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Anotace 
Bakalářská práce se zabývá hospodařením s vodou pro penzion ve Vysokém nad 

Jizerou, který je bez připojení k veřejné kanalizaci. 

Teoretická část analyzuje možné způsoby čištění a následné recyklace odpadních 

vod. Závěrem této části je výběr nejvhodnějšího řešení pro daný objekt. V praktické části 

je stanovena bilance spotřeby pitné vody, výpočet potřeby teplé vody, využití přečištěné 

odpadní vody, dimenze vodovodního potrubí a jeho tepelná izolace, akumulační nádrž 

přečištěných vod a dimenze vsakovacího zařízení pro přebytečné vyčištěné vody spolu 

s dešťovou vodou. Součástí je výkresová dokumentace a technická zpráva se všemi 

potřebnými specifikacemi. 

Klíčová slova 
Vodovod, kanalizace, zpětné využití odpadních vod, domácí čistírna odpadních vod. 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on the water management solutions for a guest house 

in Vysoké nad Jizerou, which is not connected to the public sewer system. 

The theoretical part provides the analysis of possible water cleaning methods and 

consequent wastewater reuse. At the end of this chapter, the best option for the house is 

selected. In the practical part of the thesis, the overall potable water consumption is 

determined together with the calculation of hot water needs, the utilization of cleansed 

wastewater, the dimensions of water pipes and their isolation and the accumulation water 

tank. Furthermore, the dimensions of the drainage system for the excess of cleaned and 

rain water are given. The last part of this work consists of drawing documentation and the 

technical report with all the required specifications. 

Key words 

Water supply, sewerage, wastewater reuse, wastewater treatment.  



6 
 

1. Úvod 

Trend hospodaření s vodou je v posledních letech na vzestupu. Kvůli špatné 

dostupnosti pitné vody v některých oblastech, snižujícím se zásobám spodních vod 

a rostoucími finančními náklady by měla být alespoň z části recyklace odpadních vod 

budoucností domácností i větších objektů. V České republice se využívá pitná voda 

v kuchyních, na toaletách, v koupelnách, ale i na zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. 

Je tak jednou z mála zemí, která v tomto směru moc nepokročila. To snad v brzké době 

budou ovlivňovat zákony Ministerstva životního prostředí, které v Česku zatím chybí. 

Nové technologie jsou i finančně dostupnější než dříve a snižují se i požadavky 

na údržbu. Spotřebitel si může vybrat systém jemu nejbližší, a to od ekologických 

vegetačních kořenových čistíren, až po moderní domácí čistírnu odpadních vod. Systém 

recyklace vody najde využití jak u rodinných domů, tak i u větších budov jako je bytový 

dům.  

Cílem této práce je zanalyzovat možné způsoby čištění a následnou recyklaci 

odpadních vod. Tyto poznatky aplikuji při výběru vhodného systému pro penzion 

ve Vysokém nad Jizerou, kde použiji vyčištěnou odpadní vodu jako užitkovou. 
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2. Spotřeba vody 

Hodnota denní spotřeby vody se ve statistikách liší. Čísla jsou rozdílná 

na různých kontinentech, ale i v rámci Evropy a přesné údaje závisí na celkovém 

způsobu užití domácnosti a návycích každého z nás. Dnes můžeme brát jako 

průměrnou hodnotu spotřeby vody na osobu za den přibližně 140 litrů. Z toho 

na pití a vaření připadnou 4 l (os./den), mytí nádobí 8 l (os./den), tělesná hygiena 

46 l (os./den), tyto potřeby musí být pokryty pitnou vodou. Na ostatní denní úkony 

nám však stačí užitková voda – jedná se o praní 16 l (os./den), splachování WC 

40 l (os./den), dále pak zalévání a údržba přibližně 10 l (os./den). Hospodaření 

s vodou ovlivňuje tedy nejen přírodu, ale i rozpočty domácností, kde může 

recyklovaná voda ušetřit až polovinu výdajů. 

