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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá šetrným hospodařením s vodou a je rozdělena na teoretickou 

a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se 

zaměřuje na srážkovou vodu, její kvalitu vlastnosti a využívání. Druhá kapitola je zaměřena na 

hospodaření s odpadní vodou, jejími vlastnostmi, množstvím odpadní vody a na přírodním 

způsobu čištění odpadních vod. Poslední kapitola teoretické části se věnuje šedým vodám a 

jejich využití. 

Praktická část se soustředí na studii návrhu komplexního hospodaření s odpadní a dešťovou 

vodou v obci Pařezov v okrese Domažlice. Je zaměřena na čištění odpadních vod pomocí 

kořenové čistírny, využitím srážkových vod pro závlahu a zasakování zbylé vody.    
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with sound water management and is divided into theoretical and 

practical part. The theoretical part is divided into three main chapters. The first part focuses on 

rainwater, its quality characteristics and utilization. The second chapter focuses on the 

management of waste water, its properties, the amount of waste water and natural ways of 

wastewater treatment. The last chapter is devoted to the gray waters and their utilization. 

The practical part focuses on the study of the draft comprehensive management of sewage and 

rainwater in the village Pařezov district Domažlice. It focuses on wastewater treatment using 

constructed wetlands, using rainwater for irrigation and infiltration of the remaining water. 
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1  ÚVOD 

V minulém století docházelo kvůli nevhodným melioracím a zásahům do krajiny ke značnému 

narušení vodního režimu krajiny. Téměř všechna opatření provedená v tomto období měla za 

následek rychlý odvod vody z krajiny. V dnešní době se setkáváme s jiným problémem, 

kterým je zastavování zelených ploch, plochami nepropustnými. Kombinace těchto narušení 

krajiny může způsobovat povodně, nebo zcela opačný probléme, jakým je nedostatek vody. 

Snahou je tato nevhodná opatření odstranit a pokusit se navrátit jejich stav blíže ke stavu 

přírodnímu a udržet vodu v krajině. Jedná se o opatření globálnějšího rázu, jako je obnova 

mokřadů či malých vodních nádrží, budování retenčních a zasakovacích objektů, nebo 

revitalizace toků. Méně rozsáhlé, ale neméně důležité jsou opatření pro lokální hospodaření 

s dešťovou a odpadní vodou na jednotlivých pozemcích rodinných domů.  

Na mnoha místech naší republiky, převážně v menších obcích, se stále setkáváme s 

nemožností napojení se na kanalizační síť. Majitelé nemovitostí jsou postaveni před problém 

nakládaní se srážkovou a odpadní vodou. Existuje mnoho způsobů, jak danou problematiku 

řešit, ale společným jmenovatelem by měla být ekonomická a ekologická výhodnost. Při 

hospodaření se srážkovou vodou záleží na majiteli, zda chce či nechce tuto vodu využívat. 

Mezi hlavní způsoby opětovného využití srážkových vod je použití pro závlahu, nebo 

nahrazení části pitné vody v domácnostech vodou provozní. Pokud nebude docházet 

k dalšímu využívání, mělo by se využít zasakování, před vypouštěním vod do kanalizační sítě 

nebo do vod povrchových. V hospodaření s vodou odpadní má vlastník také několik možností. 

Jedním z nejběžnějších řešení je domovní čistírna odpadních vod. Alternativou je přírodní 

čištění odpadních vod, které je sice investičně nákladnější, ale provozní náklady jsou téměř 

nulové. Přírodní čištění se používá v kombinaci s mechanickým předčištěním, nejvíce se 

septikem, nebo anaerobním separátorem. Další možností, jak šetřit náklady za vodu je využití 

vod šedých. Nejlepším řešením je o tomto využívání uvažovat při realizaci novostavby, nebo 

při celkové rekonstrukci domu, kvůli zřízení systému a velkému zásahu do stavby. Nevýhodou 

tohoto systému je značně vysoká cena, oproti výhodě citelného šetření financí za vodu pitnou.  

V této diplomové práci jsem se snažil rozebrat všechny různé varianty řešení využívání 

srážkových a odpadních vod. Následně jsem se snažil tyto poznatky aplikovat na konkrétním 

objektu rodinného domu v obci Pařezov. Využil jsem nařízení obce o tom, že každá 

nemovitost musí čistit své odpadní vody a při návrhu použil vertikální kořenovou čistírnu. 

Vyčištěná odpadní voda, stejně jako voda srážková bude využita pro závlahy a zasakování.  
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2  SRÁŽKOVÉ VODY 

Vzhledem k postupnému zastavování krajiny doprovázeného stále se zvyšujícím podílem 

nepropustných ploch (komunikace, střechy budov atd.) na úkor propustné půdy negativně 

ovlivňuje přirozený koloběh vody. Srážková voda a voda vzniklá táním sněhu se již nemůže 

v dostatečné míře vsakovat do půdy a obnovovat zásoby podzemní vody. Namísto toho odtéká 

po zpevněném povrchu povodí do stokové sítě, nebo do vodotečí, a stává se jednou z příčin 

lokálních záplav. Zároveň se půda v  zastavěném území nadměrně vysušuje, vegetace hyne a 

tím se mění i mikroklima. Existují však možnosti, jak tuto situaci alespoň částečně napravit, 

a to přijetím opatření na jednotlivých pozemcích. [1] 

Základním principem koncepce hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v urbanizovaném 

prostředí je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality 

před urbanizací. Základem HDV je decentralizovaný způsob odvodnění, jehož podstatou je 

zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho do přirozeného koloběhu vody. 

Přírodě blízká opatření a zařízení HDV jsou taková, která podporují výpar, vsakování a 

pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. Patří sem i zařízení, která alespoň určitým 

způsobem přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody a k ochraně vodních toků, 

například akumulací a užíváním dešťové vody nebo retencí a regulovaným (opožděným) 

odtokem do stokové sítě. Při HDV je nutno důsledně oddělovat mírně znečištěné a silně 

znečištěné srážkové vody (z důvodu ochrany povrchových a podzemních vod a půdních 

horizontů). Silně znečištěné srážkové vody je nutné čistit. Hospodaření s dešťovou vodou 

zahrnuje široké spektrum technologií. V důsledku je řešení každé lokality individuální, co 

nejlépe přizpůsobené místně specifickým podmínkám. Principy HDV nejlépe naplňují 

objekty decentralizovaného systému odvodnění. Patří sem tyto základními typy objektů pro 

hospodaření s vodou: vegetační a štěrkové střechy, propustně zpevněné povrchy, plošné 

vsakování, vsakovací průlehy, vsakovací průlehy kombinované s rýhou, vsakovací nádrže, 

vsakovací rýhy, podzemní vsakovací bloky, vsakovací šachty, suché retenční nádrže, 

podzemní retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, umělé mokřady a objekty 

k předčištění dešťového odtoku. [2] 

Lze tedy konstatovat, že hospodaření se srážkovými vodami lze všeobecně shrnout do 

několika úkonů. Jedná se o akumulaci, využití, jímání a čištění. 
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2.1 SRÁŽKOODTOKOVÝ PROCES 

Srážkoodtokový proces je Prof. Ing. Milošem Starým, CSc. definován jako postupná 

transformace srážky dopadající na povodí až na odtok vody závěrovým profilem povodí. 

Jedná se o velmi složitý proces, který je ovlivněn řadou činitelů, především klimatickými a 

geografickými. [3] 

Mezi klimatické činitele patří srážky a jejich vlastní časový a prostorový průběh, vlhkost, 

výpar, teplota, rychlost a směr větru, atmosférický tlak a podobně. Srážky vznikají 

ochlazováním ovzduší, tím stoupá jeho nasycenost vodními parami. Při poklesu teploty pod 

teplotu rosného bodu dochází ke srážení páry kolem kondenzačních jader. Vznikají kapičky 

vody nebo vločky sněhu a vytvářejí mlhy a oblaky. Za příznivých podmínek se zvětšují a 

padají na zemský povrch jako srážky. Déšť charakterizujeme dobou trvání v minutách nebo 

hodinách a množstvím vody spadlého za jednotku času neboli intenzitou. Intenzitu 

vyjadřujeme v milimetrech za sekundu, milimetrech za hodinu nebo v litrech za sekundu na 

hektar popřípadě metr krychlový za sekundu na kilometr čtvereční. Podle trvání a intenzity 

pak můžeme déšť dělit na přívalový nebo regionální. [3] 

Dalším klimatickým faktorem je výpar. Ten vzniká ztrátou soudržnosti mezi molekulami 

vody, které se neustále pohybují a svůj pohyb stupňují při nárůstech teploty. Opačným 

procesem výparu je kondenzace. Výpar je proces složitý a závisející na řadě dalších činitelů 

jako je již zmiňovaná teplota nebo vlhkost vzduchu a podobně. Můžeme jej rozlišovat na 

výpar z vodní hladiny, výpar z půdy a výpar rostlinami či transpiraci rostlin. [3] 

Výpar z vodní hladiny je nejjednodušší, a proto je nejvýznamnější složkou ztrát vody. 

V našich podmínkách se výpar z vodní hladiny pohybuje v závislosti na nadmořské výšce 

nebo teplotách okolo 1 až 3 milimetrů za den a 200 až 800 milimetrů za rok. [3] 

Výpar z půdy závisí na meteorologických podmínkách a na vlastnostech půdy. Výpar je 

menší, čím větší je povrchová vrstva vysušené půdy. U drsných a zvlněných povrchů dochází 

k většímu výparu než u hladkých a rovných. Podstatný vliv na výparnost mají i rostliny, které 

mohou svým zastíněním zmenšit výpar až o 80 procent. Rostliny zase naopak přispívají 

k výparu z vlastního povrchu a tento jev nazýváme transpirací. Celkový výpar z povrchu 

rostlin, pórů rostlin a z půdy se nazývá evapotranspirace. [3] 

Vlhkost je dána množstvím vodních par v ovzduší. Množství par kolísá o je přímo 

ovlivňováno teplotou vzduchu. Do ovzduší se vodní páry dostávají sublimací, což je změna 

pevné látky na plyn, nebo výparem. Vlhkost můžeme rozdělit na absolutní a relativní. 
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Pro meteorologii je využívána absolutní vlhkost, která je vyjádřena hmotností vodních par 

v jednotce objemu vzduchu. Uvádí se v gramech vodní páry na metr krychlový vzduchu. 

Relativní vlhkost je vyjádřena jako poměr mezi množstvím vodních par ve vzduchu 

s maximálním množstvím vodních par, které by měl vzduch obsahovat při stejném tlaku a 

teplotě. [3] 

Druhou skupinou jsou geografičtí činitelé povodí. Patří sem plocha, velikost, nadmořská 

výška, tvar, reliéf, říční síť, hydrogeologické poměry, vegetační pokryv a podobně. Určují 

jakým způsobem se v čase a prostoru nerovnoměrná srážka dopadající na povodí postupně 

transformuje, až na časový průběh odtoku vody závěrovým profilem. [3] 

 

 

Obrázek 1 Schéma srážkoodtokového procesu. [3] 
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2.2 KVALITA SRÁŽKOVÉ VODY 

Pro lepší pochopení složení a kvality srážkových vod, je potřeba znát všechny ovlivňující 

faktory. Srážková voda, je vodou atmosférickou a její složení z tohoto faktu vyplívá. Ve 

složení atmosféry je nejvíce zastoupen dusík (78,09%), následuje kyslík (20,95%), argon 

(0,93%) a oxid uhličitý (0,03%). Dalšími zástupci prvků v atmosféře v mnohem menší míře 

jsou inertní plyny (helium, neon, argon, krypton, xenon), metan, ozon, oxid dusný, vodík. 

Znečištění atmosféry je závažná problematika, protože toto znečištění se dostává do 

srážkových vod a tím se tak šíří dál. [4] 

Chemické složení atmosférických vod nad územím ČR jsou předmětem dlouhodobého 

zkoumání. V zásadě můžeme možné zdroje (bodové a plošné) znečištění rozdělit na ty 

vyvolané lidskou činností a zdroje přírodní, většinou související s eolickou činností, zvýšenou 

prašností nebo sopečnou aktivitou. Hlavním zdrojem chemického znečištění mohou být látky 

rozpuštěné v atmosférických srážkách. Rozlišujeme polutanty primární, které vstupují do 

ovzduší přímo, jako například oxid uhličitý nebo siřičitý při spalování fosilních paliv, nebo 

sekundární, které vznikají až následnou reakcí primárních polutantů, například kumulativním 

působením oxidů dusíku, UV záření a těkavých organických látek, za vzniku troposférického 

ozónu. [5] 

Dále rozlišujeme fyzikálně –  mechanické znečištění, chemické (množství plynných 

a toxických látek), radioaktivní (přirozené pozadí, umělé) a biologické (podle druhu a rozsahu 

biologického oživení). Podstatné zůstává, jakým způsobem tedy chceme dešťovou vodu dále 

využívat. Chemické složení atmosférických srážek nad územím ČR jsou předmětem 

dlouhodobého sledování. Na sběru dat se podílí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), Hydrobiologický ústav 

akademie věd ČR (HBÚ AV ČR), Česká geologická služba (ČGS), Výzkumný ústav 

vodohospodářský (VÚV T.G.M.). [5] 

Rok 2010 byl srážkově nad dlouhodobým normálem. V průměru na území České republiky 

spadlo 871 mm, což je 129 % dlouhodobého normálu (za roky 1961–1990). Oproti roku 2009 

srážkový úhrn mírně narostl. Mokrá depozice síry poklesla po roce 1997 pod hodnotu 50 000 t 

a dále klesala až do roku 1999. Od roku 2000 výrazný pokles nepokračoval, hodnoty zůstávají 

víceméně na úrovni roku 1999 s výjimkou nižších depozic v roce 2003, kdy byl výrazně 

podnormální srážkový úhrn. Celková depozice síry vykazuje maxima v oblasti Krušných hor. 

