u šesti částí stok a to se 

pohybuje kolem 0,4 m. 

Výustní potrubí do otevřeného profilu vodního recipientu je řešeno 

v některých případech přečnívajícím potrubím, bránícímu volnému průtoku vody 

v korytě. 

U dešťových uličních vpustí, bylo zjištěno, ţe jejich technický stav odpovídá 

stáří a době provádění. Jsou napojeny potrubím DN 200 přímo do kanalizačních 

řadů, výjimečně do revizních šachet, chybí koše na bahno. Litinové mříţe jsou 

pojízdné. 

Doporučená opatření k opravě jednotné kanalizace: 

Kdyby se v obci měla ponechat jednotná kanalizace, bylo by zapotřebí: 

a) navýšit kapacitu stávajícího potrubí (od DN 300 do DN 1000), 

b) na základě kamerové prohlídky vytipovat kanalizační sítě nutné k opravě za 

účelem sníţení průtoku balastních vod, doplnit revizní šachty, stávající uliční 

dešťové vpustě nahradit prefabrikovanými opatřenými košem na bahno, 

c) výstavba ČOV [41]. 
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14 POPIS ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

VE VÝHLEDU. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Co se týká kanalizace, obec Bohuslavice nemá ČOV a způsob 

odkanalizování (nesoustavná jednotná kanalizační síť – otevřená stoka) zdá se 

nevyhovující hlavně z hygienického a estetického hlediska. S ohledem na velikost 

obce a investiční náročnost na výstavbu oddílné kanalizace se doporučuje ve 

výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem [43]. 

Momentálně se konzultují nejvhodnější a ekonomicky nejpřijatelnější 

alternativy vylepšení stokové sítě obce Bohuslavice. Varianty jsou následující:  

A) Rekonstrukce stávající jednotné stokové sítě (viz kap. „Pasportizace 

kanalizace – doporučená opatření“). 

B) Nová oddílná stoková síť - řešení jsou uvedena níţe: 

14.1 Tlaková kanalizace 

Jako moţné provedení splaškové kanalizační sítě je systém tlakové 

kanalizace. Je k ní zapotřebí malých profilů potrubí, coţ se pozitivně projevuje na 

pořizovacích nákladech. Na druhou stranu časem přibývají starosti s poruchovostí 

čerpadel a to se zase projeví na provozních nákladech. 

Pro obec se jeví jako nejdostupnější. Je to z důvodů nízkých pořizovacích 

nákladů, ale také kvůli vysoké hladině podzemní vody v obci, která zhoršuje 

podmínky pro zakládání potrubí kanalizace, a způsobuje neţádoucí přítok 

podzemních vod do stokového systému. Tato varianta vyţaduje výstavbu nové 

tlakové kanalizace + vybudování nové dešťové kanalizace, příp. ponechání 

stávající jednotné kanalizace jako dešťové. Tlaková kanalizace můţe slouţit 

pouze k odvádění splaškových odpadních vod.  

Obec Bohuslavice si v roce 2009 nechala vyhotovit „Studii provedení 

tlakové kanalizace“. Její vybudování by mělo údajnou celkovou hodnotu 50 mil. Kč 
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(+ 13 mil. Kč za čistírnu odpadních vod). Takto zpeněţená a navrţená tlaková 

kanalizace do sebe zahrnuje: 

1) hlavní řady tlakové kanalizace v délce 8 500 m (potrubí + montáţ), 

2) podruţné řady tlakové kanalizace v délce 6 900 m (potrubí + montáţ), 

3) zemní práce + úpravy povrchů v délce 15 400 m, 

4) čerpací šachty + nerezovou technologii pro 429 nemovitostí. 

Hloubka uloţení potrubí pod terénem 0,9 aţ 1,2 m (kopíruje terén). Materiál 

potrubí z PE 100, o profilech 40 aţ 160 mm. Firma udává jako provozní náklady 

1% poruchovost čerpadel za rok (tj. cca 4 opravy za rok) [41]. 

14.2 Gravitační kanalizace 

Vybudováním gravitační splaškové kanalizace se docílí ušlechtilého 

vyřešení odkanalizování obce Bohuslavice. Gravitační kanalizace má sice aţ  

o dvojnásobek vyšší pořizovací náklady neţ by tomu bylo u tlakové kanalizace, ale 

při správném provedení se ušetří na nákladech provozních. 

Bylo by zapotřebí vybudovat novou splaškovou kanalizaci a novou 

kanalizaci dešťovou. Nebo přichází v úvahu ponechat stávající kanalizaci jako 

dešťovou (odtok do Bohuslavického potoka) a pouze přistavět kanalizaci 

splaškovou. 

Obec Bohuslavice si na toto téma nechala provést jiţ několik studií. Ta 

nejčerstvější z roku 2008 se nazývá „Studie proveditelnosti odkanalizování  

a čištění odpadních vod obce Bohuslavice“. Je v ní zaprvé řešeno individuální 

čištění odpadních vod v domovních ČOV, které se vlivem velké vzdálenosti 

většiny nemovitostí od vodoteče nevyplatí realizovat. A zadruhé se zaobírá 

oddílnou splaškovou kanalizací s centrální čistírnou odpadních vod [41]. Toto 

druhé zmiňované téma je pro mou práci přínosné a inspiroval jsem se z něj 

výkresovými informacemi (prostorové vedení trasy kanalizační sítě). 
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15 NÁVRH ODDÍLNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Gravitační oddílná splašková kanalizace se zdá být do budoucna lepší 

investicí, hlavně z důvodů soběstačnosti a ţivotnosti. Návrh její situace je 

zakreslen na obr. 14.1 [41, vlastní]. Vedení trasy stok, nejmenší dovolené 

vzdálenosti při souběhu a při kříţení podzemních vedení a nejmenší dovolené 

krytí podzemních vedení je v souladu s normou ČSN 73 6005 - „Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení“. Dimenzování potrubí bylo prováděno dle 

literatury – „Stavby vodovodů a kanalizací [38]“ a “Hydraulických tabulek stok 

[44]“. 

Do vyhotovených geodetických map (Příloha č. 3) obce Bohuslavice byla 

zakreslena trasa kanalizačního potrubí, která se skládá z kmenové stoky A, a na 

ni napojených kanalizačních větví (A1 aţ A11). Profily potrubí jsou kruhového 

průřezu DN 250 a DN 300. Jako materiál bylo navrhnuto kameninové potrubí. Na 

konci odkanalizované obce, cca 200 m západně za vesnicí, je zakreslena 

kořenová čistírna odpadních vod (KČOV). V  místě vyústění vyčištěné odpadní 

vody z čistírny dojde k naředění s tekoucí vodou Bohuslavického potoka 

(koncentrace naředění - viz kap. 17.2.8. Bilanční rovnice). Takto naředěná voda, 

se bude asi za dalších 200 m vlévat do potoka Opusta, který přitéká z nedalekých 

Bolatic (v obci mají vlastní ČOV).  

Splašková kanalizace byla navrţena pro odvádění dvojnásobného 

maximálního hodinového průtoku splašků, tedy na 60,5 m3.h-1. 

Projektovaná gravitační kanalizace má celkovou délku hlavních řadů  

8 620 m. Délka kameninového potrubí o profilu DN 250 je 6 940 m a zbylých  

1 680 m je dimenzováno na DN 300.  

Splaškové kanalizační potrubí bude z převaţující části uloţeno pod osou 

komunikací (minimální krytí 1,8 m). Asi 250 m své délky bude potrubí uloţeno pod 

travnatým povrchem, coţ vyţaduje min. krytí zeminou 1,0 m. 
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Obr. 15.1: Schéma oddílné splaškové kanalizace obce Bohuslavice, M 1:12 500 [41] 
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Tab. 15.1: Navrhované délky hlavních kanalizačních větví oddílné stokové sítě (k příloze č. 3) 

OZNAČENÍ STOK 
DÉLKA hlavních kanalizačních větví [m] 

DN 250 DN 300 celková 

Stoka A 940 1680 2620 

Stoka A1 340 - 340 

Stoka A2 1140 - 1140 

Stoka A3 1460 - 1460 

Stoka A4 1350 - 1350 

Stoka A5 290 - 290 

Stoka A6 210 - 210 

Stoka A7 90 - 90 

Stoka A8 510 - 510 

Stoka A9 80 - 80 

Stoka A10 160 - 160 

Stoka A11 370 - 370 

Σ 6940 1680 8620 

Pozn.: Délky v metrech a směrové vedení trasy kanalizace lze pouţít pro návrhové 

řešení jak gravitační, tak tlakové oddílné splaškové kanalizační sítě. 

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnou normou  

ČSN 73 3050 B - „Zemní práce“. Zvláštní pozornost bude třeba věnovat zakládání 

kanalizačního potrubí v okolí Bohuslavického potoka a přilehlých rybníků. Je 

známo, ţe vlivem hydrogeologického sloţení (vysoká hladina podzemní vody, 

horninový materiál) je v této lokalitě zvýšený výskyt „tekutých písků“.  

Po ukončení výstavby se poţaduje provést tlakové zkoušky kanalizace dle 

ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 (75 6114) a kamerovou kontrolu. 

Cena za vyhotovení gravitační oddílné splaškové kanalizace se odhaduje 

na 90 mil. Kč (10 tis. Kč. za 1 m kanalizace). 
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16 VÝBĚR LOKALITY PRO VÝSTAVBU KOŘENOVÉ ČISTÍRNY 

ODPADNÍCH VOD OBCE BOHUSLAVICE 

Místo pro kořenovou čistírnu, která by čistila odpadní vody z obce 

Bohuslavice je vyznačeno v obr. 15.1 (KČOV). Jedná se o zatravněné a částečně 

podmáčené louky, vzdálené 200 m západně od zástavby obce. Bílá šipka ukazuje 

směr toku Bohuslavického potoka (vyznačen modrou čarou) a splaškové 

kanalizace (červená čára). 

V okolí protéká ještě jeden potůček a spolu s Bohuslavickým potokem 

vytváří přirozenou hranici kolem pozemku potenciální kořenové čistírny. 

