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Anotace 

 Bakalářská práce pojednává o využití umělých a přírodních mokřadů pro 

přečisťování odpadních vod z jednotlivých domácností. Umělé mokřady jsou v posledních 

letech oblíbeným způsobem přečisťování odpadních vod z jednotlivých domácností. Pro 

tyto účely jsou využívány především mokřady s podpovrchovým horizontálním průtokem, 

které mohou být doplněny o dočišťovací biologickou nádrž. Jejich hlavní výhodou, 

ve srovnání s běžnou domovní čistírnou, jsou především nízké provozní náklady, nízké 

energetické požadavky a možnost přerušovaného provozu. 

Klíčová slova: umělé mokřady, aktivace, odpadní vody, podpovrchový průtok, mokřadní 

rostliny 

Summary 

 The thesis deals with an utilization of constructed and natural wetlands for 

purification of wastewaters from individual households. These days, constructed wetlands 

are a very popular way of a wastewater treatment in individual households. Mainly 

constructed wetlands with the horizontal subsurface flow, which can be supplemented with 

a polishing biological pond, are used for these purposes. Their main advantage compared 

to the usual domestic wastewater treatment are low operating costs, low energy 

requirements and a posibility of intermittent operation. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

V dnešní přetechnizované době je důležité hledat alternativní zdroje úpravy 

a čištění odpadních vod. Umělé mokřady se ukázaly jako velmi vhodná alternativa 

k běžným procesům probíhajícím v čistírnách odpadních vod. Dokonce i některé výzkumy 

prokázaly, že umělé mokřady se účinností mohou běžným čistírnám vyrovnat (např. Šíma 

2011).  

Něco kolem 6 % zemského povrchu můžeme klasifikovat jako mokřad a jsou 

k nalezení téměř na všech kontinentech, snad s výjimkou Antarktidy. Jsou velmi nestálé, 

jejich vzhled se často mění, i v poměrně krátkých časových intervalech. Jsou to útvary 

přechodné, neboť tvoří jistý mezistupeň, mezi suchou zemí a vodním prostředím. Hlavním 

společným znakem těchto ploch je, že jejich substrát bývá aspoň periodicky nasycovány 

či překrývány vodou. Díky těmto podmínkám zde může růst specifická vegetace (Vymazal 

1995). 

Umělé mokřady jsou naproti tomu definovány jako uměle vytvořené systémy 

s vodou nasyceným, nebo mělce zaplaveným ložem a vynořenou, ponořenou či plovoucí 

vegetací, které napodobují procesy v mokřadech přirozených a prakticky je využívají, a to 

většinou k čištění odpadních vod, hlavně v menším měřítku (Vymazal 1995). 

Přírodní způsoby čištění odpadních vod pracují s čistícími procesy, které se 

v přírodě běžně vyskytují. Využívají jak půdní a vodní, tak i mokřadní prostředí. Jedním 

z charakteristických znaků je přímá účast vegetace na čistícím procesu. Do skupiny 

přírodních způsobů čištění řadíme vegetační čistírny odpadních vod, biologické nádrže 

a akvakultury, a závlahu odpadními vodami a tekutými odpady. Vegetační čistírny 

odpadních vod lze pak ještě dále specifikovat podle technologie čištění (Šálek 1995). 

Mokřadovými technologiemi jsou tedy myšleny efektivní způsoby úpravy vod 

pomocí přírodních procesů, popř. možnosti následného využití těchto vod. Těch už je dnes 

nepřeberné množství, takže je možné využít mokřady pro čištění odpadní vody z mnoha 

odvětví. Obecně jsou využívány hlavně k sekundárnímu a terciálnímu přečišťování 

odpadních vod. 
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Technologie úpravy vod v umělých mokřadech je poměrně nová. Nápad, že by 

znečištěná voda mohla být upravována pomocí mokřadních rostlin v uměle vytvořených 

podmínkách, vznikl už na začátku 50. let v Německu, a během několika následujících let 

proběhla řada pokusů k využití mokřadní vegetace pro různé druhy odpadních vod. U nás 

byl první umělý mokřad vybudován teprve v roce 1989 (Šálek et al. 2008, Vymazal 2002, 

2005). 

Cílem této bakalářské práce je shrnout poznatky o současném využití umělých 

mokřadů, a to jak u nás, tak ve světě. Podrobněji popsat funkci vegetace v mokřadech (jak 

je užitečná, čemu napomáhá) a nastínit konstrukce jednotlivých vegetačních systémů. 

To vše se zaměřením na mokřady, které fungují pro přečišťování odpadních vod z malých 

zdrojů znečištění, především z jednotlivých domácností. Dále pak porovnat procesy 

v umělých mokřadech s aktivačním procesem, který je běžně používán v čistírnách 

odpadních vod, a zhodnocení celého čistícího procesu.  
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2 VYUŽITÍ UMĚLÝCH MOKŘADŮ VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ 

Přes umělé konstrukce mokřadních systémů je využíváno přírodních procesů 

probíhajících ve vodním, mokřadním a půdním prostředí pro odstraňování znečištění 

z odpadních vod. Dnes už je využití umělých mokřadů opravdu široké a s postupem 

výzkumu jsou objevovány stále nové a nové alternativy využití. Tímto způsobem se dá 

upravit i znečištěná voda ze zemědělských a průmyslových provozů. Nejčastějším 

využitím ale nadále zůstává čištění komunálních odpadních vod. 

2.1 ROZDÍLNÉ VYUŽITÍ POVRCHOVÉHO A PODPOVRCHOVÉHO 

TOKU 

Z hlediska využití je důležité rozdělení mokřadů na systémy s povrchovým 

a podpovrchovým tokem. U podpovrchového průtoku je pak důležité ještě rozlišit, zda 

voda protéká horizontálně, či vertikálně. Dochází tak totiž k rozdílnému okysličení 

prostoru, což má velký vliv na čistící proces (Vymazal 1995, Vymazal a Kröpfelová 2011). 

Mokřady s povrchovým tokem bývají často označovány i jako mokřady s volnou 

vodní hladinou. Nádrže mívají hloubku přibližně do půl metru a čistící procesy se omezují 

převážně na vodní sloupec, jenž je prorostlý mokřadní vegetací, viz Obrázek 1. Substrát 

na dně je určen především jako podklad pro růst rostlin. Tyto konstrukce jsou velmi účinné 

při odstraňování nerozpuštěných a organických látek. U komunálních splaškových vod 

dosahují pravidelně účinnosti až 90 %. Eliminace dusíku je obvykle mezi 40 a 60 % 

a největší problém představuje fosfor, u kterého hodnota účinnosti nepřesahuje 50 %. 

Požívají se pro čištění dešťových splachů z parkovišť, letištních ploch a silnic, při 

odstraňování stopových prvků kovového charakteru z kyselých důlních vod, nebo pro 

průsaky ze skládek pevného odpadu (Vymazal a Dušek [online]). 
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Obrázek 1 Schéma mokřadu s povrchovým tokem (Brix, 1993 cit. Vymazal 1995) 

U mokřadu s podpovrchovým proudem hraje hlavní úlohu mokřadní lože 

s kořenovým systémem rostlin. Znečištěná voda ložem buď protéká přímo, nebo je čerpána 

na povrch a stéká přes lože vertikálně, viz Obrázek 2. Mokřadní lože v obou případech 

funguje jako filtr. Tento způsob čištění je využíván daleko častěji. Je oblíbeným řešením 

při dočištění odpadních vod z jednotlivých domácností (Vymazal a Dušek [online]). 

Umělým mokřadům s podpovrchovým proudem je věnováno více prostoru v jedné 

z následujících kapitol. 

 

Obrázek 2 Schéma mokřadů s podpovrchovým tokem (Brix, 1993 cit. Vymazal 1995) 
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2.2 CHARAKTER A SLOŽENÍ ODPADNÍCH VOD 

Za odpadní vodu je považována každá voda, jejíž fyzikální či chemické vlastnosti 

jsou změněny použitím, popř. odvedením do stokového systému. Odpadní vody dělíme 

zpravidla na splaškové, průmyslové a zemědělské, a srážkové. Každou z těchto skupin pak 

charakterizuje specifická forma znečištění (Pytl 2012). Pro účely této práce bude dále 

věnována pozornost především vodám splaškovým a srážkovým.  