Mokré depozice oxidovaných forem dusíku (N/NO3
−) vykazovala v roce 2010 nejvyšší 

hodnoty na území Orlických hor (na lokalitě U dvou louček). Nejvyšší hodnoty celkové 
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mokré depozice dusíku byly zaznamenány v oblasti Orlických hor a na území Hrubého 

Jeseníku. Celková mokrá depozice oxidovaných forem dusíku se rovnala 25 608 t na plochu 

ČR. [5] 

Suchá depozice oxidovaných forem dusíku klesala až do roku 2002. Po té došlo k určité 

stagnaci, hodnota depozice pro ČR kolísá v intervalu 14 105 t až 22 620 t. Oproti předchozím 

letům opět mírně stoupla, což je pravděpodobně způsobeno mírným nárůstem imisních 

koncentrací NOx. Nejvyšších hodnot celková depozice dusíku dosahovala na území Orlických 

hor. [5] 

Kvalitu vody užívané pro potřeby domácího zahradničení nespecifikuje žádná bližší norma na 

rozdíl od závlahové vody užívané například v zemědělství, kde je jakost vody dána normou 

ČSN 75 7143. Pro jednotlivé ukazatele tu jsou kvantifikovány nejvyšší přípustné hodnoty pro 

jednotlivé třídy (I. – vhodná závlahová voda, II. – podmínečně vhodná, III. – nevhodná 

závlahová voda). [5] 

Tabulka 1: Nejvýše přípustné hodnoty (NPH) ukazatelů jakosti pro jednotlivé třídy [5] 

Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů jakosti pro jednotlivé třídy v mg.l-1 

Ukazatel 

Třída l Třída ll Třída lll 

Voda vhodná 
Voda podmíněně 

vhodná 
Voda nevhodná 

Chloridy  Cl- 300 400 > 400 

Sírany SO4
2- 250 300 >300 

Hliník Al 10 20 >20 

Chrom Cr 0.2 0.5 >0.5 

Kobalt Co 0.5 1 >1 

Měď Cu 0.5 2 >2 

Olovo Pb 0.05 0.1 >0.1 

Rtuť Hg 0.005 0.01 >0.01 

Železo Fe 10 100 >100 
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Obrázek 2 Celková roční depozice síry za rok 1998 [6] 

 
Obrázek 3 Celková roční depozice síry za rok 2010 [6] 
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Obrázek 4 Celková roční depozice dusíku za rok 1998 [6] 

 
Obrázek 5 Celková roční depozice dusíku za rok 2010 [6] 

 

2.3 VLASTNOSTI VODY PO KONTAKTU S POVRCHEM 

Srážková voda po dopadu na povrch mění své složení. Může jím být střecha, zpevněné i 

nezpevněné plochy, komunikace a podobně. Jak již bylo zmíněno výše, tato voda obsahuje 

především oxidy síry a dusíku a po dopadu na povrch se do vody dostávají látky z tohoto 
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povrchu. Především se jedná o organické látky ze stromů, živočišného původu, nebo například 

prach. Toto znečištění je přímo úměrné bezdeštné době. Dále záleží například na materiálu 

střešní krytiny, druhu a konstrukci střechy nebo umístění domu. Znečištění srážkových vod je 

do značné míry závislé na typu plochy, se kterým přijde do styku. Tyto plochy jsou přímo 

popsány v ČSN 75 9011, viz obrázek 6 [7] 

 

Obrázek 6 Orientační klasifikace znečištění srážkových vod z hlediska znečištění 

nerozpuštěnými látkami, těžkými kovy a uhlovodíky. [7] 

 

2.4 STANOVENÍ MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 

Stanovení přibližného odtoku srážkových vod lze provést podle rovnice 2.4.1. Tato rovnice 

vychází ze součinitele odtoku, plochy povodí a intenzity směrodatného deště. [8] 

𝑄=𝛹·𝑆𝑠·𝑞𝑠     [10−3∙𝑚3∙𝑠−1]      (2.4.1) 

Kde  𝛹  … součinitel odtoku [-],  

𝑆𝑠  … plocha povodí [ha],  

𝑞𝑠  … intenzita směrodatného deště [l·s-1·ha-1]. 

Hodnoty součinitele odtoku Ψ jsou popsány v ČSN 75 6141 a závisí na druhu odvodněné 

plochy a sklonu povrchu. Součinitel odtoku se pohybuje v rozmezí 0,05 až 1. Zjednodušené 

stanovení součinitele odtoku se nachází ve vyhlášce 428/2001 Sb. Ta rozděluje plochy do tří 

skupin. Plocha A reprezentuje zpevněné a zastavěné plochy, například střechy, zámkovou 

dlažbu, asfaltové a betonové plochy. Pro tyto povrchy je používán součinitel 0,9. Plocha B je 
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propustná zpevněná plocha – štěrkovitý povrch, dlažba se širšími spárami a je ohodnocena 

hodnotou odtokového součinitele 0,4. Posledním typem uvedeným ve vyhlášce je plocha C, 

kterou tvoří převážně vegetace. Mohou to být sady, hřiště, louky a zahrady. Do výpočtu se 

pro tento případ dosazuje hodnota 0,05. Ss je plocha daného povodí (pozemku). Intenzita 

směrodatného deště qs se udávaná v litrech za sekundu na hektar. Hodnoty tohoto členu lze 

vyčíst z tabulky, která vznikla na základě měření a následným statistickým zpracováním (viz 

tabulka). V této tabulce jsou zahrnuty tři faktory a to místo, kde se zájmové území nachází, 

doba trvání deště v minutách a periodicita, která vyjadřuje počet opakování (například 

periodicita 1 jsou srážky, co se objeví jednou za rok, periodicita 0,2 jsou srážky vyskytující 

se pětkrát ročně). [8] 

Tabulka 2: Příklady hodnot intenzit deště pro vybraná města [9] 

Místo 

Doba trvání deště [min] 

5 10 15 15 15 15 30 60 60 

Periodicita deště 

1 1 5 1 0,5 0,2 1 1 0,5 

Intenzita deště [l·s-1·ha-1] 

Brno 220 163 62 129 161 203 76 44 74 

České Budějovice 200 144 56 113 144 190 69 40 72 

Hradec Králové 250 155 55 113 143 182 66 37 62 

Jihlava 220 157 54 121 158 210 72 42 75 

Karlovy Vary 212 139 52 107 139 184 65 38 68 

Olomouc 260 172 62 130 162 206 77 45 73 

Ostrava 242 167 66 128 157 198 76 44 73 

Plzeň 218 150 51 116 150 196 68 40 69 

Praha 240 163 57 126 164 217 72 41 75 

Zlín 243 174 69 138 170 213 82 48 78 

Znojmo 260 180 57 136 175 229 82 47 82 

 

Další možností získání intenzity deště je přepočet z úhrnu srážek dle rovnice 2.4.2  

𝑖 = 166,67 
ℎ𝑑

𝑡𝑐
                                             [𝑙 ∙ 𝑠−1 ∙ ℎ𝑎−1]    (2.4.2)  

Kde  𝑖  … intenzita směrodatného deště uvažované periodicity [l·s-1·ha-1],  

ℎ𝑑  … úhrn srážek uvažované periodicity [mm],  

𝑡𝑐  … doba trvání srážky uvažované periodicity [min].  
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V případě výpočtu množství dešťové vody u rodinného domu, lze vycházet z akumulace 

srážek ze střech, viz vztah 2.3.3. V tomto vztahu je prvním členem roční úhrn srážek v mm za 

rok. Tento úhrn je každý rok jiný, lze však vycházet z dlouhodobého průměrného úhrnu. 

Všechny tyto údaje lze najít na internetových stránkách ČHMÚ. [8] 

 

Obrázek 7 Roční úhrn srážek v milimetrech za rok 2014. [29] 

 

Výpočet akumulace srážek ze střech se provede podle následující rovnice [8]:  

𝑄 = (𝑗 ∙ 𝑃 ∙ 𝑓𝑠 ∙ 𝑓𝑓)/1000                                             [𝑚3 ∙ 𝑟𝑜𝑘−1]   (2.3.3)  

 

Kde  𝑗  … roční úhrn srážek [mm·rok-1],  

𝑃  … půdorysné rozměry střechy [m2],  

𝑓𝑠  … koeficient odtoku ze střech [-],  

𝑓𝑓  … koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot [-]. 
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Tabulka 3: Koeficienty odtoku ze střech a znečištění v závislosti na tvaru střechy a 

materiálu střešní krytiny [10] 

Tvar Střešní krytina 
Koeficient 

odtoku střechy 
(fs) 

Vlastnosti z 
hlediska znečištění 

P
lo

ch
á 

asfalt s násypem křemíkem 0,6 velmi vhodná 

plast 0,7 velmi vhodná 

pozinkovaný plech 0,7 vhodná 

ozelenění 0,2 méně vhodná 

Ši
km

á 

pálené tašky 0,75 velmi vhodná 

betonové tašky 0,75 velmi vhodná 

břidlice 0,75 velmi vhodná 

šindel 0,6 velmi vhodná 

pozinkovaný plech 0,8 vhodná 

plast 0,8 velmi vhodná 

ozelenění 0,25 méně vhodná 

osinkocement - nevhodná 

 

 

2.5 NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI 

Cílem nakládání se srážkovými vodami je zadržet vodu v krajině po co nejdelší dobu. Můžeme 

toho docílit globálními nebo lokálními opatřeními. Globální opatření jsou například retenční 

a vsakovací objekty. Ke zpomalení odtoku přispívá také revitalizace toku a vhodné úpravy 

koryta, budování malých vodních nádrží a podobně. Možné úpravy koryta jsou například 

odstranění opevnění, nebo přiblížení se přirozenému toku tak, že rovné úseky toku 

„rozvlníme“ a získáme tak meandry. [11] Opatření lokální jsou opatřeními týkající se 

především jednotlivých rodinných domů. Mezi lokální opatření patří zejména objekty pro 

zasakování, ať už přírodní nebo technické, nádrže a zahradní jezírka nebo zelené střechy. 

Norma TVN 75 9011 udává, že na stavebním pozemku má být podporován výpar srážkové 

vody do ovzduší za účelem zachování zdravého mikroklimatu urbanizované oblasti. 

Doporučuje se, aby alespoň 30 % z celkové zastavěné plochy pozemku bylo uzpůsobeno tak, 

aby se část zadržené vody mohla odpařit do ovzduší přímo (evaporace) nebo prostřednictvím 

vegetace (transpirace). Toho lze dosáhnout např. prostřednictvím vegetačních střech či 

vegetačních krytů fasád. Dále jsou v této normě popsány priority způsobu odvodnění. Jsou to 

tyto v uvedeném pořadí. [7] 

1) odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování); při jeho 

nedostatečné vsakovací schopnosti se vsakování kombinuje s retencí a regulovaným 
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odtokem; při neproveditelnosti či nepřípustnosti vsakování se postupuje podle 

priority v bodě 2 tohoto článku 

2) retence a regulované odvádění srážkových vod do povrchových vod; při 

neproveditelnosti či nepřípustnosti regulovaného odvádění do povrchových vod se 

postupuje podle priority v bodě 3 tohoto článku 

3) retence a regulované odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací [7] 

 

2.5.1 Zasakování 

Zasakování by mělo být dle výše uvedené normy TVN 90 7511 první volbou nakládání 

s dešťovou vodou, pokud pro vodu nemáme další využití. Při návrhu a dimenzování zařízení 

ke vsakování srážkových vod je třeba zohlednit řadu předpokladů a podmínek. První 

předpoklad je dán příslušnými předpisy. Zákon o vodách 254/2001Sb. stavební zákon 

183/2006 Sb. v platném znění. Ten ukládá stavebníkům při provádění staveb, aby zajistili 

vsakování nebo zadržování srážkových vod. Dalším předpokladem je prostorové a dispoziční 

řešení vsakovacího zařízení. Je potřeba přizpůsobit umístění stávajících popřípadě nově 

navrhovaných objektů v lokalitě. Přitom je třeba přihlédnout zejména ke stavebnímu řešení a 

způsobu těsnění podzemních částí budov s ohledem na hladinu podzemní vody a její možné 

změny po zprovoznění vsakovacích prvků a také k možnému zhoršení podmínek zakládaní 

objektů v dotčené lokalitě. Geologické a hydrogeologické podmínky dominantně ovlivňují 

návrh typu vsakovacího zařízení a také množství vsakované vody. Nezbytnou součástí je 

provedení geologického průzkumu. Zpracovatelem geologického průzkumu musí být osoba 

s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vykonávat geologické práce. 

Předpokladem pro vsakování srážkových vod je existence takového horninového prostředí, 

které je propustné a schopné odvodu vsakované vody. Doporučení je, aby hydraulická 

vodivost byla větší než 5.10-6 m.s-1. Jakost vsakované vody může ovlivnit jakost podzemní 

vody. Při vypouštění srážkových a vyčištěných odpadních vod do horninového prostředí 

vzniká riziko znečištění podzemní vody. Hladina podzemní vody proto musí být minimálně 1 

– 1,5 metru pod základovou spárou vsakovacího zařízení. Pro vsakování je optimální hladina 

podzemní vody 3 – 5 metrů pod základovou spárou. Provozní požadavky a nároky mohou 

také ovlivnit funkci a účinnost zařízení. Jde především o zajištění požadované jakosti vody 

prostřednictvím vhodného způsobu předčištění vsakovaných vod a také o údržbu vsakovacího 

zařízení ve smyslu odstraňování nečistot, nánosů nebo usazenin. U podzemních zařízení je 

třeba provádět výměnu filtračních vrstev. [30] 
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Plošné vsakování 

Plošná vsakovací zařízení se navrhují jako plochy se zatravněnou humusovou vrstvou se 

sklonem nejvýše 1:20. Srážková voda je bez jakékoli retence odváděna na plochu určenou pro 

vsakování. Srážková voda musí být na plochu přiváděna rovnoměrně, aby bylo zajištěno 

plošné zatížení vsakovacího zařízení. Plošná vsakovací zařízení přímo navazují na 

odvodňovanou plochu, např. na parkovací plochu, komunikaci a podobně. Po překročení 

návrhové vsakovací kapacity objektu je nutné zajistit odvod vody do vod povrchových nebo 

do jednotné kanalizace nebo do dalšího objektu HDV, například do průlehu. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsakovací průleh 

Vsakovací průlehy jsou mělká povrchová vsakovací zařízení se zatravněnou humusovou 

vrstvou. Vsakování v průlezích se používá tehdy, pokud není k dispozici dostatečně velká 

nebo dostatečně propustná plocha k plošnému vsakování. Svahy průlehu se navrhují ve 

sklonu 1:3. Vzhledem ke stabilitě zatravněné humusové vrstvy by sklon svahů průlehu neměl 

být větší než 1:2. Obecně se doporučuje, aby hloubka zadržované vody nepřesáhla 0,3 metru. 

Přívod vody do průlehu se doporučuje navrhovat jako povrchový rovnoměrný po délce 

průlehu, nejlépe přes zatravněný pruh. Tím se zvyšuje čisticí schopnost průlehu, snižuje se 

riziko eroze půdní vrstvy průlehu a omezuje se riziko kolmatace průlehu nerozpuštěnými 

látkami. [7] 

Obrázek 8 Plošné vsakování [7] 
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Obrázek 9 Vsakovací průleh [7] 

 

Vsakovací průleh-rýha 

Prvek průleh-rýha se skládá z průlehu se zatravněnou humusovou vrstvou a z rýhy vyplněné 

štěrkovým materiálem, která je umístěná pod ním. Štěrkový materiál v rýze by měl mít zrnitost 

16/32 mm. Prostor rýhy může být vyplněn také prefabrikovanými bloky. Tato kombinace 

objektů se navrhuje tam, kde je nutné nedostatečnou vsakovací schopnost půdního a 

horninového prostředí (K < 5.10-6 m/s) vyvážit zvýšeným vsakovacím výkonem do 

propustnějších půdních vrstev a větším retenčním objemem. Jedná se o dva samostatné 

retenční prostory s vlastními režimy plnění a prázdnění. [7] 
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Obrázek 10 Vsakovací průleh-rýha [7] 

 

Vsakovací nádrž 

Vsakovací nádrž je objekt s výraznou retenční funkcí se vsakováním přes zatravněnou 

humusovou vrstvu. Hloubky nadržení ve vsakovacích nádržích se pohybují v rozmezí 0,3 m 

až 2,0 m. Sklon svahů nádrže by neměl být větší než 1:4 s ohledem na bezpečnost pohybu 

osob a živočichů. Větší sklonitost svahů se navrhuje pouze výjimečně a především v 

intravilánu by měla být doprovázena bezpečnostními opatřeními (např. oplocení nádrže). 

