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Anotace 

 

       Cílem mé bakalářské práce je popsat postup a způsob snižování znečištění 

v odlehčovaných dešťových vodách čerpaných do řeky Odry dávkováním koagulantu na 

Ústřední čistírně odpadních vod města Ostravy. 

       V první časti je popsáno mechanické předčištění odpadních vod. Dále zdroje 

odpadních vod, jejich složení a podmínky pro vypouštění odpadních vod do vodního 

recipientu. 

        V další části se zabývám technologickým zařízením pro dávkování koagulantu, jejím 

principem, řízením a umístěním.  

        V závěru práce je zhodnocení laboratorních výsledků, statistických údajů a 

zhodnocení celkového přínosu pro životní prostředí vlivem snížení znečištění 

v odlehčovaných dešťových vodách do řeky Odry. 

 

Klíčová slova: řeka Odra, mechanické předčištění, koagulant 

 

Abstrakt  

 

       The aim of the thesis is to describe the procedure and method of reducing pollution in  

rain water pumped into the river Odra by coagulant dosing in the Central Wastewater 

Treatment Plant in Ostrava. 

        The first part describes mechanical treatment of waste water, the sources of 

wastewater, its composition and conditions for wastewater discharge into receiving water. 

        The next part deals with the principle, the control and location of the technological 

equipment used for the coagulant dosing. 

         The conclusion includes the evaluation of laboratory results, statistical data as well as 

the evaluation of the overall environmental benefits due to a reduction in pollution in rain 

water pumped into the river Odra. 

Keywords: The river Odra, mechanical treatment, coagulant 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

ÚČOV                Ústřední čistírna odpadních vod 

OV                      Odpadní voda 

EO                      Ekvivalent obyvatel 

CHSKCr               Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

BSK5                   Biochemická spotřeba kyslíku 

NL                       Nerozpuštěné látky 

RL                       Rozpuštěné látky 

Ncelk                     Dusík celkový 

Pcelk                      Fosfor celkový 

ČS MPV             Čerpací stanice mechanicky předčištěných vod 

OVAK a.s.          Ostravské vodárny a kanalizace, akciová společnost 

N-NH4                 Dusík amoniakální 

N-NO2                 Dusík dusitanový 

N-NO3                 Dusík dusičnanový 

RAS                    Rozpuštěné anorganické soli 

KŘ                      Kanalizační řád 
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Úvod 

      K zajištění zlepšení životního prostředí je důležité odkanalizování všech nemovitostí 

a řádné vyčištění odvedených odpadních vod. Čištění odpadních vod je z 99 % zajištěno 

Ústřední čistírnou odpadních vod v Ostravě - Přívoze (dále jen ÚČOV), vyjma oblastí 

odkanalizovaných na tři malé ČOV ve správě OVAK a.s. Zde jsou přiváděny městské i 

průmyslové odpadní vody z téměř celé aglomerace města Ostravy [1].  

         ÚČOV je vybudována na levém břehu řeky Odry, v katastrálním území Města 

Ostravy – Přívoz. ÚČOV Ostrava projektoval Hydroprojekt v letech 1988 - 1990, byla 

navržena pro výhledový rok 2030. Stavba ÚČOV se dokončovala v první polovině roku 

1996. Zkušební provoz měl být podle původního rozhodnutí ukončen v červnu 1997. 

Vzhledem k tomu, že došlo ke zpoždění při zprovozňování řízení automatiky, bylo 

požádáno o prodloužení zkušebního provozu o jeden rok, tedy do června 1998. Krátce po 

zprovoznění v červenci 1997 byla celá ÚČOV při povodních zaplavena do výšky 3 - 5 m a 

zcela vyřazena z provozu. Během měsíce září 1997 se podařilo uvést do chodu mechanický 

stupeň čištění odpadních vod a v říjnu 1997 byl dán do provozu biologický stupeň [1]. 

        Cílem mé bakalářské práce je popsat postup a způsob snižování znečištění 

v odlehčovaných dešťových vodách čerpaných do řeky Odry pomocí dávkování 

koagulantu.    

Obrázek č. 1 -  UČOV Ostrava – Přívoz, letecký snímek, zdroj: OVAK a.s. 
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1. Teoretická část  

1.1 Základní popis vodního díla ÚČOV 

        ÚČOV je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod se systémem předřazené 

denitrifikace, s mezofilní anaerobní stabilizací kalu a strojním odvodněním zahuštěného 

vyhnilého kalu. Kal je hygienizován vápnem a předán externí firmě na další zpracování 

[1]. 

        ÚČOV Ostrava má vybudované tři výustě pro vypouštění odpadních vod. Obtokové 

odlehčení před ÚČOV do vodního toku Černý příkop, které slouží na ochranu čistírny 

v případě přívalových dešťů, nebo poruše na mechanickém čištění. Odlehčení mechanicky 

předčištěných vod z dešťového oddělovače do řeky Odry a vypouštění vyčištěných vod do 

vodního toku Černý příkop [1]. 

           Stavební konstrukce vodohospodářských objektů, tj. čerpacích stanic, nádrží a 

žlabů, jsou železobetonové z vodostavebního betonu. Kanalizační a vodovodní rozvody 

jsou uloženy v zemi, technologické rozvody jsou umístěny na potrubním mostě [1]. 

ÚČOV je napojena na řídicí a monitorovací systém, který je vyveden na velín. Zde 

je nepřetržitá obsluha zaměstnanců OVAK a.s., která na PC sleduje a řídí chod ÚČOV [1]. 

          Kapacitně je ÚČOV řešena pro cílový rok 2030 a pro průtok 254 666 m
3
/d, 

znečištění 47 975 kg BSK5/d (799 583 EO) s výjimkou biologického čištění, které je 

navrženo na stávající stav a cílový rok 2000 v souladu s podmínkou na likvidaci dusíku, 

kterou podmínil vodohospodářský orgán realizaci 3. stavby. Vypouštění vyčištěné odpadní 

vody z ÚČOV je do povrchového vodního toku Černý příkop. ÚČOV je projektovaná na 

maximální průtok 6 m
3
/s s tím, že tyto vody jsou všechny mechanicky vyčištěny. 

Důležitou součástí ÚČOV je dešťový oddělovač, který se využívá hlavně v období dlouho 

trvajících dešťů, povodní, tání sněhu apod. Na biologické čištění je nutné odvádět 

množství vod stanovené v platném rozhodnutí. Ostatní voda, která byla mechanicky 

vyčištěna, je čerpána z dešťového oddělovače do řeky Odry [1]. 

         V mimořádných situacích - jako jsou výpadek elektrické energie, přívalový déšť, 

porucha hrubých česlí apod., kdy čistírna není schopná pojmout veškerou přitékající  
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odpadní vodu, se tyto vody odlehčují z oddělovací komory před čistírnou na sběrači „D“ 

do Černého přikopu. Na ÚČOV jsou samostatnými produktovody čerpány fenolčpavkové 

vody z koksovny Svobody a sanační vody z koksovny Švermy. Tyto vody jsou vyústěny za 

mechanický stupeň čištění bez možností odlehčení a dále odpadní vody z tepláren Dalkia, 

které jsou čerpány před mechanický stupeň čištění [1]. 

