10. OPAT¤ENÍ K âI·TùNÍ
A DOâI·ËOVÁNÍ ODPADNÍCH
VOD A KE ZLEP·OVÁNÍ KVALITY
POVRCHOV¯CH VOD
Systém zne‰kodÀování odpadních vod z obce mÛÏe b˘t
decentralizovan˘, nebo centralizovan˘:
• Decentralizovan˘ - jednotlivá stavení nebo jejich malé
skupiny mají individuální jímací nebo ãistící zaﬁízení, tedy Ïumpy nebo domovní ãistírny. Obsahy
Ïump se vyváÏejí cisternami. Vyãi‰tûné, resp. ãásteãnû vyãi‰tûné vody z domovních ãistíren, septikÛ
a podobn˘ch zaﬁízení samostatnû odtékají do vodního toku nebo jsou vyuÏívány k hnojivé závlaze.
• Centralizovan˘ - v obci je vybudována veﬁejná kanalizace a spoleãná ãistírna odpadních vod.
Tyto systémy jsou technicky i vodoprávnû jednoznaãnû vymezeny a oddûleny od recipientu - vodního
toku nebo nádrÏe, do nichÏ vypou‰tûjí vyãi‰tûnou odpadní vodu. Pﬁípadná revitalizaãní opatﬁení by se
mûla t˘kat aÏ recipientu. V nûkter˘ch pﬁípadech v‰ak stav recipientu vyÏaduje zlep‰ení kvality vody,
a pﬁitom zﬁízení standardního systému zne‰kodÀování odpadních vod je obtíÏnû dosaÏitelné, pﬁíli‰
nákladné apod. Revitalizaãní program se dosud snaÏil nûkteré tyto pﬁípady ﬁe‰it ne zcela systémovû
i podporou v˘stavby ãistírensk˘ch zaﬁízení, a to z oboru tak zvan˘ch extenzivních ãi pﬁírodû blízk˘ch
zpÛsobÛ ãi‰tûní. V praxi ‰lo o v˘stavbu koﬁenov˘ch ãistíren odpadních vod, z celkem nejasn˘ch
dÛvodÛ nebyla podporována v˘stavba technologicky kvalitnûj‰ích ãistíren se stabilizaãními nádrÏemi.
JelikoÏ v‰ak revitalizaãní program nemohl podporovat v˘stavbu kanalizací, které jsou pro koﬁenové ãistírny nezbytné, dostaly se nûkteré obce do nepﬁíznivé situace, kdy musely odpadní vody do koﬁenové
ãistírny naváÏet automobilními cisternami. ¤e‰ení do budoucna je buì v tom, Ïe bude revitalizaãní program podporovat pouze ãistírenská zaﬁízení, která nejsou vyslovenû závislá na standardní kanalizaci,
jako jsou tﬁeba zmínûné ãistírny se stabilizaãními nádrÏemi, nebo se omezí pouze na opatﬁení, podporující doãi‰Èovací a samoãisticí schopnosti recipientÛ pod obcemi.
Koﬁenové ãistírny
Od standardních systémÛ mechanicko-biologického ãi‰tûní se odli‰ují technologií ãi‰tûní, kdeÏto
shodnû s nimi vyÏadují, aby v dané obci existovala regulérní kanalizace. Koﬁenové tûleso se mÛÏe ucpávat, a proto je riskantní pﬁivádût do koﬁenové ãistírny odpadní vody nedokonal˘mi kanalizacemi bez
spolehlivého oddûlování sráÏkov˘ch vod, natoÏ pak zneãi‰tûné vody z obecních struh apod. Z nerespektování této skuteãnosti jiÏ v praxi vznikly závaÏné problémy. V nûkter˘ch pﬁípadech byla v rámci
revitalizací postavena koﬁenová ãistírna, ale revitalizaãní program jiÏ nemohl podpoﬁit v˘stavbu kanalizace. Ta bûÏnû pﬁedstavuje 4/5 i více z celkov˘ch nákladÛ, které je na zne‰kodÀování odpadních vod
v obci tﬁeba vynaloÏit. Aby koﬁenová ãistírna bez kanalizace byla vyuÏita, bylo nutno do ní naváÏet
obsahy Ïump automobilními cisternami. To je velmi nepﬁíznivé jak pro ekonomiku systému, tak pro
vlastní funkci koﬁenové ãistírny.
