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ANOTACE 

V bakalářské práci jsem se pokusila formou literární rešerše podat přehled o domovních 

čistírnách odpadních vod jako možnosti jak zneškodňovat odpadní vody z malých zdrojů 

znečištění do 50 EO. V práci jsou uvedeny legislativní požadavky spojené s touto 

problematikou, popis technologie čištění u domovních čistíren, popsána základní typová 

řada domovních čistíren. Zdůrazněny jsou povinnosti majitele čistíren, náročnost údržby a 

náklady na provoz. Dále je popsán stručný přehled dalších způsobů zneškodňování 

odpadních vod pomocí žumpy, septiku a kořenové čistírny, a náklady na jejich provoz. 

Závěrem je zmíněná důležitost čištění odpadních vod a jejich vliv na životní prostředí. 

Klíčová slova: odpadní voda, domovní čistírna, aktivovaný kal, systém Topas 

 

 

SUMMARY 

In my bachelor thesis I have tried to give an overview of domestic sewage disposal plants 

as the possibility how to dispose of waste water from small pollution sources up to 50 EO. 

Legislative requirements connected with this problem, a treatment description of domestic 

sewage disposal plants and a basic type of domestic sewage disposal plants  are described 

in this thesis. Obligations of sewage disposal plants owners, a maintenance difficulty and 

operation costs are highlighted. Then the brief overview of other methods of waste water 

disposal using a sink, a septic tank and a root zone wastewater treatment plant and their 

operation costs are described. Finally, an importance of waste water treatment and their 

impact on the environment are mentioned. 

Keywords: waste water, domestic sewage disposal plant, activated sludge, Topas system 

 

 

 



 

 

Seznam použitých zkratek 

BSK- biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK-  chemická spotřeba kyslíku 

ČOV-  čistírna odpadních vod 

ČSN-  česká státní norma 

DČOV- domovní čistírna odpadních vod 

EO- ekvivalentní obyvatel 

IČO- identifikační číslo obyvatele 

MBR- membránová technologie 

MŽP- ministerstvo životního prostředí 

SBR-  sekvenční biologický reaktor 
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1. ÚVOD 

Stejně jako ovlivňuje jakost vod každého z nás, ovlivňujeme ji my způsobem našeho života. 

Stav přírodních zdrojů ovlivňuje všechny složky lidského blahobytu, základní hmotné 

potřeby pro dobrý život, zdraví. Člověk je naprosto závislý na ekosystémech planety 

Země. Člověk svou činností významně zasahuje do fungování ekosystémů na celosvětové i 

místní úrovni, často bez znalosti všech vazeb a možných dopadů. Stav životního prostředí 

se v posledních 20 letech výrazně zlepšil ve všech sledovaných ukazatelích emisí 

znečišťujících látek do vody. Kvalita vody se zlepšuje, celá Česká republika je označená 

jako „citlivé území“, což znamená vyšší požadavky na čistotu povrchových vod než je 

běžné [1]. 

V současných letech se řeší v České republice, ale i v ostatních zemích světa, téma 

vyčištění splaškových vod v obcích do 2000 obyvatel. Ne vždy se odvádění a čištění 

odpadní vody může vyřešit odvedením na centrální čistírny odpadních vod. Překážkou je 

vysoká finanční náročnost, technická neřešitelnost výstavby kanalizace s ohledem na 

krajinu a nízkou hustotu osídlení. Zde se nabízí východisko, které rok od roku nabírá na 

významu, řešit odkanalizování takzvaným decentrálním způsobem. To znamená čistit 

odpadní vodu hned u zdroje znečištění. Jednou z možností jak čistit splaškové vody jsou 

domovní čistírny odpadních vod. Snahou této bakalářské práce je formou literární rešerše 

nahlédnout do oblasti technologie domovních čistíren, jak jejich pomocí čistit odpadní 

vodu. Dále zvolit vhodnou technologii čištění pomocí aktivace, nárůstové kultury, nebo 

jejich kombinací. Popis vhodného řešení u objektů trvale obývaných, nebo naopak u 

rekreačních objektů. Zmiňuje legislativní požadavky vztahující se k tématu čištění 

splaškové vody. Je zpracována problematika správného provozování domovních čistíren, 

náročnost údržby, povinnosti majitele čistírny, odběr vzorků, náklady na pořízení a provoz 

domovní čistírny. Jsou popsány i možnosti zneškodňování odpadních vod do 50 EO 

formou septiku, žumpy, kořenové čistírny a jejich provozní náklady. Závěrem je zmíněná 

důležitost čištění odpadních vod s ohledem na životní prostředí.  
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2. ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY  

 Volba způsobu čištění odpadní vody  se v podstatě dá rozdělit na objekty, které lze napojit 

na veřejnou kanalizaci (centralizovaný způsob) a objekty, které je nutné řešit individuálně 

– decentrálně. 

 

 Centralizovaný způsob  

Koncepcí centralizovaného čištění, je pokud možno gravitační svedení odpadní vody na 

centrální čistírnu. Podle způsobu odvádění odpadní vody se používá jednotná, oddílná 

nebo modifikovaná soustava stokové sítě. Ta je složená z technologických procesů na 

odstranění znečišťujících látek v odpadní vodě za účelem snížení jejich koncentrace tak, 

aby vyčištěná voda mohla být vypouštěna do recipientu. Způsob čištění by měl být: 

ekonomický, měl by mít nízké nároky na energii, předpokládanou účinnost, neměl by 

přidávat další znečišťující látky do vody. 

      

                            Obrázek č. 1: Centralizovaný způsob odkanalizování [41] 
  

 Decentralizovaný způsob 

Decentrální způsob je řešení aglomerací o velikosti do 2000 obyvatel. V České republice 

se podle odhadu týká tato problematika asi 1 miliónu lidí. Decentrální technologie jsou 
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rovnocenným partnerem, pouze pokud jsou zaručeny efektivní systémy provozu a následné 

kontroly. Z inovativních řešení se nabízí způsob technologie řešení čištění odpadní vody a 

jejího zpětného využití s rozdělením vod podle původu zvaný DESAR. Ten je založený na 

separaci moči z odpadní vody, jeho přínosem je i snížení vypouštěných nutrientů do 

recipientu. Tato možnost je pořád ve fázi výzkumu a zkoušení možností. Tento způsob 

zpětného využití odpadní vody je zajímavý tím, že na vodu se zde nepohlíží jako na 

„odpadní“ ale „použitou“, kterou je škoda rychle vyčistit a vrátit do recipientu a nevyužít 

jejího potenciálu ji znovu použít pro naše potřeby. V městě Lübecku v Německu byl 

uspořádán pokusný projekt založený na uvedené technologii dělené vody Desar. Firma 

Otterwasser ho připravila pro sídliště se 400 EO. Ve výsledku se  ukázalo, že tento způsob 

řešení byl ekonomicky výhodnější a to až o 20 % v porovnání s klasickým odváděním 

odpadních vod. Na obrázku č. 2 jde v náznaku vidět, jak bylo zacházeno s jednotlivými 

typy vod [2].  

 

     

                       Obrázek č. 2: Sídliště v Německu- Desar technologie [2] 
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Další ukázkou je na obrázku č. 3 naznačené schéma řešení administrativní budovy 

v Německu. 

 

           Obrázek č. 3: Řešení administrativní budovy v Německu [2] 

 

2. 1. Technologie používané pro nakládání splaškové odpadní 

vody bez napojení na centrální čistírnu odpadní vody 

Na výsledný způsob řešení jakou technologii zvolit má vliv několik faktorů. Posuzujeme: 

zda je objekt obývaný celoročně, občasně, důležitá je i ekonomika provozu. Návrh řešení 

otázky „čím“ a „jak“ pro základní představu můžeme shrnout do tří základních skupin se 

záměrem chtít přednostně využít technologie domovních čistíren odpadní vody. 
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 1. Objekty obývané celoročně- vhodný návrh řešení pro vypouštění do vodoteče 

 

Pro objekty, obývané celoročně je vhodným návrhem řešit čistění splaškové vody pomocí 

biologické čistírny (domovní čistírna) s vyústěním do vhodného vodního toku [3]. 

 

 

 2. Objekty obývané celoročně- vhodný návrh řešení vypouštění zasakováním 

 

V případě řešení variantou zasakováním, je doporučením biologická domovní čistírna 

s vyšší účinností např. s vloženým membránovým modulem. Druhou variantou je 

biologická domovní čistírna, která je doplněná dalším dočišťovacím prvkem a tou je zemní 

filtr nebo vegetační čistírna [3]. 

 

 

 3. Objekty s občasným provozem- vhodný návrh řešení: 

 

Pro objekty, které nejsou trvale osídlené (chaty, rekreační objekty), není nejvhodnějším 

řešením použití domovní čistírny. Není tady zaručen pravidelný přísun množství odpadní 

vody, tím jsou narušené biologické podmínky pro život mikroorganismů ve vodě. Nejen že 

nemají dostatek „potravy“, ale nemají ani zabezpečený přísun kyslíku, který je nezbytný 

pro život mikroorganismů a aerobní proces čištění. Proto jsou přednostně vhodným 

řešením technologie založené na anaerobních procesech a to např. trojkomorový septik 

doplněný dalším stupněm čištění (zemní filtr, vegetační čistírny). Anebo bezodtokový 

způsob- žumpa. Perspektivní způsobem, bude do budoucna uvažovat i o případném 

způsobu použití technologie s dělením vody (DESAR), jak bylo zmíněno v úvodu 

předchozí kapitoly. Tato technologie není součástí této bakalářské práce, proto je popsaná 

pouze okrajově, ale pokládám za důležité se o ni zmínit [3]. 
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           Obrázek č. 4: Decentralizovaný způsob čištění odpadní vody [41] 
                  

Základním způsobem nakládání s odpadními vodami v místech bez možnosti napojení na 

kanalizaci, když si shrneme možnosti je jímka na vyvážení (žumpa), septik, biologická 

domovní čistírna (dále jen DČOV) a kořenová čistírna. 

Žumpa 

Žumpa je podzemní vodotěsná nádrž určená ke shromaždování splaškových vod z malých 

zdrojů znečištění. Zásadní rozdíl je, že odpadní vodu nečistí, pouze akumuluje. Musí se 

pravidelně vyvážet na čistírnu odpadních vod. Náklady na četnost vyvážení, neúměrně 

zvyšují náklady na pořízení této varianty [4].                                             

Septik 

Je průtočná nádrž (přítok, odtok). Probíhá v ní anaerobní rozklad zachycených pevných i 

plovoucích látek. Použití je vhodné tam, kde je produkce odpadní vody nerovnoměrná a 

kolísá. Četnost vypouštění septiku je zhruba jednou ročně. V zahraničí je septik doplněný 

zemním filtrem, nebo kořenovou čistírnou ve velké míře využívaný např. v Alpách [5].  

Účinnost čištění septiku je velmi malá. Zhruba 30 %. Počet komor závisí na účinnosti 

čištění. V současné době prodejního trhu je v nabídce septik dvoukomorový nebo 

tříkomorový. Jak mi bylo sděleno odborníkem na problematiku čištění odpadní vody, 

z hlediska kvality čištění by se neměl dnes již používat septik dvoukomorový. Důvod je, že 
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odpadní vodu čistí nedostatečně. Jeho účinnost vyjádřená v procentech je pouze zhruba 14 

%, dalo by se říct, že vodu nečistí skoro vůbec. Proto se doporučuje realizace pouze 

tříkomorového septiku a vhodně zvoleného dočištění, např. zemním filtrem. Jednou z 

možností je použít např. “balený zemní filtr“, který se používá do 50 ekvivalent obyvatel. 

Jeho výhodou je konstrukce pevně zafixovaného potrubí s příslušným spádem, který má 

nahoře umístěné potrubí s přívodem vzduchu dovnitř, aby probíhala biotechnologie, 

s kolenem směrem dolů, aby dovnitř nenatékala voda a opatřený síťkou proti hmyzu. 

Výsledný efekt kombinace této sestavy (septik+balený filtr) je až 90 % účinnost.      

 

Obrázek č. 5: Možnost realizace septiku a pískového filtru se zaústěním do vodoteče [50]. 