    Kapacita biologického čištění ÚČOV je stanovena na hodnoty uvedené v tabulce č.1 

 

Účinnost ÚČOV podle jednotlivých ukazatelů je uvedená v tabulce č. 2 

 

        Malá část odpadních vod je na  ÚČOV dovážena autocisternami. Vzhledem k  povaze 

těchto vod a koncentraci je nelze vypouštět do kanalizační sítě (tuky, syrovátku, výpalky 

atd.). Dovážené odpadní vody jsou v souladu s provozním předpisem KŘ/61/01 

Kanalizační řád. Tyto odpadní vody jsou čištěny společně s odpadními vodami, které 

přitékají kanalizací, nebo jsou čerpány společně se surovým kalem do vyhnívacích nádrží. 

        
Tabulka. č. 1 - projektové parametry ÚČOV Ostrava [1]                                                   

 

Ekvivalent obyvatel EO  799 583  

Denní průtok Q24 m
3
/d 184 372  

Zatížení BSK5 kg/d 38 331  

CHSKCr  kg/d 38 331  

Ncelk kg/d 76 662  

NH4
+     kg/d 6 446  

NL kg/d 32 665  

Pcelk kg/d 1 596  

Tabulka č. 2 - účinnost ÚČOV Ostrava [1]                                                  

BSK5  90,4 – 92,9 %  

CHSKCr  78,4 %  

NH4
+    

  87,1 – 91,4 %  

NL   86,9 – 91,1 %  
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       Dále jsou zde dočišťovány odpadní vody z chemického průmyslu (např. MCHZ) 

přiváděné kanalizací [1]. 

        Na ÚČOV přitéká odpadní voda jednotnou kanalizační sítí sběrači „A“ a „D“, protéká 

lapačem štěrku, který je vybaven mechanickým drapákem a hrubými česlemi. Hrubé česle 

jsou na obou přivaděčích. Odpadní voda z obou přivaděčů protéká gravitačně 

mechanickým stupněm, který je vybaven jemnými česlemi a dvěma podélnými 

provzdušňovanými lapáky písku [1]. 

        Odpadní voda zbavena písku protéká čtyřmi usazovacími nádržemi o průměru 40 m 

se stěračem plovoucích nečistot. Do rozdělovacího žlabu usazovacích nádrží se čerpá cca. 

1/3 přebytečného kalu, pro lepší čerpatelnost primárního kalu a zbytek přebytečného kalu 

je čerpán do vyhrazené usazovací nádrže, kde probíhá gravitační sedimentace. Usazený 

přebytečný kal a primární kal, je stírán dnovým shrabovákem do středu nádrže, odkud je 

odkalován do akumulační jímky a dále čerpán do vyhnívacích nádrží [1]. 

        Z usazovacích nádrží voda gravitačně odtéká na čerpací stanici mechanicky 

předčištěných vod (dále jen ČS MPV). Tato čerpací stanice slouží jako dešťový oddělovač. 

Jestliže nátok odpadních vod na ÚČOV Ostrava je větší než maximálně povolené 

množství, které je možné přivést do aktivační nádrže, je tento přebytek mechanicky 

vyčištěných vod dle platného vodoprávního rozhodnutí odlehčen do řeky Odry [1]. 

        Mechanicky vyčištěná voda je z ČS MPV čerpána do aktivace. Směs aktivačního kalu 

z přítokového žlabu se vlévá do tří paralelních koridorů aktivační nádrže, rozdělených do 

čtyř samostatných sekcí. První sekce a čtvrtina druhé tvoří denitrifikaci, zbývající části 

tvoří nitrifikaci. V první části je denitrifikace vybavena pouze míchadly, druhá část má jak 

míchadla, tak provzdušňování. Nitrifikace je vybavena provzdušňováním, které tvoří  

jemnobublinné talířové elementy [1]. 

        Jak již bylo řečeno, aktivační nádrž je tvořena nitrifikací a předřazenou denitrifikaci. 

V aktivační nádrži dochází k biochemické oxidaci organických látek, za vzniku vloček 

aktivovaného kalu, tak i nitrifikaci a denitrifikaci. V nitrifikační části je oxidován 

amoniakální dusík na dusitany a dále na dusičnany, které jsou v denitrifikaci redukovány 
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na plynný dusík, který volně vyprchá do atmosféry. Tím dojde ke snížení obsahu 

organických a dusíkatých látek [1]. 

        Na konci aktivace přepadá aktivační směs do sběrného odtokového žlabu, na který 

navazují dva žlaby, z nichž každý rozvádí aktivační směs do poloviny z počtu deseti 

kruhových dosazovacích nádrží s mechanickým stíráním. Ještě před dosazovacími 

nádržemi je dávkován koagulant síran železitý, či v zimním období síran železito - hlinitý 

[1]. 

        V dosazovacích nádržích dochází k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody, 

která dále přepadá do sběrného žlabu, odkud je vedena do odtoku. Kal, který se usadil na 

dně, je stěračem dna stírán do středu a pak je čerpán zpět do aktivace, jako vratný kal, nebo 

je odváděn do kalového hospodářství, jako přebytečný kal [1]. 

  Směs primárního a přebytečného kalu je jako surový kal čerpán do vyhnívacích 

nádrží. Vzniklý bioplyn se požívá pro výrobu elektrické energie na zařízeních TEDOM, 

nebo v plynových kotlích pro vyhřívání technologie ÚČOV a provozních budov [1]. 

Technologická část stavby je členěna na objekty: 

 Čerpací stanice „A“ a „D“ 

 Mechanické předčištění odpadních vod 

 Biologické čištění odpadních vod 

 Kalové hospodářství 

 Plynové hospodářství 

         ÚČOV má nepřetržitý provoz, je trvale napojena na monitorovací systém vyvedený 

na velín. Zde jsou hlášeny havarijní a poruchové stavy (max. hladiny, poruchy řízení, 

výpadek el. proudu atd.). Za správnost přenosu dat odpovídá „Středisko ASŘTP OVAK 

a.s.“ (ASŘTP – zajišťuje přenos dat mezi technologickými celky a jejich vizuální datový 

přenos na velín ÚČOV) [1]. 

        Poruchy, havárie a opravy zajišťuje středisko údržby ČOV. V případě závažnějších 

poruch, je oprava zadána dodavatelské firmě, na základě interních předpisů provozovatele 

[1]. 
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Obrázek č. 2 - Celkové schéma ÚČOV Ostrava (Propagační materiál OVAK.a.s.)  