V bûÏném uspoﬁádání spoãívá hlavní rozdíl mezi koﬁenov˘mi ãistírnami a zemními filtry v tom, Ïe
koﬁenová pole jsou protékána horizontálnû, kdeÏto filtry vertikálnû. Z toho plyne, Ïe filtry potﬁebují
men‰í plochu, ale jsou nároãnûj‰í v˘‰kové uspoﬁádání. Z technologického hlediska je málo v˘znamné,
Ïe koﬁenové pole je na rozdíl od zemního filtru osázeno rákosem a podobn˘mi rostlinami.
Koﬁenové ãistírny (a jim podobné zemní filtry) charakterizuje nûkolik specifik:
• Základní ãinnou jednotkou je filtraãní tûleso z kameniva nebo jiného porézního materiálu. Hlavní
práci odvádí mikrobiální nárÛst na vnitﬁním povrchu této náplnû. Funkce rákosu a podobné vegetace
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na povrchu ãistírny je pouze doplÀková - pﬁeváÏnû tepelnû - izolaãní a estetická.
• Filtraãní tûleso se mÛÏe ucpávat. Pro koﬁenovou ãistírnu jsou nepﬁíznivé situace, za nichÏ riziko
ucpání roste, a to zejména:
- nedostateãná funkce pﬁedãi‰tûní a usazovací nádrÏe nebo septiku;
- pﬁítok sráÏkov˘ch vod, obsahujících nadmûrná mnoÏství usaditeln˘ch ãástic, tedy absence nebo
nedostateãná funkce de‰Èového oddûlovaãe;
- pﬁítok zvlá‰tních odpadních vod, které mají sklon ucpávat filtraãní tûleso nebo podporují
nadmûrn˘ rozvoj nárÛstové kultury - vody z loupáren brambor, pﬁípraven krmiv, místních poráÏek, nádvorní vody s pﬁímûsí hnojÛvky nebo siláÏních ‰Èáv;
- naváÏení obsahÛ Ïump a septikÛ automobilními cisternami - v pﬁípadech, kde chybí nebo není
úplná kanalizace;
- úniky kalÛ z mechanicko - biologick˘ch ãistíren - z tohoto dÛvodu je koﬁenové tûleso naprosto
nevhodné jako doãi‰Èovací zaﬁízení za mechanicko – biologick˘mi („betonov˘mi“) ãistírnami, u nichÏ k obãasn˘m, byÈ neÏádoucím únikÛm kalÛ dochází.
• Na rozdíl od jin˘ch bûÏn˘ch ãistírensk˘ch zaﬁízení postrádají koﬁenová ãistírna i zemní filtr ãlánek pro separaci produktÛ zneãi‰tûní (ekvivalent dosazovacího prostoru klasické ãistírny nebo
usazovacího prostoru stabilizaãních nádrÏí). JelikoÏ ve‰keré zneãi‰tûní nemÛÏe pﬁecházet do plynné
podoby a z tûlesa koﬁenové ãistírny vytûkávat, musí se nutnû produkty ãi‰tûní buì hromadit uvnitﬁ,
coÏ znamená postupné ucpávání a slábnutí ãisticích úãinkÛ, nebo odcházet odtokem, coÏ se projevuje
na jeho kvalitû.
• Uvnitﬁ koﬁenov˘ch tûles panují v˘raznû bezkyslíkaté pomûry, a situace se je‰tû podstatnû zhor‰í,
pokud jsou do ãistírny cisternami naváÏeny nahnilé obsahy Ïump a septikÛ. Z toho plyne, Ïe
koﬁenová ãistírna, na rozdíl od vût‰iny typÛ mechanicko - biologick˘ch ãistíren, nemÛÏe spolehlivû
garantovat kvalitu odtoku zejména co do amoniakálního dusíku. Bezkyslíkaté pomûry se mohou projevovat i celkovû hor‰ími v˘sledky ãi‰tûní.
