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Abstrakt 
V této mé bakalářské práci byla zpracována veškerá dostupná data ke kořenové čistírně odpadních vod 
v obci Chotíkov (859 EO), kde dochází k neustále silnému nárůstu počtu občanů a tím i uživatelů této 
čistírny. Vybudovaná KČOV byla ve zkušebním provozu od září roku 1999 do srpna následujícího roku. 
Na základě výsledků ze zkušebního období byla KČOV Chotíkov následně v září roku 2000 uvedena do 
trvalého provozu. Vyhodnocení provozu a účinnosti čistírny bylo provedeno na základě pravidelných 
rozborů odpadní vody na přítoku a vyčištěné vody na odtoku. Pro posouzení účinnosti byly vyhodnoceny 
parametry  BSK5, CHSK, nerozpuštěné látky (NL) a N-NH4. V této bakalářské práci je také KČOV 
Chotíkov popsána dle jednotlivých objektů. Veškeré podklady a údaje byly získány od provozovatele 
KČOV - od vedení obce Chotíkov. Na základě všech vyhodnocení po celou dobu provozu byla potvrzena 
velmi dobrá účinnost celé kořenové čistírny.  
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Abstract 
This bachelor´s thesis deals with all available data concerning wastewater treatment in a constructed 
wetland at Chotíkov (859 PE), where the population still increases. The constructed wetland was built in 
1999 and it was put in trial operation from September 1999 to August 2000. It was commissioned  in 
September 2000 after the review of trial operation results. Evaluation of the treatment efficiency was 
based on the comparison of the raw sewage inflow and discharged water. To evaluate the overall 
efficiency, the parameters of BOD5, COD, suspended solids and N-NH4 were taken into consideration. 
Also, in this bachelor´s thesis the constructed wetland Chotíkov is described from the design point of 
view. All documents and data were obtained from the constructed wetland operator, the Chotíkov 
municipality. In general, the results revealed very high and steady efficiency for organics and suspended 
solids while the removal of ammonia-N was lower and fluctuated. 
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