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ABSTRAKT  
Úkolem bakalářské práce je definovat varianty alternativních možností likvidace 
odpadních vod v decentralizovaném systému. Úvodní část práce představuje 
odpadní vody, jejich složení, ukazatele znečištění a následné rozdělení. V hlavní části 
jsou uvedeny alternativní, klasické a speciální typy toalet, způsob jejich transportu, 
likvidace odpadních vod a především jejich výhody či nevýhody při častém 
používání. Závěr teoretické části se zabývá parametry odpadních vod a obecnými 
návrhovými parametry alternativních i klasických systémů toalet.  
Ve druhé části bakalářské práce je využit a navržen jeden z alternativních systémů 
toalet v podobě kompostovací toalety pro zvolený rekreační objekt v Bělé, části obce 
Mírová pod Kozákovem. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
odpadní voda, decentralizovaný systém, suchá toaleta, kompostovací toaleta, 
návrhové parametry  

ABSTRACT  
The aim of the bachelor thesis is to identify alternative options for wastewater 
disposal in a decentralized system. The introductory part of the work presents 
wastewater, its composition, pollution indicators and subsequent distribution. The 
main part introduces alternative, classic and special types of toilets, the method 
of their transport, wastewater disposal and particularly their main advantages and 
disadvantages in frequent use. The conclusion of the theoretical part deals with the 
parameters of wastewater and proposed general parameters of alternative and 
conventional toilet systems. 
The second part of the bachelor&apos;s thesis applies and suggests one of the 
alternative toilet systems in the form of a composting toilet for a selected 
recreational facility in Bělá, part of the village of Mírová pod Kozákovem. 

KEYWORDS  
wastewater, decentralized system, dry toilet, composting toilet, design parameters  



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  
Marek Žagan Alternativní systémy likvidace odpadních vod. Brno, 2021. 77 s., 2 s. příl. 
Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního 
hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.  



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Alternativní 
systémy likvidace odpadních vod je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 13. 5. 2021  

   Marek Žagan 
autor práce  

 

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Alternativní systémy likvidace 
odpadních vod zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité 
informační zdroje.  

V Brně dne 13. 5. 2021  

   Marek Žagan 
autor práce  



 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto poděkuji vedoucímu bakalářské práce panu doc. Ing. Petru Hluštíkovi, Ph.D., 

za jeho cenné rady, informace a věnovaný čas. Dále bych chtěl poděkovat své rodině 

za podporu. 

 



8 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

1 LEGISLATIVA ................................................................................................... 12 

1.1 Zákony .............................................................................................................. 12 

1.2 Vyhlášky ........................................................................................................... 12 

1.3 Normy ............................................................................................................... 13 

2 CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH VOD ................................................... 14 

2.1 Rozbor odpadních vod ...................................................................................... 14 

2.1.1 Fyzikální rozbor odpadních vod .............................................................. 14 

2.1.2 Chemický rozbor odpadních vod ............................................................. 15 

2.1.3 Bakteriologický rozbor odpadních vod ................................................... 15 

2.2 Znečištění odpadních vod ................................................................................. 15 

2.3 Ukazatele organického znečištění ..................................................................... 17 

2.3.1 Biochemická spotřeba kyslíku (BSKn) .................................................... 17 

2.3.2 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) ....................................................... 18 

2.3.3 Organický uhlík (TOC) ........................................................................... 18 

2.4 Ostatní organické látky ..................................................................................... 18 

2.4.1 Sacharidy a další organické bezdusíkaté látky ........................................ 18 

2.4.2 Lipidy ...................................................................................................... 19 

2.4.3 Tenzidy .................................................................................................... 19 

2.4.4 Léčiva a komplexotvorné látky ............................................................... 19 

2.5 Ukazatele anorganického znečištění ................................................................. 20 

2.5.1 Nerozpuštěné látky .................................................................................. 20 

2.5.2 Rozpuštěné látky ..................................................................................... 20 

2.6 Komunální odpadní vody .................................................................................. 20 

2.6.1 Rozdělení komunální odpadní vody ........................................................ 21 

2.6.2 Černá voda ............................................................................................... 21 

2.6.3 Žlutá voda ................................................................................................ 21 

2.6.4 Hnědá voda .............................................................................................. 22 

2.6.5 Šedá voda ................................................................................................. 22 

3 ZPŮSOBY ODVODNĚNÍ URBANIZOVANÉHO ÚZEMÍ ........................... 24 

3.1 Srovnání systémů .............................................................................................. 24 



9 

3.2 Centralizovaný systém ...................................................................................... 25 

3.3 Decentralizovaný systém .................................................................................. 25 

4 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE FEKÁLNÍHO 

ZNEČIŠTĚNÍ ................................................................................................................ 26 

4.1 Suchý záchod .................................................................................................... 26 

4.1.1 Kompostovací toaleta .............................................................................. 26 

4.1.2 Vermifiltrová toaleta ............................................................................... 30 

4.1.3 Suchá toaleta odvádějící moč .................................................................. 31 

4.1.4 Toaleta na bázi kontejnerů ....................................................................... 32 

4.1.5 Kbelíková toaleta ..................................................................................... 33 

4.1.6 Polní latrína ............................................................................................. 34 

4.1.7 Arborloo .................................................................................................. 36 

4.1.8 Spalovací toaleta ...................................................................................... 37 

4.1.9 Mrazící toaleta ......................................................................................... 38 

4.1.10 Chemická toaleta ..................................................................................... 39 

4.2 Klasické toalety ................................................................................................. 40 

4.3 Speciální druhy alternativních toalet ................................................................ 42 

4.3.1 Vakuová toaleta ....................................................................................... 42 

4.3.2 Univerzální systém nakládání s odpady (UWMS) .................................. 44 

5 NÁVRHOVÉ PARAMETRY ............................................................................. 45 

5.1 Likvidace odpadních vod .................................................................................. 46 

5.1.1 Ukazatele a emisní standard přípustného znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vod povrchových ....................................................................... 46 

5.1.2 Ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vod podzemních ........................................................................ 47 

5.1.3 Alternativní způsoby likvidace ................................................................ 48 

5.2 Parametry pro návrh alternativního typu toalety: ............................................. 48 

5.3 Parametry pro příslušenství toalet ve vnitřních prostorách budov ................... 50 

6 NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO ALTERNATIVNÍ LIKVIDACI ODPADNÍCH 

VOD VE VYBRANÉ LOKALITĚ .............................................................................. 53 

6.1 Popis lokality .................................................................................................... 53 

6.2 Aktuální způsob likvidace odpadních vod ........................................................ 53 

6.3 Návrh zařízení ................................................................................................... 55 

6.3.1 Návrhové parametry kompostovací toalety ............................................. 55 



10 

6.3.2 Popis navržené kompostovací toalety ..................................................... 58 

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 60 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ............................................................................. 61 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................... 72 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................. 73 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ................................................ 74 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 76 

SUMMARY ................................................................................................................... 77 

 

 



11 

ÚVOD 

Obsahem této bakalářské práce je problematika likvidace odpadních vod pomocí 

alternativních způsobů. Znečištění vody představuje významnou hrozbu pro životní 

prostředí a samotný život. Třetině žijící populace chybí přístup k čisté pitné vodě. Kvůli 

její kontaminaci pak populace trpí chorobami přenášenými vodou. Doprava odpadních 

vod nemusí být vždy možná pomocí tradičního způsobu odkanalizování, ať už z důvodu 

technického, nebo ekonomického, proto je nutné využít alternativní způsob. Dalším 

a hlavním úkolem je vyřešit likvidaci odpadních vod, kterou někdy nelze řešit tradičními 

způsoby. Proto je cílem této práce uvést varianty alternativních způsobů likvidace 

odpadních vod, speciálních druhů, dále jejich dopravu, výhody a nevýhody použití 

a stanovit návrhové parametry. Na základě získaných potřebných podkladů je navrženo 

zařízení pro alternativní likvidaci odpadních vod v podobě kompostovací toalety. 
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1  LEGISLATIVA 

1.1 Zákony 

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

 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

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

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

 Zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

 Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění – přípustné znečištění odpadních 

vod do vod povrchových 

 Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. – přípustné znečištění odpadních vod do vod 

podzemních 

1.2 Vyhlášky 

 Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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 Vyhláška č. 195/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech 

žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů 

a vyjádření vodoprávního úřadu 

 Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva 

1.3 Normy 

 ČSN 75 6402 Norma pro čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 

 ČSN 75 6401 Norma pro čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních 

obyvatel 

 ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace, odvádění dešťových vod ze střech 

 ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých 

pozemcích 

 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

 ČSN EN 14055+A1 91 4640 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy 

a pisoáry 
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2  CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH VOD 

Vodu, která již byla použita a z hlediska svých vlastností (fyzikální, chemické) 

nevyhovuje svému původnímu účelu, a člověk se jí proto následně zbavuje, je možné 

označit jako vodu odpadní. Odpadní vody jsou odváděny kanalizací a následně 

zpracovány (čištěny) v čistírnách odpadních vod (ČOV), odkud jsou odváděny 

do přírodních vodních útvarů (recipientů). Při čištění odpadních vod bychom měli klást 

důraz na to, abychom dosáhli původního stavu, kdy vyčištěná voda je svými vlastnostmi 

srovnatelná s kvalitou v recipientu [2]. 

Dělení odpadních vod dle původu: 

 splaškové; 

 průmyslové; 

 infekční; 

 ze zemědělství a zemědělské výroby; 

 dešťové (povrchové nebo smíšené); 

 ostatní odpadní vody [1]. 

2.1 Rozbor odpadních vod 

Při rozborech odpadních vod se zjišťují jejich fyzikální, chemické a bakteriologické 

vlastnosti [11]. 

2.1.1 Fyzikální rozbor odpadních vod 

V rámci tohoto rozboru zjišťujeme fyzikální vlastnosti odpadních vod. 