Podmínky vypou‰tûní vyãi‰tûn˘ch odpadních vod upravuje Naﬁízení vlády ã. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pﬁípustného zneãi‰tûní povrchov˘ch vod a odpadních vod, náleÏitostech povolení
k vypou‰tûní odpadních vod do vod povrchov˘ch a do kanalizací a o citliv˘ch oblastech. Vodoprávní
orgán, kter˘ podle tohoto naﬁízení vydává povolení k vypou‰tûní odpadních vod, mÛÏe limitovat mimo
jiné obsah amoniakálního dusíku ve vyãi‰tûné vodû. Pak je uplatnûní koﬁenové ãistírny problematické.
Z tohoto hlediska se jeví vhodn˘m doporuãení navrhovat koﬁenové ãistírny v obcích s nejv˘‰e 500
obyvateli. RovnûÏ je tﬁeba vzít v úvahu, Ïe v obci nad tuto velikost jiÏ pﬁípadné ucpání koﬁenového
tûlesa znamená v˘znamnûj‰í vodohospodáﬁskou havárii.
Novûj‰í návrhy koﬁenov˘ch ãistíren b˘vají poji‰Èovány proti dopadÛm ucpání zaﬁazováním nûkolika
filtraãních polí za sebou. Ov‰em tato taktika postupnû obûtovan˘ch polí nepﬁíznivû ovlivÀuje ekonomické hodnocení ãistírny.
RÛzné názory jsou na návrhové charakteristiky koﬁenov˘ch ãistíren. âasto je uvádûna hodnota 5 m2
filtraãního pole na pﬁipojeného obyvatele. V˘zkumn˘ ústav vodohospodáﬁsk˘ TGM v Praze (Kolektiv;
1995) v‰ak doporuãuje pro spolehlivé dosaÏení úãinku ãi‰tûní v ukazateli BSK5 80 % (v pﬁípadû plné
produkce zneãi‰tûní z kvalitní kanalizace) plochu aÏ 9,6 m2 na obyvatele.
Nepotvrzuje se, Ïe by se úãinky koﬁenov˘ch ãistíren v˘raznûji mûnily podle roãních období. Ov‰em je
tﬁeba kriticky posuzovat nûkdy nadnesené pﬁedstavy o koﬁenov˘ch ãistírnách v tom smyslu, Ïe prakticky nepotﬁebují kanalizaci, nevyÏadují obsluhu a údrÏbu a Ïe jejich tûlesa, porostlá mokﬁadními rostlinami, pﬁedstavují ve srovnání s „betonov˘mi“ ãistírnami jakousi ﬁádovû vy‰‰í krajináﬁskou kvalitu.
PodceÀování obsluhy, údrÏby a v souvislosti s tím provozních nákladÛ jiÏ zpÛsobilo ﬁadû provozovatelÛ koﬁenov˘ch ãistíren problémy. Jako hlavní v˘hoda koﬁenov˘ch ãistíren b˘vají uvádûny jejich poﬁizovací a provozní náklady, údajnû men‰í neÏ u jin˘ch typÛ ãistíren. Pﬁípad od pﬁípadu mohou b˘t
náklady rÛzné, obecnû se v‰ak nelze na úspornost koﬁenov˘ch ãistíren spoléhat. Poﬁizovací náklady
závisejí mj. na cenû pozemku, na jehoÏ v˘mûru je tento typ pomûrnû nároãn˘. Rozdíl také je, zda se
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návrh ãistírny spolehne na ﬁedûní odpadních vod balastními vodami a na destrukci zneãi‰tûní pﬁi prÛchodu kanalizací a dimenzuje 5 m2 filtraãního pole na obyvatele, nebo zda zvolí vût‰í spolehlivost.
V˘znam poﬁizovacích nákladÛ ãistírny v rámci celé soustavy také zmen‰uje jejich pomûr k nákladÛm
kanalizace, v nichÏ by nemûly soustavy s koﬁenov˘mi a s „betonov˘mi“ ãistírnami zásadnû li‰it. Pokud
jde o provozní náklady, úspory nastávají tím, Ïe koﬁenová ãistírna nespotﬁebovává elektﬁinu a Ïe nevyÏaduje pﬁíli‰ intenzivní obsluhu. Ov‰em tyto úspory jsou do znaãné míry vyvaÏovány men‰í spolehlivostí úãinkÛ ãi‰tûní. Pokud dojde k ucpání filtraãního tûlesa, vznikají provozovateli velké mimoﬁádné
náklady.
