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1 Úvod 
 
Vstupom do Európskej únie sme sa zaviazali plniť záväzky v oblasti nakladania s odpadovými 
vodami, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii zo dňa 
16.4.2003. Pre Slovenskú republiku sa v oblasti vôd stala záväzná najmä smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES Rámcová smernica o vode. V oblasti čistenia komunálnych 
odpadových vôd sa stala záväzná smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych 
odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady 1882/2003/ES. S ohľadom na vecnú aj ekonomickú náročnosť splnenia podmienok 
smernice boli v prístupových rokovaniach s EÚ dohodnuté pre SR prechodné obdobia. 
Posledné prechodné obdobie Slovenskej republike skončilo 31.12. 2015, čo znamenalo, že od 
1.1. 2016 malo byť odstraňované všetko znečistenie vyprodukované v aglomeráciách nad 2 000 
EO v súlade s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS podľa článkov 3, 4 a 5. 
Z dostupných údajov z roku 2017 je na verejnú kanalizáciu pripojených 67,72 % z celkového 
počtu obyvateľov Slovenskej republiky.  
Podľa posledných dostupných údajov bolo stokovou sieťou odvedených 84,12 % z 
vyprodukovaného znečistenia v aglomeráciách nad 2 000 EO. V aglomeráciách do 2 000 EO 
bolo stokovou sieťou odvedených 26,09 % z vyprodukovaného znečistenia [1].  
Riešenie aglomerácií do 2 000 EO bolo v posledných rokoch odsúvané do úzadia najmä 
z dôvodu obmedzených verejných finančných prostriedkov. Na území aglomerácií do 2 000 EO 
sa nachádzajú povrchové toky, významné zdroje podzemných vôd, ktoré môžu byť využívané 
ako zdroje pitnej vody. Preto je potrebné aj v týchto oblastiach zabezpečiť primerané čistenie 
a odvádzanie odpadových vôd a tým chrániť kvalitu podzemných a povrchových vôd. 
Z toho vyplýva, že v niektorých oblastiach Slovenskej republiky je dôležité hľadať aj iný 
vhodný spôsob čistenia komunálnych odpadových vôd. 
V rámci plánu hlavných úloh na rok 2019 bola vznesená mimoriadna požiadavka na 
vypracovanie štúdie Alternatívne spôsoby čistenia odpadových vôd na Slovensku, ktorá je 
súčasťou opatrenia č. 31 revízie výdavkov na životné prostredie Implementačného plánu na rok 
2019. Cieľom tejto štúdie je prezentovať problematiku prírodných systémov čistenia 
odpadových vôd, posúdiť ich využiteľnosť v menších sídlach s nedostatočne rozvinutou 
technickou infraštruktúrou, formulovať podmienky ich správneho návrhu, výstavby 
a prevádzky. Tieto informácie by mali byť nápomocné pri riešení problematiky 
koreňových/vegetačných ČOV a ich uplatňovania v praxi. 
Táto štúdia je vypracovaná v nadväznosti na správu SAŽP Vyhodnotenie územia SR z hľadiska 

vhodnosti umiestnenia vegetačných čistiarní odpadových vôd. V tejto správe boli určené 
vhodné lokality na budovanie koreňových čistiarní odpadových vôd z hľadiska vybraných 
kritérií a to: nadmorská výška pod 600 m n.m., počet obyvateľov obce pod 500 a prítomnosť 
recipientu. Podľa daných kritérií boli určené za najvhodnejšie, územie Prešovského, 
Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Za najvhodnejšie lokality na budovanie koreňových 
čistiarní odpadových vôd boli určené okresy Medzilaborce, Stropkov, Svidník, Snina, 
Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca, Poltár, Veľký Krtíš, Krupina a Levice [2]. 
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2 Súčasný stav čistenia odpadových vôd na Slovensku 
 
V roku 2017 malo vybudovanú verejnú kanalizáciu (VK) 1 108 obcí, čo predstavuje 38 % z 
celkového počtu obcí SR. Podiel pripojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu podľa okresov 
je znázornený na obrázku 1. Pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu v jednotlivých 
okresoch je značne rozdielna. Najvyšší podiel pripojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu 
bol zaznamenaný v Bratislavskom a Košickom okrese a to až nad 90 %. Naopak najnižší podiel 
pripojených obyvateľov bol zaznamenaný v okresoch Bytča, Komárno, Krupina a Trebišov a to 
menej ako 40 %. Do aglomerácií nad 2 000 EO je začlenených 662 obcí a do aglomerácií do 
2 000 EO je začlenených 2 262. K 31.12.2017 bolo v aglomeráciách nad 2 000 EO evidovaných 
3,90 mil. trvalo bývajúcich obyvateľov (t.j. 71,78 % z celkového počtu obyvateľov Slovenskej 
republiky) a v aglomeráciách do 2 000 EO bolo evidovaných 1,53 mil. trvalo bývajúcich 
obyvateľov (t.j. 28,22 % z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky). Vzhľadom na 
existenciu  menších sídiel, ktoré majú vo väčšine prípadov  nedostatočne rozvinutú technickú 
infraštruktúru a v obciach patriacich do aglomerácií do 2 000 EO, sa bude v ďalších častiach 
štúdie riešená problematika alternatívnych systémov odvádzania a čistenia odpadových vôd 
dotýkať predovšetkým týchto obcí. Samozrejme, sa môže týkať aj obcí patriacich do 
aglomerácií nad 2 000 EO, ale to len v prípade, že výstavba VK by nepredstavovala prínos pre 
životné prostredie alebo by vyžadovala neprimerane vysoké náklady. 

 
Obr. 1 Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v roku 2017 
 
Súčasný stav v odvádzaní a čistení odpadových vôd v týchto obciach odpovedá historickému 
vývoju, ekonomike, vývoju a aplikácii nových technológií a opotrebovaniu strojno-
technologických zariadení. Výstavba VK a ČOV v týchto obciach výrazne zaostáva za stavom 
na celom území SR. V roku 2017 bolo na VK pripojených 412 908 trvalo bývajúcich 
obyvateľov (t.j. 26,91 % z celkového počtu obyvateľov z aglomerácií do 2 000 EO). Prehľad 
o pripojenosti obyvateľov na VK v týchto aglomeráciach je znázornený na obrázku 2. Najvyšší 
podiel pripojených obyvateľov na VK bol zaznamenaný v okresoch Bratislava V (98,48 %), 
Kysucké Nové Mesto (97,08 %), Košice I (96,11 %), Košice IV (96,72 %) a Košice II (88,17 
%). Naopak najnižší podiel pripojených obyvateľov na VK bol evidovaný v okresoch Bánovce 
nad Bebravou (6,67 %), Nové Zámky (5,51 %), Komárno (5,23 %) a Medzilaborce (2,23 %). 
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V okresoch Kysucké Nové Mesto, Košice I, Košice II, Košice IV, Čadca a Bratislava V mali 
obce z aglomerácií do 2 000 EO zabezpečené čistenie odpadových vôd na 100 %. Naopak v 
okrese Skalica malo zabezpečené čistenie odpadových vôd na ČOV iba 1 471 obyvateľov z 10 
247 obyvateľov trvalo bývajúcich v týchto obciach (14,36 % pripojenosť obyvateľov na VK). 
Z celkového počtu 2 047 aglomerácií do 2 000 EO až 1 430 nemá vybudovanú verejnú 
kanalizáciu. Jedná sa o 1 547 obcí a 805 747 obyvateľov s trvalým pobytom v obciach patriacich 
do týchto aglomerácií [3]. 

 
Obr. 2 Podiel pripojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu v obciach patriacich do 
aglomerácií do 2 000 EO podľa okresov za rok 2017 
 
Nízka miera výstavby stokových sietí a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO súvisí s 
nedostatkom finančných prostriedkov ale tiež veľkým počtom malých obcí, vysokou 
investičnou náročnosťou výstavby stokových sietí, rozptýlenosťou stavieb v malých obciach. 
Tieto obce čerpali financie z eurofondov len minimálne (napr. z IROP, Nórsky finančný 
mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus atď.). V súčasnosti im poskytuje financie aj 
Environmentálny fond, avšak prioritne na dokončenie rozostavaných stavieb verejných 
vodovodov a kanalizácií. Hlavný problém, ktorý sa v súčasnosti dostáva na povrch, je relatívne 
slabá pripojenosť a odkanalizovanie obyvateľstva v obciach s vybudovanou verejnou 
kanalizáciou, kde zohráva svoju úlohu finančný aspekt. Nízka pripojenosť obyvateľov v týchto 
obciach na stokové siete je spôsobená najmä vysokým podielom ekonomicky slabšieho 
obyvateľstva.  
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3 Právna úprava 
 
Smernica Rady 91/271/EHS [4], zohráva významnú úlohu v nakladaní s komunálnymi 
odpadovými vodami a v ochrane recipientu (povrchových vôd) a vodnej zložky životného 
prostredia. V tejto smernici je zadefinovaný pojem „aglomerácia“, ktorý je plne 
implementovaný aj v slovenskej právnej úprave. Smernica Rady 91/271/EHS pokrýva 
predovšetkým riešenie aglomerácií s veľkosťou nad 2000 EO. V pracovnom dokumente ku 
smernici sa nachádza taktiež časť, ktorá popisuje aj aglomerácie, ktoré majú menej ako 2000 
EO a nemajú stokovú sieť a jednotlivé obydlia, ktoré sú situované na vidieku (t.j. mimo 
aglomerácií spadajúcich pod smernicu) v znení [5]: 

(1) „Mimo hraníc dostatočne koncentrovaných oblastí (t.j. aglomerácií), pre jednotlivé obydlia 

vo vidieckych oblastiach, malé usadlosti a riedko osídlené regióny, ako aj v aglomeráciách 

menších ako 2000 EO bez zberného systému/stokovej siete, je bežnou praxou, že určité malé 

usadlosti alebo osamotené domy sú vybavené individuálnymi systémami pre zber a čistenie 

odpadových vôd. Potom môžu byť odpadové vody čistené lokálne alebo prepravované na ČOV. 

(2) Tieto systémy nespadajú pod pôsobnosť smernice Rady 91/271/EHS. Táto situácia by 

nemala byť z tohto dôvodu zamieňaná s „individuálnymi alebo inými vhodnými systémami 

(IAS)“ podľa posledného odseku článku 3(1).  

(3) Vypúšťanie odpadových vôd vznikajúcich v oblastiach mimo aglomerácií 

a v aglomeráciách s menej ako 2000 EO bez stokovej siete by však malo umožniť dodržanie 

relevantných kvalitatívnych cieľov recipientov a relevantné ustanovenia iných smerníc 

spoločenstva. Dôležité príklady, vrátane ustanovení smernice 2000/60/EC, ktorou sa stanovuje 

rámec pre pôsobnosť opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva a smernice 

80/38/EEC o ochrane podzemných vôd pred znečistením, spôsobeným niektorými  

nebezpečnými látkami. 

Z tohto dôvodu, aj keď  je škála zariadení pre nakladanie s odpadovými vodami vyňatá 

z dosahu smernice, pretože sa vyskytujú mimo aglomerácií, pokrytých článkom 3(1) (t.j. 

aglomerácie s menej ako 2000 EO), treba mať na pamäti, že je dôležitou výzvou  zaistiť to,  aby 

takéto zariadenia (ako je použitie septikov, žúmp atď.) nespôsobovali znečistenie vôd.         

(4) V situáciách, na ktoré sa smernica nevzťahuje, je potrebné pri hodnotení vhodnosti 

systémov pre nakladanie s odpadovými vodami zvážiť dôležité faktory, vrátane návrhu septiku 

(v Slovenskej republike nie je použitie septiku považované za dostatočné čistenie odpadových 
vôd), hustoty umiestnenia septikov, typu pôdy, výšky hladiny podzemnej vody, zraniteľnosti 

podložia a zariadenia pre údržbu a odstraňovanie kalu. Okrem toho, niektoré riešenia nemusia 

byť bezpečné z hľadiska hygieny. Tomu je tak najmä v prípade, keď sú neuzatvorené systémy 

umiestnené v akejkoľvek hustote. 

(5) Systémy pre nakladanie môžu byť niekedy označované ako septiky, netesniace žumpy alebo 

žumpy. Tieto systémy nereprezentujú uzavreté systémy a niekedy sú to veľmi primitívne 

zariadenia, ktoré umožňujú priesak odpadových vôd do životného prostredia. Organické 

splašky/odpad sú rozkladané baktériami a v nádrži sedimentujú. Odtok z nádrže odteká do pôdy 

a kal je periodicky odťahovaný. 

(6) Niektoré systémy ako sú prefabrikované septiky (EN 12566-1) a balené čistiarne 

odpadových vôd (EN 12566-3) sú predmetom európskych štandardov. Tieto štandardy boli 

pripravené podľa Mandátu M/118. „Wastewater enginnering products“  CEN pre Európsku 

komisiu a Európske združenie pre voľný obchod vo vzťahu k smernici 89/106/EEC. Ďalšie 

štandardy a CEN technické správy, týkajúce sa malých systémov pre čistenie odpadových vôd 

do 50 EO  sú v príprave. 
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(7) V prípade, že sú malé usadlosti (s menej ako 2000 EO) vybavené zbernými 

systémami/stokovými sieťami, je na ne aplikovaný článok 7 o vhodnom/primeranom čistení.“ 

 

Základným zákonom, ktorý v Slovenskej republike vytvára podmienky pre všestrannú ochranu 
vôd, zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd, účelné, hospodárne a trvalo udržateľné 
využívanie vôd ako i pre bezpečnosť vodných stavieb je zákon č. 364/2004 Z.z o vodách o 
zmene zákona SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
[6].  
Tento zákon definuje aj stavby, ktoré sú považované za vodné stavby, v § 52, odseku 1, písmeno 
e) v znení „Vodnými stavbami sú stavby, prípadne ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie 

vôd alebo iné nakladanie s vodami. Vodnými stavbami sú najmä stavby stôk, stokové siete 

vrátane objektov na nich, čistiarne odpadových vôd a iné stavby určené na zneškodňovanie 

odpadových vôd a osobitných vôd a na ich vypúšťanie do povrchových vôd, podzemných vôd 

alebo do banských vôd a stavby určené na predchádzajúce čistenie odpadových vôd pred ich 

vypúšťaním do verejnej kanalizácie, ...“  

V zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách je upravený aj spôsob odvádzania a čistenia komunálnych 
odpadových vôd. Podľa aktuálne platného znenia § 36, ktorý upravuje vypúšťanie odpadových 
vôd do povrchových vôd, odstavca 1, 2, 3, 4 a 8 platí, že 

„(1) Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných 

vôd musia prejsť čistením, ktorým sa zabezpečia spôsobom podľa odsekov 2 a 3 požadované 

limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia týchto vypúšťaných vôd v závislosti od veľkosti zdroja 

znečistenia. 

(2) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných 

obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba 

verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane 

vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa 

dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne 

odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení 

pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy a pri malých čistiarňach odpadových 

vôd orgán štátnej vodnej správy. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo 

vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu, pričom tieto musia byť 

zneškodňované v čistiarni odpadových vôd. 

(3) Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších 

ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez 

primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem 

verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, 

ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových 

vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a 

podzemné vody v súlade s § 5. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo 

vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu, pričom tieto musia byť 

zneškodňované v čistiarni odpadových vôd. 

(4) Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa 

odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do 

prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten, 

kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom 

do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť 

doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže 

vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa 
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osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o 

odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko 

a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia 

žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd 

vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. 

(5) Pri povoľovaní vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd je orgán 

štátnej vodnej správy s ohľadom na reguláciu emisií viazaný ustanovenými ukazovateľmi 

vyjadrujúcimi stav povrchových vôd, limitnými hodnotami znečistenia v odpadových vodách a 

osobitných vodách a požiadavkami na kvalitu povrchových vôd, pričom prihliada na potrebu 

a) zabezpečenia vyhovujúceho stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodných 

ekosystémov, ochranu rybárstva a na vodu viazaných krajinných ekosystémov, 

b) znižovania znečistenia odpadových vôd v mieste ich vzniku a možnosti opätovného 

používania odpadových vôd.“ 

Pre vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd je potrebné 
povolenie na osobitné užívanie vôd, čo vyplýva zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov, § 21, odstavec 1, písmeno c). Podľa odstavca 2, písmena d) platí 

„(2) na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd určí miesto a 

spôsob ich vypúšťania, množstvo vypúšťaných odpadových vôd, osobitných vôd alebo 

geotermálnych vôd a prípustné hodnoty znečistenia podľa jednotlivých ukazovateľov (ďalej len 

„prípustná hodnota znečistenia“) s výnimkou vypúšťania odpadových vôd z odľahčovacích 

objektov podľa § 36 ods. 13 a vypúšťania vôd do toho istého hydrogeologického kolektora 

podľa § 37 ods. 7; pri vypúšťaní odpadových vôd aj povinnosť sledovať kvalitatívne a 

kvantitatívne hodnoty a oznamovať výsledky tohto sledovania orgánu štátnej vodnej správy.“ 

Povolenie sa vydáva na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov, § 21, odstavec 4 na časovo obmedzené obdobie, pre vypúšťanie odpadových vôd do 
povrchových vôd najviac na 10 rokov, pre vypúšťanie do podzemných vôd najviac na 6 rokov. 
Na základe odstavca 5 môže orgán štátnej vodnej správy platnosť tohto povolenia predĺžiť, ak 
sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané. 
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4 Spôsoby čistenia odpadových vôd 
 
Prírodné a konvenčné čistiarne odpadových vôd vychádzajú z rovnakých princípov a v podstate 
využívajú tie isté procesy pokiaľ ide o čistenie komunálnych odpadových vôd a čiastočne aj 
odpadových vôd z poľnohospodárstva. Fyzikálne, chemické aj bakteriologické a biologické 
procesy čistenia sú prítomné u obidvoch spôsobov čistenia. Zintenzívnenie týchto procesov na 
konvenčných ČOV spočíva hlavne vo zvýšení koncentrácie mikroorganizmov a prispôsobení 
fyzikálno-chemických podmienok kultivácie, za využitia technologických zariadení akými sú 
dúchadlá, čerpadlá, kompresory, ale aj programovateľné mikroprocesorové riadenie. Čo robí 
tieto systémy závislé na nepretržitej dodávke energie a vytvára priestor pre poruchovosť. 
Takéto čistiarne sú veľmi citlivé na nerovnomerné zaťaženie na prítoku alebo prípadné 
nárazové zaťaženie. Zatiaľ čo pri prírodných ČOV sa čistiace procesy realizujú čo najviac 
prirodzene za využitia gravitačného prúdenia OV, pomalých prietokov a veľkých dôb zdržania 
odpadovej vody. Podmienky pre pôsobenie baktérií sa vytvárajú vo filtračnom lôžku, kde sa 
usádzajú a vytvárajú pestrú biocenózu. Potrebné okysličenie sa nevytvára umelo ale tiež 
prirodzene využitím schopnosti vyšších vodných a mokraďových rastlín. Na koreňových ČOV 
sa nevyskytujú len organizmy podieľajúce sa priamo na čistiacom procese ale aj organizmy 
ktoré ich podporujú, vytvárajú im vhodné podmienky a spoločne vytvárajú oveľa stabilnejší a 
na vonkajšom prostredí nezávislejší systém čistenia, ktorý je za vhodných podmienok schopný 
autoregulácie.  
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5 Koreňové čistiarne odpadových vôd 
 
Koreňová čistiareň odpadových vôd patrí medzi prírodné čistiarne, pretože na odstraňovanie 
znečisťujúcich látok v odpadovej vode sú využívané prirodzené biochemické procesy, ktoré 
bežne prebiehajú vo vodnom a mokraďnom prostredí. Koreňová čistiareň je umelo vytvorený 
mokraďový systém, ktorý využíva samočistiace vlastnosti mokradí na čistenie odpadovej vody. 
V porovnaní s inými technológiami čistenia odpadových vôd majú tieto systémy nízke 
požiadavky na prevádzku a údržbu, sú robustné a ich výkon je menej náchylný na zmeny 
vstupov. Koreňové čistiarne nachádzajú uplatnenie hlavne pri: 
 

• čistení splaškových odpadových vôd jednotlivých domov,  
• čistení splaškových odpadových vôd hotelov, rekreačných zariadení a letných táborov,  
• čistení a dočistení splaškových vôd menších obcí, 
• dočistení odpadových vôd pri ich situovaní za malými mechanicko-biologickými 
čistiarňami,  

• čistení odpadových vôd zo školských zariadení, rôznych sociálnych ústavov a pod.,  
• čistení odpadových vôd z malých priemyselných závodov,  
• dočistení znečistených povrchových vôd,  
• čistení priesakovej vody zo skládok komunálneho odpadu,  
• čistení organických nízko zaťažených poľnohospodárskych odpadových vôd. 

 
Koreňové ČOV možno rozdeliť na systémy povrchového a podpovrchového toku. Čistiarne s 
podpovrchovým tokom sa v závislosti od smeru toku delia na koreňové čistiarne odpadových 
vôd s horizontálnym tokom (HF) a vertikálnym tokom (VF). Na odstránenie tuhých 
znečisťujúcich látok, aby sa zabránilo upchatiu filtra, je potrebné dôkladné mechanické 
predčistenie. Boli tiež zavedené a úspešne aplikované umelé mokrade VF na čistenie odpadovej 
vody zbavenej hrubých nečistôt. Tieto tzv. „french VF wetlands“ poskytujú čistenie 
odpadových vôd a spracovanie kalov v jednom systéme, a tak šetria stavebné náklady, pretože 
primárne čistenie odpadových vôd nie je potrebné. Umelé mokrade s povrchovým tokom 
(FWS) sú husto zarastené jednotky, v ktorých voda tečie nad koreňovým systémom. Mokrade 
FWS sa všeobecne používajú na terciárne čistenie odpadových vôd. Stručný opis jednotlivých 
umelých mokradí je uvedený nižšie: 
 
HF mokrade  
• Odpadová voda tečie horizontálne cez filtračný materiál, čím sa hladina vody udržuje pod 
povrchom. 
• Dochádza tu najmä k anaeróbnym degradačným procesom. 
• Používajú sa mokraďné rastliny. 
• Používajú sa na sekundárne alebo terciárne čistenie. 
 
