
Kořenové čistírny odpadních vod 



Voda  

v ČR je ¼ používané vody čerpána z 
podzemních zdrojů (cca 450 mil. m3 
p.v.) 

doba návratu je 300-4600 let  pokles 

hladiny podzemní vody, snížení 
mohutnosti řek, vysychání rybníků a 
močálů  mizení řady rostlin a 

živočichů na vodě závislých 



Právní úprava ochrany vod 
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) 

ochrana povrchových a podzemních vod 

zachování a zlepšení jakosti povrchových a 
podzemních vod 

ochrana čistoty vod 

odpadní vody = vody použité v obytných, 
průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných 
stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích 
mající po použití změněnou jakost 

povolení vodoprávním úřadem (vodní dílo) 



Vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových nebo podzemních - na základě povolení 

přímé vypouštění do vod podzemních je zakázáno 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje 
nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

vypouštění do povrchových vod upravuje nařízení vlády č. 
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech 



• Umělé mokřady jsou využívány cca 50 let 

• Kořenová čistírna je tedy uměle vytvořený mokřad 

• První KČ v ČR byla uvedena do provozu 5/1989 v Petrově u 
Jílového (Praha) 

• Dnes je v ČR okolo 200 velkých KČ, ve světě je jich více než 5000 

• Největší KČ v Dánsku-Stockholm 13000 m2, 6000 EO; u nás v 
Kolodějích-Praha 4500 m2, 900 EO 

• KČ se většinou používá na dočištění splaškových vod 

•Po roce 1992, kdy byla v ČR přeložena směrnice  „Navrhování a 
provoz kořenových čistíren v EU“, se začaly čistírny stavět mnohem 
víc. 

 

Historie 



Povolení KČOV 
vodní díla určená pro čištění odpadních vod do 
kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - postačí k jejich 
provedení ohlášení vodoprávnímu úřadu 

v ostatních případech - stavební povolení podle 
vodního zákona, případně podle stavebního zákona 

vyžadují vodoprávní řízení a povolení k nakládání s vodami 

samotnému povolení ještě musí předcházet územní 
řízení, kdy jsou-li splněny podmínky podle stavebního 
zákona, postačuje územní souhlas, v opačném 
případě územní rozhodnutí 

 



Kořenové čistírny odpadních vod 
kořenové čističky, vegetační čistírny, KČOV 

samočisticí procesy 

průtok odpadní vody kořenovým filtrem 

před kořenovým čištěním musí být odpadní voda zbavena 
mechanických nečistot 

může dojít i k vlastnímu anaerobnímu předčištění, které 
může být realizováno ve vícekomorovém septiku nebo u 
obecních čistíren v sedimentačních nádržích 

po předčištění protéká voda přes filtrační materiál osázený 
mokřadní vegetací, tj. přes vlastní kořenový filtr 

cca 10 dnů 

možné využít pro jednotlivé RD, ale i na jednotné či oddílné 
kanalizační síti 

 



Čistící procesy v mokřadním prostředí 

fyzikální – sedimentace, filtrace 

fyzikálně-chemické – adsorpce 

chemické – srážení sloučenin, rozklad méně 
stabilních látek, oxidace, redukce 

biologické – mikroorganismy zajišťují rozklad 
dusíkatých organických látek, nitrifikaci, 
denitrifikaci, rozklad celulózy (ANAER), tuků, 
škrobů, cukrů, organických a anorganických 
sloučenin fosforu. 



Schéma čistícího procesu 

Příjem/únik 
N/O do 
atmosféry 

Odběr rostlinami 
(biomasa) 

Adsorpce v půdě (mechanicky 
porézní prostředí čištěných 
odpadních vod) 

Odbourávání 
mikroorganismy 

Akumulace sedimentů v 
porézním prostředí 

Odtok čisté 
vody 



1. přítok odpadní vody 

2. rozvodná část vyplněná 
hrubým kamenivem 

3. nepropustná bariéra 

4. filtrační lože 

5. mokřadní vegetace 

6.    sběrná drenáž 
(odtok) 

7. povrch filtračního lože 

8. drenážní hadice 

9. kontrolní šachta 

Schéma 
kořenové 
čistírny 



KČOV je ze zákona ostatní čistírenské zařízení  je třeba mít 

povolení od příslušného úřadu. 





Vysvětlivky:  
1 - tříkomorový septik 
2 - rozdělovací objekt 
3 - umělý mokřad osázený vhodnými bažinnými rostlinami 
4 - kontrolní odtoková šachta 
5 - dočišťovací okrasný rybníček 
6 - odpařovací zavlažovaná plocha s porostem stromů a keřů 
7 - kompost nebo plocha na odvodňování kalů rostlinami 



Samotné čištění 

septik – oddělení tuhých kalů od kapalných - 
sedimentační nádrž (pro nejmenší zdroje 
znečištění) 

štěrbinová nádrž (pro větší zdroje 
splaškových vod) 

lapák písku (vody z jednotné kanalizace) 

lapák tuků, norné stěny (vody se zvýšenou 
koncentrací tuků nebo ropných produktů) 

domovní anaerobní filtr, lokální septik, česlo  

Předčištění 



mělká 

nádrž 

Konfigurace 



Plocha 

A = Qd (ln Co – ln C) / KBSK 

A = plocha kořenového pole (m2) 