Fyzikální vlastnosti: 

 teplota odpadních vod i ovzduší (jedná se o velmi důležitý parametr, především 

pro biologické čištění odpadních vod); 

 barva (čerstvé běžné splašky jsou šedé barvy, zahnívající splašky jsou barvy 

tmavé až černé); 

 zákal, popř. průhlednost (odpovídá stupni znečištění); 
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 zápach (zápach se projevuje pouze u usazujícího kalu z odpadních vod, odpadní 

vody ponechané delší dobu páchnou po sirovodíku); 

 specifická váha a elektrická vodivost (množství nečistot v odpadních vodách 

souvisí se specifickou váhou, podle stupně elektrické vodivosti lze usuzovat 

na obsah solí) [11]. 

2.1.2 Chemický rozbor odpadních vod 

Při chemickém rozboru odpadních vod zjišťujeme chemické vlastnosti odpadních vod. 

Chemické vlastnosti: 

 hodnota pH (městské odpadní vody mají pH = 7–7,6, které je vyhovující 

biologickým procesům); 

 množství nečistot (všech znečisťujících látek, látek rozptýlených a plovoucích, 

látek rozpuštěných); 

 biochemická spotřeba kyslíku (BSK); 

 chemická spotřeba kyslíku (CHSK); 

 fosfor; 

 dusíkaté sloučeniny; 

 stanovení obsahu tuků; 

 alkalita (kyselinová neutralizační kapacita); 

 acidita (zásadová neutralizační kapacita); 

 chloridy a sulfidy [10, 11]. 

2.1.3 Bakteriologický rozbor odpadních vod 

Při bakteriologickém rozboru zjišťujeme množství bakterií v odpadních vodách a provádí 

se zároveň kvalitativní zkouška. 

2.2 Znečištění odpadních vod 

Znečištění odpadních vod je závislé na dané lokaci odkanalizování a typu občanské 

technické vybavenosti. Znečišťující látky se rozdělují na látky organické a anorganické. 

Oba tyto typy látek lze následně rozdělit na látky rozpuštěné a nerozpuštěné [8]. 
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Pro stanovení znečištění se využívají kvalitativní a především kvantitativní analytické 

rozbory. Cílem kvalitativních rozborů je zjistit, jaké znečišťující látky se nachází 

v konkrétním vzorku odpadní vody. Oproti tomu kvantitativní rozbor zjišťuje množství 

látek v příslušném vzorku. Množství znečištění určené daným ukazatelem je 

vyznačováno nejčastěji jako hmotnostní koncentrace (v kg/m3, g/l, mg/l) nebo látková 

koncentrace (mol/l, mmol/l) [2]. 

Ukazatele sloužící k nejobecnějšímu popisu charakteru znečištění 

Tyto dané ukazatele se využívají pro základní popis charakteru znečištění. S jejich 

pomocí je možno rozlišit látky rozpuštěné od nerozpuštěných a také organické látky 

od anorganických [2, 8]. 

Koncentrace veškerých látek (VL) v g/l ukazuje obecně celkové znečištění odpadní vody 

rozpuštěnými i nerozpuštěnými látkami, aniž by rozlišovala, zda se jedná o látky 

organické, či anorganické [2]. 

Koncentraci rozpuštěných látek (RL) v g/l zjistíme stejným způsobem jako koncentraci 

veškerých látek s tím rozdílem, že z homogenizovaného vzorku jsou před analýzou 

odstraněny nerozpuštěné látky [2]. 

Koncentrace nerozpuštěných látek (NL) je dána rozdílem koncentrací veškerých látek 

a látek rozpuštěných. Toto stanovení je velmi důležité především při vyhodnocení 

vlastností kalů [2]. 

Dle emisních standardů ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod, uvedených 

v NV č. 401/2015 Sb., můžeme mezi hlavní ukazatele znečištění zařadit BSK5, CHSKCr, 

Pcelk, Ncelk, N-NH4, NL [3]. 
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Tabulka č. 1: Střední hodnoty koeficientů látkového znečištění v městské odpadní vodě 

Indikátor množství odpadní vody Střední hodnota 150–200 l na obyvatele a den 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 120–150 g/obyv./den 

Celkový organický uhlík (TOC) 40–50 g/obyv./den 

Rozpuštěný organický uhlík (DOC) 15–20 g/obyv./den 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) 45–55 g/obyv./den 

Celkový dusík  11–14 g/obyv./den 

Amonné ionty (NH4-N) 7–10 g/obyv./den 

Celkový fosfor 2–2,5 g/obyv./den 

Měď (Cu) 5–50 µg/obyv./den 

Olovo (Pb) 10–50 µg/obyv./den 

Zinek (Zn) 20–150 µg/obyv./den 

Chrom (Cr) 5–50 µg/obyv./den 

Nikl (Ni) 5–50 µg/obyv./den 

Kadmium (Cd) 0,5–3 µg/obyv./den 
(Zdroj: 9) 

2.3 Ukazatele organického znečištění 

Zásadní význam pro kvantifikaci znečištění odpadní vody má stanovení koncentrace 

organických látek. Tyto látky podléhají v přírodních vodách biochemickému rozkladu, 

který může vést k důležitým změnám v obsahu kyslíku ve vodě v důsledku jeho spotřeby 

aerobními mikroorganismy zodpovědnými za rozklad těchto látek [2]. 

2.3.1 Biochemická spotřeba kyslíku (BSKn) 

Je vyjádřena množstvím kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při biochemických 

pochodech na rozklad organických látek přítomných ve vodě za aerobních podmínek. 

Hodnota BSK se udává v mg/l. Vzhledem k tomu, že jsou organické látky jednou 

z hlavních znečišťujících složek vody, patří BSK mezi důležité ukazatele čistoty 

či znečištění vody. Organické látky, které jsou stanovené jako BSK, hrají zásadní roli při 

odčerpávání rozpuštěného kyslíku z vody. Protože určujeme spotřebu kyslíku živými 

mikroorganismy, vypovídá hodnota BSK mnoho o výskytu biologicky rozložitelných 
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látek v testovaném vzorku. Dolní index, který se nachází za symbolem BSK, vyjadřuje 

délku testu ve dnech. Nejčastější je však provádění po dobu pěti dnů [2]. 

2.3.2 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

Vyjadřuje množství organických látek obsažených ve vodě, které jsou chemicky 

oxidovatelné (a tedy mohou v podmínkách panujících v přírodních vodách spotřebovávat 

rozpuštěný kyslík) [2]. 

Určuje se obvykle tak, že organické látky ve vzorku jsou oxidovány dichromanem 

draselným, popř. manganistanem draselným (CHSKCr, resp. CHSKMn) a následně je 

změřena koncentrace produktů, reakce, případně koncentrace zbývajícího oxidačního 

činidla. Z množství spotřebovaného oxidačního činidla se následně vypočte teoretické 

množství kyslíku potřebné pro oxidaci organických látek přítomných v dané vodě [2]. 

Hodnota CHSK je vyšší než hodnota BSK5. Tento fakt je dán především tím, že zatímco 

při stanovení BSK určujeme v podstatě jen množství biologicky rozložitelných 

organických látek, při stanovení CHSK stanovujeme také organické látky, které jsou 

těžce biologicky rozložitelné. Účinnost oxidace pomocí silných oxidačních činidel je 

vždy vyšší než účinnost oxidace probíhající v důsledku činnosti mikroorganismů [2]. 

2.3.3 Organický uhlík (TOC) 

Vyjadřuje celkový obsah organických látek ve vodách. Vyjadřuje se v mg/l nebo 

kg/den [2]. 

2.4 Ostatní organické látky 

Mezi ostatní organické látky splaškových odpadních vod se řadí sacharidy, lipidy, 

tenzidy a léčiva. 

2.4.1 Sacharidy a další organické bezdusíkaté látky 

Jde o nejvíce zastoupené organické sloučeniny v kapalné fázi u splaškových vod. 

Sacharidy mohou tvořit až 50 % organického dusíku. V tuhé fázi splaškových vod byly 
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zjištěny polysacharidy (celulóza, hemicelulóza, pektiny, škrob a produkty jejich 

rozkladu) [1]. 

2.4.2 Lipidy 

Jedná se o látky hydrofobního charakteru, které jsou slabě rozpustné ve vodě a rozpustné 

v organických rozpouštědlech. Nejznámější lipidy jsou vosky, steroidy, tuky a fosfolipidy 

[1]. 

2.4.3 Tenzidy 

Díky vynikající sorpční schopnosti jsou obsaženy jak v kapalné, tak i v tuhé fázi 

odpadních vod. Způsobují pěnění a koncentrace bývá obvykle v rozmezí 2–15 mg/l [1]. 

2.4.4 Léčiva a komplexotvorné látky 

Léčivá látka je definována jako složka léčivého přípravku. Jedná se obvykle o čisté 

chemické látky s jasně definovanou strukturou, ale může to být i velmi složitá směs 

chemických substancí. Léčivé látky mohou být syntetického nebo přírodního původu. 

V České republice se léčivům věnuje zákon č. 378/2007 Sb. [84]. 

Tabulka č. 2: Orientační hodnoty specifické produkce znečištění v g/den na 1 obyvatele 

Látky Minerální Organické Veškeré BSK5 CHSKcr TOC Ncelk Pcelk 

Nerozpuštěné  

Usaditelné 10 30 40 20 40  1 0,2 

Neusaditelné 5 10 15 10 20  - - 

 

Rozpuštěné 75 50 125 30 60  10 2,3 

 
 90 90 180 60 120 37 11 2,5 

Dle ATV obsah sušiny 70 g/obyv./den 60 120  11 2,5 

(Zdroj: 1) 
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2.5 Ukazatele anorganického znečištění 

Ukazatele anorganického znečištění rozlišujeme na látky nerozpuštěné a rozpuštěné, 

kterým budeme věnovat pozornost v následujících podkapitolách. 

