
Preto treba vopred zvážiť 
výber materiálov, z kto-
rých bude dom postave-

ný, druh strechy, spôsob vykuro-
vania, ale aj možnosti odkanali-
zovania. V obciach alebo mest-
ských častiach, kde nie je mož-
nosť napojiť sa na verejnú kana-
lizáciu, možno zvažovať len dve 
alternatívy. Ukladanie odpado-
vých vôd do vodotesnej nádrže 
(žumpy) alebo odkanalizovanie 
domu pomocou biologickej čis-
tiarne odpadových vôd (ČOV). 
Oba varianty majú svoje plusy aj 
mínusy. 
Odkanalizovanie rodinného do-
mu do žumpy vyžaduje nižšiu 
vstupnú investíciu. Na druhej 
strane je tu povinnosť legálne lik-
vidovať tento odpad odvozom 
do komunálnej čistiarne odpa-
dových vôd. Nutné výdavky spo-
jené s likvidáciou sa môžu vy-
šplhať na 40 – 150 € mesačne. 
Rozvoj čistiarenských technológií 
priniesol nové možnosti vyspo-
riadania sa s odpadovou vodou 
z domácnosti a umožnil zákaz-
níkovi výber vhodnej čistiarne 
k akémukoľvek druhu objektu.

Výber ČOV
Zákazník si môže vybrať čistia-
reň odpadových vôd za nižšiu ce-
nu, ale na úkor používateľských 
a prevádzkových výhod, akými 
sú životnosť, schopnosť garanto-
vať výstupné parametre vyčiste-
nej vody, potreba nastavovania 
prevzdušňovacích ventilov a po-
dobne, alebo drahšie alternatívy 
s plnoautomatickou prevádzkou, 
s vyšším komfortom prevádzko-
vania, dlhšou životnosťou či sig-
nalizáciou poruchy. Pri výbere 
treba prihliadať na to, že správne 

fungujúca čistiareň odpadových 
vôd patrí medzi kľúčové systémy 
umožňujúce plnohodnotne vyu-
žívať svoje obydlie. Upchatá ČOV 
znemožní odtok odpadovej vody 
z domu, ale aj nefunkčná aktivá-
cia z dôvodu nesprávneho nasta-
venia ČOV dokáže poriadne zne-
príjemniť bývanie, lebo produku-
je nepríjemný zápach. 
Čistiareň odpadových vôd 
EKOPROGRES EČ 6 SBR-2 je 
najmodernejšou na našom tr-
hu. Plne automatická prevádz-
ka, konštrukčné a technologic-
ké vyhotovenie prinášajú vyso-
ký komfort prevádzkovania, nu-
lové manuálne ovládanie alebo 
nastavovanie ČOV, pretože čis-
tiaci proces riadi počítač, jedno-
duchú údržbu, nižšiu frekvenciu 
bežných servisných prehliadok, 
životnosť rádovo v desiatkach 
rokov so zárukou 100-percent-
nej vodotesnosti vďaka jednolia-
tej nádrži bez akýchkoľvek zva-
rov, účinnosť čistenia až na úrov-
ni 99 % a mnoho iného. Všetky 
funkcie čistiaceho procesu sú 
kontrolované a svetelná signa-
lizácia na riadiacej jednotke 
okamžite upozorní na poruchy. 
Časovo neobmedzené vypúšťa-
nie odpadovej vody umožňuje do 
čistiarne vypustiť celodennú pro-
dukciu odpadových vôd (900 l) 
nárazovo bez vplyvu na kvalitu 
vyčistenej vody. Bezzápachová 
prevádzka a vstupný revíz-
ny otvor s plochým poklopom 
s priemerom 60 cm a nosnos-
ťou 120 kg umožňuje osadiť ČOV 
v bezprostrednej blízkosti rodin-
ného domu, bez obáv z ovplyv-
nenia vzhľadu jeho okolia, bez-
pečnosti a voľnosti pohybu jeho 
obyvateľov. 
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Likvidácia odpadových 
vôd z domácnosti
TEXT a FOTO Ekoprogres

Výstavba rodinného domu je finančne 
náročná záležitosť, ktorá nás môže zaťažiť 
na mnoho rokov. 