 

  

 

1. ČS odpadních vod na sběrači A 

2. Vstupní šneková ČS na sběrači D 

3. Jemné česle s přívodním žlabem 

4. Provzdušňované lapáky písku 

5. Usazovací nádrže 

6. ČS mechanicky předčištěných vod 

7. ČS surového kalu 

8. Trafostanice 

9. Aktivační nádrž 

10. Dmýchárna 

11. Dosazovací nádrž 

12. ČS vráceného kalu 

13. Budova kalového hospodářství 

14. Vyhnívací nádrže 

15. Uskladňovací nádrž kalu 

16. Zahušťovací nádrže vyhnilého kalu 

17. Plynojem 

18. Energetické využití kalového plynu 

19. Odvodňovací stanice kalu 

20. Krytá skládka odvodněného kalu 

21. Garáže 

22. Sklad a dílny 

23. Provozní budova 
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1.2. Přítok odpadní vody a vstupní čerpací stanice 

      Na ÚČOV jsou přiváděny odpadní vody stokou „A1 DN 1400“ z napojovací šachty Š1 

(s kanálovým šoupákem na odtoku na staré ČOV) a „D1 DN 1640“ přes spojnou šachtu Š2 

a z této společnou stokou DN 2200. Na odtoku ze spojné šachty Š2 je stavidlový uzávěr. 

Na stoce DN 2200 je vybudovaná čerpací stanice „A“, pro Qmin. 0,9 m
3
/s, Q24 1,1 m

3
/s , 

Qmax. 3,2 m
3
/s, s lapákem písku (štěrku) a strojně stíranými hrubými česlemi [1]. 

        Odpadní vody jsou čerpány čtyřma čerpadly FLYGT do tří výtlačných šachet, 

potrubím DN 800 od každého čerpadla. Z výtlačných šachet odpadní voda odtéká 

gravitačně třemi potrubími. Potrubí DN 1400 a DN 1200 jsou zaústěna do odtokového 

žlabu ve strojovně vstupní šnekové čerpací stanice před jemné česle. Třetí potrubí DN 800 

je zaústěno do vypínací komory na sběrači „D“ [1]. 

Obrázek č. 3 - Vstupní čerpací stanice „D“  

 

          Odpadní vody, které přitékají sběračem „D“ jsou přečerpávány do objektu jemných 

česlí na takovou úroveň, aby další průtok mechanickým čištěním byl gravitační. Čerpání 

zajišťují do přítoku 900 l/s 3 ponorná čerpadla a při nátoku větším než 1 m
3
/s se systém 

čerpání přepne na 4 šneková čerpadla, z nichž každé má max. výkon 1,6 m
3
/s. Na přítoku 

do čerpací stanice „D“ je lapák štěrku s drapákem pro těžbu štěrku a hrubé strojně stírané 

česle. Ze vstupní čerpací stanice odtékají odpadní vody žlabem do objektu mechanického 

čištění. Do tohoto žlabu, jak je uvedeno, je také zaústěno přítokové potrubí z čerpací 
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stanice na sběrači A1 a D1. Mechanické a hrubé čištění je vybudováno pro průtoky Q24 

2,95 m
3
/s, Qmax. 6,0 m

3
/s.[1]. 

Odpadní vody procházejí čtyřmi kusy strojně stíraných jemných česlí typu SČČ GV (M) – 

2000 (průlina 6 mm) [1].    

Obrázek č. 4 - Jemné strojně stírané česle  

 

           

       Na pásový dopravník jsou shrabovány shrabky z česlí, které jsou následně dopraveny 

do lisu, kde se shrabky lisují a padají do přistaveného kontejneru. Shrabky jsou 

hygienizovány chlorovým vápnem. Takto zabezpečené shrabky jsou odváženy na předem 

domluvené místo jejich likvidace [1]. 

       Zvýší-li se celkový nátok na ÚČOV přesahující 6,0 m
3
/s a k zvednutí hladiny na 1,7 m 

před jemnými česlemi, dojde automaticky k vypnutí vstupních šnekových čerpadel na 

přivaděči „D“ a čerpadel FLIGTH na přivaděči „A“, jinak by hrozilo zaplavení čistírny. 

Proto maximální přiváděné množství odpadní vody na mechanicky stupeň čištění je        

6,0 m
3
/s [1]. 

           

        

          Přítok odpadních vod v bezdešném období          cca. 90 000 m
3 

          Přítok odpadních vod  za deště            až  250 000 m
3 
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1.2.1 Mechanické předčištění odpadních vod 

        Účelem mechanického předčištění je odstranění těch látek, které by narušovali svým 

množstvím nebo velikostí proces mechanického čištění. Především zanášení objektů 

čistírny či způsobovat poruchy technologického zařízení [1]. 

        Předčištěné odpadní vody, které prošly jemnými česlemi, odtékají do dvou podélných 

provzdušňovaných lapáků písku. Zachycený písek z lapáku písku je těžen mamutovými 

čerpadly do žlábku, který je sveden do jímky, ze které je po odvodnění a odpuštění 

odsazené vody těžen. Množství vytěženého písku je cca. 9,2m
3
/d.[1]. 

Obrázek č. 5 - Provzdušňovaný lapák písku  

  

        Lapák písku je provzdušňován tlakovým vzduchem z dmychadel umístěných 

v objektu hrubého předčištění. Množství vzduchu potřebné pro provzdušnění jednoho 

žlabu je 230 m
3
/h. Z lapače písku odtéká odpadní voda do rozdělovacího žlabu a odtud 

dále do usazovacích nádrží [1]. 

          Usazovací nádrže jsou vybudovány se zvětšenou výškou válcové části na 4,5 m, 

hloubkou 3,9 m a průměrem 40 m. Z provozovaných usazovacích nádrží je kal přepouštěn 

do čerpací stanice surového kalu, odkud je čerpán přímo do vyhnívacích nádrží. Produkce 

surového kalu může dosahovat až cca. 840,5 m
3
/d o koncentraci sušiny 50 kg/m

3
[1]. 
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        Usazovací nádrže jsou vybaveny zařízením pro stírání plovoucího kalu, který je 

přepuštěn do jímky plovoucího kalu a dále čerpán do vyhnívacích komor, kde je anaerobně 

stabilizován. Při bezdeštných dnech je v provozu jedna usazovací nádrž, v případě dešťů se 

připínají další dvě usazovací nádrže, čtvrtá se používá na gravitační zahušťování 

přebytečného kalu [1]. 

Obrázek č. 6 - Nátok mechanicky předčištěných vod před ČS MPV z usazovacích nádrží 

 

 

       Mechanicky vyčištěné odpadní vody odtékají z usazovacích nádrží na čerpací stanice 

mechanicky předčištěných vod (ČS MPV). Tato čerpací stanice má dva propojené čerpací 

systémy. Přes první systém lze čerpat mechanicky vyčištěné odpadní vody do řeky Odry, 

pro čerpání je instalováno pět vertikálních čerpadel 800-ASQV Q= 1230 m
3
/h. Druhý 

systém je určen k čerpání mechanicky vyčištěné odpadní vody, v množství stanoveném 

vodoprávním úřadem, do aktivační nádrže na takovou výšku, aby další průtok až do 

recipientu Černý příkop byl gravitační. Pro toto čerpání jsou nainstalovány čtyři kusy 

vertikálních čerpadel 800-ASQV Q= 1230 m
3
/h [1]. 