Koﬁenové ãistírny vycházely z my‰lenky vyuÏívat pﬁirozeného ãisticího potenciálu mokﬁadÛ. BohuÏel
ve snaze stát se z hlediska technického i vodoprávního ekvivalentem bûÏn˘ch ãistíren odpadních vod
se podstatû pﬁírodního mokﬁadu vzdálily a staly se extenzivním technick˘m zaﬁízením s v˘‰e uvádûn˘mi nedostatky. V (beztak neúspû‰né) snaze získat standardní úãinky ãi‰tûní ztratily základní v˘hody
pﬁirozen˘ch mokﬁadÛ, kter˘mi jsou jednoduchost, pﬁirozenost provedení a funkce bez úcpávání.
Mokﬁady jako objekty, schopné zlep‰ovat kvalitu vody, je tﬁeba rehabilitovat návratem k pﬁirozen˘m
doãi‰Èovacím mokﬁadÛm s vrchním prÛtokem. Ty se ov‰em z vodoprávních dÛvodÛ neuplatní jako
ekvivalent ãistírny odpadních vod. Jejich úloha je v doãi‰Èování. V mal˘ch obcích do cca 200 obyvatel,
které beztak v souãasnosti nemají z ekonomick˘ch dÛvodÛ nadûji na vybudování regulérních centralizovan˘ch kanalizaãních soustav, a v rozpt˘lené zástavbû mohou b˘t jednotlivá stavení vybavena jenom
nezbytn˘mi decentralizovan˘mi zaﬁízeními (zejm. tﬁíkomorové septiky). âásteãnû vyãi‰tûné vody pak
mohou existujícími fragmentálními kanalizacemi a otevﬁen˘mi pﬁíkopy odtékat do doãi‰Èovacích mokﬁadÛ nebo nádrÏí.
âistírny se stabilizaãními nádrÏemi

âistírna odpadních vod se stabilizaãními nádrÏemi. âistírnu tvoﬁí de‰Èov˘ oddûlovaã, ãesle, lapaã písku,
‰tûrbinová usazovací nádrÏ a dvoustupÀová kaskáda stabilizaãních nádrÏí. Systém obtokÛ umoÏÀuje jednak
pﬁivádût sráÏkové vody do stabilizaãní nádrÏe II. stupnû, jednak v pﬁípadû ãi‰tûní jednu z nádrÏí odstavit.

jsou extenzivním zaﬁízením, které si ve vût‰í míﬁe zachovává pﬁednosti pﬁírodních zpÛsobÛ ãi‰tûní.
Pokud se mají revitalizace ãi‰tûním odpadních vod vÛbec zab˘vat, mohou tak ãinit nejspí‰e právû
v oblasti ãistíren se stabilizaãními nádrÏemi.
Hrubé pﬁedãi‰tûní a usazovací stupeÀ ãi‰tûní jsou ﬁe‰eny stejnû jako v pﬁípadû koﬁenov˘ch ãistíren,
místo filtraãního tûlesa v‰ak je zaﬁazena alespoÀ dvoustupÀová kaskáda mal˘ch vodních nádrÏí, které
mohou b˘t koncepãnû a stavebnû pojaty prakticky stejnû jako bûÏné rybníky. Pouze v rovinách s nedostatkem místa je opodstatnûná koncepce obdélníkov˘ch zemních bazénÛ. Na ãisticím úãinku se podílí
jednak dÛsledná sedimentace, pro níÏ nádrÏe poskytují podstatnû del‰í dobu zdrÏení, neÏ je obvyklé
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napﬁ. u sedimentaãních nádrÏí mechanicko - biologick˘ch ãistíren odpadních vod, jednak biologické
procesy ve sloupci vody, ve dnové vrstvû a v men‰í míﬁe téÏ v nárostech na makrofytí vegetaci. Pﬁitom
rozhodující podíl na biologickém ãi‰tûní mají anaerobní (bezkyslíkaté) procesy, takÏe ani v pﬁípadû
stabilizaãních nádrÏí se neprojevují tak v˘razné v˘padky ãi‰tûní v zimû a dokonce i pod ledem, jak se
pÛvodnû oãekávalo. Proto ani poÏadavek pﬁídavného provzdu‰Àování neb˘vá tak naléhav˘, jak uvádí
star‰í literatura. Pﬁídavné provzdu‰Àování, které ãistírnu zbavuje v˘hody nezávislosti na elektrickém
proudu, by mûlo b˘t osazováno aÏ v pﬁípadû, kdy to v provozu ukáÏe nezbytn˘m. Souãasnû v‰ak je ve
správnû navrÏen˘ch stabilizaãních nádrÏích dostatek prostoru pro zóny kyslíkaté, dÛleÏité pro dosaÏení
koneãné kvality vyãi‰tûné vody.