Čárkovanou čarou (obr. 15.1) je vyznačena pozemková hranice, do níţ by mělo 

spadat další zařízení kořenové čistírny (hrubé předčištění, domek pro obsluhu, 

zpevněné plochy pro regeneraci filtračního materiálu apod.). 

 

Obr. 16.1: Označení místa výstavby kořenové čistírny (KČOV), Satelitní mapa [53] 

Sklon terénu je zde minimální. Jedná se asi o 0,5% sklonitost ve směru 

toku vody v potoce. Na území přirozeně roste rákos obecný. Tvoří zde početné 

skupinky, coţ napovídá a nabádá k jeho výsadbě filtračních polí při realizaci 

stavby. 

KČOV 

MĚŘÍTKO

70 m 
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Pozemková výměra mezi dvěma potoky (obr. 15.2 – pravé šrafované pole): 

délka 260 m, šířka 70 m, plocha 18 200 m2. 

Pozemková výměra mezi Bohuslavickým potokem a polem, „bílou 

čárkovanou čarou“ (obr. 15.2 – levé šrafované pole): délka 328 m, šířka 26 m, 

plocha 8 528 m2. 

Dohromady se jedná asi o plochu 2,5 ha. 

 

Obr. 16.2: Perspektivní pohled na celou lokalitu. Pohledy z míst A (obr. 15.4) a B (obr. 15.3). Foto 

Radim Heiduk 

 

Obr. 16.3: Lokalita pro výstavbu kořenové čistírny. Pohled směrem k obci, z místa eventuální 

výustě do Bohuslavického potoka. Foto Radim Heiduk 

 

Obr. 16.4: Lokalita pro výstavbu kořenové čistírny – zimní pohled. Potenciální místo přítoku 

odpadní vody na kořenová filtrační pole. Foto Radim Heiduk 

A 

B 
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17 VÝPOČTY 

Vlastním výpočtům parametrů kořenové čistírny musí předcházet výpočet 

potřeby pitné vody, mnoţství splaškových odpadních vod a mnoţství znečištění.  

Pro příklad výpočtu mnoţství splaškových vod je uváděno 1 700 EO (resp. 

populačním ekvivalentem – jedním ekvivalentním obyvatelem, coţ je míra 

znečištění vyjádřená organickým biologicky odbouratelným zatíţením s pětidenní 

biochemickou spotřebou kyslíku 60 g BSK5.d
-1) [27]. Vlivem hydrogeologických 

poměrům v obci Bohuslavice musíme počítat i s neţádoucím přítokem balastních 

vod do stokového systému. Jehoţ mnoţství se odhaduje na 20 % průměrného 

bezdeštného denního přítoku Q24,m (max. však 25 %) [45]. 

17.1 Množství odpadních vod 

17.1.1 Prŧměrný bezdeštný denní přítok odpadní vody Q24: 

Q24 = XEO · PVS + QB [m3.d-1] 

XEO... počet ekvivalentních obyvatel, PVS... specifická potřeba vody v bytovém fondu 

(uvaţujeme, dle potřeby pitné vody, 130 l.ob
-1

.d
-1

), QB... mnoţství balastních vod  

(20 % Q24,m = 44,2 m
3
.d

-1
) 

Q24 = 1 700 · 0,13 + 44,2 

Q24 = 265,2 m3.d-1 

17.1.2 Prŧměrný hodinový přítok odpadní vody øQ24: 

øQ24 = Q24 / 24  [m3.h-1] 

øQ24 = 265,2 / 24 

øQ24 = 11,05 m3.h-1 
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17.1.3 Maximální denní bezdeštný přítok odpadní vody Qd: 

Qd = XEO · PVS · kd + QB  [m3.d-1] 

kd... koeficient denní nerovnoměrnosti pro obce s 1 000 aţ 5 000 obyvateli je 1,4 

Qd = 1 700 · 0,13 · 1,4 + 44,2 

Qd = 353,6 m3.d-1 

17.1.4 Maximální hodinový bezdeštný přítok odpadní vody Qh: 

Qh = (XEO · PVS · kd · kh + QB) / 24 [m3.h-1] 

kh... koeficient hodinové nerovnoměrnosti dle normy ČSN 75 6401 pro 2 000 EO je 2,2 

Qh = (1 700 · 0,13 · 1,4 · 2,2 + 44,2) / 24 

Qh = 30,2 m3.h-1 

Splašková kanalizace musí být navrţena pro odvedení dvojnásobného 

maximálního hodinového průtoku splašků, tedy 60,4 m3.h-1 (16,78 l.s-1). 

Tab. 17.1: Výpočet mnoţství odpadních vod 

Ukazatel 

Hodnoty 

Výpočet 
Přepočet  

[m3.rok-1] [l.s-1] 

Průměrný bezdeštný denní přítok odpadní 
vody Q24 

265,2 m3.d-1 

96 798  3,07  
Průměrný hodinový přítok odpadní vody 
øQ24 

11,05 m3.h-1 

Maximální denní bezdeštný přítok odpadní 
vody Qd 

353,6 m3.d-1 129 064 4,09  

Maximální hodinový bezdeštný přítok 
odpadní vody Qh 

30,2 m3.h-1 264 552 8,39  

17.2 Znečištění splašků na přítoku do kořenové čistírny 

Výchozí hodnotou k určení průměrných hodnot přitékajícího znečištění 

v odpadních vodách je průměrný bezdeštný denní přítok Q24 = 265,2 m3.d-1. 
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Předpokládané hodnoty specifické produkce znečištění na 1 obyvatele za den jsou 

60 g BSK5 a 55 g nerozpuštěných látek (NL).  

17.2.1 Výpočet koncentrace pětidenní biochemické spotřeby 

kyslíku BSK5 na přítoku do čistírny odpadních vod:  

BSK5 = XEO · 60 / 1000 [kg.d-1] 

BSK5 = 1 700 · 60 / 1000 

BSK5 = 102 kg.d-1 

c(BSK5) = (BSK5 / Q24) · 1000 [mg.l-1] 

c(BSK5) = (102 kg BSK5 / 265,2 m3.d-1) · 1000 

c(BSK5) = 384,62 mg.l-1 

17.2.2 Výpočet koncentrace nerozpuštěných látek NL na přítoku 

do čistírny odpadních vod: 

NL = XEO · 55 / 1000 [kg.d-1] 

NL = 1 700 · 55 / 1000 

NL = 93,5 kg.d-1 

c(NL) = (NL / Q24) · 1000  [mg.l-1] 

c(NL) = (93,5 kg NL / 265,2 m3.d-1) · 1000  

c(NL) = 352,56 mg.l-1 
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17.2.3 Výpočet koncentrace chemické spotřeby kyslíku 

dichromanem draselným CHSKCr na přítoku do čistírny 

odpadních vod: 

CHSKCr = XEO · 120 / 1000 [kg.d-1] 

CHSKCr = 1 700 · 120 / 1000 

CHSKCr = 204 kg.d-1 

c(CHSKCr) = (CHSKCr / Q24) · 1000 [mg.l-1] 

c(CHSKCr) = (204 kg CHSKCr / 265,2 m3.d-1) · 1000  

c(CHSKCr) = 769,23 mg.l-1 

17.2.4 Výpočet koncentrace amoniakálního dusíku N-NH4
+  

na přítoku do čistírny odpadních vod: 

N-NH4
+  = XEO · 11 / 1000  [kg.d-1] 

N-NH4
+  = 1 700 · 11 / 1000 

N-NH4
+  = 18,7 kg.d-1 

c(N-NH4
+) = (N-NH4

+  / Q24) · 1000  [mg.l-1] 

c(N-NH4
+) = (18,7 kg N-NH4

+ / 265,2 m3.d-1) · 1000  

c(N-NH4
+) = 70,51 mg.l-1 

17.2.5 Výpočet koncentrace celkového dusíku Ncelk na přítoku  

do čistírny odpadních vod: 

Ncelk = XEO · 11,6 / 1000  [kg.d-1] 

Ncelk = 1 700 · 11,6 / 1000 
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Ncelk = 19,72 kg.d-1 

c(Ncelk) = (Ncelk / Q24) · 1000  [mg.l-1] 

c(Ncelk) = (19,72 kg Ncelk / 265,2 m3.d-1) · 1000  

c(Ncelk) = 74,36 mg.l-1 

17.2.6 Výpočet koncentrace celkového fosforu Pcelk na přítoku  

do čistírny odpadních vod: 

Pcelk = XEO · 2,5 / 1000  [kg.d-1] 

Pcelk = 1 700 · 2,5 / 1000 

Pcelk = 4,25 kg.d-1 

c(Pcelk) = (Pcelk / Q24) · 1000  [mg.l-1] 

c(Pcelk) = (4,25 kg Pcelk / 265,2 m3.d-1) · 1000  

c(Pcelk) = 16,03 mg.l-1 

Specifické znečištění - viz celková tabulka 16.2. 

Tab. 17.2: Znečištění splašků na přítoku do ČOV 

Ukazatel Hodnota Jednotka 

BSK5 102 kg.d-1 

c(BSK5) 384,62 mg.l-1 

CHSKCr 204 kg.d-1 

c(CHSKCr) 769,23 mg.l-1 

NL 93,5 kg.d-1 

c(NL) 352,56 mg.l-1 

N-NH4
+ 18,7 kg.d-1 

c(N-NH4
+) 70,51 mg.l-1 

Ncelk 19,72 kg.d-1 

c(Ncelk) 74,36 mg.l-1 

Pcelk 4,25 kg.d-1 

c(Pcelk) 16,03 mg.l-1 

pH 6-8 - 
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17.2.7 Výpočet odstranění BSK5 a NL v kořenové čistírně 

Pouţité rovnice určují přibliţné mnoţství odstraněných organických  

a nerozpuštěných látek v kořenové čistírně. 

