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Proč ČOV v horách?
• Horské a venkovské oblasti se diametrálně liší od 

měst  zejména hustotou obyvatelstva a 
aktivitami v krajině (zemědělstvím) a tím pádem  
i řešením pokud má být udržitelné po stránce:

– Ekonomické – viz náklady na odkanalizování

– Ekologické – chybná volba řešení může vést k větší 
ekologickým zátěžím než jsou ty, které se opatřením 
řeší (odkanalizování může odévst vodu z lokality) 

– Sociální – zátěž chybným řešením vyvolaná, je z 
hlediska lidského vyšší než neřešení stávajícího stavu



Program

• 1) Venkov, sucho, legislativa a udržitelnost
Karel Plotěný – voda na venkově, řešení, legislativa 

• 2) Sucho začíná tam, kde končí život v půdě
Jaroslav Záhora – sucho a voda pohledem agronoma.

• 3) Domovní ČOV v Rakousku a Německu 
Michal Mrkývka– technologie a legislativa

• 4) Přírodní čistírna pro skupinu domů s 
možností recyklace v období sucha            
Michal Kriška - konkrétní technické řešení 



Organizační opatření

• Dotazy a diskuze – formou chatu, případně i 
možnost být přizván do diskuze

• Prezentace – webinář bude možné shlédnout i 
ze záznamu, ke stažení budou i prezentace

• Další písemné materiály – překlady publikací k 
domovním ČOV v Německu a Rakousku a 
překlad zprávy o nových způsobech sanitace

• Odkaz bude zaslán účastníkům ze sekretariátu 



Letos založíme base camp   
virtuálně pod Anapurnou…



Děkuji příchozím za účast 
a přeji příjemný, 

informacemi naplněný den



Venkov, sucho, legislativa a 
udržitelnost

Ing. Karel Plotěný

ASIO, CzWA



Venkov je na rozcestí 
a na nás je, kterým směrem se vydáme, 



Obsah
inventura východisek a hledání optimálních řešení

• Rozdíly venkov x město z pohledu hospodaření 
s vodou a cirkulárního přístupu (udržitelnosti)

• Funkce krajiny a vliv na hospodaření s vodou

• Sociální aspekty hospodaření s vodou na 
venkově

• Nejčastější chyby z hlediska udržitelnosti

– Systémové a při řešení detailů 

• Závěr a doporučení



Rozdíly venkov x město 

• Zásobování vodou – některé místní zdroje mohou být významné, 

třeba i jen jako užitková voda, určitě hraje větší význam i srážková voda

• Odpadní vody – centrál x decentrál, počet lidí/km2, počet 

lidí na km kanalizace, počet lidí na m2/plochy nemovitosti ..

• Srážkové  vody – dešťová kanalizace, zachycení a využití 

(počet lidí/m2 střechy), počet lidí na povodí obce – ředění vod

• Cirkulární přístup – prioritní ve městech je průmysl 

(ekonomika) a obyvatelstvo a cílem je MZI (zeleň, klima), na 
vesnicích zemědělství (cirkulární agronomie) a obyvatelstvo 
(někdy i zanedbatelné) a cílem je MZI (půda a klima)



Krajina, funkce a vliv na řešení 
odpadních vod

• Morfologie (souvisí s provozními náklady)

• Hydrogeologie (souvisí s možností využití jako 
samočistícího prvku při zasakování – bariéra, 
tak následně využití zdrojů – zdroj pitné vody

• Funkce (prioritní - výroba potravin, turistika, 
zdroj pitné vody, místo na přespání) – funkce 
jdou slučovat



Sociální aspekty

• Souvisejí s  

– Funkcí krajiny (typ zaměstnanosti …

– Vzdáleností od velkých měst (satelitní čtvrti, věk)

– Složením obyvatelstva (původní, náplavy a jejich nároky)

– Hustotou obyvatelstva, demografickým vývojem

• Má na ně vliv náklady na:

– Způsob zásobování pitnou vodou (obvykle dané)

– Řešení odkanalizování (předmětem rozhodování)



Nejčastější chyby proti 
udržitelnosti na venkově 

• Podstatné nezohlednění udržitelnosti v 
některém prvku nebo bezdůvodné 
upřednostnění jednoho z prvků – např.:

– financování (dotace), dělám to na co mám peníze

– ekologie (i tam kde to nemá smysl ať to stojí ..)

