
KOŘENOVÉ ČISTÍRNY 

Osvědčený přírodní způsob čištění odpadních vod

Služby a technologie
pro lepší životní prostředí



Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) jsou více než 25 let využívané technologie čištění odpadních 
vod. Hledáte-li ten správný PIN…

• Prokazatelně osvědčené – po celém světě jsou vybudovány a fungují tisíce KČOV.
• Inovativní – přístup výhodný pro obě strany, jak pro klienta, tak pro přírodu.
• Nevyčnívající – přírodním vzhledem připomínají spíše zahrady než čistírny odpadních vod, 

přirozeně zapadají do okolní krajiny.

PRO ZÁKAZNÍKY Z PRŮMYSLU

Ve společnosti DEKONTA převádíme environmentální náklady na podnikatelské příležitosti.
• V současné době zákazníci vyhledávají udržitelné zboží a služby. Při vybudování 

ekologických systémů čištění odpadních vod (KČOV) můžete na své webové stránky, obaly, 
faktury i účtenky umístit naši pečeť Eco-Friendly, jako důkaz svého závazku k udržitelnosti.

• Naše technologie jsou prokazatelně velmi oblíbené v komerčních závodech 
v potravinářském a nápojářském sektoru 
(pivovary, mlékárny, vinařství, rybářství 
apod.). Nadšeni jsou jimi i farmy poskytující 
zážitkové pobyty a společnosti zabývající 
se agroturistikou nebo zemědělstvím.

• Pokud máte jakékoli dotazy nebo byste se 
chtěli dozvědět více informací, kontaktujte 
nás. 

Ekologické čištění 
odpadních vod 
DEKONTA

Proč si naši klienti vybírají právě nás?

PRO OBECNÍ SAMOSPRÁVY

Společnost DEKONTA úspěšně instalovala 
mnoho kořenových čistíren a denitrifikačních 
bioreaktorů v menších městech, obcích 
a  b u d ová c h  sto j í c í c h  n a  sa m otě  č i 
v decentralizovaných oblastech po celé 
Evropě. Mnoho regulačních orgánů uvádí 
mokřady sloužící pro čištění odpadních vod 
jako tzv. nejlepší dostupnou technologii.

Společnost DEKONTA je mezinárodním dodavatelem ekologických služeb a technologií. 
Byla založena v roce 1992 a od té doby úspěšně implementovala tisíce projektů v Evropě, Asii 
a Africe. Mezi naše klienty patří korporace a středně velké společnosti z různých průmyslových 
odvětví, a stejně tak i mezinárodní a národní organizace.

Jsme držiteli, mimo jiné, těchto certifikátů: EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO / IEC 17025, 
ISO 45001, Responsible Care®.

Poskytujeme širokou škálu služeb formou obchodu, ve kterém pořídíte vše potřebné „pod 
jednou střechou“.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.dekonta.cz nebo nás 
sledujte na síti LinkedIn.

…pak má pro Vás DEKONTA to pravé řešení!

Kořenové čistírny odpadních vod jsou nákladově efektivním 
řešením, s nižšími provozními náklady ve srovnání s tradičními 
technologiemi čištění odpadních vod.
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VYUŽITÍ

Zjednodušené schéma 
shrnující možné využití.

O KOŘENOVÝCH 
ČISTÍRNÁCH

Kořenové čistírny odpadních vod jsou 
uměle konstruované systémy navržené za 
účelem posílení samočisticích procesů vody 
probíhajících v mokřadech, které zohledňují 
konkrétní složení a koncentraci znečišťujících 
látek.

V KČOV dochází k těmto 
procesům:

1.  Fyzikálně-chemické procesy (např. filtrace, 
sedimentace a adsorpce), kterými dochází 
ke snižování obsahu nerozpuštěných látek.

2.  Chemické a biochemické procesy 
(např. biologický rozklad, nitrifikace 
a denitrifikace, pohlcování rostlinami), 
kterými dochází ke snižování organické 
zátěže a obsahu živin, např. dusíku 
a fosforu.

Naši odborníci vyberou tu nejlepší variantu 
z mnoha dostupných možností a navrhnou 
řešení upravené na míru podle vašich potřeb. 
Každé konkrétní místo vyžaduje specifický 
přístup, který závisí na místních podmínkách, 
topografii a množství a kvalitě odpadních vod.

