
Čistenie odpadových vôd - koniec veľkých epidémií vo 

svete  
Slovo epidémia sa v tomto období vyskytuje v našom slovníku veľmi často. Epidémia je náhly a 

hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb v určitom mieste a čase. História nám 

zaznamenáva rôzne typy epidémií vo svete. Ako sa s tým ľudia vyrovnávali a ako to pokračuje dnes 

sme mali možnosť vidieť a počuť na prednáške. 

V rámci dlhodobej spolupráce so Stavebnou fakultou STU v Bratislave sa dňa 13.04.2021 konala 

online prednáška pod názvom "Čistenie odpadových vôd - koniec veľkých epidémií vo svete".  

Prednáška bola súčasťou pilotného projektu spolupráce so strednými školami. Cieľom bolo oboznámiť 

žiakov v oblastiach: ekológia, vodné a odpadové hospodárstvo, vodné stavby, krajinná architektúra 

a zeleň v našich mestách. 

Na prednáške sa zúčastnilo 58 žiakov tretieho ročníka študijného odboru staviteľstvo a štyria učitelia 

odborných predmetov. 

 

História  
Ako vznikali epidémie a ako využili ľudia kanalizáciu ako nástroj na elimináciu chorôb? 

Baktérie spôsobujú: angínu, zápal pľúc, tuberkulózu, salmonelózu, záškrt, tetanus, choleru, mor, …. 

 

-3000 - 2 000 p.n.l- Civilizácia Indus mesto Mohendžodáro (Pakistan) 

Podzemné stoky - napojenie obydlí na kanalizáciu 

-2000 - 500 p.n.l. Egypt / Palestína 

Prvý verejný úrad hospodárenia s vodou 

Náboženské aspekty kúpania posilnili Židia 

Telesná čistota sa rovnala morálnej čistote za vlády kráľa Dávida a kráľa Šalamúna 

-300 p.n.l- 500 n.l. Grécko 

V Aténach zberné potrubia na odpadovú vodu 

Na zásobovanie používali olovené a mosadzné potrubia 

-4000 - 2500 p.n.l. - Mezopotámia 

odvádzanie dažďovej vody pomocou kamenných alebo tehlových potrubí 

Babylon - vo väčších domoch malé miestnosti s dierou v zemi odkiaľ splašky dopadali pod dom do 

hlinených prstencov 50-100 cm v priemere 

Najstaršie potrubie sa dokumentuje z Babylonu (hlina) 

-3000 - 100 p.n.l. - Kréta 

Minojská kanalizácia bola svojej doby najpokročilejšia - hlinené potrubie, spoje z cementu, niektoré 

potrubia mali priechodnú veľkosť. 

Palác Knossos mal latrínu so strechou, na ktorej zachytávali dažďovú vodu- možno prvý splachovací 

záchod. 

Paríž -1370 prvé stoky 

-1583 - verejné parky boli používané obyvateľmi ako záchody, preto mesto postavilo verejné záchody, 

za ktoré si museli obyvatelia platiť. 

S rozvojom mesta a umiestňovaním netesných žúmp - hnitie pôdy pod mestom • 1739 - objavili sa 

prvé verejné toalety určené pre mužov a ženy. 

-1840-1890 kanál ,,Les egouts" - pýcha Paríža viac ako 500 km novej kanalizácie bolo postavenej a v 

roku 1930 bola dokončená celá jednotná kanalizácia. 

-Na vrch potrubia sa začalo umiestňovať vodovodné potrubie a neskôr aj plynové. 

-Verilo sa, že čo je pod zemou, nemôže unikať a presakovať, kým pohľad na vec nezmenili explózie v 



kanáloch. 

30. roky 20. 19. storočia: začala sa séria epidémií cholery- potreba údržby 

Rím a kanalizácia 

Rím si nemožno predstaviť bez rieky Tiber. A samozrejme, prví osadníci, súčasníci Romula a Réma, si 

najskôr užívali pitie vody z ich rieky, oslavovali talianskych bohov kvôli svojej čistote a životodarnej 

sile. Mesto však rástlo rýchlo, bolo v ňom stále viac ľudí a Rím sa začal topiť vo vlastnej špine. Keďže 

bola rieka znečistená, už nemohla odvážať odpadové produkty do mora a začala predstavovať pre 

Rimanov hrozbu, niekedy smrteľnú.  

Podľa povesti kráľ starovekého Ríma, Luciusom Tarquiniusom Prisca, vytvoril rozsiahly kanalizačný 

systém na odvodnenie nížin medzi pahorkatinami a kopcami Capitol, kde vzniklo Rímske fórum. 