        Oba dva systémy mohou pracovat současně při čerpání celého přítoku mechanicky 

vyčištěných vod, tj. 6,0 m
3
/s. Mechanicky vyčištěné odpadní vody z ČS MPV jsou 

přečerpávaný dvěma výtlaky DN 1200 do přítokového žlabu aktivační nádrže [1]. 
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1.3. Zdroje odpadních vod 

          Odpadní vody jsou vody použité v průmyslových, obytných, zemědělských 

zdravotnických a jiných stavbách, které po použití změnily svojí vlastnost, třeba jen 

fyzikální (teplotu), se nazývají vodami odpadními [2].    

          Podle svého původu se odpadní vody rozdělují na: 

1) Splaškové odpadní vody. Jde o odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace 

z obytných domů a bytů. Mezi tyto odpadní vody podobného charakteru patří vody 

z městské vybavenosti, jako jsou restaurace, školy, hotely, kulturní zařízení apod. 

Specifické množství splaškových vod (od jednoho obyvatele na jeden den) závisí 

na bytové vybavenosti (sprchy, koupelny atd.) a je prakticky shodné se spotřebou 

pitné vody. Průměrně se počítá s produkcí splaškových vod 150l/osobu.den [2].    

2) Odpadní vody průmyslové. Jsou to odpadní vody z výroben a průmyslových 

závodů, které byly popřípadě předčištěny v místě vzniku (zbaveny toxických či 

jinak škodlivých látek). Mezi průmyslové odpadní vody se řadí i vody ze 

zemědělství, pokud jsou vypouštěny jako bodové zdroje, nikoli plošné, např. 

z hnojení půdy [2].    

3) Balastní vody. Při netěsnosti kanalizace se určité množství podzemních vod 

dostává do kanalizace, někdy se do ní dostávají i vody povrchové. Tyto vody, které 

do veřejné kanalizace nepatří, neboť v pravém slova smyslu nejsou odpadními 

vodami, se i přesto do ní dostávají a tvoří svým objemovým množstvím významný 

podíl, (záleží na kvalitě stokové sítě a výšky podzemních vod) [2].    

4) Z intravilánu obce jsou odváděny vody srážkové. Jde především o vody srážkové 

(dešťové), ale i o vodu z tajícího sněhu. Jejich množství závisí na velikosti 

odvodňované plochy, intenzitě srážek, kvalitě a sklonu povrchu. Srážkové vody 

jsou odváděny buď jednotnou, nebo dešťovou kanalizací. Pří krátkodobém trvání 

dosahují dešťové srážky v maximech hodnot převyšující okamžitý průtok 

splaškových a průmyslových vod, a proto na ně musí být jednotná kanalizace 

dimenzovaná [2].    
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1.4. Složení a vlastnosti městských odpadních vod 

        Složení městských odpadních vod je dáno poměrem mísení vod průmyslovými, 

splaškovými, balastními a srážkovými. Složení a poměr těchto vod není vždy stejný, a 

proto existuje i značná variabilita ve složení městské odpadní vody. Díky průmyslovému 

znečištění dochází někdy ke zvýšení koncentrace některých látek, naopak balastní vody 

městské odpadní vody zřeďují [2].    

       

        Hlavní ukazatele, podle kterých se posuzuje znečištění městských odpadních vod, 

jsou: CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4, Ncelk. Pcelk. [3].    

 

     Z fyzikálního hlediska můžeme znečišťující látky rozdělit na: 

 Nerozpuštěné látky (NL)  

 Rozpuštěné látky (RL)  

      Podle měrné hmotnosti:   

 Látky sunuté (těžší než voda) 

 Látky unášené 

 Látky plovoucí (textilie, tuky, plasty aj.) 

      

      Po stránce chemické se nerozpuštěné látky dělí na:  

 Anorganické  

      Anorganické nerozpuštěné látky se můžou ukládat v objektech čistírny, či 

poškozovat její strojní vybavení (písky, štěrky) 

 Organické  

Organické nerozpuštěné látky zhoršují kvalitu odpadní vody a to zahníváním 

v odpadní vodě. 

          Většina větších nerozpuštěných látek se zachytí v mechanickém stupni čištění a 

zbylé částice, které prošly mechanickým čištěním, se zachytí v následujícím biologickém 

stupni ČOV [1].    

            Rozpuštěné látky jdou také rozdělit na organické a anorganické. Anorganické soli 

(RAS) projdou ČOV bez změny. Nejdou zachytit v mechanickém ani biologickém stupni 

ČOV [1].    
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        Průměrné BSK5 městské odpadní vody bývá 150 až 400 mg.l
-1

 (vyšší hodnoty jsou 

spíše anomální). Koncentrace CHSKCr bývají většinou dvounásobné [2].         

         

        Koncentrace rozpuštěných látek v městských odpadních vodách bývá většinou 500 až 

1000 mg.l
-1

 a nerozpuštěných 100 až 500mg.l
-1

. Amoniakální dusík a dusík vázaný do 

organických sloučenin, bývá obsažen v desítkách mg.l
-1

 (10 až 50mg.l
-1

), kdežto dusičnany 

a dusitany jsou v tomto prostředí velice labilní a bývají obsaženy řádově v mg.1
-1

 N- NO3, 

resp. v desítkách mg.l
-1

 N-NO2 . V jednotkách mg.l
-1

  je zastoupen celkový fosfor, 

v desítkách mg.l
-1

 se vyskytují koncentrace K, Na, Ca, Mg, Cl
-
 a SO4

2-
, zejména u 

posledních tři mnohdy kolem 100 mg.l
-1

 i někdy více. Významný obsahem je zastoupen i 

HCO3
-
, bývá i několik set mg.l

-1
. Tlumivý účinek mají hydrogenuhličitany (brání změnám 

pH přídavkem kyselin a zásad). Koncentrace extrahovatelných látek, z nichž jsou z větší 

části tuky, bývají v řádově v desítkách  mg.l
-1

, pH zpravidla v rozsahu 7,0 - 8,0 [2]. 

 

        Rychlost biochemických reakcí na ÚČOV významně ovlivňuje také teplota odpadní 

vody. Teplota městských odpadních vod se v průměru pohybuje od 10 °C až 20 °C. Nižší 

teplota může být způsobena pronikáním chladných podzemních vod, vyšší teplota zase 

vlivem vypouštění některých průmyslových vod. V průběhu dne nedochází k výraznému 

kolísání teploty na přítoku do ČOV, většinou v rozsahu ±1 °C. Nejvíce dochází k ochlazení 

odpadní vody pří tání sněhu [2]. 

 

1.4.1. Splaškové odpadní vody 

         Obsažené látky ve splaškových vodách mají původ v: 

 Pitné vodě (kterou je zásobeno obyvatelstvo) 

 V produktech metabolizmu (exkrementech) 

 V produktech lidské činnosti (domácnosti, splachování zbytků jídel, prací a čistící  

prostředky aj.) [2]. 