 

Obrázek 1-Využití vody v domácnosti na jednotlivé činnosti (1) 
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3. Druhy odpadních vod  

Termín odpadní voda označuje vodu, jejíž byla kvalita zhoršena lidskou činností. 

Z hlediska původu znečištění můžeme odpadní vody rozdělit do skupin: 

 splašková – splašky z koupelen, záchodů, kuchyní 

o šedá - odpadní voda, vyprodukována ze sprch, van, umyvadel a odpadní 

voda z kuchyně, neobsahuje fekálie ani moč 

o černá - odpadní voda vyprodukována ze záchodů, obsahuje fekálie a moč 

o žlutá - splašková odpadní voda vyprodukována ze záchodů a pisoárů, 

obsahuje pouze naředěnou moč 

 Dešťová – zahrnuje dešťovou vodu ve všech skupenství, tedy i tání sněhu (2) 

3.1 Dešťová voda 
3.1.1 Znečištění dešťové vody 

Dešťová voda vzniká odpařováním, čímž by se stala vodou destilovanou, tedy bez 

rozpuštěných látek. Dochází však k několika druhům znečištění. Prvním je kontakt 

s atmosférou, kde se vyskytují kyseliny a kyselinotvorné látky, jako jsou sloučeniny síry 

a dusíku. Ty jsou produktem spalování fosilních paliv, z výfukových plynů motorových 

vozidel, a mikrobiální denitrifikací v půdě a ve vodě. Způsobují pokles pH z 5,6 až na 4, 

touto cestou tedy vznikají kyselé deště. Dalšími látkami v atmosféře jsou sloučeniny 

chloru, jako produkt spalování umělých hmot s PVC, dále zásady např. uhličitan vápenatý 

a hořečnatý, které však oproti kyselinám nejsou zastoupeny v tak velkém množství. 

Druhým zdrojem znečištění dešťové vody je nahromaděný odpad na střešních plochách 

během bezdeštného období, Mohou to být organické látky jako pyl, klacíky, listí, ptačí 

trus, prach, choroboplodné zárodky a rozpuštěné kysličníky (CO2, SO2). Poslední 

příčinou znečištění je kontakt vody s různými druhy materiálů během stékání po střeše, 

kde hraje roli druh střešní krytiny, poté odpadní trouby, druhy filtrů apod. Opotřebení 

těchto komponentů vnějšími vlivy (vodou, sluncem atp.) má za následek jejich 

uvolňování na povrch. (3) (4) 
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3.1.2 Způsob čištění dešťové vody 

Pokud chceme dešťovou vodu používat na závlahu zahrady postačí nám k čištění 

jednoduchý sítový filtr, který zajistí, aby se do akumulační nádrže nedostalo listí a větší 

nečistoty. V případě využívání dešťové vody v domě na splachování WC a praní už je 

třeba složitějšího postupu, který zahrnuje filtraci a sedimentaci, aby voda mohla projít 

např. jemnými tryskami, které jsou součástí pračky. 

Po filtraci větších nečistot ve vodě zůstanou ještě jemné vznášivé částečky, které 

se usadí na dně nádrže. Sedimentace může probíhat přímo v akumulační nádrži, nebo 

v menší nádrži předsazené před akumulační. Část nečistot vytvoří vrstvu sedimentu 

na dně nádrže a část však vyplave na hladinu, kde vytvoří vrstvu nečistot, která je 

při větším přívalovém dešti vyplavena přepadem do kanalizace. Rozeznáváme dva typy 

filtrů. Externí filtry jsou samostatnou šachtou, které se instalují mezi svodné potrubí 

a nádrž. Filtry interní jsou součástí akumulační jímky. Podrobněji je popsán princip níže. 