Vzhledem ke stabilitě zatravněné humusové vrstvy nesmí být sklon svahů nádrže větší než 

1:2. [7] 
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Obrázek 11 Suchá vsakovací nádrž [7] 

 

 

Vsakovací rýha 

Vsakovací rýha je hloubené liniové vsakovací zařízení vyplněné propustným štěrkovým 

materiálem zrnitosti 16/32 mm, s retencí a vsakováním do propustnějších půdních a 

horninových vrstev. Přívod vody je zajištěn po povrchu nebo pod povrchem. Povrchový 

přívod vody se doporučuje provést přes zatravněný pás, což zlepšuje předčištění srážkové 

vody vtékající do vsakovacího zařízení. Při vsakování v rýze s podpovrchovým přívodem 

musí být na vtoku umístěna kalová jímka a revizní šachta, popřípadě proplachovací šachta na 

opačném konci drenáže. [7] 
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Obrázek 12 Vsakovací rýha [7] 

 

Podzemní prostory vyplněné štěrkem nebo bloky 

Podzemní vsakovací prostory vyplněné propustným štěrkovým materiálem zrnitosti 16/32 

mm, nebo prefabrikovanými bloky jsou zpravidla plošnými objekty. 

Voda se přivádí do podzemního prostoru přes vstupní šachtu nebo vstupním otvorem. Před 

objekt podzemního vsakovacího zařízení se doporučuje předřadit prvek pro předčištění 

srážkových vod, např. kalovou jímku s nepropustným dnem a stěnami, filtrační šachtu či jiný 

objekt dle povahy znečištění srážkových vod. [7] 

 
Obrázek 13 Vsakovací blok  AS-NIDAPLAST [40] 
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Vsakovací šachta 

Vsakovací šachty slouží k bodovému vsakování a jejich využití je možné pouze u vymezených 

typů odvodňovaných ploch. Vsakovací šachty se navrhují na základě posouzení vhodnosti 

vsakování z hlediska ochrany jímacích zdrojů a obecné ochrany podzemních vod provedeném 

v geologickém průzkumu pro vsakování. Šachty by neměly prostupovat vrstvami s malou 

propustností, které účinně chrání podzemní vody. [7] 

 

2.5.2 Využití srážkových vod 

V různých částech domácnosti nejsou nároky kladené na kvalitu vody vždy stejné. Tam, kde 

přicházíme s vodou osobně do styku (vaření, pití - 4 l/(os.den), mytí nádobí 8 l/(os.den), 

tělesná hygiena 46 l/(os.den),) musí být používána voda pitná, ovšem při jiném použití (praní 

16 l/(os.den), splachování 40 l/(os.den)l, zalévání 7 l/(os.den), údržba 4 l/(os.den)) lze s 

výhodou využít vodu srážkovou. Spotřeba dešťové vody závisí zejména na tom, kde bude 

dešťová voda využívána a kolika osobami. [12] 

Výhody hospodaření s dešťovou vodou pro obyvatele domu spočívají v úsporách za pitnou vodu. 

Pokud dochází k dalšímu využívání v místě dopadu, není zatěžována kanalizace a čistírna 

odpadních vod. 

 

2.5.3 Čištění srážkových vod 

Pro další využití srážkových vod je potřebné je zbavit nežádoucích látek, které obsahují. Takto 

vyčištěným vodám můžeme najít další konkrétní využití. 

 

Půdní filtr  

Srážkové vody lze jednoduše předčistit pro budoucí využití zařízením viz obrázek 14. Jedná 

se o upravený půdní filtr, na který přitéká přívodním potrubím dešťová voda (1), která je 

zadržována v retenčním prostoru (2) než projde filtrační vrstvou (3). Pod filtrem je voda 

jímána (4). Dno nádrže je tvořeno nepropustnou folií (5). Na konci filtru je doporučeno 

zbudovat šachtu, ve které je možné kontrolovat funkčnost. Takto předčištěná voda je dále 

akumulována v akumulační nádrži (9), do které je umožněný přístup (8). Takto předčištěná 

voda se dále může využívat na závlahy ovocných sadů, zemědělských plodin nebo trávníků. 

[8] 
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Obrázek 14 Jednoduchý půdní filtr [8] 

 

Mechanické předčištění 

Mezi další možnosti čištění srážkové vody, před jejím dalším využitím, je mechanické 

předčištění. Na obrázku 15 můžeme vidět schéma takového předčištění. Jedná se o kombinaci 

spádového filtru, usazovací nádrže a pískového filtru. Nejhrubější nečistoty jsou odstraněny 

na spádovém sítovém filtru. Takto hrubě předčištěná voda dále přetéká do usazovací nádrže, 

kde dochází k usazování jemnějších částic. V tomto případě usazovací nádrž plní funkci 

vyrovnávací nádrže. Poslední úrovní je filtr pískový zachytávající ty nejjemnější nečistoty a 

tvoří jej písek o velikosti frakce 1 až 2 milimetry. [8] 

 
Obrázek 15 Mechanické předčištění srážkových vod [8] 
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2.5.4 Akumulace 

Pro další využití dešťových vod je třeba její „uskladnění“ neboli akumulace. Akumulaci vod 

můžeme provádět v nadzemních nebo podzemních nádržích. Dnes se k tomuto účelu 

používají typizované plastové nádrže, které nahradily dříve využívané nádrže betonové. 

Vyrábějí se nejčastěji z polypropylenu a v různých tvarech. Mohou být samonosné, nebo se 

musí obetonovat, víceplášťové, nebo jednoplášťové. Jsou vybaveny čerpadlem, které je 

navrženo dle výškových poměrů. Na základě úhrnu srážek, nebo potřeby vody, například pro 

závlahu, lze bilančně stanovit velikost nádrže. [8] 

 
Obrázek 16 Akumulační nádrž AS-REWA [40] 
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2.5.5 Závlaha 

Rozlišujeme několik druhů závlah, ale při zavlažování vodou srážkovou se jedná zejména o 

závlahu doplňkovou. Tento druh závlahy dodává množství vody, které ve vegetačním období, 

převážně květen až konec září, rostlina spotřebuje pro svůj růst. Každá rostlina spotřebuje své 

specifické množství vody a o přesnému závlahovému množství a jeho stanovení se věnuje 

norma ČSN 75 0434 Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu. [13] 

Gravitační závlaha 

Jedná se o nejstarší dochovaný způsob závlah. Je nejrozšířenější po celém světě a jeho 

provedení může být výtopou, brázdovým podmokem nebo přeronem. Jeho využití u 

rodinného domu je prakticky nulové. [13] 

Závlaha postřikem 

Závlaha postřikem je dnes nejčastěji využívaným druhem závlahy a to díky své použitelnosti 

pro široké spektrum rostlin a trávníků. Při srovnání s mikrozávlahou jsou její pořizovací 

náklady menší a není potřeba kvalitně upravené vody. Naopak náklady na její provoz jsou 

větší, ať se to týká nákladů na energii nebo i spotřebu vody. Proto je vhodné postřikovače 

kombinovat s velkým zdrojem vody jako je například studna, vodní tok, závlahový kanál nebo 

nádrž. Alternativou může být i připojení k vodovodní síti. Voda je dopravována 

k postřikovačům pomocí čerpadel nebo čerpacích stanic. Jako potrubí je využíván 

vysokopevnostní polyetylen (HDPE) od malých průměrů DN32 až po průměry například 

DN225. Zavlažovací systémy bývají dnes vybaveny řídící jednotkou, starající se o 

automatizaci zavlažování pomocí elektromagnetických ventilů, kterým řídící jednotka určuje 

dobu a čas jejich otevření. [13] 

Postřikovače jsou dnes vyráběny v různých velikostech a typech, kdy například do trávníků 

jsou používány postřikovače výsuvné, skládající se z podzemního pouzdra a výsuvníku, který 

je nad povrch vysunut tlakem vody. Podle konstrukce můžeme rozdělit postřikovače do 

několik kategorií, například rozstřikovače, rotační postřikovače nebo rozstřikovací 

postřikovače. Výběr druhu záleží na velikosti zavlažované plochy. [13] 
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Obrázek 17 Postřikovač TORO 570 [33] 

 

Mikrozávlahy 

Mikrozávlahou rozumíme dodávání malého množství vody přímo k rostlinám, a to buď po 

kapkách, nebo mikropostřikem. Použití mikrozávlah je široké ať už se používají pro zahrady, 

sady, závlahu zeleniny nebo pro závlahy v okolí rodinného domu. Největší výhodou tohoto 

typu závlahy je úspora vody, a to až o 50 procent oproti postřikovačům. Naopak jejich 

nevýhodou jsou její pořizovací náklady a nároky na kvalitu vody. Při návrhu mikrozávlah se 

proto využívá dvoustupňová filtrace, například pískový filtr doplněný o sítový filtr. [13] 

- Kapková závlaha 

Byla vyvinuta v Izraeli a první zkoušky provedl Simcha Blass v roce 1959. Je založena na 

principu rozvodu potrubím o malém průměru s kapkovačem nebo porézním potrubím. Voda 

je tedy dopravována přímo do kořenové zóny rostlin a nastává tak úspora vody až o 50 procent. 

Díky malým průměrům rozvodného potrubí stačí pro provoz nízký tlak okolo 50 až 400 kPa. 

Intenzita je oproti postřikovačům velmi nízká přibližně 1 až 10 litrů za hodinu. Kapková 

závlaha je dělena podle umístěný na povrchovou či nadzemní využívanou ve vinicích či 

sadech, nebo podpovrchovou, umístěnou v hloubkách 15 až 30 centimetrů. Příklad kapkové 

závlahy je zobrazen na obrázku 21. Návrh není nijak limitován sklonitostí terénu, ani druhem 

zeminy. [13] 

Kapkovače jsou navrhovány podle navrženého závlahového množství v rozmezí od 0,5 litru 

za hodinu až po 10 litrů za hodinu. Dnes se ve většině případů používají labirintové 
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kapkovače, které nahradily kapkovače spirálové. Dalším dělením je například dělení podle 

regulace tlaku na kapkovače s regulací a bez regulace tlaku. [13] 

 

 

Obrázek 18 Kapková závlaha [41] 

- Bodová závlaha 

Další možností mikrozávlahy je bodová závlaha. Používá se potrubí malého průměru s otvory 

velkými od 1 do 3 milimetrů. Tato závlaha je vhodná pro vinice nebo ovocné sady. Její použití 

omezuje sklonitost terénu (sklon nesmí být větší než 5%) a typ půdy (nejsou vhodné těžké jíly 

a lehké písky). Požadavky na kvalitu vody jsou nižší než u kapkové závlahy, ale větší množství 

pevných látek je nežádoucí, kvůli ucpávání zavlažovacích otvorů. Proti kapkové závlaze je 

jednodušší provoz i realizace. Její nevýhodou je menší rovnoměrnost závlahy. [13] 

- Mikropostřik 

Je prováděna potrubím o malém průměru, které je osazeno mikropostřikovači. 

Mikropostřikovače mají dosah od 1 do 10 metrů a proti klasickým postřikovačům jsou 

přesnější při distribuci vody k rostlinám a jejich pracovní tlak je 200 až 300 kPa. Jejich další 

výhodou je nižší spotřeba vody a energie. Intenzita postřiku musí být menší, než je vsakovací 

schopnost vody. Jakost použité vody je stejná jako u bodové závlahy. [13] 
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3  ODPADNÍ VODY 

Jedním ze tří základních druhů odpadních vod jsou odpadní vody splaškové. Do samostatné 

kategorie můžeme zařadit vody průmyslové a městské, které se mohou u řešení rodinného 

domu vyloučit. 

Všechny města či obce mají na výběr ze dvou způsobů čištění splaškových vod. Jedná se o 

způsob centrálního čištění, v jehož rámci je bodována kanalizační sít a čistírna odpadních a 

čištění decentrálního. Kanalizační systémy v jednotlivých obcích se začaly budovat na 

začátku 19. století a čistírny odpadních vod na počátku 20. století. Splaškové vody 

z rodinných domů byly dříve odváděny do povrchových vod, nebo zasakovány do vod 

podpovrchových. Změna přišla s vodním zákonem č. 138/1973, který ustanovoval zákaz 

zhoršování jakosti povrchových a podpovrchových vod. Tímto zákonem vznikla potřeba 

odpadní vodu z jednotlivých objektů čistit. V současnosti jsou platné předpisy, které udávají 

přesné limity znečištění. Pro další popis splaškových vod je důležité vymezit základní 

ukazatele, ukazující kvalitu vody. [15] 

 

3.1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE ODPADNÍCH VOD 

Při popisu složení vody sledujeme několik ukazatelů. Ukazatele se sledují v závislosti na 

hospodaření s vodou, lokalitě, množství odpadních vod atd. [16] 

- TSK Teoretická spotřeba kyslíku se udává v jednotkách [g·g-1], gram kyslíku na 

gram látky. Hodnota TSK udává množství kyslíku, jaké je třeba na úplnou oxidaci 

organické látky. [16] 

- CHSK Chemická spotřeba kyslíku se stanoví z oxidace látek obsažených ve vodě, 

působením manganistanu draselným (KMnO4) nebo dichromanem draselným 

(K2Cr2O7). Poměr mezi CHSK a BSK pro dobře biologicky rozložitelné látky je v 

rozmezí 1,5 až 2. [16] 

- BSK5 Biologická spotřeba kyslíku popisuje rozklad organických látek působením 

mikrobiální činností. Hodnota BSK5 je úbytek rozpuštěného kyslíku za 5 dní při 

teplotě 20 °C. O velikosti těchto ukazatelů platí posloupnost TSK > CHSK > BSK5. 

[16] 

- NL Nerozpuštěné látky jsou látky větší než jeden mikrogram. Jejich stanovení 

probíhá filtrací přes membránový filtr. Na filtru se zachytí nerozpuštěné látky, 

které se poté zahřejí na 105 °C a zváží. [16] 
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- N Dusík se vyskytuje ve vodách v několika formách. Do přírodních vod se dusík 

dostává rozkladem organických látek (ve formě NH3), nebo jako produkty 

metabolismu. Lidskou činností vzrostlo množství dusíku mimo odpadní vody 

především použitím dusíkatých hnojiv. Dusík je koncentrován v ovzduší (vedlejší 

produkt spalování) a je tudíž součástí atmosférických vod. 

NCELK – Celkový dusík ve vodách. Skládá se s dusíku organického (NORG) a 

anorganického (NANORG). 

NANORG – Anorganický dusík se vyskytuje ve formě amoniaku a amonných solí, 

ve formě dusičnanů a dusitanů. 

NORG – Organické sloučeniny jsou bílkoviny, aminokyseliny, produkty 

metabolismu (močovina).  