 

Složení splaškových odpadních vod se z různých lokalit příliš neliší. Hlavní podíl 

znečišťujících látek ve splaškové odpadní vodě připadá na moč, fekálie a z kuchyňských 

odpadů. Předpokládá se, že zhruba 80 % organických látek ve splaškové vodě pochází 
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z moče a fekálií. Člověk vyprodukuje denně asi 120 g až 300 g fekálií, z čehož na sušinu 

připadá asi 30 g až 75 g. Počítat lze průměrně s 250 g fekálií o sušině 50 g za 1 den. 

Fekální sušina je tvořena z 90 % organickými látkami [3]. 

         Složení splaškové odpadní vody závisí na specifické denní spotřebě vody  

na 1 obyvatele, související s bytovou vybaveností, která se pohybuje mezi 20 l až 150 l  

na 1 obyvatele za den [3,15] 

         Charakteristika splaškových odpadních vod (vychází-li se z potřeby vody 150 l  

na 1 obyvatele za 1 den) je zobrazená v tabulce č. 3 [2]. 

 

Tabulka č. 3 - Orientační hodnoty specifické produkce znečištění v gramech 

na 1 obyvatele za 1 den (populační ekvivalent) [3]. 

Látky anorganické  organické  celkem BSK5 CHSKcr  Ncelk Pcelk 

Nerozpuštěné 

usaditelné 

10 (11)  30 (33,5)  40 

(22,2) 

20 

(33,3) 

40 (33,3)  1 0,2 

Nerozpuštěné 

neusadilelné 

5 (5,5)  10 (11)  15 (8,3) 10 

(16,7) 

20 (16,7)  - - 

rozpuštěné 75 (83,5)  50 (55,5)  125 

(69,4) 

30 (50) 60 (50)  10 2,3 

celkem 90 (100)  90 (100)  180 

(100) 

60 

(100) 

120 

(100) 

 11 2,5 

V závorce je vypočten procentový podíl z celkového množství 

         

        Celkové látky jsou tvořeny asi přibližně z 50 % anorganickými a z 50 % organickými 

látkami. V rozpuštěných látkách dominují anorganické podíly nad organickými a v 

nerozpuštěných látkách je to obráceně. V ukazatelích CHSKCr a BSK5 přibližně 50 % 

připadá na rozpuštěné a 50 % na nerozpuštěné látky organické (neusadilelné a usaditelné). 

Převážná část dusíku a fosforu je v rozpuštěné formě [3,16]. 

 

         Splaškové odpadní vody mají většinou šedou nebo šedohnědou barvu se silným 

zakalením. Čerstvé splašky nemají velmi intenzivní zápach, ten se projeví až za několik 

hodin, kdy dojde k vyčerpání rozpuštěného kyslíku, a začnou probíhat anaerobní pochody, 
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začíná odpadní voda silně páchnout a tmavnout, protože reakcí vznikají sulfidické síry, se 

sloučeninami železa se vylučuje černý FeS [3,17]. 

  

        Z organických látek jsou ve splaškové odpadní vodě zastoupeny jejich tři hlavní 

skupiny, obsažené v materiálech přírodních: proteiny (bílkoviny), glycidy (sacharidy) a 

lipidy (z nich především tuky). Sacharidy tvoří velký podíl z rozpuštěných organických 

látek a jejích koncentrace jsou v desítkách mg.l
-1 

 [2]. 
 

1.4.2. Průmyslové odpadní vody 

 

        Průmyslové odpadní vody mají značně různorodý charakter. Může dominovat jak 

organické, tak i anorganické znečištění. Složení průmyslových odpadních vod se posuzuje 

nejen z hlediska jejich vypouštění do povrchových vod nebo z hlediska výpočtů poplatků 

za vypouštění odpadních vod, ale i z hlediska možnosti jejich biologického nebo 

chemického čištění (ve směsi se splaškovými odpadními vodami nebo samotného). 

Z hlediska čištění je rozhodující, zda jde o vody zejména anorganické nebo organicky 

znečištěné, zda přítomné látky jsou toxické a zda jsou organické látky biologický 

rozložitelné. Různorodost organického a anorganického složení vyžaduje i posouzení 

acidobazických vlastností v hodnotách pH, KNK, resp. ZNK, titrační křivky a zhodnocení 

toxicity a biodegradability organických komponent [3]. 

              

        Mezi základní ukazatele, podle kterých se posuzuje znečištění průmyslových 

odpadních vod patří: As, AOX, BSK5, Cu, Ba, Cr, Cl
-
, aktivní chlor, EL, Fe, F

-
, fenoly 

jednosytné, Hg, CHSKCr, NL, Mn, uhlovodíky C10-C40, N-NH4, Ncelk, PAU, Pb, RAS, 

sírany, sulfidy, Zn (odpadní vody z elektrotechnické a strojírenské výroby přicházejí 

v úvahu ještě další prvky, jako Ag, Cd, Co, Al, Se, Sn a dusitanový dusík [3]. 
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1.4.3. Dešťové vody odváděné do kanalizace 

        Kvalita dešťových vod (tající sníh) odváděných do kanalizace je velice proměnlivá a 

závisí na mnoha faktorech. Nečistoty, které jsou z povrchu vozovek splachovány dešťovou 

vodou, mohou být silně znečištěny, zejména po delším bezdeštném období. Uvádí se, že 

koncentrace organického znečištění je podobné, jako ve vodách splaškových. Proto je 

potřeba tyto vody zachytit a vyčistit. Další podíly vod dešťových jsou znečištěny podstatně 

méně. Za velké intenzity deště dochází k splachování písku, jehož množství se oproti 

bezdeštnému období několikanásobně zvětšuje. V zimním období se dostává do kanalizace 

se srážkovou vodou z tajícího sněhu značné množství soli, která se používá na solení 

vozovek, což se projevuje přechodně velkým nárůstem koncentrace chloridů. Všeobecně 

lze konstatovat, že se dešťové vody podílejí v jednotné kanalizaci na zřeďování odpadních 

vod přitékajících na ČOV [2].  

 

1.4.4. Balastní vody 

        Vody balastní jsou většinou málo znečištěné, a proto jejich přítomnost v odpadních 

vodách jsou spíše příčinou naředění odpadní vody. U zvláště nekvalitně provedené 

kanalizace může být ředění tak velké, že pro nízkou koncentraci znečištění při BSK5 pod 

50 mg.l
-1

 je jejich biochemické čištění na ČOV problematické [2]. 

 

1.5 Stokové sítě 

         Pojem kanalizace vymezuje zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizací pro 

veřejnou potřebu takto: „Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení 

zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních a srážkových vod, kanalizační objekty 

včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich 

vypuštěním do kanalizace.“ČSN EN 752-1(75 6110) připouští i užší výklad pojmů 

kanalizace: „stoková síť, kanalizace: síť stok a souvisejících objektů odvádějící odpadní 

vody z kanalizačních přípojek do čistírny odpadních vod nebo jiných zařízení na jejich 

zneškodnění“ [12]. 
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        Stokování je vědeckotechnický obor, který se zabývá stavbou, navrhováním a 

provozováním stokových sítí. Cílem stokování je nezávadné odvádění odpadních produktů 

unášených vodou [12]. 