                                  

DČOV 

 Jsou určeny k čištění odpadních vod z individuálních zdrojů znečištění od 2-50 EO pro 

rodinné domy, penziony, rekreační objekty, hotely, penziony. Pracují na principu 

biologického odbourávání znečištění obsaženého v odpadní vodě. Což je hlavní rozdíl 

oproti septiku. Účinnost čištění je 90 – 98 % při využití čistírny s membránovou 

technologií. Při aerobních procesech (za přístupu kyslíku) nevznikají žádné škodlivé látky. 

Voda je promíchávána komplexem mikroorganismů, které kyslík využívají ke svému 

životu a zároveň nám odbourávají organické znečištění, které je jejich potravou a 

substrátem k jejich rozmnožování. Vyčištěná voda je bez zápachu.  
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Kořenová čistírna 

Přírodní způsob, jehož uplatnění je hlavně při čištění splaškových odpadních vod 

z domácností, hotelů, rekreačních, restauračních zařízení, letních táborů. Jde o využívání 

samočisticích procesů probíhající ve vodním prostředí, půdním a mokřadním prostředí. 

Čistící funkci zde plní zasazené bahenní rostliny např. rákos, orobinec, blatouch, kvetoucí 

kosatec, ale také stromky a keře. Vhodně zvolená vegetace pak závisí na nadmořské výšce. 

Kořenovou čistírnu využijeme hlavně v rekreačních oblastech, kde se předpokládá nižší 

návštěva obyvatel hlavně v zimě. Důvodem je snížená účinnost čištění kořenovou čistírnou 

v tomto období. Významná je pak funkce estetická, tvoří okrasný prvek zahrady. Jsou tady 

ale větší nároky na plochu pozemku pro realizaci kořenové čistírny [6]. 

 

 

 

       Obrázek č. 6: Schéma řešení bezodtokového systému z rekreačního objektu [42] 

 

 

Legenda: 

1 – trojkomorový  septik, 2 - rozdělovací objekt, 3 - umělý mokřad osázený bažinnými 

rostlinami (2 kořenová pole, umožňující různé kombinace), 4 - kontrolní odtoková šachta, 

5 - okrasný rybníček, 6 - odpařovací plocha s porostem stromů nebo keřů, 7 - kompost 

nebo plocha na odvodňování kalů pomocí rostlin [42]. 
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2.1.1. Roční provozní náklady na provoz 

V tabulce č. 1 je pro představu vidět orientační roční srovnání nákladů na provoz. Ceny 

byly vypočítané z průměrných cen v roce 2013 a jsou propočítané na roční provoz. 

    

                                       Tabulka č. 1: Orientační roční náklady na provoz 

 

 Žumpa: roční vývoz cca 18000 Kč (12 krát cca 1500 Kč vývoz) + žádné jiné 

náklady nejsou. 

 Septik s filtrem: elektr. energie dmychadla zemního filtru 500 Kč + 2 krát ročně 

vývoz celkem cca 3000 Kč (jeden vývoz cca 1500 Kč) + výměna pískové náplně 

1500 Kč + rozbor vody 2 krát ročně 2000 Kč. 

 Domovní čistírna na ohlášení: vývoz kalu 2 krát ročně celkem 3000 Kč + elektrická 

energie 1575 Kč + rozbor vody není, je ale nutná kontrola pověřenou osobou 

celkem na rok 1500 Kč (vycházeno z ceny kontroly jednou za dva roky cca 3000 

Kč) + výměna filtru dmychadla rozpočítáno ročně 200 Kč. 

 Domovní čistírna na stavební povolení: vývoz kalu 2 krát ročně celkem 3000 Kč + 

elektrické energie 1575 Kč + rozbor vody 2 krát ročně 2000 Kč (jeden odběr cca 

1000 Kč + výměna filtru dmychadla rozpočítáno ročně 200 Kč. 
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Pokud u domovní čistírny kal nevyvážíme, ale kompostujeme, sníží se náklady u obou 

variant domovní čistírny o 3000 Kč. 

2.1.2.  Vliv intravilánu na výběr technologie čištění odpadní vody 

Vhodný způsob řešení nakládání s odpadní vodou volíme s ohledem na územní oblast. 

V případě řadové zástavby bude vhodnější upřednostnit čištění z více objektů nebo celé 

aglomerace společně. Pokud budou objekty od sebe více vzdálené a ekonomické náklady 

na jejich propojení vysoké, je vhodné posoudit variantu decentrálního řešení, které je 

tvořené skupinovými nebo individuálními domovními čistírnami. Případně septiky se 

zemními filtry a zásakem. Dalším faktorem je způsob četnosti obývání objektu. V případě 

nerovnoměrného obývání nejsou vytvořené podmínky pro biologické čištění a uplatní se 

zde spíše mechanické předčištění septikem doplněným zemním filtrem [7].  

    

                           Obrázek č. 7: Způsoby odkanalizování v intravilánu [41] 

 

Jednou z možností je také využití systému TOP-PRESS firmy Topolwater. 

Systém kombinuje výhody tlakové kanalizace a domovních ČOV. Principem je, že u každé 

nemovitosti bude realizována domovní čistírna odpadní vody se zásobníkem na vyčištěnou 

vodu a čerpadlem. Vyčištěné odpadní vody natékají z domovní čistírny do zásobníku, kde 
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se buď akumulují, pokud je majitel využívá v letním období k zálivce, nebo se pravidelně 

odčerpávají do veřejného sběrného potrubí [8].  

     

                                      Obrázek č. 8: Systém TOP-PRESS [8] 
 

Shrnutí možného řešení odvádění odpadní vody, tam kde se zatím nemůžeme napojit na 

centrální čistírnu, anebo tato možnost je i do budoucna spíše vyloučená: 

 Obec má v plánu výstavbu veřejné kanalizace s čistírnou odpadní vody 

U této varianty můžeme likvidaci splaškové vody prozatím jímkou na vyvážení, anebo 

zakoupíme levnější verzi domovní čistírny, u které je pořizovací hodnota menší než pro 

jímku (žumpu). V případě domovní čistírny už ale musíme řešit i otázku kam vypouštět 

odpadní vodu. Přikláním se tady k možnosti řešit situaci jímkou na vyvážení [9].  

 Obec nemá v plánu výstavbu kanalizace 

U této varianty uvažujme o zřízení domovní čistírny odpadní vody, přednostně 

prozkoumáme vypouštění vyčištěné vody do vhodného recipientu. V případě kdy není 

vodní tok k dispozici, posoudíme u realizace domovní čistírny možnost vypouštěné 

vyčištěné vody variantou zasakování, zálivkou. Dále vycházíme s ohledem na četnost 

obývání nemovitosti. Tato problematika je už popsaná na začátku této bakalářské práce [9].                                                                                           
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2.2. Literární přehled způsobů čištění odpadních vod v  Evropě  

V roce 2007 byla vydána publikace, kterou vydala „GWPs central and eastern Europe 

regional water partership, pod názvem Udržitelná sanitace v zemích střední a východní 

Evropy. Tato publikace je zpracovaným přehledem v oblasti sanitace odpadních vod. Podle 

průzkumu, který probíhal do roku 2007, bylo metodou dotazníku zjištěno, že v těchto 

zemích žije asi 150 miliónů obyvatel.  V obcích do 2000 obyvatel, žije asi 30 miliónů 

obyvatel a z nich je pak městskou ČOV napojeno zhruba 3.5 miliónů lidí a 1.5 miliónů pak 

na malou obecní čistírnu odpadních vod. 

 

 

                           Obrázek č. 9: Schéma čištění odpadní vody [43] 

 

 Ostatních asi 30 miliónů obyvatel není napojeno na centrální systém odvádění odpadní 

vody. Z průzkumu vyplynulo, že nejčastějším způsobem likvidace odpadních vody 

v obcích, které pak nejsou napojené na centrální čistírnu, ani obecní čistírnu, je použití 

žumpy. Tento způsob využívá asi 75% lidí.  
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Na druhém, nejčastějším způsobu se umístilo využívání biologického způsobu čištění- 

aktivace. Čištění probíhá buď na malých mechanicko-biologických čistírnách, nebo 

formou domovních čistíren. Nejvíce tuto formu čištění v domovních čistírnách využívají 

země jako Litva nebo Estonsko. Dalším způsobem čištění jsou přírodní formy. Nejčastěji 

tyto přírodní formy jsou využívané v Estonsku, České republice, Maďarsku, Polsku. 

Nejvíc jsou využívané kořenové čistírny odpadních vod, následují půdní filtry, zavlažovací 

systémy. Velmi málo tyto přírodní způsoby našly uplatnění na Slovensku a v Bulharsku 

[10]. 

2. 2. 1.  Způsob čištění splaškových odpadních vod v Irsku   

Čistota a jakost vodních zdrojů je v Irsku na srovnatelné úrovni jako v ostatních zemích 

Evropské Unie. Také v  Irsku probíhají opatření na zlepšování kvality vody pro dosažení 

cílů daných rámcovou směrnicí o vodě (WDF). Jedním z hlavních záměrů je najít řešení 

k odstraňování znečištění z bodových zdrojů, difuzního znečišťování. I v Irsku jsou oblasti, 

kde není možné napojení obyvatel na centrální čistírnu odpadní vody.  

 

Odhadem jde o 440 tisíc domů, kde se čištění odpadní vody řeší domovními čistírnami a 

septiky. Tak jako v České republice se zde řeší problém nesprávného provozování těchto 

zařízení. Vláda zavedla v roce 2012 novou legislativu na kontrolu odvádění odpadních vod 

z malých zdrojů znečištění. Všichni majitelé domů, kteří mají domovní čistírnu odpadních 

vod, je musí registrovat u místního úřadu.  

 

Výjimka platí pro majitele nemovitostí (sportovní kluby, hotely, penziony), kde je 

vypouštění odpadní vody větší než 5 m
3
 za den. Na tyto se vztahuje licence, kterou vydává 

příslušný obecní úřad podle § 4 vodního zákona v Irsku z roku 1997. Je stanovený 

registrační poplatek, který pokrývá náklady na správu a kontroly vodoprávními úřady. 

Tomu, kdo nezaplatí registrační poplatek, může mu být uložená pokuta. Kontrolu 

domovních čistíren a septiků bude provádět autorizovaný inspektor [11]. 
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2. 2. 2. Orientační srovnání způsobů čištění vody v Evropě 

Na závěr připojuji pro představu v tabulce č. 2. počet obyvatelů připojených na čistírny 

odpadních vod dle stupně čištění. Roční sledování probíhalo ve vybraném roce mezi lety 

1998 - 2009, v mezinárodním srovnání, údaje jsou vyjádřené v procentech [12]. 

 

 

        Tabulka č. 2: Orientační srovnání způsobů čištění odpadní vody v Evropě [12] 

 
 

Legenda:  

 

              ∆  Primární čištění (mechanické)  

 

              ∆  Sekundární čištění (mechanicko-biologické bez odstraňování N anebo P) 

 

              ∆  Terciární čištění (mechanicko-biologické s dalším odstraňováním N anebo P) 
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3. LEGISLATIVA 

 

3.1.  Legislativní požadavky z pohledu Evropská unie 

 

V roce 1991 začal platit jeden z legislativních nástrojů Evropské unie a to Směrnice Rady 

91/271/EHS o čištění odpadních vod. Cílem této směrnice je chránit životní prostředí před 

negativními vlivy vypouštěných odpadních vod. Směrnice vymezuje požadavky na 

odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod. Jedním z požadavků na členské 

státy bylo do roku 1993 vymezit tzv. citlivé oblasti podle určených kritérií, kde bude 

vyžadován přísnější stupeň čištění. Citlivou oblastí jsou vodní zdroje ohrožené či již 

zasažené eutrofizací a vodní zdroje vymezené pro odběr pitné vody. 

 

 Směrnice požadovala, aby členské státy byly vybaveny stokovými soustavami nejpozději 

do dne: 

-31. prosince 2000 u aglomerací s počtem obyvatel vyšším než 15000 

-31. prosince 2005 u aglomerací s počtem obyvatel v rozmezí 2000-15000 

Oblasti, které byly vymezené jako citlivé, tam byla podmínky vybavení stokovými 

soustavami do 31. prosince 1998. Dále směrnice vyžadovala, aby čistírny odpadních vod, 

dostatečně čistily odpadní vody, pro vypouštění odpadních vod dala požadavek stanovit 

emisní limity, způsob odběru vzorků, sledování jakosti vody v recipientech [13].  