2.2.1 Průmyslové a zemědělské odpadní vody 

 Pytl (2012) definuje odpadní vody z průmyslu a zemědělství jako kapalné odpady 

produkované při výrobě v daného oboru. Produkce i složení těchto vod se pro každý 

z oborů liší. 

 Podle charakterů znečištění v odpadní vodě je možné je dále dělit na převážně 

organické znečištění (např. potravinářský, papírenský nebo textilní průmysl) a převážně 

anorganické znečištění (např. hutní, sklářský nebo těžební průmysl), (Pytl 2012). 

2.2.2 Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody lze podrobněji rozdělit na vody šedé a černé, přičemž 

v černých vodách se často zvlášť vymezují vody žluté a hnědé. Jako šedé vody se označují 

odpadní vody z umývání nádobí, praní prádla, sprchování či koupání. Jako voda žlutá 

je označována moč. Vody hnědé tvoří tuhý podíl lidského metabolismu (Šálek et al. 2008). 

Hlavními sledovanými parametry při určování znečistění splaškových odpadních 

vod jsou biologická a chemická spotřeba kyslíku (BSK5 a CHSK), nerozpuštěné látky 

(NL), celkový dusík (Ncelk) a celkový fosfor (Pcelk), a jejich přibližné hodnoty 

ve splaškových vodách jsou uvedeny v Tabulce 1. Největší podíl látek, které znečišťují 

splaškové odpadní vody, tvoří moč a fekálie. Ty zároveň tvoří i hlavní složku organického 

znečištění (Pitter 1999, Sojka 2004). Pytl (2012) dále uvádí, že specifické množství 

splaškových vod na osobu a den se pohybuje mezi 43,8 až 153,4 litrů. Šálek et al. (2012) 

uvádí průměrnou produkci odpadních vod, která se pohybuje okolo 100 l/den 

na ekvivalentního obyvatele (dále jen EO). 
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Tabulka 1 Průměrné hodnoty znečištění splaškových vod (v g/EO/den), (Šálek et. al. 2012) 

BSK5 CHSKCr NL Ncelk Pcelk 

60 120 180 11-12 2-4 

Přípustné limitní hodnoty jednotlivých sledovaných parametrů pro vypouštění 

splaškových odpadních vod do vod povrchových se liší podle velikosti zdroje znečištění. 

Pro zdroje znečištění do 500 EO se sledují pouze hodnoty BSK5, CHSKCr a nerozpuštěné 

látky, viz Tabulka 2. U větších zdrojů je pozornost věnována i formám dusíku a fosforu, 

neboť jsou to látky problematické z hlediska eutrofizace (Pitter 1999).    

Tabulka 2 Emisní limity (v mg/l), (Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.) 

 BSK5 CHSKCr NL Ncelk Pcelk 

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

2.2.3 Srážkové odpadní vody 

Jako srážkové jsou označovány vody, které se zachytávají na zpevněných plochách 

a v jisté míře na plochách s vegetačním krytem. Po dopadu na tento povrch je pak možné je 

dále rozdělit na vody neznečištěné, nebo znečištěné (ty musí být před vypuštěním 

do recipientu nejdříve přečištěny), (Pytl 2012, Sojka 2004). 

Kopačková (2010 [online]) uvádí, že srážkové vody jsou vodami povrchovými, ale 

vzhledem k tomu, že dopadají na střechy staveb a odtékají z různých ploch, je někdy těžké 

určit hranici, kdy se ještě jedná o vodu srážkovou a kdy už o vodu odpadní. Proto došlo 

k úpravě definice. Srážkové vody z dešťových oddělovačů, pokud splňují podmínky 

stanovené povolením, nebo srážkové vody z komunikace, pokud je komunikace opatřena 

technickým řešením, které odlučuje ropné látky, ty jsou rovněž vodami srážkovými, 

tj. nejedná se o vody odpadní, ale vody povrchové.  

Složení a kvalita vod srážkových je velmi proměnlivá a je ovlivňována řadou 

faktorů. Záleží také, na jaký povrch voda dopadá, neboť si s sebou dále nese znečištění 

ze své dopadové plochy. Velmi znečištěné bývají splachy z parkovišť a dopravních 

komunikací. Znečišťujícími látkami mohou být nerozpuštěné látky, živiny či toxické 



VERONIKA BRABCOVÁ: MOKŘADOVÉ TECHNOLOGIE 

 

OSTRAVA 2013 7 

sloučeniny (ropné látka, těžké kovy) Nejvyšší koncentrace znečištění bývá na počátku 

odtoku (Sojka 2004, Šálek 1995, Šálek et al. 2012, Žabička a kol. 2005). 

2.3 HOSPODAŘENÍ S VODOU V MALÝCH OBJEKTECH 

Z pohledu vodního hospodářství jsou důležité vzájemné vztahy mezi zásobováním 

pitnou vodou, srážkovými vodami a vodami odpadními, které domácnost vyprodukuje 

(Šálek et. al. 2008).  

2.3.1 Pitná voda její potřeba a spotřeba 

 Jako pitná voda je (podle zákona 258/2000 Sb.) označována „veškerá voda 

v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, 

voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, 

které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším 

účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího 

dodávání.“ Jako ukazatele kvality vody jsou nejčastěji posuzovány tvrdost vody, pH, 

mangan a železo, dusičnany, amoniak nebo bakteriální znečištění. Jako zdroj pitné vody 

může fungovat buď veřejný vodovod, nebo studna (Šálek et al. 2012). 

 Dnes je ve většině domácností k veškerému nakládání využívána voda pitná. 

V některých případech by se to ovšem dalo považovat za plýtvání. K činnostem jako 

je praní, úklid či splachování WC není voda s kvalitou pitné vody vůbec zapotřebí. Pro tyto 

účely je dost dobře možné využívat přečištěnou dešťovou nebo šedou splaškovou odpadní 

vodu. V Tabulce 3 je pro lepší představu možného snížení spotřeby uvedena průměrná 

spotřeba vody v domácnosti, včetně procentuálního znázornění, viz Obrázek 3. 
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Tabulka 3 Průměrné údaje přímé spotřeby vody na EO/den (Šálek et al. 2008) 

Požití Spotřeba (l) 

Pití a vaření 4-8 

Mytí osob 8-12 

Koupání 30-60 

Mytí nádobí 8-20 

Praní 14-20 

Splachování WC 30-45 

Úklid 4-8 

Ostatní 6-12 

 

 

Obrázek 3 Graf průměrné spotřeby vody v domácnosti 
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2.3.2 Možnosti využití srážkových vod 

Významnou úlohu hrají vody srážkové, které jsou poměrně nezávadné, a tudíž se 

dají následně dále využít všude, kde není požadována voda pitná. Tyto vody je vhodné 

zachytávat hlavně ze střech domů a následně jímat, ale je možné svádět i splachy 

z chodníků a jiných zpevněných ploch v okolí stavby (Šálek et al. 2008). 

Po úpravě se dají využít k čištění chodníků a parkovacích ploch, pro splachování 

WC nebo praní prádla, k závlaze nebo napájení víceúčelových vodních nádrží v blízkosti 

domů (Šálek et al. 2012). 

2.3.3 Možnosti využití šedých vod 

Doporučuje se odvádět odděleně vodu z počáteční fáze praní, která bývá více 

znečištěna, než voda použitá při máchání. Vody z máchání jsou obecně méně znečištěné, 

takže je možné je spolu s vodami srážkovými dále využívat. Je ovšem jasné, že vody šedé 

si s sebou nesou, na rozdíl od vod srážkových, jisté znečištění, jako jsou např. různé 

tenzidy, a proto je potřeba poměrně složitý systém přečištění. Pak je ovšem možné 

je využít k čištění chodníků a jiných ploch, po naředění je možné s nimi zalévat nebo je 

využít ke splachování. Dají se tedy použít téměř všude, kde není přímo vyžadována voda 

pitná (Šálek et al. 2008). 