Účinnost odstranění organických látek: 

c = 0,09 · c0 + 1,95 

c0... původní koncentrace znečištění [mg.l
-1

] 

c = 0,09 · 384,62 + 1,95 

c = 36,57 mg.l-1 

Účinnost odstranění NL: 

c = 0,07 · c0 + 4,88 

c = 0,07 · 352,56 + 4,88 

c = 29,56 mg.l-1 

Odhadovaná koncentrace organických látek na odtoku z  kořenové čistírny 

je 36,57 mg.l-1 BSK5 a 29,56 mg.l-1 NL [27]. 

17.2.8 Bilanční rovnice navrţené kořenové čistírny 

Při vydání vodohospodářského rozhodnutí je Vodohospodářský orgán 

povinen přihlíţet i k ukazatelům II a III (tj. kvalita vody ve vodním recipientu, která 

nemá být vypouštěním odpadních vod narušena – imisní princip), které však 

nemusí být striktně dodrţeny. Při výpočtu koncentračního limitu látky ve 

vypouštěné odpadní vodě se v tomto případě vychází z bilanční rovnice: 
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Q0 · c0 + Qr · cr1 = (Q0 + Qr) · cr2 

c0... průměrná koncentrace látky v odpadní vodě 

[mg.l
-1

], cr1... průměrná koncentrace látky ve vodním 

recipientu nad výustí odpadní vody [mg.l
-1

],  

cr2... koncentrace látky ve vodním recipientu pod výustí 

odpadní vody [mg.l
-1

], Q0... průtok odpadní vody [l.s
-1

], 

Qr... 355-denní průtok vody v recipientu nad výustí 

odpadní vody [l.s
-1

]. 

[46] 

 

 

Zadání: 

Q355 (355-denní průtok) v Bohuslavickém potoce Qr = 2,1 l.s-1. Koncentrace 

organických látek v potoce cr1(BSK5) = 2 mg.l-1. Koncentrace nerozpuštěných látek 

v potoce cr1(NL) = 3 mg.l-1,  

Průtok odpadních vod z čistírny Q0 = 3,07 l.s-1. Odhadovaná koncentrace 

organických látek na odtoku z kořenové čistírny c0(BSK5) = 36,6 mg.l-1, 

Odhadovaná koncentrace nerozpuštěných látek z kořenové čistírny  

c0(NL) = 29,6 mg.l-1. 

Výpočet bilanční rovnice pro BSK5: 
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Obr. 17.1: Schéma pro výpočet bilanční 

rovnice. Nakreslil Radim Heiduk 
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Výpočet bilanční rovnice pro NL: 
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Smícháním vyčištěné odpadní vody vypouštěné z  kořenové čistírny 

s tekoucí povrchovou vodou v Bohuslavickém potoce dojde k naředění  

a výsledné orientační hodnoty naředěných koncentrací jsou tyto – koncentrace 

organických látek cr2(BSK5) = 22,53 mg.l-1 a koncentrace nerozpuštěných látek  

cr2(NL) = 18,77 mg.l-1. 

17.3 Návrhové parametry kořenové čistírny 

Základní návrhové parametry filtračního tělesa jsou plocha, objem, 

hydraulické zatíţení a doba zdrţení. Údaje potřebné pro výpočet základních 

návrhových parametrů jsou převzaty z literatury [5] „Čištění odpadních vod 

v kořenových čistírnách”. 

Průměrná hloubka filtračního loţe 0,7 m je zvolena s ohledem na pouţitou 

emerzní vegetaci tak, aby bylo zajištěno prorůstání kořenových systémů celou 

hloubkou loţe. Rákos obecný – jeho kořeny pod 0,6 m začínají slábnout. Povrch 

filtračního loţe je navrţen vodorovný, aby ho bylo moţno v případě potřeby 

zaplavit (např. pro potlačení neţádoucích plevelů). 

17.3.1 Plocha kořenového pole A: 

A = Q24 · (ln cP – ln cO) / KBSK  [m2] 

Q24... průměrný denní přítok OV [m
3
.d

-1
], cP... průměrná denní koncentrace BSK5 na přítoku 

[mg.l
-1

], cO... průměrná denní koncentrace BSK5 na odtoku (dle NV 229/2007 Sb. ČOV pro 500 – 

2000 EO je 30 mg.l
-1

), KBSK... reakční konstanta (v našich podmínkách se volí 0,1 m.d
-1

) 
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A = 265,2 · (ln 384,62 – ln 30) / 0,1 

A = 6 765,4 m2 

Vypočtená plocha kořenového pole pro 1 700 obyvatel je 6 765,38 m2. 

Pro svůj návrh jsem z hydraulického hlediska rozdělil výše uvedenou plochu 

na čtyři díly, tzn. 4 kořenová pole o ploše 1700 m2. 

17.3.2 Objem filtračního prostředí čistírny V: 

V = A · d [m3] 

d... hloubka loţe [m] 

V = 6 765,4 · 0,7 

V = 4 735,8 m3 

17.3.3 Hydraulická doba zdrţení odpadní vody ve filtračním 

prostředí t: 

t = V · n / Q24 = A · d · n / Q24 [d] 

n... pórovitost zemního loţe (jemný štěrk 8-16 mm - pórovitost 0,35)  

t = 4 7335,8 · 0,35 / 265,2 

t = 6,3 dne 

17.3.4 Příčný prŧřez filtračního loţe Sp: 

Sp = Q24 / kf · i  [m2] 

kf... hydraulická vodivost substrátu [m.d
-1

] (např. písek má kf = 10
-2

 aţ 10
-4

 m.s
-1

, jemný 

štěrk mívá kf 500 m.d
-1

 = 5,8·10-3 m.s
-1

), i... hydraulický sklon [-] (zvolen 0,5 %) 

Sp = 265,2 / 500 · 0,5 

Sp = 0,265 m2 
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17.3.5 Hydraulické zatíţení LH: 

LH = Q24 / A  [mm.d-1] 

LH = 265,2 / 6 765,38 

LH = 0,0392 m.d-1 = 39,2 mm.d-1 

Obecně se velikost hydraulického zatíţení plochy kořenového tělesa 

doporučuje v rozmezí 30 aţ 50 mm.d-1. 

Tab. 17.3: Návrhové parametry kořenové čistírny 

Ukazatel Hodnota Jednotka 

Plocha kořenového pole  A 6 765,4 m2 

Objem filtračního prostředí  V 4 735,8 m3 

Hydraulická doba zdrţení OV ve filtračním loţi  t 6,3 dne 

Příčný průřez filtračního loţe  Sp 0,265 m2 

Hydraulické zatíţení  LH 39,2 mm.d-1 

[27] 
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18 VLASTNÍ USPOŘÁDÁNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY 

Je třeba vyřešit pozemkové majetkoprávní poměry. Převáţná část 

potenciálního pozemku na výstavbu kořenové čistírny je ve vlastnickém právu 

státu České republiky, menší plošná část pozemků je ve vlastnictví několika 

majitelů [47]. Obec Bohuslavice bude muset tyto pozemky odkoupit. 

18.1 Kořenová čistírna odpadních vod- VARIANTA A: 

Napojení kořenové čistírny na oddílnou stokovou síť a na výusť do 

Bohuslavického potoka (viz Příloha č. 4 – Podélný profil). 

Minimální sklony terénu dané lokality pro výstavbu kořenové čistírny jsou 

vcelku nepříznivé, a to z důvodů napojení čistírny na stokovou síť a dále pak na 

Bohuslavický potok. 

Z těchto příčin bylo zapotřebí navrhnout obetonování kanalizačního potrubí 

pod asfaltovou komunikací na konci stoky A, na ulici Druţstevní. Tím se uchrání 

před namáháním mechanickými silami (zejména pojezdem motorových vozidel). 

Výjimečné krytí potrubí (cca 1,0 m) pod komunikací bude provedeno v délce  

200 m na ulici Druţstevní.  

Bude tak hlavně učiněno kvůli cílenému dodrţení 100% gravitačního 

průtoku vody celou kořenovou čistírnou. Odpadní voda určená k čištění bude 

přitékat, protékat a odtékat z kořenové čistírny neustálým samospádem, bez 

dodávky elektrické energie. Tato varianta (VARIANTA A) je upřednostňována, 

dále v textu podrobněji popisována a v přílohách č. 4, 5, 6 a 7 zakreslena. 

18.2 Kořenová čistírna odpadních vod - VARIANTA B: 

Jestliţe by výjimka krytí potrubí nebyla povolena, bylo by zapotřebí vodu na 

kořenovou čistírnu přečerpávat. A to tak, ţe by byla splašková odpadní voda po 

procesu předčištění akumulována v jímce, z níţ by byla na kořenová pole 

čerpána. S touto moţností připadá v úvahu kombinované kaskádovité uspořádání 

kořenové čistírny – horizontální podpovrchový průtok s vertikálním průtokem 
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směrem dolů (Příloha č. 8). Tato varianta (VARIANTA B) není v textu dále 

popisována a je ji věnována pouze příloha č. 8. 

18.3 Mechanický stupeň předčištění odpadních vod 

Důleţitým prvkem pro úspěšné pouţití kořenových čistíren je kvalitní 

předčištění odpadních vod, které rozhodujícím způsobem ovlivňuje ţivotnost 

filtračního loţe a sniţuje moţnost jeho zakolmatování. Uspořádání mechanického 

stupně budou tvořit česle a štěrbinová nádrţ s nornými stěnami. Mechanické 

předčištění splaškových odpadních vod od obyvatelstva je totoţné jak u varianty 

A, tak u varianty B. 

18.3.1 Česle 

Jsou navrţeny střední ručně stírané česle o světlosti mezi česlicemi 20 mm, 

osazené před štěrbinovou nádrţí. Zachycené shrabky se budou vyváţet na 

skládku. Lapák tuku není navrţen samostatný, pro tento účel budou slouţit norné 

stěny štěrbinové nádrţe. 