 

V roce 2010 začala platnost používání kombinovaného emisně-imisního principu pro 

ustanovení emisních limitů pro kvalitativní požadavky vypouštěných odpadních vod. 

Tato problematika je popsána v Metodickém pokynu MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Ve znění 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2001 Sb. Snahou metodického 

pokynu je podrobnější výklad způsobu stanovování emisních limitů kombinovaným 

způsobem. 
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Rámcová směrnice vodní politiky 2000/60/ES Evropské unie vyžaduje, aby veškeré 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo usměrňováno dle kombinovaného 

přístupu. Podle nového nařízení platného od 1. 1. 2010 je kombinovaný přístup 

požadovaným způsobem, podle kterého vodoprávní úřady stanovují emisní limity. 

Stanovila také tzv. Emisní standardy- jedná se hodnoty, které nesmí být ve vodoprávním 

povolení k vypouštění odpadních vod překročeny [14]. 

Pro stanovení emisních limitů vodoprávní úřad přihlíží k: 

 stavu vody ve vodním toku 

 vodohospodářské bilanci současného stavu a také výhledovému stavu, informuje 

nás o situaci v daném povodí, ve kterém se zamýšlí odpadní vody vypouštět. 

 stanovisku správce povodí (požadavky, připomínky, souhrn údajů) 

 nejlepší dostupné technice (BAT) ve výrobě a nejlepší dostupné technologie při 

zneškodňování odpadních vod, vodoprávní úřad pak nesmí stanovit vyšší emisní 

limity, než jsou limity dostupné při použití nejlepší dostupné technologie  

Vodoprávní úřad při použití kombinovaného způsobu pro stanovení limitů musí zohlednit i 

další zdroje znečištění, které vyplývají z podkladů vodohospodářské bilance daného 

povodí, územně plánovací dokumentace. U žádosti o změnu rozhodnutí, které bylo již 

dříve vydáno, posoudí stávající stav. Pokud dojde k rozhodnutí, že současný stav 

nedosahuje hodnot dosažitelných nejlepšími dostupnými technologiemi, nové povolení 

nevydá. Odporovalo by to cílům dosažení lepší kvality vod [14]. 

 

3.2. Legislativní požadavky z pohledu České republiky 

 V roce 2011 bylo dle statistických údajů v České republice napojeno na kanalizaci pro 

veřejnou potřebu 82,6 % obyvatel. Cílem klasické koncepce je úplné napojení na 

jednotnou či oddílnou stokovou soustavu, principem je gravitační doprava všech 

odpadních. Ze zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb., v §3 odstavci 8 má 
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občan povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci v případech kdy je to technicky možné. 

Stále ale jsou lokality, kde to není možné nejen technicky, ale ani ekonomicky. Dalším 

legislativním nástrojem je zákon o vodách č.254/2001 Sb., který nám uvádí: „ Každý kdo 

vypouští odpadní vody do vod povrchových a podzemních, je povinen zajišťovat jejich 

zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění“. 

Vše pod dohledem vodoprávního úřadu, který má pravomoc v souladu s tímto zákonem 

stanovit další povinnosti.“Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových a podzemních, 

je povinen měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky předávat 

vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému 

odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto stanoví místo a způsob měření objemu a 

znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. 

Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět 

jen odborně způsobilé osoby“ [15]. 

 

3.2.1. Legislativa domovních čistíren odpadních vod 

 DČOV si stále více získávají svoje místo při odvádění odpadních vod.  Ve své bakalářské 

práci nastíním výčet legislativních předpisů vztahujícím se přímo k nim.  S novelizací 

zákona o vodách 150/2010 Sb., platnou od 1. srpna 2010, došlo ke změně podmínek pro 

provozování a instalaci DČOV. Proces povolovaní domovních čistíren můžeme řešit 

cestou obvyklého vodoprávního řízení s následným vydáním „Povolení o nakládání 

s vodami“a nově jednodušším způsobem na tzv. ohlášení. Metodický pokyn odboru 

ochrany vod MŽP, k nařízení vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č.229/2007 Sb. a 

nařízení vlády č.23/2011 Sb. nám definuje podmínky takto: „Kanalizace, která svádí pouze 

vyčištěné odpadní vody ze zařízení určených k individuálnímu čištění odpadních vod 

(septiky doplněné dalším stupněm čištění, DČOV), zaústěná do vod povrchových – pro 
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místo vyústění kanalizace do vod povrchových určí vodoprávní úřad hodnoty emisních 

limitů individuálně podle místních podmínek a jakosti vody ve vodním toku. Pro zařízení 

určená k individuálnímu čištění odpadních vod, ze kterých vyčištěná odpadní voda odtéká 

do takové kanalizace, platí emisní limity dané kanalizačním řádem platícím pro tento 

systém a vypouštění z každé jednotlivé DČOV do kanalizace podléhá povolení 

vodoprávního úřadu, případně ohlášení“ [14]. 

3.2.2. Povolení domovní čistírny na ohlášení 

 Pokud vyrobená domovní čistírna je označená certifikátem CE, máme dvě možnosti jak 

postupovat v souladu s legislativou. Vedle klasického způsobu, kdy nám vodoprávní úřad 

vydá rozhodnutí k vypouštění odpadních vod dle §8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a 

taktéž stavebního povolení dle § 15 vodního zákona, má žadatel možnost domovní čistírnu 

ohlásit v souladu s § 15 vodního zákona. Na tuto ohlašovanou čistírnu se vztahuje také 

zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, tak dle normy ČSN EN 

12566-3 musí mít výrobek označení CE a prohlášení výrobce o shodě, které nám říká, že 

výrobek splňuje požadavky dané normou. Jde o požadavky technické, nejsou zde zahrnuty 

požadavky vodního zákona. Pouze označení CE však nestačí, výrobce čistírny musí doložit 

i účinnost čištění při zkoušce typu [14]. 

  3.2.3. Požadavky na měření jakosti a množství vypouštěných vod 

V metodickém pokynu odboru ochrany Ministerstva životního prostředí k vypouštění do 

vod podzemních je popsán požadavek takto (dle vodního zákona odst. 5, § 38: 

  „ Na toho kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla do kapacity 50 

EO, jehož součástí je výrobek označený CE, se nevztahuje povinnost měřit jakost a 

množství vypouštěných odpadních vod. Od této povinnosti, je ten, kdo ohlašuje vodní dílo 

oproštěn.“ Důležitým bodem, ale je naopak stanovení povinnosti, jednou za dva roky 

nechat provést technickou revizi vodního díla a to odborně způsobilou osobou. Jde o 

osobu, která má pověření Ministerstva životního prostředí provádět tyto revize [16].                       
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4. ODPADNÍ VODA 

4.1. Definice odpadní vody, ukazatelé znečištění, ekvivalent obyvatel 

Odpadní voda představuje problém z hlediska znečištění a je třeba ji před návratem do 

přírodního koloběhu vyčistit, aby se nenarušila přirozená přírodní rovnováha. Odpadní 

voda, je voda, jejíž kvalitu zhoršil člověk lidskou činností, prošla výrobním procesem, má 

po použití změněné fyzikální, chemické, biologické vlastnosti (jakost, pH, teplota), voda 

odtékající z obcí, sídlišť, závodů a dalších objektů, v souvislosti s vypouštěním do 

povrchových a podzemních vod. Odpadní vody lze obecně rozdělit na několik druhů, podle 

původu vzniku a obsahu znečišťujících látek na městkou (splaškovou), průmyslovou, 

balastní, infekční.  

Složení a množství splaškových odpadních vod kolísá během dne, týdne, roku. Maximální 

a minimální hodnoty, jejích kolísání, je závislé od způsobu života obyvatelstva a režimu 

dne. Barva splaškových vod je šedá až šedohnědá. Teplota kolísá v závislosti na ročním 

období od 8-20° C v našich klimatických podmínkách. Hodnota pH se většinou pohybuje 

v rozmezí 7-8. Znečišťující látky v splaškových odpadních vodách lze rozdělit do čtyř 

skupin. Nejsou zde zařazeny všechny druhy znečištění způsobující např. mikrobiální 

znečištění, tepelné znečištění, radioaktivní látky [17,18].  

   

Látky Nerozpuštěné Usaditelné Neusaditelné Rozpuštěné Celkem 

Anorganické 

látky 

15 10 5 75 90 

Organické 

látky 

40 30 10 50 90 

CELKEM 55 40 15 125 180 

 

Tabulka č. 3: Produkce specifického znečištění v gramech na 1 EO/den dle Imhoffa  [17]       

                  

 

Mezi vybrané ukazatele znečištění, které nám vyjadřují možné dopady vypouštění 

odpadních vod na vodní ekosystémy, patří: 



Dajdová Daniela-Domovní čistírny jako jedna z možností nakládání s odpadními vodami 

 

2013 Stránka 20 
 

Biochemická spotřeba kyslíku- BSK5 

Vypouštěné biologicky rozložitelné znečištění narušuje rovnováhu kyslíku ve vodě. 

Charakter odpadní vody určí spotřeba kyslíku mikroorganismy za 5 dní ve vzorku odpadní 

vody, bez zpětného dodávání kyslíku [19]. 

Chemická spotřeba kyslíku- CHSK 

 Je vyjádřením míry obsahu látek schopných chemické oxidace. Jednou z reakcí kromě 

biochemických, může vypouštěné znečištění v odpadní vodě vázat kyslík a tím narušovat 

jeho rovnováhu v biotopu [19]. 

Nerozpuštěné látky 

 Rozlišujeme na usaditelné a neusaditelné, původu organického a anorganického. Z vody 

odstraníme mechanickou cestou [19]. 

Dusík a fosfor 

Označujeme jako živiny (nutrienty). Stimulují biochemické procesy, tvorbu a množství 

buněčné hmoty. Následkem toho vzroste spotřeba kyslíku. Ve fázi kdy dojde kyslík, nebo 

se vyčerpají živiny, biomasa odumře a je organickým znečištěním [19]. 

Základním ukazatelem pro vyjádření množství znečištění je tzv. ekvivalent obyvatel (dále 

jen „EO“). Počet EO se vyčíslí jako podíl celkového a specifického znečištění vyjádřených 

v BSK5  produkovaných za den. Pro výpočet počtu ekvivalent obyvatel se používá hodnota 

60g specifického znečištění BSK5, produkovaného jedním obyvatelem za den (populační 

ekvivalent) [20]. 

Ukazatel 

znečištění 

BSK5     CHSK TOC(Celkový 

organický uhlík) 

Celkový 

dusík   

Celkový  

fosfor 

Absolutní 

vyjádření 

60 g 109 g 40 g 12 g 2-4 g 

Koncentrační 

vyjádření 

        

300 

mg
.
l
-
 

545 

mg
.
l
-
 

200 mg
.
l
-1

 60 

 mg
.
l
-1

 

10-20 mg
.
l
-1

 

Tabulka č. 4: Průměrné hodnoty znečištění v přepočtu na 1 EO a den v koncentračním  

vyjádření  [18]       
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4.2. Produkce odpadní vody v Rakousku v porovnání s ČR 

Od spotřeby pitné vody se odvíjí produkce množství odpadní vody. Hodnoty se můžou lišit 

ve městech a vesnicích. V konečném výsledku pak koncentrace znečištění ve splaškových 

vodách závisí na potřebě pitné vody na jednoho obyvatele. Vše se odvíjí od životního 

stylu, klima, vybavenosti bytů, životní úrovně. 

 V současnosti dochází v České republice ke klesání specifické spotřeby vody. Na jednoho 

obyvatele a den se spotřeba pohybuje podle typu obce od 80 do 130 l/os/d . Průměrná 

spotřeba vody v Rakousku je v této zemi asi 135 litrů na osobu a den. Pitná voda 

k vodárenským účelům je v Rakousku čerpána 50 % z podzemních zdrojů a 50 %   ze 

zdrojů povrchových. [21]. 

 V tabulce č. 5 uvádím průměrné rozložení spotřeby vody v domácnosti v České republice 

se srovnáním spotřeby vody v Rakousku.  

