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ABSTRAKT 

Záměrem této bakalářské práce je zhodnotit materiálové vstupy a výstupy v rámci 

vodního hospodářství společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. V teoretické části je shrnut vývoj 

společnosti aţ po současnost, její výrobní program a celkový popis vodního hospodářství. V 

praktické části jsou popsány odběratelsko-dodavatelské vztahy podniku, materiálové vstupy 

a výstupy v technologii výroby a dodávky uţitkové vody společnosti a okruh přímého 

chlazení Zařízení plynulého odlévání č. 2. Hlavním přínosem této práce je navrhnutí řešení 

pro sníţení materiálových a finančních prostředkŧ firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Klíčová slova: výroba, závod, vodní hospodářství, materiálové vstupy a výstupy, 

uţitková voda, provozní přídavná voda, chemikálie 

 

ABSTRAKT 

The aim of this bachelor thesis is to evaluate the material inputs and outputs in the 

water resources management ArcelorMittal Ostrava a.s. In the theoretical part is summarized 

the devepoment of society to the present, its production program and a global description of 

water management. In the practical section is describes the customer-supplier relations firm, 

material inputs and outputs in production technology and supply of service water and circuit 

direct cooling of Continuous casting machine No. 2. The main contribution of the work is to 

propose solutions to reduce the material and financial resources company ArcelorMittal 

Ostrava a.s. 

Key words: production, plant, water resources management, material inputs and 

outputs, service water, operating additional water, chemicals 
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Úvod 

Hutní výroba má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici, na které se podílela 

i společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. Tato firma je zaměřená především na výrobu 

a zpracování surového ţeleza, oceli a hutní druhovýrobu. Avšak veškeré výrobní i nevýrobní 

činnosti podniku by nemohly fungovat bez přístupu vody. Proto je ve společnosti řízená celá 

síť dodávky, čištění a distribuce vody. Voda je rozdělována jak v rámci podniku, tak i mimo 

něj.  

Celý systém vodního hospodářství společnosti je specifický a sloţitý. V bakalářské 

práci se budu zabývat jen dvěma jeho úseky. První z nich se soustředí na dodávku, úpravu 

a distribuci vody zaměstnancŧm pro jejich běţnou podnikovou potřebu, a druhý je vyuţíván 

pro úpravu vody Zařízení plynulého odlévání č. 2. 

Bakalářská práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budu 

popisovat vývoj společnosti od jejího zaloţení aţ po současný stav, dále pak výrobu 

v jednotlivých závodech a funkci vodního hospodářství  podniku. V praktické části budu 

rozebírat hlouběji systém vodního hospodářství pro výrobu a dodávku uţitkové vody a v něm 

pouţité vstupy a výstupy. Taktéţ se budu podrobně věnovat vstupŧm a výstupŧm vodního 

hospodářství v konkrétním chladícím okruhu Zařízení plynulého odlévání č. 2. Následně budu 

tato data analyzovat a vyvozovat z nich patřičné závěry. 

Hlavním zdrojem informací pro tuto práci jsou interní údaje společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s., které byly upraveny. Dalším dŧleţitým zdrojem byla literatura o řízení výroby, 

neboť se v této práci nezabývám jen analýzou vodního hospodářství, ale v teoretické části 

také popisem výroby podniku. 

Význam řešené problematiky je v tom, aby firma po návrhu mého řešení mohla sníţit 

jak materiálové, tak i z toho plynoucí finanční ztráty. 
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Teoretická část 

1 Stručný popis a historie ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V roce 1942 se začaly psát dějiny této společnosti, která je v současné době největším 

hutním podnikem České republiky. Tehdy byla jako jiţní závod, postavený v Ostravě 

Kunčicích, součástí Vítkovických ţelezáren. Dne 31. prosince 1951 nastalo osamostatnění 

závodu a byl zřízen národní podnik Nová huť Klementa Gottwalda. Mezi léty 1951 aţ 1958 

byly postupně dány do provozu nejdŧleţitější části ţelezáren. Jednalo se o kombinát, který 

tvořilo především pět koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři 

siemens-martinské pece a pět hlubinných pecí, válcovna trub, jedna blokovna s prvním 

a druhým pořadím spojité sochorové tratě, slévárna šedé litiny a část energetiky včetně 

vodního hospodářství. 

V letech 1958 aţ 1961 podnik navyšoval svou kapacitu pro produkci základních 

surovin, jako jsou koks, ocel a surové ţelezo, dále stavěl také provozy s následným 

zpracováním těchto produktŧ. Taktéţ byla v tomto období uvedena do provozu nová 

válcovací trať a linka na výrobu osobních, nákladních a traktorových kol. Pak byly vystavěny 

ještě čtyři koksárenské baterie a dvě vysoké pece a přibylo pět sklopných pecí pro výrobu 

oceli. Dále pak nová blokovna, pásové tratě, kontidrátová trať, kyslíkárna, zařízení na výrobu 

trubek se šroubovitým svarem aj. 

Mezi roky 1967 aţ 1985 nastala rozsáhlá modernizace martinských pecí na pece 

tandemové. V 80. letech proběhla další velká investice do výstavby středojemné válcovny, 

nacházející se v jiţní části závodu, velkokapacitní koksárenské baterie a centrální kyslíkárny.  