2.5.1 Nerozpuštěné látky 

Jsou tvořeny částicemi písku, prachu, popílku, posypového materiálu atd. Do dešťových 

vod se dostávají převážně splachem z povrchu vozovek (z nezpevněných částí 

komunikací, uvolňováním ze vzorku znečištěných pneumatik atd.) nebo přímo 

z atmosféry. Voda, která je odváděna ze střech, je znečištěna různými částicemi, v nichž 

jsou z velké části zastoupeny těžké kovy [1]. 

2.5.2 Rozpuštěné látky 

Rozpuštěné látky jsou tvořeny kovy, sírany, chloridy, sloučeninami dusíku apod. Obsah 

a zastoupení jednotlivých kovů v dešťové vodě závisí převážně na materiálu střech [1]. 

Těžké kovy jsou charakterizovány měrnou hmotností vyšší než 5 000 kg/m3 a schopností 

tvořit velmi málo rozpustných sraženin v přítomnosti sulfidů. Mezi toxické kovy patří 

zejména Hg, Cd, Pb, As a další [1]. 

2.6 Komunální odpadní vody 

Komunální odpadní vody vznikají z každodenní lidské činnosti, tudíž pochází 

např. z domácností, školských zařízení, státních úřadů, od živnostníků a podobně. 

Splašky mají obdobné složení. Jednotné kanalizace vyjma splašků obsahují také 

oplachové vody či dešťové vody. Tyto vody upravují městské čistírny odpadních vod. 

Množství znečištění, které je přiváděno na městskou čistírnu odpadních vod, se vyjadřuje 

jako takzvaný počet ekvivalentních obyvatel [7]. 
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2.6.1 Rozdělení komunální odpadní vody 

Komunální odpadní vody se rozdělují na černou a šedou vodu, které budou zvlášť 

rozebrány v dalších kapitolách. Černá voda se dále ještě dělí na žlutou (moč) a hnědou 

vodu (fekálie) [8]. 

Tabulka č. 3: Zastoupení jednotlivých živin v jednotlivých druzích vod 

Prvky 
Produkce 

[kg/obyv./rok] 
Šedé vody 

[%] 
Žluté vody 

[%] 
Hnědé vody 

[%] 

N 3,2–5 3–8 80–87 7–13 

P 0,48–0,75 10–28 35–55 25–40 

K 0,33–1,8 13–34 54–60 12–27 
(Zdroj: 8) 

2.6.2 Černá voda 

Běžným odváděním odpadních vod z toalet (tzn. hnědých a žlutých vod současně) 

získáváme vody černé. Jestliže dokážeme černé vody zadržovat oddělené od ostatních 

(budou tedy velice málo zředěné), dokážeme je přeměnit na přírodní hnojivo, kterým 

nahradíme syntetické produkty. Některé projekty v zemědělství zabývající se hnojením 

řešily separaci černých vod [8]. 

2.6.3 Žlutá voda 

Žlutá voda, tedy moč, se skládá z vodného roztoku metabolických odpadů, hlavně 

močoviny, rozpuštěných solí, chloridu sodného a dalších organických látek. Obsahuje 

nutrienty, jedná se zejména o dusík (N), fosfor (P) a draslík (K), dále síru (S), bór (B) 

a další prvky. Skutečný obsah nutrientů se liší v závislosti na stravě. Moč je většinou 

dobře vyváženým hnojivem s podobným poměrem hlavních živin jako průmyslově 

vyráběné hnojivo NPK. Pro hnojení se ji doporučuje ředit v poměru 1 : 8 s vodou. Jeden 

člověk vyprodukuje ročně přibližně 500 l moči [8]. 
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2.6.4 Hnědá voda 

Hnědými vodami se rozumějí fekálie, které obsahují především uhlík (C), méně dusíku 

(N), fosfor (P) a draslík (K), ale také větší množství vápníku, hořčíku a železa. Jeden 

člověk vyprodukuje ročně kolem 50 l fekálií [8]. 

2.6.5 Šedá voda 

Šedou vodou nazýváme podle normy EN 12056 (Vnitřní kanalizace) splaškové 

odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch nebo 

dřezů. Šedou vodu, zejména z koupelen, je možné po upravení využít jako vodu provozní 

(tzv. bílou vodu), tuto vodu lze použít pro splachování toalet, pisoárů či k zalévání zahrad. 

Nejvýznamnější znečištění šedých vod způsobují přípravky s čisticími vlastnostmi, např. 

z pracích prášků, šamponů, mýdel, zubních past a podobně. Odpadní vody z kuchyňských 

umyvadel a z drtičů odpadu jsou občas vyjímány ze zdrojů šedé vody, protože mívají 

vysokou koncentraci znečištění [8]. 

Na obrázku č. 1 máme vyobrazenou průměrnou spotřebu šedé vody v domácnosti, 

ze které vychází, že největší spotřeba šedé vody v domácnosti pochází ze splachování 

toalet (46 l). 

 
Obrázek č. 1: Průměrná spotřeba šedé vody v domácnosti 

(Zdroj: 14) 

V tabulce č. 4 máme uvedené hodnoty chemicko-fyzikálních ukazatelů pro jednotlivé 

spotřebiče v domácnosti. 

Splachování 
toalety 46 l

Zalévání zahrady 
11 l

Mytí auta 3 l

Ostatní 8 l
Pití, vaření 3 lPraní prádla 17 l

Koupání, 
sprchování 44 l

Tělesná hygiena 9 l
Mytí nádobí 9 l
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Tabulka č. 4: Ukazatele kvality šedé vody 

Chemicko-
fyzikální 
ukazatel 

Jednotka Pračky 
Vany, sprchy 
a umyvadla 

Kuchyně, 
myčky 

Neseparovan
á šedá voda 

Teplota °C 28–32 18–38 - - 

Plovoucí látky mg/l 79–280 7–120 134–1 300 - 

BSK5 mg/l 48–682 19–200 669–756 41–194 

CHSKcr mg/l 375 64–8 000 26–1 600 495–623 

pH - 9,3–10 5–8,6 6,3–7,4 6,1–8,4 

(Zdroj: 9) 
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3  ZPŮSOBY ODVODNĚNÍ URBANIZOVANÉHO ÚZEMÍ 

V posledních letech se ve vyspělých zemích světa mění pohled na odvodňování 

urbanizovaných území. Změnu v přístupu ke srážkové vodě vyvolalo několik skutečností, 

které není možné vyřešit způsoby, jež se v odvodňování měst a obcí doposud využívají. 

Nejúčinnější metodou vystihující nový pojem – hospodaření s dešťovou vodou – je 

takzvaný decentralizovaný systém odvodnění, jehož základním kritériem je princip 

udržitelného rozvoje [4]. 

3.1 Srovnání systémů 

Při řešení dané lokality je důležité zvážit navržené varianty řešení s propočtem 

investičních i provozních nákladů a také nákladů na odpisy. Dále je třeba zvážit celkový 

efekt daných řešení. Hlavní rozdíl mezi decentralizovanými a centralizovanými systémy 

je ve struktuře dopravy [12, 13]. 

Tabulka č. 5: Srovnání základních aspektů systémů 

Centralizovaný 

systém 

 hlavní kostru kanalizace je nutné vybudovat v průběhu jedné 

investiční akce; 

 větší čistírny odpadních vod bývají ve většinou zárukou lepší kvality 

čištění odpadních vod, neboť se provoz daří lépe kontrolovat a řídit; 

 v případě jednotné kanalizace je proces čištění nepříznivě ovlivňován 

dešťovou vodou; 

 náklady na centrální čistírnu odpadních vod a její provoz jsou nižší 

Decentralizovaný 

systém 

 náklady na výstavbu kanalizace jsou nižší; 

 území není třeba řešit jako celek, ale lze přistupovat ke každé části 

jednotlivě; 

 v případě malých čistíren odpadních vod a domovních čistíren 

odpadních vod dochází v některých případech k nesprávnému 

provozování a zanedbání technické kontroly; 

 pro obce je přijatelnější systém decentralizovaného odvádění 

dešťových vod pomocí retence a následného zasakování; 

 náklady na vybudování částí decentralizovaného systému jsou vyšší; 

 vodohospodářský orgán považuje vyčištěné vody stále za odpadní, 

a proto může nastat problém s jejich odváděním. 

(Zdroj: 5, 6)  
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3.2 Centralizovaný systém 

Centralizované systémy odpadních vod jsou nejrozšířenější převážně v dobře vyvinutém 

městském prostředí. Představují nejstarší přístup k řešení problémů spojených 

s odpadními vodami. Náklady na kanalizaci jsou výrazně vyšší než náklady 

na vybudování samotné čistírny odpadních vod [62]. 

3.3 Decentralizovaný systém 

Asi polovina světové populace v současné době žije ve venkovských oblastech. 

V Evropské unii žije téměř 30 % z celkové populace bývalých zemí střední a východní 

Evropy (42 milionů lidí) v osadách s méně než 2 000 obyvateli, zatímco v západní části 

je to méně než 20 %. Velká část této populace stále čeká na řádné sanitační systémy nebo 

se snaží zlepšit účinnost stávajících systémů a zvýšit ochranu životního prostředí 

a obnovu zdrojů. Ve většině případů by centralizované systémy odvádění venkovských 

komunit nebo příměstských oblastí v zemích s nízkými příjmy vedly k dlouhodobé 

dluhové zátěži pro obyvatelstvo, proto se volba decentralizovaného systému jeví jako 

logické řešení tohoto problému. Tato zařízení lze totiž obvykle budovat tak, aby splňovala 

aktuální potřeby, a podle potřeby je lze rozšířit [12, 13]. 

Decentralizovaný systém pro nakládání s odpadními vodami může zahrnovat jeden nebo 

několik typů čištění odpadních vod, ale je důležité, aby všechny součásti systému měly 

centralizovaný program správy a řízení. Systém je tedy založen na principu odvedení, 

čištění, likvidace a opětovného použití odpadní vody v blízkosti místa vzniku nebo 

v blízkosti pro skupinu domů, je-li to výhodné [15, 63]. 