VF mokrade 
• Odpadová voda sa pulzne napúšťa na povrch filtra a preteká vertikálne cez filter. 
• Pri pulznom dávkovaní odpadovej vody sa vzduch dostáva do filtračného lôžka, takže 
dochádza hlavne k procesom aeróbnej degradácie. 
• Používajú sa mokraďné rastliny. 
 
French VF mokrade 
• Sú to mokrade VF na čistenie odpadovej vody zbavenej hrubých nečistôt. 
• Dva stupne mokradí fungujú aj sériovo a aj paralelne. 
• Poskytujú integrované spracovanie kalov a čistenie odpadových vôd v jednom kroku. 
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• Nevyžaduje sa žiadne primárne čistenie. 
 
Umelé mokrade s povrchovým tokom (FWS) 
• Podobajú sa prírodným mokradiam. 
• Vyžadujú veľkú plochu povrchu, sú spravidla mierne zaťažené. 
• Môžu sa použiť rôzne rody rastlín: a) vynorené: Typha, Phragmites, Scirpus, b) ponorené: 
Potamogeon, Elodea atď., c) plávajúce: Eichornia (vodný hyacint), Lemna (žaburinka). 
• Používajú sa hlavne na terciárne čistenie/dočistenie. 
 
V porovnaní s inými systémami úpravy majú mokrade na čistenie odpadových vôd väčšie 
nároky na plochu, ale menšie nároky na externú energiu a na prevádzku a údržbu. Ak to 
umožňujú spádové pomery, môžu sa koreňové ČOV prevádzkovať bez čerpadiel, a teda bez 
akéhokoľvek externého prívodu energie. Umelé mokrade sú robustné a tolerantné voči 
kolísajúcim prietokom a koncentráciám, preto sú zvlášť vhodné na použitie ako malé 
decentralizované systémy čistenia odpadových vôd. 
 
Tabuľka 1 sumarizuje účinnosť odstraňovania, ktorá sa dá očakávať pri typických návrhoch 
štyroch hlavných typov mokradí určených na čistenie odpadových vôd. Pre každý zo štyroch 
hlavných typov existuje veľké množstvo modifikácií, ktoré môžu viesť k vyššej účinnosti 
odstraňovania znečisťujúcich látok. 
 
Tab. 1 Očakávané účinnosti odstraňovania jednotlivých ukazovateľov znečistenia pri hlavných 
typoch mokradí určených na čistenie odpadových vôd 
 
Parameter HF VF French VF FWS 
stupeň čistenia sekundárne sekundárne kombinácia primárnej 

a sekundárnej 
terciárne 

celkové NL > 80 % > 90 % > 90 % > 80 % 
organické látky > 80 % > 90 % > 90 % > 80 % 
amoniakálny dusík 20 -30 % > 90 % > 90 % > 80 % 
celkový dusík 30 -50 % < 20 % < 20 % 30 -50 % 
celkový fosfor (dlhé 
obdobie) 

10 -20 % 10 -20 % 10 -20 % 10 -20 % 

koliformné baktérie 2 log10 2 - 4 log10 1 - 3 log10 1 log10 
 

5.1 Procesy odstraňovania znečisťujúcich látok a patogénov na koreňových ČOV 
 
Koreňové ČOV sú komplexné systémy čistenia odpadových vôd, ktoré majú rozmanitú skupinu 
ciest na odstraňovanie znečisťujúcich látok a patogénov. Na rozdiel od iných konvenčných 
systémov čistenia odpadových vôd, v ktorých sú procesy odstraňovania optimalizované sériou 
samostatných úkonov navrhnutých na špecifický účel, v jednom alebo dvoch reaktoroch 
prebieha súčasne niekoľko ciest odstraňovania. Pri koreňových ČOV zohrávajú mokraďové 
rastliny niekoľko dôležitých úloh. Ich korene a paskorienky poskytujú predovšetkým miesta 
pripojenia pre mikrobiálne biofilmy, ktoré zvyšujú biologickú aktivitu na jednotku plochy. 
Rozptyľujú tok, obmedzujú hydraulické skratovanie a môžu tiež uvoľňovať malé množstvá 
kyslíka a organických zlúčenín uhlíka do koreňovej matrice, čím podporujú aeróbne aj anoxické 
mikrobiálne procesy. Jedinečnou vlastnosťou koreňových ČOV je ich schopnosť podporovať 
rozmanité konzorcium mikróbov: obligátne aeróbne, fakultatívne a obligátne anaeróbne 
mikroorganizmy, čo prispieva k vysokej účinnosti koreňových ČOV. Heterogénne rozdelenie 
redoxných podmienok je spôsobené niekoľkými faktormi: najmä prítomnosťou koreňového 
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systému makrofytov a vo filtroch s vertikálnym tokom kolísaním hladiny vody spôsobeným 
cyklickými režimami toku. Hlavné cesty odstraňovania znečisťujúcich látok na týchto ČOV sú 
v tabuľke 2. 
 
Tab. 2 Hlavné mechanizmy odstraňovania znečisťujúcich látok prebiehajúce na koreňových 
ČOV 
Parameter Hlavné mechanizmy odstraňovania 
Nerozpustné 
látky 

sedimentácia; filtrácia 

Organické 
látky 

sedimentácia a filtrácia pri odstraňovaní nerozpustných organických 
látkach; 
biologická degradácia (aeróbna/anaeróbna) pri odstraňovaní 
rozpustených organických látok 

Dusík Amonifikácia a následná nitrifikácia a denitrifikácia; absorpcia rastlín; 
vývoz prostredníctvom zberu biomasy 

Fosfor Adsorpciou na filtračný materiál; zrážaním; absorpcia rastlín; vývoz 
prostredníctvom zberu biomasy 

Patogény Sedimentácia; filtrácia; prirodzený úhyn; predácia 
 
Organické látky 
 
Organické látky je možné klasifikovať a merať mnohými spôsobmi. V odpadovej vody sa 
nachádzajú nerozpustné a rozpustné organické látky. Mechanizmus odstraňovania týchto látok 
je rozdielny a závisí od úpravy koreňovej ČOV. Chemická spotreba kyslíka (CHSK)  a 
biochemická spotreba kyslíka (BSK) sú hlavné analytické metódy na meranie organického 
znečistenia. Základným mechanizmom odstraňovania rozpustených organických látok je 
biologická degradácia. 
 
Organické častice v odpadových vodách sú odstraňované predovšetkým fyzikálnymi procesmi, 
ako je filtrácia a sedimentácia. Tieto odseparované častice sa akumulujú a podliehajú 
hydrolýze, čím sa vytvára ďalšie množstvo rozpustených organických zlúčenín, ktoré sa môžu 
ďalej hydrolyzovať alebo degradovať vo filtračnom lôžku. Akumulácia tuhých znečisťujúcich 
látok vo filtračnom lôžku je typickou črtou koreňových ČOV a je jedným z hlavných dôvodov 
upchávania filtrov. Medzi ďalšie zdroje tuhých organických látok patrí rast biofilmu a 
akumulácia rastlín a mikrobiálnych úlomkov.  
 
Mikróby prítomné vo filtračnom lôžku vyvolajú chemickú reakciu, pri ktorej sa elektróny 
prenášajú z organickej hmoty (elektrónový donor) na špecifickú zlúčeninu (akceptor 
elektrónov), pričom dochádza k uvoľňovaniu energie na rast buniek. Špecifická dráha je 
zvyčajne definovaná elektrónovým akceptorom. Hlavné procesy, ktoré prebiehajú na 
koreňových ČOV sú: aeróbna mikrobiálna respirácia, pričom je kyslík elektrónový akceptor a 
oxidom uhličitý je hlavným produkt; denitrifikácia dusičnanov a dusitanov ako elektrónovým 
akceptorom a plynným dusíkom a oxidom uhličitým ako hlavnými produktmi; redukcia síranov 
ako akceptorov elektrónov a sulfidov a oxidu uhličitého ako hlavných produktov a 
metanogenéza, v ktorej je organická hmota súčasne elektrónovým akceptorom a donorom a 
oxid uhličitý a metán sú primárnymi produktmi. Každá cesta má optimálny redoxný potenciál, 
a preto môže byť aktívna v rôznych častiach filtračného lôžka. 
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Dusík 
 
Dusík existuje v mnohých formách a rôzne vzájomne súvisiace procesy ho prevádzajú z jednej 
formy na druhú v komplexnom systéme nazývanom cyklus dusíka. V odpadovej vode sa dusík 
nachádza vo forme organické a amoniakálneho dusíka. Na ČOV sa očakáva konverzia na 
dusičnany (menej toxická forma dusíka), ale stále viac jurisdikcií očakáva odstránenie 
celkového dusíka z odpadovej vody. Prakticky všetky dráhy dusíkového cyklu sú aktívne v 
koreňových ČOV, vrátane mineralizácie (amonifikácie), vyparovania amoniaku, nitrifikácie, 
denitrifikácie, absorpcie rastlín a mikróbov, fixácie dusíka, redukcie dusičnanov, anaeróbnej 
oxidácie amoniaku, adsorpcie, desorpcie. Predpokladá sa však, že iba niektoré z týchto ciest 
významne prispievajú k transformácii a odstraňovaniu dusíka. Všeobecne platí, že mikrobiálne 
vyvolané transformácie dusíka, ktoré prebiehajú na konvenčných ČOV, dominujú aj 
v koreňových čistiarňach odpadových vôd, pričom v obmedzenej miere sú prítomné aj sorpcia 
a absorpcia rastlín. Najvýznamnejšie procesy odstraňovania dusíka v odpadových vodách na 
koreňových ČOV sú: amonifikácia, nitrifikácia, denitrifikácia, sorpcia a príjem rastlinami. 
 
Amoniafikácia spočíva v premene organického dusíka na amoniak prostredníctvom 
extracelulárnej aktivity enzýmov vylučovaných mikroorganizmami. Amonifikácia sa považuje 
za nevyhnutný prvý krok na premenu dusíka na dusičnany a následné odstránenie dusíka, ale 
zriedka je obmedzujúcim krokom na odstránenie celkového dusíka. 
 
Nitrifikácia je biochemická oxidácia amoniakálneho dusíka na dusitany a dusičnany pomocou 
chemolitotrofných baktérií. Hlavnou výhodou filtrov s vertikálnym tokom je vysoká kyslíková 
kapacita, a tým aj ich schopnosť nitrifikovať. Vo filtroch s horizontálnym tokom len 
v minimálnej miere prebieha nitrifikácia, čo je často limitujúcim krokom k odstráneniu dusíka 
v týchto filtroch. Samotná nitrifikácia je proces premeny a nemá za následok odstránenie 
dusíka, pokiaľ nie je primerane spojená s denitrifikáciou. 
 
Denitrifikácia je hlavným procesom odstraňovania dusíka z koreňovej ČOV ide o biochemickú 
redukciu dusičnanov na oxidy dusíku a ďalej na plynný dusík. Denitrifikácia prebieha za 
anoxických podmienok za účasti chemoorganotrofných fakultatívne anaeróbnych 
mikroorganizmov.  Pri sekundárnom čistení je často ťažké dosiahnuť denitrifikáciu vo 
filtračných lôžkach z dôvodu nedostatku organických látok potrebných na denitrifikáciu. Filtre 
s vertikálnym tokom majú vysokú kyslíkovú kapacitu a preto je v nich ťažké dosiahnuť 
anoxické podmienky. Preto tento typ filtrov odstraňuje malé množstvo celkového dusíka, 
nakoľko na odtoku sú vysoké koncentrácie dusičnanov. Filtre s horizontálnym tokom môžu do 
určitej miery odstrániť celkový dusík, ale odpadová voda na odtoku obsahuje vysoké 
koncentrácie amoniakálneho dusíka. Medzi faktory ktoré ovplyvňujú rýchlosť denitrifikácie, 
patrí okrem iného množstvo rozpusteného kyslíka, pH, redoxný potenciál, typ média a 
koncentrácia organických látok. 
Krátko po spustení systému sa môže dosahovať úplné odstraňovanie dusíka, sorpciou na 
filtračný materiál. Sorpčná kapacita filtračných médií je však obmedzená a po jej vyčerpaní 
dochádza už len k minimálnej sorpcii. Kapacita je riadená veľkosťou častíc média a chemickým 
zložením. Na predĺženie sorpčnej kapacity systému je možné použiť špecifické médiá s vyššou 
sorpčnou kapacitou amoniaku, ako je napr. zeolit. 
 
Mylná predstava spočíva v tom, že rastliny odstraňujú väčšinu dusíka v koreňových ČOV. 
Makrofyty ukladajú dusík vo svojom tkanive a rast rastlín má za následok odstránenie dusíka v 
rozmedzí od 0,2 do 0,8 g N/m2.d, v závislosti od druhov makrofytov. Časť tohto uloženého 
dusíka môže byť odstránená pravidelným zberom nadzemnej biomasy, avšak načasovanie 
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zberu je dôležité, pretože rastliny translokujú dusík medzi nadzemné a podzemné tkanivo v 
závislosti od ročného obdobia. Ak sa rastliny nezbierajú, nedochádza k žiadnemu odstráneniu 
dusíka, pretože všetok dusík v rastlinnom tkanive sa nakoniec uvoľní počas rozkladu rastlinnej 
biomasy. 
 
Fosfor 
 
Fosfor sa v odpadových vodách nachádza vo forme organického fosforu a ortofosforečnanov, 
ale väčšina organického fosforu sa premieňa na ortofosforečnany ako súčasť degradácie 
organických látok. Mechanizmy, ktoré sa podieľajú na odstraňovaní fosforu na koreňových 
ČOV sú: chemické zrážanie, sedimentácia, sorpcia a rast a príjem mikróbmi. Bohužiaľ, väčšina 
z týchto procesov je pomalá alebo neaktívna, pokiaľ sa na zlepšenie abiotických procesov 
nepoužívajú špeciálne médiá. Podobne ako v prípade dusíka, rastliny začleňujú do svojej 
biomasy fosfor, ale to môže byť mechanizmus odstraňovania iba vtedy, ak sa rastliny zbierajú. 
Fosfor je na koreňových ČOV odstraňovaný predovšetkým sorpciou na filtračný materiál, aj to 
kým nedôjde k vyčerpaniu sorpčnej kapacity. Zvýšenie sorpčnej kapacity sa dá dosiahnuť 
použitím tzv. reaktívnych médií vo filtračných lôžkach. Bežne sa však fosfor odstraňuje 
chemickým zrážaním. 
 
Patogény 

Odstránenie patogénov na koreňových ČOV je mimoriadne zložité opísať v dôsledku rôznych 
procesov, ktoré môžu viesť k ich odstráneniu alebo inaktivácii baktérií, vírusov, prvokov alebo 
parazitov. Technológia koreňových ČOV ponúka vhodnú kombináciu fyzikálnych, chemických 
a biologických mechanizmov potrebných na odstránenie patogénnych organizmov. Fyzikálne 
procesy zahŕňajú filtráciu a sedimentáciu a chemické procesy zahŕňajú oxidáciu a adsorpciu na 
organickú hmotu. Procesy biologického odstraňovania zahŕňajú uvoľňovanie kyslíka a 
bakteriálnu aktivitu v koreňovej zóne (rhizosféra), ako aj agregáciu a retenciu v biofilmoch, 
prirodzený úhyn, predáciu a súťaženie o obmedzené množstvo živín alebo stopových prvkov. 
Väčšina dostupných údajov o schopnosti koreňových ČOV odstraňovať patogény je zameraná 
na fekálne indikačné organizmy. Všeobecne sa uznáva, že koreňové ČOV dokážu odstrániť až 
3 log10 jednotiek indikátorov fekálnych baktérií. 
 
Mikropolutanty 
 
V posledných rokoch sa odstraňovanie mikropolutantov stalo predmetom významného záujmu. 
Čistiarne odpadových vôd sa v súčasnosti hodnotia aj z hľadiska schopnosti odstraňovať určité 
skupiny chemikálií vrátane farmaceutických výrobkov, výrobkov osobnej starostlivosti, 
steroidných hormónov, povrchovo aktívnych látok, priemyselných chemikálií a pesticídov. 
Tieto chemikálie sa súhrnne označujú ako mikropolutanty alebo vznikajúce organické 
kontaminanty. V súčasnosti sú tieto chemikálie definované ako prioritné látky v nariadeniach 
na celom svete, napr. v prílohe II k smernici 2008/105/ ES v EÚ (Európska komisia, 2008) [7]. 
V posledných dvoch desaťročiach vedci skúmali výskyt mikropolutantov v odpadových 
vodách, aby zistili, či a ako sú odstraňované rôznymi systémami čistenia. Tradičné systémy 
čistenia odpadových vôd (systémy s aktivovaným kalom, membránové bioreaktory a najmä 
pokročilé oxidačné procesy) boli predmetom veľkého počtu štúdií [8]. Vzhľadom na rôzne 
vlastnosti (napr. hydrofóbnosť a biologická odbúrateľnosť) a nízke koncentrácie je 
odstraňovanie mikropolutantov v súčasných čistiarňach odpadových vôd bežne variabilné a 
často neúplné [9]. 
Skúsenosti ukazujú, že koreňové ČOV, hoci nie sú určené na tento účel, dokážu odstraňovať 
mikropolutanty. Bola skúmaná účinnosť odstraňovania liečiv na koreňových ČOV. Koreňové 



16 
 

ČOV vykazovali vyššiu účinnosť odstraňovania študovaných liečiv v porovnaní 
s konvenčnými čistiarňami odpadových vôd. Najvyššiu účinnosť odstraňovania väčšiny 
sledovaných látok vykazovali filtre s vertikálnym tokom [8,10]. Podobný trend bol 
zaznamenaný v prehľade výkonnosti koreňových ČOV pri odstraňovaní výrobkov osobnej 
starostlivosti [11]. 
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že koreňové ČOV odstraňujú rôzne mikropolutanty, ktoré 
sú zvyčajne prítomné v komunálnych odpadových vodách. V prípade mnohých látok majú 
koreňové ČOV vyššiu účinnosť odstraňovania v porovnaní s konvenčnými ČOV. Je to hlavne 
preto, že biofilmy v koreňových čistiarňach odpadových vôd spolu vytvárajú  aeróbne-
anoxické-anaeróbne mikroprostredie a v porovnaní s konvenčnými technológiami tu je dlhý 
„vek kalu“. Oba faktory uľahčujú degradáciu komplexnejších organických molekúl, ako sú 
mikropolutanty.  
 

5.2 Úloha rastlín  v koreňových ČOV 
 
Koreňové čistiarne odpadových vôd sú vysadené rastlinami makrofytov, ktoré sa bežne 
vyskytujú v prírodných mokradiach alebo v plytkých riekach v regióne. Rastliny sú podstatnou 
súčasťou vybudovanej čistiarne. Sú esteticky príjemné a do zastavaného priestoru dodávajú 
zeleň. Slúžia ako prostredie pre zvieratá, ako sú vtáky a žaby, a pôsobia ako miestny „zelený 
priestor“. Rastliny hrajú dôležitú úlohu v procese čistenia odpadových vôd. Poskytujú vhodné 
prostredie pre mikrobiálny rast a významne zlepšujú prenos kyslíka do koreňovej zóny, ktorá 
je súčasťou filtračného lôžka. Okrem toho v studených klimatických podmienkach poskytuje 
odumretá rastlinná biomasa „izolačnú vrstvu“, ktorá má pozitívny vplyv na prevádzku 
koreňových ČOV v zime. 
Účinky rastlín, ktoré prispievajú k procesom čistenia odpadových vôd na koreňových ČOV sú: 
 

• Koreňový systém udržuje hydraulickú vodivosť hrubého pieskového substrátu. 
 
• Rastliny uľahčujú rast bakteriálnych kolónií a iných mikroorganizmov, ktoré tvoria 

biofilm pripojený k povrchu koreňov a častíc substrátu. 
 

• Rastliny dopravujú kyslík do koreňovej zóny, aby mohli korene prežiť v anaeróbnych 
podmienkach. Časť tohto kyslíka je k dispozícii pre mikrobiálne procesy. 

Druhy rastlín používaných na koreňových ČOV 

Pri výbere rastlín, ktoré sa majú použiť pri výstavbe ČOV platí: 
• Využívajú sa miestne pôvodné druhy a nepoužívajú sa exotické, prípadne invázne 

druhy. 
 

• Využívajú sa rastlinné druhy, ktoré rastú v prírodných mokradiach alebo riekach, 
pretože ich korene sú prispôsobené na rast vo vodnom nasýtenom stave. 

 
• Preferované sú rastliny s rozsiahlym koreňovým systémom. 

 
• Rastliny by mali byť schopné odolávať nárazovým zaťaženiam, ako aj krátkym dobám 

sucha. 
 