• Nedostatečný nadhled (nekomplexnost řešení 
PRVK) např. odvedení vody z území, nezohlednění  
místních podmínek (hydrogeologických podmínek) atd. 



Příklady chybných řešení
(upřednostnění dotačních peněz na úkor sociálních podmínek)

• Máme 400 obyvatel (ČOV uvažována pro 500 EO), 7,2 km 
kanalizace po veřejné části (min. 90% v silnici, 3 x čerpací stanice )

• Projektová dokumentace je hotová, částka realizace z PD je 60 
milionů bez DPH (částka byla uměla ponížena, aby naše obec 
prošla sítem přidělování dotací). Reálná hodnota investice je okolo 
82 milionů bez DPH (ověřena z několika míst) + obnova 
komunikace + vypracování projektu stavu domovních přípojek.

• Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 35 
milionů + je možno získat dalších max. 7 milionů. Výsledkem je 
spoluúčast obce ve výši ca. 40 milionů + investice do obnov 
komunikací

• Máme do toho jít ? ….. Je to ojedinělý případ ? Není !!!!!!!



Co jsme zvrzli? - Vyschl nám rybník
(při tom kolem rybníka teče minimálně 150 m3/den odpadních vod)

Detektivní příběh s 
klasickým koncem

Viníkem  byl … ?

Chyba – odvedení vody z  území – původní dobrá myšlenka??? – funkce PRVK ??



Příklady chybných řešení v detailech

• Zákaz zasakování vyčištěných vod – Šumava (pastva)



Rybáři a fosfor a dusík?

Nesmyslné požadavky na úroveň čištění (Ncelk a Pcelk) – Jižní Morava 



Příklady chybných mentálních 
modelů při rozhodování 

• Vyčištěná voda, aplikovaná na půdu jde do vod 
podzemních – např. závlaha? Srovnej s pohledem zemědělce – kejda?

• Nefunguje náhodou půda jako bariéra a nedala 
by se s výhodou půda využít k dočištění vod (Izrael)

• Je opravdu odvážení odpadních vod fekálem
dobrým ekologickým a sociálním řešením?

• Je vždy vliv skupiny domovních čistíren na okolí 
větší než jedné větší čistírny?



Podzemní vody         vsak
(to co se vsákne do terénu ještě nedoteče do vod podzemních)

https://www.youtube.com/watch?v=5lK_fs3p7yc&feature=youtu.be



..v čem by mohl být problém?
..když napustím jezírko dešťovou vodou? A co když pitnou vodou?



.. ad absurdum
• Prý voda v bazénu je vodou odpadní, tak jsme poslali foto, že to 

není bazén a že to je napuštěno jednou a už se nevypouští a tak 

poslali formulář čestného prohlášení, kde jsou položky na zálivku 

plochy zahrady nebo položka bazén (u nás cca 32 m3), tak jsme 

nechali bazén a telefonicky dovysvětlili..

• paní mi teď ale tvrdila, že pokud to není pro zálivku, tak to 

odečíst ze stočného nelze a pokud bych to chtěl použít pro 

zálivku z toho rybníčku, tak bych musel žádat životní prostředí 

nebo to vypustit do kanalizace jako vodu odpadní. Je to pravda?

• .. tak že až se někdy bude vypouštět zahradní jezírko, tak je 
potřebné ho odčerpat do kanalizace … pokud bylo napuštěno 
pitnou vodou, pokud ale bylo napuštěno dešťovkou pak ne, to 
by se jednalo o povrchovou vodu a tou se zalévat dá….



Vliv skupiny čistíren 
a jedné větší čistírny?

Centrální ČOV 

S ČOVBez ČOV S jímkou a fekálem

Přípojka 300 m



Někdy je dokonce lepší i nečistit… ale

• Vliv některých sídel, která nejsou přímo napojena na tok 
nebývá zjistitelný /1/. Naopak vliv některých větších 
sídel, řešených ČOV, je zřejmý, zejména pokud je v nich 
odkanalizování řešeno jednotnou kanalizací s odlehčením 
do toku/2/. Vliv měst se projevoval vysokým obsahem 
PAU a i zvýšené hodnoty Zn,Cd a Hg i přesto, že tyto látky 
se sorbují na prachové částice a ty by se měly vázat na kal 
v ČOV. Pravděpodobně velkou roli hrají odlehčení na 
kanalizaci.