 
Obrázek č. 2: Grafické zobrazení decentralizovaného systému čištění odpadní vody 

(Zdroj: 16)  
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4  ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ 

A LIKVIDACE FEKÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ 

4.1 Suchý záchod 

Suchý záchod vypadá jako běžný záchod, ale k jeho využití není zapotřebí kanalizace ani 

vody. Tato moderní eko toaleta se nesplachuje a ušetří až třetinu vody v domácnosti. Tuhé 

exkrementy jsou uvnitř separovány od moči a nevzniká nepříjemný zápach. Nutností je 

tuhý obsah vynést jednou za čas na kompost [17]. 

Dělení suchých záchodů: 

 kompostovací toaleta; 

 suchá toaleta odvádějící moč; 

 toalety na bázi kontejnerů; 

 kyblíkový záchod; 

 polní latrína; 

 arborloo; 

 spalovací toaleta; 

 chemická toaleta [18, 19]. 

4.1.1 Kompostovací toaleta 

Tento typ toalety se využívá převážně ve venkovských oblastech, v oblastech 

s nedostatkem vody, dále tam, kde chybí vhodné zásobování vody, kanalizace a čištění 

odpadních vod, toaleta se tedy používá za pomoci přírodního řešení, ale s použitím 

nových technologií a materiálů. Kompostovací toalety nevyžadují téměř žádnou vodu, 

a proto je možné odpojit toaletu od infrastruktury pro zásobování vodou i odpadních vod. 

Takové úspory vody a odpadních vod mohou být významné, protože splachovací voda 

představuje nejvyšší procento spotřeby vody nejen v domácnostech (27 %), ale také 

v kancelářích (51 %), školách (60 %) a v hotelech (33 %) [18, 20, 87]. 

Kompostovací toaleta se využívá k likvidaci exkrementů a moči, vzniká biologický 

proces zvaný kompostování. Proces kompostování vede k rozkladu organické hmoty 
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a přeměňuje exkrementy na materiál podobný kompostu. K procesu kompostování je tedy 

nutné přidávat přísady bohaté na množství uhlíku, což jsou např. listy, piliny či popel. 

Kompostování provádí mikroorganismy, které fungují za aerobních podmínek. 

Kompostovací komora je navržena tak, aby přeměňovala výkaly a organické látky 

na kompost. Kompost je stabilní, neškodný produkt, s nímž lze bezpečně manipulovat 

a používat jej jako kondicionér půdy [18, 22–24, 87]. 

Složení kompostovací toalety: 

 místo k sezení; 

 sběrná/kompostovací jednotka [18]. 

Složení kompostovací jednotky: 

 skladovací nebo kompostovací komora; 

 ventilační jednotka (zajišťuje, aby proces degradace toalety byl převážně aerobní 

a aby odvětrávala zapáchající plyny); 

 systém odlučování výluhu nebo systém odvádění moči k odstranění přebytečné 

kapaliny; 

 přístupová dvířka pro těžbu kompostu [18, 87]. 

 
Obrázek č. 3: Schéma pomalé kompostovací toalety 

(Zdroj: [18]) 



28 

 
Obrázek č. 4: Kompostovací toaleta 

(Zdroj: [38]) 

Rozdíly kompostovacích toalet 

Kompostovací toalety se převážně liší počtem kompostovacích komor, odnímatelnou 

komorou, systémem odvádění moči, aktivním mícháním či provzdušňováním [25]. 

Pomalé kompostovací toalety 

Velké množství kompostovacích toalet využívá pomalé kompostování. Tento druh 

kompostování je také známý jako „kompostování za studena“. Časem se v nádrži vytváří 

hromada kompostu. Pomalé kompostování se obecně odehrává za teplot nižších, než je 

tělesná teplota člověka, tedy 37 °C. Tento způsob odstraní většinu choroboplodných 

organismů v řádu měsíců a nakonec by měl eliminovat všechny lidské patogeny. 

Kompostování při nízkých teplotách vytváří užitečný doplněk půdy v podobě kompostu, 

který je používaný v zahradnictví, pro okrasné zahrady a sady [26, 27, 87]. 
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Obrázek č. 5: Vnější kompostovací komora z kompostovací toalety u domu ve Francii 

(Zdroj: [28]) 

Aktivní kompostéry 

„Samostatné“ kompostovací toalety kompostují v kontejneru uvnitř toaletní jednotky. 

Některé tyto jednotky používají ventilátory pro provzdušňování a volitelně topné prvky, 

aby udržovaly optimální teplotu, k urychlení procesu kompostování a odpaření moči 

a další vlhkosti. Po každém použití toalety je vyžadováno přidat malé množství 

absorpčního uhlíkového materiálu (neošetřené piliny, drcené kusy listí, popel, speciální 

kompostovací přípravky), aby se vytvořily vzduchové kapsy, které slouží k podpoře 

aerobního zpracování, absorpci kapaliny a vytvoření bariéry proti zápachu [59, 87]. 

Výhody: 

 kompostovací toaletní systémy nevyžadují vodu pro splachování, čímž se sníží 

spotřeba vody v domácnosti; 

 vhodné pro nové výstavby, které jsou na vzdálených místech; 

 možnost použití výkalů pro kompostování; 

 kompostovací toaleta může přijímat i kuchyňský odpad; 

 není třeba velkého prostoru pro instalaci toalety; 

 oddělení tuhé části výkalů od moči, což zamezuje tvorbě zápachu [60, 87]. 

Nevýhody: 

 větší potřeba udržitelnosti oproti klasickým toaletám; 

 omezená kapacita sběrné nádrže; 

 některé typy kompostovacích toalet potřebují přísun elektrické energie; 

 vyšší cena [60, 87]. 
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4.1.2 Vermifiltrová toaleta 

Konstrukce této toalety je velmi jednoduchá, skládá se z izolované nádrže, jež obsahuje 

žížaly a „zelený filtr“ nebo prostor pro odtok, který umožňuje následné čištění vody a její 

návrat do přírody. Pevné látky se hromadí na povrchu filtračního lože, zatímco kapalina 

odtéká přes filtrační médium a je vypouštěna z reaktoru. Pevné látky jsou následně 

aerobně štěpeny na humus pomocí bakterií a žížal, čímž se snižuje objem organického 

materiálu [29]. 

 
Obrázek č. 6: Schéma vermifiltrované toalety 

(Zdroj: [30]) 
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Na obrázku č. 7 je vyobrazena výstavba vermifiltrované toalety. 

 
Obrázek č. 7: Výstavba vermifiltrované toalety 

(toilet – toaleta, worm bin – nádrž s žížalami, green filter bed – zelené filtrační lože) 
(Zdroj: [70]) 

Výhody: 

 menší zápach; 

 centralizovaný sběr; 

 nízké náklady na provoz a údržbu; 

 likvidace výkalů na místě; 

 žížaly snižují hmotnost materiálu [60]. 

Nevýhody: 

 náchylnost na amoniak, což může zapříčinit úmrtí žížal; 

 vysoké nároky na teplé prostředí [60, 61]. 

4.1.3 Suchá toaleta odvádějící moč 

Toaleta funguje způsobem, kdy se moč shromažďuje a odvádí z přední části toalety, 

zatímco výkaly padají skrz velký žlab (otvor) v zadní části. V závislosti na technologii 
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sběru a skladování či zpracování, které následují, by měl být po vyprázdnění přidán 

do stejného otvoru sušicí materiál, jako je vápno, popel nebo zemina [18, 87]. 

 
Obrázek č. 8: Schéma toalety odvádějící moč 

(Zdroj: [18]) 

Výhody: 

 nevyžaduje stálý zdroj vod; 

 žádné skutečné problémy s pachy a vektory (mouchy), pokud jsou využívány 

a udržovány správně; 

 lze je postavit a opravit pomocí místně dostupných materiálů; 

 nízké kapitálové a provozní náklady; 

 vhodné pro všechny typy uživatelů [18]. 

Nevýhody: 

 prefabrikované modely nejsou všude k dispozici; 

 vyžaduje správné školení a přijetí; 

 je náchylný k ucpání výkaly; 

 hromada výkalů je viditelná [18]. 

4.1.4 Toaleta na bázi kontejnerů 

V toaletách probíhá sanace na základě kontejnerů, které se označují sanitačním 

systémem, kde toalety shromažďují lidské výkaly v uzavíratelných a vyjímatelných 

kontejnerech. Tyto kontejnery jsou přepravovány do zařízení na zpracování [31]. 

Toalety na bázi kontejnerů se obvykle využívají v prostředí s nízkými příjmy, kde není 

možné nebo vhodné použít nebo postavit kanalizační systémy. Patří sem hustě osídlené 
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městské čtvrti, neformální osady, oblasti s vysokými hladinami podzemní vody nebo 

oblasti, kde hrozí časté záplavy [31]. 

Tento typ hygieny zahrnuje komerční službu, která poskytuje určité typy přenosných 

toalet a při vyzvednutí plných kontejnerů dodává prázdné kontejnery. Následně tato 

služba likviduje nebo znovu využívá shromážděné výkaly. Náklady na sběr a likvidaci 

výkalů hradí obvykle uživatel. Klíčovou výhodou sanitárních systémů založených 

na kontejnerech je jejich relativně nízká cena. Proces navíc zajišťuje, že nedochází 

ke kontaktu člověka s výkaly. Objemy kontejnerů se pohybují od 5 litrů až do 208 litrů. 

Po naplnění kontejneru dochází k jeho transportu do zařízení, kde je odpad odstraněn 

nebo upraven, a poté může docházet k jeho opětovnému použití [32, 33]. 

 
Obrázek č. 9: Schéma toalety na bázi kontejnerů 

(Zdroj: [36]) 

Výhody: 

 nízká cena; 

 žádná spotřeba vody; 

 nedochází ke kontaktu člověka s výkaly; 

 uzavřené nádoby lze přepravovat bez úniku do životního prostředí [57]. 

Nevýhody: 

 nutnost výměny kontejnerů [57]. 