 

                    Tabulka č. 5: Srovnání rozložení spotřeby vody ČR a Rakousko [21] 

       

      Legenda:  ∆  Česká republika  ∆ Rakousko      
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 Napojení obyvatel Rakouska na centrální čistírnu odpadní vody 

 

Podle rakouských statistických údajů bylo od roku 1976 – 2010 napojeno na veřejnou 

kanalizaci asi 93,9 % obyvatel. Oproti celkovému počtu napojení obyvatel v České 

republice, které bylo 82,6 %, byl počet napojení obyvatel v Rakousku o cca 11% vyšší.  

Zbývajících 6,1 % obyvatel v Rakousku řeší odvádění odpadních vod v domovních 

čistírnách, septicích a žumpách. Vyšších čísel lidí napojených na veřejnou kanalizaci 

nebude lehké dosáhnout. Stejně jako v České republice jsou v této zemi místa, kde není 

zatím technická nebo ekonomická možnost napojení na veřejnou kanalizaci. 

Odhadovaná délka kanalizační sítě je asi 89. 000 km [22]. 

Tabulka č. 6 znázorňuje počet připojených obyvatel na komunální čistírnu odpadních vod 

v Rakousku v letech 1971 – 2010. 

      

 
          

                 Tabulka č. 6: Počet připojených obyvatel na čov v Rakousku [22]                                                                                          
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5. TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN  

 5.1. Vývoj technologií od 80. let po současnost 

 Malé čistírny odpadních vod se objevily v 80. letech 20. století. Nejprve to byly ČOV pro 

rekreační a školicí střediska, hostince, atd. (do 50 EO), následně došlo ještě k dalšímu 

zmenšení, a na trhu se v tehdejší ČSSR objevily i domovní ČOV (pro 4,8,12,…EO). 

Monopolním výrobcem byl ze začátku Fortex Šumperk, brzy následovali další výrobci.  

 

Jedno měly tehdejší ČOV společné. Vnos kyslíku byl velice jednoduchý, na bázi točivého 

momentu (ať už šlo o korečky či biodisky), s nízkou účinností a vysokou poruchovostí. Šlo 

spíše o dlouhodobý vývoj v praxi (ráj pro vynálezce a zlepšovatele) a víceméně o věc 

prestižní.  

 

Vysoká poruchovost těchto ČOV byla dána především konstrukčními podmínkami. Vždy 

se jednalo o dlouhou hřídel osazenou v ložiscích, pohon byl nejčastěji řetězem 

s převodovkou a motorem umístěnými v podzemním prostoru, nezřídka přímo u hladiny 

odpadních vod. Jak známo, odpadní vody vykazují vysoké korozivní účinky, a to nejen 

vůči prosté oceli, ale i nerezovým materiálům. Přičteme – li k tomu vysoké namáhání 

převodovky, řetězu, hřídele a ložisek, výsledek je zřejmý-časté odstávky z důvodu oprav.  

 

Po roce 1990 došlo i ve vodárenství, k velkému posunu vpřed, a to díky zpřístupnění 

nových progresívních materiálů a technologií. Na trhu se objevil plast-polypropylen, dále 

vysoce výkonná a provozně odolná dmychadla a provzdušňovací elementy, umožňující 

jemně bublinovou aeraci. Toto umožnilo zcela vyloučit poruchovost točivých 

mechanických elementů (vše – okysličování, míchání, recirkulace-je zajištěno 

hydropneumaticky. Pohonná jednotka-membránové dmychadlo-je umístěno mimo 

agresivní prostředí ČOV. Vzniká nová generace čistíren odpadních vod [23]. 
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5. 2.  Rozdělení ČOV do 2000 EO 

Čistírny odpadních vod používaných v obcích do 2000 obyvatel dělíme do tří kategorií 

podle velikostí a požadavků. Každá kategorie má svoje dané požadavky. 

Kategorie do 50 EO 

Je kategorií, tzv. výrobkového přístupu. Ten chrání majitele čistírny před koupí 

nekvalitního výrobku. Počet napojených osob na tento výrobek nesmí přesáhnout 50 

ekvivalent obyvatel. Čistírny této kategorii podléhají prohlašování shody [19]. 

Kategorie 50 - 500 EO 

V této kategorii se ještě uplatní balené čistírny, ale návrh čistírny se řeší individuálně, 

nevztahuje se na ně výrobkový přístup. Jsou stanoveny emisní standardy zohledňující 

velikost a použití technologie čistíren v této kategorii [19]. 

Kategorie 500 - 2000 EO 

V této kategorii se uplatňují klasické biologické komunální čistírny. Je zde přísnější přístup 

vzhledem k jejich velikosti na emisní standardy a jiný je způsob obsluhy, která je 

zaškolená k této činnosti. [19].  

 

5.2.1. Prozkoumání záměru vypouštění vyčištěné vody z DČOV 

Možnosti vypouštění odpadních vod z domovních čistíren jsou: 

 do vod povrchových - (potok, řeka) potřebujeme souhlas správce toku (státní 

podniky Povodí, nebo Lesy ČR). Velmi důležité je zjištění údajů u Českého 

hydrometeorologického ústavu o průtocích (Q355 denní, Q průměrný roční), rozbor 

vzorku vody, posouzení ovlivnění vodního toku vlivem vypouštěné vyčištěné 

odpadní vody [24]. 

 do kanalizace - varianta instalace domovní čistírny v obci, které nemají kanalizaci 

zakončenou čistírnou odpadních vod se souhlasem majitele, správce kanalizace. Je 
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povinnost řídit se příslušným kanalizačním řádem. V něm jsou stanoveny hodnoty 

přípustného znečištění odpadních vod [24]. 

 do vod podzemních - (zasakování). Používá se tam, kde není možnost vypouštět 

odpadní vody do recipientu [24].   

 

Možnosti řešení jsou: 

1. - vypouštění na terén (zálivka): mělo by se povolit pouze ve výjimečných a dostatečně 

zdůvodněných případech, pod podmínkou, že odpadní vody budou řádně vyčištěné, aby 

neohrozily jakost podzemních vod.  Je třeba vypracovat hydrogeologický posudek.  

Pojem zálivka pak neznamená, že můžeme vyčištěnou vodu aplikovat na několik stále 

stejných stromů, keřů, rostlin na zahradě. Jde o plošnou aplikaci na dostatečně velký 

pozemek. Dále nesmíme použít na zmrzlou půdu, nebo větší sněhovou pokrývku, která je 

vyšší než 5cm. Hrozí odplavení při tání [9]. 

2. - vypouštění odpadní vody pod úroveň zemského povrchu (zasakování): povolí se pouze 

v opravdu výlučných případech, nesmí se ohrozit jakost podzemních vod. Požaduje se 

hydrogeologický posudek pro výjimečné hydrogeologické podmínky, a vložení 

dočišťovacího filtru. Není možné povolení v ochranných pásmech [9]. 

 

Dalším pojmem, který je třeba podrobněji vysvětlit je použití vyčištěné vody pro „závlahu“ 

jak uvádějí někteří výrobci domovních čistíren. Musíme si uvědomit případná rizika. 

Biologickým čištěním se sice sníží choroboplodné zárodky a viry, ale část jich je ve vodě i 

po vyčištění ve formě spór atd. Vodu musíme dále vhodně hygienicky upravit (UV lampa, 

peroxid). Vodu následně můžeme aplikovat na technické plodiny, ale důležitá je pak 

nejméně třítýdenní ochranná lhůta, kdy dochází k úhynu mikroorganismů vlivem 

slunečního záření [9].  

Je důležité zvážit všechny reálné možnosti, při rozhodnutí jak odpadní vodu z domovních 

čistíren chceme odvádět.  Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách této bakalářské 

práce, jako první uvažujeme o variantě vypouštění odpadní vody přes domovní čistírnu do 

vhodného vodního toku. Neméně důležité, pokud takový vodní tok najdeme, je zjistit, zda 
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je vhodný k tomuto záměru. Velmi podstatné, s ohledem na další možné nevhodné 

znečišťování vodního toku, je posoudit např. jeho tzv. vodnost. Jde o minimální naměřené 

průtoky vody v korytě. Pokud jsou nízké a zároveň by tohoto vodního toku přitékala 

v tomto období odpadní voda, i když „ předčištěná“, tak při zvolení domovní čistírny bez 

dalšího dočištění (biologický rybník, UV lampa), by mohlo dojít k porušení samočistící 

funkce toku, úhynu bioty ve vodním toku, narušení ekologické rovnováhy. V konečné fázi 

musíme vhodně zvolit technologii domovní čistírny, zvážit náročnost obsluhy, dále si 

propočítat provozní náklady, stavební náročnost.  

Nesmíme opomenout ani kvalitní domovní čistírnu s garancí. Určitým vodítkem nám může 

být, prohlášení výrobce o shodě, dalším znakem korektnosti je i mezinárodně uznávaná 

certifikace firmy na jakost ISO 9001 [9]. 

5. 3. Výběr vhodné velikosti čistírny 

Na prodejním trhu jsou čistírny různých velikostí. To má svůj důvod. Výrobci domovních 

čistíren uvádějí u čistíren počet obyvatel, kteří mohou být maximálně napojení na daný typ 

čistírny. Legislativa České republiky nemá v normách stanoveno jak dimenzovat prostor 

čistírny. Příkladem může být Rakousko, které má v normě danou tabulku pro dimenzování 

prostoru. Může být vodítkem pro výpočet [25]. 

 Počet EO v závislosti na objektu                  

Objekt jednotka Vztah jednotka – počet EO 

Rodinný dům 1 osoba 1 osoba= 1 EO 

Ubytovna s praním 1 postel 1 postel= 2 EO 

Hostinec bez kuchyně 1 návštěvník 3 místa= 1 EO 

Zahrádky 1 místo u stolu 10 míst= 1 EO 

Divadlo, kino 1 místo 15 míst= 1 EO 

Školy 1 žák 3 žáci= 1 EO 

Školky 1 žák 5 žáků= 1 EO 

          

                     Tabulka č. 7: Tabulka pro výpočet EO [25] 
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U hodnot v tabulce bylo vycházeno z toho, že jeden ekvivalentní obyvatel vyprodukuje 

 60 g BSK5 a z jeho činnosti vznikne 150 l vody za den [25].  

Důležitým upozorněním je vysvětlit, proč jsou čistírny vhodné až od 2 obyvatel. Čistírna 

zamýšlená pro použití jedním obyvatelem, ztrácí na významu. Jeden člověk produkuje tak 

malé množství biologicky odbouratelného znečištění ve vodě, že by nebyly vytvořeny 

vhodné podmínky pro život a fungování mikroorganismů, které nám vodu čistí. Dále 

vytvořený kal je velmi jemný a vyflotuje nám do odtoku. 

5.3.1. Posouzení nerovnoměrného látkové a hydraulického zatížení 

Kromě výběru vhodné velikosti domovní čistírny, je nezbytné zaměřit se i na případné 

 nerovnoměrné látkové a hydraulické zatížení vycházející z typu objektu, pro který čistírnu 

vybíráme, i s přihlédnutím k místním podmínkám lokality realizace umístění čistírny.  

 

Nerovnoměrné zatížení můžeme rozdělit: 

 denní nerovnoměrnost nátoku odpadní vody na čistírnu 

  nerovnoměrnost způsobená krátkodobým přerušením nátoku (dovolená) anebo 

sezónním pobytem v objektu [25]. 

  

Za místní podmínky považujme i např. vzdálenost čistírny od objektu, ta je důležitá u 

možnosti instalace dmychadla např. v garáži domu. Max. vzdálenost je 8-10 metrů. 

Dmychadla umístěná přímo v nádrži čistírny, způsobovala v minulosti jejich rezivění 

vlivem agresivity prostředí v čistírně [25]. 

Posuzuje se: 

1. Nerovnoměrnost natékání odpadní vody 

Vychází se ze zjištění, že čím menší zařízení, tím je větší nerovnoměrnost objemů odpadní 

vody. Představme si příklad vypouštění vody z vany. Velký hydraulický náraz by vyplavil 

biomasu do odtoku, čistírna by okamžitě pracovala s menší efektivitou kvality čištěné 

vody. Na tuto nerovnoměrnost myslí řada výrobců tím, že čistírna má velký akumulační 
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prostor. Na druhou stranu, někteří výrobci kapacitu akumulačního prostoru neřeší, z toho 

vyplývá menší kvalita vyčištěné vody, a uvádějí jako „výhodu“ absenci kalového prostoru. 