• Rastliny by nemali vyžadovať trvalé zaplavenie, ale mali by byť schopné zvládnuť 
dočasné zaplavenie pôdy. 
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Medzi najčastejšie rastliny používané na koreňových ČOV v našich klimatických podmienkach 
patrí trsť obyčajná (Phragmites australis), chrastnica trsteníkovitá (Phalaris arundinacea), 
pálka širokolistá (Typha latifolia), pálka úzkolistá (Typha angustifolia) a kosatec žltý (Iris 

pseudacorus). 

Trsť obyčajná (Phragmites australis) - je najčastejšie používaná rastlina na koreňových ČOV 
vzhľadom ku schopnosti mohutného rastu podzemných častí (koreňov a odnoží) až do hĺbky 
60 - 70 cm (v priaznivých podmienkach až do hĺbky 1,5 m). Nadzemná časť dosahuje výšku až 
4 m (v teplejších oblastiach a s dobrou zásobou živín až do výšky 6 m). Rozmnožuje sa 
podzemkami, rastie veľmi rýchlo a je veľmi invazívna. Má tendenciu sa rozrastať mimo 
filtračného poľa, môže upchávať drenáž a vytláča iné druhy rastlín. 

Chrastnica trsteníkovitá (Phalaris arundinacea) - je tráva rastúca na brehoch stojatých vôd a 
na mokrých lúkach. Jej koreňový systém je veľmi hustý a zasahuje do hĺbky 0,2 až 0,3 m (za 
dobrých podmienok aj hlbšie), čo ju predurčuje skôr na použitie na filtroch s horizontálnym 
tokom. Nadzemná časť rastliny dosahuje výšku 0,6 - 2 m. V jarných mesiacoch vytvára veľmi 
rýchlo biomasu a je možné ju kosiť dva až trikrát ročne. 

Pálka širokolistá (Typha latifolia), Pálka úzkolistá (Typha angustifolia) - pálka je veľmi odolná 
rastlina schopná žiť v širokom rozmedzí teplôt a pH. Ľahko sa rozmnožuje výhonkami, vytvára 
hustý koreňový systém siahajúci až do hĺbky 0,6 m a dorastá do výšky 1,0 - 2,5 m. Pálka je 
veľmi vhodná rastlina pre koreňové čistiarne a vďaka dĺžke koreňov je uprednostňovaná na 
koreňových čistiarňach s vertikálnym tokom. 

Kosatec žltý (Iris pseudacorus) - je trváca rastlina rastúca na brehoch stojatých i tečúcich vôd, 
bažín a tôní. Dorastá do výšky 0,5 - 1,5 m a vyhovujú jej skôr pôdy kyslé a bohaté na dusíkaté 
látky. Kosatec je na koreňových ČOV volený skôr z estetického hľadiska. 
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5.3 Technické riešenie koreňových čistiarní odpadových vôd 
 
Pri rozhodovaní o spôsobe voľby technológie čistenia odpadových vôd je z pohľadu 
optimalizácie návrhu prinajmenšom vhodné poznať kvalitu a množstvo pritekajúcich 
odpadových vôd. Znečistenie, ktoré priteká na čistiareň, je z pohľadu dnešnej legislatívy 
charakterizované a posudzované niekoľkými čiastkovými ukazovateľmi. Podľa 
spotrebovaného množstva vody je produkované znečistenie v rôznej koncentrácii (mg/l). 
Všetky sledované koncentrácie sa spoločne so zvyšujúcou spotrebou vody znižujú a pri 
znižovaní spotreby vody sa koncentrácie zvyšujú. 
 
5.3.1 Mechanické predčistenie 
 
Väčšina prírodných spôsobov čistenia odpadových vôd si vyžadujú dôkladné predčistenie, s 
ktorého kvalitou úzko súvisí účinnosť čistenia a životnosť celého zariadenia. Odpadová voda 
obsahuje asi tretinu suspendovaných látok, ktoré je potrebné oddeliť ešte pred biologickým 
čistením. 
  
Dôkladné predčistenie má vplyv na stabilitu a životnosť biologického stupňa ČOV. 
Odstránením časti znečistenia sa zníži zaťaženie biologického stupňa, čo je pre prírodné 
spôsoby čistenia veľmi žiadúce, nakoľko z praktických skúseností vyplýva, že je výhodné ak 
koncentrácia BSK5 výraznejšie nepresiahne hodnotu 150 mg/l.  
 
Riadne predčistenie znižuje nebezpečenstvo upchávania - kolmatácie filtračného prostredia po 
biologickej aj mechanickej stránke. Do nátokovej oblasti biologického stupňa nemôže byť 
privádzaná odpadová voda s obsahom papiera, tuhých zvyškov odpadu z kuchyne, vlasov a 
iných rôznych materiálov.  
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že odpadové vody treba pred vstupom do koreňových čistiarní 
odpadových vôd predčistiť. Spôsoby predčistenia bývajú rôzne, podľa veľkosti producenta. U 
malých domových ČOV sa od úplného mechanického predčistenia upúšťa, takéto ČOV majú 
iné systémy predčistenia (napr. septiky). 
 
Septik 
 
Septik je prietoková nádrž, skladajúca sa z niekoľkých na seba nadväzujúcich priestorov (tzv. 
komôr), ktoré ako sústava plní prevažne funkciu zadržania plávajúcich nečistôt (nerozpustených 
látok), ich akumuláciu a čiastočný rozklad. Odtok odpadovej vody zo septiku by mal obsahovať 
prevažne rozpustené látky. Ak je zle navrhnutý alebo prevádzkovaný, nastáva upchávanie ďalšieho 
čistiaceho stupňa (filtračného prostredia). 
 
Návrh septika sa riadi normou STN 75 6402: Malé čistiarne odpadových vôd z roku 1992. 
Norma vychádza zo známeho počtu pripojených obyvateľov a ich špecifickej spotreby vody:  
 
V = a . n . q . t  (m3)         (1) 
 
kde:  
a – súčiniteľ vyjadrujúci kalový priestor (bežná hodnota je 1,5)  
n – počet pripojených obyvateľov  
q – špecifická potreba vody na osobu (m3/deň)  



19 
 

t – stredná doba zdržania v dňoch (norma STN 75 6402 uvádza t = 3 dni; zahraničné normy 
presadzujú až 5 dní) 
 
Požadovaná veľkosť viackomorových septikov musí byť najmenej 300 l/EO a minimálny 
objem 3 000 l. 
 
U väčších zdrojov znečistenia sa odporúča úplné mechanické predčistenie. Mechanické 
predčistenie môžeme definovať ako fyzikálny proces pri ktorom sa odstraňujú plávajúce a 
vláknité látky, zrnité suspenzie, tuky a emulzie. Pri mechanickom predčistení sa využívajú 
procesy ako filtrácia a sedimentácia. Na úplné mechanické predčistenie OV sa používajú tieto 
zariadenia:  
 

• hrablice a sitá, 
  

• lapače piesku a štrku, 
 

• odlučovače tuku a ľahkých kvapalín, 
  

• usadzovacie a štrbinové nádrže. 
 
Usadzovacie a štrbinové nádrže 
 
zabezpečujú sedimentáciu časti primárneho kalu a jeho oddelenie z prúdu odpadovej vody do 
kalového hospodárstva. Zároveň sa z hladiny zachytávajú a odoberajú plávajúce látky (flotujúci 
kal, tuky a oleje). Podľa spôsobu pretekania vody rozdeľujeme usadzovacie nádrže na:  
 

• pravouhlé nádrže s horizontálnym prietokom,  
 

• kruhové nádrže s horizontálnym prietokom,  
 

• nádrže s vertikálnym prietokom.  
 
Medzi usadzovacie nádrže sa môžu zahrnúť aj štrbinové nádrže, ktoré vo vrchnej časti majú 
usadzovací priestor a v spodnej časti stabilizačný priestor (prebieha v ňom nevyhrievaná 
anaeróbna stabilizácia). Usadzovací priestor je bez zhrabovania kalu, pričom kal sedimentuje a 
“štrbinou” prepadá do spodnej časti.  
Navrhovanie a výpočet usadzovacích nádrží vychádza z odporúčaných hodnôt hydraulického 
povrchového zaťaženia a hydraulickej zdržnej doby. Pre mestské odpadové vody sú v STN 75 
6401 odporúčané hodnoty. Štrbinové nádrže sa navrhujú tak, že vrchná časť sa počíta ako 
usadzovacia nádrž a spodná časť ako stabilizačný reaktor. Zároveň platí, že všetky ponorené a 
mechanicky nestierané steny musia mať sklon najmenej 2 : 1. Kalový priestor by mal byť 
vytvorený v tvare kužeľa. Špecifický objem kalového priestoru musí byť najmenej 70 l/EO. 
 
Filter surovej odpadovej vody 
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije horná plocha filtra (obrázok 3). 
 
Dimenzovanie je založené na špecifickej ploche, meranej na hornom povrchu filtra a na 
prípustnom hydraulickom zaťažení (vyššia hodnota určuje návrh) a líši sa v závislosti od typu 
stokovej siete (jednotná alebo delená). Požiadavky sú uvedené v tabuľke 3. 
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Tab. 3 Požiadavky na filter surovej odpadovej vody použitý na primárne čistenie 
 
Parameter Jednotka Hodnota 
Špecifická plocha, meraná na hornom povrchu filtra pre oddelené 
kanalizačné siete m2/EO ≥ 1.2 

Minimálna plocha filtra, meraná na hornom povrchu filtra, pre 
oddelené kanalizačné siete 

m2 4.8 

Špecifická plocha, meraná na hornom povrchu filtra pre 
kombinované kanalizačné siete 

m2/EO ≥ 1.5 

Priemerná denná špecifická miera zaťaženia CHSK na celkovej 
ploche všetkých filtrov, meraná na hornom povrchu filtra 

g/(m2.d) ≤ 100 

Priemerná denná špecifická miera hydraulického zaťaženia celkovej 
plochy všetkých filtrov počas suchého počasia, meraná na hornom 
povrchu filtra 

l/(m2.d) ≤ 250 

Priemerná špecifická rýchlosť hydraulického zaťaženia oblasti filtra 
v prevádzke počas dávkovania OV, meraná na hornom povrchu filtra 

l/(m2.min) ≥ 10 

Špecifické hydraulické zaťaženie filtračnej oblasti v prevádzke, na 
dávku OV, merané na hornom povrchu filtra; najvyšší stupeň 
dávkovania 

l/m2 20 - 50 

 
Filter musí byť skonštruovaný podľa nasledujúcich požiadaviek: 
 

• 50 cm retenčná vrstva pri jednotnej stokovej sieti 
• ≥ 20 cm na zber kalov 
• ≥ 30 cm filtračná vrstva, s obsahom premytého jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 až 

8 mm 
• ≥ 10 cm až 20 cm prechodová vrstva, s obsahom premytého štrku s veľkosťou frakcie 

16 až 32 mm 
• ≥ 20 cm drenážna vrstva, s obsahom premytého hrubého štrku s veľkosťou frakcie 32 

až 56 mm 

Priepustnosť filtračnej vrstvy by mala byť v rozsahu kfA ≈ 10-1 m/s (vypočítané podľa rov. 2). 
Účinná veľkosť zŕn by mala byť d10 ≈ 3 mm. 

Zaťažená plocha filtra na výpustný otvor by nemala prekročiť 50 m2. 
 
Pre lepšie vetranie by mala byť šírka štrbiny v drenážnych rúrkach približne 30 mm. 
Vzdialenosť medzi drenážnymi rúrami musí byť ≤ 2 m. Inštalačná hustota drenážnych potrubí 
musí byť najmenej 0,25 m drenážneho potrubia na m2 filtračnej plochy, merané na dne 
filtračného lôžka. 
 
Celková plocha filtra musí byť rozdelená na minimálne tri rovnaké filtračné polia, ktoré sú 
oddelené na povrchu filtra, pričom na každé z nich môže byť dávkovaná odpadová vody 
prerušovane a individuálne. Odpadová voda sa dávkuje vždy maximálne na 1/3 celkovej 
plochy. Je to ekvivalent k priemernému špecifickému zaťaženie CHSK ≤ 300 g/m2.d a 
priemernému špecifickému hydraulickému zaťaženiu ≤ 750 l/(m2.d) na povrchu filtra 
v prevádzke. Doba bez zaťaženia každého filtračného poľa musí byť najmenej sedem dní. 
Odporúča sa rotácia v polke týždňa, t.j. každé 3,5 dňa. 
Najmä v prípade malých ČOV sa musí dodržiavať ochranné pásmo. 
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V prípade, že na ČOV je napojená jednotná stoková sieť, koreňové čistiarne musia mať 
predradenú odľahčovaciu komoru. Maximálny prietok zriedených vôd počas dažďa cez 
mechanické predčistenie (minimálne cez jemné automaticky stierané hrablice s otvormi do 6 
mm a lapač piesku) definuje Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z [12]. 
 

 
Obr. 3 Filter surovej odpadovej vody, schéma s dôležitými rozmermi, filter pre delenú stokovú 
sieť (hore) a jednotnú stokovú sieť (dole) 
 
Prevzdušňovaná usadzovacia lagúna 
 
Výstavba by sa mala vykonať podľa špecifikácií normy STN EN 12255-5 (obrázok 4). 
 
Objem prevzdušňovanej usadzovacej lagúny vrátane kalového priestoru, ale bez retenčného 
objemu na čistenie dažďovej vody, musí byť najmenej 1,2 m3/EO. Pri jednotnej stokovej sieti, 
musí byť lagúna rozdelená na retenčný objem, objem na čistenie odpadových vôd a kalový 
priestor a retenčný objem na čistenie dažďovej vody. 
 
Prerušovaná prevádzka prevzdušňovacieho systému by sa mala prispôsobiť podmienkam 
počasia a sezónnym výkyvom, aby sa optimalizovali koncentrácie odpadovej vody a aby sa 
predišlo potenciálnemu zápachu. Výkon dúchadla musí byť dimenzovaný tak, aby sa všetka 
odpadová voda dostala do kontaktu s rozpusteným kyslíkom. Tak bude zabezpečená čiastočná 
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degradácia znečistenia a zabráni sa tvorbe zápachu. Treba sa vyhnúť negatívnym vplyvom na 
procesy sedimentácie a usadzovania kalu. Povrchové aerótory s výkonnosťou do 3,5 W/m3, sa 
osvedčili ako účinné. 
 

 

Obr. 4 Prevzdušňovaná usadzovacia lagúna, schéma s dôležitými rozmermi 
 
5.3.2 Horizontálne pretekaný filter 
 
Mokrade s horizontálnym tokom sa používajú na sekundárne a terciárne čistenie odpadových 
vôd z domácností, ako aj na rôzne priemyselné odpadové vody [13]. Pri čistení komunálnych 
odpadových vôd sa mechanické predčistenie vykonáva pomocou viackomorového septika 
alebo štrbinovej usadzovacej nádrže. Tieto typy filtrov sú široko využívané v Českej republike, 
Španielsku, Portugalsku, Nikarague a Severnej Amerike vrátane ďalších krajín na sekundárne 
čistenie odpadových vôd z domácností [13]. V Spojenom kráľovstve sa tieto typy filtrov 
využívajú prevažne na terciárne čistenie, pričom ich je v prevádzke viac ako 600. 
 
V typických HF je štrkové lôžko saturované vodou a vysadené mokraďovými rastlinami 
(obrázok 5). Predčistená odpadová voda vstupuje do filtračného lôžka na jednom konci, preteká 
filtračným lôžkom a pred vypustením sa zhromažďuje na opačnom konci lôžka. Regulačná 
šachta musí byť umiestnená mimo dna filtračného lôžka pričom reguluje hladinu vody v lôžku. 
Celé lôžko je izolované od okolitej pôdy kombináciou plastovej hydroizolácie a geotextílie. 
 

 

Obr. 5 Schéma filtra s horizontálnym tokom na sekundárne čistenie odpadových vôd 
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Pri sekundárnom čistení komunálnych odpadových vôd je hĺbka filtračného lôžka spravidla 0,5 
až 0,7 m a hladina vody je udržiavaná 5 - 10 cm pod povrchom. Napríklad vo Veľkej Británii 
pri terciárnom čistení je celková hĺbka filtračného lôžka 1,0 až 1,5 m, pričom filtračné lôžko je 
vyplnené filtračným materiálom do výšky 0,6 m. HF sú vo Veľkej Británii konštruované s 
pozdĺžne sklonenou základňou (1 %), aby sa v prípade potreby uľahčilo vypustenie lôžka. 
Zostávajúci objem lôžka sa využíva na akumuláciu vody počas veľkých prietokov alebo 
búrkových udalostí. 
 
Vo filtračnom lôžku prevláda anaeróbne prostredie. Pri použití na sekundárne čistenie 
komunálnych odpadových vôd sú HF spravidla schopné v primeranom rozsahu odstrániť BSK5 
a NL (20 mg/l) ale výkonnosť systému do značnej miery závisí od koncentrácie a hydraulického 
zaťaženia. Odstraňovanie celkového dusíka v HF systémoch je z dôvodu limitácie aeróbnych 
podmienok obmedzené. Avšak, HF mokrade môžu byť veľmi účinné pri denitrifikácii za 
predpokladu, že vo vode je dostatok dusičnanov a uhlíka. Fosfor nie je dlhodobo udržateľne 
odstraňovaný v HF mokradiach, pokiaľ sa nepoužije reaktívne médium. 
 
Distribúcia a zber odpadovej vody má zásadný význam pre zabezpečenie toho, aby znečisťujúce 
látky prichádzali do styku s mikroorganizmami a zároveň sa minimalizovalo upchávanie 
filtračného lôžka. Zberné systémy na odtoku sú typické drenážne rúrky s otvormi alebo 
štrbinami, umiestnené po šírke na konci dna filtračného lôžka, spojené s otočným potrubím na 
reguláciu hladiny vody v lôžku. Pri podpovrchovom toku sa na distribúciu vody obvykle 
používajú rúry s otvormi rovnomerne rozmiestnenými každých 10 % šírky lôžka, zatiaľ čo pri 
povrchovom toku sa využívajú otvorené žľaby s v - zárezmi rozmiestnenými v intervaloch 2,5 
m [13]. 
 
Žiadna koreňová ČOV nie je bezúdržbová. Najväčším prevádzkovým problémom umelo 
vytvorených mokradí je ich upchatie. K tomu dochádza, keď sú póry filtračného materiálu 
naplnené pevnými látkami (organickými alebo anorganickými) namiesto odpadovej vody, čím 
sa obmedzuje kontaktná plocha a čas kontaktu medzi biofilmom a vodou. V prípade HF 
mokradí, ktoré zabezpečujú čistenie komunálnej odpadovej vody, je upchávanie najčastejšie 
zapríčinené nadmerným zaťažením organických a/alebo tuhých látok. Je to často kvôli 
nesprávnej údržbe mechanického predčistenia alebo zlému návrhu samotného filtračného 
lôžka. Hlavné faktory vedúce k upchávaniu týchto systémov sú hydraulické zaťaženie 
a zaťaženie pevnými látkami, ktoré sú na hornej hranici odporúčaných hodnôt.  
 
Pre správne fungovanie HF mokradí je dôležité vykonávať pravidelnú kontrolu: 
 

• Mechanického predčistenia: Septiky, usadzovacie nádrže sa musia pravidelne 
vyprázdňovať, aby sa zabránilo prenosu pevných látok do HF mokradí. Podobná logika 
sa uplatňuje na usadzovacie nádrže po iných formách biologického spracovania pri 
využití HF mokradí na dočistenie. Kaly sa môžu upravovať na mieste na kalovom 
trstinovom poli alebo prepravovať do centralizovanej čistiarne odpadových vôd na 
ďalšie spracovanie. Okrem toho, ak je potrebné čerpanie, musí sa čerpadlo udržiavať v 
súlade so špecifikáciami výrobcu. 
 

• Distribučného systému odpadovej vody: Nerovnomerná distribúcia predčistenej 
odpadovej vody môže mať za následok zaťaženie a upchatie prítokovej oblasti 
filtračného lôžka tuhými alebo organickými látkami. Pri systémoch s povrchovým 
tokom je dôležité zabezpečiť, aby boli odpadové vody rovnomerne napúšťané po celej 
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šírke dna filtračného lôžka. V prípade HF mokradí s podpovrchovým tokom, musia byť 
rozvody správne navrhnuté a mali by obsahovať kontrolné otvory, aby bolo možné 
periodicky kontrolovať a čistiť distribučný systém. 

 
• Regulačnej šachty: Drenážne potrubie na kontrolu hladiny vody by sa malo pravidelne 

kontrolovať. Hladina vody by sa mala udržiavať 5 - 10 cm pod povrchom. Ak zníženie 
výšky hladiny v drenážnom potrubí nevedie k zníženiu hladiny vody vo filtračnom 
lôžku, na posúdenie rozsahu upchatia v lôžku môžu byť potrebné ďalšie merania. 

 

• Kalových polí: Množstvo akumulovaného kalu by sa malo merať raz ročne. 
V prevádzkovom poriadku by sa mali stanoviť limity na obnovu, na základe miery 
nárastu vrstvy kalov (cm/rok) a dostupnej skladovacej kapacity. 

 

• Vegetácie: Vegetácia mokradí by sa mala monitorovať, aby sa zabezpečilo odstránenie 
inváznych druhov rastlín. Raz za dva až tri roky by sa mali mokraďné rastliny kosiť. V 
miernom podnebí poskytnú počas zimy dodatočnú ochranu pred mrazom a na jar sa 
pozbierajú.  

Problémy, ktoré môžu nastať pri nesprávnom návrhu, výstavbe a prevádzke HF mokradí: 

• Nesprávna údržba mechanického predčistenia: Nesprávna prevádzka predčistenia by 
mohla spôsobiť prenos tuhých látok do filtračného lôžka a spôsobiť upchatie. 
 