4.1.5 Kbelíková toaleta 

Je to jednoduchá varianta suchých toalet, přičemž kbelík se používá pro sběr výkalů. Moč 

i výkaly se shromažďují společně ve stejném kyblíku, což vede k výskytu zápachu. 
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Využívá se převážně tam, kde lidé nemají přístup k lepší hygieně, zejména v městských 

oblastech s nízkými příjmy rozvojových zemí, kde je tento způsob lepší než otevřená 

defekace [35]. 

Kbelíkové toalety jsou historicky běžné v chladném podnebí, kde může být instalace 

tekoucí vody obtížná a nákladná a může být vystavena prasknutí potrubí kvůli mrazu, 

například na Aljašce a ve venkovských oblastech Kanady a Ruska. Kbelíková toaleta 

může být rozšířena o další kbelík pro separaci moči a exkrementů [36]. 

 
Obrázek č. 10: Kbelíková toaleta 

(Zdroj: [37]) 

4.1.6 Polní latrína 

Od roku 2013 využívá latríny odhadem 1,77 miliardy lidí, většinou v rozvojových zemích 

(jako např. jižní Asie a subsaharská Afrika) [43]. 

Polní latrína je také známá jako jámová toaleta, slouží k shromažďování lidských výkalů 

v jámě, která je umístěna v zemi. Moč a výkaly vstupují do jámy skrz padací otvor, který 

může být pro pohodlí upraven záchodovým sedátkem [39]. 

Latríny mohou fungovat bez vody (suchá toaleta) nebo mohou být opatřeny uzávěrem 

vody. Pokud jsou latríny správně postaveny a udržovány, mohou snížit šíření nemocí. 

Latríny by měly být stavěny v blízkosti obydlí z důvodu snadného přístupu a zápachu 

a minimálně 10 m od studní a povrchových vod, aby se snížilo riziko znečištění 

podzemních vod. Dále by mělo být zabráněno přístupu světla, aby se zamezilo přístupu 

much. Z tohoto důvodu se využívají víka k zakrytí otvoru [18, 40, 41]. 
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Při naplnění jámy se postupuje dvěma způsoby, buď se jáma zasype, anebo dochází 

k jejímu vyprázdnění pomocí lopat nebo ručně poháněných čerpadel či motorových 

čerpadel namontovaných na vakuový vozík, který nese skladovací nádrž. Exkrementy, 

které jsou vyprázdněny, se často vypouští do životního prostředí [44]. 

Složení polní latríny:  

 díra v zemi; 

 betonová deska nebo podlaha s malým otvorem (otvor by měl být menší než 

25 cm z důvodu zabránění pádu dětí); 

 přístřešek [18]. 

Složení polní latríny je také vyobrazeno na schématu níže. 

 
Obrázek č. 11: Schéma polní latríny s přístřeškem 

(Zdroj: [42]) 

Výhody: 

 jednoduchá montáž; 

 finančně dostupné; 

 nízké náklady na údržbu [18]. 
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Nevýhody: 

 možné znečištění podzemních vod patogeny a dusičnany; 

 zápach; 

 riziko ohrožení veřejného zdraví při nesprávném provedení; 

 výskyt much; 

 vyprazdňování se většinou provádí nebezpečným způsobem [18]. 

4.1.7 Arborloo 

Arborloo je velmi jednoduchý typ kompostovací toalety, která slouží ke shromáždění 

výkalů v mělké jámě. Tento druh toalety se opět využívá ve venkovských oblastech 

rozvojových zemí (např. Zimbabwe). Toaleta je složena z nástavby a jámy, která by měla 

být vysoko nad hladinou podzemní vody z důvodu kontaminace. Po každém použití by 

se měla do jámy také přidat část vytěžené zeminy k potlačení zápachu. Po naplnění jámy 

dojde k jejímu zakopání pomocí zeminy a ponechání ke kompostování (viz obrázek 12) 

[45, 87]. 

 
Obrázek č. 12: Schéma toalety Arborloo 

(Zdroj: [45]) 

Výhody: 

 jednoduchá technika; 

 nízké náklady; 

 nízké riziko přenosu patogenů; 

 funkčnost jako hnojivo [58, 87]. 
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Nevýhody: 

 po naplnění jámy je nutné vykopat novou jámu; 

 zakrytí jámy nebo výsadba stromů nevyloučí riziko kontaminace podzemní 

vody [58, 87]. 

4.1.8 Spalovací toaleta 

Tento typ toalety se využívá v případech, kdy není možné napojení na stokovou síť 

či vybudování septiku by bylo nákladné nebo neproveditelné. Tato toaleta pracuje 

na způsobu, že po shromáždění výkalů dojde k jejich spalování pomocí topného tělesa. 

Ze spálených výkalů vzniká následně popel bez patogenů. Před využitím toalety se vkládá 

sáček, který shromažďuje výkaly. Po použití toalety se stlačí páčka, díky níž sáček spadne 

do spalovací komory a následně se spálí. V komoře se nachází také filtr, který odstraňuje 

pachy a následně je odvádí komínem, viz obrázek 13 [46]. 

 
Obrázek č. 13: Schéma spalovací toalety  

(1 – záchodová mísa, 2 – topné zařízení, 3 – vyprazdňovací mísa, 4 – kouřovod, 5 – přívod vzduchu) 
(Zdroj: [48]) 

Tyto toalety jsou napájeny pomocí elektřiny, plynu a dalších energií. Nutné je zajistit 

odvod kouře prostřednictvím kouřovodu. Některé typy těchto toalet dokážou spalovat 

i šedou vodu ze sprch a umyvadel [46]. 
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Výhody: 

 není spotřeba vody; 

 prostorově úsporný; 

 přenosná toaleta; 

 relativně bez zápachu; 

 snadné vyprázdnění; 

 lze využít v nevytápěných prostorách [47]. 

Nevýhody: 

 vyšší cena; 

 vyšší spotřeba energie; 

 nutnost odvodu kouřovodem; 

 proces spalování ničí živiny v odpadu [47]. 

4.1.9 Mrazící toaleta 

Jedná se o druh suché toalety, která využívá elektřinu k zmražení výkalů. Zmražení 

probíhá za teploty -15 °C. Výkaly během krátké chvíle zmrznou a zastaví se veškerá 

mikrobiální aktivita. K fungování není zapotřebí vody, potrubí, ventilace nebo chemikálií. 

Skládá se z toaletní mísy s mrazuvzdorným kbelíkem a plastovým sáčkem, který leží 

uvnitř. Odpad lze kompostovat. Tento typ toalety je přesuvný [49, 86]. 

 
Obrázek č. 14: Mrazicí toaleta 

(Zdroj: [68]) 
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Výhody: 

 bez nutnosti vody; 

 rychlá likvidace exkrementů a moči; 

 bez nutnosti chemikálií; 

 bez zápachu; 

 možnost kompostování odpadu; 

 snadná údržba [49, 86]. 

Nevýhody: 

 vyšší cena; 

 potřeba plastového sáčku; 

 nutnost připojení na elektřinu [49, 86]. 

4.1.10  Chemická toaleta 

Chemická toaleta je využívána k shromažďování lidských výkalů ve sběrné nádrži 

a následnému použití chemikálií k minimalizaci pachů. Toaleta se skládá ze dvou nádrží, 

z nichž větší je na odpadní vodu a menší na vodu čistou. Z tohoto důvodu vyplývá, že 

není napojena na otvor v zemi, septik ani do kanalizace [50, 51]. 

Tento typ toalety se využívá jako dočasné řešení např. na stavbách, při velkých 

shromážděních či na hudebních festivalech, jednodušší typ této toalety je využíván 

v karavanech [50]. 

Přenosné chemické toalety obvykle používají směs několika různých chemikálií 

v zadržovací nádrži. Přidává se modré barvivo, které skrývá obsah nádrže před 

uživatelem. Jakmile je uloženo dostatečné množství moči nebo výkalů, dostává celková 

směs zelenou barvu, což znamená plnou nádrž. K regulaci zápachu se využívají biocidy, 

případně jako mírnější formy se používá ethanol a kvartérní amoniové sloučeniny [51]. 
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Obrázek č. 15: Schéma chemické toalety 

(Zdroj: [53]) 

Výhody: 

 přenosnost toalety; 

 plnohodnotná toaleta v místech, kde chybí napojení vodou; 

 bez nutnosti vody [52]. 

Nevýhody: 

 nutnost náplní z důvodu eliminace zápachu; 

 bez přístupnosti pro vozíčkáře; 

 nutnost specifického toaletního papíru, který se rozloží; 

 vysoká cena [52]. 

4.2 Klasické toalety 

Klasické toalety nebo takzvaně toalety splachovací využívají vodu ke splachování výkalů 

či moči. Většina moderních toalet je určena rovněž k likvidaci toaletního papíru [18]. 

Toaleta je zapuštěna do vodovodní instalace a má tvar S, U, J nebo P nazývaný jako lapač. 

Lapač slouží k tomu, aby se voda shromažďovala v záchodové míse a zároveň zadržovala 

odpad, těsnila proti škodlivým kanalizačním plynům. Jakmile je voda spláchnuta, míří do 

kanalizace [18, 64]. 
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Druhy splachovacích médií: 

 pitná voda; 

 dešťová voda; 

 šedá voda [18]. 

Druhy splachovacích systémů toalet: 

 gravitační splachování; 

 asistované tlakové splachování; 

 duální splachovací systém; 

 dvojitý cyklón [65]. 

 
Obrázek č. 16: Schéma splachovací toalety 

(Zdroj: [18]) 

 
Obrázek č. 17: Splachovací toaleta 

(Zdroj: [71]) 
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Výhody: 

 výkaly uživatele jsou vyprázdněny před dalším použitím; 

 při správném používání nejsou žádné problémy se zápachy; 

 vhodné pro všechny typy uživatelů (sedící, stojící apod.) [18]. 