Základní návrhové parametry ãistíren se stabilizaãními nádrÏemi (bez pﬁídavného provzdu‰Àování):
maximální zatíÏení 60 kg BSK5/ha.d
skuteãná doba zdrÏení min. 5 dní
nejménû dvoustupÀové uspoﬁádání, 1. stupeÀ zaujímá 15 aÏ 20 % z celkové plochy
pﬁevaÏující hloubka vody 1 aÏ 1,5 m.
Pokud se dodrÏí technologické a konstrukãní poÏadavky, mohou mít ãistírny se stabilizaãními nádrÏemi
vlastnosti, které jim dávají ponûkud zvlá‰tní místo mezi ãistírensk˘mi zaﬁízeními:
• Netrpí ucpáváním. Ukládání sedimentu je pﬁirozen˘, pozvoln˘ proces.
• Za urãit˘ch podmínek (zavedení do II: stupnû nádrÏí, pﬁimûﬁené dimenze) jako jediné z bûÏn˘ch ãistírensk˘ch zaﬁízení jsou schopny pﬁijímat a alespoÀ ãásteãnû ãistit téÏ sráÏkové vody a v rámci
moÏností retenãního prostoru tlumit prÛbûh sráÏkov˘ch vln.
• Podobnû jako koﬁenové ãistírny mohou pﬁijímat zﬁedûné odpadní vody. Navíc ov‰em, vzhledem
k tomu, Ïe nehrozí ucpávání, obejdou se bez plnohodnotné kanalizace. Jsou tedy ﬁe‰ením i pro
obce, kde není reálné vybudovat ﬁádnou kanalizaci a je nutné vystaãit s neúpln˘mi kanalizacemi typu „akce Z“ nebo dokonce s otevﬁen˘mi spla‰kov˘mi pﬁíkopy.
• Pokud jsou provedeny jako bûÏné malé vodní nádrÏe rybniãního typu, mohou mít i dal‰í funkce zdroj poÏární nebo závlahové vody, funkce revitalizaãní a krajinotvorná. Stejnû jako u bûÏn˘ch
revitalizaãních nádrÏí mÛÏe b˘t u stabilizaãních nádrÏí vytvoﬁeno litorální pásmo, uplatnûno pﬁirozené tvarování bﬁehÛ a zaloÏeny bﬁehové porosty.
• Vzhledem k dÛsledné sedimentaci usaditeln˘ch ãástic mají stabilizaãní nádrÏe velkou schopnost zachycovat fosfor, kter˘ je pﬁeváÏnû vázán právû na nerozpu‰tûné ãástice.