18.3.2 Štěrbinová nádrţ 

Je navrţena pro separaci nerozpuštěných látek a vyhnívání kalu. Nádrţ je 

rozdělena na dvě etáţe. Usazovací prostor v horní části nádrţe je tvořen 

usazovacími ţlaby. Dno ţlabu je opatřeno podélnou štěrbinou, kterou usazující kal 

propadá do vyhnívacího prostoru dolní části nádrţe. Nádrţ je opatřena nornou 

stěnou na zachycení tuků a olejů. Ze štěrbinové nádrţe musí být zajištěno 

pravidelné odčerpávání kalu (asi 2x do roka) [27]. Typ štěrbinové nádrţe, dle níţe 

uvedených výpočtů je ŠN 54/285 (půdorysná šířka 9,3 x 9,3 m, hloubka  

7,2 m). 

Objem usazovacího prostoru Vu: 

Vu = øQ24 · t´  [m3] 

øQ24... průměrný hodinový průtok [m
3
.h

-1
], t´... hodnota teoretické doby zdrţení dle  

ČSN 75 6402 (2 aţ 4 hodiny) 
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Vu = 11,05 · 3 

Vu = 33,15 m3 

Obsah účinné plochy An: 

An = øQ24 / vn [m2] 

vn... hydraulické zatíţení plochy [m
3
.m

-2
.h

-1
] dle ČSN 75 6402 (0,7 aţ 1,4 m

3
.m

-2
.h

-1
) 

An = 11,05 / 1 

An = 11,05 m3.m-2.h-1 

Objem vyhnívacího prostoru Vv: 

Vv = 0,15 · XEO  [m3] 

Dle ČSN 75 6402 potřebný vyhnívací prostor pro 1 EO je 0,15 m
3
, XEO... počet 

ekvivalentních obyvatel (Bohuslavice 1700). 

Vv = 0,15 · 1 700 

Vv = 255 m3  

Tab. 18.1: Vypočtené návrhové hodnoty štěrbinové nádrţe 

Ukazatel Hodnota Jednotka 

Objem usazovacího prostoru 33,15 m3 

Obsah účinné plochy 11,05 m3.m-2.h-1 

Objem vyhnívacího prostoru 255 m3 

[17, 19] 

Byla navrţena typizovaná štěrbinová nádrţ ŠN 54/285 (usazovací prostor  

o objemu 54 m3, vyhnívací prostor o objemu 285 m3).  

18.4 Biologický stupeň čištění odpadních vod  

Mechanicky předčištěná odpadní voda vtéká do vlastní kořenové čistírny, 

kterou tvoří filtrační kořenové pole osázené mokřadní vegetací. 
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Z důvodu optimálního rozvedení odpadní vody na celou plochu filtračního 

pole je navrţeno rozdělení kořenové čistírny na čtyři plochy. Sofistikovaná 

konfigurace a propojení jednotlivých kořenových polí zaručí v případě poruchy 

nebo při potřebné regeneraci filtračního materiálu stálou funkčnost kořenové 

čistírny a rozvod odpadní vody na jakékoliv filtrační pole zvlášť (viz Příloha č. 5 – 

Schéma kořenové čistírny). Před tělesy kořenové čistírny bude umístěno obtokové 

zařízení, které poslouţí k odvedení odpadní vody mimo kořenovou čistírnu 

v případě její poruchy. Uspořádání kořenové čistírny spočívá v kaskádovitém 

rozdělení čtyř polí s horizontálním podpovrchovým průtokem:  

I. stupeň: první dvě paralelní pole (denitrifikace) 

II. stupeň: provzdušňovací kaskády v regulačních šachtách (nitrifikace) 

III. stupeň: další dvě paralelní pole (denitrifikace) 

IV. stupeň: moţnost dočištění odpadní vody v nedalekém rybníku 

(nitrifikace) 

Kořenovou čistírnu budou tvořit rozdělovací šachty a potrubí, tělesa 

kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem, sběrné potrubí, 

provzdušňovací a regulační šachty. 

Popis průtoku čištěné odpadní vody: Voda z mechanického stupně čištění 

podtéká shybkou pod potokem a protéká přes odlehčovací šachtu do rozdělovací 

šachty, odkud je rozdělována do dvou jednotlivých filtračních polí rozdělovacím 

perforovaným potrubím (polyethylen, DN 150). Rozdělovací potrubí je uloţeno  

v rozvodné zóně tělesa. Přes ochranný minerální filtr voda protéká do hlavní části 

filtračního tělesa (vlastní filtrační loţe osázené rákosem obecným). Ve sběrné 

zóně na konci tělesa je voda sbírána sběrným perforovaným potrubím 

(polyethylen, DN 150), které je opět chráněno přechodovým minerálním filtrem.  

V regulačních šachtách (regulace výšky hladiny vody ve filtračním loţi), které 

slouţí i jako provzdušňovací, se voda okysličí na kaskádě pěti misek, a poté 

odtéká na další dvě individuální filtrační pole. Postup průtoku odpadní vody je poté 

obdobný jako u předchozích polí. Jakmile se voda dostane do regulační šachty, 

odtéká odpadním potrubím do vodního recipientu, Bohuslavického potoka. 
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Při horších čistících zimních účincích kořenové čistírny je moţnost 

následného terciárního dočištění v nedalekém Lihovarském rybníku  

(obr. 17.1., 10.1)  

 

Obr. 18.1: Napouštění Lihovarského rybníka vodou z Bohuslavického potoka troubou DN 300. 

Vzdutí hladiny v Bohuslavickém potoce vlivem stavítka. Foto Radim Heiduk 

18.5 Konstrukční řešení  

Vlastní biologický stupeň kořenové čistírny je rozčleněn na čtyři kořenová 

pole s horizontálním podpovrchovým průtokem. 

Samotné stavby pro čistící procesy: 

- česle, 

- štěrbinová nádrţ, 

- pole s porézním filtračním materiálem, 

- šachty s provzdušňovacími kaskádami. 

Další stavby: 

- shybka pod Bohuslavickým potokem, 

- rozvodné, regulační a obtokové šachty; přívodní, rozdělovací, sběrné a obtokové 

potrubí, 

- měrné zařízení na měření průtoku odpadních vod umístěné na konci čistícího 

procesu před vtokem do recipientu (měrný Parshallův ţlab), 
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- šachty s mobilním čerpadlem na případné odčerpání podzemní vody při 

rekonstrukci filtračních polí kořenové čistírny nebo při regeneraci 

zakolmatovaného filtračního materiálu, 

- vybavení areálu kořenové čistírny, 

- komunikace, 

- skládky shrabků, písku, kalů, 

- dostatečné zpevněné plochy na rekultivaci filtračního materiálu, 

- šatna a sociální zařízení pro obsluhu. 

Pozemek kořenové čistírny umoţňuje její rozšíření, doplnění o další objekty 

nebo technologické stupně a rekonstrukci jejího zařízení. 

V návrhu čistírny je moţno vycházet z těchto orientačních hodnot 

odpadních produktů čištění odpadních vod. Shrabky v čerstvém stavu (mnoţství 

závisí na šířce průlin mezi česlicemi) od 4 kg do 8 kg na 1 obyvatele za rok. Písek 

od 5 l do 12 l na 1 obyvatele za rok (záleţí na lokalitě). Tuky od 3 kg do 8 kg  

na 1 obyvatele za rok [17]. 

18.5.1 Těleso kořenové čistírny 

Půdorysný a příčné řezy projektované kořenové čistírny jsou zakresleny  

a podrobněji popsány v Příloze č. 6 a č. 7. 

Těleso tvoří těsněná jímka naplněná filtračním materiálem a osázená 

rákosem obecným. Šířka rozvodné a sběrné zóny kaţdé nádrţe je 1,5 m. 

Rozvodná a sběrná zóna je od vlastního filtračního loţe s vegetací oddělena 

přechodovými minerálními filtry. 

Délka jednotlivé filtrační nádrţe je 71 m a její šířka je 26 m (1850 m2). 

Efektivní délka kaţdého filtračního pole je 68 m, šířka je 25 m (1700 m2). Okolní 

terén je 250 mm nad povrchem loţe. Hloubka nádrţe je v průměru 1,1 m. Dno 

kořenového pole je navrţeno v prvních a posledních dvaceti metrech ve sklonu 

0,5 %, prostřední třicetimetrová část je s nulovým sklonem. To nám zaručí 
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v daném nepříznivém mírně sklonitém terénu získat pár výškových centimetrů ve 

prospěch vyústění kořenové čistírny do vodního recipientu. Povrch filtračního loţe 

je vodorovný. 

Vodotěsné oddělení tělesa kořenové čistírny od okolního prostředí bude 

zajišťovat nepropustná bariéra z PE fólie (tloušťky 2 mm), oboustranně chráněné 

geotextilií a uloţena na pískový podsyp tloušťky 100 mm. 

18.5.2 Náplň filtračního tělesa 

Filtrační materiál pro porézní filtrační prostředí rozhoduje o výsledném 

čistícím účinku, vytváří prostředí pro růst rostlin, ţivot mikroorganismů, zachycuje 

suspendované látky apod. Substrát musí být také dostatečně propustný, aby 

nedocházelo k ucpávání a následnému povrchovému odtoku. 

Nejvhodnější jsou přírodní materiály. Substrát filtračního loţe je zvolen  

z jemného říčního štěrku o zrnitosti 8 aţ 16 mm, porózitě 0,35 a hydraulické 

vodivosti 500 m.d-1. Výška náplně filtračního loţe je v průměru 0,7 m (0,6 m na 

začátku a 0,8 m na konci loţe).  

Rozvodná a sběrná zóna filtračního tělesa šířky 1,5 m je vyplněna hrubým 

kamenivem frakce 63 aţ 125 mm, které umoţňuje dobré promíchávání po celém 

profilu nátokové hrany.  

Přechodové minerální filtry tloušťky 300 mm tvoří přechod mezi rozvodnou, 

sběrnou zónou a filtračním loţem. Vhodné je pouţití kameniva frakce 32 – 63 mm. 

18.5.3 Rozvodné a sběrné systémy 

K rovnoměrnému rozvádění odpadní vody po celé šířce kořenové čistírny 

budou pouţity rozdělovací polyethylenové (PE) potrubí o světlosti 150 mm, 

uloţené a zasypané v rozvodné zóně. Konce rozdělovacích potrubí jsou vyvedeny 

nad terén (kontrolním a větracím potrubím), coţ umoţňuje jejich čištění.  