Dalším dŧleţitým milníkem se stal rok 1989, kdy došlo ke změně názvu společnosti na 

Nová Huť, státní podnik. S tímto krokem se pojí další podstatné technologické události, 

zejména přechod od odlévání oceli do ingotŧ k plynulému odlévání oceli. Roku 1993 bylo 

uvedeno do provozu první zařízení pro plynulé odlévání oceli (ZPO č. 1), v prosinci 1997 

druhé (ZPO č. 2) a poslední v srpnu 1999. Tyto inovace přinesly větší výtěţnost oceli 

a zároveň niţší energetickou náročnost. Další významnou událostí byla výstavba válcovny na 

výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která vystřídala dvě zastaralé tratě a jejíţ 

komplex se nazývá pásová minihuť. [10] 
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Posledním lednem roku 2003 byla ukončena privatizace akciové společnosti Nová 

Huť. Kdy „představitelé společnosti LNM Group a Fondu národního majetku, včetně 

zástupců NOVÉ HUTI svými podpisy stvrdili ukončení vstupu nizozemské skupiny ISPAT 

International, která je součástí LNM Group, do huti“. [16] Následně zhruba v polovině dubna 

téhoţ roku vznikla ISPAT Nová Huť, a.s. Dne 15. prosince 2004 došlo ke změně názvu 

společnosti na Mittal Steel Ostrava a.s. a z některých závodŧ či provozŧ se v rámci privatizace 

staly přidruţené nebo dceřiné podniky, např. Nová Huť Zábřeh, a.s., JÄKL Karviná, a.s. či 

Vysoké pece Ostrava, a.s. Následně probíhá fúze společnosti Mittal Steel s evropským 

ocelářským gigantem Arcelor, jejímţ dŧsledkem byla změna názvu společnosti na dnešní 

ArcelorMittal Ostrava a.s. [10]  

2 Popis výroby průmyslového podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Jak jiţ bylo zmíněno v historii společnosti je ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen 

AMO) největší hutní firmou v České republice. Dále patří do největší světové ocelářské 

skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 milióny tun oceli, exportuje 

zhruba 50 % produkce do více neţ 80 zemí celého světa. Zaměstnává 5950 lidí, dohromady 

s dceřinými společnostmi více neţ 9300 lidí. Majoritním akcionářem je ArcelorMittal 

Holdings A. G. (96,429 % akcií). V účetním roce 2008 (1. 4. 2008 – 31. 12. 2008) společnost 

vytvořila konsolidovaný zisk po zdanění 6,077 mld. Kč při výnosech 50,5 mld. Kč. AMO je 

jedním z největších plátcŧ daní v České republice a součástí ocelářské asociace Hutnictví 

ţeleza, a.s., sídlí na ulici Vratimovská č.p. 689, 70702 v Ostravě-Kunčicích. [15], [13]  

2.1 Definování rozdílu mezi otevřeným a uzavřeným výrobním cyklem 

2.1.1 Charakteristika výroby 

Výroba je hlavní a prvořadá činnost podniku, protoţe jejím výsledkem je vytváření 

nových uţitných hodnot. Nemŧţe probíhat náhodně, nýbrţ musí být řízena jak v prostoru, tak 

čase a za určitých hospodářských a technických podmínek. Základní podmínkou jsou výrobní 

činitele, které tvoří vstupy do výroby a následně se mění ve výstupy. Čili ve výrobě se 

uskutečňuje přeměna zdrojŧ ve výrobky a sluţby, a jejím cílem je minimalizace nákladŧ 

s omezeným počtem výrobkŧ ve velkém mnoţství při minimu změn. Tento fakt je znázorněn 

na obrázku č. 1. Rovněţ intelektuální schopnosti lidí, především jejich inovační potenciál se 

nejlépe projevují a zhodnocují ve výrobě. [5], [8] 
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Obrázek č. 1: Cíl výroby 

 

Zdroj: [8] 

2.1.2 Struktura výroby 

Je dána dělbou práce, systémem dílčích výrobních procesŧ a operací, z nichţ kaţdá má 

přesně definovanou úlohu a pozici ve výrobě, se vzájemnými vztahy mezi sebou a mezi nimi 

a okolím. Na strukturu výroby pŧsobí spoustu vnějších vlivŧ, jako jsou např. stupeň rozvoje 

techniky, specializace a koncentrace apod. Kromě těchto faktorŧ pŧsobí také vlivy vzniklé 

vlastní činností lidí ve výrobních útvarech. Díky skladbě výrobního programu, druhu výrobku 

a opakovanosti výroby se vyvíjí a mění i její struktura. Výroba se díky pŧsobení dělby práce 

člení na řadu jednotlivých, specializovaných a kvalitativně odlišných procesŧ. [5]  

2.1.3 Struktura výroby a prostorové uspořádání pracovišť 

Výroba je zde členěna na vhodnou soustavu pracovišť sdruţených do zvláštních 

výrobních útvarŧ. Tento pracovní prostor se nazývá pracoviště. Provádí se tady určitá 

pracovní operace. Podle její povahy pracuje na jednom pracovišti jeden nebo více pracovníkŧ. 