2.3.4 Umělé mokřady jako malé domovní čistírny 

V posledních letech stoupá popularita umělých mokřadů jako prostředků pro 

dočišťování odpadních vod u jednotlivých obytných domů, jelikož je to vhodná alternativa, 

pokud nelze dům napojit na běžnou kanalizaci. Zároveň jsou i méně náročné na výstavbu 

a obsluhu, než běžné domácí čistírny, a jsou velmi výhodné také po ekonomické stránce. 

Bývají takto upravovány vody splaškové a znečištěné dešťové vody ze střech nebo okolí 

domů. Pro tyto účely bývají nejčastěji používány tzv. vegetační kořenové čistírny, tedy 

umělé mokřady s podpovrchovým horizontálním průtokem (Šálek a Tlapák 2006). 

Průměrné hodnoty koncentrací podle průzkumu hodnocení účinnosti vegetačních 

kořenových čistíren s horizontálním proudem jsou uvedeny v Tabulce 4. V případě 

kořenových čistíren s vertikálním proudem je účinnost často ještě vyšší (N-NH4
+ 

až 66 % 



VERONIKA BRABCOVÁ: MOKŘADOVÉ TECHNOLOGIE 

 

OSTRAVA 2013 10 

a Pcelk až 60 %), (Šálek et al. 2012). Polák (2012 [online]) srovnává účinnost kořenových 

čistíren s platnou legislativou a uvádí, že ve sledovaných parametrech plně splňují 

legislativní požadavky na odtoku z čistírny. 

Tabulka 4 Průměrné účinnosti kořenové čistírny s horizontálním průtokem (Šálek et al. 2012) 

BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ 

Pcelk. 

85 % 75 % 80 % 30 % 35 % 

 

Velkou popularitu získaly i tzv. dočišťovací biologické nádrže. Jsou vhodným 

prvkem pro finální dočištění splaškových odpadních vod, a jejich úkolem je především 

odstranit zbytkové organické znečištění. Často bývají napojeny právě na vegetační 

kořenové čistírny (Šálek et al. 2008). 

2.4 POROVNÁNÍ VYUŽITÍ V ČR A VE SVĚTĚ 

Česká republika patří ke státům se středním využitím mokřadních systémů jako 

alternativy pro dočišťování odpadních vod. Daleko více jsou mokřadní čistírny využívány 

např. ve Velké Británii, Francii, Německu, Rakousku, Španělsku nebo USA. Ve Francii se 

předpokládá asi 100 vegetačních čistíren, v USA něco kolem 8000 a v Německu až 50000.  

Převážná většina jich funguje právě jako domovní čistírny (tzn. pro méně než 10 EO). 

U nás je umělých mokřadů nejčastěji využíváno pro čištění splaškových odpadních vod na 

úrovni menších obcí a celkový počet se odhaduje na 400 systémů. Tento způsob využití 

převažuje i ve Velké Británii, v provozu je tam přibližně 800 mokřadních systémů, v Itálii, 

kde je počet odhadován asi na 400, nebo v Polsku (asi 120), (Polák 2011 [online], Vymazal 

2008 [online], Vymazal 2012 [online]). 

Tyto technologie jsou v zahraničí daleko běžnější z důvodu lepší informovanosti. 

Naprosto běžné jsou malé domovní mokřadové čistírny např. v USA, kde se až jedna 

čtvrtina domů nachází v oblasti, kde není možné připojení ke kanalizační síti. 

I v sousedních státech mají s umělými mokřady velké zkušenosti. V Německu nebo 

Rakousku je přírodním způsobům čištění vod věnována velká pozornost a fungují pro 

jejich zřizování dokonce specializované firmy (Šálek et al. 2008). 
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Odlišné možnosti využití mokřadů poskytují mimo jiné (teplejší) klimatické 

podmínky. V oblastech, kde teploty neklesají pod bod mrazu, se dá ve větším množství 

využívat mokřadů s volnou hladinou, protože nehrozí, že by zamrzla. Zároveň se 

z podobných důvodů dají využívat rostliny, kterým se v našich podmínkách nedaří (Šálek 

2012). 

Vhodným příkladem je třeba využití mokřadů s plovoucími rostlinami (okřehek 

menší, vodní hyacint). U nás se tento způsob vegetačního čištění využívá jen omezeně, a to 

právě z důvodu chladnějšího klimatu. Amerika má naopak velmi propracovaný systém 

čištění pomocí mokřadů s vodním hyacintem, který je zde také hojně využíván (Šálek et al. 

2012). 

Nejvyužívanějším druhem umělých mokřadů jsou u nás ty s podpovrchovým, 

převážně horizontálním prouděním a původně tak byly navrhovány všechny umělé 

mokřady u nás. Vyskytují se i mokřady s vertikálním proděním, ale nejsou tak časté. 

Některé jsou navrženy jako hybridní systémy horizontálního a vertikálního proudu. Fakt, 

že odpadní voda určena pro úpravu, je sváděna pod povrch mokřadního lože a tak chráněna 

před nepříznivými teplotními podmínkami, jim dovoluje být v provozu po celý rok, a to 

i za předpokladu, že teploty klesnou pod bod mrazu (Vymazal 2002). 

2.5 VEGETAČNÍ ČISTÍRNY Z POHLEDU ČESKÉ LEGISLATIVY A 

EVROPSKÉ UNIE  

Směrnice č. 2000/60/ES (tzv. Rámcová směrnice) a Směrnice Rady č. 91/271/EHS  

o čištění městských odpadních vod patří mezi základní právní předpisy pro činnost 

Společenství v oblasti ochrany vodní politiky. Z naší legislativy ochranu a nakládání 

s vodami upravuje především zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a některá ustanovení jsou 

upřesněna v nařízení vlády č. 63/2003 Sb. (Březová 2011 [online]) 

 Zásadní změna v rámci přizpůsobení se EU nastává v pohledu na zdroje znečištění. 

Březová (2011 [online]) uvádí, že Rámcová směrnice a vodní zákon zavádějí proti dříve 

uplatňovanému emisnímu přístupu přístup imisní. Středem zájmu se proto stává tzv. vodní 

útvar, tedy povrchová a podzemní voda - cílové požadavky jsou proto slovně a číselně 

definovány pro vodní útvary, od nichž se potom odvozují požadavky na jednotlivé zdroje 

znečištění.  
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Metodické pokyny MŽP k nařízení vlády č. 63/2003 Sb. pak na základě Rámcové 

směrnice sjednocují postupy v provádění tohoto nařízení. Uvádějí, že pro stanovování 

emisních limitů je od 1. 1. 2010 jediným způsobem stanovování těchto limitů 

tzv. kombinovaný způsob. Na základě toho pak musí vodoprávní úřad určit emisní limity. 

V potaz jsou brány následující faktory: stav vody ve vodním toku, vodohospodářská 

bilance současného a výhledového stavu, listy hodnocení stavu vodních útvarů obsažených 

v plánech povodí, stanovisko správce povodí a tzv. nejlepší dostupná technologie. 

Výstavba vegetačních čistíren u nás se řídí především dvěma zákony, vodním 

zákonem a stavebním zákonem. 

Pokud je voda z vegetační kořenové čistírny vypouštěna do povrchových 

či podzemních vod, je podle zákona č. 254/2001 Sb. tato čistírna považována za vodní dílo. 

Na vlastníka se tedy vztahují povinnosti provozovatele vodního díla. V tomto případě je 

nutné povolení vodoprávního úřadu ke stavbě (Polák 2011[online]). 

Pro schválení stavby vodoprávním úřadem je nutno předložit stavební projekt. Ten 

bývá sestaven firmou, která danou čistírnu nabízí. Po sestavení čistírny je spuštěn zkušební 

provoz, kdy je zjištěno, zda všechno správně funguje. Teprve poté je čistírna uvedena 

do běžného provozu. Vodoprávní úřad také určí limity pro vypouštění přečištěných 

odpadní vody do recipientu (Polák 2011[online], Rozkošný et. al. 2010). 