• Nevhodný filtračný materiál: V HF mokradiach by sa mali používať iba preosiate, oblé 
filtračné média. Nepreosiate médiá môžu obsahovať vysoký obsah jemných častíc, čo 
môže viesť k upchatiu. Ostré hrany filtračného materiálu môžu poškodiť ochrannú fóliu 
na podloží a poskytnúť menej ideálne pórovité priestory, čo ovplyvňuje pórovitosť. 

 

• Nerovnomerné rozdeľovanie odpadových vôd: Nerovnomerné rozdelenie odpadových 
vôd pozdĺž šírky mokradí môže viesť k lokálnemu upchávaniu. 

 

• Zlá klasifikácia miesta a/alebo nedostatok záchytných miest: Prietok dažďovej vody do 
HF lôžka sa môže stať problematickým, ak nie je na koreňovej ČOV vybudovaná 
odľahčovacia komora alebo miesto nie je dostatočne odstupňované. 

 
V situáciách, keď sa HF mokraď upchala do takej miery, že voda preteká povrchom lôžka, a 
tým nedochádza k jej čisteniu alebo v prípade, že nie sú splnené požiadavky na vypúšťanie 
odpadových vôd je potrebná regenerácia lôžka. Vo Veľkej Británii regenerácia filtračného 
lôžka pozostáva z  vyťaženia a výmeny filtračného materiálu. Čiastočná výmena filtračného 
média sa neodporúča, pretože odpadová voda by prednostne pretekala čistým/vymeneným 
médiom. Vyťažený materiál môže byť buď odstránený a zneškodnený mimo ČOV alebo 
premytý/regenerovaný na ČOV a vrátený do filtračného lôžka [13]. Medzi ďalšie metódy 
regenerácie filtračných lôžok patrí použitie dážďoviek [13] alebo vstrekovanie oxidačného 
činidla, ako je peroxid vodíka do filtračného lôžka [13]. Avšak tieto alternatívne metódy sa 
doteraz využili len v niekoľkých prípadoch. 
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5.3.3 Vertikálne pretekaný filter 
 
Štandardná mokraď VF sa dostala do popredia v 90. rokoch 20. storočia vplyvom sprísnenia 
legislatívnych požiadaviek v Európe (konkrétne v Rakúsku, Dánsku a Nemecku), ktoré 
vyžadovali odstraňovanie amoniakálneho dusíka z odpadových vôd aj pre malé ČOV. Ich 
hlavné využitie je pri sekundárnom čistení komunálnych odpadových vôd. Existuje veľké 
množstvo variantov mokradí VF [14], vrátane francúzskych mokradí VF čistiacich surovú 
odpadovú vodu a na spracovanie kalov.  
 
Obrázok 6 zobrazuje schému typických mokradí VF v Európe. Filtračné lôžko je vysadené 
mokraďovými rastlinami. Do rozdeľovacieho potrubia nie je možné privádzať odpadovú vodu 
priebežne, ale rázovo v niekoľkých oddelených denných dávkach. Voda preteká substrátom a 
potom postupne odteká a zhromažďuje sa v drenážnej vrstve na spodnej časti filtra. Medzi 
zaťaženiami vzduch znovu vstupuje do pórovitého priestoru filtračného materiálu a transportuje 
kyslík do filtračného lôžka, aby sa udržali aeróbne podmienky. Celé lôžko je izolované od 
okolitej pôdy kombináciou plastovej hydroizolácie a geotextílie. 
 

 
 

Obr. 6 Schéma filtra s vertikálnym tokom na sekundárne čistenie odpadových vôd v Európe 
 
V krajinách, v ktorých právne predpisy nedovoľujú distribúciu odpadovej vody na povrchu z 
dôvodu možného kontaktu s ľuďmi (napr. USA) a v regiónoch s veľmi chladným podnebím, sú 
rozdeľovacie potrubia VF mokradí izolované vrstvou štrku alebo mulča. V chladnom podnebí, 
kde hrozí zamrznutie sa musí distribučný systém medzi jednotlivými dávkami úplne 
vyprázdniť. 
 
V dôsledku vysoko oxidačných podmienok vo filtračnom lôžku sú mokrade VF s prerušovaným 
zaťažením mimoriadne účinné pri odstraňovaní organického znečistenia (BSK5 alebo CHSK). 
Sú tiež vhodné, keď sa vyžadujú prísne aeróbne procesy, ako je nitrifikácia [13]. Mokrade VF 
sa preto bežne používajú na sekundárne aj terciárne čistenie komunálnych odpadových vôd. 
Mokrade VF sa tiež používajú na čistenie priesakových vôd zo skládok odpadu a na čistenie 
odpadových vôd pri spracovaní potravín, ktoré často obsahujú vysoké koncentrácie 
amoniakálneho dusíka a/alebo organických látok (viac ako stovky mg/l) [13], ako aj iné 
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poľnohospodárske odpadové vody, ako sú odpadové vody pri výrobe olivového oleja, odpadové 
vody z mliekarní a poľnohospodárskych družstiev [14]. 
 
Všeobecne sa znečisťujúce látky, ktoré sa aeróbne degradujú, dajú ľahko odstrániť pomocou 
mokrade VF s prerušovaným zaťažením. Pri komunálnych odpadových vodách sa organické 
látky (BSK5 alebo CHSK) a amoniakálny dusík odstraňujú hlavne prostredníctvom aeróbnych 
mikrobiálnych procesov. Nerozpustné látky a patogénne organizmy sa odstraňujú filtráciou. 
Účinnosť čistenia VF mokradí priamo súvisí s použitým filtračným materiálom. Ak sa používa 
jemný materiál, odpadová voda vo filtri je dlhšie a často umožňuje vyššiu účinnosť 
odstraňovania ale zvyšuje sa možnosť upchávania. Hrubší filtračný materiál znižuje riziko 
upchávania, ale vedie k nižšej účinnosti odstraňovania.  
 
V krajinách ako je Dánsko, Nemecko a Rakúsko sú smernice, ktoré poskytujú návrhové a 
konštrukčné parametre koreňových ČOV. V dánskej smernici sa uvádza, že ak sú mokrade VF 
navrhnuté v súlade s touto smernicou, odstránia 95 % BSK5 a 90 % amoniakálneho dusíka, a 
teda budú spĺňať zákonné požiadavky. Podľa rakúskych a nemeckých právnych predpisov sa 
nitrifikácia nevyžaduje v zime, t.j. koncentrácia amoniakálneho dusíka 10 mg/l sa musí spĺňať 
iba vtedy, ak je teplota odpadovej vody vyššia ako 12 °C (v Rakúsku platí pre ČOV menšie ako 
500 EO a v Nemecku pre ČOV menšie ako 1 000 EO; pre väčšie ČOV platia prísnejšie 
predpisy). 
 
Všetky smernice v spomínaných krajinách vyžadujú drenážnu vrstvu štrku na dne lôžka a 
strednú alebo prechodnú vrstvu (napríklad 10 cm štrk s priemerom 4 - 8 mm) medzi hlavnou a 
drenážnou vrstvou. Medzivrstva zabraňuje migrácii zŕn z filtračnej vrstvy do drenážnej. Hrubý 
štrk v drenážnej vrstve umožňuje dobrú drenáž a spolu s drenážnymi rúrkami dodáva kyslík 
najhlbšej vrstve lôžka.  
 
Návrh VF mokradí zahŕňa nepovinnú vrchnú vrstvu štrku (napr. 4 - 8 mm), aby sa zabránilo 
erózii počas prerušovaného zaťaženia a aby nedochádzalo k uvoľňovaniu vody na povrchu. 
Dodatočná vrchná vrstva navyše zvyšuje tepelnú izoláciu a zaisťuje vyššie teploty filtra v zime 
(približne 1 - 2 ° C pre vrchnú vrstvu 15 cm). Hlavnou nevýhodou je však to, že horná vrstva 
znižuje prívod kyslíka do hlavnej vrstvy a fixuje stonky mokraďových rastlín tak, že sa nemôžu 
pohybovať. Obidva účinky vedú k nižšej degradácii organických tuhých látok na povrchu 
hlavnej vrstvy a tým k väčšiemu riziku upchatia. Ak sa použije vrchná vrstva, mala by byť 
obmedzená na hĺbku 5 - 10 cm [15]. 
 
Pulzné dávkovanie odpadovej vody sa dosahuje pomocou čerpadla alebo, ak to umožňujú 
spádové pomery krajiny, možno prerušované dávkovanie dosiahnuť automatickými 
dávkovačmi (ktoré nevyžadujú externú energiu). V každom prípade musí byť zaručená dobrá 
distribúcia odpadovej vody na povrchu VF mokradí, aby sa využil celý objem filtra. Maximálne 
hydraulické zaťaženie by nemalo prekročiť 80 l/m².d, interval medzi zaťaženiami by mal byť ≥ 
6 hodín [16]. 
 
Rozdeľovacie rúrky by mali mať priemer asi 40 mm s kruhovými otvormi s priemerom 
najmenej 8 mm, aby sa zabránilo upchatiu otvorov tuhými látkami. V prípade jednostupňových 
mokradí VF musia byť podľa nemeckých a rakúskych projektových smerníc rozmiestnené 
otvory rovnomerne na povrchu filtra s minimálnym jedným otvorom na m2 plochy. Aby sa 
predišlo zamrznutiu v potrubí, musí byť zaručené, že sa v potrubiach nehromadí žiadna voda 
[16]. 
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V prípade väčších VF mokradí (> 100 EO) je obvyklou praxou rozdeliť povrchovú plochu na 
niekoľko menších, ktoré sa dajú prevádzkovať nezávisle, čím sa umožní, aby jedna z týchto 
oblastí bola v pokojovej fáze a nezaťažená. Nemecké smernice odporúčajú, aby boli mokrade 
VF navrhnuté tak, aby štvrtina celkového povrchu bola v pokojovej fáze. Rakúske projektové 
smernice odporúčajú pre jedno filtračné lôžko maximálnu plochu povrchu 400 m², aby sa 
zaručilo rovnomerné rozdelenie odpadovej vody na povrchu. 
 
V mokradi VF s jedným filtračným poľom je odstraňovanie celkového dusíka obmedzené na 
asi 20 – 30 %. Ak sa vyžaduje vyššia účinnosť odstraňovania dusíka, ukázali sa úspešné dva 
prístupy: 
 

1. Recirkulácia: Odtok z mokradí VF sa recirkuluje do mechanického predčistenia. To 
pomáha pri ďalšej denitrifikácii. Odstránenie celkového dusíka závisí od rýchlosti 
recirkulácie. Zvýšené hydraulické zaťaženie zvyšuje veľkosť systému (ak je navrhnutý 
na recirkuláciu) a vytvára ďalšie náklady na čerpanie. 
 

2. Použitie hrubšieho filtračného materiálu pre hlavnú vrstvu v kombinácii so saturáciou 
drenážnej vrstvy: Ak sa použije hrubý piesok (napr. 1 – 4 mm alebo 2 – 3 mm) ako 
filtračný materiál pre hlavnú vrstvu a časť drenážnej vrstvy, účinnosť odstraňovania 
celkového dusíka 60 – 70 % môže byť dosiahnutá aj bez recirkulácie [17]. 

Okrem sekundárneho čistenia sa mokrade VF využívajú aj na terciárne čistenie. Pri návrhu VF 
mokradí na terciárne čistenie je hlavným kritériom pri miernom podnebí, maximálna miera 
organického zaťaženia 20 gCHSK/m².d. V porovnaní s mokraďami VF na sekundárne čistenie 
môže byť hydraulické zaťaženie mokrade VF určenej na terciárne čistenie vyššie, a teda sa 
môže znížiť požiadavka na špecifický povrch. Nemecké smernice odporúčajú, aby hydraulické 
zaťaženie mokrade VF na terciárne čistenie nemalo prekročiť 120 l/m². d a aby interval medzi 
zaťaženiami nebol menší ako 3 hodiny. 
 
Hlavným prevádzkovým problémom mokradí VF je upchávanie v dôsledku nedostatočného 
mechanického predčistenia. Ak sa tuhé látky a kaly dostatočne neodstránia, prenesú sa na 
povrch filtra a upchajú ho. Ďalšie prevádzkové problémy môžu byť spôsobené zlým návrhom 
a/alebo výstavbou. Problémom, ktorým sa treba vyhnúť počas projektovania a/alebo pri 
výstavbe, sú [18]: 
 

• Nedostatočná ochrana povrchu mokradí VF pred povrchovou vodou a povrchovým 
odtokom: Pôdny substrát z okolitého prostredia sa počas dažďov dostáva na povrch 
filtra a spôsobuje upchávanie štrkových a pieskových vrstiev.  
 

• Nevhodné filtračné materiály: Z ekonomických dôvodov je najvýhodnejšie použiť 
piesok a štrk z miesta čo najbližšie k ČOV. Hlavný problém, ktorý sa môže vyskytnúť, 
je príliš jemné rozdelenie veľkosti zŕn a/alebo nepremytý piesok alebo štrk, ktorý 
obsahuje veľkú časť jemných častíc, čo môže viesť k upchatiu filtra. 

 

• Nerovnomerný sklon povrchu filtra: Zalievanie vody v jednotlivých oblastiach 
filtračného lôžka môže viesť k upchatiu. 
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• Systém prerušovaného dávkovania: Nerovnomerné rozdelenie odpadovej vody 
spôsobuje nerovnomerné zaťaženie častí mokradí VF a môže mať za následok 
nahromadenie (a prípadné upchatie) týchto častí. Preto musia byť rozvodné potrubia a 
otvory rozmiestnené rovnomerne po povrchu filtračného lôžka a musí byť zabezpečená 
rovnomerná distribúcia odpadovej vody. Ďalej je dôležité aby sa v potrubiach 
nehromadila žiadna voda. 

 
• Primárne čistenie pomocou septika: Nekvalitné betónové nádrže môžu spôsobiť koróziu 

a unášanie kalov. V niektorých prípadoch môže dôjsť k zvetrávaniu stien septikov. V 
prípade nedostatočného vetrania by mal byť kryt septika perforovaný alebo by sa mala 
dosiahnuť cirkulácia vzduchu inými prostriedkami. 

Požiadavky na pravidelnú prevádzku a údržbu VF mokradí zahŕňajú [18]: 
 

• Protokoly údržby: Prevádzkovatelia by mali merať koncentráciu amoniakálneho dusíka 
na odtoku pomocou testovacej súpravy raz mesačne. Meranie by sa malo zaznamenať v 
„knihe údržby“ spolu so všetkými vykonanými prácami a vzniknutými prevádzkovými 
problémami. 
 

• Primárne čistenie: Kaly z mechanického predčistenia sa musia odstraňovať, aby sa 
zabránilo unášaniu kalov do lôžok VF. Interval vyprázdňovania závisí od objemu 
nádrže, ale kal by sa mal odstraňovať najmenej raz ročne. Kal sa môže stabilizovať na 
kalovom poli priamo na ČOV alebo sa môže prepraviť do centralizovanej čistiarne 
odpadových vôd na ďalšie spracovanie. 

 
• Pulzné dávkovanie: Pulzné dávkovanie sa dá skontrolovať zmeraním výškového 

rozdielu v šachte pred a po zaťažení. 
 

• Armatúry: Po niekoľkých rokoch sa gumová časť niektorých armatúr môže poškodiť, 
čo umožňuje, aby odpadová voda nepretržite presakovala, a tak sa naplní iba časť VF 
filtra. Po určitom čase sa filter upchá. Okrem toho sa môžu hadice na sifónoch oddeliť. 
Dávkovací systém je potrebné kontrolovať raz mesačne. 

 
• Rozvodné potrubia: Aby sa zabránilo zamrznutiu odpadovej vody v potrubiach 

distribučného systému, je nevyhnutné, aby sa v potrubiach nehromadila žiadna voda. 
Toto je potrebné skontrolovať najmenej na jeseň a po odstránení mokraďových rastlín. 
 

• Mokraďné rastliny: V prvom roku by sa mala odstraňovať burina aby sa zabezpečilo 
odstránenie inváznych druhov rastlín. Raz za dva až tri roky by sa mali mokraďné 
rastliny kosiť buď na jar alebo na jeseň. V miernom podnebí poskytnú počas zimy 
dodatočnú izoláciu. 

5.4 Dimenzovanie filtrov 
 
Dimenzovanie filtrov pre malé ČOV je založené výlučne na špecifickej ploche na 
ekvivalentného obyvateľa. 
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Pri väčších ČOV ak nie sú k dispozícii žiadne údaje o množstve a kvalite odpadovej vody, musí 
sa rozhodnúť, či sa chýbajúce údaje majú určiť dodatočnými meraniami, alebo či sa majú 
odhadnúť na základe empirických hodnôt. Pri navrhovaní filtrov koreňových ČOV z 
empirických hodnôt sa musí použiť špecifické hmotnostné zaťaženie odpadovej vody na 
ekvivalentného obyvateľa, ktoré je uvedené v tabuľke 4. V prípade nových čistiarní sa 
zaťaženie odhaduje z porovnateľných existujúcich čistiarní. 
 
Tab. 4 Špecifické hmotnostné zaťaženie odpadovej vody vyjadrené v g/(EO.d) 
 

Parameter 
Surová 

odpadová 
voda 

Po predúprave vo 
viackomorovom 

septiku, usadzovacej 
alebo štrbinovej nádrži 
s retenčným časom ≥ 2 
h pri max. hodinovom 

prietoku 

Po primárnom 
čistení s filtrom 

surovej 
odpadovej vody 

Po predúprave v 
aerovanej 

usadzovacej 
nádrži 

BSK5 60 40 10 30 

CHSK 120 80 25 60 
CL 70 25 8 16 
TKN 11 10 4,4 (>12°C) 8,5 

Ncelk 11 10 10 10 

Pcelk 1,8 1,6 1,6 1,6 
 
5.4.1 Filtre s vertikálnym tokom pre malé ČOV od 4 EO 
 
5.4.1.1 Filter s vertikálnym tokom s obsahom piesku s veľkosťou frakcie 0 až 2 mm 
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije horná plocha filtra. Požiadavky sú uvedené v 
tabuľke 5: 
 
Tab. 5 Požiadavky na filter s vertikálnym tokom s obsahom piesku, použitý na sekundárne 
čistenie odpadových vôd [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha na ekvivalentného obyvateľa, meraná na hornom 
povrchu filtra m2/EO ≥ 4 

Minimálna plocha filtra, meraná na hornom povrchu filtra m2 16 
 
5.4.1.2 Dvojstupňový filter s vertikálnym tokom s obsahom jemného štrku s veľkosťou 
frakcie 2 až 8 mm a hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije horná plocha filtra. Požiadavky sú uvedené v 
tabuľke 6. 
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Tab. 6 Požiadavky na dvojstupňových filter s vertikálnym tokom s obsahom jemného štrku 
a hrubého piesku, použitý na sekundárne čistenie odpadových vôd [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha prvého filtra, meraná na hornom povrchu filtra m2/EO ≥ 1 

Špecifická plocha druhého filtra, meraná na hornom povrchu filtra m2/EO ≥ 1 

Minimálna celková plocha filtra, meraná na hornom povrchu filtra m2 4 + 4 
 
5.4.1.2 Filter s vertikálnym tokom s obsahom hrubého piesku s veľkosťou frakcie O až 4 
mm 
 
Tento typ filtra sa používa na sekundárne čistenie po predčistení filtrom surovej odpadovej 
vody. 
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije horná plocha filtra. Požiadavky sú uvedené v 
tabuľke 7: 
 
Tab. 7 Požiadavky na filter s vertikálnym tokom s obsahom hrubého piesku, použitý na 
sekundárne čistenie odpadových vôd [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha, meraná na hornom povrchu filtra m2/EO ≥ 1 

Minimálna celková plocha filtra, meraná na hornom povrchu filtra m2 4 
 
5.4.1.3 Aktívne prevzdušňovaný filter s vertikálnym tokom s obsahom štrku s veľkosťou 
frakcie 8 až 16 mm 
 
Aktívne prevzdušňované vertikálne filtre sú prevádzkované s permanentnou saturáciou pod 
povrchom. Účinok čistenia je zabezpečený vzduchovými kompresormi, ktoré dodávajú 
atmosférický kyslík (vzduch) na dno lôžka.  
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije spodná plocha filtra. Požiadavky sú uvedené v 
tabuľke 8: 
 
Tab. 8 Požiadavky na aktívne prevzdušňovaný filter s vertikálnym tokom s obsahom štrku, 
použitý na sekundárne čistenie odpadových vôd [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha, meraná na dne nádrže filtra m2/EO ≥ 1 

Minimálna celková plocha filtra, meraná na dne nádrže filtra m2 4 
 
Dimenzovanie prevzdušňovacieho systému je opísané v kapitole 5.4.3.4. 
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5.4.1.4 Dvojvrstvový zemný filter s obsahom jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 až 8 
mm a hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije spodná plocha filtra. Požiadavky sú uvedené 
v tabuľke 9: 
 
Zemné filtre musia byť pulzne napúšťané. 
 
Tab. 9 Požiadavky na dvojvrstvový zemný filter s obsahom jemného štrku a hrubého, použitý 
na sekundárne čistenie odpadových vôd [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha, meraná na dne nádrže filtra m2/EO ≥ 3 

Minimálna plocha filtra, meraná na dne nádrže filtra m2 12 

Špecifická dĺžka infiltračnej trubice m2/EO ≥ 6 

Dĺžka každej infiltrácie m2/EO ≤ 18 

Horizontálna vzdialenosť medzi infiltračnými rúrkami m ≥ 0.5 

Šírka dna výkopu na jednu infiltračnú trubicu m ≥ 0.5 
Špecifické hydraulické zaťaženie v oblasti filtra v prevádzke na 
dávku OV, merané na dne nádrže filtra; najvyšší stupeň dávkovania 

l/m2 ≥ 20 

 
5.4.2 Filtre s horizontálnym tokom pre malé ČOV od 4 EO 
 
5.4.2.1 Aktívne prevzdušňovaný filter s horizontálnym tokom s obsahom štrkom 
s veľkosťou frakcie 8 do 16 mm 
 
Oblasti za filtrom nemusia byť pri návrhu zohľadnené. 
 