Najdôležitejším kanálom v tomto systéme bol Cloaca Maxima, považovaný za prototyp starodávneho 

kanalizačného systému, ktorý bol vedený z fóra na Tiber medzi hlavným a Palatským vrchom.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Nikto nepozná skutočný vek Cloaca Maxima, rozptyl je dosť výrazný. Jedna z najbežnejších verzií 

hovorí, že bola postavená za vlády kráľa Luciusa Tarquiniusa, ktorý je považovaný za historického 

človeka.  

 
Napriek tomu, že od založenia Cloaca Maxima uplynulo približne dva a pol tisíc rokov, je tento 

najslávnejší kanalizačný systém na svete pomerne funkčný.  

V starom Ríme bola stoková sieť zložitou inžinierskou stavbou. Neskôr boli kanalizačné systémy 

vybudované v iných krajinách, napríklad v Egypte, Číne, Grécku a mnohých ďalších. Rimania okrem 

toho vytvorili kanalizácie, napríklad v Paríži. Momentálne je v tomto meste múzeum odpadových vôd. 

Je vybavené skutočnými kanalizačnými strojmi, ako aj modelmi. 

 

 Súčasnosť 

 
Čističky odpadových vôd: 

Princíp fungovania 

 

Hlavným účelom čistenia odpadových vôd je odstrániť škodlivé organické látky namerané chemickou 

spotrebou kyslíka a biochemickou spotrebou kyslíka. Aby sa odstránili nečistoty, používajú sa 

fyzikálne, chemické a biologické procesy. Ich cieľom je vyrábať upravenú odtokovú vodu a pevný 

odpad alebo kal vhodný na opätovné použitie, prípadne na vpustenie späť do prírody. Probiotiká v 

odpadových vodách redukujú nepríjemný zápach, redukujú kal a znižujú úroveň škodlivých 

organických zlúčenín. Na čistenie odpadových vôd sa používajú napríklad tieto mikroorganizmy: 

Bacillus, fototrofné baktérie, baktérie mliečneho kvasenia a kvasinky 



 

Druhy ČOV 

 

- domové čistiarne odpadových vôd 

Pre rodinné domy, samostatné a skupinové, penzióny, bytovky, reštaurácie, bufety, školy, 

lyžiarske centrá, chaty, malé prevádzky, 2 - 60 obyvateľov prietok 0,3-7,5 m3/deň 

- Stavebnicové čistiarne odpadových vôd 

Pre stredné zdroje znečistenia, obce, menšie mestá, sídliská, rekreačné a stravovacie komplexy 

500-6000 obyvateľov, prietok:100 - 1200 m3 /deň 

- Kontajnerové čistiarne odpadových vôd 

Pre hotely, reštaurácie, obchodné centrá, rekreačné zariadenia, lyžiarske strediská, priemyselné 

areály, obce a ich časti, 60-600 obyvateľov, 7,5-90 m3/deň 

- Monoblokové čistiarne odpadových vôd 

6000 - 40000 obyvateľov, prietok 1200 - 9000 m³ /deň 

 

Mechanicko-biologickáČOV 

 

Mechanické čistenie: 

 

Odpadová voda je do ČOV privádzaná zo stokovej siete. Na jej konci je umiestnený zachytávač 

nečistôt hrablice. Ten zachytáva najhrubšie nerozpustené látky. Nasledujú lapače piesku, často v 

kombinácii s lapačom tukov. Separácia sa deje na základe rozdielnych hustôt oboch materiálov, 

využíva sa buď gravitačná alebo odstredivá sila. 

 

 



Biologické čistenie 

 

Biologické čistenie prebieha v biologickom reaktore. Tu je znečistenie z odpadovej vody odstraňované 

pomocou mikroorganizmov nazývaných aktivovaný kal. Aktivovaný kal je v biologickom reaktore 

kultivovaný buď ako suspenzia alebo na pevnom nosiči (tzv. biofilmové reaktory). Aktivovaný kal 

dokáže z odpadovej vody odstrániť značné množstvo organického znečistenia i zlúčenín dusíku a 

fosforu. Časť aktivovaného kalu je vrátená späť do biologického reaktoru a časť je oddelená ako 

prebytočný kal. Do tohto stupňa vstupuje voda po mechanickom vyčistení. Princípom je využitie 

aeróbnych baktérii, ktoré vo svojom metabolizme odbúravajú 99% organického znečistenia vody. 

Tento stupeň sa vyskytuje hlavne u veľkých čističiek. Prebytoční kal sa využíva ako zdroj živín, pre 

anaeróbne baktérie, ktoré produkujú rôzne plyny. Tieto plyny sú čistené a označujú sa ako bioplyn. 

Tento plyn využije čistička k ohrevu vlastných vyhrievaných nádrží alebo na produkciu energie. 

Zvyšok kalu, tzv. vyhnitého, sa spracováva využíva ako hnojivo. 

 

 

 

V Žiline 14.04.2021                                                                                     Ing. Dagmar Vankušová 

         žiak Samuel Mravčák  III.DP 