V případě, že není v okolí stavby možnost vypouštět přečištěnou vodu do vod 

povrchových, je možné nechat vodu zasakovat. K tomu je ovšem nutné kladné vyjádření 

hydrogeologa, které zaručí, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních 

vod. Toto vyjádření se pak přikládá k vypracovanému projektu (Polák 2011[online]). 
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3 FUNKCE MOKŘADNÍCH ROSTLIN 

Vegetační porost mokřadů zastává hned několik důležitých funkcí. Význam 

jednotlivých funkcí je ovšem u jednotlivých mokřadních systémů různý. V zásadě rostliny 

napomáhají k rozkládání a odstranění nerozpuštěných i rozpuštěných látek především 

organického původu z odpadních vod a to jak přímo (vstřebáváním), tak nepřímo (např. 

vytvářením podmínek pro růst biofilmu), (Brix 1997, Vymazal 1995) 

3.1 ROZDĚLENÍ MOKŘADNÍCH ROSTLIN 

Wetzel (1983) cit. Vymazal (1995) dělí mokřadní rostliny podle morfologických 

a fyziologických znaků do čtyř základních skupin. Na rostliny vynořené, ponořené, rostliny 

s plovoucími listy a volně plovoucí rostliny. Podle tohoto rozdělení se pak dále odvíjí 

využití jednotlivých skupin pro jednotlivé systémy. 

Volně plovoucí rostliny se tedy, jak už je jasno z názvu, pohybují celou svou 

biomasou nad hranicí substrátu a jejich fotosyntetické orgány jsou nad vodní hladinou, viz 

Obrázek 4. Velkou výhodou tohoto typu rostlin je, že patří mezi jedny z nejrychleji 

rostoucích rostlin, a tak se dají pravidelně sklízet, protože není tak časově náročné 

množství biomasy znovu obnovit. Jejich využití však v našich podmínkách není příliš 

časté, protože jsou odkázaný na vyšší teploty. Řadí se sem rostliny jako vodní hyacint nebo 

různé druhy okřehků (Vymazal 1995). 

 

Obrázek 4 Plovoucí rostliny (Vymazal 2001 cit. Vymazal a Dušek [online]) 

Rostlinami s plovoucími listy jsou myšleny druhy, které jsou pevně zakořeněny 

ve dně a jejich listy plovou na vodní hladině, viz Obrázek 5. Tyto rostliny jsou zatím 

používány spíše ojediněle, ale vzhledem ke své estetické hodnotě se výborně hodí pro 
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růžné typy dočišťovacích nádrží. Pod tuto skupinu spadají stulíky či lekníny (Šálek et al. 

2008). 

 

Obrázek 5 Rostliny s plovoucími listy (Vymazal 2001 cit. Vymazal a Dušek [online]) 

Rostliny submerzní, tedy ponořené, jsou zakořeněné v mokřadním loži 

a fotosyntetické orgány mají zcela pod vodní hladinou, viz Obrázek 6. Nevýhodou těchto 

druhů je, že mohou růst pouze ve vodách, které jsou dobře prokysličeny. Jsou používány 

hlavně k dočišťování, ale jsou zaznamenány i případy, kdy se takto postavené systémy 

používali pro mechanické předčišťování splaškových vod, a to s poměrně vysokou 

účinností. Škála druhů, které jsou využívány pro umělé mokřadní systémy, je široká (Brix 

1994, Vymazal 1995). 

 

Obrázek 6 Ponořené rostliny (Vymazal 2001 cit. Vymazal a Dušek [online]) 

Asi nejvíce jsou využívány druhy rostlin emerzních, tedy vynořených. Zde 

je možné je dále rozdělit podle toho, jestli je využita část rostlin nad mokřadním ložem, 

nebo část pod mokřadním ložem. V případě využití části pod ložem se využívá kořenového 

systémů rostlin, a proto jsou tyto mokřady často označovány jako tzv. kořenové čistírny. 
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Typickými zástupci takto využívaných rostlin jsou třeba rákos obecný nebo různé orobince 

(Vymazal a Dušek [online]). Podrobněji jsou druhy uvedeny v Tabulce 5. 

Tabulka 5 Přehled rostlin hojně využívaných v umělých mokřadech. (Šálek et al. 2008, Vymazal 1995, 

Vymazal a Dušek [online]) 

Typ rostlin Český název Latinský název 

Rostliny plovoucí okřehek menší Lemna minor 

vodní hyacint Eichhornia crassipes 

závitka mnohokořenná Spirodela polyrrhiza 

Rostliny s plovoucími listy leknín bílý Nymphaea alba 

stulík žlutý Nuphar lutea 

Rostliny ponořené douška hustolistá Egeria densa 

přeslice vodní Hydrilla verticillata 

růžkatec ponořený Ceratophyllum demersum 

 

vodní mor kanadský Elodea canadensis 

Rostliny vynořené chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea 

kosatec žlutý Iris pseudacorus 

orobinec širokolistý Typha latifolia 

orobinec úzkolistý Typha angustifolia 

rákos obecný Phragmites australis 

sítina rozkladitá Juncus effuzus 

skřípinec jezerní Schoenoplectus lacustris 

zevar jednoduchý Sparganium emersum 

zevar vzpřímený Sparganium erectum 

zblochan vodní Glyceria maxima 

 

3.2 MECHANICKÁ FUNKCE MOKŘADNÍCH ROSTLIN 

 Principem mechanické funkce rostlin je, že jejich části, hlavně ty nadzemní, fungují 

jako určitý druh bariéry. Části rostlin a zetlené zbytky pod vodní hladinou takto mohou 

zpomalovat rychlost protékající vody, takže napomáhají vytvářet lepší podmínky pro 
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gravitační ukládání. Jemné částečky mají dostatek času sedimentovat na dno nádrže (Brix 

1997). 

 Podobou funkci mají části rostlin nad hladinou mokřadu. Ty mohou ovlivňovat 

rychlost větru a do jisté míry tak měnit i mikroklima. V zimních obdobích mohou zbytky 

na povrchu působit jako izolační vrstva (Brix, 1997). 

 Mezi mechanické funkce lze zařadit i fakt, že kořeny rostlin pomáhají stabilizovat 

terén, takže mají i určitou protierozní funkci (Brix 1997). 

3.3 ZÁSOBOVÁNÍ OKOLÍ KYSLÍKEM 

 Transport kyslíku z nadzemních částí až do kořenů je jednou z adaptací mokřadních 

rostlin na vodní prostředí. K tomuto účelu jsou rostliny vybaveny přítomností 

aerenchymatického pletiva ve stoncích, oddencích a kořenech. Transport je nejčastěji 

realizován za pomoci difuze. To v praxi znamená, že kyslík putuje z míst s vyšší 

koncentrací (vynořené části), do míst s nižší koncentrací (ponořené části). Vyrovnávají se 

tak s anoxickým prostředím v okolí kořenů, neboť přítomnost kyslíku je pro aktivní funkci 

kořenů nezbytným faktorem. Množství kyslíku, kterým jsou kořeny zásobovány, většinou 

přesahuje jejich potřebu a tak je kyslík uvolňován i do nejbližšího okolí (Vymazal 1995). 

Dobré zásobování kyslíkem je nutné pro řadu biologických procesů a chemických 

reakcí probíhajících v mokřadech. Velmi důležitý je např. pro život mikroorganismů 

pomáhajících při čistění (zdržují hlavně na kořenech, tzn. v oblasti dotované kyslíkem) 

a tedy i pro proces nitrifikace a denitrifikace (Šálek 1995, Vymazal 1995). 

Nitrifikace bývá definována jako biologická oxidace amoniaku až na dusičnany, 

mezistupeň tvoří dusitany. Probíhá v záplavové vodě, aerobní vrstvě půdy nebo v blízkosti 

kořenového systému rostlin. Vyžaduje aerobní podmínky a rychlost procesu bývá závislá 

na přísunu amoniakálního dusíku do okysličených zón, velikosti těchto zón, pH a teplotě, 

přítomnosti nitrifikačních bakterii a alkalitě vody (Pytl 2012, Vymazal 1999). 