        Jednotná soustava je zpravidla technicky a ekonomicky výhodná, nevýhodná je 

z hygienických důvodů vzhledem k nezbytnému užití odlehčovacích komor – objekty na 

stokové síti nebo v čistírně odpadních vod, které odlehčují systém při dešťových 

událostech. Při zvýšených průtocích za deště, voda v odlehčovací komoře přepadá do 

odlehčovací stoky a odtud do recipientu, popř. do dešťové nádrže. I při vysokém naředění 

splaškových vod vodami dešťovými dochází k fekálnímu znečištění recipientu. Za 

odlehčovací komorou pokračuje stoka k čistírně zmenšeným profilem [12]. 

        Oddílná soustava je soustava odvádějící pouze splaškové nebo městské odpadní 

vody bez vod dešťových. V důsledku toho v ulicích vedou dvě, nebo i více stok odvádějící 

každá jiné odpadní vody. Náklady na vybudování jsou vyšší, fekální znečištění však 

nekontaminuje recipient a dešťové vody hydraulicky nezatěžují ČOV [12]. 

V rovinatém terénu či rozptýlené zástavbě, při vysoké hladině podzemní vody nebo 

nepříznivých geologických podmínkách, může být místo obvyklých stok gravitačních 

oddílné splaškové kanalizace vybudována kanalizace podtlaková nebo tlaková [12]. 

        Podtlaková kanalizace je tvořená gravitační kanalizační přípojkou z nemovitostí 

s akumulační šachtou, ve které je osazen vakuový ventil, a síť podtlakového potrubí ústící 

do vakuové stanice s podtlakovými nádobami a vývěvami. Veškeré splašky se nasávají 

z akumulačních šachet do vakuové stanice a odtud se čerpáním nebo pneumaticky 

dopravují do ČOV [12]. 

        Tlaková kanalizace je tvořená gravitační přípojkou z nemovitostí s čerpací šachtou 

s ponorným čerpadlem a sítí tlakového sběrného potrubí. Z jednotlivých šachet se voda 

čerpá do tlakové sítě. Z místa soustředění splaškových vod se mohou odpadní vody 

přivádět do ČOV čerpáním nebo pneumaticky, v případě že se nevedou gravitačně [12]. 

        Pneumatická doprava splaškových vod, je méně obvyklá, má oproti čerpání tyto 

výhody: 
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 Je možno dopravovat i velmi znečištěné odpadní vody, neboť nejsou v kontaktu 

s rotujícími součástí čerpadel. 

 Odpadá odvzdušnění a odkalení potrubí, potrubí kopíruje terén v nezámrzné 

hloubce, splašková voda je provzdušňována [12]. 

        Modifikovaná soustava je řešena použitím mělce uložených stok, k odvádění 

dešťových a hlouběji uložených stok odvádějící odpadní vody splaškové nebo průmyslové. 

Dno dešťových stok je propojuje se splaškovými stokami potrubím ústících do vstupních 

šachet splaškové sítě. Znečištěné vody dešťové z prvního oplachu povrchu území odtékají 

z dešťové sítě do splaškových stok. Po zahlcení dešťových stok dochází také k odtoku 

dešťových vod stokami pro dešťovou vodu do recipientu [12]. 

        Kanalizační shybky jsou součástí kanalizační sítě a řeší místa křížení kanalizačních 

stok s jinými objekty, především však s vodními toky [11]. 

        Proplachovací objekty slouží k řízenému automatickému proplachování určených 

úseku na kanalizační síti, za účelem omezení tvorby sedimentů a zlepšení samočisticích 

kritérií [11]. 

        Měrné objekty jsou místa na kanalizační síti (revizní šachty), které slouží k trvalému 

měření průtoku protékajících vod a také umožňují odběr vzorků [11].   

1.6. Požadavky na kvalitu vypouštěných vod 

       Odpadní voda, která je vypouštěna do vod povrchových (v našem případě do řeky 

Odry), lze její škodlivý vliv charakterizovat následovně: 

1) zanášení koryt řek suspendovanými usaditelnými látkami, znečištění břehů 

makroskopickými látkami unášenými vodou; 

2)  estetické a pachové závady; 

3) vyčerpání rozpuštěného kyslíku, zejména rozkladem mikrobiálních organických 

látek, a tím znemožnění života vyšších organizmů; 
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4) vlivem přítomnosti patogenních organizmů – baktérii, virů, červů, protozoí aj. 

epidemiologické závady; 

5) kontaminace vody toxickými látkami (těžké kovy, chlorované organické látky, 

fenoly aj.); 

6) zvyšováním solnosti vody; 

7) látky způsobující eutrofizaci povrchových vod;    

8) změny teplot, zejména její zvýšení, což může být významné při vypouštění velkého 

množství chladících vod;    

           Je důležité, aby výše uvedené negativní vlivy odpadních vod vypouštěných do 

povrchových, byly eliminovány nebo alespoň sníženy na přijatelnou míru, musí být 

odpovídajícím způsobem vyčištěny [2].    

         

          Dle zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) č. 254/2001 Sb.,(v 

platném znění) § 38 odst. 2 odpadní vody. Vody z drenážních systémů odvodňovaných 

zemědělských pozemků, chladící vody užité na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž 

došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje 

nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. Za 

odpadní vody se dále nepovažují srážkové vody z dešťových oddělovačů, pokud 

oddělovač splňuje podmínky, které stanoví vodoprávní úřad v povolení. Odpadními 

vodami nejsou ani srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod 

závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích 21a [13].    

         To znamená, že dešťové vody, které se mechanicky vyčistí na ÚČOV Ostrava a poté 

se čerpají do řeky Odry, nemají stanoveny limity, jelikož dle vodního zákona (viz výše), 

není na vody z dešťových oddělovačů pohlíženo jako na vody odpadní, a tudíž se na ně 

nevztahují limity. 
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1.7. Laboratorní metody stanovení CHSKCr, NL a Pc 

 

1. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr) titračně  

        CHSK - Chemická spotřeba kyslíku je parametr, který charakterizuje organické 

znečištění.  

        Při stanovení chemické spotřeby kyslíku se koncentrace organických látek ve vodě 

posuzuje podle množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje na 

jejich oxidaci. Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty, které se udávají v      

mg l
-1 (rozumí se mg kyslíku odpovídajícího podle stechiometrie spotřebě oxidačního 

činidla na 1 litr vody). Jako oxidační činidlo se v laboratoři UČOV Ostrava používá 

dichroman draselný [4]. 
 

2. Stanovení nerozpuštěných látek NL 
             Stanovení nerozpuštěných látek je založeno na zachycení nerozpuštěných látek na 

filtru ze skleněných vláken, z přesně odměřeného množství homogenizovaného vzorku. 

Hodnota nerozpuštěných látek se získá sušením filtru v sušárně při teplotě 105 °C ± 2 °C 

do konstantní hmotnosti. Zbytek po žíhání se získá žíháním vysušeného filtru při teplotě 

550 °C do konstantní hmotnosti. Ztráta žíhání se získá výpočtem ze stanovených hodnot 

[5]. 