Aktívne prevzdušňované filtre s horizontálnym tokom s obsahom štrkom sú prevádzkované s 
permanentnou saturáciou pod povrchom. Účinok čistenia je zabezpečený vzduchovými 
kompresormi, ktoré dodávajú atmosférický kyslík (vzduch) na dno lôžka.  
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije spodná časť filtra. 
 
Dimenzovanie je založené na špecifickej ploche meranej na dne nádrže filtra na obyvateľa, 
organického zaťaženia na prierezovú plochu [vypočítaná ako šírka vynásobená hĺbkou filtra, 
a organického zaťaženie na m3 filtra. 
 
Požiadavky sú uvedené v tabuľke 10. 
 
Dimenzovanie prevzdušňovacieho systému je opísané v kapitole 5.4.3.4. 
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Tab. 10 Požiadavky na aktívne prevzdušňovaný filter s horizontálnym tokom s obsahom štrku, 
použitý na sekundárne čistenie odpadových vôd [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha, meraná na dne nádrže filtra m2/EO ≥ 1 

Minimálna plocha filtra, meraná na dne nádrže filtra m2 4 

CHSK zaťaženie na prierezovú plochu g/(m2.d) ≤ 200 

CHSK zažaženie na m3 filtra g/(m3.d) ≤ 100 

minimálna dĺžka filtra m 2 
 
5.4.3 Filtre s vertikálnym tokom pre väčšie komunálne ČOV 
 
5.4.3.1 Filter s vertikálnym tokom s obsahom piesku s veľkosťou frakcie 0 až 2 mm 
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije horná plocha filtra. Požiadavky sú uvedené v 
tabuľke 11: 
 
Tab. 11 Požiadavky na filter s vertikálnym tokom s obsahom piesku, použitý na sekundárne 
čistenie odpadových vôd [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha meraná na hornom povrchu filtra m2/EO ≥ 4 
Priemerná denná špecifická miera zaťaženia CHSK na celkovej 
ploche filtra, meraná na hornom povrchu filtra 

g/(m2.d) ≤ 20 

Priemerná denná špecifická miera zaťaženia CHSK na ploche filtra 
v prevádzke, meraná na hornom povrchu filtra g/(m2.d) ≤ 27 

Priemerná špecifická denná rýchlosť hydraulického zaťaženia 
celkovou plochou filtra, meraná na hornom povrchu filtra 

l/(m2.d) ≤ 80 

Priemerný minimálny čas medzi dávkovacími intervalmi h ≥ 6 
Priemerné špecifické hydraulické zaťaženie plochy filtra počas 
intervalového zaťaženia povrchu filtra v prevádzke, merané na 
hornom povrchu filtra 

l/(m2.min) ≥ 6 

Špecifické hydraulické zaťaženie na filtračnú plochu v prevádzke 
na dávku OV, merané na hornom povrchu filtra; najvyšší stupeň 
dávkovania 

l/m2 
≥ 10 - ≥ 

20 

 
Filter musí byť rozdelený na najmenej dva, ale lepšie štyri rovnako veľké filtračné polia, ktoré 
je možné dávkovať jednotlivo a pulzne. Jedno filtračné pole sa má uviesť do pokojovej fázy. 
Pre väčšie zariadenia sa odporúča vybrať a prevádzkovať filtračné polia takým spôsobom, aby 
štvrtina celkovej filtračnej plochy bola v pokojovej fáze. Ukázalo sa, že obdobie bez zaťaženia 
v trvaní jedného týždňa je dostatočné. 
 
Minimálny objem jednej dávky musí byť dostatočne veľký, aby sa zabezpečila dostatočná 
distribúcia po povrchu filtra. Tieto filtre si vyžadujú dlhšie obdobie, aby mohla voda úplne 
odtiecť z pórovitého priestoru filtračného materiálu. Nasledujúca dávka sa má vykonať až 
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vtedy, keď obsah vody vo filtri dosiahne minimum. Preto sa musí dodržať minimálny čas medzi 
dávkovacími intervalmi uvedenými v tabuľke 10. Doba infiltrácie a objem dávkovania sa musí 
zvoliť a/alebo optimalizovať tak, aby sa dosiahla čo najdlhšia doba zdržania, čo 
najrovnomernejšia distribúcia odpadovej vody a aby sa filter po každej dávke čo najviac 
vyprázdnil.  
 
Na preukázanie toho, že je zaručené rovnomerné rozloženie tlaku a rovnomerná distribúcia 
odpadovej vody, sa musia použiť hydraulické výpočty alebo simulácie. 
 
5.4.3.2 Dvojstupňový filter s vertikálnym tokom s obsahom jemného štrku s veľkosťou 
frakcie 2 až 8 mm a hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 
 
Na zmenšenie celkovej plochy je možné použiť filter s vertikálnym tokom s obsahom jemného 
štrku. 
 
Filtračné pole prvého stupňa obsahuje jemný štrk s veľkosťou frakcie 2 až 8 mm. Filtračné pole 
druhého stupňa obsahuje hrubý piesok s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm. Na určenie požadovanej 
plochy filtra sa použije horná plocha filtra. Požiadavky sú uvedené v tabuľke 12: 
 
Dimenzovanie je založené na špecifickej oblasti filtra a prípustnom hydraulickom zaťažení 
prvého filtra s vertikálnym tokom (vyššia hodnota určuje návrh). 
 
Filtračná plocha jednotlivých filtrov musí byť rozdelená na najmenej dva rovnako veľké 
filtračné polia, ktoré môžu byť dávkované samostatne a prerušovane, takže v prípade potreby 
môže byť jedno filtračné pole uvedené do pokojovej fázy bez zaťaženia. 
 
Tab. 12 Požiadavky na dvojstupňových filter s vertikálnym tokom s obsahom jemného štrku 
a hrubého piesku, použitý na sekundárne čistenie odpadových vôd [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha prvého filtra, meraná na hornom povrchu filtra m2/EO ≥ 1 

Špecifická plocha druhého filtra, meraná na hornom povrchu filtra m2/EO ≥ 1 
Priemerná denná špecifická miera zaťaženia CHSK na celkovej 
ploche filtra, meraná na hornom povrchu prvého filtra 

g/(m2.d) ≤ 80 

Priemerný minimálny čas medzi dávkovacími intervalmi h ≥ 3 
Priemerné špecifické hydraulické zaťaženie oblasti filtra počas 
intervalového zaťaženia povrchu filtra v prevádzke, merané na 
hornom povrchu filtra 

l/(m2.min) ≥ 10 

Špecifické hydraulické zaťaženie na filtračnú plochu v prevádzke na 
dávku OV, merané na hornom povrchu filtra; najvyšší stupeň 
dávkovania 

l/m2 ≥ 20 

 
5.4.3.3 Filter s vertikálnym tokom s obsahom hrubého piesku s veľkosťou frakcie O až 4 
mm 
 
Tento typ filtra sa používa na sekundárne čistenie po predčistení filtrom surovej odpadovej 
vody. 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije horná plocha filtra. 
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Dimenzovanie je založené na špecifickej ploche povrchu filtra a priemernom špecifickom 
hydraulickom zaťažení (vyššia hodnota určuje návrh), pričom dimenzovanie je odlišné pre 
jednotnú stokovú sieť a delenú stokovú sieť. Požiadavky sú uvedené v tabuľke 13: 
 
Celková filtračná plocha musí byť rozdelená na najmenej dva rovnako veľké filtračné polia, 
ktoré je možné dávkovať jednotlivo a pulzne. Jedno filtračné pole sa má uviesť do pokojovej 
fázy. Ukázalo sa, že doba bez zaťaženia v trvaní troch dní je dostatočná. Odporúča sa rotácia 
v polke týždňa (t.j. každé 3,5 dňa). 
 
Tab. 13 Požiadavky na filter s vertikálnym tokom s obsahom hrubého piesku, použitý na 
sekundárne čistenie odpadových vôd [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha povrchu filtra (po primárnom čistení vo filtri na 
surovú odpadovú vodu) pre delenú stokovú sieť, meraná na hornom 
povrchu filtra 

m2/EO ≥ 0.8 

Špecifická plocha povrchu filtra (po primárnom čistení vo filtri 
surových odpadových vôd) pre jednotnú stokovú sieť, meraná na 
hornom povrchu filtra 

m2/EO ≥ 1 

Priemerné špecifické hydraulické zaťaženie oblasti filtra počas 
intervalového zaťaženia povrchu filtra v prevádzke, merané na 
hornom povrchu filtra 

l/(m2.min) ≥ 6 

Špecifické hydraulické zaťaženie na filtračnej ploche v prevádzke na 
dávku OV, merané na hornom povrchu filtra; najvyšší stupeň 
dávkovania 

l/m2 ≥ 20 

 
5.4.3.4 Aktívne prevzdušňovaný filter s vertikálnym tokom s obsahom štrku s veľkosťou 
frakcie 8 až 16 mm 
 
Aktívne prevzdušňované vertikálne filtre sú prevádzkované s permanentnou saturáciou pod 
povrchom. Účinok čistenia je zabezpečený vzduchovými kompresormi, ktoré dodávajú 
atmosférický kyslík (vzduch) na dno lôžka. 
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije spodná plocha filtra. 
 
Dimenzovanie je založené na špecifickej ploche filtra (meranej na dne nádrže) a priemerného 
špecifického denného objemového zaťaženia Požiadavky sú uvedené v tabuľke 14. 
 
Tab. 14 Požiadavky na aktívne prevzdušňovaný filter s vertikálnym tokom s obsahom štrku, 
použitý na sekundárne čistenie odpadových vôd [16] 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha, meraná na dne nádrže filtra m2/EO ≥ 1 

Priemerné špecifické denné objemové zaťaženie CHSK g/(m3.min) ≥ 100 

Priemerný minimálny čas medzi dávkovacími intervalmi h ≥ 4 
Špecifické hydraulické zaťaženie v oblasti filtra v prevádzke na 
dávku OV, merané na dne nádrže filtra; najvyšší stupeň dávkovania 

l/m2 ≥ 6 
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Prevzdušňovací systém musí byť navrhnutý a skonštruovaný tak, aby bolo zaručené 
homogénne rozdelenie vzduchu vo filtračnom lôžku. Rozvodné potrubie aeračného systému je 
z polyetylénu, hrubostenné, s priemerom 16 mm s integrovanými žiaričmi, s rozostupmi 
emitorov približne 0,3 m). Vzdialenosť medzi otvormi by nemala prekročiť 0,3 m. Ukázalo sa, 
že merný prietok vzduchu ≥ 0,6 m3/(h.m2) na dne nádrže filtra je primeraný. 
 
5.4.3.5 Filter s vertikálnym tokom s obsahom lávového piesku s veľkosťou frakcie 0 až 4 
mm 
 
Tento typ filtra sa všeobecne používa na sekundárne čistenie po mechanickom predčistení 
prevzdušňovanou usadzovacou lagúnov. 
 
Pri jednotnej stokovej sieti sa vyžaduje okrem minima dvoch paralelných vertikálnych filtrov 
(označovaných aj ako hlavné filtre) aj prepadový filter. Prepadový filter funguje v podstate ako 
filter na zadržiavanie nečistôt (obr. 7). 
 

 
Obr. 7 Schéma komunálnej čistiarne odpadových vôd pri jednotnej stokovej sieti s 
prevzdušňovanou usadzovacou lagúnou, dvoma filtrami s vertikálnym tokom s obsahom 
lávového piesku a prepadovým filtrom s lávovým pieskom 
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije horná plocha filtra. Dimenzovanie je založené 
na špecifickej ploche na obyvateľa meranej na povrchu filtra a na priemernom špecifickom 
hydraulickom zaťažení (vyššia hodnota určuje návrh). Požiadavky sú uvedené v tabuľke 15. 
 
Plocha hlavného filtra musí byť rozdelená na dva rovnako veľké filtračné polia, ktoré môžu byť 
dávkované prerušovane a samostatne, takže jedno filtračné pole môže byť uvedené do 
pokojovej fázy. V prípade väčších zariadení by sa ešte filtračné polia mali rozdeliť na podsekcie 
a mali by sa prevádzkovať tak, aby sa polovica podsekcií mohla uviesť do pokojovej fázy. Doba 
bez zaťaženia musí byť najmenej tri dni. Odporúča sa týždenná rotácia (filtrov). 
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Tab. 15 Požiadavky na filter s vertikálnym tokom s obsahom lávového piesku, použitý na 
sekundárne čistenie odpadových vôd [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Špecifická plocha na obyvateľa, meraná na hornom povrchu filtra m2/EO ≥ 3 
Priemerná špecifická denná miera zaťaženia CHSK na celej ploche 
filtra, meraná na hornom povrchu filtra 

g/(m2.d) ≤ 20 

Priemerné špecifické hydraulické zaťaženie v oblasti filtra v 
prevádzke, merané na hornom povrchu filtra 

l/(m2.d) ≤ 240 

Priemerný minimálny čas medzi dávkovacími intervalmi h ≥ 4 
Priemerné špecifické hydraulické zaťaženie oblasti filtra počas 
intervalového zaťaženia povrchu filtra v prevádzke, merané na 
hornom povrchu filtra 

l/(m2.min) ≥ 10 

Špecifické hydraulické zaťaženie filtračnej plochy v prevádzke na 
dávku OV, merané na hornom povrchu filtra;  najvyšší stupeň 
dávkovania 

l/m2 ≥ 20 

Špecifická plocha prepadového filtra na obyvateľa (pre jednotné 
stokové siete) 

m2/EO ≥ 1 

Priemerné špecifické denné hydraulické zaťaženie na prepadovom 
filtri 

l/(m2.d) ≤ 500 

 
5.4.4 Filtre využívané na terciárne čistenie odpadových vôd 
 
5.4.4.1 Filter s vertikálnym tokom s obsahom piesku s veľkosťou frakcie 0 až 2 mm 
 
Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije horná plocha filtra. Požiadavky sú uvedené v 
tabuľke 16. 
Tab. 16 Požiadavky na filter s vertikálnym tokom s obsahom piesku, použitý na terciárne 
čistenie odpadových vôd [16] 

Parameter Jednotka Hodnota 

Priemerná denná špecifická miera zaťaženia CHSK na celkovej 
ploche filtra, meraná na hornom povrchu filtra g/(m2.d) ≤ 20 

Priemerná denná špecifická miera zaťaženia CHSK na filtračnej 
ploche v prevádzke, meraná na hornom povrchu filtra 

g/(m2.d) ≤ 27 

Priemerné špecifické denné hydraulické zaťaženie na celej ploche 
filtra merané na povrchu filtra 

< 12°C 
l/(m2.d) 

≤ 80 

≥12 °C 
l/(m2.d) 

≤ 120 

Priemerný minimálny čas medzi dávkovacími intervalmi 
< 12°C h ≥ 6 
≥12 °C h ≥ 3 

Priemerné špecifické hydraulické zaťaženie oblasti filtra počas 
intervalového zaťaženia povrchu filtra v prevádzke, merané na 
hornom povrchu filtra 

l/(m2.min) ≥ 6 

Špecifické hydraulické zaťaženie v oblasti filtra v prevádzke na 
dávku OV, merané na hornom povrchu filtra; najvyšši stupeň 
dávkovania 

l/m2 ≥ 20 
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5.4.4.2 Filter s horizontálnym tokom s obsahom hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 až 
4 mm alebo štrku s veľkosťou frakcie 2 až 8 mm 
 
Na ďalší krok biologického spracovania odpadových vôd sa môžu využiť filtre s horizontálnym 
tokom bez aktívneho prevzdušňovania. Sú prevádzkované s trvalou saturáciou a musia byť 
navrhnuté podľa prípustnej hmotnosti a hydraulického zaťaženia. Požiadavky sú uvedené v 
tabuľke 17: 
 
Tab. 17 Požiadavky na filter s horizontálnym tokom s obsahom hrubého piesku alebo štrku, 
použitý na ďalší krok biologického spracovania [16] 
 

Parameter Jednotka Hodnota 

Priemerná špecifická denná miera zaťaženia CHSK na 
horizontálnom priereze, keď je filtračným materiálom hrubý piesok 

g/(m2.d) ≤ 40 

Priemerná špecifická denná miera zaťaženia CHSK na 
horizontálnom priereze, keď je filtračný materiál štrk 

g/(m2.d) ≤ 200 

Priemerná špecifická denná miera zaťaženia CHSK meraná na dne 
nádrže filtra 

g/(m2.d) ≤ 16 

 
Filtračná plocha, ktorá je nad šikmými stenami a ďalšie filtre nemusia byť zahrnuté do 
dimenzovania. Na určenie požadovanej plochy filtra sa použije spodná časť filtra, ktorá je v 
tomto prípade definovaná ako oblasť medzi koncom distribučnej vrstvy a začiatkom zbernej 
vrstvy. 
 
Hydraulické dimenzovanie sa musí zohľadniť na základe geometrie filtra. Predpokladá sa, že 
priepustnosť nasýteného filtračného materiálu je po niekoľkých rokoch prevádzky (kfB) rádovo 
nižšia ako priepustnosť nového filtračného materiálu. Plocha horizontálneho prierezu AANF (= 
hĺbka filtra S x šírka B) vo vstupnej oblasti sa môže vypočítať podľa nasledujúcej rovnice:  
 
 

���� = 	2 ∗ 	ℎ
�	
�,�,��	∗	���

���∗(���
� �	���

� )
  (m2)      (2) 

 
AANF      plocha horizontálneho prierezu 
QT,d.aM     priemerný denný prítok za suchého počasia 
kfB      priepustnosť po niekoľkých rokoch prevádzky 
hzu         výška hladiny vody na začiatku filtra 
hab        výška hladiny vody na konci filtra 
LHF    dĺžka toku filtra, meraná na dne filtra medzi distribučnou 

a zbernou vrstvou 
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Tab. 18 Vybrané príklady bežných kombinácií v jednotlivých stupňoch čistenia malých 
koreňových ČOV 
 
mechanické 
predčistenie 

sekundárne čistenie terciárne čistenie 

viackomorový 
septik 

Filter s vertikálnym tokom 
s obsahom piesku s veľkosťou 
frakcie 0 až 2 mm 
 

 

Dvojstupňový filter s vertikálnym 
tokom s obsahom jemného štrku 
s veľkosťou frakcie 2 až 8 mm a 
hrubého piesku s veľkosťou frakcie 
0 až 4 mm 
 

Filter s horizontálnym tokom 
s obsahom hrubého piesku 
s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 

Aktívne prevzdušňovaný filter 
s vertikálnym tokom s obsahom 
štrku s veľkosťou frakcie 8 až 16 
mm 
 

Filter s horizontálnym tokom 
s obsahom jemného štrku 
s veľkosťou  frakcie 2 až 8 mm 

Aktívne prevzdušňovaný filter s 
horizontálnym tokom s obsahom 
štrkom s veľkosťou frakcie 8 do 16 
mm  
 

 

Dvojvrstvový zemný filter 
s obsahom jemného štrku 
s veľkosťou frakcie 2 až 8 mm a 
hrubého piesku s veľkosťou frakcie 
0 až 4 mm 

Filter s vertikálnym tokom 
s obsahom piesku s veľkosťou 
frakcie 0 až 2 mm 

filter surovej 
odpadovej vody 

Filter s vertikálnym tokom 
s obsahom hrubého piesku 
s veľkosťou frakcie O až 4 mm 

 

 
Tab. 19 Vybrané príklady bežných kombinácií v jednotlivých stupňoch čistenia väčších 
koreňových ČOV, ktorá je napojená na delenú alebo jednotnú stokovú sieť 
 
mechanické 
predčistenie 

sekundárne čistenie terciárne čistenie 

 Filter s vertikálnym tokom 
s obsahom hrubého piesku 
s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 
 

Filter s horizontálnym tokom 
s obsahom hrubého piesku 
s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 

filter surovej 
odpadovej vody 

Filter s vertikálnym tokom 
s obsahom lávového piesku 
s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 
 

Filter s horizontálnym tokom 
s obsahom jemného štrku 
s veľkosťou  frakcie 2 až 8 mm 

prevzdušňovaná 
usadzovacia 
lagúna 

Prepadový filter (pri jednotnej 
stokovej sieti) 
 

Filter s vertikálnym tokom 
s obsahom piesku s veľkosťou 
frakcie 0 až 2 mm 
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Tab. 20 Vybrané príklady bežných kombinácií v jednotlivých stupňoch čistenia väčších 
koreňových ČOV, ktorá je napojená na delenú stokovú sieť 
 
mechanické 
predčistenie 

sekundárne čistenie terciárne čistenie 

 Filter s vertikálnym tokom 
s obsahom piesku s veľkosťou 
frakcie 0 až 2 mm 
 

Filter s horizontálnym tokom 
s obsahom hrubého piesku 
s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 

usadzovacia 
nádrž 

Dvojstupňový filter s vertikálnym 
tokom s obsahom jemného štrku 
s veľkosťou frakcie 2 až 8 mm a 
hrubého piesku s veľkosťou frakcie 
0 až 4 mm 
 

Filter s horizontálnym tokom 
s obsahom jemného štrku 
s veľkosťou  frakcie 2 až 8 mm 

Štrbinová 
usadzovacia 
nádrž 

Aktívne prevzdušňovaný filter 
s vertikálnym tokom s obsahom 
štrku s veľkosťou frakcie 8 až 16 
mm 
 

Filter s vertikálnym tokom 
s obsahom piesku s veľkosťou 
frakcie 0 až 2 mm 

 
5.5 Návrh a konštrukcia koreňových ČOV 
 
Koreňové ČOV by sa mali podľa možnosti budovať na dobre exponované a vetrané miesto. Pri 
malých ČOV sa musí udržiavať dostatočná vzdialenosť medzi čistiarňou a jednotlivými 
domácnosťami, aby sa minimalizovalo riziko zápachu. V prípade komunálnych ČOV musí byť 
zachovaná dostatočná vzdialenosť medzi čistiarňou odpadových vôd a obytnou zónou, rovnako 
ako v prípade konvenčných čistiarní odpadových vôd. 
 