Pytl (2012) dále uvádí, že se při nitrifikaci spotřebovává asi 4,3 mg kyslíku na 1 mg 

amoniakálního dusíku za uvolňování vodíkových iontů, což zapříčiňuje, že se voda 

okyseluje.  
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Denitrifikace, je proces, kdy jsou dusičnany rozkládány na plynný dusík (popř. oxid 

dusný) a amoniak. Opět se tak děje za účasti bakterií. Na rozdíl od nitrifikace probíhá 

za anoxických podmínek (tedy za nepřístupu kyslíku) a uvolňují se hydroxidové ionty, což 

znamená, že voda se alkalizuje (Pytl 2012, Vymazal 1999). 

3.4 ROSTLINNÝ PŘÍJEM 

 Mokřadní rostliny jsou schopny absorbovat z odpadních vod některé látky, které 

pak následně využívají ve svůj vlastní prospěch. Živiny jsou organismy vstřebávány 

nejčastěji přes kořenový systém a odtud pak přerozdělovány po rostlinném těle. Jedná se 

hlavně o látky jako dusík a fosfor. Čím jsou rostliny produktivnější, tím větší je rostlinný 

příjem. Největší příjem nutrietů byl pozorován u vodního hyacintu (Brix 1997, Vymazal 

2007). 

3.4.1 Fosfor 

Z hlediska přečišťování vod bývá nejdůležitější hodnota celkového fosforu, která 

zahrnuje všechny jeho organické, anorganické, nerozpuštěné i rozpuštěné formy. 

Organické sloučeniny fosforu vyskytující se ve splaškových odpadních vodách pocházejí 

z produktů lidského metabolismu (moč, fekálie), popř. ze zbytků potravy. Fosfor vázaný 

v anorganických sloučeninách pochází hlavně z čistících a pracích prostředků, kde se 

vyskytuje ve formě polyfosforečnanů (Pitter 1999, Pytl 2004). 

Podle Pittera (1999) člověk za den vyloučí asi 1,5 g fosforu, který přejde 

do splaškových odpadních vod. Šálek et. al. (2012) uvádí orientační hodnoty celkového 

fosforu ve splaškových odpadních vodách 2-4 g na 1 EO/den.  

Fosfor může být v rostlinných tkáních uchováván jak krátkodobě, tak dlouhodobě. 

To většinou závisí na typu vegetace, fázi rozkladu odpadu ve vodě, nebo na přemisťování 

látky v rámci biomasy. V nadzemních částech je většinou uchováván pouze krátkodobě 

a uvolňuje se při biologickém rozkladu rostlinných částí, a tak je navracen zpět 

do mokřadního ekosystému (Vymazal 2007). 

Proces absorpce fosforu probíhá většinou na začátku růstové fáze vegetačního 

cyklu, tedy na začátku jara, ještě před tím, než je dosaženo finálního vzrůstu rostliny.  
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Nejčastěji vstupuje fosfor do rostlin přes kořenové části. Je tak ovšem vstřebáváno 

pouze zanedbatelné množství z celku. Možná je i absorpce listy a výhonky, ale ta se 

objevuje pouze u ponořených druhů (Vymazal 1995). 

3.4.2 Dusík 

Dusík můžeme rozdělit na formy organické a anorganické. Z organických forem 

nalezneme ve vodním prostředí aminy, aminokyseliny nebo proteiny. Anorganický dusík je 

představován amoniakem, dusitany a dusičnany (Vymazal 1995).  

Hlavním zdrojem dusíkatého znečištění ve splaškových odpadních vodách je moč. 

Močovina obsažená v moči se ovšem velmi snad rozkládá na amoniakální dusík. 

S postupem času tedy ve splaškových vodách močoviny ubývá, a naopak roste koncentrace 

amoniakálního dusíku (Pitter 1999). Orientační hodnoty dusíkatého znečištění na 1 EO/den 

jsou u celkového dusíku 11-12 g (Šálek et. al 2012). 

Přijatý dusík rostliny využívají jako stavební materiál v buňkách a pletivech. 

Z tohoto hlediska hraje roli hlavně amoniakální a dusičnanový dusík, přičemž amoniakální 

dusík je energeticky výhodnější. Příjem amoniakálního dusíku je běžný hlavně v prostředí, 

kde je omezen proces nitrifikace. Bylo zjištěno, že ačkoliv většina mokřadních rostlin 

preferuje příjem amoniakálního dusíku, jsou i druhy, které preferují dusičnanový dusík. 

Většina rostlin je však schopná vstřebat jakoukoliv formu rozpustného dusíku (Liang, 

2011, Vymazal 2007). 
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Obrázek 7 Koloběh dusíku v mokřadech (Reddy a Patrick, 1984 cit. Vymazal 1995) 

3.4.3 Stopové prvky 

Rostliny jsou schopny vstřebávat i jiné látky, než jsou živiny. Běžně jsou v tomto 

kontextu u odpadních vod monitorovány prvky jako železo, mangan, zinek, měď nebo 

hliník popř. těžké kovy. Bylo zjištěno, že koncentrace těchto prvků v nadzemních částech 

rostlin je v porovnání s hodnotou na vstupu pouze zanedbatelná. V podzemních částech 

je koncentrace stopových prvků daleko větší. Z vegetačního systému jsou pak 

odstraňovány kosením a sklízením biomasy (Kröpfelová et al. 2009, Zajoncová ed. 2010). 

3.5 ROSTLINY JAKO ŽIVNÁ PŮDA PRO ORGANISMY 

Mikrobiální rozklad je neodmyslitelnou součástí přírodních čistících procesů. 

Mikroorganismy se podílejí na odbourávání organického dusíkatého znečištění, procesu 

nitrifikace a denitrifikace, rozkladu celulózy, škrobu a nižších cukrů, tuků a organických 

i anorganických látek obsahujících fosfor a síru (Zajoncová ed. 2010). 

Rostlinná těla poskytují podklad pro růst mikroorganismů a bakterií. S tím, jak 

se kolonie mikroorganismů zvětšují, obalují rostlinná těla tzv. mikrobiálním biofilmem. 

Nejvyšší koncentrace mikroorganismů se nachází v bezprostředním okolí kořenů 
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mokřadních rostlin, hlavně z důvodu vyššího zásobení kořenové zóny kyslíkem, oproti 

zbytku mokřadního lože (Brix 1997, Šálek 1995). 

Určité skupiny bakterií mají schopnost vyvolávat v biochemické procesy, při 

kterých se odbourává organické znečištění. To je principem přírodních samočisticích 

procesů, které ve vodním prostředí probíhají. Za aerobních podmínek je pak znečištění 

bakteriálně rozkládáno (mineralizováno) až na vodu a oxid uhličitý. V anaerobních 

podmínkách je organické znečištění redukováno na oxid uhličitý a metan (Pytl 2012). 

3.6 EKOLOGICKÁ FUNKCE ROSTLIN 

Mokřadní rostliny zároveň plní i jistou ekologickou funkci. Mohou tvořit prostředí 

pro organismy, i když tato funkce je podstatnější u mokřadů přírodních, ale děje se tak 

spíše u rozsáhlejších umělých systémů. V případě malých ploch v rámci jednotlivých 

obytných domů není tato funkce tak markantní. Může se jednat např. o různé druhy ptáků 

nebo plazů (Brix 1997). 

Důležité je ovšem zmínit, že pomocí transpirace, kdy převedou část vstřebané vody 

do ovzduší, pomáhají rostliny vytvářet příznivé mikroklima v blízkém okolí mokřadní 

plochy. Transpirace je z velké části ovlivněna množstvím nadzemní biomasy (Šáleka 

Tlapák 2006, Šáleket al. 2008). 

3.7 ESTETICKÁ FUNKCE 

Použitá vegetace má zároveň vliv na vzhled pozemku, což hraje roli hlavně 

v případě využití pro přečišťování vody u rodinných domků a jiných menších sídel. 