Jedna z nejdŧleţitějších podmínek, na kterých je závislé rozmístění a seskupení pracovišť je 

typ výroby. Z něj pak vyplývá stupeň specializace pracoviště. Tyto mohou být rozmístěny 

buď individuálně, nebo skupinově. Pracoviště, která jsou rozmístěna skupinově, se sdruţují 

a uspořádávají podle zvláštního hlediska předmětně, technologicky či smíšeně. [5] 

V předmětném uspořádání pracovišť se jedná o seskupení pracovišť podle typických 

znakŧ vyráběného předmětu. Jsou to pracoviště určené k výrobě stejných nebo technologicky 
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si podobných předmětŧ. Tento typ uspořádání zkracuje časový prŧběh výroby i dráhu 

pracovního předmětu sniţuje výrobní náklady i rozpracovanost a zvyšuje vyuţití kapacity 

zařízení. Předmětný systém pracovišť vyţaduje vysoký stupeň přípravy výroby, kontroly 

a údrţby. [5] 

2.1.4 Definování rozdílu mezi uzavřeným a otevřeným výrobním cyklem 

Uzavřený výrobní cyklus je nejvyšším stupněm předmětného uspořádání, kde jiţ plně 

dohotovená součást nebo výrobek opustí výrobní jednotku a je aplikován v AMO. Oproti 

tomu v otevřeném výrobním cyklu se jedná o nákup polotovarŧ a jejich následné zpracování. 

[5], [17] 

2.2 Seznam a popis hlavních výrobních závodů 

Společnost AMO je rozdělena do několika výrobních závodŧ. Podle návaznosti 

pohybŧ výrobkŧ se člení na koksovnu, vysoké pece, ocelárnu, válcovny, strojírny a slévárny 

a přidruţené závody jako je údrţba, energetika a doprava.  

2.2.1 Závod 10 - Koksovna 

Koksovna se skládá ze tří částí: Příprava uhelné vsázky, koksárenské baterie 

a koksochemie. Uhelná vsázka mŧţe obsahovat uhlí česká, polská, ruská a americká. 

Vyjmenovaná uhlí musí být koksovatelná a mít specifickou jakost, podle které se pak ukládají 

na povrchových skládkách. Následně se pomocí dopravníkŧ přepravují a melou na 

poţadovanou frakci. Dále se uskladní v povrchových zásobnících a znovu se provádí kontrola 

parametrŧ.  

Koksárenská baterie se skládá z koksovacích komor. Jedná se o agregát s topnými 

stěnami, ve kterých se nachází plyn. Pŧsobením vysokých teplot dochází ke karbonizaci uhlí. 

Zároveň z baterie ucházejí plyny na chemickou část Koksovny, kde se dále zpracovávají. Na 

koksochemickém provoze se ze surového koksárenského plynu separuje surový černouhelný 

dehet, surový koksárenský benzol a kapalná (tj. tavená) síra, která je produktem odsířování 

koksárenského plynu. 

 Přeměna uhlí na koks trvá asi 22 hodin. Po uplynutí této doby se vzniklý koks vytlačí 

ven do koksovacího vozu a poté se hasí vodou. Pak se pomele na poţadovanou frakci. 
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Tímto závodem prochází značné mnoţství vody. Voda se recykluje, přebytky vody 

tečou do biologické čistírny odpadních vod, kde se dále upravují, aby splňovaly podmínky 

kanalizačního řádu
1
. Koksárenská technologie je vysoce ekologizována. Koksárenský 

a koksochemický výrobní proces je certifikován a splňuje poţadavky norem ČSN EN ISO 

9001:2001 a 14001. Od roku 2000 je Koksovna oprávněna uţívat označení „Bezpečný 

podnik“. [10] 

2.2.2 Závod 12 - Vysoké pece 

Tento závod disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Obvykle je dostačující provoz jen tří 

z nich. Značná část produkce tekutého ţeleza je spotřebována závodem 13 – Ocelárna. 

Přibliţně pětina výroby je dodávána do akciové společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL 

a objemově nejniţší procento produkce surového ţeleza je při přebytku kapacity zpevňováno 

na licím stroji, a to v několika sortimentech podle potřeb zákazníkŧ na chemické sloţení 

těchto pevných, převáţně slévárenských surových ţelez. 

Vysokopecní rudná vsázka je z větší části zajišťována spékáním prachových rud ve 

vlastním provoze Aglomerace, menší část rudné vsázky tvoří pelety, kusové rudy a rovněţ 

druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván přilehlým závodem Koksovna, určitý podíl 

metalurgického koksu a tekutá paliva jsou nakupována z externích zdrojŧ. Kromě výroby 

surového ţeleza a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou externím zákazníkŧm 

prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jak struskové kamenivo v několika 

granulometrických sortách vyráběných hlavně pro stavební účely, tak vysokopecní granulát 

pro další zpracování v cementárnách a sklárnách. 

Sortiment výroby surového ţeleza i struskových výrobkŧ vyhovuje poţadavkŧm ČSN 

ISO 9001 a je od roku 1998 pravidelně certifikován Technickým a zkušebním ústavem 

stavebním Praha, s.p. Shoda systému řízení jakosti pro výrobu a dodání ocelárenského 

a slévárenského surového ţeleza a výrobkŧ z vysokopecní strusky s normou ČSN EN ISO 

9001 : 2001, byla schválena právě tímto orgánem. Vysokopecní výrobní cyklus společnosti 

AMO je znázorněn na obrázku č. 2.
2
 [10] 

 

                                                 

1 Poznámky z odborné praxe v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

2 Poskytl místní provozní řád závodu 12 - Vysoké pece 



 

7 

 

Obrázek č. 2: Vysokopecní výrobní cyklus ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s 

