
 

 
 

 
  

Domovní čistírny odpadních vod 
VZE 4      VZE 8      VZE 12      VZE 20 

 
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

 
Stavební část: 
 

� Vzdálenost mezi čistírnou odpadních vod a domovní studnou má být minimálně: 
5 m v málo propustném zvodnělém prostředí 
12 m v propustném zvodnělém prostředí  

� V případě, že je čistírna umístěna ve vzdálenosti menší než 20 m od bytové zástavby, musí být 
odvětrána nad úroveň nejvyššího nadzemního podlaží. Dostatečné odvětrání čistírny je zajištěno, 
je-li provedeno odvětrání vnitřní kanalizace nad úroveň střechy objektu. V případě, že kanalizace 
není odvětraná, je nutno provést samostatné odvětrávací potrubí minimální světlosti 63 mm (pro 
typy Blanka a Jarmila), příp. 100 mm (pro ostatní typy). Při vzdálenosti čistírny od bytové 
zástavby větší než 20 m je možno provést odvětrání nástavcem ve výši 1 m. Tento nástavec může 
být umístěn přímo na poklop čistírny.  

� Umístění čistírny je nutno volit s ohledem na skutečnost, že je zakázáno vjíždět s vozidly 
(osobními i nákladními) a těžkou mechanizací do vzdálenosti menší než 2 m od kraje nádrže 
čistírny.  

� Před instalací čistírny je nutno provést výkop o velikosti dané základními rozměry čistírny s tím, 
že nejmenší průměr výkopu musí být minimálně roven průměru ČOV + 0,6 m (u dna výkopu).  

� Výškové osazení čistírny - hloubka výkopu (viz nákres stavební připravenosti) je závislá na 
hloubce uložení přítokové kanalizace pod terénem s ohledem na gravitační odtok vyčištěných vod 
do recipientu.  

� Na upravené dno výkopu je třeba provést podsyp z prosátého písku síly min. 150 mm, který musí 
být zhutněn, a jehož odchylka od roviny nepřesáhne 0,5 %.  

� Po osazení čistírny a zkoušce vodotěsnosti je možno provést obsyp pláště čistírny. Obsyp se 
provádí vždy při naplněné nádrži rovnoměrně po celém obvodu tříděným materiálem. Po vrstvách 
tl. 30 cm se provádí hutnění obsypu.  

� Potrubí odpadní vody, přívod vzduchu, odtokové potrubí, popř. odvětrávací potrubí jsou 
napojována k čistírně postupně při provádění obsypu.  

� V případě, že dno nádrže je pod hladinou podzemní vody, je nutno provést takové úpravy 
stavební části, které eliminují vztlak vody při vyprazdňování ČOV (řeší projektant stavby).   

� Pro přívodní hadici tlakového vzduchu DN 20-32 mm od dmychadla do ČOV je nutné položit 
(nejlépe do společného výkopu přívodní kanalizace) chráničku buď z polypropylenu nebo 
ocelovou. Chráničku je nutné zavést až do ČOV tak, aby nedošlo k seškrcení tlakové hadice při 
případném sedání zeminy.  

� Membránové dmychadlo je nutné umístit mimo objekt ČOV nejlépe do garáže, sklepa, chodby 
domu apod., a to tak, aby bylo nad hladinou vody v ČOV.  

Elektro část:  
 

� V místě plánovaného umístění membránového dmychadla instalovat zásuvku 230 V dle platných 
předpisů.  
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