Sběrné PE potrubí DN 150, zabezpečující odtok z filtračních loţí, je uloţeno 

na dně loţe. Sběrná drenáţ je spojena s odtokovou šachtou a taktéţ, jako 

rozdělovací potrubí, vyvedeno kontrolním a větracím potrubím nad terén. 
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Rozvodné a sběrné potrubí bude uloţeno ve sklonu 1 % 

18.5.4 Rozdělovací a regulační objekty 

K rozdělení a regulaci průtoku mechanicky předčištěné odpadní vody do 

jednotlivých filtračních těles slouţí rozdělovací a regulační šachtice. Rozdělovací 

šachtice umoţňují regulaci průtoků na jednotlivé filtrační loţe.  

Regulační šachtice slouţí k udrţování hladiny vody ve filtračních loţích.  

K regulaci výšky hladiny v kořenovém poli budou slouţit kloubové otočné potrubí  

z plasu. Hladina vody bude udrţována cca 15 cm pod povrchem filtračního loţe. 

18.5.5 Provzdušňovací kaskáda 

Součástí  regulačních šachet mezi kořenovými poli budou provzdušňovací 

misky o rozměrech 1200/200/100 mm. Ty poslouţí k okysličení čištěné odpadní 

vody před dalším čistícím cyklem v kořenových polích s podpovrchovým 

průtokem. 

Provzdušňovací kaskáda má dopomoci ke zvýšení odstraňování 

amoniakálního znečištění z odpadní vody. 

18.5.6 Vegetace 

Pro kořenové pole čistírny je navrţeno osázení rákosem obecným 

(Phragmites australis), dosahujícím výšky aţ 4 m. Tato mokřadní rostlina 

přirozeně roste v lokalitě potenciální kořenové čistírny, coţ se při volbě vegetace 

upřednostňuje.  

Hustota výsadby je 5 sazenic na čtvereční metr. Velký objem podzemních 

částí rákosů zajistí prorůstání celého profilu filtračního loţe kořeny (u rákosu 

prorůstají a jsou stále silné i 0,6 m pod terénem).  

18.5.7 Ochranné pásmo 

Minimální vzdálenost kořenové čistírny od soustavné bytové zástavby se 

doporučuje 50 m [27].  
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V našem případě tuto vzdálenost kořenová čistírna splňuje, jelikoţ bude od 

kraje zástavby v obci vzdálena 200 m. Pozemek kořenové čistírny bude řádně 

oplocen. 

18.6 Etapizace výstavby 

18.6.1 Kanalizace a kořenová čistírna odpadních vod 

Postup při výstavbě splaškové stokové sítě a kořenové čistírny odpadních 

vod pro obec Bohuslavice by mohl probíhat v tomto harmonogramu: 

1) Hrubé předčištění (česle, štěrbinová nádrţ) + 50 % z celkové plochy 

kořenové čistírny (tzn. dvě filtrační pole o ploše 3 400 m2) + 50 % kanalizační sítě 

(stoka A a na ni se napojující stoky A1, A2, A3, A4), 

2) dostavba zbylých dvou filtračních polí kořenové čistírny na výslednou 

plochu 6 800 m2 + 25 % kanalizace, 

3) dobudování zbylých 25 % kanalizační sítě, 

4) rekonstrukce stávající kanalizace (dle ČSN 75 6307 „Sanace stokových 

sítí a kanalizačních přípojek“) – vyuţití jako kanalizace dešťové. 

18.6.2 Výstavba kořenové čistírny 

Řídí se stejnými pravidly a předpisy, jako kaţdá jiná stavba. Výstavbě 

předchází výběr staveniště kořenové čistírny a pečlivé vytýčení jednotlivých 

objektů a jejich situační a výškové navázání na síť a na koryto vodního toku. 

Jedná se o plošnou stavbu s poměrně značnými přesuny materiálu. 

Výstavba kořenové čistírny má řadu zvláštností, které je třeba respektovat: 

Nachází-li se stavba na málo únosných zeminách, nebo z části ve výkopu  

a z části v násypu, dochází k nerovnoměrnému sedání podloţí, které je třeba 

kompenzovat odpovídajícími opatřeními. Např. se provede zásyp málo únosné 

zeminy stavební sutí s následným zhutněním. 
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Povrch jímky před uloţením těsnící fólie je nezbytné zhutnit, odstranit 

veškerý hrubý materiál a vytvořit vyrovnanou vrstvu pro uloţení plastové folie. 

Při ukládání filtrační náplně do kořenové ČOV je zakázáno jej hutnit (ţádný 

pojezd stavebních strojů po povrchu filtračního loţe). 

Vzdálenost zdroje filtračního materiálu od místa potenciální kořenové 

čistírny odpadních vod můţe náklady na realizaci stavby podstatně ovlivnit. 

Výhodou této stavby bude krátká dopravní vzdálenost stavebního porézního 

materiálu (Štěrkovny Dolní Benešov – 5 km, Pískovna Závada – 3 km). 

Optimální doba výstavby filtračního pole kořenové ČOV je duben aţ 

červenec (zemní práce, uloţení folie, plnění filtračním materiálem, výsadba).  

Nejvhodnější období pro výsadbu rákosu na povrchu filtračního pole je 

červen, červenec. Výsadbu je nutné svěřit odborné firmě. Odpadní vodu 

napouštíme nejdříve 2 aţ 4 týdny po výsadbě. 

Důleţitá je úprava okolí nádrţe, výsadba doprovodné nízké zeleně. Vysoké 

dřeviny z důvodu zastínění nepouţíváme. 

Po ukončení výstavby je důleţitá výšková kontrola stavby, zkouška těsnosti 

jímky s filtrační náplní, prověření funkčnosti všech objektů, odsouhlasení stavby 

v souladu s projektem (kolaudace stavby) [22]. 

18.7 Provoz a údržba 

Vzhledem k tomu, ţe na kořenových čistírnách nejsou ţádná mechanická  

a elektrická zařízení je jejich provoz a údrţba velmi nenáročná [15]. 

Systém je třeba kontrolovat zpočátku alespoň jednou týdně. Po dvou aţ 

třech vegetačních obdobích jiţ méně [18]. Je vhodné, aby obsluhu prováděla stále 

stejná osoba. 

Mezi činnosti, které je pro dosaţení optimální funkce kořenové čistírny 

nezbytné provádět, patří především pravidelná údrţba mechanického předčištění: 
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čištění česlí a vyváţení shrabků, vyváţení kalu ze štěrbinové nádrţe (2x do roka), 

čištění přelivných hran a norných stěn štěrbinové nádrţe. 

Pravidelně je také nutno kontrolovat stav rozvodného systému a v případě 

potřeby rozvod čistit. Také odtokové struktury je nutno pravidelně kontrolovat. 

Pokud jsou v okolí kořenového pole travní porosty, je ţádoucí tyto porosty 

pravidelně kosit, neboť veřejnost často hodnotí funkci čistírny podle vnějšího 

vzhledu. 

Kořenové čistírny by měly být opatřeny zařízením na měření průtoku. 

Takové měrné zařízení bude umístěno na konci biologického čistícího procesu 

před vtokem do Bohuslavického potoka – Parshallův ţlab. 

Místa, kde je nutno odebírat vzorky pro kontrolu funkce čistírny (přítok na 

předčištění, odtok z předčištění resp. nátok na kořenová pole, odtok z kořenových 

polí), by měla být snadno přístupná (není vhodné pouţívat těţké litinové nebo 

betonové poklopy) [15]. 

V okolí kořenové čistírny umísťujeme sondy (vrty), v nichţ sledujeme kvalitu 

podzemní vody, zda není ovlivněna poruchou kořenové čistírny [22]. 
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19 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

19.1  Investice 

Průměrné náklady na realizaci kořenové čistírny se podle zahraničních 

údajů pohybují v rozpětí 75 aţ 80 % nákladů klasických (strojních) mechanicko-

biologických typů ČOV. Tyto údaje byly potvrzeny také v ČR. Markantní rozdíl je u 

provozních nákladů, kdy tyto u kořenových čistíren dosahují pouze 15 aţ 30 % 

provozních nákladů klasických typů ČOV [22]. Projektové a inţenýrské práce 

mohou představovat kolem 10 % celkových investičních nákladů, tedy 

v rozpočtech i v předběţných úvahách je nutné s nimi počítat [48]. 

Investiční náklady závisí na typu zvoleného území, jeho hydrogeologických 

vlastnostech, pouţitém materiálu, a tak je kaţdá kořenová čistírna odpadních vod 

originál. Cena kořenové čistírny včetně předčištění se pohybuje v širokém rozmezí 

od 5 – 25 000 Kč na připojeného obyvatele. Průměrné investiční náklady však 

dosahují 10 000 Kč.  

Celkové investiční náklady zahrnují předčištění (25% celkové ceny), vlastní 

filtrační pole (nejvíce z celkové ceny, cca 60%: jde o filtrační materiál a jeho 

dopravu, ochrannou folii + geotextilií, zemní práce a výsadbu rostlin) a ostatní (cca 

15%, jedná se o šachty, rozvody, oplocení). 

Hlavní výhodou je, ţe kořenové čistírny nepotřebují ke svému provozu 

elektrickou energii. Provozní náklady zahrnují úklid nadzemní biomasy (1x ročně), 

denní údrţbu jednoho pracovníka a odvoz kalu (2x ročně). Mimo tyto náklady se 

hradí rozbor vody, ochranné pomůcky na obsluhu atd. [49]. 