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY  
ODPADNÍCH VOD

Pro obce s počtem obyvatel do několika tisíc 
a pro potravinářský a nápojářský průmysl jsou 
preferovaným řešením hybridní umělé mokřady. 
Systém hybridního mokřadu využívá kombinaci 

horizontálních (HF) a vertikálních filtrů (VF) 
(neboli loží), jejímž účelem je zvýšit celkovou 
účinnost odstraňování znečišťujících látek.

TŘÍSTUPŇOVÁ HYBRIDNÍ KČOV

Typická hybridní kořenová čistírna sestává 
z mechanického předčištění, zastoupeného 
septikem nebo usazovací nádrží, a dvěma 
nebo třemi povrchově nebo podpovrchově 
protékanými filtračními loži (dvoustupňový 
nebo třístupňový systém). Podpovrchově 
protékaná filtrační lože lze podle směru toku 

vody dělit na horizontální a vertikální, jak je 
popsáno na schématu. Systém je schopen 
provozu bez nutnosti použití jakýkoli čerpadel 
a elektřiny, voda systémem protéká především 
díky gravitaci: provozní náklady jsou tak 
mnohem nižší než u tradičních systémů čistění 
odpadních vod.



Jestliže je kořenová čistírna správně provozována a udržována, neobsahuje čištěná voda žádné 
patogenní organizmy a lze ji znovu použít pro zavlažování, nechat vsáknout do podzemních vod 
nebo vypustit do otevřených vodních těles (potoků, řek nebo vodních nádrží).

Mokřadní rostliny (např. Phragmites australis, Phalaris arundinacea,  
Iris pseudacorus atd.) plní několik funkcí:

1. stabilizují povrch a slouží jako jeho izolace 
proti promrznutí,

2. p osky t u j í  p ov rc h ovo u  p l o c h u  p ro 
mikrobiální růst a kořeny rostlin,

3. zprostředkovávaj í  přenos kysl íku do 
bakteriální vrstvy ve filtrech,

4. přijímají některé živiny, a tím je z vody 
odstraňují.

KČOV s hybridním uspořádáním  
(účinnost odstraňování v % ) CHSK BSK5 Pcelk Ncelk Namon Nerozpuštěné látky

VF - HF 75-80 85-90 24-89 55-63 70-88 78-90

HF - HF 86-90 90-98 26-62 49-62 61-86 81-96

VF - VF - HF 84-98 91-99 65-83 78-83 71-99 89-98

HF - HF - VF 90 98 45 73 99 95

Shrnutí výhod hybridní kořenové čistírny

Vysoce účinné odstranění organické hmoty a dusíku

Může být vybudována na stávajícím jednotném kanalizačním systému

Déšť nemá na účinnost odstraňování znečišťujících látek vliv

Čištěnou vodu lze znovu využít, např. pro zavlažování (parky, plantáže rychle rostoucích 
stromů atd.) 

Náklady na údržbu jsou významně nižší než u tradičních čistíren odpadních vod

Není potřeba žádné stálé řízení a údržba

Celkovým výparem zlepšuje lokální mikroklimatické podmínky

Systém lze vybavit pasivním čištěním kalů

Zcela splývá s krajinou

VERTIKÁLNÍ  
KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

Pokud máte budovu ve vzdálené lokalitě, 
kemp, agroturistický podnik nebo hotel 
v decentralizované oblasti, který není připojený 
na obecní čistírnu odpadních vod, pak je pro 
vás vhodným řešením jednostupňová kořenová 
čistírna. Díky našemu inovativnímu designu 
je plocha potřebná pro instalaci menší než 
v případě běžné vertikální KČOV (3–5 m2 na 
obyvatele).

V případě vertikální KČOV protéká surová 
odpadní voda tříkomorovým (optimálně pěti 
či vícekomorovým) septikem a poté teče do 
vertikálního filtru. V našem systému je využito 
cirkulační čerpadlo, jehož použití zlepšuje 
dlouhodobou účinnosti a stabilitu.