Vytvořený systém pak může tvořit estetických prvek celého prostoru. Pro tyto účely 

je často požadavkem, aby rostlinné druhy, které jsou použity při vytváření mokřadních 

ploch, vypadaly zajímavě, (vítané je např. odlišné zbarvení), čímž je plánováno zpříjemnit 

pohled na celou plochu (viz Obrázek 8). Tak bývá dosaženo kýženého efektu a na ploše 

vůbec není znát, k čemu je primárně určena. Využívá se např. kosatec žlutý či kosatec 

sibiřský. V případě dočiťovacích nádrží to mohou být i stulíky a lekníny (Brix, 1997, Šálek 

et al. 2008). 
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Obrázek 8 Vegetační čistírna (Krejčík 2012 [online]) 
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4 KONSTRUKCE VEGETAČNÍCH SYSTÉMŮ 

 Jak už bylo několikrát zmíněno, pro účely čištění splaškové vody bývají nejčastěji 

využívány mokřady s podpovrchovým horizontálním či vertikálním proudem, popř. jejich 

kombinace, často označované jako hybridní systémy. Kombinované systémy poměrně 

dobře řeší nedostatky jednoho či druhého typu, ale v malém měřítku nejsou moc vídaným 

jevem (Kröpfelová et al. 2009, Vymazal 2010). 

 U všech systémů je nutné nejdříve odpadní vodu mechanicky přečistit 

od rozptýlených pevných částic, protože jejich větší množství by mohlo ucpat filtrační 

lože. V případě malých mokřadů, určených pouze pro odpadní vody z jednotlivých 

domácností, se většinou využívá septik nebo usazovací nádrž. Pokud se jedná o mokřady 

většího měřítka, bývá pro tento účel použita Imhoffova nádrž (Vymazal 2002). 

4.1 HORIZONTÁLNÍ PRŮTOK 

Princip spočívá v tom, že znečištěná voda protéká půdním ložem, které je osázeno 

mokřadními rostlinami. Mechanicky předem upravená voda přichází na vstup 

a je směrována na filtrační materiál pod povrchem mokřadního lože. Směr proudu je pokud 

možno horizontální. Po tom, co projde celým systémem, je na výstupu před vypuštěním 

shromažďována (Vymazal 2005). 

 Mokřadní lože je hluboké jen asi 0,6 až 0,8 m, aby rostliny mohly prokořenit celý 

prostor a zásobovat ho tak kyslíkem. Jako filtrační materiál bývá nejčastěji aplikován štěrk 

nebo drcené kamenivo. Rozvodné a sběrné zóny jsou naopak vyplněny hrubším 

kamenivem. Množství kyslíku ale většinou nebývá dostatečné na to, aby zásobovalo celé 

mokřadní lože, dostatečné prokysličení je jen v nejbližším okolí kořenů a na styku vody se 

vzduchem, takže nitrifikace probíhá jen v omezené míře. Nevýhodou je nízká účinnost při 

odstraňování amoniakálního dusíku (Diáková et al. 2010, Vymazal 2002, 2005, Vymazal 

a Dušek [online]). 

Voda se zde zdržuje v řádech dní (většinou mezi pěti až deseti dny). Je teda 

dostatek času na odstranění látek organického původu (Vymazal a Dušek [online]). 
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Obrázek 9 Schéma uspořádání vegetační kořenové čistírny s horizontálním průtokem 1 - přívod odpadní 

vody, 2 - vyrovnávací šachtice, 3 - jímka, 4 - filtry, 5 - revizní a rozdělovací šachtice, 6 - rozdělovací a sběrný 

drén, 7 - rozdělovací pás, 8 - těsnění, 9 - filtr, 10 - vegetace, 11 - přepadová a revizní šachtice, 12 -

odpad,13 - regulační šachtice, 14 - výpusť, 15 - odvod do recipientu (Šálek 1995). 

4.2 VERTIKÁLNÍ PRŮTOK 

V našich podmínkách jsou konstrukce s vertikálním průtokem poměrně vzácné 

a nejsou s nimi takové zkušenosti, jako systémy s horizontálním průtokem. U vertikálního 

průtoku lze ještě odlišit několik typů, v závislosti na směru proudění a stupni nasycení 

filtračního lože. Takto můžeme vymezit vertikální podpovrchové mokřady se:  

 sestupným tokem a nasyceným filtrem (kontinuální nebo diskontinuální 

provoz) 

 sestupným tokem a částečně nasyceným filtrem (kontinuální nebo 

diskontinuální provoz) 

 vzestupným tokem a plně nasyceným filtrem (kontinuální nebo 

diskontinuální provoz), (Šálek et al. 2008). 

Výška náplně filtračního lože může být různá a určuje se v závislosti na druhu 

a složení splaškových odpadních vod a zrnitosti náplně a pohybuje se mezi 0,9 až 1,6 m. 

Zrnitostní složení se skládá z několika vrstev, a to od nejjemnější po nejhrubší frakci 

(Šálek 1995). 

Výhoda těchto konstrukcí spočívá ve faktu, že plocha filtračního lože je menší 

a tudíž nejsou z prostorového hlediska tak náročné. Odpadní voda se zde navíc zdržuje 

nanejvýš několik hodin, což sice činí proces daleko rychlejším, ale představuje i jistou 

nevýhodu, protože díky tomu není proces moc účinný z hlediska odstraňování organických 
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a nerozpuštěných látek. Další nevýhodou jsou možnosti výskytu některých problémů 

technického charakteru, jako např. kolmatace (Vymazal a Dušek [online], Šálek et al. 

2008). 

4.2.1 Sestupný tok 

Předčištěná odpadní voda je přiváděna na povrch filtračního lože. Voda pak 

prosakuje filtrem zpět pod povrch, kde je shromažďována do drenáží a odváděna pryč. 

Celá konstrukce bývá od okolí odizolována těsnící fólií, jílovým těsněním nebo jsou 

vloženy v železobetonové či plastové nádrži (Vymazal a Dušek [online], Šálek a Tlapák 

2006). 

 

Obrázek 10 Schéma vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním a sestupným tokem 1 - přívod 

odpadní vody, 2 - armaturní šachtice, 3 - těsnění, 4 - nadzemní rozdělovací potrubí, 5 - větrací šachtice, 6 -

 podzemní rozdělovací potrubí, 7 - vegetace, 8 - provzdušňovací drén, 9 - filtr, 10 - filtrační prostředí, 11 - 

filtr, 12 - odvod odpadní vody, 13 - regulační šachtice, 14 - odpad (Šálek a Tlapák 2006). 

4.2.2 Vzestupný tok 

Liší se hlavně tím, že odpadní voda stéká ke dnu nádrže do rozdělovacího potrubí 

a filtrační proces probíhá směrem vzhůru. Na povrchu přetéká do sběrné nádoby, nebo je 

tam odváděna sběrnou drenáží umístěnou těsně pod povrchem (Šálek a Tlapák 2006). 
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Obrázek 11 Schéma vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním a sestupným tokem 1 - vyrovnávací 

nádrž, 2 - přívod odpadní vody, 3 - jímka, 4 - revizní a regulační šachtice, 5 - těsnění, 6 - geotextilie, 7 - 

přechodový filtr, 8 - sběrný žlábek, 9 - filtrační prostředí, 10 - filtr, 11 - regulační šachtice, 12 - odpad (Šálek 

a Tlapák 2006). 

4.3 HYBRIDNÍ SYSTÉMY 

Hybridní systémy fungují na principu kombinace několika typů mokřadů, kdy 

následující typ je schopen odstranit nedostatky mokřadu předchozího. Takto kombinované 

systémy mají tedy daleko větší účinnost, než kdyby fungovaly samostatně (Kröpfelová et 

al. 2009, Vymazal 2005, Vymazal a Kröpfelová 2011). 

Potřeba konstrukce těchto hybridních systémů (často označovaných i jako 

kombinované) se nejčastěji týká odstraňování dusíku, které může tvořit problém, ale 

problémovým faktorem mohou být i jiné látky. Nejčastěji jsou to kombinace 

horizontálního průtoku (HP) a vertikálního průtoku (VP), ale mohou být použity v podstatě 

jakékoliv kombinace, které budou nejlépe sloužit svému účelu. Používané jsou kombinace 

s povrchovým průtokem, ale neobjevují se tak často (Vymazal 2002, 2005). 

I seřazení jednotlivých typů mokřadů může hrát významnou roli. Rozlišují se proto 

jak HP-VP systémy, tak VP-HP systémy (Vymazal 2005). 
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Obrázek 12 Příklad konstrukce hybridního systému (HP-VP), (Vymazal a Dušek [online]). 