Investiční náklady na výstavbu kořenové čistírny odpadních vod pro obec 

Bohuslavice jsou uvedeny v tabulce 18.1. 
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Tab. 19.1: Investiční náklady potenciální kořenové čistírny odpadních vod 

NÁKLADY KČOV mnoţství 
cena za 
jednotku 

cena celkem 
[Kč] 

Zemní práce a doprava 

hloubení jam 9 680 m3 310 Kč/m3 3 000 000 

hloubení rýh do 60 cm 350 m 320 Kč/m 111 000 

odvoz zeminy 9600 m3 2 200 Kč/10t 4 260 500 

dovoz štěrku 7 290 m3 1 300 Kč/10t 1 563 900 

dovoz písku 759 m3 1 300 Kč/10t 172 900 

Těsnění kořenových polí 

PE folie 2 mm 7 443 m2 105 Kč/m2 785 000 

geotextilie 14 880 m2 40 Kč/m2 595 000 

pískový podsyp 760 m3 450 Kč/m3 342 000 

Porézní materiál 

štěrkopísek 4-8 mm 1 415 m3 800 Kč/m3 1 132 000 

jemný štěrk 8-16 mm 3 535 m3 800 Kč/m3 2 828 000 

štěrk 32 - 63 mm 520 m3 700 Kč/m3 364 000 

hrubé kamenivo 63 - 125 mm 1 820 m3 462 Kč/m3 840 840 

Vegetace 

rákos obecný (5 ks/m2) 34 800 ks 10 Kč/ks 348 000 

Předčištění 

česle 1 ks 20 000/ks 20 000 

štěrbinová nádrţ 1 ks 200 000/ks 200 000 

Šachty 

rozdělovací 6 ks dle hloubky 56 000 

regulační 4 ks dle hloubky 52 000 

revizní 8 ks 2 200 Kč/ks 17 600 

Potrubí 

rozdělovací plnostěnné 350 m 500 Kč/m 150 000 

rozvodné a sběrné perforované 184 m 500 Kč/m 78 900 

Měrný Parshallŧv ţlab  1 ks 16 800/ks 16 800 

    
16 934 440 

Pozn.: Ceny jsou orientační. Na internetu je mnoho firem, u kterých si lze ekonomicky  

a rozumně vybrat. 

Do nákladů ještě nejsou zahrnuty finance na pokládku PE folií + geotextilií a na výsadbu 

vegetace. Dále není zahrnuta výstavba příjezdové komunikace, domek pro obsluhu, plocha pro 

regeneraci filtračního materiálu (tu je moţno dobudovat do dvaceti let od uvedení KČOV do 

provozu) a úprava koryta toku u výustě z kořenové čistírny.  

Jak se bude stavba kořenové čistírny vyvíjet, záleţí hlavně na rozhodnutí investora, na 

jeho dohodě s projektantem a na jejich společných kontaktech. 
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Náklady na kořenovou čistírnu (dle vyhledávání zboţí a sluţeb na internetu) 

se pohybují okolo 17 mil. Kč. 

19.2 Financování 

Pro financování infrastruktury odpadních vod se nedá u menších obcí obejít 

bez dotace. V zásadě existují dva dotační tituly, ze kterých je moţné čerpat 

finanční prostředky na infrastrukturu čištění odpadních vod: 

Operační program ţivotního prostředí (Ministerstvo ŢP) – OP ŢP, 

Program rozvoje venkova ČR (Ministerstvo zemědělství) – PRV ČR. 

Obec Bohuslavice je území, vyţadující zvláštní ochranu. V současné době 

tedy přichází v úvahu následující dotační titul, ze kterého je reálné za splnění 

určitých předpokladů finanční prostředky čerpat – Operační program ţivotního 

prostředí. Garantem programu je Ministerstvo ţivotního prostředí, prováděcí 

agenturou pak Státní fond ţivotního prostředí [41]. 
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20 ZÁVĚR 

V obci Bohuslavice ţije v současné době 1657 obyvatel  

ve 430 nemovitostech. Čištění odpadních vod v obci je zajištěno v prostých 

septicích a ţumpách. Přelivy ze zřízených septiků a veškeré dešťové vody jsou 

zaústěny do stávající kanalizace a ta následně do místní vodoteče, 

Bohuslavického potoka. Znehodnocená kvalita vody v potoce vyvolává hygienické 

a estetické antipatie. Zaměřil jsem se na redukci této nevole a výsledkem mé 

diplomové práce je  návrh centralizované kanalizační soustavy a projekt kořenové 

čistírny odpadních vod pro obec Bohuslavice. 

Koncept oddílné stokové sítě se skládá z nové splaškové kanalizace  

a ze stávající kanalizace, která se po zrekonstruování ponechá jako dešťová. 

Byla vyprojektována kořenová čistírna odpadních vod druhé generace.  

Ta bude mít za úkol čistit splaškové odpadní vody od 1 700 ekvivalentních 

obyvatel. Průměrný teoretický denní přítok odpadních vod do kořenové čistírny se 

pohybuje okolo 265 m3 za den. Specifické organické znečištění splašků (BSK5) je  

384,6 mg.l-1 a znečištění nerozpuštěnými látkami (NL) je 352,5 mg.l-1. 

Plocha kořenového pole byla odvozena z rovnice pro ţádané sníţení 

koncentrace BSK5 a NL. Proto bude plocha kořenových polí 6 800 m2 dostačující 

pro odstranění organického znečištění a nerozpuštěných látek z odpadní vody. 

Kvůli rovnoměrnému průtoku odpadní vody celou čistírnou, byla kořenová 

čistírna uspořádána do kaskádovitého systému o čtyřech polích. Ty jsou řazeny  

v kombinaci paralelního a sériového zapojení tak, aby bylo moţné jejich nezávislé 

provozování. 

Mechanické předčištění odpadní vody se sestává z ručně stíraných česlí  

a ze štěrbinové nádrţe. Po předčištění teče odpadní voda k biologickému stupni 

čištění skrze shybku pod Bohuslavickým potokem. 

U varianty A bude voda protékat celým systémem čistírny gravitačně. Bude 

tak dosaţeno i přes nevyhovující malé sklony terénu. Kořenová čistírna bude 
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sestavena ze čtyř filtračních polí s horizontálním podpovrchovým průtokem, mezi 

nimiţ je zařazena provzdušňovací kaskáda k okysličení odpadní vody. 

U varianty B bude voda po mechanickém předčištění akumulována v jímce 

a následně čerpána a rozváděna do prvních dvou filtračních loţí s horizontálním 

podpovrchovým průtokem. Z nich bude odpadní voda přitékat na kořenová pole 

s vertikálním prouděním směrem dolů.  

Obě dvě varianty mají zvýšenou schopnost sniţovat amoniakální 

znečištění. V zimních měsících můţe být voda dočišťována v nedalekém 

Lihovarském rybníku. 

Navrhované alternativní řešení odkanalizování vyplývá z poţadavku 

vyřešení problematiky vodního hospodářství na území obce se stávajícími 

vodohospodářskými a hygienickými předpisy a normami. Předpokládá se tedy, ţe 

v cílovém stavu bude v obci vybudována systematická kanalizační síť, odvádějící 

odpadní vody na příslušnou čistírnu odpadních vod. Nezávisí přitom, zda 

koncepčně bude odkanalizování řešeno jednotnou nebo oddílnou kanalizací, 

gravitační či tlakovou, a zda půjde o čištění odpadních vod v klasické betonové či 

přírodní kořenové čistírně. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Kořenové čistírny Spálené Poříčí a Prostřední Dvůr 

A) Kořenová čistírna Spálené Poříčí (největší v ČR) 

O této kořenové čistírně jiţ bylo ve výše uvedeném textu zmíněno. Jedná 

se o prozatímní největší úspěšně čistící kořenovou čistírnu v České republice. 

 

Obr. 1: Kořenová čistírna Spálené Poříčí - Rozvodná zóna. Rozvodné trubky jsou uloţeny pod 

povrchem [50] 

Tato kořenová čistírna byla budována od roku 1992, kdy slouţila pro čištění 

odpadních vod z jednotné kanalizace pro 700 ekvivalentních obyvatel (EO).  

Od roku 2001 pak přibila další část kořenové čistírny pro dalších 700 EO.  

V současné době je tato přírodní čistírna sloţena z šesti loţí, osázených směsí 

rákosu obecného a chrastice rákosovité o celkové výměře 5 000 m2.  

Od začátku provozu v roce 1992 aţ po rok 2006 byla průměrná 

koncentrace BSK5 na přítoku 44,2 mg.l-1 a na odtoku 5,7 mg.l-1. To vypovídá  

o dobré účinnosti odstraňování organických látek kořenovou čistírnou (viz obr. 2). 

Průměrná účinnost odstranění nerozpuštěných látek (NL) činí 89,1% s průměrnou 

koncentrací na odtoku 7,9 mg.l-1. Jedná se o systém dobře provozovaného 

umělého mokřadu s horizontálním podpovrchovým průtokem. 
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Obr. 2: Odstranění BSK5 na kořenové čistírně Spálené Poříčí v období listopad 1992 – prosinec 

2006, Inflow = přítok, Outflow = odtok, 

Z obrázku 2 můţeme vyčíst, ţe koncentrace BSK5 na odtoku se podstatně 

neliší ani po zvýšení průtoku přiváděných odpadních vod a od toho se odvíjejícího 

rozšíření čistírny v roce 2001 [51]. 

B) Kořenová čistírna Prostřední Dvŧr u Vítkova 

Na této kořenové čistírně jsem se byl podívat osobně (30. 3. 2011), 

zmapoval jsem území a pro svou potřebu si zakreslil schéma kořenové čistírny, 

provedl jsem fotodokumentaci a následovně zajel na ČOV Opava, kde mi byl 

poskytnut náhled do projektové dokumentace kořenové čistírny Prostřední Dvůr.  

Kořenová čistírna je situována pod osadou Prostřední Dvůr. Byla 

vyprojektována pro 80 EO. Denní mnoţství přitékající odpadní vody je 13,6 m3.d-1 

(bez balastních vod). Přiváděné znečištění je cca 4 kg.d-1. Průměrný bezdeštný 

denní přítok Q24 = 0,2 l.s-1 (včetně balastních vod). 