(3) (5) (6) 

3.1.3 Technická zařízení 

Při recyklaci dešťové vody je nutné si stanovit k jakým účelům budeme vodu 

používat. Využití mimo objekt vyžaduje jednodušší čištění a voda nemusí dosahovat 

takové kvality, jako při využití v domácnosti. Technická zařízení při znovuvyužití 

dešťové vody jsou: 

 Filtry (integrované v nádrži nebo zemní) 

 Akumulační nádrže 

 Plovoucí sací soupravy 

 Přepadové sifony 

 Čerpací zařízení 

 Řídící doplňovací jednotky 

 Hladinové senzory 

 Tvarovky na uklidnění přítoku 

 Přívodní, odběrné a odpadní potrubí (3) 
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3.1.3.1 Filtry 

Okapové filtrační jednotky 

 Lapač listí může být prvním stupněm filtrace. Síto se pokládá do okapového žlabu 

a pomáhá zachytávat listí a klacíky, a tím udržovat žlab nezanesený. (7) 

 

Obrázek 2-Lapač listí (7) 

Filtrační podokapový hrnec patří mezi nejjednodušší jemnější způsoby filtrování. 

Instaluje se přímo pod dešťový svod na betonovou, nebo štěrkovou vrstvu pod úroveň 

terénu. Hrnec je vybaven sítem, který je dosypán cca 5 cm kačírku pro zachycení nečistot. 

Mezi sítem a filtračním materiálem je umístěna geotextilie. Tento postup je vhodný 

pro zalévání zahrady, vsakování, nebo doplňování rybníčků. (3) 

 

Obrázek 3-Filtrační podokapový hrnec (3) 



11 
 

 Okapový filtr se instaluje přímo na dešťový svod. Zachytává pouze hrubší 

nečistoty, které odvádí se zbytkovou vodou do kanalizace, nepotřebují tudíž čistit. Písky 

a jemné prachové částice, které se nezachytí na filtru, sedimentují v nádrži. (3) 

 

Obrázek 4-Okapový filtr (3) 

Filtrační košíčky 

 Košíčkové filtry bývají často součástí komplexnější filtrační jednotky, dají se však 

použít i samostatně. Výhodou je 100 % využitelnost dešťové vody, protože všechna voda 

se přefiltruje do nádrže a s nečistotami neodchází žádná zbytková voda, jako je tomu 

u okapových filtrů. Nevýhodou je nutná údržba. Koš je možné zavěsit do tělesa filtru, 

nebo akumulační nádrže (interní provedení). (3) 

 

Obrázek 5-Filtrační košíčky (3) 
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Samočistící filtrační jednotky 

Samočistící filtrační jednotky zajistí 90-95 % výtěžnost přefiltrované dešťové 

vody. Zbytková voda opláchne filtrační plochu a odteče s nečistotami do kanalizace. 

Fungují na principu válce, nebo desky, skrz které protéká znečištěná voda do kanalizace. 

I zde je možnost interní, či externí varianty. (3) 

 

Obrázek 6-Samočistící filtrační jednotka (3) 

Filtry pro montáž do tlakového potrubí 

Jemný filtr se zpětným proplachem se umisťuje za čerpadlo na výtlačné potrubí. 

Díky 0,1mm hustotě síta se sníží množství jemnějších částic např. písečná zrna nebo 

úlomky rzi. Dalším pozitivem je nepřetržitá dodávka filtrované vody, a to i během 

procesu čištění filtru. (3) 

 

Obrázek 7-Jemný filtr do tlakového potrubí (3) 
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3.1.3.2 Akumulační nádrž 

 Akumulační nádrže mohou být umístěny pod úrovní terénu (podzemní nádrž) 

nebo ve sklepních prostorách (nadzemní nádrž). (8)  

Pro plnohodnotné využití dešťové vody (např. praní) se doporučuje situovat 

zásobník v podzemí z důvodu zamezení přístupu světla a zajištění stálé chladnější teploty. 

Voda vystavena přímému světlu, nebo okolní teplotě nad 18 °C přispívá k rozvoji 

mikroorganismů. Výhodou podzemního zásobníku je též úspora místa. Instalace 

podzemního zásobníku je výhodnější provádět u novostaveb, kdy se díra pro nádrž 

vykope současně se stavební jámou. Pozdější vestavba už se projeví ve vyšších 

pořizovacích nákladech. (8) 

Jímky jsou provedeny v několika materiálových variantách – plastové, betonové, 

sklolaminátové a ocelové, z nichž betonové monolitické vycházejí cenově nejvýchodněji. 