Zdroj: Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

2.2.3 Závod 13 – Ocelárna 

Tento závod je největším producentem oceli v České republice. Ocel je zde vyráběna 

kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích. Po odpichu se ocel dohotovuje na 

vhodné parametry, a následně je připravena pro lití na pánvových pecích. Poté je ještě tekutá 

ocel odlévána v sekvencích na třech zařízeních plynulého odlévání (dále jen ZPO) do 

sochorŧ, bram či bramek. Na všech ZPO byla zvládnuta výroba tzv. „bezkřemíkových“ ocelí, 

coţ jsou ocele se zvýšenou odolností vŧči atmosférické korozi, a ocelí pro elektrotechnický 
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prŧmysl (dynamoocelí a trafoocelí). Celý sortiment výroby ocelí i kontislitkŧ splňuje 

poţadavky EN ISO 9001:2000. V roce 2003 oprávnil Český úřad bezpečnosti práce závod 

Ocelárna pouţívat označení „Bezpečný podnik“. [10] 

2.2.4 Závod 14 - Válcovny 

Válcovny vyrábějí a dodávají dlouhé a ploché válcované výrobky, které jsou určeny 

pro stavby a konstrukce a to jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu. Hotovní tratě zajišťují 

rozsáhlý sortiment profilŧ, pásŧ a drátŧ. Válcovací trať HCC (Hrubá profilová trať) vyrábí 

střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých kruhových tyčí aţ po profily specifických 

prŧřezŧ. Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla a tyče menších prŧměrŧ, 

které slouţí jako výztuţ do betonu. Ve středojemné válcovně se vyrábí široký sortiment 

dlouhých, za tepla válcovaných výrobkŧ. Jsou to např. jemná a střední profilová ocel, tyče 

prŧřezu I a U a další speciální profily. [10] 

2.2.5 Závod Strojírny a slévárny 

Je výrobně-opravárenský závod, který poskytuje sluţby závodŧm a útvarŧm nejen 

společnosti, ale i tuzemským a zahraničním zákazníkŧm. Tento závod zahrnuje strojírenskou 

a slévárenskou výrobu. Podstatnou část strojírenských výrobkŧ tvoří produkce strojních dílŧ 

a zařízení a ocelových konstrukcí. Ve sféře slévárenství je závod zaměřen na produkci odlitkŧ 

z oceli i litiny. Neméně dŧleţitou činností tohoto závodu je tepelné zpracování odlitkŧ, 

výkovkŧ a válcovaného materiálu na velké i malé kalírně. Mezi další jeho významné činnosti 

patří opravy elektrických strojŧ, projektování, provádění a údrţba ţáruvzdorných vyzdívek 

apod. Součástí závodu jsou pracoviště, ve kterých se školí svářeči. Zpŧsobilost závodu pro 

provádění výrobních a opravárenských činností je pravidelně prověřována společností TÜV 

NORD. [10] 

2.2.6 Závod Údržba 

Tento závod zahrnuje opravárenský a údrţbářský komplex, který zajišťuje poţadavky 

ostatních závodŧ společnosti při opravách, údrţbě, modernizaci a investiční výstavbě. Taktéţ 

zajišťuje poruchové sluţby a jejich operativní odstraňování. Závod klade dŧraz na tvorbu 

systému bezpečné práce. Dále je Závod Údrţba certifikován pro provádění těchto 

údrţbářských a opravárenských činností, a jeho komplexní zpŧsobilost je pravidelně 

prověřována společností TÜV NORD. [10] 
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2.2.7 Závod 4 – Energetika 

Tvoří komplikovaný a rozsáhlý komplex prŧmyslové energetiky skládající se 

z vodního hospodářství, teplárenství, plynárenství, elektro-energetiky a produkci technických 

plynŧ jako jsou např. kyslík, dusík, stlačený vzduch, který je zcela srovnatelný 

s jednoúčelovými energetickými subjekty, které podnikají na energetickém trhu České 

republiky. Dŧkazem toho je udělení certifikátu systému environmentálního managementu dle 

normy ČSN EN ISO 14001:97, jako prvnímu energetickému závodu v České republiky. [10] 

Na provozu Teplárna dochází ke změně chemické energie paliva v energii páry 

a následně energii elektrickou. Jako palivo zde slouţí černé uhlí, které se upravuje do podoby 

prášku. Dále se vyuţívá vysokopecní a koksárenský plyn. Hlavním principem teplárny je, ţe 

se z energie uhlí vyrábí v kotelně pára, která jde přes tři vysokotlaké rozvaděče parovodním 

potrubím na strojovnu. Tam se pára zpracovává na elektrickou energii, na teplo pro topné 

okruhy, a na strojovně se dále tlačí napájecí voda do kotlŧ pomocí parních nebo elektrických 

napáječek. V tomto provoze se nachází největší stavba společnosti, je jí komín, který je 

vysoký 220 m. I v rámci podniku mŧţe teplárna vyrobit nadbytek elektrické energie. Tuto 

odebírají externí odběratelé
1
. [1] 

