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Abstract: 

The work deals with the purification of domestic waste water treatment using constructed wetlands. 

The subject of the study was to monitor the effectiveness of removal of selected pollutants by 

biochemical processes in aquatic and wetland environments. The results showed high removal 

efficiences of suspended solids and organic pollution. In contrast, the efficiency of CWs removal of 

ammonia nitrogen, nitrates, chlorides and total of phosphorus appeared as low. 
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Abstrakt:  

Práce se zabývá čištěním odpadních vod z domácností s využitím kořenové čistírny. Předmětem práce 

bylo sledování účinnosti odstraňování vybraných znečišťujících látek pomocí biochemických procesů 

ve vodním a mokřadním prostředí. Výsledky prokázaly poměrně vysokou účinnost odstranění 

nerozpuštěných látek a organického znečištění. Naopak u odstraňování amoniakálního dusíku, 

dusičnanů, chloridů a celkového fosforu se jevila účinnost KČOV jako nízká. 
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Úvod 

Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) patří mezi přírodní čistírny využívající přirozené 

biochemické procesy, probíhající ve vodním a mokřadním prostředí, k odstraňování znečišťujících 

látek z vody. Jedná se o umělý mokřad, což je komplex zvodnělého nebo mělce zaplaveného zemního 

lože, vegetace, živočichů a vody, který napodobuje přirozené mokřady. Kořenové čistírny tedy 

využívají samočisticí pochody, které probíhají v porézním půdním prostředí za spoluúčasti rostlin. 

Nejvíce KČOV je navrženo jako malé domovní čistírny do 10 ekvivalentních obyvatel (EO) a pro 

malé obce 100 – 500 EO. Zájem o tyto malé čistírny u rodinných domků neustále roste, což je dáno 

i tím, že stoupá množství lidí, kteří chtějí řešit likvidaci odpadních vod ekologičtěji (Kouřil, 2006; 

Šimková, 2010; Vymazal, Kröpfelová, 2009). 

 

Pro sledování účinnosti odstranění vybraných znečišťujících látek z odpadní vody (prezentovány 

ukazateli, jako je chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou CHSKCr, pH, obsah celkového 

fosforu, obsah chloridů, obsah amoniakálního dusíku, obsah fosforečnanů a obsah nerozpuštěných 

látek) byla využita KČOV v pobytovém středisku environmentální výchovy Oucmanice (45 EO). 

Provozovatelem střediska je Ekocentrum PALETA se sídlem v Pardubicích. KČOV v daném objektu 

má dva stupně čištění – mechanický stupeň (plastový lapol pro zachycení tuků a olejů a štěrbinový 

komorový septik pro zachycení usaditelných nerozpuštěných látek) a biologický stupeň (kořenové 

pole a biologický rybník). Odpadní vody přitékají na čistírnu gravitačně. V mechanickém stupni jsou 

zbaveny hrubých nečistot a po předčištění odtékají do vlastního kořenového filtru. Zde je to 

obdélníková nádrž o ploše 240 m
2
 a hloubce 80 cm, vyplněná štěrkem a osázená mokřadními 

rostlinami (rákos, chrastice, orobinec, kosatec a další). Odpadní voda je rovnoměrně rozvedena 

perforovanou plastovou trubkou a protéká polem (podpovrchový horizontální tok), až je následně 

sbírána do odtokové šachty. Organické látky, dusík a fosfor jsou při tom z vody odstraňovány kořeny 
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rostlin a bakteriemi, které na kořenech žijí. Za kořenovým ložem následuje dočišťovací jezírko, kde 

jsou zbytky znečištění využity jako živiny pro růst vodních živočichů, řas a rostlin. Po tomto 

biologickém vyčištění odtéká odpadní voda do vodoteče. Doba zdržení vody v KČOV je 6 dnů [2]. 

 

Metodika 

Pro stanovení jakosti vody byly provedeny čtyři odběry odpadní vody ze vstupu a výstupu kořenového 

pole KČOV Oucmanice. Odběry se uskutečnily v období od února do května (zhruba v měsíčních 

intervalech) a ve výsledcích se tedy může projevit vliv přechodu mezi vegetačním a mimovegetačním 

obdobím rostlin (březen – duben). 

 

Pro stanovení CHSKCr byly použity kyvetové testy LANGE LCK 514 (rozsah detekce 100 – 2 000 mg.l
-1
) 

a LCK 314 (15 – 150 mg.l
-1

), pH odpadní vody bylo sledováno pomocí pH – metru HANNA 213. 

Obsah fosforu ve vzorku odpadní vody byl stanoven pomocí optického emisního spektrometru 

s buzením v indukčně vázaném plazmatu (ICP OES) GBC Integra XL. Pro stanovení obsahu chloridů 

byla zvolena argentometrická metoda s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra). Dále byl 

stanovován obsah amoniakálního dusíku, ke kterému byla použita nejrozšířenější „Nesslerova“ 

metoda, tedy spektrometrické stanovení s tetrajodortuťnatanem draselným. Pro stanovení obsahu 

dusičnanů byla zvolena spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou, stanovení 

nerozpuštěných látek bylo prováděno gravimetrickou metodou. 

 

Výsledky a diskuze 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vstupní a výstupní koncentrace pro vybrané ukazatele 

znečištění vod společně s hodnotami účinnosti čištění vypočítaných z naměřených dat. 