Nevýhody: 

 vysoké provozní náklady (závisí na ceně vody); 

 vyžaduje stálý zdroj vody; 

 nelze postavit nebo opravit s lokálně dostupnými materiály [18]. 

4.3 Speciální druhy alternativních toalet 

Tyto typy toalet se vyskytují ojediněle nebo jsou určeny pro speciální druhy využití. 

4.3.1 Vakuová toaleta 

Vakuové toalety jsou splachovací toalety, které využívají odsávání k odstranění výkalů 

a moči, což vede k minimální potřebě vody (0,5 až 1,5 litru). Vakuové toalety poskytují 

stejnou úroveň pohodlí jako tradiční splachovací toalety a pomáhají šetřit náklady díky 

minimalizovanému množství splachovací vody. Vzhledem k tomu, že odpadní voda má 

vysoký obsah organické hmoty, jsou vakuové toalety speciálně upraveny pro použití 

v kombinaci se samostatnou úpravou šedé a černé vody nebo aerobní digesce za účelem 

výroby bioplynu. Vakuové toaletní systémy jsou použitelné ve velkých i malých 

budovách, vlacích, lodích a letadlech [26, 54, 55]. 
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Obrázek č. 18: Schéma vakuové toalety 

(Zdroj: [56]) 

 
Obrázek č. 19: Vakuová toaleta ve vlaku 

(Zdroj: [69]) 

Výhody: 

 velká úspora energie; 

 žádné usazeniny na toaletě; 

 velmi hygienické; 

 flexibilní a pohodlné; 

 žádné usazeniny v potrubí; 

 bez zápachu; 

 flexibilní použitelnost [26, 54, 55]. 
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Nevýhody: 

 relativně vysoké investiční náklady; 

 závisí na napájení elektrické energie; 

 hrubý materiál může vést k zablokování systému sběru; 

 potřebná vakuová stanice; 

 musí být dodržováno domácí servisní připojení a vakuová stanice [26, 54, 55]. 

4.3.2 Univerzální systém nakládání s odpady (UWMS) 

Tento systém je druhem toalety, který se využívá ve vesmírných stanicích. Jelikož 

na oběžné dráze není gravitace, využívají vesmírné toalety k odvádění moči a výkalů 

z těla proudění vzduchu. Vzduch posílá obě substance do patřičných kontejnerů. 

V systému UWMS je automatické spuštění proudění vzduchu při zvednutí víka toalety, 

které následně pomáhá při snižování zápachu [66]. 

Posádka využívá speciálně tvarovaný trychtýř a hadici na močení a sedátko určené 

pro defekaci. Toaleta má také speciální opěrky nohou a držadel na ruce, které mají 

zabránit vznášení během užívání toalety. Toaleta je vyobrazena na obrázku č. 20 [66]. 

 
Obrázek č. 20: Schéma toalety UWMS 

(Zdroj: [67])  
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5  NÁVRHOVÉ PARAMETRY 

V této kapitole si přiblížíme parametry pro znečištění odpadních vod a jejich potřebnou 

úpravu před opětovným využitím. 

Před opětovným využitím šedých vod je nutná úprava, aby nevzniklo žádné riziko 

ohrožení zdraví člověka. Tato úprava se provádí buď pomocí metody fyzikálně-

chemické, nebo biologické. Fyzikálně-chemická metoda čištění využívá mikrofiltraci 

a ultrafiltraci (což jsou například pískové filtry a membrány), které se zbavují znečištění 

optickými látkami a na konci se dezinfikují UV zářením. Naopak biologická metoda 

funguje na způsobu rozkladu pomocí mikroorganismů nebo biologických filtrů [76]. 

Upravená šedá voda se nazývá tzv. bílá voda. Její orientační hodnoty pro bakteriologické 

monitorování bílé vody jsou uvedeny v tabulce č. 6 [77]. 

Tabulka č. 6: Hodnoty šedé vody před a po úpravě 

Složení Surová šedá voda 
Upravená voda (průměrné 

hodnoty dle NSF 350) 

Nlcelk (ppm) 80–160 < 10 

CHSK (ppm) 130–180 < 10 

zákal (NTU) 50–100 < 2 

E. coli 100–1 000 < 2,2 

 (Zdroj: 83) 

Tabulka č. 7: Orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování bílé vody 

Parametr 

Postřikové 
aplikace 

Bezpostřikové aplikace 

Tlakové mytí, 
zahradní 

rozstřikovač, 
mytí vozidel 

Splachování 
WC 

Zavlažování 
zahrad 

Praní 

E. coli 
Počet/100 ml 

Nezjišťuje se 250 250 Nezjišťuje se 

Střevní enterokoky 
Počet/100 ml 

Nezjišťuje se 100 100 Nezjišťuje se 

L. pneumophila 
Počet/100 ml 

10 
Nelze 

aplikovat 
Nelze 

aplikovat 
Nelze 

aplikovat 
Koliformní bakterie 
Počet/100 ml 

10 1 000 1 000 10 

  (Zdroj: 77) 
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Hodnoty látkového zatížení se udávají pro oblast s vyšší vybaveností (tabulka č. 8), proto 

pro méně vybavené oblasti jde použít redukce těchto hodnot o 30 %, případně maximálně 

o 50 % [82]. 

Tabulka č. 8: Průměrné hodnoty látkového zatížení 

Specifická produkce 
znečištění so BSK5 CHSKCr NL Nc Pc 

[g/os/den] 

Původní normová 
hodnota 

60 120 55 11 2,5 

 (Zdroj: 82) 

5.1 Likvidace odpadních vod 

Vyčištěné vody, které vypouštíme z domovních čistíren odpadních vod, jsou stále vody 

odpadní. Tyto vody můžeme vypouštět buď do vod povrchových, či podzemních (nebo 

pokud je v blízkosti kanalizace, tak i do ní) [78]. 

Jestliže odpadní vodu vypouštíme do povrchových či podzemních vod, je nutné povolení 

od vodoprávního úřadu, jelikož s těmito vodami nakládáme. Naopak pokud odpadní vodu 

vypouštíme do kanalizace, řídíme se kanalizačním řádem [78]. 

Jestliže nelze využít výše zmíněných metod likvidace odpadních vod, je nutno využít 

alternativní způsoby likvidace odpadních vod. 

5.1.1 Ukazatele a emisní standard přípustného znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vod povrchových 

Limity pro vypouštění do povrchových vod stanoví nařízení vlády č. 401/2015 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech [78]. 

Při vypouštění do povrchových vod posuzuje úředník zařazení čističky do kategorií dle 

minimální účinnosti zjištěné při certifikaci (viz tabulka č. 9). 
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Tabulka č. 9: Tabulka minimální účinnosti domovní ČOV 

Kategorie výrobku 
označovaného CE 

CHSKCr BSK5 N-NH4+ Ncelk Pcelk 

I. 70 % 80 % - - - 

II. 75 % 85 % 75 % - - 

III. 75 % 85 % 80 % 50 % 80 % 

(Zdroj: 78) 

 Kategorie I. – domácí čističky určené pro obvyklé vypouštění do povrchových 

vod [78]. 

 Kategorie II. – domácí čističky s vyšší účinností odstranění uhlíkatého znečištění 

a se stabilní nitrifikací. Musí mít větší objem aktivace nebo například nosič 

biomasy [78]. 

 Kategorie III. – pro lokality s využíváním povrchových vod pro vodárenské 

účely. Nejčastěji jsou to čističky II. kategorie doplněné například o membránovou 

filtraci, chemické srážení, filtraci (pískový filtr, zemní filtr), sorpci a podobně. 

Tyto čističky musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu [78]. 

5.1.2 Ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vod podzemních 

Tyto ukazatele vyplývají z nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod podzemních. 

Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou 

rekreaci stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění do výše emisních 

standardů uvedených v tabulce č. 10 k tomuto nařízení [73]. 
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Tabulka č. 10: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro 

bydlení a rodinnou rekreaci 

Velikostní kategorie (EO)* 
"m" [mg/l] 

CHSKCr BSK5 N-NH4
+ NL Ncelk 

< 10 150 40 20 30 x 
X.50 150 40 x 30 30 
> 50 130 30 x 30 20 

(Zdroj: 72) 

Pokud je k čištění odpadních vod použito zařízení pro čištění odpadních vod ohlašované 

podle § 15a vodního zákona, musí spadat pod klasifikaci výrobku označeného 

CE (certifikace) stanovenou v tabulce č. 11 k tomuto nařízení [74]. 

Tabulka č. 11: Klasifikace výrobku označovaného CE 

Klasifikace výrobku 
CHSKCr BSK5 Ncelk Pcelk 

(%) (%) (%) (%) 

Domovní čistírna odpadních 
vod  

90 95 50 40 

(Zdroj: 75) 

5.1.3 Alternativní způsoby likvidace 

Pro alternativní likvidaci odpadních vod využíváme jednotlivé typy suchých toalet, 

u kterých se dají exkrementy dále využít v podobě kompostu. Likvidace moči probíhá 

obdobným způsobem např. pomocí odvětrávaných nádob, do kterých se přidává alkalický 

materiál (např. hašené vápno, popel ze spáleného dřeva), který má pH vyšší než 10. 

Po jednom měsíci v nádobě vzniká kompost, který lze využít v zahradnictví [88]. 

5.2 Parametry pro návrh alternativního typu toalety: 

Produkce moči a exkrementů 

Produkce moči a exkrementů se uvádí průměrně v rozmezí 1,5–2 l/os./den pro moč 

a exkrementy 400 g/os./den [91]. 
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Objem nádrže pro výkaly a moč 

Nádrže pro alternativní toalety se dělí na malé a velké. Malá nádrž má rozmezí 10–20 l 

a velká nádrž má objem 70 a více litrů [93]. 

Splachovací médium 

Jako splachovací médium se využívá dešťová voda nebo voda šedá. Obě média se 

používají v minimálním množství nebo žádném. 

Doba zdržení 

Doba zdržení se u různých typů alternativních toalet mění, jelikož je závislá na počtu 

uživatelů a na objemu nádrže. 