Požadavkem je však dostatečný manipulační prostor při provádění. Na rozdíl 

od plastových dokážou odolávat velkému vnějšímu tlaku a mohou být uloženy 

i pod příjezdovou cestou. Plastové nádrže mají malou hmotnost, velké variabilní 

uspořádání a nepodléhají korozi. V případě spodní, nebo povrchové vody je vhodnější 

betonová nádrž, popř. obetonování plastové nádrže v síle 15 – 20 cm. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8-Betonová jímka (8)    Obrázek 9-Plastová jímka (8) 
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3.1.3.3 Plovoucí sací soupravy 

 Pro čerpání vody je v nádrži umístěn hadicový systém na plováku. Zajistí tak 

odběr vody v ideálním místě cca 15cm pod hladinou - bez sedimentu (na dně nádrže) 

a vrstvy nečistot na hladině. (8) 

 

Obrázek 10-Plovoucí sací souprava (8) 

3.1.3.4 Přepadové sifony 

 Přepadové sifony jsou důležité v nádrži při přeplnění zásobníku. Je vhodné 

několikrát do roka nechat nádrž přetéct, aby bylo zaručeno odplavení nečistot z hladiny 

vody v nádrži. Přepad musí být chráněn proti zpětnému vzdutí vody kanalizace, a to buď 

osazením nad hladinu vzdutí vody, nebo instalací pojistného zařízení proti vzduté vodě. 

(8) 

3.1.3.5 Čerpací zařízení 

Čerpadla se ovládají ručně, nebo pomocí tlakové jednotky. Můžeme je rozdělit 

do tří skupin – ponorná, sací čerpadla a nejsložitější je řídící doplňovací jednotka. (8) 

Ponorná čerpadla 

Ponorná čerpadla jsou nejjednodušším systémem a používají se např. pro zalévání 

zahrady. Čerpadlo se osadí do nádrže 10 – 15 cm nad dnem. Pokud je vybaveno sacím 

košem, může být umístěno přímo na dno. Při nedostatku vody hrozí poškození čerpadla, 

proto je chráněn plovákovým spínačem, který ho vypne. (8) 
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Sací čerpadla 

Sací čerpadla se umisťují mimo nádrž, a to ve vzdálenosti až 10 m. Propojena jsou sacím 

vedením. Odběr vody se provádí skrz sací koš s plovákem umístěný 10 cm pod hladinou 

vody, nebo 10 cm nad dnem vody. (8) 

 

Obrázek 11-Užití sacího čerpadla (8) 

Řídící doplňovací jednotky 

Funkcí řídící doplňovací jednotky je doplnit pitnou vodu během sucha. Pitnou 

vodu můžeme doplňovat do nádrže, nebo přímo do výtlačného potrubí. Stav dešťové vody 

hlídá hladinový senzor, který při nedostatku pošle signál do řídící jednotky, která přepne 

na odběr pitné vody. (8) 

 

Obrázek 12-Princip doplňovací jednotky (9) 
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3.1.4 Princip a schéma 

Dešťová voda je pomocí okapových žlabů a svodů přivedena do sběrného potrubí. 

Potrubí vodu dopraví do zemního filtru, kde se zachytí nečistoty. Ty pak společně 

s přebytkovou vodou míří do kanalizace. Do nádrže přitéká už voda čistá, která je 

přivedena pomocí nátokového hrdla a ústí až u dna nádrže. Aby voda nevířila sediment 

v dolní části nádrže, je hrdlo vybaveno uklidňovacím prvkem. V případě přeplnění nádrže 

voda odtéká přes zpětnou klapku do kanalizace. (8) 

Vodu odvádíme pomocí plovacího sacího systému vybaveného hladinovým 

senzorem, a to v horní části jímky (přibližně 150 mm pod hladinou), abychom zajistili, 

že budeme čerpat pouze čistou vodu. (8) 

Čerpací systém je součástí automatické doplňovací jednotky s řídící jednotkou, 

která v případě malého množství vody přepne na odběr pitné vody z vodovodního řadu 