4.4 CHAREKTERISTIKA NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH ROSTLINNÝCH 

DRUHŮ 

Využít se dají téměř jakékoliv druhy rostlin, adaptované na mokřadní prostředí. 

Mezi nejčastěji používané druhy pro konstrukci vegetačních čistíren s povrchovým 

a podpovrchovým tokem patří rákos obecný, chrastice rákosovitá, kosatec žlutý, orobince 

či zblochan vodní.  

4.4.1 Rákos obecný (Phragmites australis) 

Je to vytrvalá bylina dorůstající do výšky až 4 m a kořenový systém sahá 60-70 cm 

do hloubky a je asi nejčastěji využívaným druhem mokřadních rostlin. Díky rozsahu 

kořenového systému je schopen dobře zásobovat mokřadní lože kyslíkem a absorbovat 

z odpadních vod značné množství živin. Zároveň je schopen snášet poměrně široké rozpětí 

pH. Je možné jej využít jak v domovních čistírnách, tak ve větším měřítku. Na malých 

plochách však mívá tendence vytlačovat ostatní druhy (Šálek et al. 2008). 
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4.4.2 Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) 

Chrastice je vytrvalá bylina s kořenovým systém tvořeným propletenými oddenky, 

a dosahuje do hloubky pouze 20 až 30 cm. Pro účely čištění je využívána poměrně často. 

Snáší ovšem pouze malé rozmezí pH, ideálně 6,1-7,5 (Šálek et al. 2008). 

4.4.3 Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) 

Kosatec dorůstá výšky asi 0,5 až 1,5 m a kořenový systém je asi 0,5 m dlouhý. 

Je velmi oblíbenou alternativou díky svému dekorativnímu vzhledu (Šálek et al. 2008). 

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

Orobince dosahují výšky až 2,5 m. Charakteristická je pro ně hustá změť výhonků 

dlouhých až 1 m. Patří mezi druhy velmi odolné. Snášejí široké rozpětí pH i teplot. Z toho 

důvodu jsou pro vegetační čištění velmi vhodné. Pro kořenové čistírny se doporučuje spíše 

orobinec úzkolistý, protože není tak náročný na hladinu podzemní vody (Šálek et al. 2008). 

4.4.5 Zblochan vodní (Glyceria maxima) 

Zblochan je vytrvalá bylina dosahující výšky od 0,5 do 2,5 m. Nejlépe se mu daří 

ve vodách s hloubkou kolem 20 cm. V mokřadním loži bývá uchycen dlouze plazivými 

oddenky (Šálek et al. 2008). 

4.5 POPIS KOŘENOVÉ ČISTÍRNY PRO DOMÁCNOST 

Za předpokladu, že budeme za začátek považovat vyústění odpadních vod 

v budově, skládá se běžná domácí vegetační čistírna z potrubí, kterým vodu na čistírnu 

přivádíme, septiku (většinou se doporučuje tříkomorový), kde se sedimentací oddělí pevný 

podíl, a samotného mokřadního lože, kam přitéká tekutý podíl. Z mokřadu je pak voda 

odváděna do sběrné nádoby, odkud odtéká do recipientu. Další možností je pak napojení 

dalšího prvku do systému, jako např. dočišťovací jezírko, které ještě zvyšuje účinnost 

celkového procesu (Krejčík 2012 [online]). 
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Obrázek 13 Základního uspořádání kořenové čistírny (www.korenovky.cz) 

4.6 EKONOMIKA VÝSTAVBY A PROVOZU 

Z ekonomického hlediska jsou biologická řešení čištění velmi zajímavá, neboť jsou 

výrazně levnější, než běžné mechanicko-biologické sety domovních čističek, a to hlavně 

z dlouhodobého hlediska. Pořizovací náklady mohou být v případě domovních kořenových 

čistíren v konečném součtu dražší, ale velká výhoda nadále zůstává ve faktu, že k provozu 

nepotřebují téměř žádnou elektrickou energii (spotřeba je nulová, pokud není potřeba 

napojit čerpadlo). Takže v provozních cenách jsou rozdíly poměrně velké (Krejčík 2012 

[online]). 

Je samozřejmě výhodnější provozovat jeden soubor vegetačních čistíren pro větší 

počet obyvatel, kde jsou potom finanční náklady na provoz, ve srovnání s mechanicko-

biologickými čističkami, daleko rozsáhlejší, viz Obrázek 13. 

Krejčík (2012 [online]) uvádí přibližný rozpočet na kořenovou čistírnu pro 

pětičlennou rodinu na 130 až 140 tisíc Kč v počátečních nákladech a to s veškerými 

komponenty, i výkopovými a stavebními pracemi. Zároveň podotýka, že v případě 

zajištění vlastních výkopových prací, lze cenu srazit až o 40 tisíc Kč. Pro porovnání, cena 

mechanicko-biologického setu pro 6 EO stojí okolo 40-50 tisíc Kč (bez výkopových prací). 

Polák (2011) [online] zase v jednoduchém grafu nabízí náhled na rozdílné náklady 

u kořenových a mechanicko-biologických čistíren realizovaných pro 150 EO. 
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Obrázek 14 Grafické porovnání provozních a investičních nákladů u kořenových a mechanicko-biologických 

čistíren odpadních vod (Polák 2011 [online]) 
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5 POROVNÁNÍ S AKTIVAČNÍM PROCESEM 

Aerobní způsoby biologického čištění odpadních vod můžeme obecně rozdělit 

na způsoby přirozené (napodobují podmínky čistících procesů v přírodě) a umělé 

(probíhají v reaktorech čistíren odpadních vod). Umělé způsoby lze pak dále dělit podle 

umístění biomasy na procesy s biomasou ve vznosu (aktivace) a procesy s biomasou 

přisedlou (zkrápěné biologické kolony, rotační diskové reaktory), (Pytl 2012). 

Srovnání způsobů přirozených (kam lze zařadit umělé mokřady) a umělých procesů 

se tedy přímo nabízí. Z umělých procesů je vhodné vybrat na porovnání právě proces 

aktivace, který patří v dnešní době mezi nejrozšířenější aerobní způsoby čištění odpadních 

vod (Pytl 2012). 

5.1 PRINCIPY AKTIVACE 

Základním principem aktivace je vytvoření aktivovaného kalu v provzdušňované 

aktivační nádrži. Jako aktivovaný kal je označována směsná kultura tvořená látkami 

mikrobiálního charakteru (např. bakterie, houby, plísně nebo prvoci). Dále v něm mohou 

být obsaženy inertní nerozpuštěné látky a nerozložitelné organické látky. Za optimálních 

podmínek vzniká aktivovaný kal ve formě dobře flokulujících vloček (Pytl 2012, Sojka 

2004). 

V aktivační nádrži dochází ke smíchání odpadní vody se směsnou kulturou 

aktivovaného kalu a jejich promícháním se vytvoří tzv. aktivační směs. Dochází k procesu 

oxidace a organické látky, které jsou zdrojem energie, se rozkládají až na oxid uhličitý 

a vodu. Současně dochází k aeraci vody, čímž se zajistí, že směsná kultura zůstává 

ve vznosu (kal se tak neusazuje) a zároveň se docílí dobrého promíchání obsahu aktivační 

nádrže (Pytl 2012, Malý 1993). 

Z aktivační nádrže se aktivační směs dostává do dosazovací nádrže, kde dochází 

k odstranění kalu z biologicky přečištěné vody. Směs vody a kalu je zde ponechána 

v relativním klidu, takže kalové vločky mají množnost sedimentovat na dno nádrže. Část 

odsedimentovaného kalu je jako tzv. vratný kal navrácena do aktivační nádrže, pro udržení 

dostatečné koncentrace. Zbytek kalu bývá odvážen k dalšímu zpracování do objektů 

kalového hospodářství (Pytl 2012, Malý 1993). 
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5.1.1 Využití aktivace 

Jak už bylo zmíněno v dřívějších kapitolách, proces aktivace je jednoznačně 

nejvyužívanějším způsobem biologického odstraňování organického znečištění 

z odpadních vod. Je vhodný nejen pro komunální, ale také pro průmyslové nebo 

zemědělské odpadní vody. U těch se pak liší pouze směs mikrobiálních kultur 

v aktivovaném kalu.  