Provoz Dispečink je součástí závodu energetiky, snaţí se minimalizovat ekonomické 

ztráty. Reguluje se zde dodávka elektrické energie do sítě dle potřeb podniku. Odběrateli 

energií jsou zde všechny provozy. Odběr elektrické energie nejvíce ovlivňuje kontilití 

ocelárny a válcovací tratě. Regulují se zde tlaky a mnoţství emisí na komínech. Dŧleţitý je 

tady monitoring oxidu uhelnatého, který je prováděn soustavou čidel, které zachycují oxid 

uhelnatý v ovzduší.
2
 

3 Popis vodního hospodářství ArcelorMittal Ostrava a.s. 

3.1 Celkové zásobování vodou v AMO 

Voda je v energetice významnou surovinou. Velké mnoţství vody je zapotřebí jako 

pracovní medium, tzn. nositel energie ve výtopnách, teplárnách a tepelných a jaderných 

elektrárnách. Taktéţ slouţí jako chladící médium pro kondenzaci páry v kondenzátorech 

                                                 

1 Poznámky z odborné praxe v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

2 Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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parních turbín, chlazení generátorŧ a pouţívá se v tepelných centrálách pracujících 

s plynovými turbínami a spalovacími motory. [9] 

Hlavní zásobárnou provozní přídavné vody je Ţermanická přehrada. Voda je 

přiváděna dvěma ocelovými potrubími, která jsou souběţně uloţená v zemi. Celková délka 

potrubí je 12,8 km. Mezi Ţermanickou přehradou (zdrojem) a ţermanickým armaturním 

uzlem v AMO je výškový spád 50 m. [2]  

V objektu hráze přehrady je potrubí osazeno elektrickými uzavíracími klapami, které 

v případě, ţe nastane havárie na potrubí, uzavřou dodávku vody. Majitelem je Povodí Odry, 

s.p. Jedním z hlavních odběratelŧ vody je závod 12- Vysoké pece. Dalším významným systém 

vodního hospodářství je ZPO. Provozy 1, 2, 3 jsou jednou z dŧleţitých výrob podniku. 

Oběhový systém vodních hospodářství těchto provozŧ je v zásadě sloţený z přímého 

a nepřímého chlazení a řádově dimenzovaný v tisících m³/hod. [2], [3]       

3.2 Popis jednotlivých druhů vod používaných v podniku včetně zdrojů 

3.2.1 Pitná voda 

Pitná voda je do společnosti AMO dodávána z vodovodu pro veřejnou potřebu. 

Hlavním zdrojem pitné vody jsou SmVaK Ostrava a.s., které dodávají do podniku přes 

vodojem AMO ve Vratimově v prŧměru cca 19 - 23 l/s pitné vody. Dvě přípojky z OVaK a.s., 

a to z ulice Frýdecká a z ulice Šenovská, jsou havarijními zdroji pitné vody. Teplá voda je 

vyráběna ohřevem vody pitné zpravidla přímo v jednotlivých objektech své spotřeby. 

Poţadavky na jakost pitné i teplé vody jsou určeny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se 

předepisují hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné 

vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb.
1
 

V rozsáhlém rozvodném systému pitné vody AMO dochází ke ztrátám koncentrace 

volného chloru. K zabezpečení potřebné dodatečné dezinfekce pitné vody jsou na všech třech 

zdrojích vystavěny chlorovny. Na hlavním zdroji pitné vody je dezinfekce zajišťována v 

chlorovně dávkováním oxidu chloričitého nebo plynného chloru. V případě havarijního 

zásobování AMO je pitná voda ze sítě OVaK a.s. dodatečně dezinfikována plynným chlorem 

v chlorovnách Frýdecká a Šenovská. Pro dostatečnou akumulaci pitné vody slouţí vodojem 

ve Vratimově a v areálu AMO.
1 

                                                 

1 Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Pitná voda je v areálu AMO rozváděna systémem hlavních řadŧ, na které navazuje síť 

odboček, a tyto vedou pitnou vodu do jednotlivých objektŧ. V řadě zvláště větších budov jsou 

instalovány akumulační nádrţe, které zajišťují nepřetrţitou dodávku pitné vody i v době její 

špičkové potřeby. V objektech je část pitné vody ohřívána a teplá voda je do míst spotřeby 

vedena samostatným vnitřním rozvodem. Tento vnitřní rozvod je konstrukčně propojen 

směšovacími bateriemi s vodovodním potrubím pitné vody. Ohřev pitné vody je prováděn 

v ohřívačích (bojlerech) nebo tzv. „rychloohřevem“. Pitná voda je ohřívána obvykle na 

teploty 55 - 60
 o
C.

1 

Ukazatele jakosti pitné vody a jejich hygienické limity jsou stanoveny v příloze č. 1 

 k  vyhlášce č. 252/2004 Sb. Pro maximální omezení moţnosti sekundárního 

bakteriologického znečištění musí být dále v pitné vodě u spotřebitelŧ zabezpečeno nejméně 

0,03 mg/l volného chloru.
1 

3.2.2 Užitková voda 

Vstupní surová voda je odebírána z přehradní nádrţe Ţermanice a dále je upravována 

Úpravnou uţitkové vody, která je umístěna v budově jiţně od objektu teplárny. Tato 

zabezpečuje úpravu surové vody, jeţ je následně vyuţívána k mytí a koupání zaměstnancŧ 

AMO a zaměstnancŧ externích společností pŧsobících v areálu podniku a v jeho těsné 

blízkosti. Současně je uţívána pro výrobu teplé vody. [6], [7] 

Po hygienickém zabezpečení je voda dopravována s vyuţitím tlaku čerpadel do 

věţového vodojemu o uţitném objemu 1 600 m
3
. Spádovým potrubím je upravená voda 

z vodojemu gravitačně vedena na rozdělovač a z něj přes regulační armaturu rozdělována do 

jednotlivých větví rozvodného systému uţitkové vody AMO. [6] 

3.2.3 Provozní přídavná voda 

Provozní přídavná voda je dodávána pro společnost AMO z těchto zdrojŧ: 

a) Ţermanické přehrady – hlavní zdroj, 

b) řeky Ostravice přes čerpací stanici Hrabŧvka – záloţní zdroj, 

c) recirkulace z ČOV Ostravice – doplňkový zdroj, 

d) z recirkulace z ČOV Lučina – havarijní zdroj. 