Dôkladné mechanické predčistenie surovej odpadovej vody je predpokladom dlhodobej 
činnosti filtra. Filtre používané na sekundárne alebo terciárne čistenie sa vo všeobecnosti môžu 
naplniť len odpadovou vodou, ktorá bola zbavená tukov a očistená od hrubých a plávajúcich 
látok, takže keď sa odpadová voda aplikuje do systému, nemôže dôjsť k akumulácii kalu vo 
vstupnej oblasti filtra. Primárne čistenie musí byť navrhnuté tak, aby bolo možné kedykoľvek 
odstrániť primárny kal. Toto sa konkrétne týka prístupnosti nádrže a štrukturálnych opatrení na 
zabránenie pohybu (napr. vztlak) nádrže. Pri štrbinovej usadzovacej nádrži musí byť celá 
plocha ľahko prístupná, aby sa mohli ľahko odstrániť vrstvy plávajúceho kalu.  
 
5.5.1 Tesnenie filtrov 
 
Filtre musia byť skonštruované s nepriepustným tesnením na dne filtračného lôžka a na bočných 
stenách. 
 
Nepriepustnú hydroizoláciu je možné dosiahnuť napríklad pomocou: 
 

• plastovej vodeodolnej geomembráne, ktorá musí byť zabudovaná do svahu, hrúbka 
musí byť ≥ 1,5 mm, táto membrána musí byť flexibilná, odolná voči UV žiareniu a 
prednostne vyrobená z polyetylénu. Na malých ČOV môže byť hrúbka vložky na báze 
polyetylénu ≥ 1 mm. Pri jej inštalácii sa musia dodržať príslušné pokyny. Hydroizolácia 
musí byť chránená na oboch stranách buď minerálnym materiálom alebo netkanou 
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geotextíliou vyrobenou z polypropylénu alebo polyetylénu. Geotextília by mala mať 
triedu odolnosti GRK4 alebo GRK5. Celý systém musí byť odolný voči koreňom 
mokraďných rastlín, 

• betónovej alebo plastovej nádrže, 
• minerálnym tesnením s ílovým materiálom: Materiál musí byť vsadený vo vrstvách 

približne 30 cm a musí byť zhutnený na 95 % Proctorovu hustotu. Ak je pôda dobre 
priepustná, musia sa umiestniť dve vrstvy po 30 cm. Pre pôdy s nízkou priepustnosťou 
môže postačovať iba jedna vrstva ≥ 30 cm. Alternatívne sa to dá dosiahnuť použitím 
základnej vrstvy ≥ 60 cm bentonitovej zmesi. Musí sa preukázať hodnota kf ≤ 10-8 m/s. 
Stanovenie hodnoty kf sa musí uskutočniť pred vsadením filtračného média a musí sa 
vykonať podľa normy STN 72 1020 na minimálne troch vzorkách. 

Podložie s hodnotou priepustnosti kf  ≤ 10-8 m/s si nevyžaduje ďalšie utesnenie. Hodnota kf musí 
byť stanovená pred inštaláciou filtračného média a musí sa vykonať podľa STN 72 1020 na 
minimálne troch vzorkách pôdy. Vyhodnotenie podložia sa musí vykonať na vrstve s 
minimálnou hrúbkou 60 cm pozdĺž dna filtra a bočných stien.  
 
Po osadení tesnenia sa musí vykonať skúška tesnosti. Tento test zahŕňa naplnenie nádrže vodou 
a vizuálnu kontrolu, najmä v spojoch a miestach pripojenia (napr. prieniky do obloženia). 
Prestupy obloženia sa nesmú zakrývať filtračným médiom, kým nie je dokončená skúška 
tesnosti. Musí sa rešpektovať zaťaženie hydroizolačnej vložky. 

5.5.2 Konštrukcia filtrov 
 
Drenážna a hlavná filtračná vrstva filtrov s vertikálnym tokom musia byť konštruované tak, aby 
bolo možné filter úplne vypustiť a aby v lôžku nezostala žiadna stojatá voda (s výnimkou 
aktívne prevzdušňovaných filtrov, ktoré sú prevádzkované s trvalým nasýtením). V prípade 
vrstiev filtračných materiálov, ktoré sa veľmi líšia veľkosťou frakcie, sa musí osadiť 
prechodová vrstva, aby sa chránila hlavná vrstva pred eróziou a/alebo neželaným zmiešaním 
jemnejšej filtračnej vrstvy s hrubšou. Geotextília nie je vhodná na použitie ako prechodná vrstva 
z dôvodu vysokého rizika upchatia. 

Izolačné vrstvy použité na ochranu proti mrazu a/alebo zamrznutiu distribučného systému 
nesmú brániť pohybu vzduchu do pórovitého priestoru filtra a nesmie uvoľňovať častice do 
hlavnej vrstvy. To znamená, že veľkosť frakcie filtračného materiálu krycej vrstvy sa musí 
zhodovať s veľkosťou frakcie pod ňou ležiacich filtračných vrstiev. Krycie vrstvy, ktoré 
obsahujú väčšie množstvo jemného materiálu a ktoré majú nízku priepustnosť, môžu brániť 
infiltrácii, a preto sa im treba vyhnúť. 

Pri vstupnej oblasti filtrov s horizontálnym tokom sa odporúča použitie prechodovej vrstvy 
medzi štrkom a pieskom. Aby sa podporilo účinné odvodnenie, musí sa v spodnej časti filtra 
používať hrubší materiál. 

Musí sa overiť stabilita medzi jednotlivými vrstvami (napr. Filtračným pravidlom 
zodpovedajúcim Cistin/Ziems alebo Terzaghi/Peck). 

Filtre s vertikálnym tokom musia byť na povrchu čo najrovnejšie, aby sa zabránilo vytváraniu 
skratových prúdov odpadovej vody, aby sa uľahčilo zabezpečenie rovnomernej distribúcie 
odpadovej vody. 
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Filtračný materiál musí byť dobre odstupňovaný pomocou krivky distribúcie častíc. Pre médiá 
s podobným rozdelením veľkosti zŕn, ale s rôznymi tvarmi častíc a agregáciou častíc, možno 
očakávať veľmi rozdielnu permeabilitu. Celkový obsah jemných zŕn (veľkosť zŕn <63 µm) 
nesmie prekročiť 2 %. 

Koeficient priepustnosti pieskov sa môže vypočítať z krivky distribúcie veľkosti častíc ako 
nasledujúca hodnota (d10 v mm): 

 !� =	
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�
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Odporúča sa, aby pred osadením bola priepustnosť filtračného média stanovená testovaním 
náplňovej kolóny (stredná kompaktnosť) v očakávaných prevádzkových podmienkach 
(nasýtených alebo nenasýtených). 

Koeficient rovnomernosti by mal byť: 
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Filtračné materiály musia byť vybrané tak, aby nedošlo k nežiaducemu usadeniu jednej 
filtračnej vrstvy do druhej. 

Vhodnosť zvoleného materiálu (distribúcia veľkosti častíc, d10, U a permeabilita kfA) by sa mala 
vyskúšať. 

Distribúcia veľkosti častíc dodaného filtračného média musí byť preukázaná nezávislým 
skúšobným laboratóriom: Materiál musí byť inštalovaný bez mechanického stlačenia, aby sa 
minimalizovalo usadzovanie. To sa dá dosiahnuť napríklad dočasným zaplavením filtračnej 
nádrže. 

Pokiaľ sú splnené požiadavky na priepustnosť a presakovanie (nežiaduce zmiešanie jemnejšej 
filtračnej vrstvy s hrubšou vrstvou), môžu sa použiť iné typy filtračného materiálu. Z dôvodu 
chýbajúcich dlhodobých výsledkov nie je možné uviesť ďalšie podrobnosti. 

Tab. 21 Uvádza charakteristiky rôznych typov filtračných materiálov 
 

Popis 
Spodná 
hranica 

veľkosti zrna 

Horná 
hranica 

veľkosti zrna 

Účinná 
pórovitosť 

Teoretická 
priepustnosť 

Jednotka mm mm 
% celkového 
objemu 

m/s 

Jemný piesok > 0.063 0.2 10 až 20 5×10-6 až 5×10-4 

Stredný piesok > 0.2 0.63 12 až 23 5×10-5 až 1×10-3 

Hrubý piesok > 0.63 2 16 až 28 1×10-4 až 5×10-3 

Jemný štrk > 2 6.3 15 až 25 1×10-4 až 1×10-2 

Stredný štrk > 6.3 20 14 až 24 1×10-3 až 5×10-2 

Hrubý štrk > 20 63 < 20 5×10-3 až 1×10-1 
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Tab. 22 Distribúcie veľkosti zŕn a charakteristiky odporúčaného filtračného materiálu 
 

Typ 

veľkosť 
frakcie 
hlavného 
filtračnéh
o 
materiálu 
(premyté
ho) 

Označenie 

Frakcia 
naplave
nín 
(veľkosť 
zŕn 
<0,063 
mm) 

U 
d60/d
10 

Efektívn
a 
veľkosť 
zrna d10 

Neskoršia 
optimálna 
priepustnosť 
hlavného filtra 
kfA 

Priepustnosť 
hlavnej filtračnej 
vrstvy KfA, 
vypočítaná 
(podľa Bayera 
pre U= 2 - 3) 

Jednotka mm  %  mm m/s m/s 

Filter surovej odpadovej vody 2 až 8 jemný štrk ≤ 2 < 5 3 ≈ 10-1 9.0×10-2 

Vertikálny filter s pieskom 
0 až 2 piesok ≤ 2 < 5 0.20 až 

0.4 
≈ 10-4 4.0×10-4 až 

1.6×10-3 

Dvojstupňový vertikálny filter s jemným štrkom a 
hrubým pieskom 

2 až 8 jemný štrk 
≤ 2 < 5 

3 ≈ 10-1 9.0×10-2 

0 až 4 
hrubý 
piesok 

0.25 až 
0.4 ≈ 10-3 

6.3×10-4 až 
1.6×10-3 

Vertikálny filter s hrubým pieskom 
0 až 4 

hrubý 
piesok 

≤ 2 < 5 
0.25 až 

0.4 
≈ 10-3 

6.3× 10-4 až 1.6× 
10-3 

Aktívne prevzdušňovaný vertikálny filter so štrkom 
8 až 16 

stredný 
štrk 

≤ 2 < 5 ≥5 ≈ 1 6.4×10-1 

Vertikálny filter s lávovým pieskom 
0 až 4 

lávový 
piesok 

≤ 8 < 5 
0.05 až 

0.3 
≈ 4×10-5 až ≈ 

8×10-4 
2.5×10-5 to 9×10-

4 

Filtračné priekopy s jemným štrkom a hrubým 
pieskom 

2 až 8 jemný štrk 
≤ 2 < 5 

3 ≈ 10-1 9.0×10-2 

0 až 4 
hrubý 
piesok 

0.25 až 
0.4 ≈ 10-3 

6.3×10-4 až 
1.6×10-3 

Horizontálny filter s hrubým pieskom 
0 až 4 

hrubý 
piesok 

≤ 2 < 5 
0.30 až 

0.4 
≈ 10-3 

9×10-4 až 
1.6×10-3 

Horizontálny filter s jemným štrkom 2 až 8 jemný štrk ≤ 2 < 5 3 ≈ 10-1 9.0×10-2 

Aktívne prevzdušňovaný horizontálny filter so štrkom 
8 až 16 

stredný 
štrk 

≤ 2 < 5 ≥5 ≈ 1 6.4×10-1 
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5.5.2.1 Filter s vertikálnym tokom s obsahom piesku s veľkosťou frakcie 0 až 2 mm 
 
Filter musí byť skonštruovaný podľa nasledujúcich požiadaviek (obrázok 8): 

• 50 cm filtračná vrstva, s obsahom premytého piesok s veľkosťou frakcie 0 až 2 mm 
• 20 cm drenážna vrstva, s obsahom premytého jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 až 

8 mm 

Priepustnosť filtračného lôžka by mala byť v rozsahu kfA ≈ 10-4 m/s (vypočítané podľa rov. 3). 
Účinná veľkosť zŕn (d10) by mala byť 0,2 mm ≤ d10 ≤ 0,4 mm. 

 

Obr. 8 Schéma filtra s vertikálnym tokom s obsahom piesku s veľkosťou frakcie 0 až 2 mm, s 
dôležitými rozmermi [16] 

Zaťažená plocha filtra na výpustný otvor by nemala prekročiť 5 m2. 
 
Ak je zaťažená plocha filtra ≤ 1 m na výpustný otvor, špecifická plocha filtra sa môže znížiť o 
0,5 m2/EO (platí pri väčších ČOV) a špecifické hydraulické zaťaženie povrchu filtra môže byť 
znížená na ≥ 10 l/m2 (platí aj pre malé ČOV). 

5.5.2.2 Dvojstupňový filter s vertikálnym tokom s obsahom jemného štrku s veľkosťou 
frakcie 2 až 8 mm a hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 
 
Filter musí byť skonštruovaný podľa nasledujúcich požiadaviek: 
 Prvý filter (obrázok 9): 

• ≥ 50 cm filtračná vrstva, s obsahom premytého jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 až 
8 mm 

• ≥ 30 cm drenážna vrstva, s obsahom premytého štrku s veľkosťou frakcie 16 až 32 
mm 

Priepustnosť filtračného lôžka prvého filtra by mala byť v rozsahu kfA ≈ 10-1 m/s (vypočítané 
podľa rov. 3). Účinná veľkosť zŕn by mala byť d10 ≈ 3 mm. 

Zaťažená plocha filtra na výpustný otvor nesmie byť väčšia ako 1 m2. 
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Obr. 9 Schéma prvého filtra s vertikálnym tokom s obsahom jemného štrku s veľkosťou frakcie 
2 až 8 mm, s dôležitými rozmermi [16] 

Druhý filter (obrázok 10): 
• ≥ 50 cm filtračná vrstva s obsahom premytého hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 

až 4 mm 
• ≥ 10 cm prechodová vrstva s obsahom premytého jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 

až 8 mm 
• ≥ 20 cm drenážna vrstva s obsahom premytého hrubého štrku s veľkosťou frakcie 16 

až 32 mm 

Priepustnosť filtračného lôžka by mala byť v rozsahu kfA ≈ 10-3 m/s (vypočítané podľa rov. 3). 
Účinná veľkosť zŕn (d10) by mala byť 0,25 mm ≤ d10 ≤ 0,4 mm. 

 

Obr. 10 Schéma druhého filtra s vertikálnym tokom s obsahom hrubého piesku s veľkosťou 
frakcie 0 až 4 mm, s dôležitými rozmermi [16] 

Zaťažená plocha filtra na výpustný otvor nesmie byť väčšia ako 1 m2. 
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5.5.2.3 Filter s vertikálnym tokom s obsahom hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 až 4 
mm 
 
Filter musí byť skonštruovaný podľa nasledujúcich požiadaviek (obrázok 11): 

• ≥ 30 cm filtračná vrstva s obsahom premytého hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 
až 4 mm 

• ≥ 20 cm prechodová vrstva s obsahom premytého jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 
až 8 mm 

• ≥ 20 cm drenážna vrstva s obsahom premytého štrku s veľkosťou frakcie 16 až 32 mm 

Priepustnosť filtračného lôžka by mala byť v rozsahu kfA ≈ 10-3 m/s (vypočítané podľa rov. 
3). Účinná veľkosť zŕn (d10) by mala byť 0,25 mm ≤ d10 ≤ 0,4 mm. 
 

 
Obr. 11 Schéma filtra s vertikálnym tokom s obsahom hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 
až 4 mm, s dôležitými rozmermi [16] 

Zaťažená plocha filtra na výpustný otvor nesmie byť väčšia ako 1 m2. 

5.5.2.4 Aktívne prevzdušňovaný filter s vertikálnym tokom s obsahom štrku s veľkosťou 
frakcie 8 až 16 mm 
 
Filter musí byť skonštruovaný podľa nasledujúcich požiadaviek (obrázok 12): 

• ≥ 95 cm filtračná vrstva s obsahom premytého štrku s veľkosťou frakcie 8 až 16 mm 

Pretože je filter nasýtený, drenážna a filtračná vrstva sa môžu skonštruovať z jedného 
filtračného materiálu. Použitie hrubšieho filtračného materiálu na drenážnu vrstvu nie je 
povinné. Priepustnosť filtračnej vrstvy by mala byť v rozsahu kfA ≈ 1 m/s (vypočítané podľa 
rov. 3). Účinná veľkosť zŕn by mala byť d10 ≥ 5 mm. 
 
Hladina vody nasýteného filtračného lôžka musí byť 5 až 10 cm pod povrchom štrku. Hĺbka 
celého filtračného lôžka musí byť najmenej 90 cm. 
 
Systém distribúcie vzduchu musí byť umiestnený na dne filtračného lôžka, aby sa zabezpečilo 
homogénne rozdelenie vzduchu v celom filtri. Tvar bublín by sa mal skontrolovať pred aj po 
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inštalácii filtračného média. Koncentrácia rozpusteného kyslíka počas prevádzky by nemala na 
odtoku klesnúť pod 2 mg/l. Prevzdušňovanie môže byť prevádzkované nepretržite alebo 
prerušovane. Aby sa zabránilo neprevzdušňovaným oblastiam, nádrž na filter by mala byť 
skonštruovaná s kolmými bočnými stenami. 
 
Zaťažená plocha filtra na výpustný otvor nesmie prekročiť 1 m2. Na dosiahnutie najnižšej 
možnej rýchlosti dávkovanej odpadovej vody by otvory vstupného distribučného systému mali 
smerovať nahor.  
Na výstupe z filtra je umiestnené potrubie s možnosťou regulácie hladiny vody vo filtri. 
Odporúča sa odtokové potrubie s minimálnou infiltračnou plochou 80 cm2/m a inštalačnou 
hustotou 0,5 m potrubia na m2 filtračnej plochy (merané na dne filtračného lôžka). 
 

 
Obr. 12 Schéma aktívne prevzdušňovaného filtra s vertikálnym tokom s obsahom štrku 
s veľkosťou frakcie 8 až 16 mm, s dôležitými rozmermi [16] 
 
5.5.2.5 Filter s vertikálnym tokom a prepadový filter s obsahom lávového piesku 
s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 
 
Filter musí byť skonštruovaný podľa nasledujúcich požiadaviek (obrázok 13): 

• ≥ 60 cm filtračná vrstva s obsahom lávového piesku s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 
• ≥ 25 cm drenážna vrstva s obsahom premytého štrku s veľkosťou frakcie 4 až 16 mm 

Ako filtračný materiál sa používa lávový piesok s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm s obsahom ílu 
menej ako 8 %. Pri splnení tejto požiadavky na lávový materiál a pri správnej konštrukcii filtra 
je možné dosiahnuť na odtoku koncentráciu amoniakálneho dusíka 10 mg/l. 

 
Tieto materiály majú koeficienty priepustnosti v rozmedzí od 4.10-5 až 8.10-4 m/s. Účinná 
veľkosť zŕn by mala byť 0,05 mm ≤ d10 ≤ 0,3 mm. 

S týmto filtračným materiálom je možné dosiahnuť takmer úplnú nitrifikáciu, dokonca aj pri 
vyššom hydraulickom zaťažení, z dôvodu vysokej pórovitosti, veľkej špecifickej plochy 
povrchu (70 až 80 m2/g), kapacite výmeny katiónov > 500 mmol/g a koeficienta priepustnosti 
v rozsahu 4.10-5 m/s. Lávový piesok s týmito fyzikálnymi vlastnosťami a obsahom zeolitu 
v podiele viac ako 10 % je obzvlášť vhodný na použitie v pulzne napúšťaných filtroch [16]. 
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Obr. 13 Schéma filtra s vertikálnym tokom a prepadového filtra s obsahom lávového piesku 
s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm, s dôležitými rozmermi [16] 
 
5.5.2.6 Dvojvrstvový zemný filter s obsahom jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 až 8 
mm a hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm 
 
Filter musí byť skonštruovaný podľa nasledujúcich požiadaviek (obrázok 14): 

• ≥ 50 cm filtračná vrstva s obsahom premytého jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 až 
8 mm 

• ≥ 50 cm filtračná vrstva s obsahom premytého hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 
až 4 mm 

• ≥ 20 cm drenážna vrstva s obsahom premytého jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 až 
8 mm 

Priepustnosť jemného štrku by mala byť v rozsahu kfA ≈ 10-1 m/s (vypočítané podľa rov. 3). 
Účinná veľkosť zŕn by mala byť d10 ≈ 3 mm. 
 