Kal je u těchto čistíren pravidelně vyplavován do odtoku.  Takové řešení není dle mého 

úsudku přijatelné z ekologického hlediska. Jak účelně zvolit objem kalového prostoru je 

uvedeno v jiné části této bakalářské práce [25]. 

 

2. Dlouhodobá nerovnoměrnost zatížení (např. týdenní) 

Zde se navrhuje zachování maximálního poměru mezi obvyklým zatížením a minimálním 

zatížením 1:4. Vychází z poznatku, že zatížení kalu v čistírně je navrhováno např. na 0, 15 

Kg BSK5 sušiny v aktivaci a při menším zatížení než 0.014 kg BSK sušiny dochází 

například k problémům s rozpadem vloček. V tomto případě se nabízí možnost použití jiné 

vhodné technologie, doporučením jsou technologie s nárůstovými kulturami [25]. 

 

3. Nárazová nerovnoměrnost 

Patří zde například sportovní centra se stálým provozem a vyšší návštěvností např. jednou 

týdně. U objektů s nerovnoměrným zatížením, se doporučuje prověřit způsob řešení čištění 

odpadní vody napojením na veřejnou kanalizaci [25]. 

 
                     Obrázek č. 10: Umístění čistírny u nemovitosti [49]. 
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5.3.2. Způsoby nakládání s kalem 

Každá domovní čistírna stejně jako každá větší čistírna produkuje kal a musíme řešit jeho 

likvidaci. Potřebný objem kalového prostoru vzešel z dlouhodobého sledování 

biologických čistíren Imhoffem, kde se zjistilo, že potřebný objem vyhnívacího prostoru na 

jednoho obyvatele by měl být součtem prostorů určených pro vyhnívání: 

 

 při mechanickém čištění asi 150 l/EO 

 prostor vyhnívání po biofiltrech zhruba 180-220 l/EO 

 při použití aktivace zhruba 220-320 l/EO 

 

Ze zkušenosti firmy zabývající se čištěním odpadních vod, je zřejmé, že u mechanicko-

biologických domovních čistíren se dá v praxi počítat s menším objemem což je 150 l/EO, 

a to proto, že tyto čistírny nejsou zpravidla plně vytížené a organické i anorganické 

zatížení je hlavně u rodinných domů menší, než u komunální odpadní vody. V normách 

není tato problematika dostatečně popsána, proto se při posuzování dostatečného kalového 

prostoru může vycházet dle výsledků hodnot výše uvedených podle Imhoffa [25]. 

 

Výpočet intervalu vyvážení se odvíjí od velikosti kalového prostoru. Příklad výpočtu 

intervalu vyvážení domovní čistírny pro 5 obyvatel. Čistírna je mechanicko-biologická 

pracující v aerobním režimu a anaerobním vyhnívacím prostorem. Objem usazovacího a 

kalového prostoru je 750 litrů: 

 

 

Výpočet: 5 EO x 0,79 (koeficient vzniklého objemu kalu za den v litrech na EO dle 

Imhoffa) x 365 (rok) = 1440 litrů. Při zadaném objemu 750 litrů vychází interval vyvážení 

zhruba 2 x ročně [25]. 
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                      Obrázek č. 11: Způsob nakládání s kalem [41] 

 

 Nejčastěji používané varianty nakládání s kalem jsou [25]. 

 Vyvezení čistírenského kalu fekálním vozem na nejbližší čistírnu odpadních vod, 

kde bude vhodným technologickým způsobem kal zpracován. Tento způsob není 

vždy možný v reálné situaci provést. Ne vždy máme čistírnu odpadních vod 

v dostupné vzdálenosti, odvoz fekálním vozem by nám ekonomicky neúměrně 

navýšil finanční náklady. Když si uvědomíme, že četnost vyvážení žumpy je 

minimálně jednou měsíčně a přibližné náklady na vývoz jsou cca od 1500- 2500 

Kč. 

 Dále můžeme vývoz řešit rozlitím na zemědělské pozemky, kompostováním, takto 

můžeme řešit pouze kal stabilizovaný, a musíme postupovat podle směrnic 

nakládání s tekutým odpadem [25]. 

 

Variantu jednoduchého mechanického odvodňovacího a kompostovacího zařízení navrhla 

Česká firma Asio spol. s r.o. (na obrázku č. 11). Principem je, že kal z čistírny (AS-ČOV) 
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se 2 x ročně přečerpá do odvodňovacího zařízení (AS-SUK). Zde se kal postupně odvodní. 

Takto aerobně stabilizovaný odvodněný kal se přesune do kompostéru. Tam probíhá 

prohřívání vlivem rozkladu organických látek a tím se kal hygienizuje. Následně se 

z kompostéru aplikuje do půdy. AS- NIDAPLAST je akumulační a drenážní systém 

složený z jednotlivých bloků voštinového typu. Vytvoří se akumulační prostor na 

vyčištěnou vodu z čistírny, kterou nadále můžeme použít pro zasakování nebo rozstřik 

vody po pozemku. 

                     

 
                           

                         Obrázek č. 12: Způsob kompostování kalu [26]. 

 

 

 5. 3. 3. Základní technologické složení u domovních čistíren 

  Technologické složení biologické domovní čistírny, se v principu neliší od technologické 

linky centrálních čistíren odpadních vod. Má většinou tyto hlavní části: 

 mechanická nádrž (usazovací) 

 nádrž biologického čištění 

  dosazovací nádrž 

 kalový prostor  
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 Prostor usazovací nádrže 

Usazovací prostor by měla mít každá domovní čistírna. Dochází zde k usazení nečistot 

z odpadní vody. Tento prostor slouží k vyrovnání nerovnoměrných přítoků odpadní vody a 

zároveň dochází k naředění odpadních vod obsahujících čisticí prostředky, mýdla, prací 

prášky. Sníží se tím negativní vliv čisticích prostředků na bakterie v aktivační části. 

Předpokládané snížení znečištění je cca 30%. Pozitivním výsledkem jsou i nižší hodnoty 

CHSK na odtoku. Domovní čistírny s usazovacím prostorem jsou provozně stabilnější. 

[27]. 

 

 Prostor biologické části 

 Je prostorem, kde vlivem mikroorganismů probíhá rozložení organických látek. 

 Lze říci, že čím více mikroorganismů připadá na redukci jednotky znečištění, tím je lepší 

vyčištění vody [27]. 

 

 Prostor dosazovací nádrže 

Je poslední částí čistírny, než ji vyčištěná voda opustí. Zachytí se tady např. vločky kalu, 

které sedimentují na dno a poté se odstraňují pomocí čerpadla, vytvořením proudění, kdy 

se odplaví vločky, nebo dnes nejvíc používanou mamutkou (trubka přivádějící vzduch) 

[27].   

 

 Kalový prostor 

 Čistírna by měla mít dostatečně dimenzovaný prostor pro kal. V zahraničí je kalový 

prostor přímo vyžadován, orientační objem je vypočítaný na 300 litrů na osobu. V České 

republice se bohužel někdy neklade důraz, z důvodů pořizovacích nákladů na domovní 

čistírnu na kalový prostor. Pokud kalový prostor je malý, musí se kal častěji vyvážet. 

Dostatečný objem kalového prostoru a výpočet četnosti vypouštění je popsán v jiné 

kapitole této bakalářské práce [27].   
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5. 4. Výběr technologie používané k biologickému čištění 

Důležité je rozdělení způsobu jakým se odpadní voda čistí. Obecně dělíme na procesy 

čištění podle přítomnosti kyslíku na aerobní a anaerobní. Biologickým čištěním je myšlena 

technologie odstraňování znečištění v odpadní vodě pomocí mikroorganismů. Další 

rozdělení pak podle toho jestli se mikroorganismy takzvaně vznášejí ve vznosu (aktivace) 

nebo jsou přisedlé na nějakém nosiči, pak jde o čištění s biodisky, biofiltry, nebo pomocí 

nosiče biomasy [9]. 

5.4.1.  Biofiltry 

Základ technologie tvoří mikroorganismy přisedlé na pevném podkladu zvaném bionosič. 

Odpadní voda se na něj rozstřikuje skrápěcím zařízením. Na povrchu náplně biofiltru 

časem vznikne vrstva (nános), tvořená směsnou kulturou mikroorganismů. Průchodem přes 

tuto vrstvu se odpadní voda čistí od organického znečištění. Biologický filtr je složen 

z nádrže s roštovým dnem a náplně (plast nebo přírodní kámen). Účinnost čištění je závislá 

na objemu biofiltru a volbě náplně, teplotě. Tímto způsobem lze vyčistit vodu zhruba na 

úroveň 80 – 90%. V České republice je tato varianta čištění málo využívaná. Častěji se s ní 

můžeme setkat v Rakousku, Nizozemí, SRN a USA [28]. 

                    

5.4.2. Rotační diskový reaktor (biodisky) 

 Technologie stejně jako u biofiltrů, využívá činnosti mikroorganismů přisedlých na nosiči. 

Nosič (biodisk) oproti biofiltru není skrápěn, ale rotuje (otáčí se), částečně ponořen do 

odpadní vody. Otáčením dochází k střídavému kontaktu s odpadní vodou a vzduchem, 

mikroorganismy tímto mají zajištěný přísun kyslíku i živin. Čistírna je složená z nádrže 

rozdělené na usazovací část, biozónu s disky, a dosazovací části. Výhodou  biodisků je 

stejně jako u biofiltrů schopnost mikroorganismů vyrovnat se, se změnami v chemickém 

složení odpadní vody. V poslední době je tato technologie bohužel na sestupu, možnou 
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příčinou je nesprávné použití čistírny na místě s vyšším zatížením BSK nad 400mg/l. 

Vhodné je čistírnu využít kde je odpadní voda méně znečištěná, do 100mg/l. Tady je 

využití technologie čištění s biodisky ideální, dosažené hodnoty BSK na odtoku jsou i pod 

10mg/l. Použití čistírny s aktivací ve vznosu by naopak nedosahovalo v tomto případě tak 

výborných výsledků. V současné době jsou na trhu nabízené čistírny, využívající 

kombinaci aktivace a nárůstových kultur, důvodem je hlavně finanční náročnost [4]. 

 

        

                     

                        Obrázek č. 13: DČOV s biokontaktorem DČB 4 [45]          
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5.4.3. Aktivace    

Způsob čištění je založený na bakteriích, které se vznášejí v odpadní vodě. Proces probíhá 

v aktivační části domovní čistírny, která je provzdušňována za pomocí dmychadel a 

zároveň nám bakterie udržuje ve vznosu. Bakterie potřebují ke svému životu kyslík, který 

dýchají a zároveň jsou živiny obsažené v odpadní vodě, jejich potravou, které tímto 

rozkládají a vodu čistí. Domovní čistírny s touto technologií tvoří větší část nabídky 

výrobců čistíren.  Při správném provozování čistírny je vysoká účinnost čištění zhruba 90 – 

95 %. [28]. 

 

 

     

                       

                                 Obrázek č. 14: Schéma aktivačního procesu [46] 

  

 

 



Dajdová Daniela-Domovní čistírny jako jedna z možností nakládání s odpadními vodami 

 

2013 Stránka 36 
 

5.4.4. Kombinace aktivačních procesů a nárůstových kultur 

Spojuje výhody aktivačních procesů a nárůstových kultur. Většinou vložením nosiče 

biomasy. Velikost nosiče biomasy je závislá na počtu velikosti čistírny. Ve výsledku jde o 

stabilní vysoce efektivní proces, který je schopný lépe a kvalitněji odbourat znečištění 

z odpadní vody, a tím je i snížena produkce čistírenského kalu. Využijeme všude tam, kde 

chceme navýšit kvalitu odtokových parametrů vyčištěné vody [4].  

 

Na obrázku č. 15 je kombinace aktivace s vloženým nosičem biomasy.   

   

            

                          Obrázek č. 15: Čistírna s nosičem biomasy [29] 

 

 

 Legenda:  A- usazovací a kalový prostor, B- aktivace, C-nosič biomasy, D-akumulační prostor, E-

dosazovací prostor,  F- mamutka   H-hladina vody (max., min) 
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Další variantou možností čištění odpadní vody může být dodatečné napojení biologického 

dočišťovacího filtru vedle domovní čistírny, tak jak je ukázáno na obrázku č. 16. 