Stručný popis stavby: Přívodní stoka jednotné kanalizace přivádí odpadní 

vody se značným podílem balastních vod do prostoru mechanického předčištění 

(obr. 3 A). K těmto účelům jsou za sebou zařazeny tyto objekty: odlehčovací 

komora, ručně stírané česle a akumulační komory pro částečnou akumulaci 

dešťových přívalových vod. Druhý stupeň čištění tvoří dvě, stejně velké, těsněné 

kořenové jímky s náplní těţených štěrkopísků frakce 4 aţ 8 mm (zemní loţe), 

osázené vodními makrofyty – rákosem obecným (obr. 3 B). Průchodem 

předčištěné vody kořenovým systémem s horizontálním podpovrchovým 
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průtokem, dochází k jejímu čištění. Vody „odchází“ přes přepad v regulační šachtě 

(stavítko s borovými dluţemi) do upraveného úseku koryta potoka [49]. 

V tabulce 1 jsou uvedeny průměrné roční hodnoty (koncentrace jednotlivých 

ukazatelů a účinnosti čištění) kořenové čistírny Prostřední Dvůr u Vítkova (z roku 

2009 a 2010). Následně jsou tyto hodnoty vizuálně převedeny do grafů 1 a 2.  

Tab. 1: Průměrné roční hodnoty a účinnost čištění kořenové čistírny Prostřední Dvůr  

u Vítkova – ČR, z roku 2009 a 2010. Přítok splaškové odpadní vody 11 – 14 m
3
.d

-1
. 

2009 
Přítok Odtok Odstranění Účinnost 

[mg.l
-1

] % 

BSK5 100,4 2,3 98,1 98 

CHSKCr 226,6 23,4 203,2 90 

NL 119,1 7,0 112,1 94 

2010 
Přítok Odtok Odstranění Účinnost 

[mg.l
-1

] % 

BSK5 98,5 2,0 96,5 98 

CHSKCr 138 23,6 114,4 83 

NL 78,8 3,9 74,9 95 

 

Graf 1: Průměrné roční koncentrace BSK5, CHSKCr a NL na přítoku a na odtoku 

z kořenové čistírny Prostřední Dvůr za rok 2009 
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Graf 2: Průměrné roční koncentrace BSK5, CHSKCr a NL na přítoku a na odtoku z kořenové čistírny 

Prostřední Dvůr za rok 2010 

 

[52] 

 

Obr. 3: Kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým průtokem Prostřední Dvůr u Vítkova. 

Obrázek A) předčištění - česle (na fotce vpravo), akumulační komora a odlehčovací komora 

(vlevo), Obrázek B) rozdělovací šachtice (vlevo dole) + samotná rákosová pole + regulační šachta 

(vzadu vlevo). Foto (A+B) Radim Heiduk, mapa (viz [53]) 
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Příloha č. 2: Účinnost čištění kořenových čistíren 

Kořenové čistírny jsou navrhovány a dimenzovány především pro 

odstraňování organických a nerozpuštěných látek. V tab. 1 je uveden souhrn 

účinnosti kořenových čistíren v České republice (účinnost čištění dosahovaná  

v ČR je naprosto srovnatelná s účinností kořenových čistíren po celém světě). 

V tab. 2 jsou uvedeny hodnoty účinnosti jednotlivých typů čistírenských 

technologií. 

Tab. 1: Průměrná účinnost kořenových čistíren v ČR 

Parametr 
Přítok 
[mg.l-1] 

Odtok 
[mg.l-1] 

Účinnost 
[%] 

n N 

BSK5 150 14,4 85,8 184 65 

CHSKCr 333 53 76,1 109 40 

NL 165 11,9 84,8 125 44 

Ncelk 56 27,6 47 37 16 

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

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

Pcelk 6,8 3,3 41,4 68 26 

Pozn.: n = počet ročních průměrů, N = počet kořenových čistíren. 

[54] 

Tab. 2 Orientační hodnoty účinnosti jednotlivých typů čistírenských technologií pro malé 

zdroje znečištění (do 500 EO) dle ČSN 75 6402 

Technologie čištění OV 
Účinnost čištění [%] 

BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ Pcelk 

Sedimentace 20 aţ 30 10 aţ 30 30 aţ 60 0 aţ 5 0 aţ 8 

Kořenové čistírny 65 aţ 95 70 aţ 90 85 aţ 95 10 aţ 15 5 aţ 25 

Pozn.: Jde o porovnání odpadní vody na přítoku do čistírny a vyčištěné odpadní vody na 

odtoku z ČOV [17]. 

Vypouštěné dovolené emisní hodnoty jednotlivých ukazatelů (BSK5, 

CHSKCr, NL, Ncelk, N-NH4
+, Pcelk) do povrchových vod uvádí Nařízení vlády 

61/2003 Sb. (novelizováno: 229/2007 Sb.). 

Dobrých hodnot je dosahováno pravidelně pro organické znečištění, 

protoţe toto je odstraňováno především mikroorganismy. Velmi vysoká účinnost je 
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dosahována rovněţ pro nerozpuštěné látky, protoţe v loţi probíhá ve fyzikálním 

smyslu filtrace a dále pro patogenní mikroorganismy, coţ je způsobeno 

přirozeným oţivením širokého spektra mikroorganismů.  

Poněkud niţší jsou účinnosti při odstraňování ţivin dusíku (procesy jsou 

podmíněny přítomností kyslíku - nitrifikace/denitrifikace) a fosforu (záleţí na 

chemické rovnováze prostředí, dostupností Al, příp. Fe iontů a reakcí pH 

prostředí)  

Při pouhém pohledu na procentuální vyjádření účinnosti je třeba mít na 

paměti, ţe kořenová čistírna dokáţe úspěšně čistit i vody silně ředěné – takové, 

které konvenční systém jiţ čistit nedokáţe. Například vyčištění odpadní vody  

o koncentraci BSK5 = 50 mg.l-1 na 15 mg.l-1 je úspěchem, který by na konvenčním 

zařízení byl jen obtíţně dosaţitelný, ale při procentuálním vyjádření se jedná  

o účinnost „pouhých“ 70 %. Ne vţdy je proto tento způsob vyjádření účinnosti 

nejideálnějším pro dokumentaci vlastností [5]. 

1) Organické látky 

Organické látky, stanovené jako BSK5 nebo CHSKCr, jsou odstraňovány 

velmi efektivně. Mikrobiální rozklad organických látek probíhá ve filtračním 

loţi jednak aerobně, anoxicky, ale převáţně anaerobně, tj. bez přítomnosti 

rozpuštěného kyslíku. Účinnost odstraňování organických látek je prakticky 

nezávislá na ročním období a také na koncentraci na přítoku (obr. 1). Obrázek 2 

navíc dobře dokládá schopnost kořenových čistíren čistit odpadní vody s velmi 

nízkou vstupní koncentrací organických látek. 

 

Obr. 1: Odstraňování BSK5 na kořenové čistírně Spálené Poříčí v letech 1992 - 2002 
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Obr. 2: Závislost mezi vstupním a odstraněným povrchovým zatíţením (80 ročních průměrů z 30 

kořenových čistíren). Existuje velmi těsná korelace mezi vstupním a odstraněným organickým 

zatíţením (odstraněné mnoţství lze velmi dobře předpovědět). 

2) Nerozpuštěné látky 

Nerozpuštěné látky (NL) jsou v kořenových čistírnách odstraňovány velmi 

efektivně filtrací a sedimentací ve filtračním loţi. Většina nerozpuštěných látek 

je zadrţována v prvních metrech filtračních polí, coţ můţe vést především při 

nedokonalém předčištění k ucpávání loţe a následnému povrchovému odtoku. 

Tento jev nemá většinou vliv na celkový čisticí účinek, mohou (avšak nemusí) se 

objevit hygienické problémy (zápach, komáři). Provozní zkušenosti ukazují, ţe 

pokud k ucpání loţe dochází, jde většinou o velmi úzký pruh a jeho výměna je 

velmi jednoduchá a časově i finančně nenáročná. 

3) Fosfor 

Fosfor je v kořenových čistírnách odstraňován především adsorpcí  

a sráţením ve filtračním loţi, případně absorpcí rostlinami. Materiály, které 

jsou běţně vyuţívány pro filtraci v kořenových čistírnách (kačírek, štěrk, drcené 

kamenivo), však mají velmi malou sorpční kapacitu, a proto je odstraňování 

fosforu v kořenových čistírnách poměrně nízké a pro splaškové vody většinou 

nepřesahuje 50 % (viz tab. 1). 

Odstraňování fosforu lze zvýšit pouţitím materiálů, které mají vysokou 

sorpční schopnost, například kalcit, kamenina s obsahem ţeleza (vysokopecní 

struska), termicky expandovaný jíl. Fosfor zadrţený v nadzemních částech rostlin 
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tvoří většinou jen malou část (< 5 %) z odstraněného mnoţství. Z tohoto důvodu je 

sklízení biomasy za účelem odstraňování fosforu (a dusíku) neefektivní. 

4) Dusík 

Kořenové čistírny nejsou příliš efektivní při odstraňování dusíku. Nitrifikace 

amoniaku v kořenových čistírnách je limitována na nejtěsnější okolí kořenů 

(aerobní zóna) a vzniklé dusičnany jsou efektivně přeměňovány v anaerobních  

a anoxických částech filtračního loţe na plynné formy dusíku (denitrifikace), 

unikající do atmosféry.  

Mnoţství amoniaku oxidovaného na dusičnany, a tudíţ dostupného pro 

denitrifikační baktérie, je však velmi omezené. Z tohoto důvodu se v některých 

případech, kdy je kladen důraz na eliminaci amoniaku, kombinují kořenové čistírny 

s předřazenými umělými mokřady s vertikálním průtokem (dochází k intenzivní 

nitrifikaci), nebo s provzdušňovací kaskádou, či aerační nádrţí. 

5) Bakteriální znečištění 

Mikrobiální znečištění je v kořenových čistírnách zadrţováno velmi 

efektivně kombinací fyzikálních, biologických a chemických procesŧ. Nejvíce 

se uplatňuje přirozený úhyn (vzhledem k době zdrţení několika dní), oxidace 

(enterické baktérie jsou většinou striktně anaerobní), působení antibakteriálních 

látek vylučovaných z kořenů mokřadních rostlin, predace a sedimentace. 

