
 

  

A. Všeobecne 

Malé biologické čistiarne slúžia na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, ako sú napr. rodinné 
domy, viacbytové jednotky, malé spoločenské zariadenia a pod. Umožňujú modernú a ekonomicky 
výhodnú likvidáciu splaškových odpadových vôd a kalov. 

Z hľadiska kapacity sú ČOV s typovým označením AQ vyrábané nasledovne:  
• AQ4 – slúži pre čistenie odpadových vôd z produkcie  3-6 EO  
• AQ8 – čistenie odpadových vôd z produkcie   7-10 EO 
• AQ12 – čistenie odpadových vôd z produkcie   11-15 EO 
 

Jeden ekvivalentný obyvateľ EO = 120 až 150 l vody.osoba-1.d-1, 60 g BSK5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Základné parametre 
ČOV AQ je z vonkajšieho pohľadu plastová nádrž (materiálové prevedenie polypropylén – PP)   
kruhového pôdorysu, uzatvorená asymetrickým prechodovým kužeľom (pre ČOV AQ4-12). V 
hornej časti kužeľa je umiestnený prielez ø 670mm, ktorý umožňuje prístup do vnútorného 
priestoru ČOV. Prielez je ukončený uzamykateľným krytom v materiálovom prevedení PE 
(polyetylén).  
Všetky technologické stupne sú integrované v spodnej časti monobloku, ktorý je pomocou prepážok 
rozdelený na účinné technologické objemy. Vstup odpadovej vody do ČOV a výstup vyčistenej 
vody z ČOV je zabezpečený hydraulickým spádom gravitačnej kanalizácie. Výrobu vzduchu pre 
aeračný proces zabezpečuje dúchadlo. 
 
1.2.1. Konštruk čné parametre 
 

Čistiarne odpadových vôd AQ4-50 sú navrhnuté a vyrábané v súlade s STN EN 12 566-3+A1. 
 
 

 

Parameter  -   označenie Jednotka AQ4 AQ8 AQ12 

Kapacita EO 3-6 7-10 11-15 

Priemer                         D mm 1300 1300 1500 

Výška reaktora            H mm 1500 1900 2200 



 

  

Výška prítok                v1 mm 1125 1620 1830 

Výška odtok                v2 mm 1025 1520 1730 

Potrubie                      DN         mm 150 150 150 

Užitočný objem reaktora m3 1,4 2,1 3,2 

Príkon  W 60 100 120 

Hmotnosť - prázdny kontajner kg 60 75 140 

Hmotnosť - plný kontajner kg 1520 2240 3400 

 

1.2.2. Technologické parametre 

 

Parameter  Jednotka AQ4 AQ8 AQ12 

Q24 m3/d 0,60 1,20 1,80 

Qh                    m3/h 0,025 0,050 0,075 

Qhmax                    m3/h 0,346 0,654 0,932 

Látkové zaťaženie           kgBSK5/d 0,24 0,48 0,72 

Produkcia kalu     kg/d 0,21 0,42 0,63 

Produkcia zhrabkov    l/r 80 161 241 

 

1.2.3. Garantované hodnoty 

Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z. 

Príloha č. 6 Časť A.1 
Vypúšťanie                  

do povrchových vôd 

Príloha č. 6 Časť A.2 
Vypúšťanie do podzemných vôd 

Garantované hodnoty 

Aqua - trade s.r.o. 

do 50 EO do 20 EO 20 – 50 EO 

Parameter Koncentrácia Účinnosť „p“  „m“  „p“  „m“  „p“  „m“  

CHSKCr 
(mg/l) <<<< 80 88 % neudáva 

neudáv
a 

neudáv
a 

neudáva neudáva neudáva 

BSK5       
(mg/l) <<<< 20 94 % 40 70 25 50 20 40 

NL105       
(mg/l) <<<< 25 91 % neudáva 

neudáv
a 

25 50 20 40 

 

 
 