 

 

               Obrázek č. 16: Napojení biologického filtru k čistírně [44] 

 

Biologický filtr je určen k dočištění odpadní vody jako druhý stupeň čištění odpadní vody, který je 

umístěný za čistírnu nebo septik. Je využitelný jako náhrada za pískový filtr. Přítokovým 

potrubím je přivedená přečištěná odpadní voda do spodní části filtru, stoupá přes jednotlivé 

vrstvy filtračních náplní a následně odtéká z filtru odtokovým potrubím.  

 

Složení filtru: 

Ve střední části filtru je uložena filtrační vrstva, která je tvořena soustavou filtračních 

rohoží s různým účinným povrchem (nízké, střední a vysoké hustoty) na něm se vytvoří 

biomasa, jež podporuje proces kvality vyčištěné vody [44]. 
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5.4.5. Shrnutí výhod a nevýhod uvedených technologií 

V tabulce č. 8 jsou stručným způsobem popsány výhody a nevýhody zvolených technologií 

čištění. 

 
Technologie Výhody Nevýhody 

Aktivace 

Vysoká kvalita čištění 

Nízká spotřeba energie 

Nízké nároky na obsluhu 

Jednoduchost technologie 

Nízká cena pořízení 

Mikroorganismy citlivé na 

nepříznivé vlivy a desinfekční 

prostředky a nerovnoměrnost 

nátoku odpadní vody 

 

Nevhodné pro   nepravidelný 

provoz objektu 

 

Biofiltry 

Odolnost mikroorganismů 

Při správně dimenzovaném filtru je 

vysoká účinnost čištění 

Zvládají nerovnoměrný nátok 

Nízké náklady na provoz 

Větší spotřeba energie 

Složitější řízení čerpadel 

Nezbytné zajistit odvětrání 

Větší prostor nádrže 

Nevhodné pro   nepravidelný 

provoz objektu 

 

Rotační diskový 

reaktor (biodisky) 

Odolnost mikroorganismů. 

Spolehlivý provoz 

Jednoduchost provozování 

 

 

 

 

Mechanické součástky (disky, 

převodovky)náchylné 

k poruchám 

V zimě může zamrznout 

Nebezpečí zabahnění filtru 

delším provozem, tím nefunkční 

Nutno odvětrání a v zimě použít 

topné těleso 

Vyšší provozní náklady 

 

               

                       Tabulka č. 8: Shrnutí výhod a nevýhod technologií Dčov 

 

5. 5. MBR, SBR, TOPAS. Příklady domovních čistíren odpadní vody. 

V této kapitolu je popsaná základní typová varianta domovních čistíren od českých 

výrobců na našem trhu. 
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5.5.1. Domovní čistírna s membránovou technologií (MBR)  - AS 

VARIOcomp K-  výrobek firmy Asio 

Domovní čistírny s membránovou technologií patří mezi čistírny s vyšší úrovní čištění. 

Jsou určené pro čištění odpadních vod z trvale obývaných objektů, pro 3 až 25 EO. Využití 

je všude tam, kde jsou vyšší nároky na kvalitu vyčištěné vody, kde se uvažuje o recyklaci 

vody, pro využití vody na závlahu. Tato technologie byla s úspěchem ověřená ve světě 

(Francie, Velká Británie, Nizozemí). Membránová technologie vyčištěnou odpadní vodu 

zbaví většiny virů a bakterií. Malou nevýhodu je, že membrána nezachytí dusičnany a 

dusitany, a v případě, že odpadní voda obsahuje vyšší koncentraci rozpuštěných 

organických látek, vede to k zarůstání membrán. Jinak je tato technologie na velice vysoké 

úrovni kvality, vyčištěná voda je srovnatelná s dešťovou vodou. Využití membránové 

technologie v kombinaci s dalším stupněm čištění odpadní vody (reverzní osmóza) se 

využívá v zemích s nedostatkem vody (JAR, Izrael) na úpravu pitné vody [29, 5]. 

 

 Tato čistírna VARIOcomp K-ULTRA spolu s dalším výrobcem firmou Envi-Pur a její 

čistírnou Bio-Cleaner s MBR technologií, patří v této kategorii mezi nejlepší výrobky na 

našem trhu. 

 

Typické parametry vyčištěné vody z čistírny s membránami jsou velice nízké, což je velký 

potenciál ve využívání MBR technologií v decentrálním způsobu čištění odpadní vody [5]. 

 

Parametr BSK5 mg/l CHSK mg/l NL mg/l NH4-N 

(amonný 

dusík) 

P (srážení 

fosforu)mg/l  

Hodnota  <5 <25 <1 <1 <0,3 

                                 

                      Tabulka č. 9: Parametry čištění MBR čistíren [5] 
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 Popis průběhu čištění:  

 

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru, kde je zbavena plovoucích a usaditelných 

látek. Z usazovacího prostoru natéká přepadem předčištěná voda do aktivačního prostoru, 

který slouží k biologickému čištění. Do tohoto prostoru, je osazen membránový modul. 

V jeho spodní části je uložen aerační systém, který slouží pro k vhánění kyslíku do 

aktivační nádrže a k čištěním membrán. Nad membránovým modulem je umístěno 

čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes filtrační membrány a odvádí ji do odtoku. 

Výhodou řešení je akumulační prostor v celém prostoru čistírny, který je určen 

k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny. Přebytečný 

aerobně stabilizovaný kal je odtahován do usazovacího a kalového prostoru. V případě 

havarijního stavu (ucpání membrán, porucha čerpadla) odtéká voda přes dosazovací nádrž 

do odtokového žlabu [29]. 

 

       

                                   Obrázek č. 17: Čistírna s MBR modulem [29]. 

                                 

 

Legenda: A- usazovací a kalový prostor, B- membránový modul, C- aktivace, 

                D- akumulační prostor, E- dosazovací prostor, F- odtok, H- hladina (max., min.) 
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              Obrázek č. 18: Funkce membrány a membránová čistírna [29]    

  

5.5.2. Domovní čistírna pracující na principu SBR- AZ Klaro PZV 

výrobce firma Asio 

Zařízení typu SBR (sekvenční biologický reaktor) je druh aktivační čistírny. Vychází z 

čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu a její výhoda, je v mikroprocesorové 

jednotce, která řídí optimalizaci provozu procesu čištění. Nádrž čistírny sestává ze dvou 

částí a to kalové nádrže s vyrovnávacím prostorem a nádrže, ve které probíhá aktivační 

proces tzv. SBR reaktor. Technologie pracuje bez dosazovací nádrže. U hladiny se vytvoří 

rozhraní mezi kalem a vyčištěnou vodou, a čistou vodu můžeme odebrat. Jde o 

technologické řešení, které zajišťuje vyrovnávání nepravidelných přítoků. Čistírnu lze 

doplnit zařízením ke srážení fosforu, nadávkuje se chemikálie do SBR reaktoru. Dále 

možno doplnit UV hygienizací odtokové vody. Technologii mikrofiltrace můžeme 

nainstalovat i do septiku. Vhodná pro odpadní vody z domácností, rekreačních objektů, pro 

vypouštění do vod podzemních. Výhody: nejefektivnější způsob čištění, odtokové hodnoty 

kvality vyčištěné vody jedny z nejlepších, menší produkce kalu, legislativně jde o čistírnu, 

kde nám bude stačit k povolení žádost na ohlášení, máme i možnost instalace dálkového 

sledování provozu čistírny [30]. 



Dajdová Daniela-Domovní čistírny jako jedna z možností nakládání s odpadními vodami 

 

2013 Stránka 42 
 

               

                  Obrázek č. 19: Čistírna s mikrofiltrací AZ-KLARO PZV   [30]            

 

                       

                     

 Fáze SBR reaktoru  

1) nátok do SBR reaktoru, kde se promíchá odpadní voda s aktivovaným kalem, 

2) provzdušňování a míchání v reaktoru – k biologickému čištění 

3) sedimentace, kdy dochází k oddělení aktivovaného kalu od přečištěné odpadní vody 

4) odtah vyčištěné vody a vytvoření akumulačního prostoru pro nátok odpadní vody [30] 

                                 

 

 

                    Obrázek č. 20: Schéma fází čištění SBR reaktoru [30]                                      
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5.5.3.  Aktivační čistírna  TOPAS-  výrobce firma Topolwater  

Čistírny Topas jsou určené pro rodinné domy, hotely, penziony, chaty. Patentovanou 

technologií je střídání dvou fází čištění odpadní vody a to fáze průtočné a regenerační. 

Dodávané jsou ve velikostech 5- 300 EO. Technologie je kombinací kontinuálního a 

diskontinuálního čištění. Topas v průtočné fázi pracuje jako kontinuální čistírna, zpětná 

fáze je převzatá z principu SBR. Výhody: vyrovnávací nádrž na přítoku zajišťuje stabilní  

účinnost čištění, zvládá rekreační provoz 3 až 4 měsíce bez přítoku splašků, nepracuje 

s anaerobním prostředím, nejde cítit, čistírna si provádí údržbu sama, tak že odčerpá 

přebytečný kal z aktivace, čištění dosazovací nádrže, automatické praní pískového filtru. 

V první průtočné fázi dochází k čištění odpadní vody a následnému odtoku čisté vody. 

V druhé fázi dochází k regeneraci aktivovaného kalu. Čistírny se dají doplnit o pískový 

filtr, akumulační nádrž, zařízení na srážení fosforu atd. [31]. 

 Na obrázku č. 21 je vidět jak pracuje pískový filtr ve fázi filtrace a čištění. Pískový filtr je 

vestavěný v čistírně a jeho regenerace probíhá čištěním vzduchem několikrát denně. 

Účinnost čištění při použití pískového filtru je 98% [51]. 

 

                     Obrázek č. 21: Provoz pískového filtru [51] 
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Popis průběhu čištění průtočné a regenerační fáze: 

 

 Čištění odpadní vody 1. fáze 

Odpadní vody natékají do akumulační nádrže, kde se usadí hrubé nečistoty. Předčištěná 

odpadní voda je pak přečerpávaná přes filtr hrubých nečistot do aktivační nádrže, kde 

probíhá proces čištění. Následně je směs vyčištěné vody a kalu načerpána do dosazovací 

nádrže, kde kal sedá ke dnu a otvorem ve spodní části nádrže, propadá zpět do aktivační 

nádrže. Vyčištěná voda stoupá k hladině, a přepadá do nádrže pískového filtru. Z mezidna 

pískového filtru odčerpávána do odtoku čistírny. V průtočné fázi dochází zároveň 

k provzdušňování nečistot, aby nedošlo k jeho ucpání a k provzdušnění kalojemu [32]. 

 

 

                           

                             Obrázek č. 22: Průtočná fáze Topas [32] 
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 Čištění odpadní vody 2. fáze   

 

V této fázi je odtahován kal do kalojemu, provzdušní se všechny části čistírny, které byly 

v klidu, tím dojde k celkové údržbě čistírny. Probíhá 3 až 5 krát denně. 

Při minimálním přítoku splašků nastává fáze regenerace. Dochází zde k odčerpání 

usazeného přebytečného kalu z aktivační nádrže společně s vyčištěnou vodou do kalojemu. 

Tady kal sedimentuje a v horní části propadá zpět do akumulační nádrže, která se 

provzdušňuje. V této fázi dochází k provzdušňování a rozmělňování usazených hrubých 

nečistot dosazovací nádrže a odtahu plovoucích nečistot z jejího povrchu zpět do aktivace. 

Zároveň začíná automatické praní náplně pískového filtru [32]. 

 

 
                              

                                   Obrázek č. 23: Regenerační fáze Topas [32] 
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5. 6. Problematika provozování čistírny, náročnost obsluhy, povinnosti 

majitele. 

Problematika náročnosti obsluhy patří mezi velmi důležité kritéria finálního výsledku 

kvality vyčištěné odpadní vody z domovní čistírny. Lze mít na pozemku čistírnu, která 

těch vynikajících kritérií dosahovat bude, podmínkou je ovšem perfektní znalost provozu, 

nebo naopak si pořídíme čistírnu, která bude dosahovat nižších výsledků kvality vyčištěné 

vody, ale nároky na znalost obsluhy budou minimální [9]. 