1 – Krása J. Hodnocení ohroženosti vodních nádrží Praha, ČVUT v Praze ISBN 9788001054284

2 – Marval Š Kvalita sedimentů vybraných rybníků v povodí vodárenské nádrže Žlutice, Vodní Hospodářství 2/2020, 
str. 7-15 



Srovnání požadavků 
na domovní a obecní ČOV

Obecní ČOV  hodnoty BAT Domovní ČOV – obvykle požadované hodnoty

500-2000 EO  
mg/l

Do 500 EO
mg/l

Do 50 EO
mg/l

Do 10 EO
PZV mg/l

Do 50 EO
PZV mg/l

Třída 3

BSK5 30 50 70% 40 30 85%

NH4-N 20 80% 20 80%

N celk 20 50%

P celk 80%

Požadavky na domovní čistírny jsou mnohem přísnější než na obecní …..
Kontroluje někdo (vodoprávní úřad) obecní čistírny víc než domovní?
Není řešením pro obě kategorie – efektivnější způsob kontroly a 
hlavně individuální přístup s ohledem na lokalitu? kras x zemědělská oblast



.. docela kacířská myšlenka 
• .. co je udržitelnější, prosakující jímka nebo 

jeden fekál měsíčně odvezený na městskou 
ČOV ? (Není na to universální odpověď)



Vyvážení jímek nebo NASS ?
aneb řešení s dělenými vodami na venkově i ve městě

• Venkov a solitérní stavby (Severní Evropa – Norsko, Finsko)

• Bezvodé záchody a biofiltr na šedé vody jsou hodnoceny jako nejšetrnější likvidace OV (N,P)



Příčiny neudržitelných řešení          
jsou následky konkrétních rozhodnutí lidí, kteří rozhodují

• Lobismus – nastavení legislativy (závlaha OV, decentrál, 

recyklace) a vytvoření paradigmat (nefunkční domovní ČOV) 
nerespektujících mnohoznačnost (ochrana podzemních vod),  
nerovnost (vesničanů) daná možnostmi při tvorbě legislativy?

• Alibismus – rozhoduji šablonovitě podle legislativy (Čína)

• Nekomplexnost – jednostranný pohled (parametry)

• Lenost – neochota hledat nové modely kontroly, vzdělávat se, 

učit se cizí jazyky, hledat nová řešení, měnit mentální modely

• Ignorace,namyšlenost - neznalost řešení, nerespektování 

výsledků výzkumu a pilotních projektů, neúčelovost výzkumu



Obecné zákonitosti pro nejednoznačnost
(specifičnost venkova je v rozmanitosti a nejednoznačnosti řešení)

• V oblasti nejednoznačnosti (= vícekriteriální 
rozhodování v různorodém prostředí) není 
možné stanovit jednoznačná kritéria – efektivní 
je stanovit jen obecné zásady (desatero?) - ES3

• O to důležitější je stanovení konkrétních cílů a 
odměňování za jejich dosažení - ES2 – máme ???

• A motivace pro dosažení co nejoptimálnějších 
výsledků ES3 – vize a oddanost vizi, výběr lídrů 
schopných podporovat ostatní k dosažení vizí



Obecné hodnocení sociálního kapitálu
aneb nejdůležitější jsou produktivní, věci oddaní lidé

• Kopčaj - podnikatel, zlepšovatel, plnič, neplnič, egocentrik 
nebo představa káry  viz Performia (zákonitosti změn) 

• Jak se hodnotí úspěšnost ? Výsledky v praxi!!! Dobrý stav ??



Závěr
• Pokud máme zanechat našim potomkům obyvatelnou 

zemi, pak „bohužel“ musíme bojovat proti tomu, co je 
proti udržitelnosti (nic není samo, ani dobrá věc), a to 
vyžaduje překonání lenosti, hrdinství i v malých věcech, 
(tj. řízení sociálního kapitálu, práce s lidmi) a hlavně :



Děkuji za pozornost!



Modro-zelená řešení pro  obce