NKJ – Je označení pro Kjeldahlův dusík. Tento dusík je součet amoniakálního 

dusíku a dusíku organického. [16] 

Základními jevy při přeměně dusíku jsou nitrifikace a denitrifikace. Nitrifikace je 

dvoustupňový biochemický oxidační proces, ke kterému dochází za přítomnosti nitrifikačních 

bakterií v aerobním neboli kyslíkatém prostředí. V prvním kroku se amoniak oxiduje na 

dusitany (bakterie nitrosomonas), ve druhém kroku se dusitany oxidují na dusičnany (bakterie 

nitrobacter). Druhým procesem je denitrifikace, což je biochemická redukce, kdy se s 

dusičnany redukují na dusitany a ty na elementární dusík nebo oxid dusný. Denitrifikace 

Obrázek 19 Koloběh dusíku. [17] 
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probíhá v anoxickém prostředí. V takovém prostředí není obsažen plynný dusík, vyskytuje se 

pouze vázaný v dusitanech a dusičnanech. Na jeden gram dusíku je potřeba 4,57 gramů 

kyslíku. Ve skutečnosti je toto číslo nižší (4,33 gramu kyslíku na 1 gram dusíku), z důvodu 

částečné přeměny dusíku do biomasy. Společně s fosforem patří mezi eutrofizační prvky. [16] 

[17] 

- P Fosfor se do vod přirozeně dostává vyluhováním některých materiálu (apatit) 

nebo z rozkladu organických látek. Antropogenním vlivem se do vod dostává 

splachem fosforových hnojiv a z komunálních odpadních vod. Společně s dusíkem 

patří mezi eutrofizační prvky. [16] [17]  

Pro čištění do 500 EO se hodnoty amoniakálního dusíku (N-NH4), celkového dusíku (NCELK) 

a celkového fosforu (PCELK) nesledují. Amoniakální dusík se začíná sledovat od 501 EO, 

celkový fosfor od 2001 a celkový dusík od 10 001. [16] 

Tabulka 4: Přípustně (p) a maximální (m) hodnoty emisních limitů znečištění na 

odtoku z ČOV, dle EO. Upraveno dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

Kategorie ČOV 

(EO) 

CHSK BSK5 NL N-NH4 NCELK PCELK 

p m p m p m p m p m p m 

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

501-2000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

2001-10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 

10 001-100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 

>100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

 

3.2 VLASTNOSTI ODPADNÍCH VOD 

Základním předpokladem pro stanovení množství splaškových vod je rovnost teoretické 

potřeby vody a množství odpadních vod. Tato hodnota se pro Českou republiku pohybuje 

v rozmezí 100 až 150 litrů na osobu za den. Množství spotřebované vody a tím i množství 

odpadních vod se během dne liší a tak musíme do výpočtů celkových průtoků zavést 

součinitele denní i hodinové nerovnoměrnosti. Největší procento znečišťujících látek je 

obsaženo ve fekáliích a močovině. [18] 

3.2.1 Fyzikální vlastnosti 

Barva splaškových vod je šedohnědá až hnědá a je patrný velký zákal. Zápach je v čase 

proměnlivý, jeho intenzita roste se stářím splaškové vody. Hlavním důvodem je úbytek 

kyslíku a začínající anaerobní procesy. Teploty odpadních vod se v zimním období pohybují  
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okolo 8 až 12 °C v létě okolo 12 °C, samozřejmě existují i výjimky. Se stoupající teplotou 

roste potřeba kyslíku, ale vytvářejí se lepší podmínky pro biochemické procesy. [18] 

3.2.2 Chemické vlastnosti 

Téměř 80% organických látek pochází z fekálií a močoviny. Člověk vyprodukuje až 330 

gramů fekálií za den. Z tohoto množství je až 75 gramů sušina, která je z 90% tvořena 

organickými látkami, konkrétně sacharidy, bílkovinami a bakteriemi. [18] 

Z celkového dusíku tvoří značný podíl amoniakální dusík, obsažený hlavně v moči. Močovina 

patří do skupiny amidů a z chemického hlediska ji nazýváme diamid kyseliny uhličité. 

Močovina je nestálá sloučenina velmi rychle se rozkládající na amoniakální dusík. [19] [17]  

 

Tabulka 5: Složení moči [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 MOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 

Výpočet množství odpadních vod je popsán v normě ČSN 75 6402 a můžeme jej aplikovat i 

pro rodinný dům. Pro návrh domovní čistírny odpadních vod uvažujeme do výpočtu pouze 

s vodami od obyvatelstva. Množství bezdeštných odpadních vod Q24 je popsáno výpočtem 

v rovnici 3.3.1 na základě počtu ekvivalentních obyvatel a na základě specifické produkce 

odpadních vod. [22] 

Průměrný bezdeštný průtok: 

Q24=𝐸𝑂∙𝑞     [𝑙∙𝑑𝑒𝑛−1]      (3.3.1)  

kde  𝑄24 … průměrný bezdeštný průtok [l·den-1],  

𝐸𝑂 … počet ekvivalentních obyvatel [-],  

𝑞 … specifická produkce odpadních vod [l·den-1]. 

Složka 
Produkce Koncentrace 

[g·d-1] [mg·l-1] 

sodík 5.00 3300 

draslík 2.20 1465 

vápník 0.20 133 

fosfor 1.20 800 

síra 2.70 1800 

chloridy 9.00 6000 

hydrogenuhličitany 0.10 67 

amoniakální dusík 0.58 387 

močovina 30.00 20000 
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Množství ekvivalentních obyvatel můžeme zvolit jako skutečný počet obyvatel domu, nebo 

podle pomocných ukazatelů, jako je například plocha bytu. Tyto pomocné ukazatele jsou 

uvedeny v normě ČSN 75 6402. Plocha bytu do 50 m2 udává 2 EO, 50 až 70 m2 3EO, plocha 

větší než 75 m2 stanovuje 4 EO. [22] 

Další neznámou vstupující do rovnice je množství odpadní vody vyprodukované jedním 

obyvatelem. V České republice se toto množství pohybuje okolo 100 až 150 litrů na osobu za 

den. Dlouhodobý vývoj spotřeby vody ukazuje, že spotřeba vody v domácnostech dlouhodobě 

klesá. Je to dáno tím, že průměrná cena vodného a stočného neustále stoupá. Dalším důvodem 

může být využívání šedých a dešťových vod a celkovému hospodaření s vodou. [22] 

 

Obrázek 20 Vývoj spotřeby vody v ČR mezi roky 2000 až 2014 [45] 

Jak již bylo zmíněno výše, hodnota průměrného průtoku neustále kolísá, a to v průběhu dne, 

měsíce i roku. Proto průměrný průtok Q24, který jsme spočítali pomocí rovnice 3.3.1, 

přepočítáme dále na průtoky maximální hodinový a maximální denní. [22] 

Maximální denní bezdeštný průtok:  

𝑄𝑑 = 𝑄24∙𝑘𝑑     [𝑙∙𝑑𝑒𝑛−1]                 (3.3.2)  

kde  𝑄𝑑  … maximální denní bezdeštný průtok [l·den-1],  

𝑄24  … průměrný bezdeštný průtok [l·den-1],  

𝑘𝑑 … součinitel denní nerovnoměrnosti [-].  

Součinitel denní nerovnoměrnosti se do 1000 EO rovná 1,5. [22] 
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Maximální hodinový bezdeštný průtok:  

𝑄ℎ = (𝑄24∙𝑘𝑑∙𝑘ℎ)/24   [𝑙∙ℎ−1]       (3.3.3)  

kde  𝑄ℎ  … maximální denní bezdeštný průtok [l·den-1],  

𝑄24  … průměrný bezdeštný průtok [l·den-1],  

𝑘𝑑 … součinitel denní nerovnoměrnosti [-],  

𝑘ℎ … součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti [-]. 

 

3.4 HOSPODAŘENÍ S ODPADNÍ VODOU 

V RODINNÝCH DOMECH 

Každý majitel nemovitosti se musí rozhodnout, jak bude hospodařit s odpadními vodami. 

Pokud je v obci vybudována veřejná kanalizační síť a rodinný dům je na ní připojený, je 

součástí centrálního systému čištění odpadních vod. V případě absence kanalizační sítě, nebo 

v případě, že se ji majitel nemovitosti rozhodne nevyužívat, stává se součástí decentrálního 

systému čištění odpadních vod.  

V současnosti se pro decentrální systém čištění využívají domovní čistírny odpadních vod, 

které mohou být biologické, mechanické nebo mechanicko-biologické. Alternativou k DČOV 

jsou přírodní způsoby čištění odpadních vod, například kořenové čistírny odpadních vod. 

Dříve se pro čištění odpadní vody u rodinných domů využívaly septiky, které se používají i 

v dnešní době a neustále se inovují. Septik je průtočná nádrž. Alternativou septiku je žumpa, 

která není průtočná a dochází zde k akumulaci splaškových vod. Po naplnění této samostatné 

nádrže se odpadní voda musí vyčerpat a odvést. [20] 

 

3.4.1 Žumpa 

Žumpa je vodotěsná podzemní nádrž, určená pro akumulaci odpadních vod.  Žumpy se 

navrhují v místech, kde není možné vybudovat domovní čistírnu odpadních vod, nebo není 

možné odvádět odpadní vody kanalizací na čistírnu odpadních vod. Navrhují se podle normy 

ČSN 75 6081. Žumpa je uzavřená nádrž bez bezpečnostního přelivu a je nutné jí vyvážet 

speciálním vozem, většinou na nejbližší ČOV. Její objem se stanoví z rovnice 3.4.1.  

Při výpočtu je třeba zohlednit počet obyvatel, specifická spotřeba vody a objem vozu. Materiál 

nádrže by měl být odolný proti chemickému, biologickému a mechanickému poškození. 

Vhodným materiálem je plast nebo beton. V žumpě dochází k anaerobním procesům, což má 

za následek vznik oxidu uhličitého a metanu. Z tohoto důvodu se žumpa vybavuje 

odvětráváním, které musí být umístěno tak, aby plyn neunikal do obytných částí. [8] [23] [31]     
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Výpočet objemu žumpy [31] :  

𝑉=𝑛∙𝑞∙𝑡     [𝑚3]       (3.4.1)  

kde  𝑉  … vypočítaný nutný objem žumpy [m3],  

𝑛  … počet připojených obyvatel [-],  

𝑞 … specifická spotřeba vody [l·den-1],  

𝑡 … časový interval vyprazdňování žumpy [den]. 

 

Obrázek 21 samonosná žumpa AS – NÁDRŽ [40] 

 

3.4.2 Septik 

Septik je průtočná nádrž pro mechanické předčištění. Jako samostatný objekt nesplňuje 

povolené limity na odtoku pro vypouštění do podzemních nebo povrchových vod, a proto se 

využívá v kombinaci s dalším čistícím objektem, jako například s kořenovou čistírnou 

odpadních vod nebo půdním filtrem. Dochází v něm k sedimentaci nerozpuštěných látek, 

k anaerobnímu rozkladu organických látek a anaerobní stabilizaci kalu. Jeho účinnost je dána 

dobou zdržení. [21] 

Stejně jako žumpa musí být septik vodotěsný, vzduchotěsný a vhodně odvětrávaný. Nachází 

se v něm několik komor, může být jednokomorový, dvoukomorový, tříkomorový nebo 
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speciální. Nejvíce látek se usazuje v první komoře. Do každé komory by měl být umožněn 

vstup o průměru minimálně 600 milimetrů. Materiály, z nichž je septik vyroben, jsou podobné 

jako u žumpy. Výpočet septiku je popsán podle normy ČSN 75 6402 v rovnici 3.4.2. [21] 

Výpočet objemu septiku: 

𝑉=𝑎∙𝑛∙𝑞∙𝑡     [𝑚3]       (3.4.2)  

kde  𝑉  … vypočítaný nutný objem septiku [m3],  

𝑎  … součinitel kalového prostoru [-],  

𝑛  … počet připojených obyvatel [-],  

𝑞 … specifická spotřeba vody [l·den-1],  

𝑡 … střední doba zdržení [den]. 

 

Obrázek 22 Řez a půdorys tříkomorového septiku. [46] 

 

3.4.3 Anaerobní domovní čistírna odpadních vod 

Tato domovní čistírna odpadních vod funguje podobně jako septik jen s vyšší účinností. 

Nepotřebuje stálý přísun živin a dochází v něm k anaerobním procesům s následkem vyšší 

produkce amoniaku, proto je vhodné umístění dalšího dočišťovacího objektu. Při správném 

navržení lze dosáhnout hodnot na odtoku pro BSK5 pod 60 mg/l. [8] 
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Obrázek 23 Anaerobní separátor AS-ANASEP [40] 

 

3.4.4 Aerobní domovní čistírna odpadních vod 

Aerobní domovní čistírna odpadních vod pracuje za přítomnosti kyslíku, který je do odpadní 

vody vháněn několika možnými způsoby. Právě podle způsobu vhánění vzduchu rozlišujeme 

několik typů čistíren. Nejvíce známé a nejpoužívanější jsou aktivační čistírny odpadních vod. 

Mezi starší typy můžeme zařadit biofiltry a biodiskové čistírny odpadních vod. 

Aktivace 

Jedná se o nejrozšířenější způsob čištění odpadních vod, pracující na jednoduchém principu, 

je snadno dostupný a dosahuje dobrých výsledků. Systém využívá biomasy ve vznosu, kdy se 

kyslík dodává dmýchadlem, nebo podobným zařízením. Hodnoty na odtoku jsou lepší tím, 

čím více je mikroorganismů spotřebovávajících více živin a kyslíku. Aktivace vyžaduje 

neustálý příjem biomasy. Za nevýhodu můžeme považovat složitější obsluhu, která spočívá 

ve sledování stavu bakterií. Hrozí jejich úbytek nedostatkem živin v případě, že je voda málo 

znečištěná, nebo citlivostí na některé chemické látky. [8] [16] 

Existují další speciální druhy aktivace, mezi které patří SBR (Sequencing batch reactors) ve 

které dochází k aktivačnímu i separačnímu procesu v jedné nádrži. Dalším druhem je MBR 

(Membrane bioreactor), ve které je hlavním technologickým principem membrána, umístěna 

za provzdušňováním. [8] 
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Obrázek 24 Domovní čistírna odpadních vod [42] 

 

Biodiskové čistírny odpadních vod, Biofiltry 

Voda je provzdušňována pomocí diskových válců osazených na společné ose. Válec je 

částečně ponořený do čištěné vody a usazují se na něj mikroorganismy, jenž jsou hlavním 

faktorem čištění. Biodisky jsou doporučené pro málo znečištěné vody, pro jejich nižší 

účinnost proti ostatním aerobním čistírnám. Výhodou je jejich jednoduchost a levný provoz. 

[8] 

Biofiltry využívají, podobně jako biodiskové čistírny, přisedlé biomasy. Funkčnost filtru je 

zahájena až utvořením souvislé vrstvy mikroorganismů. Stává se nenáročným na údržbu a 

produkce kalu je ve velice malém množství. [8] 
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Obrázek 25 Biodisková čistírna odpadních vod [43] 

 

 

3.5 PŘÍRODNÍ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Přírodní čištění odpadních vod je způsob simulující samočistící procesy, ke kterým dochází 

v přírodě. Můžeme o něm říct, že je to relativně nový směr v oblasti čištění odpadních vod. 