Garantované hodnoty sú uvádzané v porovnaní s Nariadením vlády Slovenskej republiky                       

č. 269/2010 z 25. mája 2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 
p – limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za 

určité časové obdobie 



 

  

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli 
v kvalifikovanej bodovej vzorke 

b. Popis a funkcia ČOV AQ 4 - 12 
Pri odstraňovaní látok v odpadových vodách sa uplatňuje biologické čistenie v aeróbnych 
podmienkach. Dôležitým faktorom biochemických premien prebiehajúcich v prírode a využívaných              
aj pri biologických spôsoboch čistenia odpadových vôd sú mikroorganizmy, predovšetkým baktérie. 
Organická hmota v odpadovej vode je pre nich substrátom, ktorého rozkladom metabolickými 
procesmi za účasti extracelulárnych a intracelulárnych enzýmov získavajú energiu a látky potrebné 
k syntéze svojej biomasy. 
V aeróbnych podmienkach sa jedná o oxidačný rozklad organických zlúčenín molekulárnym 
kyslíkom (aeróbna respirácia), pričom energia týmto procesom uvoľnená je prostredníctvom 
enzýmového systému využitá mikroorganizmami. Konečným produktom oxidácie organických 
látok je oxid uhličitý CO2. Akceptorom elektrónov v tomto deji uvoľňovaných je molekulárny 
kyslík O2, ktorý je redukovaný na vodu H2O. 
V realizovanej aktivácii, rovnako ako v iných modifikáciách biologického čistenia odpadových vôd                  
je proces čistenia odpadových vôd zviazaný na kontinuálnu kultiváciu biomasy aktivovaného kalu.                  
Pri tejto kultivácii dochádza k tomu, že organické látky sú z odpadovej vody odstraňované 
mikroorganizmami aktivovaného kalu. Pri využívaní organických látok odpadovej vody 
mikroorganizmami kalu dochádza k oxidovaniu časti organického znečistenia predovšetkým na 
anorganické zlúčeniny (H2O, CO2, NH3, PO4

3-, SO4
2-,...). Určitý podiel organických látok 

odstraňovaných z vody sa však využíva priamo alebo po ich čiastočnej premene na syntézu biomasy 
kalu. Menšia časť znečistenia odpadovej vody, ktorú môžu tvoriť nerozpustné minerálne soli 
a nerozpustné nerozložiteľné organické látky sa do vločiek aktivovaného kalu len primiešavajú bez 
podstatnej zmeny. 
Nevyhnutnou súčasťou každej technologickej modifikácie kontinuálneho aktivačného systému                 
je separácia vločiek aktivovaného kalu od vyčistenej vody a recirkulácia zahusteného vratného kalu 
z dna dosadzovacej nádrže na začiatok systému aktivácie. V dosadzovacej nádrži sa kontinuálnou 
sedimentáciou oddeľuje aktivovaný kal od vyčistenej vody. Dosadzovacia nádrž s prečerpávaním 
odsadeného vratného kalu z dosadzovacej nádrže do aktivácie zabezpečuje, že prietok privádzanej 
odpadovej vody nespôsobuje vyplavenie aktivovaného kalu zo systému aktivácie. 
V dôsledku prísunu biologicky využiteľných organických látok a prísunu kyslíka z prevzdušňovania 
zmesi aktivovaného kalu a odpadovej vody dochádza postupne pri čistení odpadovej vody 
v aktivácii k narastaniu zásoby sušiny kalu. Z tohto dôvodu je preto potrebné periodicky odťahovať 
časť zásoby sušiny kalu na hodnotu technologicky efektívnej koncentrácie. Táto technologická 
operácia sa pri procese čistenia odpadových vôd zabezpečuje tak, že sa časť zásoby sušiny kalu 
odčerpáva z aktivácie ako prebytočný kal. Pri likvidácii je možné takýto kal použiť na 
kompostovanie, príp. vzhľadom na podiel dosiahnutej mineralizácie použiť na priame prihnojovanie 
záhonov a trvalých porastov.  
Odkalenie prebytočného kalu odporúčame ručným kalovým čerpadlom podľa pokynov uvedených 
v Návode na obsluhu a údržbu ČOV  (početnosť odkalení súvisí s chemickým zaťažením odpadovej 
vody). 
 