Proces aktivace je součástí téměř každé mechanicko-biologické čistírny odpadních 

vod, a to nejen ve velkém, ale i v malém měřítku.  

5.2 POROVNÁNÍ STROJOVÝCH A VEGETAČNÍCH ČISTÍREN 

Z důvodu odlišného způsobu čištění odpadních vod ve srovnávaných procesech je 

možné porovnat výhodnost či nevýhodnost každého z nich, a to hned z několika pohledů. 

Jejich hlavním společným znakem je využívání mikroorganismů v čistícím procesu. 

Odlišnosti můžeme nalézt především v rychlosti, kterou čistící proces probíhá, a také 

ve vlivu nepravidelného provozu na probíhající procesy nebo v účinnosti čistících procesů 

během celého roku. Dále je možné posoudit, na kolik jsou srovnávané procesy schopné se 

vyrovnat s nízkými koncentracemi organického znečištění. Porovnat můžeme i náročnost 

řízení provozu a finanční a prostorové nároky. 

5.2.1 Rychlost čistícího procesu  

Doba zdržení odpadní vody hraje roli hlavně v případě konstantního zatížení 

čistírny. Čím kratší dobu čistící proces trvá, tím větší množství odpadních vod je možno 

za určitou jednotku času vyčistit. Při srovnání přírodních procesů v mokřadech a procesů 

uměle upravovaných (tedy aktivace), hovoří časový parametr jasně pro aktivační proces.  

Proces aktivace je díky tomu, že navrací část odsedimentovaného kalu zpět 

do aktivačního procesu, daleko rychlejší, než jsou přírodní samočisticí procesy. U procesů, 

které probíhají v umělých mokřadech, není ani zdaleka možné dosáhnout takové 

koncentrace mikrobiálních kultur, a tím se samotná rychlost odbourávání organického 

znečištění znatelně zpomaluje (Malý 1993). 
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5.2.2 Řízení provozu 

V případě řízení provozu a upravování vnitřních podmínek je jednoznačně lepší 

variantou běžný čistící proces. Aktivační nádrž je totiž snadno přístupná a lze tak snáze 

zasahovat do procesu. To je velkou výhodou i v případech, kdy se vyskytnou nějaké 

problémy. Do strojové čistírny je zde lepší přístup, a tudíž je snazší problém odhalit 

a nedostatky a závady odstranit. 

 U mokřadních systémů je náprava závad daleko složitější. Je však vhodné dodat, 

že mají daleko menší náchylnost k haváriím, než systémy strojové. Samotná jejich údržba 

je nicméně oproti strojovým systémům naprosto minimální. 

5.2.3 Pravidelnost provozu 

V případě nepravidelného provozu je vhodné volit právě vegetační čistírny, protože 

jim nahodilé využívání čistírny nečiní žádné problémy, ale naopak se v případě pouze 

občasného využití čistírny doporučují. Klasické čistírny v tomto případě není možné 

využít, neboť k tomu, aby byly schopné plného funkčního provozu, potřebují stálý přísun 

organického znečištění. V případě dočasného odstavení nemají mikrobiální kultury přístup 

k organickým látkám a postupně odumírají. Při obnovení provozu je pak potřeba dodat 

kultury nové, které se musí nejdříve na prostředí adaptovat, což se odrazí v počáteční 

účinnosti čistírny (Vymazal 2008 [online]). 

5.2.4 Změna účinnosti během roku 

Výhodou aktivace je její neměnná účinnost v průběhu celého roku, a to bez ohledu 

na klimatické podmínky. Vegetační čistírny mají sníženou účinnost během zimního 

období. Je to dáno především tím, že tyto čistírny pracují i s biomasou, která před 

nástupem zimy uhyne. 

Oproti některým mylným představám jsou kořenové čistírny schopné fungovat 

i přes zimu, neboť většina znečištění zůstává ve filtračním loži.  Jejich účinnost je ovšem 

zmenšena o rostlinný příjem, takže nedosahuje takových hodnost, jako po zbytek roku 

(Rozkošný et. al. 2010). 
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5.2.5 Koncentrace organických látek 

Klasické čistírny, které využívají aktivační proces, vyžadují jisté minimální 

koncentrace organických látek (50-80 mg/l) a v případě velkého naředění pracují se 

sníženou účinností. Vegetační čistírny jsou ovšem schopny kvalitně vyčistit i velmi 

naředěné odpadní vody, kde koncentrace organických látek místy nedosahuje ani 30 mg/l 

(Vymazal 2008 [online]). 

5.2.6 Finanční nároky 

Zcela jednoznačnou výhodou vegetačních čistíren je jejich malá náročnost 

na energii. Z toho je možné logicky vyvodit, že provozní náklady tohoto procesu jsou 

v průběhu roku téměř nulové. To vše díky využití právě přírodních samočisticích procesů. 

Sklizenou biomasu lze pak dále využívat. Je možné ji přidat do kompostu, nebo ji použít 

jako krmivo pro dobytek. Strojní čistírny s aktivačním procesem naopak elektrickou 

energií vyžadují. Je jí zapotřebí minimálně k dostatečnému okysličení aktivační nádrže. 

(Rozkošný et. al. 2010). 

5.2.7 Prostorové nároky 

Jako nevýhoda kořenových čistíren může být chápán fakt, že jsou poměrně náročné 

na prostor. Na jednoho obyvatele domu, na který je kořenová čistírna napojena, 

je potřeba přibližně 5 m
2
. Oproti tomu běžné domovní čistírny mají pouze minimální 

nároky na prostor, protože jejich konstrukce je protáhlá spíše do délky, než do šířky 

(Rozkošný et. al. 2010). 

5.2.8 Ekologická a estetická stránka 

V neposlední řadě je vhodné zmínit i fakt, že mokřady jsou oproti strojním 

domovním čistírnám vhodnější z estetického a ekologického hlediska. Vegetační čistírna 

dobře zapadá do okolní krajiny a je často k nerozeznání od okolí. Navíc může poskytovat 

útočiště některým druhům živočichů. Mohou to být např. různé druhy ptáků či plazů. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo shrnout fakta o využití umělých mokřadů při 

přečisťování odpadních vod u malých zdrojů znečištění, včetně úlohy, kterou v celém 

procesu hraje vegetace. Výsledným záměrem pak bylo srovnávat tyto informace 

s procesem aktivace, probíhajícím v mechanicko-biologických čistírnách. 

Zjistila jsem, že rostliny mají v čistícím procesu hned několik funkcí. Jde 

především o zásobování kořenového okolí kyslíkem, což umožňuje existenci aerobním 

bakteriím, které se výrazně podílejí na odbourávání biologického znečištění. Dále má svou 

úlohu i rostlinný příjem živin z odpadní vody, který napomáhá především odstraňování 

dusíku a fosforu z odpadních vod.  

Při porovnání čistících procesů a konstrukce umělých vegetačních systémů 

s procesem aktivace jsem došla k několika zajímavým poznatkům. Ačkoliv pořizovací 

náklady vegetačních čistíren jsou poněkud vyšší, z pohledu dlouhodobých provozních 

nákladů jsou nejekonomičtější variantou. Výstavba vegetační čistírny se pohybuje nad 

hranicí 100 tisíc Kč, zatímco strojovou domácí čistírny lze pořídit asi za polovinu (tedy 

50 tisíc Kč). Provozní náklady vegetační čistírny jsou v podstatě nulové, protože k jejímu 

chodu není potřeba elektrické energie. Navíc jsou jednoznačně nejvhodnějším řešením 

v případech, kdy je čistícího procesu využíváno pouze přerušovaně. Jako jejich největší 

nevýhoda se jeví velké nároky na prostor. 

Podle mého názoru jsou umělé mokřady, i přes jejich nedostatky, vhodným 

prostředkem pro čištění odpadních vod. Poskytují možnost upravit odpadní vodu 

v bezprostřední blízkosti obydlí a nijak nenarušují vzhled pozemku. Zároveň jsou schopny 

vyčistit vodu na úroveň danou platnou legislativou, takže ani v tomto nejsou oproti běžným 

domovním čistírnám v nevýhodě. 
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