                                                 

1 Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Provozní přídavná voda je z velké části pouţívána pro hrazení ztrát (odparem, 

prŧsakem, technologickou spotřebou) a pro nepřímé chlazení s nízkou potřebou chladicí vody 

(chlazení loţisek apod.). Po tomto procesu voda odtéká kanalizací na čistírny odpadních vod 

podniku. [2] 

a) Ţermanická přehrada – hlavní zdroj 

Zdrojem vody je ţermanická přehrada. Voda je z přehrady do AMO dodávána 

gravitačně, na základě smlouvy s Povodím Odry. V délce 12,5 km jsou vedena ocelová 

potrubí – přivaděče. [4] 

Rozvodný systém provozní přídavné vody podniku je koncipován tak, ţe řídící tlak je 

nastaven na hodnotu 0,170 MPa. Vzhledem k rozsáhlým potrubním rozvodŧm se tlak 

v rozvodném systému provozní přídavné vody pohybuje v rozmezí 0,12 – 0,22 MPa. [4] 

Kvalita ţermanické vody je vhodná pro výrobu demineralizované, změkčené                

i uţitkové vody, teploty od 5 do 13°C. Provozní přídavná voda zpravidla převyšuje 

poţadavky na doplňování chladicích okruhŧ rŧzných technologických zařízení. [4] 

Trasa je v plné délce od hráze přehrady do areálu AMO vedena v zemi. Je na ní série 

sekčních armatur a manipulačních prvkŧ. Potrubí je chráněno proti vnější korozi tzv. „Aktivní 

katodovou ochranou“. Trasa je vedena skrz soukromé parcely (cca 120 vlastníkŧ a 3 

      okresy - Karviná, Frýdek - Místek, Ostrava). Potrubní přivaděče jsou zcela ve vlastnictví 

AMO. [4] 

Dle integrovaného povolení pro závod 4 - Energetika je schválen minimální 

garantovaný odběr 600 l/s, maximálně 1400 l/s, maximální odběry jsou 2,9 mil. m
3
/měs., 

respektive 32 mil. m
3
/rok. [4] 

b) Čerpací stanice Hrabŧvka na řece Ostravici - záloţní zdroj     

Jako záloţní zdroj vody slouţí řeka Ostravice. Zdroj je vyuţíván od roku 1963. 

Čerpací stanice je vybudována na řece Ostravici v lokalitě Hrabŧvka. Voda je z řeky do AMO 

dodávána čerpadly, na základě smlouvy s Povodím Odry. Zdrojem pro odběr elektrické 

energie je Energetika Vítkovice. [4] 

Tlak na výtlaku čerpadel je 0,3 – 0,34 MPa. Voda z řeky Ostravice je kvalitativně 

horší neţ voda z Ţermanické přehrady, splňuje ovšem nároky na provozní přídavnou vodu pro 

jednotlivá technologická zařízení. [4] 
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Čerpací stanice a potrubí v délce 2,3 km vlastní společnost AMO. Jeden úsek trasy je 

proveden v litině, druhý úsek v oceli. Dle integrovaného povolení pro závod 4 - Energetika je 

schválen minimální garantovaný odběr 450 l/s, maximálně 700 l/s, maximální odběry jsou 1,2 

mil. m
3
/měs., resp. 7,2 mil. m

3
/rok. [4] 

c) ČOV Ostravice - doplňkový zdroj 

Zde je zdrojem vody vyčištěná odpadní voda z AMO, která je po úpravě vracena zpět 

k vyuţití pro provozní účely. Zdroj je vyuţíván od roku 1971. ČOV a potrubí v délce 1,0 km 

vlastní společnost AMO. Je provozován trvale a slouţí jako doplňkový zdroj provozní 

přídavné vody. [4] 

Tlak na výtlaku čerpadel je cca 0,3 MPa. Kvalita recirkulované vody je vyhovující pro 

dané účely, hlavně pak v ukazateli nerozpuštěných látek. Kvŧli zrušení chlazení je nevýhodou 

jejich vyšší teplota, která je v letních měsících aţ 28°C. [4] 

d) ČOV  Lučina - havarijní zdroj 

Zdrojem vody je vyčištěná odpadní voda z AMO, která se upravuje, aby byla následně 

vrácena zpět k vyuţití pro provozní účely. Zdroj je v provozu od roku 1990 a slouţí jako 

havarijní zdroj provozní přídavné vody. Vlastníkem ČOV a potrubí v délce 1,5 km je 

společnost AMO. [4] 

Tlak na výtlaku čerpadel je cca 0,4 MPa. Kvalita recirkulované vody není vyhovující 

pro potřeby AMO. Nachází se v ní vysoký obsah rozpuštěných látek, zejména amonných 

iontŧ a chloridŧ. Z hlediska teploty, která je cca 29°C, vyhovuje v případě mimořádných 

situací. [4] 

3.2.4 Odpadní voda
1
 

V podmínkách společnosti AMO se odpadní vody dělí na prŧmyslové, splaškové 

       a dešťové. Veškeré odpadní vody jsou odváděny jednotným kanalizačním systémem 

k čištění na dvě koncové mechanicko-chemické ČOV Lučina a Ostravice. Výjimky tvoří 

odpadní vody z vysokopecní haldy a fenolčpavkové odpadní vody. Vyčištěné odpadní vody 

jsou vypouštěny skrz ČOV Lučina do řeky Lučiny a přes ČOV Ostravice do řeky Ostravice. 