 

3. Stanovení veškerého fosforu   

             Oxidací peroxodisíranem v kyselém prostředí kyseliny sírové, se všechny formy 

fosforečnanů ve vzorku převedou na anorganické orthofosforečnany. Fosforečnany dávají 

po reakci s molybdenanem v prostředí kyseliny sírové a antimonitých iontů a po redukci 

kyselinou askorbovou modře zbarvenou sloučeninu, jejíž absorbance se proměřuje  

při 880 nm. [6]. 

 

 

 



Pavel Michalík: Chemické srážení dešťových vod při odlehčování na ÚČOV Ostrava 

 

2014 Stránka 21 

 

2. Experimentální část  

         V experimentální části této práce se budu podrobněji zabývat praktickým způsobem 

snižováním znečištění v odlehčovaných vodách do řeky Odry z ÚČOV Ostrava. Dále se 

budu zabývat popisem zařízením k dávkování koagulantu, jeho umístěním a principem 

samotného srážení.  

          V závěru práce se zabývám vyhodnocením laboratorních výsledků a zhodnocením 

celkového přínosu pro životní prostředí.   

 

2.1. Chemické srážení na ÚČOV Ostrava 

        Hlavním důvodem chemického srážení je snížení znečištění mechanicky vyčištěných 

vod, které jsou odlehčovány do vodního toku Odra, a to především pro nás 

v nejdůležitějších ukazatelích CHSK, NL a Pc. Jedná se hlavně o období přívalových a 

dlouho trvajících dešťů, tání sněhu apod. Jestliže nátok odpadních vod na ÚČOV Ostrava 

je větší než maximálně povolené množství, které je možné přivést do aktivační nádrže, je 

tento přebytek mechanicky vyčištěných vod dle platného vodoprávního rozhodnutí 

odlehčen do řeky Odry. Po celou dobu odlehčování dochází k dávkování koagulantu. 

Množství dávkovaného koagulantu určí vedoucí střediska technologie ČOV dle výsledku 

rozboru odlehčovaných dešťových vod. Na ÚČOV Ostrava se používá k chemickému 

srážení koagulant: 

 Síran železitý PIX 113 je směsný roztok 1) – 6 % síranu železitého, do 0,5 % 

kyseliny sírové.  2) – 4,6 % síranu hlinitého a 0,002 – 3 % kationaktivní pryskyřice 

nízké molekulární hmotnosti [8]. 

            V našem případě použitím železitých solí (stejné i u hlinitých) probíhají ve vodě 

reakce, které můžeme obecně popsat rovnicí [10] : 

                                                    Fe
3+

 + PO4
3-

 = Fe PO4  
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        Souběžně při této reakci může probíhat tvorba hydroxidů v zjednodušené rovnici 

hydrolýzy [10] :                         

                                            Fe
3+

 + 3H2O = Fe (OH)3 + 3H 

2.2. Laboratorní zkouška 

          Pro ověření účinnosti chemického srážení byl 23. 11. 2011 proveden laboratorní 

pokus. V pokusu byla určena dávka koagulantu a ověřena teoretická účinnost tohoto stupně 

čištění. Dávka síranu železitého PIX 113 byla stanovena laboratorním pokusem na ÚČOV 

Ostrava na cca 46 - 50 l/h. Z pokusu vyplynulo, že pokud je přitékající odpadní voda 

dostatečně koncentrovaná, tak dávka 140 mg/l síranu železitého což odpovídá dávkování 

cca 46  l/h na konci lapáku písku, splňuje účinnost odstranění CHSK o více, než 50 % viz 

vyhodnocení níže. 

 

2.3. Provozní zkouška 

         Pokus byl proveden v provozních podmínkách od května 2011 do ledna 2012. 

Vzorky odpadních vod byly odebírány na přítoku na ÚČOV Ostrava a na spojné komoře 

při odlehčení do Odry, stacionárními vzorkovači po celou dobu odlehčování.  

         V první fázi pokusu byly nejprve odebírány hodinové vzorky, kdy se zjišťovalo, jak 

klesá koncentrace znečištění v odpadní vodě během deště, a teprve po tomto vyhodnocení 

se začaly odebírat směsné vzorky. 

 

2.3.1 Technické řešení  

         Technické řešení spočívá ve využití nadbytečné kapacity usazovacích nádrží. ÚČOV 

Ostrava je vybavena čtyřmi usazovacími nádržemi o šířce 40 m a hloubkou vody u okraje 

3,9 m a o objemu 4 892 m
3
. Jedna usazovací nádrž je využívána v bezdeštném období na 

primární sedimentaci. Druhá na separaci a zahuštění přebytečného kalu. Zbylé dvě 

usazovací nádrže se najíždějí pouze při dešťových událostech. 
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         V okamžiku kdy se zvýší celkový přítok na ÚČOV nad 2 m
3
/s se spustí dávkování 

síranu železitého na konci lapáku písku, tj. před spojný žlab přivádějící odpadní vodu do 

usazovacích nádrží. Dále je otevřen nátok odpadní vody do zbývajících 2 usazovacích 

nádrží a vypne se dávkování síranu železitého PIX 113 do aktivace. Zároveň se spustí 

vzorkovač na přítoku odpadních vod do ÚČOV umístěný v prostoru přivaděče „D“. 

Vzorkovač na odlehčení umístěn na spojném objektu Odra byl spuštěn až v době, kdy se 

začalo fyzicky odlehčovat. Posunutí ve startu mezi vzorkovači, je způsobeno dobou 

zdrženi vody v usazovacích nádržích, která je při dešti cca 1,5 hod. 

          V přívodním potrubí a rozdělovacím žlabu do usazovacích nádrží došlo 

k dostatečnému promíchání odpadní vody s koagulantem a vysrážené nečistoty se 

gravitačně odseparovaly v usazovacích nádržích spolu s primárním kalem. 

Obrázek č. 7 - Pohled na usazovací nádrže a rozdělovací žlab. 
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        Dávka síranu byla nejprve nastavená na cca 50 l/h. V provozním měřítku se ukázalo, 

že tato dávka není dostatečná a byla zvýšena na 80l/h.  

        Laboratorní zkouška zachycuje ideální stav, kdy sedimentace je nerušená a vločky 

jsou kompaktní, kdežto v provoze je odpadní voda do usazovacích nádrží přiváděna 

kontinuálně, tudíž sedimentace a shlukování do vloček neprobíhá tak ideálně. 

        Původní dávkovací zařízení pro tento pokus je zobrazeno na obrázku č. 7. Jako 

zásobní nádrž na síran železitý byly použity dvě plastové nádrže o objemu 1000 litrů, 

připojeny na dávkovací čerpadlo. Na základě laboratorních a zjištěných účinností byla 

zřízena nová dávkovací stanice koagulantu pro trvalé dávkování. 

