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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá čištěním odpadních extensivním způsobem pomocí kořenové čistírny 
odpadních vod (KČOV). K odbourávání znečištění dochází přírodě blízkými procesy v uměle vytvořeném 
mokřadu. Součástí vegetačních systému čištění však musí být i další funkční objekty, které napomáhají 
přirozené procesy zefektivnit. Tento způsob je vhodný nejen pro malé objekty charakteru rodinných 
domků, či rekreačních chat, ale mohou být prakticky využitelné pro celé obce, zemědělské podniky atd. 
Další část práce se zabývá návrhem konkrétní čistírny. Pro návrh byla vybrána severočeská obec 
Chrámce, protože její charakter a charakter zde vznikajících odpadních vod jsou pro vybudování 
kořenové čistírny vhodné. V obci žije asi 50 stálých obyvatel a jsou zde dva zemědělské provozy, které 
by také měli být připojeny na navrženou čistírnu odpadních vod. V práci jsou charakterizovány jednotlivé 
odpadní vody vznikající v obci a na základě hydrotechnického výpočtu je proveden návrh optimálního 
způsobů přírodě blízkého čištění. 
Výhodami extenzivních způsobu čištění je především jejich bezobslužnost, nízké nároky na energii. 
Celková kompozice systému může být přirozeně zakomponována do krajiny a může zvyšovat 
rozmanitost dané lokality. 
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Abstract 
This dissertation deals with wastewater treatment by reed bed treatment plants. Water pollution is 
removed by natural processes in an artificially created wetland. Technical objects are important parts of 
constructed wetlands too, because they are able to improve ongoing natural processes. This way of 
wastewater treatment is suitable not only for small sources of pollution such as family houses or 
cottages, but also for villages or agriculture facilities. 
The purpose of the second part of the dissertation is the reed bed treatment plant project for the village 
Chrámce, which is situated in northern part of the Czech Republic. Population of the village is about 50 
people and there are two agricultural companies in the village. The design of a constructed wetland is 
based on the principle of joint treatment of sewage and wastewaters from agricultural facilities. The 
design takes into consideration specific wastewater characteristics and hydro technical calculations. 
Low energy and maintenance requirements are strong benefits of this way of wastewater treatment. 
Composition of the system can be appropriately incorporated into local area and it can improve its 
landscape diversity. 
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