Přírodní čištění můžeme také nazvat jako extenzivní. Je využíváno zejména v malých obcích 

o velikosti do 500 EO. V praxi se setkáváme s různými modifikacemi biologických nádrží, 

kořenovými čistírnami odpadních vod, nebo zemními filtry. 

 

3.5.1 Půdní filtry 

Půdní, někdy též nazývané zemní, filtry jsou jedním z přírodních způsobů čištění odpadních 

vod. Podle průtoku odpadní vody filtrem je můžeme dělit na vertikální, horizontální a radiální. 

Umisťujeme je za mechanické předčištění (septik), nebo jsou navrhovány, jako další stupeň 

po biologickém čištění. Jejich hlavní výhody jsou nízké provozní i investiční náklady, 

efektivita při správném použití, funkčnost při kolísavosti zatížení nebo přetížení. Při vhodném 

výškovém umístění, tedy rozdílu ve výšce přítoku a odtoku alespoň 1,2 metru nepotřebují 

elektrickou energii. Mezi další výhody můžeme zařadit možnost přerušovaného provozu. 

Nevýhodou je špatné odstraňování amoniaku a v případě nedostatečného, nebo nevhodného 

mechanického předčištění, dochází ke kolmataci (zanášení) filtru. [8] 
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Podle využití zemního filtru dělíme mocnost jeho filtrační vrstvy následovně [8]: 

- Čištění povrchových vod – filtry mělké o mocnosti 0,6 až 0,8 metru. 

- Čištění odpadních vod – filtry středně hluboké 0,8 až 1,6 metru. Jedná-li se o druhý 

stupeň biologického čištění, sníží se maximální mocnost vrstvy na 1,2 metru. 

- První stupeň biologického čištění – hluboký o minimální mocnosti 1,6 metru a 

většinou vícevrstvý filtr. 

Tabulka 6: Druhy zemních filtrů podle náplně, využití, zatížení a orientačního účinku 

čištění [8] 

Filtrační prostředí Využití filtru 
Zatížení h [m] Čistící účinek [%] 

Průměr Maximum BSK5 NL 

Lehké hlinitopísčité půdy Dočištění 0.005-0.015 0.020 95 98 

Jemnozrnné písky                  
(1 mm -2 mm) 

Čištění 0.020-0.040 0.060 90 85 

Hrubozrnné písky                   
(2 mm - 4 mm) 

Čištění 0.060-0.100 0.150 80 85 

Jemnozrnné písky                  
(1 mm -2 mm) 

Dočištění 0.040-0.080 0.125 80 75 

Hrubozrnné písky                   
(2 mm - 4 mm) 

Dočištění 0.100-0.150 0.250 75 70 

 

Norma ČSN 75 6402 nám udává další konstrukční prvky a zásady. Je v ní uvedeno, že vrstva 

filtračního lože v intervalu od 0,6 do 1 metru by měla být frakce 2 až 4 milimetry. Sběrný drén 

musí být opatřen odvětrávacím potrubím, vyvedeným minimálně půl metru nad okolní terén. 

Rozvodné potrubí musí být uloženo ve štěrku a nejméně průměru DN100. [22] 

Plochu zemního filtru můžeme určit orientačně, kdy je v normě uvedeno rozmezí 1 až 5 metrů 

čtverečních na jednoho ekvivalentního obyvatele. V normě je dále uveden výpočet nutné 

plochy filtru, který je uveden v rovnici 3.5.1 

𝐴 =
𝑘∙𝑄24

𝑣𝑓
                                          [𝑚2]  (3.6.1) 

 

kde 𝐴  … vypočítaná nutná plocha zemního filtru [m2], 

 𝑘  … součinitel místních podmínek [-], 

𝑄24  … průměrné denní množství odpadních vod [m3·den-1], 

 𝑣𝑓 … přípustné hydraulické zatížení [m·den-1]. 
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Obrázek 26 Podélný řez, půdorys a příčný řez zemním filtrem. [14] 

 

3.5.2 Kořenové čistírny odpadních vod 

Dalším ze způsobů přírodního čištění jsou kořenové, nebo také vegetační čistírny odpadních 

vod. V zahraničí se tyto čistírny označují jako constructed wetlands, což se dá přeložit jako 

umělé mokřady. Jindy se označují jako reed beds treatment plant, v překladu rákosové pole 

pro čištění. Kořenová čistírna odpadních vod je půdní filtr osazen mokřadními rostlinami. 

Voda je v nich čištěna mechanickými, biologickými a fyzikálně-chemickými procesy, 

probíhajícími v tělesu filtru za pomoci kořenové zóny rostlin. [8] 

Účinnost čištění u kořenových čistíren odpadních vod záleží na několika faktorech. Jedním 

z nich je vhodné mechanické předčištění odpadní vody. Záleží i na druhu zatěžování 

filtračního pole, je-li horizontální nebo vertikální a správném provozování kořenové čistírny. 

[8] 
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Další z možností je za použití mokřadních rostlin, které plní několik funkcí. Mokřadní rostliny 

přivádějí do podloží kyslík a z kalu, pro svůj růst, využívají dusík a fosfor. Rostliny jsou 

osazeny do zemního tělesa, sklony svahu musí splňovat podmínky stability, většinou 1:1. Dno 

je vysypáno vrstvou písku, ve kterém je umístěno drenážní potrubí. Voda je sváděna zpět do 

ČOV, septiku nebo jiného použitého zařízení. [8] 

V rámci mechanického předčištění se sedimentací a filtrací odstraňují nerozpuštěné látky. 

V případě nedostatečného mechanického předčištění dochází ke kolmataci filtru a dochází ke 

snižování účinnosti a nefunkčnosti celé čistírny. [8] 

Za pomoci mikrobiologických procesů v aerobním i anaerobním prostředí dochází 

k odstraňování organických látek. Aerobní podmínky jsou převážně na povrchu, v blízkosti 

rostlin těsně pod povrchem a při dávkování odpadní vody potrubním systémem. Ve zbytku 

filtru jsou podmínky anaerobní. U kořenové čistírny je výhodou, funkčnost i při malém 

zatížení. [8] 

Odstraňování dusíku je složeno z několika samostatných procesů. Ve vrchní části filtru, tudíž 

v aerobním prostředí, probíhá amonifikace. Při tomto procesu dochází k rozkladu 

aminokyselin na amoniakální dusík. Následně dochází k nitrifikaci a denitrifikaci. Část dusíku 

je společně s fosforem odstraňována pro tvorbu biomasy rostlin. Při potřebě lepšího 

odstraňování fosforu se využívá proces srážení za pomoci solí železa a hliníku. [8] 

Pomocí dlouhé doby zdržení a anaerobních podmínek dochází k odstraňování koliformních 

bakterií s účinností přes 99%. 

Účinnost odstraňování těžkých kovů dosahuje až 80%. [24] 

Typy kořenových čistíren [23]: 

- Volně plovoucí rostliny 

- Rostliny s volně plovoucími listy 

- Vynořené rostliny 

- Povrchový průtok 

- Podpovrchový průtok 

- Vertikální průtok 

- Proudění od povrchu, směrem ke dnu 

- Proudění ode dna, směrem k povrchu  

- Horizontální průtok 

- Ponořené rostliny 
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V období mezi lety 1989 až 2008 proběhl v České republice velký rozmach kořenových 

čistíren, kdy jich bylo provedeno přibližně 250. [21] Bohužel kvůli velkému počtu 

technických nedostatků docházelo převážně ke kolmataci filtrů a jiným problémům. To 

zapříčinilo vznik nedůvěry úřadů i dalších částí veřejnosti. Pro správnou funkčnost kořenové 

čistírny je důležité vhodně navrhnout mechanické předčištění a zajistit správné provozování. 

[25] 

Kořenové čistírny odpadních vod se navrhují od 1 až po 20 000 EO. V České republice se 

většinou stavějí do 2000 EO kvůli své plošné náročnosti. Ve světě se využívají například na 

odstraňování ropných látek na letištích. Jedním z takových letišť je Heathrow v Londýně. 

Navrhují se pro čištění odpadních vod z rodinných domů, ale své uplatnění nacházejí už i 

v průmyslu. [26] 

Podle nátoku vody na filtr můžeme rozdělit kořenové čistírny odpadních vod na dva druhy a 

to na vertikální a horizontální.  

Horizontální kořenová čistírna 

U horizontálního filtru je doporučená mocnost 0,9 až 1 metr. Normou doporučená frakce je 2 

až 4 milimetry, ale je možné použít i frakci 4 až 8 milimetrů. Těleso filtru je odděleno od 

okolního prostředí a ve spodní části je vrstva písku o mocnosti 5 centimetrů, která je uložena 

na původní terén. Na ní je uložena folie, geotextilie a další vrstva písku. Vodu na filtr 

přivádíme potrubím o DN110 až DN150 a odvádíme jí sběrným potrubím o stejném profilu. 

Pro využití celého objemu filtru je před filtr osazena regulační šachta s vypouštěcím 

zařízením, kterým může být například AS-PULZ od společnosti ASIO. Toto zařízení zajišťuje 

pulzní plnění filtru, lepší provzdušnění a tím i lepší odstraňování amoniakálního znečištění. 

[8] 
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Obrázek 27 Schéma horizontálního kořenového filtru – přítokové potrubí v levé části 

na povrchu (letní) a dole (zimní), voda protéká převážně v horizontálním směru k 

odtokovému potrubí (vpravo dole) [35] 

 

Vertikální kořenová čistírna 

Vertikální filtr dosahuje lepších výsledných koncentrací než filtr horizontální a proto je lepší 

variantou. Těleso filtru se skládá z několika vrstev. Stejně jako u horizontálního filtru je 

spodní část tvořená vrstvou písku v mocnosti 5 centimetrů, uloženou na původní terén, folií, 

geotextilií a další vrstvou písku. Na vrstvě písku je drenážní vrstva frakce 8 až 16 milimetrů 

a mocnosti 0,2 metru. V této vrstvě je uloženo odtokové potrubí. Další vrstvou je přechodová 

vrstva frakce 4 až 8 milimetrů a mocnosti 0,1 metru. Hlavní filtrační vrstvu o mocnosti 0,4 až 

0,5 metru tvoří kamenivo o frakci 2 až 4 milimetru. Pohledovou vrstvu tvoří říční kamenivo 

frakce 4 až 8 milimetru. Vodu na filtr přivádí rozdělovací potrubí o DN110, na něj je napojeno 

potrubí rozvodné o DN40, ze kterého voda natéká na filtr. Stejně jako u horizontálního filtru 

je vhodné použít vypouštěcí objekt do šachty, aby docházelo k využití celého objemu čistírny. 

[8] 
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Obrázek 28 Schéma vertikálního kořenového filtru – přítokové potrubí rozložené na 

povrchu (šedá barva), sběrná drenáž ve spodní části (oranžová), voda protéká 

převážně ve vertikálním směru [35] 

Výpočet objemu a plochy kořenové čistírny 

Teoretický objem filtru se spočítá na základě přitékající koncentrace a požadované 

koncentrace BSK5 na odtoku. [30] 

𝑉 =
𝑄24∙(ln 𝑐𝑝− ln 𝑐0)

𝑘𝑡∙𝑛
                                       [𝑚3]  (3.5.1) 

 

kde 𝑉  … vypočítaný teoretický objem kořenové čistírny [m3], 

 𝑄24  … průměrný denní průtok [m3·den-1], 

𝑐𝑝  … průměrná denní koncentrace BSK5 na přítoku [g·m-3], 

 𝑐𝑜 … průměrná denní koncentrace BSK5 na odtoku [g·m-3], 

    𝑘𝑡 … intenzita odbourání BSK5 [den-1], 

 𝑛 … pórovitost použité filtrační náplně [-]. 
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Výpočet nutné plochy se provede na základě podobného vztahu jako teoretického objemu. 

[30] 

𝑆 =
𝑄24∙(ln 𝑐𝑝− ln 𝑐0)

𝑘𝑡∙𝑛∙ℎ
                                       [𝑚2]  (3.5.2) 

 

kde 𝑆  … vypočítaný teoretický objem kořenové čistírny [m3], 

 𝑄24  … průměrný denní průtok [m3·den-1], 

𝑐𝑝  … průměrná denní koncentrace BSK5 na přítoku [g·m-3], 

 𝑐𝑜 … průměrná denní koncentrace BSK5 na odtoku [g·m-3], 

    𝑘𝑡 … intenzita odbourání BSK5 [den-1], 

 𝑛 … pórovitost použité filtrační náplně [-], 

 ℎ … výška filtru [m]. 

Mokřadní rostliny 

Mokřadní rostliny nemají zásadní vliv na fungování filtračního pole, ale plní řadu užitečných 

funkcí. Zpevňují povrch filtru, stabilizují ho a částečně brání ucpávání substrátu. Vytvářejí 

vhodné prostředí pro mikroorganismy odbourávající organické látky. Napomáhají 

odčerpáváním živin ze substrátu a dodávají do něj uhlík z rozkládajících se organických 

zbytků. Jejich celková prospěšnost je stejně jako kořenové čistírny v neustálém vývoji. [23] 

Vliv mokřadních rostlin na čištění odpadních vod záleží na jejich výběru a umístění. Rostliny 

se liší rychlostí růstu, kořenovým systémem a schopností regenerace. Nejpoužívanější 

rostlinou je u nás rákos obecný, často používaný v kombinaci s více estetickým kosatcem 

žlutým. [23] 

Rákos obecný (Phragmites communis) 

Je to vytrvalá bylina dobře snášející změny pH, teplot a dorůstá do výšky od 1 až do 4 metrů. 

Kořenový systém rákosu prorůstá až do hloubky 4 metrů a zakořeňuje se dlouhými oddenky. 

Patří k nejproduktivnějším mokřadním rostlinám a pro kořenovou čistírnu se pro jeden m2 

obvykle uvažuje se 4 rostlinami. [23] 
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Obrázek 29 Rákos obecný [36] 

Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) 

Rostlina podobná rákosu dorůstající do velikosti až 3 metrů s mohutným kořenovým 

systémem, který ovšem nedorůstá do velkých hloubek. Je odolná proti organickému i 

anorganickému znečištění a promrzání. Je citlivější na změny pH. Snadno se rozmnožuje 

semeny a výhonky a roste rychleji než rákos. Na metr čtvereční se obvykle vysazuje 10 rostlin. 