Shrnutí výhod vertikální kořenové čistírny 

Vysoká účinnost odstranění organické hmoty a dusíku

Dlouhodobá stabilita, a to i při proměnlivém zatížení odpadními vodami  
(chaty, hotely, kempy)

Menší instalační plocha ve srovnání s horizontálně protékanou KČOV

Čištěnou vodu lze znovu využít (např. pro zavlažování)

V čistírně lze pěstovat ozdobné rostliny

Celkovým výparem z filtrů dochází ke zlepšení mikroklimatických podmínek



O DENITRIFIKAČNÍCH  
BIOREAKTORECH
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PROVOZNÍ NÁKLADY NA 250 OBYVATEL – SROVNÁNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY 
S TRADIČNÍM SYSTÉMEM ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Shrnutí výhod denitrifikačního bioreaktoru

Nízké investiční náklady

Nízké provozní náklady

Nízké náklady na údržbu

Dlouhodobá životnost

Vysoce účinný v široké škále klimatických 
podmínek

Zlepšuje schopnost zadržení vody v místě

Materiál získaný při hloubení je vysoce kvalitním 
hnojivem, které může být aplikováno do půdy
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V případě, že organická zátěž odpadní vody 
je nízká a  voda zároveň obsahuje vysoké 
koncentrace dusičnanového znečištění (jako 
v případě drenážních vod ze zemědělské 
půdy nebo některých odpadních vod v 
potravinářském a nápojářském průmyslu), jsou 
vhodným řešením denitrifikační bioreaktory 
(DBR).

Povrchové nebo podpovrchové surové 
odpadní vody znečištěné zbytky hnojiv a jiným 

látkami jsou shromažďovány v podpovrchovém 
drenážním systému a poté protékají systémem 
trubek a drenáží přímo do denitrifikačního 
bioreaktoru. Design denitrifikačního bioreaktoru 
je podobný designu kořenové čistírny, liší se 
především filtračním médiem, které je v případě 
denitrifikačního bioreaktoru vyrobeno zcela či 
částečně z organického materiálu (např. z určité 
speciální dřevní štěpky). Bioreaktor je zdrojem 
uhlíku pro růst mikroorganizmů, které plní funkci 
čistírny vody v anaerobních podmínkách.



HYBRIDNÍ KČOV  
PRO OBEC BOGUŠIĆI

Klient:  Česká rozvojová agentura 
Lokace:   Bogušići, město Goražde, 

Bosna a Hercegovina 
Realizace: 2019
Popis:  Dvoustupňový 

podpovrchově protékaná 
hybridní KČOV VF-HF pro 
150 EO

DENITRIFIKAČNÍ BIOREAKTOR 
PRO ČIŠTĚNÍ DRENÁŽNÍCH 
VOD Z GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ

Klient:  Engelmann Czech, s.r.o.
Lokace:  Golfové hřiště 

Nebřenice, ČR
Realizace: 2019
Popis:   6 jednotlivých HF nebo 

VF denitrifikačních 
bioreaktorů pro 
čištění odváděných 
zavlažovacích vod

DENITRIFIKAČNÍ BIOREAKTOR 
PRO ČIŠTĚNÍ VOD ZE 
ZEMĚDĚLSKÉ DRENÁŽE

Klient:  Výzkumný ústav 
 meliorací a ochrany půd 
Lokace: Velký Rybník, ČR 
Realizace: 2018
Popis:  3 paralelní HF  

denitrifikační bioreaktory 
pro maximální průtok 

vody 8 m3/hod

KOMBINOVANÁ HYBRIDNÍ KČOV 
V SIEM REAP

Klient:   Česká rozvojová agentura
Lokace:   Protection Centre Siem 

Reap, Krousar – Thmeny, 
Kambodža

Realizace: 2019
Popis:  jednostupňový 

nesaturovaný 
podpovrchově protékaná 
hybridní KČOV pro 15 EO

HYBRIDNÍ KČOV V HOTELU, 
RESTAURACI, WELLNESS ZAŘÍZENÍ 
A PIVOVARU

Klient:   Výzkumné centrum 
Kostelec nad Ohří  

Lokace: Kostelec nad Ohří, ČR 
Realizace: 2018
Popis:  Třístupňový podpovrchově 

protékaný hybridní KČOV 
HF-VF-VF se stabilizačním 
rybníkem pro 150 EO

HYBRIDNÍ UMĚLÝ KČOV PRO 
TERCIÁRNÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH 
VOD VE SPÁLENÉM POŘÍCÍ

Klient:  Spálené Poříčí
Lokace: Spálené Poříčí, ČR 
Realizace: 2019
Popis:  Dvoustupňový 

podpovrchově protékaný 
hybridní umělý mokřad 
jako terciární čištění 
odpadních vod pro 
700 EO
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Michal Šereš 
Projektový manažer
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