(voda se pustí přímo do výtlačného potrubí rozvodu užitkové vody), či jiného zdroje 

užitkové vody (bílá voda). Druhou možností systému v případě nedostatku dešťové vody 

je doplňování pitné vody přímo do nádrže. Soustava však musí splnit požadavky 

hygienické ochrany vodovodního řadu, která určuje norma ČSN EN 1717 – v systému se 

nesmí mísit rozvody pitné vody a užitkové. Pitná voda tedy ústí nad maximální hladinu 

vody v nádrži (nad přepad), nebo se potrubí přeruší nad hladinou a padá volným pádem 

do nálevky, která vytéká u dna nádrže přes uklidňující tvarovku, poslední možností je 

vyústění pitné vody do přívodního potrubí, musí se však zajistit opatření proti mísení. (8) 
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Obrázek 13-Obecný princip čištění dešťových vod (8) 

3.1.5 Výhody a využití 

 Dešťová voda je měkká (s malým obsahem vápníku a hořčíku), což má 

za následek snazšího rozpouštění pracího prášku. V současnosti se někteří výrobci 

soustřeďují právě na trend ekologického zacházení s vodou a vyrábějí pračky vhodné 

přímo na srážkovou vodu. Recyklace dešťové vody je vhodná v oblastech s vysokým 

průměrem ročního úhrnu srážek např. v horách. (3) 
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3.2 Šedá voda 

3.2.1 Znečištění šedé vody 

Šedá voda je pojmenována po svém nezaměnitelném zbarvení. Je odpadní vodou 

vyprodukovanou z van, sprch, umyvadel, kuchyňských výlevek, myček na nádobí 

a pračkou. Je tudíž vodou bez fekálií a moči. Všechny tyto zdroje šedé vody nejsou stejně 

vhodné pro recyklaci, je třeba brát v úvahu jejich původ, který můžeme rozdělit do tří 

skupin: (10) (6) 

 Z van, sprch, umyvadel 

 Z pračky 

 Z kuchyňských výlevek a myčky na nádobí 

Pro stanovení kvality vody se používá spousty parametrů – pH vody, tvrdost, teplota, 

obsah dusičnanů, amonných iontů, železa, manganu, těžkých kovů, zásaditost vody, či 

kyselost vody a mnoho dalších. (11) 

V odpadní šedé vodě je velký obsah plovoucích látek, který pochází obecně ze zbytků 

jídla z kuchyně, dále vlasy a vlákna, písek apod. Tyto látky mohou být překážkou 

pro úpravu vody. Teplota se u odpadní vody z osobní hygieny pohybuje okolo 18 - 38°C, 

z praček je to 28 - 32°C, tudíž to zde vede ke snazšímu množení a rozvoji 

mikroorganismů. pH vody nemá vliv na zdraví, ale výrazně ovlivňuje chemické 

a biologické procesy při úpravě vody (účinek desinfekce). Pitná voda má pH v rozmezí 

6,5-9,5, z praní pH 9-10 (mírně zásadité), z kuchyní 5-8,6 (spíše mírně kyselé). BSK5 

(biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní) je biologický ukazatel znečištění udávaný 

obvykle v mg/l. Jeho hodnota nám říká, jak velká část znečištění je biologicky čistitelná. 

Pitná voda má v průměru 300-400 mg/l, vyčištěné vody mají méně než 30 mg/l. CHSK 

(chemická spotřeba kyslíku) nám udává, jak velká část znečištění je organického původu. 

Z domácností mají vody průměrnou hodnotu obvykle 600 - 800 mg/l, vyčištěné vody pak 

obvykle méně než 100 mg/l. (11) (1) (12) 

Můžeme konstatovat, že voda z koupelny (vana, sprcha, umyvadlo) je méně 

zatížená na organické zbytky a nerozpuštěné látky, než je voda z kuchyně. To vede 

k rozdělení šedé vody na vhodnou pro recyklaci a podmíněně použitelnou pro recyklaci. 