• Intenzita a pﬁizpÛsobivost biologick˘ch ãisticích procesÛ je znaãná a pokud to míra zatíÏení ãistírny umoÏÀuje, sahá aÏ k procesÛm biologického zachycování minerálního zneãi‰tûní. Tvorba zelené
planktonní biomasy, k níÏ mÛÏe ve velké míﬁe docházet ve vegetaãním období, jiÏ z hlediska tradiãního
ãistírenství patﬁí k procesÛm doãi‰Èovacím, které u ostatních ãistírensk˘ch typÛ b˘vají pﬁenechávány
vodnímu toku pod ãistírnou. Paradoxnû zde vzniká pro stabilizaãní nádrÏe jist˘ problém - druhotná
biomasa se projevuje v odtoku z ãistírny jako zneãi‰tûní a mÛÏe zdánlivû zhor‰ovat obraz ãisticích
úãinkÛ. Ov‰em hodnoty ukazatelÛ kvality vody, poÏadované vládním naﬁízením k vypou‰tûní odpadních vod u zdrojÛ o velikosti do 500 obyvatel, neb˘vají ani v tûchto pﬁípadech pﬁekraãovány. PrÛvodním znakem tohoto druhotného zneãi‰tûní je mimoﬁádnû velká koncentrace volného kyslíku ve
vodû.
• Podobnû jako v pﬁípadû koﬁenov˘ch ãistíren mohou ãistírny se stabilizaãními nádrÏemi stavût
dodavatelské firmy, které nejsou zavedeny na ãistírny mechanicko - biologické, ovládají v‰ak
napﬁ. v˘stavbu rybníkÛ.
Hlavní nev˘hody ãistíren se stabilizaãními nádrÏemi:
•
•
•
•

Obdobnû jako koﬁenové ãistírny jsou nároãné na plochu.
Po letech provozu je potﬁeba odstraÀovat usazeniny, coÏ vÏdy pﬁedstavuje nároãné opatﬁení.
Intenzivní anaerobní procesy zejm. v prvním stupni ãi‰tûní mohou b˘t provázeny zápachem.
Poﬁizovací náklady nejsou zpravidla men‰í neÏ v pﬁípadû mechanicko - biologick˘ch ãistíren.
V tom hraje roli mj. velk˘ nárok na plochu. Vzhledem k obãasnému odbahÀování nelze zaruãit ani
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v˘znamnû men‰í náklady provozní. Pﬁi bûÏn˘ch návrhov˘ch parametrech a specifick˘ch nákladech
stavebních objektÛ v‰ak vychází v˘stavba ãistírny se stabilizaãními nádrÏemi lacinûji neÏ v˘stavba
stejné kapacity koﬁenové ãistírny. Rozhodující úspora ov‰em mÛÏe nastat, pokud není nutné budovat
plnohodnotnou kanalizaci, jako u prakticky v‰ech jin˘ch typÛ ãistíren.
Pokud by mûlo b˘t pouÏito kombinace koﬁenov˘ch tûles a stabilizaãních nádrÏí, pak koﬁenová tûlesa
musejí b˘t zaﬁazena pﬁed nádrÏemi. Pokud by tomu bylo naopak, vegetaãní kal, vyplavovan˘ z nádrÏí,
by mohl koﬁenová tûlesa ucpávat.
Opatﬁení podporující doãi‰Èování a samoãi‰tûní v drobn˘ch vodních tocích
Jak jiÏ bylo uvedeno v pﬁedcházejících kapitolách, pﬁízniv˘ vliv na tyto procesy mohou mít zejména
opatﬁení:
• Revitalizace koryta drobného toku, posilující jeho ãlenitost (zvût‰ující velikost aktivního povrchu)
a prodluÏující dobu, po kterou voda pﬁichází do styku s jeho aktivním povrchem.
• Vybudování prÛtoãn˘ch nádrÏí a tÛní, v nichÏ se mohou uplatnit zejména procesy usazování a biologické transformace zneãi‰tûní.
• Zakládání mokﬁadÛ a mokﬁadních hájÛ, v nichÏ se vodní tok rozlévá.
Samoãisticí a doãi‰Èovací úãinky tûchto opatﬁení nelze pﬁipoãítávat k úãinkÛm technick˘ch soustav
zne‰kodÀování odpadních vod v obcích a také je nelze spolehlivû garantovat. Navíc je tﬁeba poãítat se
vznikem druhotného organického zneãi‰tûní zpÛsobovaného hmotou, která vzniká transformací minerálních Ïivin. Ov‰em vzhledem k tomu, Ïe uvádûná revitalizaãní opatﬁení pﬁiná‰ejí soubor dal‰ích
pﬁízniv˘ch efektÛ, je vhodné je podporovat.
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