 

Obecně se dá proces fungování popsat v souvislosti s: 

 technickou úrovní čistírny (kompromis mezi spolehlivostí, účinností a cenou, 

odborná kontrola) 

 provozovateli čistírny (svědomitý majitel čistírny se znalostí obsluhy čistírny) 

 možnosti kontroly provozu čistírny servisní firmou 

 legislativní kontrole [33]. 

 

Z provozní praxe a dlouhodobých zkušeností výrobců domovních čistíren a servisních 

firem, je stěžejním problémem nezájem majitelů čistíren o obsluhu. Důkazem je zkušenost 

firmy zabývající se čištěním odpadní vody a výrobou domovních čistíren. Při kontrolní 

návštěvě bylo zjištěno, že tři čistírny z pěti nebyly zapnuty. Důvod byla uvedena úspora 

provozu. Dalším negativním zjištěním bylo neúměrně vysoké použití desinfekčního 

prostředku v penzionu pro 20 lidí, kde byla spotřeba Sava 1 litr na jeden den [33].  

Na jedné straně stojí precizní majitel, který věnuje obsluze velkou pozornost, na druhé 

straně je tady laxní přístup druhého typu majitele, který neotevře víko čistírny, snad až 

v momentu když zjistí, že čistírna nefunguje. Problémy se správným provozováním 

vycházejí také z toho, že majitel nebyl dostatečně informován o tom jak se o čistírnu starat. 

Důležitá je i disciplína a znalost toho co správné funkci čistírny škodí. Do čistírny je 

zakázáno vypouštět léky, barvy, ředidla, neředěné kyseliny a zásady. Desinfekční 

přípravky se smí používat v malé míře a informovat se o vhodných a nevhodných pro 
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použití v domovní čistírně. Dokážou sice zlikvidovat viry a bakterie v domácnosti, ale 

zároveň nám vyhubí i baktérie v čistírně, které nám odpadní vodu čistí. Do čistírny nepatří 

tuky a oleje rostlinného nebo živočišného původu. Rozkladem okyselí odpadní vodu a 

škodí biologickým procesům. Způsobují i technologické problémy, kdy se tuky lepí na 

spínací plováky. Nedoporučuje se používat drtiče odpadků. Čistírnu zatěžují velkým 

množstvím nerozpuštěných látek a velkým množstvím vody. Důležité je nezahltit čistírnu 

nepřiměřeným množstvím nejen saponátů, ale i tenzidů při nárazovém praní prádla. Dále 

do čistírny nesmíme vypouštět vody z kondenzačních kotlů [34].  

 

5.6.1. Způsob provozování kontroly domovní čistírny 

Z hlediska metodiky provozování existují již výše uvedené možnosti a to, buď že 

čistírnu provozuje uživatel, nebo čistírna je provozována profesionálním provozovatelem. 

V případě řešení realizace čistíren plošně v rámci jedné lokality, se nabízí jako 

nejekonomičtější a hlavně co se týká efektivity provozu čistíren nejlepší řešení, 

telemetricky sledovat provoz domovních čistíren.  

 

Čistírna provozovaná uživatelem 

 nejčastěji využívaná. Plyne z neochoty majitele platit za provoz servisní firmou 

 v  Rakousku se snažili zmírnit důsledky nesprávného provozování jednou za tři 

roky povinností posudku autorizované osoby na stav čistírny [33]. 

 

Čistírna provozovaná provozovatelem 

 tento způsob začíná být častější 

 v Rakousku ten kdo si nechá čistírnu provozovat dodavatelskou firmou, je oproštěn 

od povinnosti předkládat posudek o provozování 

 nejlepší systém provozuje Sasko, kde systém kontroly počítá s účastí obce 

 Obec je pak zodpovědná za správnou likvidaci čistírenského kalu [33]. 



Dajdová Daniela-Domovní čistírny jako jedna z možností nakládání s odpadními vodami 

 

2013 Stránka 48 
 

5.6.2.  Základní povinnost kontroly majitelem 

Majiteli domovní čistírny je po realizaci čistírny předána technická a provozní 

dokumentace. Od stručného návodu k používání, záručního listu, návrhu pro provoz 

dmychadla, až po návrh provozního řádu a provozní deník, případně i dokumentaci 

dávkovacího zařízení na snížení obsahu fosforu. Z legislativy vyplývá, že čistírna je 

vodohospodářským dílem, proto má majitel povinnost vést o tomto díle provozní záznamy, 

provádět pravidelnou kontrolu a výsledky má povinnost zapisovat do provozního deníku a 

při kontrole předkládat k nahlédnutí.  Majitel má povinnost po proběhnutí kontroly 

informovat sám vodoprávní úřad a případné zjištěné závady odstranit do 60 dnů. 

 

 

 Vizuální kontrola 

Základem péče o čistírnu je vizuální kontrola. Otevře se víko čistírny a pohledem se 

zkontroluje funkce provzdušňování, jestli jsou v provozu mamutky, čerpadlo, pokud je 

zanesený odtokový žlab, tak provádíme odstranění nánosů a nečistot pomocí kartáče. 

Pokud máme instalovaný koš na nečistoty, který bývá umístěný u vtoku odpadní vody do 

čistírny, musíme jej vyčistit také. Zkontrolujeme vyflotovaný kal v dosazovací nádrži. Jde 

o shluk kalu, který se nám vytvoří stoupáním částic kalu, který by nám při úniku do odtoku 

zhoršil jakost vyčištěné vody.  

 

Jednou měsíčně vyčistíme filtr dmychadla, jeho čistota je nezbytná pro správný provoz 

dmychadla. Závěrem posoudíme celkový stav čistírny. Pokud je třeba, provedeme zkoušku 

koncentrace aktivovaného kalu, a následně čistírnu odkalíme, pokud je třeba. Při variantě 

čistírny na vodoprávní povolení, dvakrát ročně odebíráme vzorek vyčištěné vody. Pokud je 

čistírna realizována na tzv. ohlášení, má majitel povinnost zajistit si jednou za tři roky 

kontrolu celkového stavu čistírny osobou odborně způsobilou k této činnosti. První 

kontrolní návštěvu se doporučuje realizovat do 6 měsíců od stavby čistírny. [34].    

 



Dajdová Daniela-Domovní čistírny jako jedna z možností nakládání s odpadními vodami 

 

2013 Stránka 49 
 

Četnost úkonů kontroly čistírny   

 

V tabulce č. 9 uvádím orientační rozložení četnosti kontroly čistírny (základní povinnost). 

Rozsah kontrol je uveden v návrhu provozního řádu k čistírně. 

 

Kontrola rozvaděče  Doporučeno denně 

Kontrola dmychadla Doporučeno denně 

Kontrola usazených nečistot Doporučeno jednou týdně 

Kontrola a o odběr kalu z aktivační nádrže Doporučeno jednou týdně 

Kontrola a vyčištění filtru čerpadla Doporučeno jednou za dva měsíce 

Kontrola aktivovaného kalu Doporučeno jednou měsíčně zkontrolovat  

Odkalení čistírny Dle potřeby podle zkoušky koncentrace 

kalu 

                     

                           Tabulka č. 10: Základní povinnost kontroly čov [34] 

  

 

Příklad formy zápisu v provozním deníku  

 

Do provozního deníku se zpravidla zapisují tyto základní údaje uvedené v tabulce č. 11. 

 

Datum chod čov 

ruční/automat 

Množství 

kalu v 

aktivaci 

Čištění/výměna 

filtru 

dmychadla 

Množství 

kalu 

v kalové 

části 

Odvoz 

kalu 

množství 

Popis 

činnosti 

a podpis 

                      

                            Tabulka č. 11: Příklad zápisu v provozním deníku [34] 
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5. 6. 3. Kontrola aktivovaného kalu 

 Pravidelná kontrola stavu aktivovaného kalu je hlavní a důležitou částí pro správný provoz 

čistírny a kvalitu vyčištěné vody. Pomocí Imhoffova kužele (nebo odměrný válec) a 

naběráku odebereme vodu z aktivačního prostoru a nalijeme do odměrného válce o obsahu 

1 litr. Během odběru musí probíhat aktivační fáze. Odebraný vzorek postavíme na rovnou 

plochu a 30 minut necháme sedimentovat. 

 

Důležité je, aby při odebírání vzorku kalu z aktivační nádrže, probíhalo provzdušňování 

této nádrže. Koncentrace kalu a odpadní vody musí být rovnoměrně promíchávána pro 

správnost posouzení množství kalu [34]. 

                                                  

   

                                Obrázek č. 24: Fáze sedimentace [47] 
                                                       

 

 Optimální koncentrace aktivovaného kalu: 

 

Objem usazeného kalu je 1/3 až  1/2 z odebraného množství. Tento výsledek značí správné 

množství mikroorganismů v aktivačním prostoru. [34]. 

Hodnota 1/2 množství kalu je mezní hodnotou, pokud ji kal dosáhne, musíme ihned 

odkalit. 
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 Nízká koncentrace kalu 

 

Nízkou koncentraci mikroorganismů poznáme, pokud je objem kalu v odměrném válci 

nižší než 1/3 odebraného množství, to znamená, že mikroorganismů je v aktivaci ještě 

málo a není třeba čistírnu odkalovat [34]. 

 

 Vysoká koncentrace kalu 

 

Pokud je objem usazeného kalu větší než ½ celkového odebraného množství, znamená to 

přebytek mikroorganismů a v tomto případě je důležité snížit množství kalu [34]. Pokud 

nám nevznikne rozhraní mezi vodou a kalem, znamená to, že se zatím nevytvořil 

aktivovaný kal. Jde například o dobu náběhu čistírny po uvedení do provozu cca 8 týdnů. 

Příčina může být ale v jednorázovém vypuštění většího množství čisticích prostředků.  

Pokud se aktivovaný kal neusadí ani po 30 minutách, jde o mladý kal, který je jemný, a 

proto nám nesedimentuje. Po zapracování čistírny se tento stav upraví. Špatná 

sedimentační schopnost kalu, ale může značit i přítomnost např. toxické vody. 

Sedimentační schopnost kalu můžeme upravit koagulanty. Barva aktivovaného kalu nesmí 

být černá ani šedá [34]. 

5.6.4.  Odběr vzorků 

 Povinnost odebírat vzorky nám stanoví vodoprávní úřad, je velice důležité sledovat 

složení odpadní vody pro informaci o správném provozování domovní čistírny. Analýzu 

provádí akreditovaná laboratoř na rozbor odpadních vod. Je nutné dopředu zjistit 

v laboratoři informace o počtu odebraných vzorků a způsobu odběru. V odebraném vzorku 

se analyzují různé ukazatele. Základním ukazatelem je stanovení BSK5- pětidenní 

biologická spotřeba kyslíku, déle pak CHSK- chemická spotřeba kyslíku, a obsah 

nerozpuštěných látek (NL). Návod jak vzorek odebírat a na kterém místě, je součástí 

návodu k použití domovní čistírny [34]. 
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5.6.5. Porucha domovní čistírny 

Jak je důležitá pravidelnost kontroly lze demonstrovat na fotografiích při mé návštěvě u 

majitele této domovní čistírny. Jde o čistírnu Topas 5 v základní verzi bez pískového filtru, 

s vyústěním do vodoteče. Je umístěna u rodinného domu, v provozu pět let. Provoz čistírny 

byl po celou dobu bezproblémový, bez poruch, čistírna byla pravidelně kontrolovaná 

servisní firmou. 

 

 Čistírna je vhodně umístěná dále od nemovitosti cca 10 metrů. Okolní stromy poskytnou 

časem dokonalé zastínění domovní čistírny. To je vhodné zejména proto, aby čistírna 

nebyla v letních měsících neúměrně vystavena vysokým slunečním teplotám. Stromy musí 

být umístěné ve vhodné vzdálenosti, aby kořenový systém nenarušil čistírnu. 

Mikroorganismy odbourávající znečištění z odpadní vody jsou citlivé nejen na velmi nízké 

zimní teploty, ale také vysoké letní teploty. 