(1) 
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3.2.2 Způsob čištění šedé vody 

Postup čištění lze rozdělit do několika procesů: 

 Mechanický 

 Chemický 

 Fyzikální 

 Biologický 

Mechanické čištění se používá jako předčištění, samostatně se užívá pouze 

v případě, kdy není třeba kvalitnější úpravy. Základem je filtrace a sedimentace pomocí 

česlí, sedimentační nádrže, spádových a rotačních sít, popř. lapače tuků z odpadní vody 

kuchyně. (13) (6) 

Chemický proces představuje dávkování desinfekčních přípravků 

do naakumulované vody. Používá se např. chlor, brom, ozon, díky kterým se zamezí 

tvorbě mikroorganismů. Můžeme sem zařadit i rozklad látek pomocí fotokatalýzy 

nebo oxidační procesy využívající OH radikály. (13) (6) 

Fyzikální proces zadržuje nečistoty pomocí pískového filtru obsahující např. 

křemičitý písek, granulované aktivního uhlí (GAC), antracit. Nejčastěji se používá 

membránová filtrace. (13) (6) 

Biologické čištění využívá aerobních a anaeorobních bakterií, které dokáží strávit 

nechtěné organické látky vyskytující se v šedých vodách. Při použití aerobního čištění je 

možno provzdušnit vodu vodními rostlinami a dmychadla. (13) 

Nejběžnější technologií čištění je biologické čištění s filtrací. V této kategorii se 

nejhojněji používá membránový bioreaktor (MBR). Proces zahrnuje dva stupně čištění. 

Prvním je předčištění, které může být aerobní, nebo anaerobní. Aerobní je vhodnější 

pro vody získané ze sprch, van a umyvadel. Anaerobní spíše pro odpadní vody z kuchyně, 

u kterých je třeba odstranit tuk a zbytky jídla. Z toho vyplývá, že voda 

z anaerobního procesu bývá kvalitnější. Další postup probíhá v bioreaktoru, kde je 

membrána s velikostí pórů maximálně 0,2 mikronů, což je menší, než je velikost bakterie. 

Účinnost membrány je dána velikostí pórů. (12) (13) 
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Obrázek 14-Zjednodušené schéma MBR technologie (14) 

Biologické čištění, separace rozpuštěných látek a jejich hygienické zajištění je 

dnes standardním řešením. Výhodou jsou nízké odtokové hodnoty BSK, CHSK 

a nerozpuštěných látek a malé požadavky na prostor. Většina výrobců již nabízí 

biologické čištění v podobě membránového bioreaktoru. (13) (12) 

3.2.3 Princip a schéma 

 Šedá voda musí mít oddělené kanalizační potrubí od ostatních rozvodů kanalizace. 

Připojujeme na něj pouze zařizovací předměty, ze kterých chceme vodu recyklovat 

(vana, sprcha, umyvadlo, pračka, myčka na nádobí a kuchyňský dřez). Voda je svedena 

přes filtr mechanických nečistot do reakční nádrže, kde se nejdříve oddělí hrubé nečistoty 

(vlasy, vlákna, písek atd.). V této nádrži dochází k mechanickému čištění. Je zde umístěn 

membránový modul, jehož spodní část může tvořit aerační systém. Membrána je 

sendvičové těleso o velikostí pórů menší než 0,2 mikrometru.  Nad membránovým 

modulem je osazeno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu skrz membránu a odvádí ji 

do akumulační nádrže čisté vody. Akumulační nádrž se vyrábí jako prefabrikovaný 

objekt, který lze umístit do suterénu domu i ven pod terén. V případě přeplnění je reakční 

nádrž vybavena přepadem, který přebytečnou vodu odvede do kanalizace. Při nedostatku 

vody je možné systém doplňovat pitnou vodou. Z akumulační nádrže je voda rozvedena 

zpět do objektu jako voda užitková. (12) (1) 
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Obrázek 15-Čistírna šedých vod (15) 