Technologie koncových ČOV umoţňuje vyčištěné odpadní vody vracet do rozvodného 

systému provozní přídavné vody, kde se dále vyuţívají. 

                                                 

1 Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Společnost AMO má povoleno vypouštět odpadní vody z koncových ČOV do vod 

povrchových na základě integrovaného povolení. Toto povolení stanoví podmínky kontroly 

vypouštěných odpadních vod. 

Společnost AMO je dále povinna sledovat odpadní vody, které vypouští do vod 

povrchových, a to z hlediska jejich zpoplatnění ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. Ve 

společnosti AMO jsou identifikovány dva zdroje znečišťování podle zákona č. 254/2001 Sb. 

 a vyhlášky č. 293/2002 Sb. První zdroj představují koncové ČOV. Jako výpust s pořadovým 

č. 1 je označena ČOV Lučina a ČOV Ostravice je uváděna jako výpust s pořadovým č. 2. 

Skutečnost, ţe zpoplatnitelné ukazatele nepřekračují ve vypouštěných odpadních vodách 

současně jak koncentrační tak hmotnostní limity zpoplatnění a tedy u nich nevzniká v souladu 

s ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb. poplatková povinnost za znečištění vypouštěných 

odpadních vod, společnost AMO prokazuje u obou výpustí sledováním mnoţství a jakosti 

vypouštěných odpadních vod v místě a zpŧsobem, jenţ stanovil vodoprávní úřad v interních 

povoleních. 

Koksochemická výroba produkuje nejzávadnější odpadní vody. Jedná se o vody 

fenolčpavkové, které jsou po předčištění na biologické ČOV vypouštěny samostatně do 

kanalizace pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění fenolčpavkových odpadních vod do 

kanalizace OVAK a.s. vydal KÚ MSK, a to interní povolení pro závod 10 - Koksovnu. 

3.2.4.1 Čistírna odpadních vod 

Čištění odpadních vod se provádí v čistírně odpadních vod, která je 

vodohospodářským objektem, ve kterém se zneškodňují odpadní vody. Dále se zde likvidují 

nebo taky vyuţívají z nich získané produkty. Společnost AMO má dvě čistírny odpadních 

vod, ve kterých je odpadní voda sváděná gravitačně. 

3.2.5 Ostatní speciální druhy vod 

Demineralizovaná voda 

Demineralizovaná voda je voda, která je zcela zbavena rozpuštěných minerálních 

látek. Jednou z rozhodujících oblastí, kde se uplatňuje je např. farmaceutický prŧmysl a téţ 

tepelná energetika. Při určitých technologických procesech jako je výroba tepla a páry, je 

pouţívání demineralizované vody mnohdy nezbytné. Voda se musí filtrovat a změkčovat, aby 

odpovídala technickým normám pro rŧzná energetická zařízení. [11], [14] 
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Praktická část 

4 Odběratelsko-dodavatelské vztahy
1
 

a) Základní informace 

Úsek ředitele pro nákup je odborným útvarem vedení AMO pro oblast zásobování. Je 

tvořen mimo jiné útvary, jako jsou:  

 Nákup ţelezné rudy, paliv a logistika, 

 Nákup materiálu a náhradních dílŧ,  

 Nákup sluţeb a energií, 

 Nákup investic. 

Tyto útvary se zabývají činností, jako jsou:  

 Nákup materiálu včetně náhradních dílŧ, surovin, sluţeb a dlouhodobého 

majetku,  

 V rámci řízení zásob organizuje prodej nepotřebných zásob materiálu,  

 Smluvní zajištění prodeje nepotřebného movitého majetku, 

 Dle poţadavkŧ závodŧ provádí rozváţku materiálŧ jednotlivým ţadatelŧm, 

 Centrální skladování nebezpečných odpadŧ, 

 Organizuje výběrová řízení obchodních partnerŧ pro konkrétní obchodní 

případy nákupu a odprodeje,  

 Prostřednictvím skladových disponentŧ řídí dodávky skladového sortimentu 

materiálu, 

 Hospodaří s nakupovanými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky,  

 Smluvně zajišťuje prodej výrobkŧ Koksovně, Vysokým pecím, a Ocelárně 

externím zákazníkŧm.   

Při své činnosti postupuje v souladu s poţadavky QMS, EMS a BOZP dle norem ISO 

9001 a 14001 a OHSAS 18001 a dodrţuje legislativou (zákon č. 59/2006 Sb.) stanovené 

zásady prevence závaţných havárií. 

  

                                                 

1 Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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b) Zásobování 

Zásobováním v tomto případě společnost AMO myslí nákup energií, vody 

                  a technických plynŧ dodávaných potrubím. Nákup je prováděn příslušným 

obchodním místem (dle nákupního programu) jako nákup sluţeb. 