Priepustnosť hrubého piesku by mala byť v rozsahu kfA ≈ 10-3 m/s (vypočítané podľa rov. 3). 
Materiál by nemal mať ílovú frakciu (veľkosť častíc < 63 µm) presahujúcu 2 % hmotnosti. 
Účinná veľkosť zŕn by mala byť 0,25 mm ≤ d10 ≤ 0,40 mm. 
 
Hĺbka vrstvy vyťaženého materiálu musí zabezpečiť prevádzku bez zamrznutia, a preto sa 
musí prispôsobiť regionálnym podmienkam. 
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Obr. 14 Schéma dvojvrstvového zemného filtra obsahom jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 
až 8 mm a hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 až 4 mm, s dôležitými rozmermi [16] 

5.5.2.7 Filter s horizontálnym tokom s obsahom hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 až 
4 mm 
 
Filter musí byť skonštruovaný podľa nasledujúcich požiadaviek (obrázok 15): 

• ≥ 50 cm filtračná vrstva s obsahom premytého hrubého piesku s veľkosťou frakcie 0 
až 4 mm 

Na distribučnú a zbernú vrstvu je možné použiť premytý jemný štrk s veľkosťou frakcie 2 až 8 
mm. Distribučná a zberná vrstva by mala mať hrúbku ≥ 20 cm. 
Priepustnosť filtračného lôžka by mala byť v rozsahu kfA ≈ 10-3 m/s (vypočítané podľa rov. 3). 
Materiál by nemal mať ílovú frakciu (veľkosť častíc < 63 µm) presahujúcu 2 % hmotnosti. 
Efektívna veľkosť zŕn by mala byť 0,30 mm ≤ d10 ≤ 0,4 mm. 
 
Filter s dlhšou dráhou toku, ale s rovnakou vodorovnou plochou, vedie k zmenšeniu prierezu 
infiltrácie a prietokového prierezu filtračného lôžka. Tomu by sa malo zabrániť, pretože to môže 
viesť k upchatiu filtra. 
 
Hladina vody musí byť pod povrchom filtračného materiálu. 
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5.5.2.8 Filter s horizontálnym tokom s obsahom jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 až 
8 mm 
Filter musí byť skonštruovaný podľa nasledujúcich požiadaviek (obrázok 15): 

• ≥ 50 cm filtračná vrstva s obsahom premytého jemného štrku s veľkosťou frakcie 2 až 
8 mm 

Na distribučnú a zbernú vrstvu je možné použiť premytý štrk s veľkosťou frakcie 8 až 16 mm. 
Distribučná a zberná vrstva by mala mať hrúbku ≥ 20 cm. 

Priepustnosť jemného štrku by mala byť v rozsahu kfA ≈ 10-1 m/s (vypočítané podľa rov. 3). 
Účinná veľkosť zŕn by mala byť d10 ≈ 3 mm. 
 
Hladina vody musí byť pod povrchom filtračného materiálu. 

 

Obr. 15 Schéma filtra s horizontálnym tokom, s dôležitými rozmermi, nezávislý od typu 
použitého filtračného materiálu [16] 
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5.5.2.9 Aktívne prevzdušňovaný filter s horizontálnym tokom s obsahom štrku 
s veľkosťou frakcie 8 až 16 mm 
Filter musí byť skonštruovaný podľa nasledujúcich požiadaviek (obrázok 16): 

• ≥ 95 cm filtračná vrstva s obsahom premytého štrku s veľkosťou frakcie 8 až 16 mm 

Priepustnosť filtračnej vrstvy by mala byť v rozsahu kfA ≈ 1 m/s (vypočítané podľa rov. 3). 
Účinná veľkosť zŕn by mala byť d10  ≥ 5 mm. 
 
Na distribučné a zberné vrstvy sa môže použiť premytý štrk s veľkosťou frakcie 16 až 32 mm. 
Distribučná a zberná vrstva by mala mať hrúbku ≥ 20 cm. 
 
Hladina vody musí byť 5 až 10 cm pod povrchom štrku. Hĺbka filtračného lôžka musí byť 
najmenej 90 cm. 
 
Systém distribúcie vzduchu musí byť umiestnený na dne filtračného lôžka, aby sa zabezpečilo 
homogénne rozdelenie vzduchu v celom filtri. Tvar bublín by sa mal skontrolovať pred aj po 
inštalácii filtračného média. Aby sa zabránilo neprevzdušňovaným oblastiam, nádrž na filter by 
mala byť skonštruovaná s kolmými bočnými stenami. 
 

 
Obr. 16 Schéma aktívne prevzdušňovaného filtra s horizontálnym tokom s obsahom štrku 
s veľkosťou frakcie 8 až 16 mm, s dôležitými rozmermi [16] 
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6 Prevádzkovanie koreňových čistiarní odpadových vôd 
 
Projektant musí pripraviť komplexný a ľahko zrozumiteľný prevádzkový poriadok. Ten musí 
obsahovať prevádzkové pokyny, schémy zapojenia, atď.. 
 
Čistiarne vyžadujú odbornú a pravidelnú kontrolu a údržbu. Tieto činnosti musia byť starostlivo 
zdokumentované. 
 
Prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd musí vykonať požadovanú kontrolu prevádzky a 
údržby v rovnakom rozsahu, aký sa vyžaduje pre ostatné čistiarne odpadových vôd podobnej 
veľkosti a/alebo kapacity. 
 
Aby sa zabezpečila plynulá prevádzka komunálnych ČOV musia sa vykonávať nasledujúca 
kontrola prevádzky: 
 

• pravidelne musí byť sledovaná hladina kalu v kroku mechanického predčistenia, 
• v prípade filtrov s vertikálnym prietokom je potrebná dostatočná reaerácia filtračného 

lôžka, aby sa zabránilo jeho upchatiu. Výstupné koncentrácie amoniakálneho dusíka 
vyššie ako 10 mg/l sú ukazovateľmi nesprávneho fungovania (napr. nedostatočná 
distribúcia prítoku, nedostatok primeraných období bez zaťaženia, hydraulické 
preťaženie, upchaté drenážne rúrky), prípadne nadmerné zaťaženie organickou hmotou 
alebo tuhými látkami, 

• redukčné podmienky naznačujú nedostatok rozpusteného kyslíka, ktorý možno pripísať 
organickému alebo hydraulickému preťaženiu. Ak je čistiareň bez dozoru, môže dôjsť 
k upchatiu povrchu filtra, 

• pre komunálne čistiarne odpadových vôd je potrebné meranie a zaznamenávanie 
prietoku.  

Tabuľka 23 poskytuje prehľad o rozsahu a načasovaní kontrol údržby komunálnych čistiarní 
odpadových vôd. 

Tab. 23 Požiadavky na údržbu komunálnych čistiarní odpadových vôd [16] 

Typ „Umiestnenie“ Frekvencia 

Hladina kalu Mechanické predčistenie 
V závislosti od typu 

predčistenia, 1 x za kvartál 
CHSK, BSK5 Odtok z ČOV  

Ostatné parametre 
Amoniakálny dusík 

Odtok z ČOV 1 x za kvartál 

Objemy dávok a pomer 
cyklovania (podľa potreby) 

Prítok na filtračné lôžko 
(samostatne pre jednotlivé 

lôžka) 
týždenne 

Distribučné a drenážne 
potrubie 

vo/na filtračnom lôžku týždenne 

 
Filtre sa musia pravidelne kontrolovať, či sa na povrchu filtra nevyplavuje odpadová voda.  
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Vyplavovanie sa môže vyskytnúť od apríla do júla (riziko upchatia) alebo počas dlhotrvajúcich 
období mrazu. 
 
Musia sa odstrániť invázne druhy rastlín, ktoré znižujú výkonnosť filtra. 
 
Z dôvodu tepelnej izolácie je dôležité, aby odumretá rastlinná biomasa zostala na jeseň na 
povrchu filtra, aby bol chránený pred mrazom. Odumretá rastlinná biomasa by sa však mala v 
prípade potreby z povrchu filtra odstrániť. 
 
Zanesené časti filtra sa musia regenerovať. V závislosti od situácie môže dôjsť k regenerácii 
filtra tak, že sa odpadová voda nebude dlhšie dávkovať, odstránením vrstvy kalu z filtračného 
lôžka alebo výmenou filtračného materiálu. 
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7 Kalové hospodárstvo 
 
Konvenčné čistiarne komunálnych odpadových vôd produkujú veľké množstvo čistiarenských 
kalov. Kal vzniká ako sprievodný produkt čistenia odpadových vôd, obvykle obsahuje 0,5 až 5 
% sušiny. Produkcia kalu sa v jednotlivých krajinách líši a pohybuje sa od 0,1 do 30 
kgsušiny/EO.r. Väčšina zložiek vyprodukovaného kalu je organická.  
 
Na koreňových ČOV treba tuhé nečistoty z hrablíc odstraňovať každých niekoľko týždňov 
(odvoz na skládku alebo spaľovňu odpadu). Náklady na odvoz a likvidáciu týchto odpadov sa 
môžu pohybovať v stovkách EUR za rok. Objem sedimentačnej nádrže by mal byť navrhnutý 
tak, aby sa kal nemusel čerpať častejšie ako štyrikrát za rok. Výsledná cena za nakladanie s 
kalmi závisí od zvoleného spôsobu. Najčastejšie spôsoby nakladania vyčerpaného kalu na 
koreňových ČOV sú: 
 

• Čerpanie na kalové pole priamo na ČOV: nízke investičné a prevádzkové náklady 
 

• Vývoz kalu na väčšiu ČOV: nulové investičné náklady ale vysoké prevádzkové 
náklady 

 
• Úprava kalu ako je sušenie a odstredenie: vysoké investičné aj prevádzkové náklady 

(potreba elektrickej energie)  
 

• Iné metódy 
 
Najvhodnejším spôsobom nakladania s kalmi je čerpanie na kalové pole priamo v areáli ČOV. 
Okrem úpravy aktivovaného kalu sú kalové polia vhodné aj na spracovanie fekálneho kalu zo 
žúmp a tiež kalov zo septikov. Tieto systémy sa označujú aj ako „reed-bed“ tzv. trstinové kalové 
pole s drenážnym systémom. Typické miery zaťaženia kalov na týchto poliach sú 200 - 250 
kgsušiny/m2.r [13]. Odhadované náklady pri tomto spôsobe nakladania s kalmi sú najviac 2,0 
EUR/ (osobu.rok). Vybudovanie kalových polí príliš nezvyšuje investičné náklady, ale výrazne 
sa znížia prevádzkové náklady. 
 
Hlavným cieľom úpravy kalov je zníženie jeho objemu (použitím stratégií odvodnenia alebo 
zahusťovania) a jeho stabilizácia. Zloženie kalu a koncentrácia znečisťujúcich látok v ňom 
predurčujú možnosti nakladania s nim. Zvolený proces alebo technológia úpravy kalu závisí od 
stratégie konečného opätovného využitia alebo zneškodnenia a od jeho množstva. Preto medzi 
najrozšírenejšie stratégie nakladania s kalmi patrí odstreďovanie (v niektorých prípadoch 
nasleduje tepelné spracovanie). Uplatňujú sa však aj odvodňovacie spôsoby, ktoré vyžadujú 
menej energie, ako sú napríklad odparovanie vody, evapotranspirácia a priesak. Konvenčné 
spôsoby spracovania kalov sú nákladné a energeticky náročné, čo môže viesť k ekonomickej 
neudržateľnosti malých obcí. 
 
Trstinové kalové polia pozostávajú z plytkých lôžok vyplnených štrkovou vrstvou a 
vysadených mokraďových rastlín, ako je napr. Phragmites australis (Trsť obyčajná). Čerstvý 
kal sa ukladá na povrch lôžok, kde sa z kalu odstraňuje voda pomocou evapotranspirácie. V 
porovnaní s bežnými technológiami mechanického odvodnenia majú kalové polia nízke 
energetické požiadavky a nižšie náklady na prevádzku a údržbu. Aj keď neexistujú 
štandardizované usmernenia pre navrhovanie alebo prevádzku trstinových kalových polí, 
s touto technológiou sú dlhoročné skúsenosti (> 20 rokov) [19]. Takéto zariadenia boli 
navrhnuté a prevádzkované pre komunity v rozsahu od 400 do 125 000 EO v závislosti od danej 
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krajiny a špecifické požiadavky na plochu sa pohybujú od 1,5 do 4 EO/m2 [13]. Všeobecná 
schéma kalového poľa je znázornená na obrázku 17. 
 
 

  
 

  
Obr. 17 Schéma trstinového kalového poľa 
 
Na koreňovej ČOV by malo byť vybudovaných viac kalových polí, ktoré sú prevádzkované 
paralelne. Kal sa vsádzkovo nanáša na povrch jedného kalového poľa. Po napustení kalu na 
kalové pole sa toto nechá bez zaťaženia (niekoľkých dní až týždňov), zatiaľ čo ďalšie zaťaženie 
je nasmerované na druhé kalové pole, čo vedie k sérii záťažových a bezzáťažových období pre 
každé pole. Čas bez zaťaženia závisí od kapacity spracovania, poveternostných podmienok, 
veku systému, obsahu sušiny kalu a hrúbky nahromadenej vrstvy kalu [13]. Počas obdobia bez 
zaťaženia sa nahromadený kal na povrchu poľa podrobuje procesu sušenia, pričom vznikne 
tenká vrstva sušeného materiálu, ktorá je následne popraskaná pohybom stoniek vysadených 
mokraďových rastlín. Trhliny spôsobené rastlinami pomáhajú podporovať prechod vzduchu do 
vrstvy kalu (čo zvyšuje stabilizáciu kalu) a tiež udržiavajú hydraulickú vodivosť 
nahromadeného kalu. Skutočný počet paralelných polí závisí od kapacity poľa a môže sa 
pohybovať od dvoch do 25 [20]. 
 
Kalové pole je väčšinou pravouhlého tvaru a skonštruované z betónu alebo v pôde, pričom musí 
byť hydraulicky izolované od podložia vzhľadom na vysoké koncentrácie kalovej vody. 
Jednotlivé polia sú skonštruované s minimálnym sklonom 1 % a všetka kalová voda, sa 
zhromažďuje v perforovaných potrubiach na dne poľa a vracia sa na prítok. 
 
Jedným z hlavných prevádzkových parametrov kalových polí je miera plošného zaťaženia. 
Maximálna rýchlosť napúšťania kalov na polia je v rozmedzí 30 až 60 kgsušiny/m2. r. [19]. 
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Napúšťanie kalov v počiatočnej fáze (ktoré môže trvať od niekoľkých mesiacov do troch rokov) 
by malo byť nižšie ako je maximálne zaťaženie, aby sa podporilo správne zakorenenie 
mokraďových rastlín [13]. Väčšina trstinových kalových polí je hlboká približne 2,5 metra (0,6 
až 0,7 m filtračného média a 1,7 až 1,8 m pre akumuláciu kalu). Odporúča sa, aby sa dalo na 
kalovom poli skladovať a upravovať najmenej 1,0 m nahromadeného kalu. Za predpokladu 
akumulácie kalu približne 10 cm za rok, minimálne obdobie medzi vyprázdnením je 8 až 10 
rokov [19].  
 
Obsah sušiny v odvodnenom kale je približne 20 až 40 %. Je to porovnateľné s odvodňovacou 
kapacitou konvenčných technológií, ako sú odstredivky (20 až 30 % sušiny), pásové filtre (15 
až 25 % sušiny) a vákuové filtre (20 až 35 % sušiny). 
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8 Investičné a prevádzkové náklady 
 
Ekonomické hodnotenie koreňových ČOV je založené na dvoch zložkách: investičné náklady 
(ktoré súvisia s obstaraním pôdy a výstavbou čistiarne) a prevádzkové náklady (ktoré sa 
každoročne vzťahujú na správu a prevádzku). Investičné náklady a budúce náklady na 
reinvestíciu sa vypočítavajú a delia podľa životnosti majetku. 
Výstavba koreňových čistiarní sa zvyčajne vykonáva pomocou miestnej práce a materiálov. 
Preto je veľmi ťažké zovšeobecniť buď investičné náklady alebo náklady na prevádzku a 
údržbu, pretože závisia od miesta a môžu sa líšiť aj v rámci tej istej oblasti v závislosti od 
trhových podmienok. Vo všeobecnosti sú investičné náklady na výstavbu koreňovej ČOV v 
rovnakom rozsahu ako konvenčné technológie čistenia odpadových vôd, ale prevádzkové 
náklady sú oveľa nižšie v dôsledku mechanickej jednoduchosti a skutočnosť, že tieto čistiarne 
majú vo všeobecnosti nižšie nároky na elektrickú energiu ako iné konvenčné technológie 
čistenia odpadových vôd. 
 
Investičné náklady 
 
Náklady spojené s výstavbou systému možno rozdeliť na priame náklady (získavanie pôdy, 
zemné práce, potrubia a armatúry, čerpadlá, filtračné médiá, vložky a rastliny) a nepriame 
náklady (hodnotenie lokality, projektová dokumentácia a počiatočný servis). 
 

• Nadobúdanie pozemkov. Koreňová ČOV má na porovnateľné ciele čistenia vyššie 
požiadavky na povrchovú plochu ako konvenčné technológie čistenia odpadových vôd. 
Preto je získavanie pôdy často najväčším investičným nákladom, najmä v lokalitách 
s vysokou cenou pôdy (napr. vysoko rozvinuté mestské oblasti). 
 

• Zemné práce. Výstavba koreňovej čistiarne si vyžaduje výkopové práce pre 
vybudovanie šácht, uloženie potrubia, vyhĺbenie jamy pre uloženie septika alebo iných 
typov sedimentačných nádrží, vybudovanie výkopov pre vytvorenie filtračných polí 
alebo biologických nádrží. Náklady spojené so zemnými prácami vo veľkej miere 
závisia od topografie miesta, kvality pôdy a dostupnosti práce a vybavenia, čo je 
spôsobené podmienkami na miestnom trhu. 

 
• Konštrukčné materiály. Fólie, filtračné médiá a práca sú najdôležitejšími investičnými 

nákladmi výstavby koreňových čistiarní odpadových vôd. Náklady na stavebné 
materiály sú opäť veľmi špecifické a individuálne pre dané miesto. Ako výplň 
filtračných lôžok sa môže použiť íl alebo syntetický materiál (polyetylén). Pri použití 
ílovej vrstvy závisí cena od toho, či je v blízkosti miesta k dispozícii vhodný materiál, 
pretože náklady na dopravu sú významným faktorom. Kúpa syntetických materiálov je 
oveľa nákladnejšia, ale oveľa jednoduchšia je preprava a inštalácia. Piesok, štrk a hrubá 
hornina sú najpoužívanejšími filtračnými materiálmi v koreňových ČOV a veľkosti 
frakcií sú zvyčajne dosť špecifické. Náklady na tieto materiály tiež závisia od 
dostupnosti vhodných frakcií pri zdroji alebo od toho, či sa musia použiť špecifické sitá, 
a od prepravných nákladov spojených so vzdialenosťou medzi zdrojom a miestom 
výstavby čistiarne. Náklady na ďalšie materiály, ako sú potrubia, čerpadlá a rastliny sú 
vo všeobecnosti veľmi nízke v porovnaní s nákladmi na výplň filtračných lôžok, 
filtračné médiá a stavebné práce. 
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• Nepriame náklady. Okrem už uvedených priamych nákladov sa pri výstavbe ČOV 
vyskytujú aj nepriame náklady. Tieto náklady sú spojené s inžinierstvom, ako je 
koncepčný návrh, konečné dimenzovanie, príprava plánov, ako aj náklady na externých 
dodávateľov, ako je poistenie a stavebný dozor. Služby týkajúce sa počiatočného servisu 
a rozbiehania výstavby, ako aj náklady na nepredvídané výdavky a eskaláciu, tieto 
nepriame náklady treba tiež zohľadniť [13]. 

 
Prevádzkové náklady 
 
Prevádzkové náklady závisia od typu a technológie čistiarenského zariadenia a kvality údržby 
a líšia sa prípad od prípadu. Jednou z najdôležitejších funkcií obsluhy a údržby je kontrola 
množstva kalu v usadzovacej nádrži (alebo septiku).  
Platí, že čím je ČOV väčšia, tým menšie sú jednotkové prevádzkové náklady na EO, pretože 
väčšinu prevádzkových činností je treba vykonať bez ohľadu na výber technológií a veľkosť 
ČOV. Čím viac užívateľov sa bude na hradení prevádzkových nákladov podieľať, tým lacnejšie 
bude čistenie odpadových vôd. 
Koreňové čistiarne odpadových vôd majú veľmi nízke náklady na prevádzku a údržbu. Medzi 
hlavné súčasti prevádzkových nákladov patria energia na chod čerpadiel (ak je to potrebné), 
odbery vzoriek, údržba areálu čistiarne a výmena alebo oprava mechanických komponentov. 
Náklady na riadenie vegetácie závisia od položiek, ako je zber a kontrola škodcov. Súčasné 
projektové smernice pre mokrade VF predpokladajú kosenie rastlín a odstraňovanie podstielky 
každé dva až tri roky. Vo všeobecnosti je na koreňových ČOV menej práce v porovnaní s inými 
čistiarňami odpadových vôd. Náklady na prevádzku a údržbu koreňových ČOV sú teda nižšie 
ako náklady na iné konvenčné technológie čistenia odpadových vôd. 
Ročné požiadavky a náklady na prevádzku a údržbu na jednostupňovej čistiarni s filtrom 
s vertikálnym tokom s projektovanou veľkosťou 8 EO pre poľnohospodársky dom v Rakúsku 
(od roku 2015) sú nasledovné: 
 

• 180 EUR ročne na chemické a mikrobiologické rozbory vody. 
 