3.2.3 Výhody a využití 

 Výhodou recyklace šedé vody je nepřetržitý koloběh nezávisle na dešti. Uživateli 

se tudíž investice rychle vrátí. Systém nepotřebuje mnoho prostoru a může se umístit 

do suterénu domu, kde se snadno nainstaluje. Proces čištění šedé vody je vhodný 

pro objekty s nepřetržitým provozem např. rodinné domy, hotely, wellness centra, bytové 

domy aj. (12) (6) 

3.3 Černá voda 

3.3.1 Znečištění černé vody 

Při řešení znečištění splaškové odpadní vody je třeba si stanovit, kolik bude mít 

objekt tzv. ekvivalentních obyvatel – EO. EO se určují podle typu objektu a podle počtu 

uživatelů jednotlivých částí objektu, pokud je jimi vybaven, např. návštěvníci a personál 

hotelu. EO je jednotkou, která vyjadřuje množství splaškové vody, kterou standardně 

vyprodukuje jedna osoba za den. Na jednoho člověka se udává průměrně 150 litrů 

odpadních vod a organické znečištění odpovídající 60g BSK5 za den. (16) 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je hmotnostní koncentrace rozpuštěného 

kyslíku, která byla využita během biochemické oxidace organických látek. Jednotka 

používaná v souvislosti se znečištěním vody je BSK5, která se stanoví biochemickou 

spotřebou kyslíku v průběhu pěti dnů za aerobních podmínek a při teplotě 20°C. Čím je 

tato hodnota vyšší – je využito více kyslíku – tím je voda více znečištěna. (16) 

BSK5 postihuje látky, které jsou biologicky rozložitelné. Je vhodné tuto hodnotu 

porovnat s chemickou spotřebou kyslíku (CHSK), kde oxidaci podléhají i biochemicky 
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nerozložitelné látky. Hodnoty se pohybují okolo 120 g za osobu na den. Poměr těchto 

hodnot je dobrým ukazatelem. BSK5 : CHSK > 0,5 značí dobře rozložitelné látky, 

u poměru BSK5:CHSK > 0,3 bývá přítomnost biologicky špatně rozložitelných 

organických látek. Odpadní vody se velmi liší v hodnotách BSK (16) 

Dalším ukazatelem jsou nerozpuštěné látky (NL), např. vločky. Produkce 

znečištěných látek na jednu osobu za den činí 55 g. Dusíku (Nc) vyprodukuje jedna osoba 

11-12 g za den, fosforu (Pc) 2-4 g za den. (16) 

 

3.3.2 Způsoby čištění černé vody 

 Recyklace černé vody se může provádět několika postupy: 

 Septik a další stupeň čištění 

 Domácí ČOV 

 Biologické způsoby čištění 

Čištění septikem (popř. anaerobní čistírnou) musí projít několika fázemi. Prvním 

je mechanické předčištění komunálních odpadních vod, které probíhá přímo v septiku. 

Zachycuje nerozpuštěné látky a případnými aerobními procesy dojde i ke snížení 

organického znečištění, tj. snížení hodnot BSK a CHSK. Můžeme uvažovat snížení kolem 

30%, podle doby zadržení. Poté je septik doplněn dalším stupněm, což může být zemní 

filtr, vegetační ČOV apod. Přečištěná voda poté míří do akumulační nádrže, odkud je 

rozvedena do objektu. Při anaerobním mechanickém čištění vzniká amoniak, plyn 

vznikající rozkladem organických látek, exkrementů a moči, který se odstraní sorpčním 

filtrem vložený mezi septikem a např. zemním filtrem. (6) 

 

Obrázek 16-Příklad septiku firmy Asio (17) 
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Domovní čistírna odpadních vod patří mezi biologicko-mechanické čištění. 

Odpadní voda nejdříve natéká do kalové usazovací části, kde se odloučí nerozpuštěné 

látky a současně se naředí chemikálie, které by mohly ovlivnit biologický proces. Voda 

dále natéká do aktivační provzdušňovací nádrže, kde dochází k čištění za pomoci 

mikroorganismů. Aktivovaná směs natéká do odsazovací nádrže, odkud už je čerpána 

do objektu. (18) 

Kapacita čistíren odpadních vod se může stanovit podle ukazatelů BSK a CHSK. 