[23] 

 

Obrázek 30 Chrastice rákosovitá [37] 

Orobinec širolistý (Typha latifolia) 

Méně používaná rostlina než rákos a chrastice dorůstající do výšky 2,5 metru. Jedná se o 

vytrvalou bylinu s mělkým, ale mohutným kořenovým systémem. Rozmnožuje se velice 

rychle semeny a oddenky a snáší vysoké znečištění i změny pH. [23] 
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Obrázek 31 Orobinec širolistý [38] 

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) 

Okrasná rostlina dorůstající výšky 1,2 metru. Využívá se především u domovních kořenových 

čistíren v koncových částech pole, pro své žluté květy až 10 centimetrů velké. [23] 

 

Obrázek 32 Kosatec žlutý [39] 

Mezi další používané mokřadní rostliny patří sítina rozkladitá (juctus effusus), skřípinec 

jezerní (schoenoplectus lacustris), zblochan vodní (glyceria maxima), kyprej vrbice (lythrum 

salicaria) a další. [23] 
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3.5.3 Biologické nádrže 

Biologické nádrže jsou dalším způsobem čištění a dočištění odpadních vod. Fungují na 

podobném principu samočištění, viditelným v přírodních nádržích. Tento způsob čištění se 

skládá z fyzikálních, chemických a biologických procesů za účasti přirozené biocenózy, 

kterou tvoří bakterie, fytoplankton, zooplankton, vyšší vegetace. Tato možnost přírodního 

čištění odpadních vod je v normě 75 6402. Výhodou biologických nádrží je jednoduché 

stavební provedení, nízké nároky na energie i provoz, schopnost čistit i silně znečištěné vody 

a funkčnost i za velkých výkyvů. Mezi nevýhody lze zařadit potřebu mechanického 

předčištění, jako u kořenových čistíren velký zábor ploch, nebo nutnost pravidelného 

odkalování [8] 

Biologické nádrže pro čištění odpadních vod 

Tvar těchto nádrží je možné přizpůsobit okolnímu terénu. Navrhují se nepravidelné, ale i 

pravidelné tvary, jako čtverec, obdélník nebo lichoběžník. Nepravidelné tvary jsou esteticky 

přívětivější, ovšem z hlediska proudění vody horší. Dno nádrže je navrhováno ve sklonu 0,5 

až 1%, sklony většinou 1:1,5 nebo 1:2, důležité je, aby byla splněna podmínka stability. 

Nádrže určené pro čištění odpadních vod musí být v pravidelných intervalech odkalovány, 

aby nedocházelo k zanášení. [8] 

 

Obrázek 33 Biologická nádrž pro čištění odpadních vod [40] 

 

Biologické nádrže pro dočištění odpadních vod 

Tyto nádrže jsou velmi rozšířené, pro méně znečištěnou vodu v nich, a nabízí se možnosti 

jejich dalšího využití například jako rybochovné nádrže. Pro plnění dočišťovací funkce, je 

důležité rovnoměrné mísení odpadní vody v nádrži. Nádrž nesmí být přetěžována 

organickými látkami, což by mohlo způsobit kyslíkový deficit a následně ohrozit čistící 

účinky nádrže. [8] 
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Obrázek 34 Biologické nádrže pro dočištění odpadních vod [40] 

 

3.6 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Při navrhování menších systémů, například pro rodinný dům, je potřeba uvažovat s kalem u 

mechanického předčištění, nebo v DČOV. Podle navrženého kalového prostoru musí 

docházet k pravidelnému odkalování. Na jednoho EO připadá produkce přibližně 55 gramů 

nerozpuštěných látek. U zahuštěného kalu tvoří sušina 5 % a 95 % je voda. V případě kalu 

čerstvého je sušina 2,5 % a zbylých 97,5 % voda. Ve výpočtech se používá na jednoho 

obyvatele 2,28 litru kalu za den. 

Je na každém provozovateli, jak se rozhodne s kalem nakládat. V podstatě má několik 

možností. Klasickým způsobem je vývoz pomocí fekálního vozu na ČOV. Modernějšími i 

efektivnějšími způsoby jsou způsoby přírodní, přímo v místě čištění. Principem je odvodnění 

kalu, přičemž dojde ke snížení jeho objemu a následně k jeho stabilizaci. Takto stabilizovaný 

kal se poté využívá v zahradnictví ke kompostování. Jedním ze starších způsobů jsou kalová 

pole. Kalové pole tvoří mělké nádrže, většinou betonové s nepropustným dnem, na kterém je 

umístěna drenážní vrstva. Kal na odtoku z těchto polí musí být následně čištěn. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šetrné hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov  Bc. Martin Királ 

Diplomová práce 

 

58 

 

4  ŠEDÉ VODY 

Šedé vody jsou tvořeny vodami z umyvadel, sprch, van, z mytí nádobí a praní prádla. Tvoří 

významnou část odpadních vod a lze je definovat, jako všechny odpadní vody z domácností, 

kromě vod z toalet, které obsahují moč a výkaly. [27] 

Existuje několik důvodů proč šedé vody začít využívat. Z hlediska ekologického je citlivé 

k přírodě vodu recyklovat. Lze tak z praktického pohledu řešit nedostatek vody v některých 

lokalitách. V neposlední řadě se jedná o hledisko finanční, kde i přes značné počáteční 

náklady na zbudování čistírny šedých vod a vnitřních rozvodů, je návratnost v řádech několika 

let. Šedým vodám v České republice není věnován žádný zákon, vyhláška ani předpis. [27] 

4.1 VLASTNOSTI ŠEDÝCH VOD 

Tabulka 7: Vybrané vlastnosti šedých vod v závislosti na zdroji [27] 

Zdroj šedé vody Pračky 
Vany, sprchy, 

umyvadla 
Kuchyně, 

myčky 

pH [-] 9.3 až 10 5 až 8.6 5 až 8.6 

Teplota [°C] 28 až 32 18 až 38 18 až 38 

Plovoucí látky [mg/l] 79 až 280 7 až 120 134 až 1300 

BSK5  [mg/l] 48 až 682 19 až 200 669 až 756 

CHSK  [mg/l] 375 64 až 8000 26 až 1600 

 

V tabulce jsou uvedeny vybrané vlastnosti šedých vod, které jsou velice proměnlivé a 

kolísavé. Záleží na původu odpadní vody. Odpadní vody z praček jsou zásaditější, ostatní 

spíše kyselejší. Vody z kuchyně dosahují nejvyšších hodnot v množství plovoucích látek. 

Naopak nejnižších hodnot týkající se plovoucích látek jsou zaznamenány u vod z koupelen. 

[27] 

4.2 MNOŽSTVÍ ŠEDÝCH VOD 

Množství šedých vod můžeme stanovit orientačně, podle vybavení rodinného domu, počtu 

koupelen, toalet a jejich využívání. Orientačně lze stanovit množství na základě výpočtu 

průměrné denní produkce, uvedené v kapitole 3.3, a odhadem stanovit množství šedých vod 

z celkové produkce vod odpadních. K přesnějšímu výpočtu můžeme využít rovnice 4.2.1 nebo 

4.2.2. [27] 
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Produkce šedých vod dle zdroje:  

 

𝑄 = ∑ 𝑛 ∙ 𝑞𝑚
𝑖=1                                        [𝑙 ∙ 𝑑𝑒𝑛−1]     (4.2.1)  

 

kde  𝑄  … produkce šedých vod [l·den-1],  

𝑚  … počet zdrojů [-],  

𝑛  … počet obyvatel [-],  

𝑞 … produkce šedých vod z jednotlivých zdrojů [l·den-1]. 

Tabulka 8: Množství šedých vod z jednotlivých zdrojů. [27] 

Zdroj šedých vod q [l·den-1] 

Koupelny 31 

Kuchyně 11 

Praní 15 

 

Produkce šedých vod dle činnosti: 

𝑄 = ∑ 𝑛 ∙ 𝑞𝑚
𝑖=1                                        [𝑙 ∙ 𝑑𝑒𝑛−1]  (4.2.2) 

 

kde 𝑄 … produkce šedých vod [l·den-1], 

 𝑚 … počet činností [-], 

 𝑛 … počet obyvatel [-], 

 𝑞… produkce šedých vod z jednotlivých činností [l·den-1]. 

 

Tabulka 9: Množství šedých vod z jednotlivých činností. [27] 

Činnost q [l·den-1] 

Mytí rukou 3 

Mytí těla v umyvadle 15 

Sprchování  40 až 50 

Koupel ve vaně 120 
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4.3 VYUŽITÍ ŠEDÝCH VOD 

Po vyčištění a hygienickém zabezpečení šedých vod, pro které se v rodinných domech 

nejčastěji využívá membránová čistírna, která dokáže zachytit bakterie i viry, můžeme vodu 

nazývat, jako vodu bílou, nebo vodu provozní. Tato voda není pitná, ale lze jí vodu pitnou 

nahradit v několika případech. Znovuvyužitím šedých vod lze dosáhnout úspory pitné vody 

až 50 % denní spotřeby. [27] 

 
Obrázek 35 Graf spotřeby vody v domácnosti na vybrané činnosti [27] 

Provozní voda vyžaduje oddělené vnitřní rozvody, aby nedošlo ke znečištění vody pitné. 

Největší využití, jak je viditelné na grafu, najde provozní voda především u splachování WC, 

které tvoří 31 % spotřeby vody v domácnosti. Pro jedno spláchnutí je potřeba od 1,5 litru až 

po častějších 6 litrů. Dalším využitím je praní prádla, u kterého je ovšem nutné kontrolovat 

barvu vody. Možností je více, například zalévání, oplachování povrchů nebo auta až po 

vytírání. [27] 
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5  STUDIE PRO RODINNÝ DŮM V OBCI PAŘEZOV 

5.1 ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA 

Pro praktické uplatnění poznatků z teoretické části byl vybrán objekt rodinného domu v obci 

Pařezov, okres Domažlice v Plzeňském kraji. Jedná se o novostavbu rodinného domu, 

postavenou v roce 2016. Navržená opatření zlepšují hospodaření se srážkovou vodou a 

splaškovou vodou. V rámci stavby nebyl navržen samostatný rozvod užitkové vody ani 

hospodaření s šedými a bílými vodami. Jejich budování by byl značný zásah do rodinného 

domu a o rekonstrukci se v nejbližší době neuvažuje. 

5.2 ÚDAJE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ 

5.2.1 Obec Pařezov 

Rodinný dům se nachází v obci Pařezov, přibližně 8 km severozápadně od města Domažlice, v 

okrese Domažlice, v Plzeňském kraji. Obec se dělí na dvě části, kterými jsou Nový Pařezov a 

Starý Pařezov. K 1. 1. 2016 žilo v obci dle statistického úřadu 175 obyvatel. Katastrální výměra 

obce je 1,59 km² a její průměrná nadmořská výška je 420 m n. m. V Obci není vybudována 

čistírna odpadních vod. Odpadní voda je od jednotlivých objektů, kde je čištěna septiky nebo 

domácími čistírnami odpadních vod a nadále sváděna jednotným kanalizačním potrubím do 

recipientu, konkrétně je vypouštěna do Černého potoka, ústícího do řeky Radbuzy. 

 

Obrázek 36 Obec Pařezov [44] 

 

5.2.2 Zájmové území 

Jedná se o dvoupodlažní dům, ležící na pozemku o celkové výměře 1060 m2. Většinu 

pozemku tvoří travnatý porost, menší část pak zástavba, zpevněná plocha a okrasné keře a 

květiny. Pozemek se nachází ve svahu, takže rozdíl mezi jeho nejvyšší a nejnižší částí je 7 

metrů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Obrázek 37 Zájmové území 

5.2.3 Hydrologické podmínky 

Tabulka 10: Tabulka úhrn srážek pro Plzeňský kraj v letech 2011 až 2016 [48] 

2011 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 

Úhrn srážek [mm] 51 15 20 27 73 85 156 78 41 54 2 78 681 

Dlouhodobý 
úhrn srážek 

[mm] 41 38 44 50 70 78 77 78 53 42 47 46 656 

Porovnání [%] 124 40 46 53 104 110 203 100 78 130 4 169 104 

2012 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 

Úhrn srážek [mm] 82 21 12 55 43 79 121 80 43 49 54 79 718 

Dlouhodobý 
úhrn srážek 

[mm] 41 38 44 50 70 78 77 78 53 42 47 46 656 

Porovnání [%] 200 55 27 110 61 101 157 103 81 117 115 172 109 

2013 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 

Úhrn srážek [mm] 50 47 25 35 122 123 23 111 60 49 45 15 706 

Dlouhodobý 
úhrn srážek 

[mm] 41 28 44 50 70 78 77 78 53 42 47 46 656 

Porovnání [%] 122 124 57 70 174 158 30 142 113 117 96 33 108 
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2014 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 

Úhrn srážek [mm] 21 6 22 35 109 31 125 91 83 63 18 39 643 

Dlouhodobý 
úhrn srážek 

[mm] 41 28 44 50 70 78 77 78 53 42 47 46 656 

Porovnání [%] 124 40 46 53 104 110 203 100 78 130 4 169 104 

2015 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 

Úhrn srážek [mm] 44 4 49 35 52 62 28 44 27 48 85 21 499 

Dlouhodobý 
úhrn srážek 

[mm] 41 28 44 50 70 78 77 78 53 42 47 46 656 

Porovnání [%] 107 11 111 70 74 79 36 56 51 114 181 46 76 

2016 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 

Úhrn srážek [mm] 56 59 31 32 45 124 105 46 60 59 38 - - 

Dlouhodobý 
úhrn srážek 

[mm] 41 28 44 50 70 78 77 78 53 42 47 46 656 

Porovnání [%] 138 155 70 64 64 159 136 59 113 140 81 - - 

 

 

5.3 HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU 

Srážková voda bude svedena okapovým potrubím z každé strany střechy domu do akumulační 

nádrže, která je opatřena čerpadlem a filtrem proti mechanickým nečistotám. Voda bude 

akumulována pro budoucí využití vody tedy pro závlahu. Okrasné plochy budou zavlažovány 

kapkovou závlahou. Trávník bude zavlažován postřikem pomocí rotorových postřikovačů, 

menší části pomocí rozprašovacích trysek. V případě naplnění akumulační nádrže, voda bude 

svedena přes bezpečnostní přepad do zasakovací nádrže. Dle hydrogeologického průzkumu 

jsou zde zastoupeny především hlíny, písky a štěrky.  

5.3.1 Množství srážkové vody 

Množství srážkové vody bylo stanoveno po dosazení veličin do rovnice (2.4.1) ze strany 20. 

𝑄 = 0,9 · 0,0200 · 0,116 =  0,0021                            [𝑚3 ∙ 𝑠−1] 
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Celkový objem srážkové vody vypočítáme z průtoku a dosazením doby trvání návrhové 

srážky. 

𝑉 = 0,0021 ·  60 · 15 = 1,9                                           [𝑚3] 

 

Tabulka 11: Roční bilance objemů 

Srážkový úhrn Plocha střech Objem srážek Přítok z ČOV Potřeby vody 

mm m2 m3 m3 m3 

656 200.0 131.2 164.7 209.5 

Srážkový úhrn – dlouhodobý průměr z let 1961 až 1990 pro Plzeňský kraj. 

Plocha střech – jedná se o půdorysný průmět střechy rodinného domu a části střechy garáže. 

Objem srážek – Srážkový úhrn v metrech krát plocha střech. 

Přítok z ČOV – Množství odpadních vod za rok. 

Potřeba vody – Potřeba vody pro závlahu trávníku a okrasných ploch ve vegetačním období.  