 

Obrázek. č. 8 - Původní experimentální zařízení na dávkování síranu. 
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2.4. Trvalá dávkovací stanice koagulantu 

        Zásobní nádrž na koagulant je umístěna na zpevněné betonové ploše vedle lapáku 

písku. Nádrž je celoplastová, dvouplášťová o objemu 5 m
3
. Nádrž je opatřena úkapovou 

vanou, která je umístěna pod plnícím potrubím. Rozměry nádrže: výška 2,8 m, průměr 

vnitřního pláště 1,65 m, průměr vnějšího pláště 1,8 m. Na boku nádrže je umístěna skříň, 

která hlídá průsak z nádrže. Na ní je vlevo dole vypínač pro vypínání a zapínaní 

dávkovacího čerpadla, vpravo dole je přepínač pro deblokaci houkačky v případě průsaku 

do mezipláště. Vpravo nahoře je umístěna houkačka a kontrolka, která svítí dvoubarevně. 

Žlutá barva – porucha, zelená barva – bez poruchy    

 

        Dávkování koagulantu se provádí přenosným dávkovacím kompletem PDK 1-375, 

vybaveným jedním čerpadlem, ventily a filtrem.  

         Rychlost dávkování, velikost dávky a chod je možno řídit ručně z místa nebo dálkově 

z řídícího systému na velínu. Nastavení dávky lze na ovládacím panelu elektroniky 

čerpadla.   

  Obrázek č. 9 – Nová dávkovací stanice na koagulant   
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        Koagulant je dávkován za lapák písku, kde je za pomocí míchadla homogenizován 

s odpadní vodou a tato směs dále natéká do usazovacích nádrží, kde dojde k primární 

sedimentaci.  

Obrázek č. 10 - Provzdušňovaný lapák písku s dávkovací stanicí koagulantu 

 

 

                      Umístění nové dávkovací stanice 
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Obrázek č. 11 - Schéma instalace dávkovací stanice 
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1) Zásobovací nádrž 

2) Uzavírací ventil 

3) Vstupní filtr 

4) Dávkovací čerpadlo 

5) Protitlakový ventil 

6) Uzavírací ventil 

7) Vypouštěcí ventil 

8) Rozprašovací tryska   

 

Obrázek č. 12 - Schéma umístění dávkování koagulantu 

1) Lapák písku 

2) Míchadlo 

3) Místo dávkování koagulantu 

4) Zásobník koagulantu 

5) Usazovací nádrže 

6) Nátokový rozdělovací žlab do usazovacích 

nádrží 
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Obrázek č. 13 -  Místo dávkovaní koagulantu a homogenizace    

 

 

Obrázek č. 14 - Rozprašovací tryska 
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2.5. Výsledky zkoušek 

        Na základě provozních zkoušek a laboratorních analýz jsme si ověřili, že v případě 

krátkodobé přeháňky jsme schopni chemickým srážením dosáhnout účinnosti na 

parametrech CHSK více jak 50 %. V případě dlouhodobě trvajícího deště, kdy je 

přitékající odpadní voda naředěna dešťovou tzn., má nízkou koncentraci, znečištění nelze 

v parametrech CHSK této účinnosti na odtoku do řeky Odry dosáhnout viz tabulka 4. 

 

 

         
Tabulka č. 4 - Účinnost čištění dešťových vod 

 

Datum 

odběru 

Místo 

odběru 

CHSKCr 

mg/l 

 

 
Místo 

odběru 

CHSKCr 

mg/l 

 Účinnost 

čištění 

% 

 

 

14. 7. 2011 

 

přítok 

 

627 

  

ČS MPV 

 

261 

  

58 

 

 

20. 7. 2011 

 

přítok 

 

325 

  

ČS MPV 
 

195 

  

40 

 

 

27. 7. 2011 

 

přítok 

 

161 

  

ČS MPV 
 

89,0 

  

45 

 

 

22. 8. 2011 

 

přítok 

 

196 

  

ČS MPV 
 

163 

  

17 

 

 

28. 8. 2011 

 

přítok
 

 

210 

  

ČS MPV 
 

188 

  

10 

 

 

11. 10. 2011 

 

přítok 

 

371 

  

ČS MPV 
 

172 

  

54 

 

 

12. 10. 2011 

 

přítok 

 

298 

  

ČS MPV 
 

126 

  

58 
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        Pro komplexnější představu uvádím tabulku celkového přehledu srovnání parametrů 

před chemickým srážením v první polovině roku 2011 a po spuštění chemického srážení 

v druhé polovině roku 2011, dále rok 2012 a 2013, které byly dosaženy ve vzorcích 

v odlehčení z ÚČOV Ostrava.  

 

Tabulka č. 5 - Celkový přehled rok 2011-2013. 

          1.- 5.2011        6.-12.2011      1.-12.2012      1.-12.2013 

   Parametry      Před pokusem        Po zpuštění  
 

Výstavba nové 

dávkovací stanice 

 

Spuštění nové   

dávkovací stanice 

          

      Prům.            Max.   Prům.            Max.  Prům.            Max.  Prům.            Max. 

CHSKCr        

mg/l 246 381 135 224  190  426 147 269 

BSK5             

mg/l 
121 211 59 109  82  203 -  -  

NL-vešk.         

mg/l 
231 391 123 199  176  370 80 155 

Amonné ionty   

mg/l 
21,41 58,8 11,64 22,7 -  -  20,1 35,2 

N-NH4            

mg/l 
16,63 45,7 9,04 17,6 11,5  31,9 15,6 27,3 

Pc                    

mg/l 
3,49 4,55 1,85 3,42  2,8  6,02 3,5 7,63 

     Uhlovodíky 
0,62 1,8 0,32 1,08  0,7  2,77  - -  C10-C40         

mg/l 

 

        Rok 2012 je uveden pouze pro srovnání koncentrací znečištění. V roce 2012 se již 

pokus dávkování neprováděl z důvodu plánování investice a stavby trvalé dávkovací 

stanice. Rok 2013 prezentuje výsledky po spuštění dávkovací stanice do trvalého 

provozování.  
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2.7. Závěr 

          Srážení dešťových vod na ÚČOV Ostrava před vypouštěním do řeky Odry má 

pozitivní účinek na kvalitu odlehčovaných vod. Tento fakt byl potvrzen jak laboratorní 

zkouškou, tak pilotním pokusem. Na základě těchto výsledků byla zřízena stanice pro 

trvalé dávkování koagulantu. 

          Je důležité si ale uvědomit, že srážení dešťových vod je možné provozovat do určité 

koncentrace znečištění na přítoku. Pokud srážím dešťový přítok po dlouhém období sucha, 

dosahuji snížení znečištění 50 % a více. Pokud ovšem prší již delší dobu (jarní deště), není 

v přitékající odpadní vodě co srážet a účinnost je nižší.  

         Zvyšovat dávku síranu železitého je také možné pouze do určité koncentrace, jelikož 

síran snižuje pH a tím se ovlivňují další procesy čištění. Zároveň neúměrně velká dávka 

síranu může zanášet recipient zbytečně anorganickými solemi. Proto se velikost dávky 

zkoušela jak laboratorně, tak i poloprovozní zkouškou, aby se našla optimální dávka, která 

odstraní znečištění, ale zároveň nebude zanášet recipient zbytečně anorganickými solemi. 
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