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Vyobrazení základních částí ČOV: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: * …. odpovídá po čtu MBR jednotek v ČOV (3 x ČOV 30; 1 x ČOV 40, 50) 

usazovací a kalový 
prostor  opatřený 

odnímatelným 
pachotěsným poklopem 

 

nouzový dosazovací 
prostor 

 

aktiva ční  prostor 
prostor  kalová  mamutka 

 

hadice od čerpadla 
permeátu (vyčištěné vody) * 
 

odtokový žlab  
 

rozdělovač vzduchu  
 

nouzový přepad  
 

prostor MBR jednotky  
 

recirkulační mamutka 
 

přívodní hadice  vzduchu 
k MBR jednotce * 

 

ventil pro otevření (uzavření) přívodu 
vzduchu ke kalové mamutce   

 

napojení přívodu vzduchu 
do nádrže   

 

přívodní hadice  vzduchu 
k provzdušňovači 

 

ventil pro otevření (uzavření) 
přívodu vzduchu k MBR jednotce*  

 

přívodní hadice  vzduchu 
ke kalové mamutce 

 

odvzdušňovací ventil 
na přívodu vzduchu 
k provzdušňovačům  

 

přívodní hadice  vzduchu 
k recirkulační mamutce 

 

ventil pro otevření (uzavření) 
přívodu vzduchu k provzdušňovači   

 

ventil pro otevření (uzavření) přívodu 
vzduchu k recirkulační mamutce  
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Zapnutí/vypnutí ČOV:  pomocí jističe dmychadla a MBR jednotky v rozvaděči  
 

Přehled činností nutných pro zajišt ění správného chodu čistírny: 
interval činnosti 

denně týdně měsíčně pololetně jiný interval 
název činnosti podrobný postup v části  

Návodu k použití 

x     kontrola funkce dmychadla Dmychadlo 

 x    vizuální kontrola čistírny Vizuální kontrola 

  x   čištění vzduchového filtru 
dmychadla 

Dmychadlo 

  x   kontrola aktivovaného kalu Kontrola aktivovaného kalu 

  x   kontrola průtoku permeátu MBR jednotka 

   x  odkalování („fekálování“) Vyprazdňování („fekálování“) kalového 
prostoru 

   x  zajištění regenerace MBR filtru MBR jednotka 

    3 měsíce odvodnění provzdušňovače Provzdušňovače 

    dle potřeby odkalení aktivačního prostoru Mamutky 

    dle potřeby čištění stěn nádrže a odtokového 
žlabu 

Čištění vnitřních částí čistírny 

    dle potřeby odběr vzorků Odběr vzorků 

 
 

Přehled činností p ři provád ění vizuální kontroly:  

rozsah kontroly  správná funkce (stav)  bližší informace v části 
Návodu k použití postup p ři zjišt ění závady 

funkce 
provzdušňování 

rovnoměrná vrstva jemných bublin na 
hladině aktivačního prostoru Provzdušňování 

vyhledání a odstranění závady (část 
Návodu k použití Závady a jejich 

odstraňování) 

funkce mamutek plynulý odtok vody z výtokových 
otvorů, otvory nezanesené Mamutky vyčištění (část  Návodu k použit Mamutky) 

   
vyhledání a odstranění závady (část 

Návodu k použit  Závady a jejich 
odstraňování) 

funkce čerpadla 
permeátu 

plynulý odtok vody z výtokového 
otvoru 

MBR jednotka vyhledání a odstranění závady (část 
Závady a jejich odstraňování) 

kontrola odtokového 
žlabu a odtokového 

potrubí 

bez výskytu nánosů, nárůstů a 
nečistot, bez nahromaděné vody 

Vizuální kontrola 
 

vyčištění odtokového žlabu a odtok. potrubí 
(část Návodu k použit  Čištění vnitřních 

částí čistírny) 

celkový stav čistírny bez neobvyklých situací Vizuální kontrola 
 

vyhledání a odstranění závady (část  
Návodu k použit  Závady a jejich 

odstraňování) 
  