Odstraňování koliformních a termotolerantních koliformních baktérií > 99 % při 

čištění domovních a městských splaškových vod, redukce fekálních streptokoků 

(enterokoků) je většinou > 95 %. 

6) Těţké kovy 

Těţké kovy nepředstavují výrazný problém v odpadních vodách z malých 

sídel. Výsledky jednoznačně prokazují, ţe největší část (cca 90 %) je zadrţena 

v sedimentu a v podzemních částech rostlin a jen asi 10 % ze zachyceného 

mnoţství se nachází v nadzemní biomase. 
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Mezi faktory, které nejvíce ovlivňují zadrţování těţkých kovů v kořenové 

čistírně, patří především přítomnost rozpuštěného kyslíku ve filtračním loţi, 

koncentrace organických látek, dusičnanů, ţeleza a manganu v odpadní vodě.  

Přítomnost ţeleza – v aerobních podmínkách je ţelezo oxidováno za vzniku 

sraţenin hydroxidů ţeleza a v této sraţenině dochází k souběţnému sráţení  

i dalších kovů. Naproti tomu - v anaerobních podmínkách je ţelezo redukováno, 

stává se více rozpustným, za současného uvolňování dalších kovů do vody (za 

takových podmínek mohou redukované kovy reagovat se sirovodíkem, vzniklé 

sulfidy se ukládají ve filtračním loţi, plynný sirovodík můţe unikat) [54]. 

Je nutné si také uvědomit, ţe účinnost čistírny je dána velikostí kořenových 

polí, takţe zvýšení účinnosti lze zajistit zvětšením plochy kořenových polí [5]. 

Fungování v zimě 

Hodně lidí nevěří, ţe kořenová čistírna můţe fungovat i v zimě v době 

vegetačního klidu. Můţe a skutečně funguje.  

V Norsku byl začátkem 90. let zahájen intenzivní výzkum zaměřen na 

účinnost čištění vlivem klimatických podmínek (60° severní šířky s průměrnými 

teplotami kolem –7 °C v lednu a únoru). Pro izolaci systému byla pouţita pouze  

15 cm vysoká vrstva slámy na povrchu kořenového loţe. Tato ochrana spolu 

s nepokoseným porostem a vrstvou sněhu 20 - 25 cm umoţnila bezproblémovou 

funkci systému i při teplotách –20 °C po dobu 14 dní [5]. 

Teplota 

Eliminace dusíku je částečně ovlivněna sníţením teploty. Účinnost systémů 

je prakticky konstantní v rozmezí teplot téměř 0 – 25 °C. Tato skutečnost je zřejmě 

způsobena tím, ţe počet aktivních bakterií v kořenové zóně (rhizosféře) se 

v zimních měsících zvyšuje. Navíc existují další faktory, které napomáhají udrţení 

relativně vysoké teploty v kořenové zóně i v zimních měsících: 

- rostlinný pokryv včetně vrstvy zetlené biomasy na povrchu zemního loţe 

(obr. 3), produkce tepla z mikrobiální aktivity v kořenové zóně, teplota přitékajících 

odpadní vody (ovlivňuje jen minimálně). 
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V oblastech, kde lze očekávat silnější mrazy, je vhodné přítok odpadní vody 

zavést přímo do rozvodné zóny tvořené kamením, a výpustním systémem sníţit 

výšku hladiny [55]. Hladina se dá i zvýšit a to tak aţ dojde k zaplavení povrchu 

filtračního loţe, mrazem se vytvoří vrstva ledu, která slouţí jako izolant (poté se 

hladina nechá sníţit, čímţ se vytvoří vrstva vzduchu = další izolant). 

 

Obr. 3 Vliv hustého zápoje rákosu obecného na rychlost větru (vlevo) a efekt vrstvy podestýlky 

rákosu obecného na teplotu půdy během zimy a léta [12] 

Odstraňování znečišťujících látek v letním období (květen-říjen) a zimním 

(listopad -duben) v letech 2004 – 2006. Kořenová čistírna s horizontálním 

podpovrchovým průtokem - Břehov – ČR (tab. 3, obr. 4). 

Tab. 3: Odstraňování znečišťujících látek v letech 2004 – 2006, Břehov. Přítok a odtok 

v mg.l
-1

, účinnost v %. 

Ukazatel Období Přítok Odtok Účinnost 

BSK5 
Léto 148 10,9 93 

Zima 235 31,5 87 

CHSKCr 
Léto 408 80 80 

Zima 551 141 74 

NL 
Léto 155 17 89 

Zima 190 24 87 

Ncelk 
Léto 68,6 29,5 57 

Zima 62,7 48,1 23 

Pcelk 
Léto 8,4 4,6 45 

Zima 8,6 6,2 28 
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Obr. 4: Účinnost odstranění znečišťujících látek v letech 2004 – 2006, Břehov.  

BOD5 = BSK5, COD = CHSKCr, TSS = NL, TN = Ncelk, TP = Pcelk. [8] 

Porovnání účinnosti kořenové čistírny s horizontálním 

podpovrchovým průtokem s  kořenovou čistírnou s vertikálním 

průtokem směrem dolů 

Tato kapitola nám pomůţe osvětlit rozdíly mezi systémem kořenových 

čistíren s horizontálním a s vertikálním prouděním. Za pomocí níţe uvedených 

tabulek a grafů se rychleji zorientujeme a snadněji posoudíme dané rozdíly, které 

vyplývají z dlouhodobých měření v ČR i na celém světě. 

A) Kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým prŧtokem 

Účinnost kořenových čistíren s horizontálním podpovrchovým průtokem 

v ČR (tab. 4, graf 1). 

Tab. 4: Výkon čištění kořenových čistíren s horizontálním podpovrchovým průtokem  

(KČ-HPP) v České republice [8] 

KČ-HPP 
Koncentrace [mg.l-1] 

E [%] n 
Zatíţení [kg.ha-1.d-1] 

n 
Přítok Odtok Přítok Odtok Rem 

BSK5 

* 

162 14,7 93 321 (61)       124  
(28) 131 17 87 124 (35) 40,7 6,8 33,9 

CHSK 
329 51 84 297 (49)       118  

(25) 238 59 75 118 (33) 86,8 24,7 65,4 

NL 
159 12,7 92 314 (62)       88  

(26) 82 13 84 115 (30) 30,7 4,4 26,6 

Pcelk 
6,9 4 42 185 (47)       75  

(22) 6,7 4 40 97 (28) 106 68 38 

Ncelk 
52,1 25,6 51 66 (23)       56  

(16) 49,9 28,2 43 64 (18) 803 490 313 

N-NH4
+ 

30,5 18,1 41 219 (56)       70  
(25) 35,7 20 44 91 (30) 496 310 186 
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Pozn.: * První řádek: čistící efekt celého systému (včetně předčištění), Druhý řádek: čistící 

účinek pouze kořenových loţí; n = počet odběrů za rok a číslo v závorce udává počet kořenových 

čistíren, ze kterých byly vzorky odebírány; E = účinnost; Rem = odstranění zatíţení [8]. 

Graf 1: Průměrné roční koncentrace na přítoku a na odtoku z  kořenových čistíren 

s horizontálním podpovrchovým průtokem v ČR [vlastní] 

 

B) Kořenová čistírna s vertikálním prŧtokem směrem dolŧ 

Jelikoţ se u nás v ČR tyto typy kořenových čistíren moc nekonstruují, bylo 

vycházeno ze světových hodnot. Účinnost kořenových čistíren s vertikálním 

průtokem směrem dolů ve světě (tab. 5, graf 2).  

Tab. 5: Výkon čištění kořenových čistíren s vertikálním prouděním směrem dolů (KČ-VPD)  

z bohatých světových vyhodnocení 

KČ-VPD 
Koncentrace [mg.l-1] 

E [%] n 
Zatíţení [kg.ha-1.d-1] 

n 
Přítok Odtok Přítok Odtok Rem 

BSK5 309 21 92 97 166 19 147 83 

CHSK 547 70 87 115 311 56 255 99 

NL 188 18 90 74 139 17 122 62 

Pcelk 10,6 4,6 51 94 5,7 3,5 2,2 81 

Ncelk 70 37,6 46 64 42,1 23,6 20,7 57 

N-NH4
+ 56,4 10,6 81 94 27,8 7,1 20,7 85 

Pozn.: n = počet systémů, E = účinnost, Rem = odstraněné zatíţení [8] 

 

BSK5 CHSK NL Pcelk Ncelk N-NH4+

PŘÍTOK 162 329 159 6,9 52,1 30,5

ODTOK 14,7 51 12,7 4 25,6 18,1
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Graf 2: Průměrné roční koncentrace na přítoku a na odtoku ze světových  kořenových 

čistíren s vertikálním průtokem směrem dolů [vlastní] 

 

C) Porovnání účinnosti kořenových čistíren s horizontálním  

a s vertikálním prouděním 

Graf 3: Porovnání účinnosti kořenových čistíren s horizontálním a s vertikálním prouděním 

[vlastní] 

  

Pozn.: KČ-HPP = kořenová čistírna s horizontálním podpovrchovým průtokem, KČ-VPD = 

kořenová čistírna s vertikálním průtokem směrem dolů [zdroj vlastní] 

Z grafu porovnání účinnosti (graf 3) je patrné, ţe odstraňování organických 

látek obou systému je na stejné úrovni. Nerozpuštěné látky na odtoku jsou taktéţ 

srovnatelné (záleţí na správném návrhu stupně předčištění před vtokem do 

kořenových polí). Čeho je si třeba povšimnout, je fakt, ţe odstraňování 

amoniakálního dusíku (N-NH4
+) z odpadní vody lépe zvládá kořenová čistírna 

s vertikálním prouděním. Je to z důvodu konstrukce tohoto systému, který dodává 
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kyslík do kořenového loţe (perforované potrubí na dně loţe, vyvedené nad 

povrch), Právě kyslík a s ním související aerobní prostředí je za potřebí pro 

odstraňování amoniakálního znečištění z odpadní vody [8]. 