 

 V době mezi kontrolou došlo k poruše provozu čistírny. Ucpala se přečerpávací mamutka 

(hadice) k odčerpání přebytečného kalu. A dále byla zlomená a ucpaná mamutka (hadice) 

určená k načerpávání odpadní vody do uklidňujícího válce (dosazováku). Čistírna přestala 

přečerpávat vodu z akumulační nádrže. Na obrázku vidíme prázdnou nádrž kalojemu, což 

by nemělo nastat. Při oddělání mamutky z čistírny k jejímu pročištění, bylo vidět jak je 

zlomená a ucpaná nečistotami.  

 

Zajímavostí je, že domovní čistírna pokud je provozována správně, není po otevření cítit 

odpadní vodou. U této byl po otevření cítit slabý závan odpadní vody. Jak mi bylo 

vysvětleno, toto by nenastalo, pokud by byla čistírna bez poruchy. Takže zápach je také 

signalizací poruchy provozu. Důvodem může být, že v čistírně došlo k vytvoření 

anaerobních podmínek, a to by nemělo nastat, jelikož je čistírna neustále provzdušňována.         
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                       Obrázek č. 25: Umístění čistírny Topas 5 EO v terénu (foto autor) 
          

 

                  

         
                         

                         Obrázek č. 26: Pohled do čistírny Topas 5 EO (foto autor) 
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                         Obrázek č. 27: Akumulační nádrž (foto autor) 

 

 

        
                       

                        Obrázek č. 28: Poškozená mamutka (foto autor) 
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Po zjištění příčiny poruchy domovní čistírny, byla provedena výměna poškozené 

mamutky, a pročistila se i druhá mamutka k přečerpávání vody do kalojemu. Závada byla 

odstraněna. Proběhlo komplexní zkontrolování celé čistírny, aby se vyloučily případné 

další závady. Jako nevýhoda se může časem projevit umístění dmychadla přímo v nádrži. 

Vlivem agresivního prostředí odpadní vody by mohlo docházet k rezivění. 
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6. VLIV VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Většina našich odpadů, které produkujeme, má podobu odpadní vody. Je celosvětovým  

problémem současné doby. Tyto vody jsou čištěné v čistírnách odpadních vod, a následně  

jsou vypouštěné většinou do řeky. Bohužel je není vždy možné čistit k dokonalosti. Pokud 

budeme čištění odpadní vody řešit decentrálním způsobem, je třeba si uvědomit, že i tato 

varianta, při vypouštění do recipientu, může ovlivnit odtokové poměry. Po každém 

čistírenském procesu zůstává ve vyčištěné vodě ještě tzv. zbytkové znečištění, které by 

dále mělo být odstraněné procesem samočištění. Rizikovým faktorem jsou živiny. 

Množství nutrientů (fosfor a dusík) ve větší koncentraci způsobí např. eutrofizaci vodního 

útvaru [35]. 

 

 Využití domovních čistíren může mít vliv na snížení jakosti vody ve vodním toku. Hlavně, 

pokud by byla realizace čistíren použitá plošně. V této souvislosti je důležité volit 

odtokové hodnoty s ohledem na celkový počet řešených obyvatel zájmové oblasti. Zde je 

možno uplatnit například i přísnější emisní požadavky na kvalitu vyčištěné vody, než je 

požadována pro velikost čistíren do 50 obyvatel. Pokud jsou vypouštěné vody 

z domovních čistíren vypouštěné do jednoho stejného recipientu, může vodoprávní úřad 

povolit napojení obyvatel jen na začátku horního toku a další možné připojení dalších 

obyvatel níže po toku omezit, aby se nekoncentrovalo znečištění ve vodním toku.  

 

 

Vlivem znečištění přidávaným do vodních zdrojů ničíme nejen ekosystémy, kvalitu vody, 

ale např. i estetickou a rekreační funkci vodní krajiny. Říční krajina zůstane zřejmě i 

nadále největším recipientem odpadních vod. Čistírenské technologie jsou neustále 

vyvíjeny a zlepšují se, ale celková zátěž říční krajiny zůstane [35]. 
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Požadavky na kvalitu vypouštěných vod 

   Škodlivý vliv na povrchovou vodu lze popsat: 

 Zanášení koryt usaditelnými látkami (znečišťování břehů) 

 Organoleptické a estetické závady 

 Vyčerpání rozpuštěného kyslíku, hlavně mikrobiálním rozkladem 

 Epidemiologické znečištění vlivem patogenních organismů (bakterie, viry) 

 Vliv látek, které způsobují eutrofizaci vody 

 Škodí změna teploty vypouštěných odpadních vod (oteplené vody) [36]. 

 

Eutrofizací  

 Eutrofizací se označuje proces znehodnocení kvality povrchových zdrojů vody (řeky, 

jezera, rybníky, vodní nádrže). Jde o složitý proces negativního obohacování vody živnými 

minerálními látkami, které jsou příčinou zvýšení biologické produkce. Eutrofizací je 

většinou myšlena zvýšená koncentrace sloučenin dusíku a fosforu. Tato eutrofní voda je 

nezávadná do doby, než se biologickou činností baktérií, sinic, řas, živočichů začne její 

kvalita zhoršovat [37]. 

 

Znečištění 

 Znečištěním je myšlený stav, kdy se původní chemické, fyzikální, biologické vlastnosti 

vody změní tak, že původní hospodářské využití je minimální [38]. 

 

Samočištění 

Je souhrn přirozeně probíhajících procesů na biotopu, pomocí nichž se postupně povrchové 

vody zbavují znečišťujících prvků. Probíhá na základě fyzikálních, chemických, 

biochemických, biologických pochodů. Jejich účinnost závisí na koncentraci rozpuštěného 

kyslíku, organických látek, teplotě vody, organismech. Svoji významnou roli uplatňují i 

rozpuštěné a nerozpuštěné látky, které jsou potravou pro vodní organismy podílející se na 

procesu samočištění.[39]. 
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6.1.1 Snižování průměrné koncentrace živin v evropských povrchových a 

podzemních vodách 

Průměrná koncentrace živin v řekách v Evropě se snížila asi o 9%. Sledování probíhalo 

v měřících profilech v letech 1992 – 2008. Došlo ke snížení hodnoty koncentrace 

dusičnanů 2,4 až 2,9 mg/litr. Hlavně vlivem snížení používání dusičnanů v zemědělství.  

Průměrná hodnota koncentrace orthofosforečnanů v řekách Evropy se začala snižovat 

v posledních dvaceti letech. Největší pokles byl naměřený v letech 1992 – 2008. Zde byl 

zaznamenán pokles až o 47%. Došlo i ke zlepšení kvality vody v jezerech, kde byly 

koncentrace orthofosforečnanů snížené o 26%. Ke zlepšování situace výrazně přispívá 

zlepšení v oblasti čištění odpadních vod. Nové technologie a legislativní opatření 

přispívající k ochraně vodních zdrojů [40]. 

 

 
                             

                              Obrázek č. 29: Schéma eutrofizace [48] 

 



Dajdová Daniela-Domovní čistírny jako jedna z možností nakládání s odpadními vodami 

 

2013 Stránka 59 
 

9. ZÁVĚR 

Dá se říct, že domovní čistírny odpadní vody vznikly spojením techniky a přírodních 

procesů. Mají svůj význam v decentrálním způsobu čištění odpadní vody a byla by škoda 

jejich potenciálu nevyužít. Při zkoumání problematiky domovních čistíren, jsem se setkala 

i s názorem, že něco tak jednoduchého jako je domovní čistírna přece nemůže kvalitně 

čistit odpadní vodu. S tímto názorem nesouhlasím. Technologie těchto čistíren se neustále 

vyvíjejí a výrobci hledají cesty, jak výsledný efekt kvality vyčištěné vody zvýšit. Nejen 

pomocí čistírenské technologie, ale také monitorovacím zařízením (GSM modul, řídící 

jednotka atd.), který kontroluje provoz čistírny a její provozní funkce.  Výsledným efektem 

je lokalizace poruch a jejich příčin hned jak nastanou. Tímto můžeme snížit problém 

nedostatečné účinnosti čištění, která nám v souvislosti s poruchou může nastat. Souhlasím 

ovšem s názorem, že jedním z problémů domovních čistíren může být nesprávné 

provozování majiteli, jejich neznalost správné metodiky nebo nezájem. 

Velkou změnou byla v roce 2010 novelizace vodního zákona, kde se změnila legislativa 

v povolování provozu domovních čistíren. A to vodoprávním řízením nebo povolením na 

ohlášení. Došlo i ke změně technických požadavků na čistírny. Byl zaveden tzv. 

výrobkový přístup (prohlašování shody), jehož cílem je ochrana budoucího majitele 

čistírny před koupí nekvalitního výrobku, a tím i ochrana životního prostředí. U povolení 

čistírny na ohlášení už není zapotřebí odběr vzorků, ale je povinnost jednou za dva roky 

kontrola odborně způsobilou osobou pověřenou MŽP. V této souvislosti jak jsem zjistila 

z materiálů k čistírnám, zde může být obava, že kontrola jednou za dva roky je 

nedostatečná a při kontrole majitele čistírny např. s vyústěním do vodoteče, kdy může 

majitel zapnout do provozu čistírnu až těsně před příchodem kontroly a tím, když zde není 

povinnost dokazovat kvalitu čištění odběrem vzorků, nemusí být úplně snadné mu dokázat, 

že čistírnu neprovozuje správně v souladu s provozním řádem. Na druhou stranu jsem si 

ověřila návštěvou vodoprávního úřadu, že před zavedením povinnosti kontroly jednou za 

dva roky, byly kontroly vodoprávních úřadů u majitelů čistíren (také jímek na vyvážení) 

méně časté a častým podnětem ke kontrole bylo „udání“ sousedů. Věřím, že vodoprávní 
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úřady nemají dostatečný časový ani technický prostor, tyto kontroly denně realizovat, 

proto souhlasím s tím, že kontrola osobou odborně způsobilou jednou za dva roky 

(metodika kontroly, její průběh, časová zainteresovanost je velmi důsledná, náročná a 

propracovaná) je posun správným směrem. V této souvislosti výrobci čistíren i nadále 

rozvíjejí iniciativu vyplývající z jejích zkušeností z praxe, ještě více a lépe upravit 

legislativu, proces povolování čistíren a metodiku kontrol nejen správného provozování, 

ale i výsledných odtokových parametrů kvality vypouštěné vyčištěné odpadní vody 

z těchto zařízení a realizaci dalších stupňů dočištění odpadní vody. Také jsou tady návrhy 

povolovat čistírny na ohlášení pouze výjimečně a maximálně do 15 ekvivalentních 

obyvatel. Dále se neustále pracuje na inovativním způsobu spojit domovní čistírny 

se systémem Desar a recyklací vody, hlavně v horských oblastech, nebo v místech 

s nedostatkem vody. Při ekonomickém srovnání nákladů na provoz se ukazuje, že domovní 

čistírna může být ekonomicky velmi výhodná oproti zneškodňování odpadní vody 

akumulací v jímkách nebo septicích. Na závěr bych chtěla připojit svoji osobní zkušenost 

s nakládáním s odpadními vodami z nemovitostí do 50 obyvatel. Často procházím obcí, 

kde její část je odkanalizovaná na ústřední čistírnu odpadní vody a druhá část obce musí 

řešit zneškodňování odpadní vody pomocí jímky na vyvážení nebo septiku. Domovní 

čistírna není v obci realizována zatím ani jedna. Co mi vadí, je obrázek, který se mi 

naskýtá při cestě. Chodníky lemují příkopy plné evidentně nečištěné odpadní vody. Čím to 

je? Pozůstatek trativodů, žumpy opatřené přepady se snahou ušetřit za vyvážení? Nechci 

nikoho soudit, ani kritizovat, to v žádném případě. Jen by se mi líbila myšlenka 

prozkoumat možnost řešení této situace s pomocí využití domovních čistíren. Například 

s MBR technologií a akumulační nádrží na využití vyčištěné vody. Možná by z příkopů, 

zmizel obrázek protékající splaškové vody. Ano, můžete tento stav nevnímat a při cestě se 

otočit na druhou stranu, ale čeho se nezbavíte je intenzívní a velmi nepříjemný zápach, 

který Vás bude doprovázet ještě dlouho po příchodu domů. Proto závěrem mé snahy 

prozkoumat problematiku domovních čistíren odpadní vody je zhodnocení této technologie 

čištění odpadní vody jako přínosné a důležité i vzhledem k ochraně životního prostředí. 
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