 
 
 
ČOV pozostáva z 3 sekcií: mechanické predčistenie, aktivačná zóna, usadzovacia zóna. 
Odpadová voda priteká do ČOV gravitačne prívodnou kanalizáciou, ktorá je zaústená cez vstupné 
potrubie do lapača hrubých nečistôt, kde je vplyvom aerácie časť mechanických nečistôt melnená. 
Lapač je konštruovaný ako odnímateľný plastový kôš a zabezpečuje odlúčenie hrubých nečistôt 
z odpadovej vody. Pre kvalitný a bezporuchový chod zariadenia je nutné zabrániť vstupu 



 

  

veľkých nečistôt (obalový materiál, papierové plienky, novinový papier, hygienické potreby, 
plastový materiál, gumový materiál...), ktoré nie je možné čistením likvidovať. Podiel 
nerozložiteľných nečistôt je nutné likvidovať manuálne. Nerozložiteľný podiel sa likviduje 4 až 6 
krát za rok (početnosť súvisí so stupňom znečistenia odpadovej vody mechanickými nečistotami). 
Odpadová voda zbavená hrubých nečistôt samovoľne prestupuje do aktivačnej zóny, kde prebieha 
proces biologickej degradácie organického zaťaženia. Pre správny priebeh procesu čistenia je 
nevyhnutné zabezpečiť dostatočné množstvo kyslíka a organického zaťaženia. Vzduch je do 
aeračného systému dodávaný membránovým elektromagnetickým dúchadlom. Z aktivačnej zóny 
samovoľne prestupuje voda do usadzovacej zóny,  kde dochádza k oddeleniu aktivovaného kalu od 
vyčistenej vody. Z dna usadzovacej zóny je mamutkovým čerpadlom prečerpávaný do aktivačnej 
zóny vratný odsedimentovaný kal a z jej hladiny sú mamutkovým čerpadlom prečerpávané 
plávajúce mechanické nečistoty do lapača hrubých nečistôt. Vyčistená odpadová voda je cez 
prepadovú hranu gravitačne odvádzaná z ČOV. 
Všetky spôsoby nakladania s vyčistenými vodami je nutné realizovať po dohode s príslušným 
orgánom štátnej vodnej správy. 
 
Vyústenie vyčistenej vody je možné: 
 
 

•  do povrchových vôd, ak je k dispozícii recipient - potok, rieka 

 

 
• do podložia prostredníctvom vsakovacieho objektu v zmysle STN 75 6402 

 

 
 

 

 

•  do akumulačnej nádrže 



 

  

 

c. Možnosti technologického usporiadania ČOV 
Biologická ČOV môže byť podľa spôsobu prítoku odpadovej vody a spôsobu vyústenia vyčistenej 
vody doplnená o ďalšie objekty, čím vznikajú rôzne technologické zostavy. Technologická zostava                   
je potom okrem ČOV tvorená aj akumulačnou nádržou, resp. vsakovacím objektom. 
V prípade nerovnomernosti prítoku odpadovej vody (chatové oblasti, jednozmenné prevádzky, 
nárazové prevádzky) sa pred ČOV musí zaradiť prečerpávacia stanica so systémom adaptívneho 
plnenia do ČOV. Veľkosť nádrže prečerpávacej stanice závisí od denného množstva odpadových 
vôd                   a tým aj od veľkosti ČOV, spravidla sa volí ako 1/3 celkového denného objemu vôd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Osadenie a montáž ČOV 
Montáž malej biologickej ČOV (AQ4-12) v sebe zahŕňa osadenie čistiarne na odberateľom 
pripravenú základovú betónovú dosku s rovinatosťou ± 5 mm a v pripojení na prívodné a odtokové 
potrubie. Montáž vykonáva dodávateľ a je súčasťou ceny ČOV (v trvaní dvoch hodín). Doprava je 
účtovaná podľa skutočne najazdených kilometrov. Ak osadenie ČOV zabezpečuje pre odberateľa 
tretia osoba, táto musí dodržať postup uvedený v realizačných pokynoch. 
 