 

1) Stanovení CHSKCr 

Organické znečištění vyjádřené v tomto případě jako CHSKCr, je obecně v KČOV odstraňováno velmi 

efektivně mikrobiálním rozkladem převážně v anaerobním prostředí filtračního lože. Uvádí se 

(Vymazal, 2004), že účinnost odstraňování organických látek je prakticky nezávislá na ročním období 

a také na koncentraci na přítoku. Uvedené výsledky vykazují jen mírné výkyvy, účinnost průměrně 

dosahuje hodnoty 60 %. 

 

Tab. 1: Stanovení CHSKCr 

 

Datum odběru Vstup [mg.l
-1

] Výstup [mg.l
-1

] 
Účinnost kořenového 

pole [%] 

4.2.2010 379,20 160,20 57,75 

4.3.2010 419,40 154,40 63,19 

12.4.2010 371,00 85,38 76,99 

11.5.2010 321,80 176,20 45,22 

 

2) pH 

pH splaškových vod se obvykle pohybuje v rozmezí od 6,8 do 7,5, stejně tak se v neutrální oblasti 

pohybovaly i naměřené hodnoty pH odpadní vody z KČOV. 

 

Tab. 2: Naměřené hodnoty pH 

 

Datum odběru Vstup [mg.l
-1

] Výstup [mg.l
-1

] 

4.2.2010 7,17 7,15 

4.3.2010 7,29 7,17 

12.4.2010 7,36 7,16 

11.5.2010 7,30 7,19 

 

 

 



3) Stanovení celkového fosforu 

Míra zadržení fosforu na KČOV a snížení jeho koncentrace v odpadní vodě závisí zejména na 

fyzikálních vlastnostech náplně filtračních polí. V případě použití štěrku, který má velmi malou 

sorpční kapacitu, je účinnost zadržení fosforu značně rozkolísaná (Vymazal, 2004 a, b), což dokazují 

i následující výsledky. 

 

Tab. 3: Stanovení celkového fosforu 

 

Datum odběru Vstup [mg.l
-1

] Výstup [mg.l
-1

] 
Účinnost kořenového 

pole [%] 

4.2.2010 11,82 9,71 17,85 

4.3.2010 11,52 5,26 54,36 

12.4.2010 13,13 3,33 74,66 

11.5.2010 14,09 11,71 16,89 

 

4) Stanovení chloridů 

Dalším sledovaným parametrem byl obsah chloridů v odpadní vodě a schopnost KČOV je odstranit. 

Výsledky účinnosti vypovídají o průměrném odstranění chloridu kořenovým polem. 

 

Tab. 4: Stanovení chloridů 

 

Datum odběru Vstup [mg.l
-1

] Výstup [mg.l
-1

] 
Účinnost kořenového 

pole [%] 

4.2.2010 176,24 138,48 21,45 

4.3.2010 189,07 92,17 51,25 

12.4.2010 169,39 60,49 64,29 

11.5.2010 185,05 150,82 10,84 

 

5) Stanovení amoniakálního dusíku 

Účinnost odstranění amoniakálního znečištění je ovlivněna především teplotou odpadní vody 

a množstvím rozpuštěného kyslíku. Nedostatek kyslíku, což je přirozený úkaz pro všechny mokřady, 

limituje oxidaci amoniaku (nitrifikaci), který je hlavní formou dusíku ve splaškových vodách. 

Účinnost se celkově pohybuje pod hranicí 50 % (Vymazal 2004 a, 2009). 

 

Tab. 5: Stanovení amoniakálního dusíku 

 

Datum odběru Vstup [mg.l
-1

] Výstup [mg.l
-1

] 
Účinnost kořenového 

pole [%] 

4.2.2010 98,32 60,15 40,53 

4.3.2010 108,81 65,60 39,71 

12.4.2010 72,76 41,92 42,38 

11.5.2010 106,08 69,51 34,47 

 

6) Stanovení dusičnanů 

Pro odstranění dusičnanů z odpadní vody, musejí být zajištěny anoxické podmínky bez přítomnosti 

rozpuštěného kyslíku s dostatečným zdrojem organického substrátu pro heterotrofní bakterie. Rostliny 

snáze asimilují spíše amoniakální formy dusíku, proto dosahuje účinnost odstraňování dusičnanů na 

KČOV maximálně 40 % (Vymazal 2004 a, 2009), jak naznačují i následující výsledky. 

 

 

 

 

 

 



Tab. 6: Stanovení dusičnanů 

 

Datum odběru Vstup [mg.l
-1

] Výstup [mg.l
-1

] 
Účinnost kořenového 

pole [%] 

4.2.2010 103,38 84,06 18,69 

4.3.2010 105,80 61,11 42,24 

12.4.2010 94,91 63,47 33,12 

11.5.2010 96,41 85,93 10,87 

 

7) Stanovení nerozpuštěných látek 

Nerozpuštěné látky jsou v kořenových čistírnách odstraňovány velmi efektivně filtrací a sedimentací 

ve filtračním loži (Vymazal, 2004 a). Účinnost pro tento ukazatel se pohybovala mezi 80 - 90 %. 

 

Závěr: 

Bylo sledováno sedm parametrů znečištění odpadní vody z pobytového střediska environmentální 

výchovy Oucmanice. Experimenty prokázaly vysokou účinnost odstranění nerozpuštěných látek 

(80-90 %). Odstranění organického znečištění je v porovnání s poznatky jiných autorů nižší, pohybuje 

se kolem 60 % (většina literatury uvádí odstranění organického znečištění s účinností kolem 70 %). 

Účinnost odstranění dusíku (amoniakální i dusičnanové formy) odpovídá předpokladům a je na úrovni 

40 %.  
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