Qd = průměrný denní průtok (m3.d-1) 

Co = koncentrace BSK5 na přítoku (mg.l-1) 

C = koncentrace BSK5 na odtoku (mg.l-1) 

KBSK = reakční konstanta (m.d-1) 

- 1 člověk (100l) na 1 m2 a den 

- plocha na 1 EO 3-5 m2 

- min. plocha je 4 m2 



Hloubka 
80-120 cm 

Hladina vody: 5 cm  komáři 

Sklon dna 
doporučuje se rovný, kvůli 
plevelům 

dle Evropského doporučení 
1% 

 



Příprava a výsadba rostlin 

1. trsy – chrastice 
zblochan, 
orobinec 

2. oddenkové řízky - 
rákos 

3. stonkové řízky - 
rákos 

4. semenáče – 
rákos, chrastice 

• cca 4 ks na m2 

• dnes převládá 
výsadba semenáčů 

• při zakleslé hladině 
15-20 cm 

• nepřihnojovat!!!! 



Rostliny do KČOV 

• vlhkomilné rostliny dokáží rozložit organické látky na 
CO2 a H2O 

• z bílkovin ve fekáliích získávají N 

• bakterie v půdě ničí choroboplodné zárodky 

• rostliny přivádějí O2 do kořenové zóny  aerobní 
prostředí  vyšší bakteriální populace v oblasti kořenů 

• odběr živin (N 2-2,5 g.m-2.d-1, P 0,4-0,7 g.m-1.d-1) 



Druhy rostlin vhodné pro KČOV 

rákos obecný 

zblochan vodní 

chrastice rákosovitá 

skřípinec jezerní 

orobinec širolistý 

kamyšník přímořský 

orobinec úzkolistý 

zevar vzpřímený 

sítina rozkladitá 

kosatec žlutý 

ostřice 

puškvorec obecný 



Hodnoty produkce sušiny a 
akumulace živin v porostech rákosin 

Druh sušina 
g/m 

N P K Ca Mg 

rákos obecný 2960 2,8 0,28 1,7 0,29 0,17 

orobinec úzkol. 4000 1,8 0,38 1,97 0,73 0,18 

orobinec širol. 3600 1,9 0,32 1,5 0,52 0,18 

zevar vzpřím. 1880 2,55 0,48 4,1 1,23 0,29 

puškvorec ob. 1250 3,1 0,47 3,7 0,85 0,48 

skřípinec jez. 4200 1,7 0,41 2 0,23 0,15 

zblochan vodní 2960 1,8 0,3 2,3 0,19 0,13 

kamyšník přím. 870 1,9 0,35 2,7 0,63 0,6 



Filtrační pole (lože) 
voda se musí rychle zasáknout do půdy, ale 
nesmí rychle protéci 

dostatečná propustnost 

umožnění růstu vegetace 

zrnitost materiálu 5-10 mm nebo 3-6 mm 

hloubka lože na prorůstání kořenů vegetace 
(0,6 m) 

rozvody splaškové vody – perforované 
kameninové nebo PE potrubí zasypané 
kamenivem 



Účinnost KČOV 

splaškové vody, 
ze skládek 
pevného 
odpadu 

Fe, Mn, P 76,3-91,8% 

BSK5 65,7% 

amoniak 70,8% 

odpadní 
vody z 
papíru a 
papíroviny 

BSK5 90% 

amoniak 92% 

NL 60% 

Zaolejované vody a vody s látkami 
ropného původu 

94% 



Výhody KČOV 
schopnost čistit všechny druhy běžných odpadních vod 
(převážně z domácností), 

celoroční provoz, 

minimální údržba, 

dlouhá životnost, 

k provozu není převážně potřeba elektrická energie, 

odolnost vůči povodním či nárazovým vodám, 

využití přirozených procesů čištění odpadních vod, 

nízké provozní náklady, 

estetická úloha, 

možnost využití v jednotlivých rodinných domech i na obecní 
úrovni, 

ekologická šetrnost. 

 



Nevýhody KČOV 

větší náročnost na plochu (cca 5 m2 na 
ekvivalentního obyvatele), 

pokles čisticího efektu mimo vegetační období, 

nevhodnost pro průmyslové odpadní vody a odpadní 
vody z nemocnic a jiných nebezpečných provozů, 

menší možnost řízení čisticího procesu, 

nemožnost přílišného používání desinfekčních 
prostředků, 

nevhodnost pro čištění koncentrovaných odpadních 
vod. 

 



www.oasisdesign.net 

Toby Hemenway: Gaia’s Garden – A 
Guide to Home-Scale Permaculture. 

www.Ekozahrady.com 

Jan Vymazal: Čištění odpadních vod v 
kořenových čistírnách 

Jan Šálek: Přírodní způsoby  

   čištění odpadních vod 

 

http://www.oasisdesign.net/
http://www.ekozahrady.com/