Montáž zo strany dodávateľa zahŕňa: 

• osadenie ČOV do pripraveného výkopu 

 

 

 

 

           Výkop pre osadenie ČOV  
 
 
 
 



 

  

• pripojenie osadenej prítokovej a stokovej kanalizácie na vstup a výstup z ČOV (v prípade 
potreby použitia redukcií a spojok sú tieto súčasťou ceny ČOV v počte 2 ks – 1 x vstup, 1 x 
výstup) 

• pripojenie elektrozásuvky na pripravený vodič (investor zabezpečí elektrické istenie v rámci 
domového rozvádzača) 

• naplnenie ČOV vodou (odberateľ zabezpečí dostatočné množstvo vody pre naplnenie ČOV)               
a vykonanie vizuálnej kontroly telesa a častí zariadenia (zvary sú skúšané u výrobcu                   
pred expedíciou) 

• nastavenie prevzdušňovacieho systému a mamutkových čerpadiel 

  Nerozložiteľný podiel  

               

 

Povrchová mamutka 

 

  

 

 
 
 

• zaočkovanie aktivovaným kalom 
• spustenie prevzdušňovacieho systému do prevádzky 
• zaškolenie obsluhy (vysvetlenie princípu čistenia, zásad prevádzkovania, pokyny pre údržbu 

zariadenia počas prevádzky) 
• odovzdanie sprievodnej dokumentácie  
• po osadení a spustení ČOV je možné steny obsypať triedenou zeminou. Tento spôsob je 

určený pre minimálne priťažovanie od okolia. Pre ťažšie prevádzkové podmienky a pri 
vysokej hladine  spodnej vody je nutné obetónovanie telesa ČOV (pri oboch spôsoboch 
musí byť kontajner  naplnený vodou – viď. Realizačné pokyny pre malé domové ČOV)  

• zásyp (triedenou zeminou), resp. obetónovanie ČOV, zabezpečí odberateľ  (viď. 
Realizačné pokyny pre malé domové ČOV) - nie je predmetom montážnych úkonov. 

 

e. Pokyny k osadeniu ČOV 
Umiestnenie ČOV na pozemku je potrebné voliť tak, aby k nej bol umožnený prístup a aby boli dodržané 

minimálne - normou stanovené vzdialenosti od budov a vodných zdrojov. 

Základná inštalácia si vyžaduje pripraviť výkop podľa výkopového plánu, alebo projektu, rovnú a hladkú 
betónovú základovú dosku s rovinatosťou ± 5 mm o hrúbke 100 až 200 mm (podľa veľkosti ČOV) a  
vybudovať prítokové aj odtokové potrubie. 

Elektroinštaláciu resp. hlavný prívod je potrebné pripraviť v zmysle realizačných pokynov k jednotlivým 
veľkostiam.  

Zabudovanie mimo spevnenej plochy  
ČOV sa uloží do výkopu a napojí sa potrubie (cez redukcie a presuvky). Po naplnení vodou sa nádrž 

zasypáva triedeným výkopovým materiálom (hlina, ktorá bola vykopaná pri výkopových prácach) za 
podmienok, že neobsahuje kamene a ostré predmety, ktoré by mohli pri zhutňovaní plast mechanicky 
poškodiť. Zásyp sa priebežne zhutňuje tak, aby sa dosiahla stabilita zásypu okolo stien ČOV.                    
Nie je prípustné na zásyp použiť piesok, štrk alebo stavebný odpad. Pri zásype sa nesmú používať stavebné 
mechanizmy. Hornú plochu možno založiť dlažbou do piesku, alebo vrstvou zeminy potrebnou k zatrávneniu. 