 

5.3.2 Akumulace 

Voda bude akumulována v nádrži AS-REWA od společnosti ASIO. Bude sem sváděna jak 

voda dešťová, tak i voda odpadní, vyčištěná v kořenové čistírně odpadních vod. Nádrž byla 

navržena plastová, válcového tvaru o průměru 2080 mm, výšce 2 metry a je vyrobena 

s polypropylenu. Jedná se o samonosnou nádrž s objemem 4,7 m3, která bude uložena na 

vybetonovanou desku pod úroveň terénu. Nádrž bude osazena spádovým filtrem AS-

PURAIN, na kterém bude docházet k zachycování nečistot ze střech a okapů. Filtr má 

samočistící schopnost, danou specifickým lichoběžníkovým tvarem filtru, s účinností až 98 

%. Doporučuje se ovšem alespoň 2x ročně vizuální kontrola. Součástí filtru je takzvaný 

skimmer, zachycující nečistoty na vodní hladině v akumulační nádrži. K dalšímu vybavení 

akumulační nádrže patří ponorné čerpadlo EXTOL 414176 o průtoku 0,55 l·s-1 a výtlaku 50 

metrů, elektromagnetický ventil pro doplňování vody z vodovodu a elektrorozvaděč. Nádrž 

je vybavena přelivnou hranou, vybavenou zpětnou klapkou, kterou je přebytečná voda 

odváděna k zásaku. Návrh čerpadla byl proveden sečtením výšky přetlakové (35 m) s výškou 

polohovou (5 m) a výškou ztrát v potrubí a tvarovkách (2 m). Výsledná výška je 42 metrů. 

Návrhový průtok pro jednu sekci je 0,4 l·s-1. 
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Obrázek 38 AS-REWA [40] 

 

5.3.3 Závlahy 

Pro závlahový systém bude využito vod srážkových a vyčištěných odpadních vod. Závlahový 

systém je rozdělen na kapkovou a postřikovou část. Kapková závlaha bude využita pro 

okrasné rostliny a keře a její plocha je 173 m2. Závlaha postřikem je navržena pro zálahu 

trávníku o ploše 372 m2. Další části závlahového systému jsou přívodní a rozvodné potrubí, 

elektromagnetické ventily, ventilové šachty a řídící jednotka. Závlaha je rozdělena do 8 sekcí 

z nichž 4 sekce tvoří kapková závlaha. Zbylé 4 sekce tvoří rotorové postřikovače MINI 8 4P. 

všechny komponenty závlahy jsou navrženy od společnosti TORO. 

Tabulka 12: Souhrnná tabulka navržených postřikovačů a kapkové závlahy 

Druh 

závlahy 

Úhel QP Počet Plocha Q Intenzita i T V 

[°] [l·min-1] [ks] [m2] [l·min-1] [mm·h-1] [mm·d-1] [min] [m3] 

TORO - 

MINI 8 

4P 3.5 bar 

360 4.60 4 

372.10 

18.40 9.72 5 30.88 0.57 

180 4.60 10 46.67 19.71 5 15.22 0.71 

90 4.60 5 23.33 39.42 5 7.61 0.18 

Kapková 

závlaha 
- 0.03 - 173.00 65.74 22.80 2.5 6.58 0.43 

Celkem   13.83 19 545.10 154.14 91.65     1.89 
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Úhel – Výseč postřikovače. 

QP - Průtok postřikovače. 

Q - Celkový průtok. Počet kusů postřikovačů vynásobený průtokem garantovaným výrobcem. 

Celkový průtok pro kapkovou závlahu je průtok jedním kapkovačem (1,9 l·hod-1), počtu 

kapkovačů na 1 m2 a plochy.  

Intenzita – Skutečná intenzita závlahy. 

i - Požadovaná intenzita závlah – intenzita závlah navržena pro trávník 5 mm·den-1, třikrát 

týdně po dobu vegetačního období. Pro kapkovou závlahu je požadovaná intenzita 2,5 

mm·den-1 a závlaha bude probíhat denně. 

T – doba trvání zavlažování jednotlivé sekce závlahy. 

V – Vypočítaný objem pro závlahu z celkového průtoku a trvání závlahy. 

Rotorové postřikovače 

Rotorové postřikovače někdy též nazývané turbínové rozdělují vodu pomocí otáčení kolem 

své osy. V navrženém závlahovém systému tvoří rotorové postřikovače TORO MINI 8 4P 

celkově 4 z 8 sekcí závlahy. Zavlažovaná plocha těmito postřikovači je 372,1 m2. Jedna sekce 

je tvořena 4 postřikovači s výsečí 360° a dobou závlahy téměř 31 minut. Další dvě sekce jsou 

stejné a tvoří je 5 postřikovačů o výseči 180° s dobou závlahy 15 minut. Poslední sekce 

zavlažovaná 5 postřikovači výseče 90° a dobou závlahy 7,5 minuty. Průtok jedním 

postřikovačem, udávaný výrobcem je 4,6 l·min-1. Navrhovaná intenzita závlahy trávníku je 5 

mm denně. Zavlažovat se bude třikrát týdně s intenzitou 10 mm. Celkový objem vody pro 

jednu závlahu je 1,46 m3. Zazimování proběhne na konci vegetačního období, kdy dojde 

k vypuštění systému a následnému profouknutí kompresorem, aby nedošlo k poškození 

jednotlivých částí v zimním období. 

Kapková závlaha 

Výhodou kapkové závlahy je dávkování vody přímo ke kořenovému systému rostlin a keřů. 

Dochází tak ke značným úsporám vody. Závlahový systém pro kapkovou závlahu se skládá 

z kapkovačů umístěných na hadici. Kapková závlaha tvoří 4 ze 7 sekcí. Celková plocha 

kapkové závlahy je 173 m2. Hadice se pokládá ve vzdálenosti přibližně 30 cm od sebe a v té 

samé vzdálenosti se nacházejí na hadici i samotné kapkovače. Můžeme tedy říct, že na 1 m2 

připadá 12 kapkovačů. Průtok jedním kapkovačem je 1,9 l·hod-1 s požadovanou intenzitou  

2,5 mm každý den je celková doba závlahy 6,5 minuty. Celkový objem vody pro závlahu  
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je 0,43 m3. Provozní tlak přívodního potrubí je 3,5 baru a tak za musíme za ventil osadit 

regulátor tlaku, protože vhodný tlak pro kapkovou závlahu je 1 bar. Na konci vegetačního 

období vypouštíme ze systému vodu a postupujeme obdobně jako u postřikovačů. 

Ventilové šachty 

Přívodní potrubí z akumulační nádrže je navrženo pro rozvod vody do tří ventilových šachet. 

Šachta nemá dno a pokládá se na pevné podloží vysypané štěrkem. Dvě z navržených šachet 

jsou typu Jumbo a jedna je kulová průměru 21 cm pro zapojení hadice. V první šachtě jsou 4 

a ve druhé 3 elektromagnetické ventily, které jsou ovládány řídící jednotkou. 

Řídící jednotka 

Řídící jednotka je mozkem závlahového systému a slouží k otevírání a zavírání jednotlivých 

ventilů podle závlahového množství. Řídící jednotka je určena pro venkovní použití a 

navržena byla TMC-212 pro 12 sekcí. Na řídící jednotku bude připojen senzor srážek, aby 

nedocházelo k zavlažování při dešti. 

 

5.3.4 Zasakování 

V dané lokalitě byl proveden pokus měření vsakovací schopnosti půdy. První pokus byl 

prováděn 22. 10. 2016 od 13:40 hodin teplota vzduchu 7 °C. Výsledek byl ovlivněn silným 

deštěm, a proto nedošlo k vyhodnocení finálních výsledků. Druhý pokus proběhl dne 23. 10. 

2016 a započal v 8:50 hodin za teploty 3 °C a občasného mírného deště. Došlo ke zpracování 

výsledků s vyhodnocením hydraulické vodivosti K = 0,3 metru za den a klasifikováním půdy 

jako mírně propustné viz příloha. Při druhém měření byly odebrány 3 půdní vzorky pro další 

vyhodnocení v laboratoři. Vlhkost odebraných vzorků byla průměrně 40,4 % a došlo 

k přehodnocení výsledku o propustnosti půdy na střední až vysokou. Mohlo být tedy navrženo 

opatření pro zasakování přebytečných dešťových a odpadních vod. 

 

Tabulka 13: Určení vlhkosti vážkovou metodou 

Číslo 
vzorku 

Čerstvý 
stav 

Po 
vysušení 

Hmotnost 
vody 

Hmotnost 
sušiny 

Vlhkost 

g g g g % 

94 98.35 74.14 24.21 59.52 40.68 

185 101.03 75.70 25.33 61.47 41.21 

210 97.29 74.37 22.92 58.29 39.32 

Ø 98.89 74.74 24.15 59.76 40.40 
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Čerstvý stav – hmotnost vzorků po odebrání 

Po vysušení – hmotnost vzorků po vysušení 

Hmotnost vody – hmotnost vody získaná odečtením stavu po vysušení od stavu čerstvého 

Hmotnost sušiny – hmotnost vysušeného vzorku po odečtení hmotnosti váženky 

Vlhkost – hmotnost vody vydělená hmotností sušiny a vynásobená 100  

 

Obrázek 39 Provádění zasakovacího pokusu 

 

Návrh potřebného objemu retenční nádrže dle ČSN 75 9010 

 

Tabulka 14: Návrh rozměrů vsakovacích bloků 

Délka L: 4.8 m 

Šířka B: 2.4 m 

Výška H: 0.52 m 

AVSAK=L*(H/2+B) 

AVSAK: 12.77 m2 
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𝑉𝑣𝑧 =
ℎ𝑑

1000
∙ (𝐴𝑟𝑒𝑑 + 𝐴𝑣𝑧) −

1

𝑓
∙ 𝑘𝑣 ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 ∙ 𝑡𝑐 ∙ 60                       [𝑚3] 

 

kde ℎ𝑑 … úhrn srážek uvažované periodicity [mm], 

 𝐴𝑟𝑒𝑑 … redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2], 

 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 … vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m2], 

 𝐴𝑣𝑧 … plocha hladiny vsakovacího zařízení [m2], 

𝑓 … součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2), 

𝑘𝑣 … koeficient vsaku [m/s], 

𝑡𝑐  … doba trvání srážky uvažované periodicity [min]. 

Po dosazení do rovnice nám vyjde potřebný retenční objem vsakovacího zařízení pro 

návrhovou srážku. 

𝑉𝑣𝑧 =
17,6

1000
∙ (200 + 11,52) −

1

2
∙ 3.45E˗06 ∙ 12,77 ∙ 15 ∙ 60 = 3,7 m3 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení  

𝑇𝑝𝑟 =
𝑉𝑣𝑧

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘
                      [hod] 

𝑉𝑣𝑧 … největší vypočítaný retenční objem vsakovacího zařízení [m3], 

 𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘 … vsakovací odtok [m2·s-1], 

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘 =
1

f
∙ 𝑘𝑣 ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘                       [𝑚3 · 𝑠−1] 

𝑓 … součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2), 

𝑘𝑣 … koeficient vsaku [m/s], 

𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 … vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m2]. 

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘 =
1

2
∙ 3.45E˗06 ∙ 12,77 = 2.2E-05  m3·s-1 

𝑇𝑝𝑟 =
3,7

2.2E˗05 
= 47 hod 

Pro zasakování dešťové a odpadní vody bude využito vsakovacích bloků AS-NIDAPLAST 

společnosti ASIO. Jedná se o plastové bloky o rozměrech 2400x1200x520 mm vytvářející 

podzemní akumulační prostor a následně dochází k vsakování přebytečné vody. Akumulační 

schopnosti těchto bloků jsou 95 %, což v praxi znamená 950 l pro m3. Voda bude na bloky 
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přiváděna potrubím nad bloky. Bude se tak jednat o návrh horního přítoku, což v daném 

případě není problém, jelikož se jedná o neznečištěnou vodu z akumulační nádrže. Bloky lze 

pokládat na srovnané dno výkopu bez vytváření štěrkového nebo pískového podkladu. Po 

uložení bloků se celý objekt překryje geotextilií a dojde ke konečnému zásypu. Je nutné 

nepoužívat zeminu s obsahem ostrých kamenů, aby nedošlo k protržení. Pro zasakování 

budou použity 4 bloky o celkovém retenčním objemu 6 m3, ze kterého bude za návrhové 

srážky využito 65 %.  Za bloky bude zbudováno potrubí zajišťující odvedení případné 

přebytečné vody do čerpací šachty. 

 

 

Obrázek 40 Vsakovací blok  AS-NIDAPLAST [40] 

 

5.3.5 Nouzová čerpací šachta 

V případě srážek vyšších než návrhových a následného přehlcení celého systému, bude jako 

poslední osazený objekt na pozemku čerpací šachta AS-PUMP společnosti ASIO. Jedná se o 

samonosnou válcovou šachtu o průměru 800 mm a výšce 2 metry. V šachtě bude osazeno 

jedno čerpadlo SIGMA 40 GFZU vybaveno plovákem pro plně automatický provoz. Výška 

výtlaku čerpadla je 19 metrů a průtok je 4,8 l·s-1. Přebytečná voda bude čerpána do jednotné 

obecní kanalizační sítě, která vodu bez čištění odvádí do recipientu. 
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a)                           b) 

Obrázek 41 a) Čerpadlo SIGMA [47] b) Model domovní čerpací stanice [40] 

 

5.4 HOSPODAŘENÍ SE SPLAŠKOVOU VODOU 

V budoucnu zvažuje investor alternativní čištění odpadních vod kořenovou čistírnou. Při 

správném navržení těchto čistíren a dobrém mechanickém předčištění mají celou řadu výhod. 

Mezi ně můžeme zařadit výborné odbourávání BSK5, CHSK, amoniakálního dusíku i 

nerozpuštěných látek. Další výhodou je postradatelnost elektrické energie, pokud jsou vhodné 

výškové podmínky, a tím pádem levnější provoz. Oproti klasickým aktivačním domovním 

čistírnám, které potřebují neustálý přísun organických látek, kořenové čistírně neuškodí 

chvilkové přetížení, ani přerušovaný provoz, což je také obrovská výhoda. Jednou z nevýhod 

je ovšem její pořizovací cena, kdy investiční náklady mohou být až dvojnásobné právě oproti 

aktivačním čistírnám. Díky ostatním úsporám je ovšem návratnost této investice přibližně 10 

až 20 let. 

Při celkovém navržení technologie přírodního čištění odpadních vod musíme uvažovat 

s návrhem mechanického předčištění, akumulační šachty pro správné dávkování, samotnou 

kořenovou čistírnou a následně akumulační nádrží, která bude společná s vodou srážkovou. 

Následně bude odpadní voda využita pro závlahu.  
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5.4.1 Množství odpadních vod 

Do návrhu množství odpadních vod je uvažováno se čtyřmi ekvivalentními obyvateli a 

specifickou spotřebou vody v hodnotě 100 l·os-1·den-1. 

Tabulka 15: Vypočítané průtoky 

Q24 = 400 l·den-1      Průměrný denní průtok 

Qd = 600 l·den-1      Maximální denní průtok 

Qh = 120 l·h-1      Maximální hodinový průtok 

Dále je uvažováno s hodnotami pro výpočet znečištění, které vynásobíme počtem EO. 