• 120 EUR ročne na odstránenie primárneho kalu zo septiku. 
 

• jedna hodina mesačne na ďalšie odoberanie vzoriek a analýzu (pH a koncentrácia 
amoniakálneho dusíka na odtoku z ČOV), vizuálnu kontrolu mechanických zariadení 
a filtračného lôžka (vrátane prípadného čistenia). 

 

• päť hodín ročne na údržbu vegetácie, (t.j. mokraďové rastliny sa kosia, potom sa kladú 
na povrch filtračného lôžka na izoláciu v zime a rastlinný materiál sa z povrchu odstráni 
na jar). 

 
Je potrebné poznamenať, že všetky koreňové ČOV si budú vyžadovať aj odstránenie 
nahromadených tuhých látok. Časový rámec pre túto operáciu čistenia alebo obnovy bude 
závisieť od konštrukcie čistiarne, použitej miery zaťaženia a správneho mechanického 
predčistenia a bežnej prevádzky čistiarne. Typické intervaly obnovy môžu byť pre väčšinu 
systémov rádovo desať rokov, pri strednom zaťažení systému rádovo 20 a viac rokov. 
Projektant musí vziať do úvahy kompromisy v investičných a prevádzkových nákladoch pre 
jednotlivé scenáre, pretože kratšie intervaly obnovy sú niekedy ekonomickejšie ako budovanie 
väčšieho systému [21]. 
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9 Veľkostné kategórie koreňových čistiarní odpadových vôd 
 
Väčšina koreňových ČOV účinne odstraňuje nerozpustné látky, ale niektoré typy nedokážu 
znižovať koncentrácie amoniakálneho dusíka a celkového dusíka. Na ČOV menších ako 2 000 
EO sa nevyžaduje sledovanie amoniakálneho dusíka, ale opísané riešenia koreňových ČOV 
spĺňajú legislatívne požiadavky na odstraňovanie amoniakálneho dusíka pre väčšie ČOV. 
 
Jednotlivé veľkostné kategórie koreňových ČOV sa líšia usporiadaním čistiacich objektov. Pri 
menších koreňových ČOV do 25 EO nie je potrebné deliť prítok odpadovej vody na viac tokov, 
ale pri väčších ČOV už je potrebné uvažovať so zaradením deliacej šachty z dôvodu presnej 
distribúcie odpadovej vody na filtre.  
 
Ak je predpoklad, že v odpadovej vode sa budú vyskytovať väčšie plávajúce látky, je potrebné 
na všetky koreňové ČOV osadiť objekty na odstraňovanie hrubých plávajúcich nečistôt pred 
primárne čistenie. 
 
Podľa veľkosti producenta odpadových vôd možno rozdeliť usporiadanie koreňových ČOV do 
týchto základných kategórií [22]: 
 

• pre menej ako 25 EO, 
 

• pre 25 až 200 EO, 
 

• pre 201 až 500 EO, 
 

• nad 500 EO. 
 
  

9.1 Koreňové čistiarne odpadových vôd pre menej ako 25 EO 
 
V okolitých krajinách sa medzi najmenšími producentami odpadových vôd stáva technológia 
koreňových čistiarní stále obľúbenejšia. Koreňová ČOV v tejto veľkostnej kategórii je iba 
jednou z možných alternatív riešení, ktoré sú prevádzkovo nenáročné. 
 
V Českej republike je väčšina čistiarní realizovaná ako zemné filtre alebo koreňové ČOV 
s horizontálnym tokom. Dôvodom tohto jednoduchého riešenia je aj súčasná legislatíva, ktorá 
nevyžaduje odstraňovanie amoniakálneho dusíka. Koreňové ČOV s horizontálnym tokom ale 
účinne odstraňujú CHSKCr, BSK5 a NL. Takáto vyčistená odpadová voda na odtoku môže 
negatívne ovplyvniť kyslíkové pomery v povrchových vodách, do ktorých sa vypúšťa. 
 
Zemné filtre sú objekty umiestnené pod povrchom, takže sú chránené proti teplotným výkyvom. 
Nevýhodou takéhoto riešenia je minimálna možnosť kontroly filtračnej náplne a nákladná 
regenerácia filtračného materiálu a akákoľvek úprava. Naopak koreňové ČOV umožňujú 
výsadbu mokraďových rastlín, nakoľko sú povrchovo prístupné. 
 
Koreňové ČOV s horizontálnym tokom v tejto veľkostnej kategórii sa javia ako 
najjednoduchšie riešenie, z ekologického pohľadu nie sú najvhodnejším riešením. 
Optimálnejším riešením je koreňová ČOV s vertikálnym tokom, ktoré pri dôkladnom 
mechanickom predčistení nevyžadujú taký plošný záber pôdy (špecifická plocha na 1 EO 
predstavuje 2,0 – 4,0 m2). Pri takto riešenom systéme budú splnené všetky technické parametre, 
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vrátane amoniakálneho dusíka. Toto riešenie bude spĺňať emisné limity pre vypúšťanie 
odpadových vôd do povrchových aj podzemných vôd. Takto vyčistená odpadová voda bude 
však obsahovať vysoké koncentrácie dusičnanového dusíka. Na jeho odstránenie by bol 
potrebný denitrifikačný filter (v praxi sa však neuvažuje s požiadavkou na odstraňovanie 
celkového dusíka).  
 
Najvhodnejším riešením koreňovej ČOV v tejto veľkostnej kategórii je: septik + filter 
s vegetáciou a vertikálnym tokom. Pri optimálnej prevádzke na odtoku možno očakávať 
nasledujúce parametre: BSK5 (5 – 25 mg/l), CHSKCr (15 – 50 mg/l), NL (≤ 5 mg/l), ročný 
priemer N-NH4 (10 mg/l). 
 
Ak je na pozemku prevýšenie aspoň 2,5 m nie je potrebné medzi septik a akumulačnú šachtu 
osadiť čerpadlo. Koreňová ČOV v tejto veľkostnej kategórii nevyžaduje rozdeľovacie objekty 
a nie je potrebné riešiť obtok ČOV. 
 
Koreňová ČOV do 25 EO musí obsahovať: 
 

• Septik - trojkomorový; do každej komory musí byť prístup; uzamykateľný poklop 
a odtok musí byť z každej komory, 

 
• Akumulačnú šachtu – jednokomorová (cca 1,5 m3); uzamykateľná; musí obsahovať 

pulzné vypúšťanie zariadenia, 
 

• Filter s vertikálnym tokom, 
 

• Revíznu šachtu.  
 

9.2 Koreňové čistiarne odpadových vôd pre 25 až 200 EO 
 
Pre túto veľkostnú kategóriu ČOV platia rovnaké pravidlá ako v predchádzajúcom prípade. 
Septik plní funkciu mechanického predčistenia. Ako biologický stupeň je výhodnejšie 
aplikovať filter s vertikálnym tokom. Pri ČOV nad 25 EO je však potrebné zaradiť aj 
rozdeľovaciu šachtu, nakoľko nie je možné riešiť distribúciu vody na filtri s vertikálnym tokom 
jediným objektom z hydraulických dôvodov. V tomto prípade ide o viac technologických liniek 
s paralelným prúdením. Pri zapojení filtrov s vertikálnym tokom nastáva rozdiel oproti 
predchádzajúcej kategórii vo faktoroch: 
 

• Rozdeľovacia šachta: za prítokom na ČOV musí byť osadená rozdeľovacia šachta, 
ktorá bude pravidelne kontrolovaná. Pri ČOV nad 50 EO musí byť za mechanickým 
predčistením osadená ďalšia rozdeľovacia šachta, čím vzniknú minimálne 4 toky. 
  

• Mechanické predčistenie: môže byť riešené aj jedným viackomorovým septikom, ale 
pri počte okolo 200 EO je vhodnejšie použiť štrbinovú usadzovaciu nádrž. A to 
z dôvodu náchylnosti k upchávania jemnejšieho filtračného materiálu – väčší objem 
usadzovacieho priestoru zabezpečí lepšie odstránenie nerozpustných látok (t.j. menší 
riziko upchávania filtrov). 

 
• Pulzné napúšťanie: nebude riešené jedným vypúšťacím zariadením, ale sústavou 

viacerých vypúšťacích zariadení, ktoré musia byť doplnené o hydraulický výpočet. 
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Každé vypúšťacie zariadenie musí byť umiestnené vo vlastnom akumulačnom priestore, 
ktorého objem korešponduje s veľkosťou filtračného poľa.  

 
• Filtračné pole: nie je realizované ako jeden filter, ale je potrebné celkovú plochu 

rozdeliť na niekoľko filtračných polí. Počet filtračných polí závisí od počtu tokov na 
ČOV. Nie je dôležité umiestnenie jednotlivých filtračných polí koreňovej ČOV. 
 

 
9.3 Koreňové čistiarne odpadových vôd pre 201 až 500 EO 
 
V tejto veľkostnej kategórii je najvhodnejšie použiť na mechanické predčistenie štrbinovú 
usadzovaciu nádrž spolu s horizontálne pretekaným filtrom. Po horizontálne pretekanom filtri 
ale musí nadväzovať vertikálny pulzne napúšťaný filter. 
 

9.4 Koreňové čistiarne odpadových vôd nad 500 EO 
 
Pre návrh koreňových ČOV v tejto veľkostnej kategórii je kľúčové riešenie rovnomerného 
rozdelenia odpadovej vody na filtre s vertikálnym tokom. Limitujúca je aj veľkosť približne 
100 m2 na jedno filtračné pole. Z tohto dôvodu potom narastá počet filtračných polí. Ďalším 
limitujúcim faktorom je náročnosť na záber pozemku (je nutné uvažovať so špecifickou 
plochou 4 m2 na jedného EO). 
 
Základom funkčnosti takéhoto systému je dôsledné naprojektovanie a výstavba. Návrh ČOV 
v tejto veľkostnej kategórii bez využitia elektrickej energie je veľmi náročný.  
 
V porovnaní s predchádzajúcimi kategóriami vzniká pre prevádzkovateľov väčších ČOV 
povinnosť sledovať odtokové koncentrácie celkového dusíka a fosforu. Z tohto dôvodu je nutné 
zaradiť dva prvky:  
 

• Chemické zrážanie fosforu (zrážanie fosforu je vhodné riešiť ešte v rámci 
mechanického predčistenia).  
 

Stabilizačné nádrže s denitrifikačnou funkciou (cieľom je zníženie odtokovej koncentrácie 
celkového dusíka). 
 
  



61 
 

10 Využívanie prírodných čistiarní odpadových vôd v okolitých krajinách 
 
V krajinách strednej a východnej Európy žije takmer 30 % celkovej populácie (42 miliónov 
ľudí) v obciach s menej ako 2 000 obyvateľmi. Iba asi 9 % z nich bolo pripojených na čistiarne 
odpadových vôd. Vypúšťanie nečistených odpadových vôd z týchto sídiel významne prispieva 
k znečisteniu povrchových a podzemných vôd (GlobalWater Partnerstvo 2007). 
 
V roku 2012 nezisková organizácia GWP CEE zmapovala existenciu prírodných spôsobov 
čistenia odpadových vôd v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Týchto 11 krajín 
zahrnutých do výskumu predstavuje približne 16,3 % celého európskeho priestoru a viac ako 
20 % jeho populácie. Výsledky ukázali rôznu mieru využívania prírodných spôsobov čistenia 
odpadových vôd v okolitých krajinách. Táto pracovná skupina zaznamenala v posledných 
rokoch zvýšený záujem o nízko nákladové ČOV v krajinách strednej a východnej Európy.  
 
Najstarším typom čistenia odpadových vôd je infiltračný alebo perkolačný systém 
(pieskové/pôdne zemné filtre). V dôsledku prísnych právnych predpisov EÚ je tento systém 
veľmi obľúbený iba na Ukrajine (krajina, ktorá nie je členom EÚ), pravdepodobne kvôli 
jednoduchým a nízkym investičným a prevádzkovým nákladom. Mnoho infiltračných 
systémov sa používa aj v iných krajinách strednej a východnej Európy, ale iba ako terciárne 
čistenie pre malé/domáce čistiarne odpadových vôd, kde nie je k dispozícii dostatočný recipient. 
Používanie týchto systémov si vyžaduje hydrogeologický prieskum v niektorých krajinách ako 
(napr. Slovensko), širokému uplatňovaniu týchto technológií bránia vysoké poplatky za 
hydrogeologické prieskumy. 
 
Prírodné ČOV sú v regióne strednej a východnej Európy implementované v obmedzenej miere. 
Sú krajiny, ktoré majú s týmto typom procesov dlhodobé dobré skúsenosti, ako napr. Poľsko, 
Česká republika a Slovinsko a naopak iné krajiny ako napr. Slovensko, Rumunsko a Bulharsko 
majú s koreňovými ČOV minimálne alebo žiadne skúsenosti. Štatistické údaje o prírodných 
systémoch čistenia odpadových vôd v skúmaných krajinách sú uvedené v tabuľke 24. Napriek 
rozdielnej implementácii koreňových ČOV sú geografické, demografické a ekonomické 
podmienky na aplikáciu týchto systémov v uvedených krajinách Európy veľmi dobré. 
 
V Estónsku a Litve existujú pozitívne skúsenosti s prírodnými čistiarňami odpadových vôd. 
Najdôležitejšie je, že VF sa ukázali ako veľmi efektívne. Môžu sa prevádzkovať v chladných 
baltských klimatických podmienkach s vysokou účinnosťou odstraňovania organických látok. 
Podmienkou úspešnej aplikácie týchto systémov je dôkladné mechanické predčistenie. Naopak, 
na Slovensku bolo postavených iba niekoľko umelých mokradí. Dnes je v prevádzke iba päť, z 
ktorých všetky sa používajú na terciárne dočistenie. Na Slovensku je väčšinou negatívny 
pohľad na funkčnosť týchto procesov spracovania; a to z dôvodu veľkej plošnej náročnosti, 
nevhodnosti klimatických a prírodných podmienok, nízkej účinnosti čistenia atď. 
 
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že prírodné systémy čistenia odpadových vôd sa v 
krajinách strednej a východnej Európy používajú len minimálne. Existujúce systémy sú buď 
neprimerane dimenzované, zastaralé alebo sú  málo účinné z dôvodu nesprávnej prevádzky a 
údržby. V týchto krajinách sú stále preferované konvenčné systémy čistenia odpadových vôd. 
 
Pokyny na projektovanie a prevádzku koreňových ČOV v západnej Európe sa uplatňujú 
prostredníctvom vnútroštátnych predpisov. Prijatie usmernení v krajinách strednej a východnej 
Európy nie je bežnou praxou: viac ako polovica zo sledovaných krajín, nemá vnútroštátne 
usmernenia (napr. Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko a Ukrajina) alebo existujú 
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normy, ktoré sú zastaralé (napr. Slovensko). Absencia vnútroštátnych usmernení zodpovedá 
nízkemu počtu vybudovaných koreňových ČOV; ale nie vždy to platí (napr. Slovinsko má 
vysoký počet vybudovaných a účinných ČOV napriek absencii usmernení). 
 
Napriek významným trhovým príležitostiam v strednej a východnej Európe a značným 
znalostiam umelých mokradí neexistuje dostatočná právna a inštitucionálna podpora širšieho 
uplatňovania týchto systémov. Existujú však aj príklady pozitívneho inštitucionálneho a 
právneho prístupu k implementácii takýchto systémov, napr. Estónsko, Česká republika 
a Slovinsko a podpora z medzinárodných fondov v Lotyšsku. 
 
Miestni odborníci zaoberajúci sa problematikou čistenia odpadových vôd majú pozitívny 
prístup k prírodným systémom čistenia odpadových vôd. Najmä v Českej republike a Estónsku 
existuje dlhoročná tradícia výskumu a vzdelávania o týchto systémoch čistenia na niekoľkých 
univerzitách a výskumných inštitúciách. V Slovinsku existuje aj niekoľko študijných 
programov, ktoré poskytujú prehľad o výkonnosti a výhodách prírodných čistiarní odpadových 
vôd a existujú dve výskumné skupiny zaoberajúce sa koreňovými ČOV. Študenti sa môžu tiež 
dozvedieť o prírodných systémoch čistenia odpadových vôd v Lotyšsku a v Rumunsku je 
dostatočný počet kvalifikovaných ľudí. Pokiaľ ide o vzdelávanie o prírodných systémoch 
čistenia odpadových vôd, zlá situácia je na Slovensku, kde (kvôli zlým príkladom koreňových 
ČOV) nie je o tieto systémy záujem. 
 
Napriek skutočnosti, že koreňové ČOV sú známe odbornej verejnosti už niekoľko desaťročí a 
boli úspešne implementované v západnej Európe, nedostatok informovanosti je stále hlavnou 
prekážkou širšieho uplatňovania týchto systémov v krajinách strednej a východnej Európy. 
Evidencia prírodných spôsobov čistenia odpadových vôd na Slovensku a v okolitých krajinách 
je pomerne problematická a dostupné údaje treba považovať iba za orientačné. 
 
Tab. 24 Štatistické údaje o prírodných systémoch čistenia odpadových vôd v skúmaných 
krajinách [23] 
 
 Počet obyvateľov 

napojených 
na prírodné ČOV (tis.) 

Počet prírodných 
ČOV  

(ks) 

Počet koreňových 
ČOV 

(ks) 
Bulharsko 0 5 5 
Česká rep. 120 740 690 
Estónsko 9 197 14 
Maďarsko 5 32 10 
Lotyšsko 5 10 10 
Litva nedodané údaje nedodané údaje nedodané údaje 
Poľsko 50 1 000 500 
Rumunsko 0 6 6 
Slovensko 0 10 5 
Slovinsko 5 80 80 
Ukrajina 343 1 570 65 
Rakúsko 85 5 600 5 450  
Spolu 537 9 250 6 835 
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11 Záver 
 
Koreňové čistiarne odpadových vôd sa bežne používajú v mnohých rozvinutých európskych 
krajinách, ako je Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko atď. Tieto čistiarne sa dajú použiť 
na čistenie rôznych druhov odpadových vôd. Väčšinou sa však používajú na čistenie 
komunálnych odpadových vôd menších obcí (do 2 000 EO) a tiež sa používajú ako domové 
čistiarne odpadových vôd. Primerane navrhnuté, vybudované a udržiavané koreňové čistiarne 
odpadových vôd môžu spĺňať požiadavky limitných hodnôt pre komunálne odpadové vody. 
Jednotlivé koreňové čistiarne by mohli pri vhodných kombináciách spĺňať aj požiadavky 
stanovené pre tretí stupeň čistenia odpadových vôd. Napríklad, ak sa vyžaduje odstránenie 
dusíka, mohla by sa použiť kombinácia filtra s vertikálnym tokom, po ktorom nasleduje filter 
s horizontálnym tokom, s recirkuláciou odpadovej vody. Odstraňovanie fosforu môže byť 
zabezpečené samostatným adsorpčným filtračným lôžkom (ktoré nasleduje po sekundárnom 
čistení), pričom  po vyčerpaní adsorpčných kapacít postačuje výmena filtračného materiálu len 
v tomto filtri alebo samostatným chemickým zrážaním. V porovnaní s konvenčnými 
čistiarňami odpadových vôd, koreňové čistiarne vyžadujú oveľa vyššiu plošnú náročnosť. To 
môže byť limitujúcim faktorom ich využitia, najmä v mestských oblastiach. Naopak ich 
výhodami sú vysoká účinnosť čistenia, nízke prevádzkové náklady a nižšia produkcia 
vyprodukovaných kalov. Na Slovensku je nízka úroveň budovania týchto systémov čistenia 
odpadových vôd. Príčinou môže byť nedostatok skúseností s projektovaním, výstavbou a 
prevádzkou takýchto čistiarní, ale aj nedostatok príslušnej technickej literatúry. Taktiež sa dá 
predpokladať, že koreňové čistiarne odpadových vôd nie sú z komerčného hľadiska zvlášť 
zaujímavé, pretože je možné predávať len veľmi málo zariadení a typizácia je prakticky možná 
iba pri veľmi malých čistiarňach (na úrovni domových). Môžeme očakávať, že v 
nadchádzajúcich rokoch sa využívanie koreňových čistiarní odpadových vôd na Slovensku 
zvýši. V rámci komunálnych čistiarní odpadových vôd bude ich využitie primárne orientované 
na menšie kapacity (do cca 2 000 EO). 
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12 Zoznam skratiek a symbolov 
 
a  súčiniteľ vyjadrujúci kalový priestor     
AANF   plocha horizontálneho prierezu    
BSK5  biologická spotreba kyslíka za päť dní 
CL  celkové látky      
ČOV  čistiareň odpadových vôd       
EO  ekvivalentný obyvateľ       
FWS  umelé mokrade s povrchovým tokom 
hab      výška hladiny vody na konci filtra 
hzu       výška hladiny vody na začiatku filtra  
HF  horizontálne pretekaný filter 
CHSK  chemická spotreba kyslíka 
kfA    koeficient priepustnosti  
kfB    priepustnosť po niekoľkých rokoch prevádzky  
LHF dĺžka toku filtra, meraná na dne filtra medzi distribučnou a 

zbernou vrstvou 
n  počet pripojených obyvateľov 
Ncelk  celkový dusík       
NL  nerozpustné látky         
N-NH4  amoniakálny dusík        
OV  odpadové vody 
Pcelk  celkový fosfor        
q  špecifická potreba vody na osobu     
QT,d.aM  priemerný denný prítok za suchého počasia     
t  stredná doba zdržania  
TKN  celkový Kjeldahlov dusík     
U  koeficient rovnomernosti       
VF  vertikálne pretekaný filter 
VK  verejná kanalizácia        
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