 

 

 



 

  

Zabudovanie do spevnených plôch a komunikácii  
Postup osadenia je zhodný ako vo vyššie uvedenom prípade s tým, že teleso nádrže sa neobsypáva, ale 

je nutné ho obetónovať betónovou zmesou, ktorú sa aplikuje po vrstvách do výšky potrebnej na 
vybetónovanie roznášacej dosky. V podkladovom betóne komunikácie sa používajú štandardné liatinové 
poklopy alebo nástavce typu TCR s nosnými rámami pre zabetónovanie a liatinovými poklopmi s nosnosťou 
do 250 kN. 

V takomto prípade je nutné zabezpečiť odvetranie priestoru nad hladinou ČOV, aby bola zabezpečená 
výmena vzduchu pre dúchadlo samostatným vetracím potrubím vyvedeným mimo spevnenú plochu 
a opatreným vetracou mriežkou. 

Zabudovanie do nestabilného podložia (vysoká podzemná voda)  
Za nestabilné podložie môžeme považovať uloženie v piesčitej pôde, pohyblivých pieskoch, rašeline, pri 

vysokej hladine podzemnej vody pri výskyte priesakových vôd. Nebezpečné môže byť rovnako uloženie v 
podkopaných územiach a v priestoroch napr. sanovaných skládok. 
 
V týchto prípadoch je nutné obetónovať celý objekt po vstupné potrubie betónovou zmesou postupne 
po vrstvách, aby nedošlo k deformácií plášťa ČOV. 

POZOR – DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!  
ČOV AQ4-12 je nutné pri obsypávaní, hutnení a betóno vaní vždy naplni ť vodou                  a 
to do maximálnej výšky (po odtokové potrubie).  

 

Poznámka!  
Veká z polyetylénu nie sú vhodné do pochôdznych a viac zaťažených priestorov.                             

Cez dostatočnú pevnosť ide o polyetylénový kryt, ktorý je dostatočne pevný, aby udržal obsluhu ČOV,  ale 
nie je určený na trvalé zaťaženie.  

V pochôdznych a viac zaťažených priestoroch je nevyhnutné použiť liatinové poklopy, alebo ďalšie 
veko nad týmto komplexným konštrukčným prvkom. V takomto prípade je nutné zabezpečiť 
odvetranie priestoru nad hladinou ČOV, aby bola zabezpečená výmena vzduchu pre dúchadlo 
samostatným vetracím potrubím vyvedeným mimo spevnenú plochu a opatreným vetracou 
mriežkou. 

f. Doprava, skladovanie, balenie 
Dopravu ČOV zabezpečuje po dohode jedna zo zmluvných strán. ČOV AQ je dodávaná                         

ako kompaktný celok. Pri skladovaní je nutné zaistiť rovnú a spevnenú plochu, zabrániť možnosti 
mechanického poškodenia a zásahu tretích osôb do úplnosti a celistvosti výrobku. Počas 
skladovania             je nutné zariadenie chrániť pred poveternostnými vplyvmi. Pri teplotách nižších 
ako - 5° C je zakázané manipulovať so zariadením, hrozí jeho poškodenie. 

1 Začiatok prevádzky, odovzdanie do užívania 

Uvedenie zariadenia do prevádzky vykoná dodávateľ v rámci montáže. Zároveň prebehne 
inštruktáž o prevádzkovaní ČOV. V prípade, že uvedenie zariadenia do prevádzky nie je možné 
uskutočniť súčasne s osadením, uskutoční sa po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa 
v náhradnom termíne.  

POZNÁMKA: 

Po spustení zariadenia do prevádzky musí byť produkovaná odpadová voda (splašky).                      
V prípade, že po osadení nie je možné zahájiť prevádzku v dome (nedokončená stavba a 
pod.),  nie je prípustné do čistiarne produkovať splašky. V takomto prípade poškodzujete 
technologické zariadenie v čistiarni. 

 

 