Stanoví se z maximálního denního množství organických látek, které dokáže čistírna 

za den odstranit, tato hodnota se přepočítá na BSK, a tím zjistíme pro kolik osob je možno 

čistírnu použít a naopak. Čistírny nemusíme dimenzovat na krátkodobé zvýšení EO, tzn. 

návštěvy. Naopak u předimenzování čistírny hrozí, že nebude správně fungovat. (19) 

 

Obrázek 17-Princip domovní ČOV (14) 

Biologické čištění se doporučuje u objektů spíše s nárazovým provozem. Jedná se 

o čištění v biologických nádržích nebo za pomoci vegetační kořenové čistírny. Může 

a nemusí mu předcházet mechanické předčištění např. česli. Vegetační kořenová čistírna 

se doporučuje spíše na rozsáhlejší pozemky se zahradou. Skládá se ze tří částí, a to uměle 

budovaného zemního filtru, kde se oddělí hrubé nečistoty, dalším stupněm je pole osázené 

mokřadní vegetací a poslední fází je dočišťovací biologický rybník. Právě druhý stupeň, 

tedy vegetační pole, zabere nejvíce prostoru, neboť je pro něj třeba 5 m² na jednoho 

obyvatele. Pro větší rodinný dům to může znamenat 30 m² plochy. Mokřadní vegetace 

rozloží organické nečistoty na vodu a oxid uhličitý, které následně spotřebují ve svůj 

prospěch. Bílkoviny, které jsou obsaženy ve vodě kvůli fekáliím využijí rostliny také, 
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dokáží z něj získat dusík. Choroboplodné zárodky odstraní bakterie obsažené v půdě, čím 

déle se voda zdrží v této fázi, tím více bakterie zničí. Přínosem takového čištění je 

rozhodně ekologický postup a zároveň vsakování už přečištěné vody do půdy. Náklady 

takovéto čistírny jsou vyšší, ale během provozu už čistírna téměř nic nepotřebuje. 

Vegetační náplň je třeba vyměnit po 15ti letech. Tento systém není náročný zbudovat. 

Během teplých dní nezapáchá a nemnoží se zde komáři. V zimě však účinnost může 

klesnout až od pětinu. (19) 

 

Obrázek 18-Příprava pro kořenovou čistírnu (20) 

Nevýhodou septiku jsou požadavky na velký prostor, který potřebují, zvlášť 

pokud je objekt užíván celoročně. Septik i akumulační nádrž v takovém případě musí být 

navrhnuty na velké objemy, a tím roste i pořizovací cena. V důsledku rozkladu hnijících 

částic septik zapáchá oproti domácí ČOV a jeho účinek čištění je nižší. Z těchto informací 

můžeme usoudit, že septik je výhodnější používat hlavně u objektů s nerovnoměrným 

provozem, u domácí ČOV může být naopak nárazový provoz problematický. (17) (6) 
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4. Výběr dané varianty  

 V praktické části je řešena rekreační chata využívána jako penzion ve Vysoké 

nad Jizerou ve Sklenařicích. V předmětné lokalitě části Sklenařice není připojení 

na kanalizační síť. Dle informací místostarosty města Vysoké nad Jizerou město ani 

neplánuje k tomuto místu do budoucna zřídit kanalizační síť, nebo centrální ČOV. 

Na pozemku p.p.č. 216 v k.ú. územní plán schvaluje zřízení domovní čistírny odpadních 

vod, jímky, nebo biologického septiku. V rekreačním objektu se tedy musí zřídit systém 

pro zacházení se všemi odpadními vodami.  

Navrhuji pořídit domovní čistírnu odpadních vod, která bude čistit šedou i černou 

vodu. Vyčištěná voda se použije zpětně v objektu pro splachování WC. Přebytečná voda 

bude vsakována. Dešťové vody budou čištěny separovaně v lapači střešních splavenin 

a poté vsakovány spolu s odpadními vodami. 
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