Počet uživatelů 

Počet uživatelů je hlavním aspektem pro návrh toalety. 

Doba využívání toalet 

Doba využívání toalet je důležitým aspektem pro výběr typu toalety z důvodu provozních 

nákladů. 

Provozní náklady 

Náklady jsou odvozeny od vyprazdňování a případné likvidace exkrementů. Při použití 

chemických přípravků je nutno počítat s jejich pořizovacími náklady. V případě tablet 

náklady činí kolem 25 Kč/ks. Druhým způsobem je přidávání chemie do nádrže 

splachovače, jejíž cena se pohybuje od 300 Kč za 2,5 l. 

Možnost dalšího využití toalet 

Tento parametr platí např. pro kompostovací toalety, kde pomocí exkrementů lze vyrobit 

kvalitní humus, který jde dále využít. Kvalita humusu se určuje dle vysoké výměnné 

kapacity pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), viz zákon č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. 
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5.3 Parametry pro příslušenství toalet ve vnitřních prostorách budov 

V této kapitole si blíže probereme parametry toalet, které se využívají ve vnitřních 

prostorách budov, jako jsou např. bytové domy, rodinné domy apod. 

Pro všechny splachovače používané v ČR platí od května 2016 norma ČSN EN 

14055+A1 91 4640 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry. Všechny nové 

splachovače by měly odpovídat uvedené normě [79]. 

Dělení splachovačů dle třídy: 

 třída 1 – splachovače se jmenovitým splachovacím objemem do 4, 5, 6, 7 nebo 9 

l; 

 třída 2 – splachovače se jmenovitým splachovacím objemem 6 litrů nebo 

s dvojím spláchnutím, kdy se kombinuje maximální spláchnutí 6 l a redukované 

ne větší než dvě třetiny maximálního spláchnutí; 

 třída 3 – splachovače třídy 1 určené pro pisoáry [79]. 

Dělení dle splachovacích objemů pro záchodové a pisoárové mísy: 

Nejpoužívanějším spláchnutím u záchodové mísy je 6 l pro velké spláchnutí a 3 l pro 

malé spláchnutí (zvýrazněno tučně v tabulce č. 12). 

Tabulka č. 12: Splachovací objemy pro záchodové a pisoárové mísy 

Zařizovací předmět 
Splachovací objem qo [l] 

Velké spláchnutí Malé spláchnutí 

Záchodová mísa 

4 2 
4,5 3 

6 3 

8 - 

9 3 

10 3 

Pisoárová mísa bez odsávání 0,75–1,5 - 

Pisoárová mísa s odsáváním 2–4 - 

(Zdroj: 77) 
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Připojovací potrubí a jeho parametry 

Připojovací potrubí je potrubí, které vede mezi zařizovacím předmětem, podlahovou 

vpustí a splaškovým potrubím nebo mezi odpadním či svodným potrubím [80]. 

Světlost potrubí 

Světlost potrubí vyplývá z normy ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace a pohybuje se 

v rozmezí od DN 70 do DN 100 (DN 125), viz tabulka č. 13 [80]. 

Tabulka č. 13: Světlost připojovacího potrubí 

Splaškové odpadní potrubí, které odvádí odpadní 
vody 

Nejmenší jmenovitá světlost 

DN 

Od pisoárů 70 

Od van 70 

Od dřezů z bytových kuchyní 70 

Od záchodových mís 100 

S obsahem tuků od velkokuchyňských zařízení 100 

(Zdroj: 80) 

Spád potrubí 

Aby byl zajištěn odtok v potrubí, musí být potrubí v jistém sklonu, aby voda odtékala. 

Sklony jsou uvedeny v tabulce č. 14 [81]. 

Tabulka č. 14: Sklony připojovacího potrubí 

Minimální sklon potrubí [%] Doporučený sklon potrubí [%] 

3 5 

  (Zdroj: 81) 

Spádová výška nesmí přesáhnout 1 m u potrubí DN 70. U potrubí DN 100 nesmí 

přesáhnout 2 m [80]. 

Délka potrubí 

Délka potrubí závisí na místních podmínkách a měla by být provedena v co nejkratší 

délce. Délky a počet kolen jsou uvedeny v tabulce č. 15 [81]. 
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Tabulka č. 15: Délka potrubí a počet kolen 

Nevětrané připojovací potrubí 
Mezní hodnoty 

maximální doporučené 

Délka potrubí [m] 6 4 

Počet kolen s úhlem nad 67 o 3 1 

(Zdroj: 81) 

Svislé potrubí – „stoupačky“ 

Svislé potrubí je nejčastěji vedeno ve stěně nebo u větších objektů v instalační šachtě. 

V rámci materiálů je nejvíce používaným materiálem polyvinylchlorid (PVC), 

polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Světlost potrubí se nejčastěji používá v rozmezí 

DN 100 až DN 125. 
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6  NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO ALTERNATIVNÍ LIKVIDACI 

ODPADNÍCH VOD VE VYBRANÉ LOKALITĚ 

V této praktické části budeme navrhovat jednoduché zařízení pro alternativní likvidaci 

odpadních vod ve zvolené lokalitě. 

6.1 Popis lokality 

Rekreační objekt, pro který budeme navrhovat zařízení, se nachází ve vesnici Bělá, jež je 

částí obce Mírová pod Kozákovem. Vesnice se nachází v okresu Semily, který leží 

v Libereckém kraji. Obec Bělá má dle katastrální mapy rozlohu 6,38 km2 a trvale zde žije 

222 obyvatel. Ve vesnici se nenachází kanalizační stoka, proto je nutné k likvidaci 

odpadních vod využít jiné varianty [92]. 

 
Obrázek č. 21: Situace zvolené lokality 

(Zdroj: [85]) 

6.2 Aktuální způsob likvidace odpadních vod  

Aktuálně se k likvidaci odpadních vod využívá klasická splachovací toaleta s duálním 

splachovacím objemem 3 a 6 l. Jako splachovací médium se v období jara a léta využívá 

dešťová voda a v zimním období se používá pitná voda z vodovodního řadu. Pro odtok 

slouží potrubí DN 100, které spojuje toaletu s biologickým septikem. 
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Biologický septik je obdélníkového tvaru a skládá se ze tří komor s celkovým 

objemem 7 600 l. V první komoře dochází ke shromažďování exkrementů u dna. 

Následně odpadní voda putuje do druhé části septiku skrz otvor v oddělovací stěně. 

Z druhé komory septiku voda protéká pod nosnou stěnou, která odděluje druhou a třetí 

komoru. V třetí komoře voda přepadá přes přepad ze septiku potrubím PE DN 100 do 

komory se štěrkopískovým filtrem, odkud voda po vyčištění teče potrubím PE DN 100 

do blízkého potoka. Pro snížení zápachu a rychlejší rozklad kalu se využívají tablety 

WC-NET aktivátor septiků. 

Na fotkách níže máme vyobrazenou toaletu a poklop od septiku, který slouží k vybírání 

kalu. Schéma biologického septiku se nachází v příloze č. 1. 

 
Obrázek č. 22: Toaleta v rekreačním objektu 

(Zdroj: autor) 
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Obrázek č. 23: Poklop od biologického septiku 

(Zdroj: autor) 

6.3 Návrh zařízení 

Pro alternativní likvidaci odpadních vod navrhneme kompostovací toaletu. Při návrhu 

kompostovací toalety byla čerpána inspirace z dosud získaných informací a schématu 

v kapitole 5.1.1. 

6.3.1 Návrhové parametry kompostovací toalety 

Před návrhem kompostovací toalety je nutné stanovit návrhové parametry. 

Výpočet objemu moči 

 Doba využití t = 186 dní 

 Počet uživatelů = 2 osoby 

 Průměrná produkce moči V = 2 l/os./den 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑚𝑜č𝑖 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = 𝑡 ∗ 𝑉 ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑢ž𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑚𝑜č𝑖 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = 186 ∗ 2 ∗ 2 = 744 𝑙 

Celkový objem moči za dobu využívání je 744 l. 
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Výpočet hmotnosti a objemu exkrementů 

 Doba využití t = 186 dní 

 Počet uživatelů = 2 osoby 

 Průměrná produkce exkrementů m = 400 g/den 

 Měrná hmotnost exkrementu ρ = 1 000 kg/m3 

𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑘𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡ů 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = 𝑡 ∗ 𝑚 ∗ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑢ž𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů 

𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑘𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡ů 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = 186 ∗ 400 ∗ 2 = 148 800 𝑔 

Celkové množství exkrementů za dobu využívání je 148,8 kg. 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑒𝑥𝑘𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡ů 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = 𝑚/ρ 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑒𝑥𝑘𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡ů 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 =
148,8

1 000
= 0,1488 𝑚  

Celkový objem exkrementů za dobu užívání je 0,1488 m3, tudíž 148,8 l. 

Objem sběrné nádrže 

Při návrhu objemu sběrné nádrže se braly v úvahu hodnoty objemu moči a exkrementů. 

Objem nádrže byl tedy navržen na 345 l. 

Doba zdržení 

Doba zdržení má dvě varianty. První varianta doby zdržení je uvažována na 5–8 týdnů, 

kdy se kompost dá použít jako krycí zemina, která není rostlinám nebezpečná. Druhá 

varianta doby zdržení se uvažuje jako 1 rok, kdy se zemina přetvoří na kvalitní kompost, 

který se dá použít v zahradnictví. Kvalitou kompostu se zabývá vyhláška č. 474/2000 Sb., 

o stanovení požadavků na hnojiva. 

Stavební náklady 

Za stavební náklady se považují náklady potřebné k výstavbě kompostovací toalety. 

