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Optimální může být i něco mezi
velkou ČOV a jímkou na vyvážení 

• Německo, odkanalizování  a vystřízlivění z 
centrálního snu (ekonomické a sociální hranice)

• Historie uvažování (Hitler, Imhof, 90-tá léta)

• Změna v přístupu k rozšiřování centrálních 
řešení – viz příklad + další studie (už ne za každou cenu)

• Reálný - racionální přístup k decentrálním 
řešením a uplatnění zásad udržitelnosti u 
decentrálních způsobů(BAT)-cíl - neznevýhodnit 
ty, které neumím ekonomicky vyřešit



Další pokusy o unifikace - jímky

• Systémově  (konflikt skoro se všemi strategiemi)

– Vesnice budoucnosti, udržitelnost, řešení u zdroje

• Legislativně 

– Přednost DČOV  před jímkou na vyvážení 
(Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu)

• Hledisko ŽP

– LCA analýza                                   

• Uživatel

– Nejdražší způsob        (4 členná rodina – více než 20 tis. Kč/rok)



Výsledek srovnání pro část obce…



Srovnání nákladů na 
odkanalizování obce 200 EO

.. a to ještě  domovní ČOV prodražuje požadavek na třídu III – viz dotace



Klasické postupy

Centrální ČOV Skupinové ČOV

Vrchotovy Janovice Němčany



Klasické postupy - decentrál

Domovní klasické ČOV Extenzivní řešení ČOV

Projekt Zbytiny – Mikulůvka
4 členná rodina – na odpar  120m2u



Dnešní možnosti decentrálu
• Dosahovat hodnot srovnatelných s centrálním 

čištěním (někdy i lepších díky podmínkám, 
které uživatel umí ovlivnit – teplota vody, 
používání přípravků, léků….)

• Únosnost nákladů – srovnatelná s centrálem

• Možnosti kontroly a způsobu provozu se stále 
zlepšují – IoT

• Dokonce může být decentrální řešení (NASS)  
bezodpadovou technologií …



Závěr - Od centrálu k decentrálu?
z pohledu udržitelnosti to v současnosti určitě není buď a nebo

• Titulky – Slovensko preferuje centrální způsob 
čištění odpadních vod ... ??????

• Kamión x osel .. aneb každý způsob dopravy má své 
optimální místo  … dokonce můžu použít 3D

• Nutnost přijetí reality a ne bagatelizace jejích částí

– Cíl : Vytvoření optimálního fungujícího systému 
• Udržitelného z hlediska nákladů uživatelů, sociálních možností lidí

• Z hlediska vlivu na ŽP (role územního plánování)

• Z hlediska nákladů na kontrolu



Racionální přístup v praxi

• Vybrat nekonfliktní řešení, z hlediska ŽP,  které  
je nejvýhodnější pro ty, kterým má sloužit a při 
tom  by :

– Takové řešení nemělo uživatele diskriminovat 
např. z hlediska sociálního tj. hledat způsoby jak i 
decentrál provozovat tak aby  náklady byly 
sociálně únosné… (investice i provoz)

• Investice - formou dotace a úměrností nároků

• Provoz včetně nákladů na povolení a kontrolu provozu

(viz vzorky nebo dozor)



Udržitelnost, malé obce a řešení

I na první pohled zanedbatelné věci mají velký vliv – a je proto škoda je odfláknout



Mimo rozlišovací schopnost?  
Nepochopení se, nebo ……..?

Nebo nemožnost napasovat na 
stávající systém nové skutečnosti? 

• Co udělat pro usnadnění řešení pomocí 
decentrálu ? co vytváří zbytečné překážky?:

– Např. zefektivnit kontrolu provozu ?

– Zreálnit zasakování a přístup k němu ?

– Zlepšit přehlednost rozhodování ..

– …



Kontrola provozu
• Vzorky (prostý, … dvouhodinový slévaný u 

DČOV ?, vyžadování nádrže za čistírnou….

• Rakousko a kontrola přes amoniakální dusík?

• Revize, trvalý dohled

Slévaný



Zasakování nebo závlaha

• Závlaha šedými vodami a jímka na vyvážení

Proč ne? Když bych tím ušetřil polovinu nákladů

• Zobecnění – podzemní vody jsou významné, 
ale jsou vždy důležitější než povrchové ? 

Určitě ne… z povrchových se také bere voda 
na pití a naopak, některé podzemní vody jsou 
díky zemědělskému způsobu využití lokality tak 
jako tak na pití nevyužitelné… nebo znečištěné 



Chybný mentální model…

• Závlaha = vypouštění do vod podzemních 



… přeci jen něco z Izraele

Výsledek úvahy : do podzemí se závlahou nedostane ani 1% 

ve srovnání s vypouštěním do vod podzemních  … viz pastva atd…



Srozumitelnost rozhodování

• Územní plán – srozumitelně reálně zpracovaný

• No a pak je všem jasno 

– V Maďarsku domovní čistírny povoluje notář… 
ověří, jestli je projektant tou osobou za kterou se 
vydává…

– Obec se vědomě rozhodne o úrovni čištění  a to 
vzhledem k životnímu prostředí i demografii            
a pak hlídá, aby stav byl nekonfliktní..



Moudra na závěr

• Realita se dá překroutit jen dočasně a její 
nerespektování vždy vede k revoluci a ke 
zvýšeným nákladů na nápravu v budoucnosti 

• Energie vynaložená proti změnám je často 
neúměrná a stačila by několika násobně k 
realizaci změny – platí, že nakonec se nejvíc 
nadře lenoch … a stejně pokrok nezastaví … 
nakonec se stejně někdo najde kdo neví, že 
něco nejde



• Obecně tedy i při čištění vod (i když je to 
konzervativní obor) bude platit, že budou 
vítězit ta řešení, která budou: 

– nejefektivnější (tj. hned od začátku by se měla 
eliminovat ta, která nejsou efektivní a jsou uměle 
podporovaná legislativou nebo dotacemi), 

– Vítězná budou pravděpodobně řešení s vyšší 
komplexností (neřešící jen čištění vod) 

– a co nejuniversálnější kvůli ekonomičnosti  (při 
tom respektující rozdílnosti reality, s čímž dnes 
máme docela problém…)



… nebylo by moudřejší hledat 
způsoby, jak řešit decentrál 

co nejlépe = nejefektivněji pro 
uživatele (viz Německo), 

namísto hledání důvodů proč to 
nejde a realizace opatření 
vedoucích ke komplikaci 
decentrálních řešení.... 



Děkuji za 
pozornost