Pro BSK5  uvažujeme s 60 g·os-1·den-1 

Pro CHSK uvažujeme s 120 g·os-1·den-1 

 

Tabulka 16: Denní produkce znečištění 

BSK5 = 240 g/den      Biologická spotřeba kyslíku 

CHSK = 480 g/den      Chemická spotřeba kyslíku 

 

5.4.2 Mechanické předčištění 

Septik jako jediné zařízení pro čištění odpadních vod není povolen, ale na tom, jak jsou vody 

předčištěny, záleží životnost a účinnost dalších stupňů čištění. Jako mechanické předčištění 

byl navržen anaerobní separátor AS-ANASEP od společnosti ASIO. Tento čtyřkomorový 

septik, uspořádaný jako přepážkový anaerobní reaktor s prostory pro separaci nerozpuštěných 

látek, o objemu 4.79m3 funguje gravitačně, tudíž bez použití elektrické energie. Průměr této 

nádrže je 1,9 metru a její výška je 2,5 metru. Velikou výhodou navrženého separátoru je jeho 

vysoký užitný objem dosahující až 90%. U tříkomorových septiků je to kolem 35%. Při 

odstraňování organických látek tedy dosahuje vysoké účinnosti. Produkce kalu je nízká a 

výhodná z hlediska prodloužení intervalů pro vyvážení. Na odtoku ze septiku je speciální filtr 

pro zajištění menšího odtoku nerozpuštěných látek, který je nutné alespoň jednou ročně 

regenerovat.  

Septik je navržen dle rovnice 3.4.2. a na dobu zdržení pěti dní. Výpočet produkce kalu je určen 

z teoretické produkce kalu, která je 2,28 litru kalu na jednoho ekvivalentního obyvatele. 
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Tabulka 17: vypočítaný a navržený objem septiku a produkce kalu dle ČSN 75 6402 

n 4  
 

Počet EO 
  

q 0.1 m3/EO/den 
 

Specifický průtok 

t 5 dní 
 

Doba zdržení 
 

VKAL= 9.12 lKAL/den 
 

Vypočítaná produkce kalu 

V= 3 m3 
 

Vypočítaný objem septiku 

V= 4.79 m3 
 

Navržený objem septiku 

 

 

Obrázek 42 Tabulka anaerobních separátorů s navrženým typem [40] 

 

5.4.3 Kořenová čistírna 

Pro výpočet byly použity rovnice dle [28] 

 

𝑉 =
𝑄24 ∙ (ln 𝑐𝑝 − ln 𝑐0)

𝑘𝑡 ∙ 𝑛
                                       [𝑚3] 

kde 𝑄24 … průměrný denní průtok [m3·den-1], 

𝑐𝑝 … průměrná denní koncentrace BSK5 na přítoku [g·m-3], 

 𝑐𝑜… průměrná denní koncentrace BSK5 na odtoku [g·m-3], 

    𝑘𝑡… intenzita odbourání BSK5 [den-1], 

 𝑛… pórovitost použité filtrační náplně [-]. 

𝑆 =
𝑄24 ∙ (ln 𝑐𝑝 − ln 𝑐0)

𝑘𝑡 ∙ 𝑛 ∙ ℎ
                                       [𝑚2] 

kde 𝑄24 … průměrný denní průtok [m3·den-1], 

𝑐𝑝 … průměrná denní koncentrace BSK5 na přítoku [g·m-3], 
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 𝑐𝑜… průměrná denní koncentrace BSK5 na odtoku [g·m-3], 

    𝑘𝑡… intenzita odbourání BSK5 [den-1], 

 𝑛… pórovitost použité filtrační náplně [-], 

 ℎ… výška filtru [m]. 

Tabulka 18: Návrh vertikální kořenové čistírny 

n = 0.42 por. 

Q24 = 3.375 m3/den 

Cp = 300 mg/l 

Co =  35 mg/l 

h = 0.9 m 

k10 = 0.18   

V = 16.91892 m3 

S= 15.22703 m2 

 

Díky výzkumu a zkušenostem ze stávajících vertikálních kořenových čistíren odpadních vod 

můžeme určit, že na tomto typu čistíren dochází k odstraňování 15 gramů CHSK na jednom 

metru čtverečním denně. Mechanické předčištění v podobě septiku nám odstraní 50 procent. 

Byla tedy vypočítána nutná plocha kořenové čistírny a to na 16 m2. Z tohoto výpočtu vychází 

půdorysné rozměry, které byly určeny na 3 a 5,5 metru. Výška filtru bude 0,9 metru a do stran 

bude vysvahován poměrem 1:1.  

Pro kořenovou čistírnu budou provedeny terénní úpravy v podobě odstranění přebytečné 

zeminy, která bude využita k následnému dalšímu zpracování na dalších úpravách pozemku. 

Bude nutné zbudování opěrné zdi a to, jak z hlediska stabilizace svahu, tak i celkové 

estetičnosti. Díky těmto úpravám bude celý systém funkční bez použití elektrické energie a 

čerpadel. Celkově dojde k zapuštění kořenové čistírny o 2 metry pod stávající terén. Celkové 

terénní úpravy jsou patrné v příloze schéma výškového uložení potrubí a objektů. 

Samotný filtr bude poskládán následujícím způsobem. Na původní terén bude navezena vrstva 

písku o mocnosti 5 centimetrů, na kterou bude následně uložena 1,5 milimetru silná fólie z PE 

a geotextilie. Následně bude vše zasypáno další pěti centimetrovou vrstvou písku. Na tomto 

základu bude nasypána drenážní vrstva skládající se z kameniva frakce 8 až 16 mm a celková 

mocnost této vrstvy bude 20 centimetrů. V této vrstvě bude uloženo drenážní potrubí o 

průměru DN 110, na které bude napojeno odpadní potrubí. Drenážní potrubí musí být stejného 

DN jako potrubí přívodní. Další vrstva je tvořena drceným kamenivem frakce 4 až 8 mm a 
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její tloušťka je 10cm. Hlavní filtrační vrstva o mocnosti 50 cm je tvořena drceným kamenivem 

frakce 2 až 4 mm. Na filtrační vrstvě je vrstva pohledová, tudíž se jedná o nejvrchnější vrstvu, 

o celkové tloušťce 10 cm a frakci 4 až 8 mm. Přívod vody nad filtr je zajištěn přívodním 

potrubím DN 40, na které je následně napojeno potrubí rozvodné o DN 40. Obě potrubí jsou 

z materiálu PP-HT. Rozvodné potrubí bude podloženo zámkovou dlažbou a potrubí k ní bude 

přiděláno objímkou. V potrubí budou vyvrtány otvory o velikosti 5 mm, aby nedocházelo 

k jejich ucpávání. Kořenová čistírna bude osázena rákosem obecným v četnosti 4 rostlin na 

m2 a po obvodu celé čistírny bude pro estetičnost vysazen kosatec žlutý. 

 

5.4.4 Objekt pro rovnoměrné dávkování 

Po opuštění septiku bude voda přivedena do akumulačního objektu pro rovnoměrné 

dávkování. Jedná se o válcovou vodoměrnou šachtu AS-VODO od společnosti ASIO. Šachta 

bude osazena pulzním vypouštěčem AS-PULS od stejné společnosti. Jedná se o jediné 

dostupné zařízení pro vertikální kořenové čistírny bez nutnosti napojení na elektrickou 

energii. Vypouštění nastane po dosažení nadefinované úrovně hladiny vody v šachtě.  

 

a)                                                                       b) 

Obrázek 43 a) AS-PULZ  b)AS-VODO [40] 

 

5.4.5 Objekt pro hospodaření s kalovou vodou 

Kalová voda z anaerobního separátoru bude čerpána do kalového pole. Jedná se o zařízení, ve 

kterém bude docházet k vysoušení a odvádění přebytečné vody z kalu. Objekt bude jeden metr 

vysoký, spodní část bude o rozměrech 1x1 metr a bude opatřena potrubím průměru DN 40 

pro odvod vody do akumulační nádrže. Svahy budou ve sklonu 1:1.   
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Tabulka 19: Produkce kalu 

V =  9.12 l/den    Produkce kalu litrů za den 

V =  3.33 m3/rok    Produkce kalu m3 za rok 

Septik bude odkalován v pravidelných intervalech a to následovně. První komora bude 

odkalena 2x ročně a zbývající tři komory 1x ročně. Kalové pole bude pravidelně vytěžováno 

a vzniklý substrát bude následně kompostován. 

5.5 PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU 

V obci Pařezov není zbudována stoková síť, a proto je požadavkem obce, aby majitelé 

nemovitostí odpadní vodu čistili. Takto vyčištěná odpadní voda je poté odváděna jednotnou 

kanalizační sítí a vypouštěna do recipientu.  

Odpadní voda bude z domu odváděna do anaerobního separátoru, který musí být pravidelně 

odkalován. Mechanicky předčištěná voda je nadále akumulována v objektu pro rovnoměrné 

dávkování, odkud je bez využití elektrické energie pulzátorem vypouštěna do rozdělovacího 

potrubí vertikální kořenové čistírny. Na konci vegetačního období je dobré posekat rákos. 

Voda je z kořenové čistírny odvedena k akumulaci a k dalšímu využití. Srážková voda je ze 

střech sváděna do akumulační nádrže. Akumulovaná voda (vyčištěná odpadní i srážková) je 

nadále využívána k závlahám. V Tabulce 20 můžeme vidět měsíční bilance, kdy zjistíme, že 

v měsících vegetačního období rostlin bude nutné dopouštět do akumulace vodu z veřejných 

sítí.  

Tabulka 20: Potřebné množství pro závlahy v jednotlivých měsících  

Měsíc 
Srážkový úhrn Objem srážek Přítok z ČOV Potřeba Bilance 

[mm] [m3] [m3] [m3] [m3] 

1 41 8.20 13.95 0 22.15 

2 30 6.00 13.05 0 19.05 

3 44 8.80 13.95 0 22.75 

4 50 10.00 13.50 18.14 5.36 

5 70 14.00 13.95 39.61 -11.66 

6 78 15.60 13.50 36.27 -7.17 

7 77 15.40 13.95 39.61 -10.26 

8 78 15.60 13.95 39.61 -10.06 

9 53 10.60 13.50 36.27 -12.17 

10 42 8.40 13.95 0 22.35 

11 47 9.40 13.50 0 22.90 

12 46 9.20 13.95 0 23.15 

 ∑ 656.00 131.20 164.70 209.52 86.38 
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Srážkový úhrn – Dlouhodobý průměr z let 1961 až 1990 pro Plzeňský kraj. 

Objem srážek – Srážkový úhrn v metrech krát plocha střech. 

Potřeba – Potřeba vody pro závlahu trávníku ve vegetačním období. 

Bilance – Součet objemu srážek a přítoku z ČOV od kterých je odečtena voda potřebná pro 

závlahu. 

Další dočasnou možností by mohlo být odstavení závlahy trávníku a zavlažovat pouze okrasné 

plochy kapkovou závlahou. Z Akumulační nádrže, kde je vhodné vizuálně kontrolovat filtr 

mechanických nečistot, je voda odváděna přelivem do zasakovacích bloků. Bloky jsou 

navrženy na návrhovou srážku, při které dojde k jejich plnění na 65 %. Pokud dojde ke srážce 

větší než je návrhová a bude překročena kapacita akumulační nádrže i vsakovacích bloků je 

za celým tímto systémem vybudována nouzová čerpací šachta. V této šachtě je umístěno 

čerpadlo, které vodu z pozemku odvede do kanalizační sítě. 

 

 

5.6 FOTODOKUMENTACE 

 
Obrázek 44 Pohled na rodinný dům v obci Pařezov 1 
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Obrázek 45 Pohled na rodinný dům v obci Pařezov 2 

 
Obrázek 46 Pohled na rodinný dům v obci Pařezov 3 
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Obrázek 47 Pohled na rodinný dům v obci Pařezov 4 
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6  ZÁVĚR 

Diplomová práce na téma Šetrné hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov byla 

zpracována pod vedením Ing. Evy Hyánkové, Ph.D., na základě zadání a konzultací 

s vedoucím práce. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části koncipované jako 

rešerše se zabývám srážkovými, odpadními a šedými vodami a jejich využíváním. Praktická 

část je zaměřena na celkové řešení nakládání s vodami v rodinném domě v malé obci Pařezov 

a skládá se z textové a výkresové části. 

Šetrné hospodaření s vodou se stává velice aktuálním tématem a díky zvýšené pozornosti se 

toto téma dostává do podvědomí širší veřejnosti. Použitím vhodných opatření v oblasti 

dešťové vody, jako je akumulační nádrž a vhodný závlahový systém, lze docílit efektivní 

finanční úspory. V případech, kdy není v obci zbudována stoková síť, musí majitel 

nemovitosti vybrat vhodné řešení pro nakládání s odpadními vodami. Takovým řešením, 

pokud má vlastník dostatek prostoru a je v lokalitě vhodný sklon, může být kořenová čistírna 

odpadních vod. Kořenová čistírna má sice dražší pořizovací náklady, než využívanější balené 

čistírny odpadních vod, ale díky její nulové závislosti na elektrické energii šetří provozní 

náklady. O šedé vody a hospodaření s nimi by měl uvažovat každý, kdo se chystá 

rekonstruovat nebo stavět dům. Jde o efektivní a velmi úsporné řešení. Celý návrh všech 

objektů pro šetrné hospodaření s vodou vyžaduje vyšší počáteční investici, ale díky úspoře 

provozních nákladů se vyplatí.  

V praktické části této práce jsem navrhl komplexní systém šetrného hospodaření s vodou pro 

rodinný dům v obci Pařezov. Pro čištění odpadních vod byl navržen anaerobní separátor a 

vertikální kořenová čistírna. Hospodaření se srážkovou vodou zajišťuje navržená akumulační 

nádrž s filtrem a čerpadlem pro závlahový systém. Závlahový systém bude využívat i 

vyčištěné odpadní vody, která je také odváděna k akumulaci. Závlahy tvoří kapková závlaha 

a rotorové postřikovače. Přebytečná voda z akumulační nádrže bude odváděna do vsakovacích 

bloků, kde bude zasakována a tím pádem navrácena do podzemních vod. Dalšími objekty 

návrhu jsou kalové pole a nouzová čerpací stanice. Čerpací stanice obsahuje čerpadlo 

s plovákem pro případ, že dojde k přetížení celého systému. Voda bude poté odvedena do 

dešťové kanalizace ústící do potoku. Tímto řešením je zajištěno čištění odpadních vod 

z rodinného domu, ale také úspora vody pro zavlažovací systém, která by musela být 

dodávána z vodovodní sítě. V neposlední řadě obohacujeme zdroj podzemní vody. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BSK5 – Biochemická spotřeba kyslíku 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický úřad 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

ČSN – Česká technická norma 

DČOV – Domovní čistírna odpadních vod 

EO – Ekvivalentní obyvatel 

HDV – Hospodaření s dešťovými vodami 

CHSK – Chemická spotřeba kyslíku 

KČOV – Kořenová čistírna odpadních vod 

NL – Nerozpuštěné látky 
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