Jejich odhadovaná výše je 25 345 Kč (tabulka č. 16). Práce nejsou v ceně zahrnuty, jelikož 

se realizace předpokládá svépomocí.  
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Tabulka č. 16: Stavební náklady 

Položka Plocha [m2] Kč/m2 Délka [m] Ks 
Kč/kus- 

(m3) 
Cena 
[Kč] 

Smrkové palubky 
tl. 18 mm 

14,20 319 -  - - 4 530 

Dveře ze smrkového 
dřeva 

- - - 1 1 500 1 500 

Smrkové palubky 
tl. 32 mm 

2,00 576 - -  - 1 400 

Voděodolná překližka 4,10 540 - - - 2 210 
PVC potrubí s víkem DN 
100 

- - 1 1 150 150 

PVC potrubí DN 60 - - 3 1 655 655 

Stříška na potrubí  - - - 1 380 380 

Separační prkénko na WC - - - 1 3 700 3 700 

Krytina 2,90 200 - - - 580 

HDPE Kanystr 25 l - - - 1 110 110 

Dřevěné sloupky 
120x120mm 

- - 2,5 4 980 3920 

Ocelové trny  - - - 4 150 600 

Epoxidový nátěr - - - 1 170 170 

Vodotěsný nátěr - - - 1 120 120 

Podkladní betonová 
mazanina 

1,12 - 0,1 - 2050 250 

Betonové základy 0,02 - 0,8 - 2050 150 

Dřevěná střešní vaznice 
80x120mm 

- - 2,5 2 650 1300 

Dřevěný podlahový 
trámek 100x100mm 

- - 1,5 4 405 1620 

Doprava - - - - 2000 2000 

Celková cena 25 345 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Provozní náklady 

Do provozních nákladů se promítne zásypový kypřicí materiál o objemu 85 l a hašené 

vápno o hmotnosti 10 kg [89, 90]. Množství obou položek bylo vypočítáno na základě 

doby využití toalety. Jako dostupnější alternativu zásypového materiálu lze použít piliny, 

kusy listí či popel. Skladování materiálu bude ve vyhrazených prostorách. 
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Tabulka č. 17: Provozní náklady za využívané období 

Položka Kč/kus Ks Kč 

Zásypový kypřicí materiál 85 l 850 7 5 950 

Hašené vápno 10 kg 185 2 370 

Celková cena 6 320 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

6.3.2 Popis navržené kompostovací toalety 

Kompostovací toaleta je zhotovena jako samostatný stavební objekt, který je ukotven do 

betonových základů pomocí ocelových trnů. Toaleta je navržena pro dva uživatele, kteří 

ji budou využívat v období jara a léta. Ochranné pásmo je navrženo na 5 m od obytných 

objektů. 

Objekt je vyroben z dřevěných smrkových palubek, nosných dřevěných sloupků a je 

opatřený ochranným nátěrem. Separační prkénko kompostovací toalety je hotový 

výrobek, který odděluje exkrementy a moč. Po každém použití toalety se skrze PVC 

potrubí přidává kypřicí materiál, který pomáhá k rozkladu exkrementů na použitelný 

kompost. Sběrná nádrž je navržena na objem 345 l. Doba zdržení se předpokládá na 

1 rok, kdy vyzrálý kompost dozraje a bude se moct použít v zahradnictví. Splachovací 

médium se neuvažuje. Likvidace moči bude probíhat tak, že po odvedení moči 

a naplnění kanystru bude jeho obsah naléván do odvětrávané kompostovací nádoby na 

moč, která bude naplněna materiálem s pH vyšším než 10 (popel ze spalování dřeva, 

hašené vápno). Doba zdržení v nádobě je jeden měsíc, kdy následně vznikne suchý 

prášek, který se dá využít jako kompost. Pro likvidaci moči budou využívány dvě 

takovéto nádoby [88]. Větrání sběrné nádrže je zajištěno pomocí PVC potrubí DN60 

v zadní části objektu s vyústěním nad střechu objektu. Prostor toalety je odvětráván 

otvorem v zádní stěně objektu pod střechou. Údržba toalety se bude provádět 1x ročně, 

případně dle potřeby. 

Orientační cena výstavby toalety bude činit 25 345 Kč. Provozní náklady za jedno 

využívané období budou činit 6 320 Kč. 

Provizorní schéma kompostovací toalety se nachází v příloze č. 2. Pro její plnohodnotné 

využití jsou potřebné drobné úpravy. 
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Výhody 

 toaleta bez nutné speciální údržby; 

 možné využití kompostu z exkrementů i moči; 

 separace moči od exkrementů; 

 nulové náklady na spotřebu vody; 

 nulové náklady za stočné a vodné; 

 šetrné k životnímu prostředí; 

 nedochází k znečištění potoka. 

Nevýhody 

 vyšší provozní náklady; 

 nutnost použití kypřicího materiálu; 

 při nesprávném používání toalety vznik nepříjemného zápachu; 

 nutnost odvětrání nádrže; 

 přímý kontakt při vyprazdňování nádrže. 

Shrnutí práce 

Při porovnání nově navržené kompostovací toalety a původního typu klasické toalety, 

která se aktuálně využívá, se dospělo k závěru, že pořizovací náklady jsou velmi podobné. 

Naopak ze srovnání provozních nákladů vyplývá, že i kdyby se klasická toaleta používala 

na splachování pitnou vodu, cena za dobu používání (186 dní) činí pouze 250 Kč, což je 

mnohem výhodnější než provozní náklady za kompostovací toaletu, které jsou 6 320 Kč 

během stejné doby používání. Kompostovací toaleta se navrhovala jako alternativa pro 

likvidaci odpadních vod v decentralizovaném systému, jelikož menší obce nejsou 

schopny pokrýt náklady na výstavbu nové kanalizační stoky. Z tohoto důvodu je patrné, 

že alternativní typy toalet budou mít pořizovací a provozní náklady větší než klasické 

typy toalet, které jsou napojeny na kanalizační stoku. Bakalářská práce byla zaměřena 

právě na užití alternativních typů suchých toalet v decentralizovaném systému, mezi které 

lze zařadit kompostovací toalety. Vzhledem k typu rekreačního objektu se kompostovací 

toaleta jevila jako nejpříhodnější alternativa. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo představit typy a vlastnosti odpadních vod s možnostmi 

alternativních způsobů likvidace odpadních vod a s využitím pro danou lokalitu. V úvodní 

části práce je zmíněna základní legislativa týkající se dané problematiky. Následně byla 

stanovena základní charakteristika odpadních vod a jejich rozdělení dle místa původu. 

Dále následovaly rozbory odpadních vod dle jejich vlastností a ukazatelů znečištění. 

Důležité bylo představení jak centralizovaného, tak i hlavně decentralizovaného systému, 

kterým se problematika zabývá. 

Součástí práce jsou alternativní systémy likvidace odpadních vod, kde byly uvedeny 

suché toalety. Zmíněným suchým toaletám je věnována kapitola 5, ve které jsou uvedeny 

jednotlivé druhy suchých záchodů s jejich výhodami i nevýhodami při používání. 

Nejvyužívanějším zástupcem suchých toalet byla kompostovací toaleta, které byla 

věnována největší pozornost. V další kapitole byly uvedeny klasické toalety a varianty 

speciálních druhů toalet, jež mají své využití jen ojediněle a pro speciální účely. 

V následující části byly uvedeny návrhové parametry odpadních vod, konkrétně šedých 

vod, a návrhové parametry pro alternativní typy toalet či toalet ve vnitřních prostorách 

budov. U šedých vod bylo nutné stanovit možnosti vyčištění před opětovným použitím 

a jejich vlastnosti před a po úpravě. Návrhové parametry alternativních toalet byly 

stanoveny obecnou formou, jelikož se pro každý typ toalety liší. Poslední část rešerše 

se zabývá vlastnostmi a parametry toalet ve vnitřních prostorách budov. 

Praktická část spočívala v návrhu alternativního typu toalety pro danou lokalitu. Jako typ 

alternativní toalety byla navržena kompostovací toaleta. Tento typ toalety byl vybrán 

z důvodu umístění rekreačního objektu ve venkovské lokalitě bez kanalizační stoky a také 

možného využití vyprodukovaného kompostu. Toaleta bude na rekreačním objektu 

sloužit jako druhý způsob likvidace odpadních vod, a to převážně v jarních a letních 

měsících. Srovnání původní likvidace odpadních vod pomocí klasické toalety spolu se 

septikem a nové likvidace pomocí kompostovací toalety ukázalo, že kompostovací 

toaleta je provozně dražší než aktuální způsob likvidace fekálního znečištění, tj. použití 

klasické toalety na splachování, ale naopak šetrnější k životnímu prostředí. 
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SUMMARY 

The aim of the bachelor thesis is to identify alternative options for wastewater disposal in 

a decentralized system, as well as its transport, disposal and design parameters. 

The first part of the work is focused on legislation concerning wastewater, biological 

waste and design parameters for toilets and their accessories. The next chapter deals with 

wastewater, types of its analysis and indicators of water pollution. The distribution of 

municipal wastewater and their quality is presented as well. Moreover, differences 

between centralized and decentralized system are described. As we deal specifically with 

the decentralized system in the work, it is given more attention to it. Subsequently, the 

work concerns individual variants of alternative toilet systems, their transport, wastewater 

disposal, and their main advantages and disadvantages in use are listed. For comparison, 

classic toilet systems and special types of toilets are introduced, along with their 

advantages and disadvantages. The theoretical part also contains the basic parameters of 

wastewater pollution and their values. Lastly, the design parameters of alternative types 

of toilets and also toilets in the interior of buildings and their accessories are presented. 

The practical part of the bachelor's thesis uses the knowledge from the theoretical part 

regarding the design of an alternative type of toilet. The composting toilet is intended for 

a selected recreational facility in the settlement of Bělá – part of the village of Mírová 

pod Kozákovem. The design of the toilet was based on the amount of urine and excrement 

corresponding to the period of use of the toilet, and thanks to these findings, the volume 

of the collection tank was established as well. In the final phase of the paper, the necessary 

costs for the construction and operation of the composting toilet were quantified, which 

were the main factor for the assessment with the current method of wastewater disposal 

in the selected locality. 