 Dodavatel – Jedná se fyzickou nebo právnickou osobu, která převezme 

objednávku i zajistí poţadovanou dodávku. Mŧţe se jednat o zprostředkovatele 

nebo přímo o výrobce. Aţ na výjimky je dodavatel shodný s prodávajícím. 

 Dokument kontroly – Dle ČSN EN 10204:2005 je technická dokumentace, 

osvědčující jakost dodávky. 

 Kupující – Pro účely obchodní smlouvy je kupujícím společnost AMO. 

Společnost AMO nakupuje materiál, do kterého zahrnuje suroviny, pomocné 

a provozní látky a náhradní díly. Mezi materiálové vstupy společnost AMO povaţuje materiál 

a zboţí, které je účtované na sklad. Za součást materiálových vstupŧ povaţuje rovněţ také 

drobný dlouhodobý majetek, pokud je při pořízení účtován na sklad. Pokud dodávka 

neodpovídá poţadavkŧm sjednaným v uzavřené smlouvě, jedná se o dodávku neshodnou. 

Podnik pro svou materiálovou agendu a podporu nákupní činnosti pouţívá informační 

systém SAP MM. V tomto systému jsou prováděny činnosti, jako jsou: operativní skladová 

evidence materiálu a zboţí ve skladech, vystavování obchodních dokumentŧ k nákupu, uznání 

přijatých provozních faktur a účtování o materiálu a zboţí ve skladech. 

 Stanovený výrobek je definován v § 12 zákona č. 22/1997 Sb. Mezi stanovené 

výrobky patří dle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. rovněţ ty výrobky, které 

přicházejí do přímého styku s vodou (pitnou nebo surovou) a přípravky na 

úpravu vody. 

c) Všeobecné nákupní podmínky společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Stanoví podmínky uplatňované AMO obecně při nákupu materiálových vstupŧ, 

a proto jsou součástí vystavených objednávek. Text Všeobecných nákupních podmínek 

společnosti AMO je podle potřeby ve spolupráci s právníkem aktualizován. Aktuální verze je 

dostupná v šablonách na Intranetu a obsahuje i informaci pro dodavatele o dostupnosti textu 

Politiky integrovaného systému řízení přijaté vedením AMO na Internetu. 
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 Vystavitel – Jedná se o zaměstnance, který je určený k vystavení poţadavku na 

zajištění materiálového vstupu. 

 Žadatel – Je útvar, jenţ poţaduje zajištění dodávky nákupem na základě 

elektronicky vystaveného a předaného objednacího návrhu nebo odběrem ze 

skladových zásob nákupního útvaru. 

 Objednací návrh – Materiálové vstupy a klasifikace materiálových zásob jsou 

objednávány na základě bezhotovostně či elektronicky vystaveného 

a předaného objednacího návrhu ţadatele prostřednictvím informačního 

systému řízení nákupní činnosti. 

Kaţdý objednací návrh obsahuje povinné a nepovinné údaje. Mezi povinné údaje patří 

například: číslo objednacího návrhu, dodací lhŧtu, či termín dodání, úplný název 

materiálového vstupu, poţadované mnoţství a jednotku, datum vystavení, příjmení a telefon 

a elektronické schválení vedoucím zaměstnancem. Mezi nepovinné údaje lze například 

zařadit: číslo či nákupní řadu nákupce a odkaz na konkrétní legislativní předpis. 

d) Postup při objednávání 

Společnost AMO vypíše výběrové řízení, jehoţ cílem je dosaţení co nejvýhodnějších 

cenových, platebních a jiných podmínek při zabezpečování legislativních poţadavkŧ 

a poţadavkŧ zejména na jakost, mnoţství, termín dodání, na ochranu ţivotního prostředí, 

i udrţení dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahŧ podobně. 

e) Prŧběh realizace kupní smlouvy 

Řádný prŧběh realizace kupní smlouvy či kontraktu zabezpečují nákupní útvary. 

Vycházejí přitom z obecných ustanovení Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku, která 

jsou zapracována v této obchodní smlouvě, uzavřené kupní smlouvy a z operativních 

poţadavkŧ ţadatele. 

f) Přejímka dodávek 

Účelem přejímky je zjistit konkrétní naplnění kupní smlouvy či kontraktu a v případě 

vadného plnění (neshodné dodávky) zajistit dŧkazy o vadách a dokumentaci potřebnou 

k uplatnění nároku z vadného plnění. Přejímka dodávek musí obsahovat náleţitosti, jako jsou 

průvodní doklady dodávky (dodací list, přepravní list, balící list a podobně) a odběr dodávky 

(přímé převzetí dodávky od prodávajícího nebo dopravce). 
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5 Materiálové vstupy a výstupy v technologii výroby a dodávky užitkové 

vody v ArcelorMittal Ostrava a.s 

5.1 Úpravna užitkové vody 

Jak uţ bylo řečeno, úpravna uţitkové vody (dále jen ÚUV) je umístěna v oploceném 

areálu společnosti AMO v budově situované jiţně od objektu teplárny závod 4 – Energetika 

a zabezpečuje úpravu surové povrchové vody z přehradní nádrţe Ţermanice na vodu 

uţitkovou. Ta je následně vyuţívána k mytí a koupání zaměstnancŧ AMO a zaměstnancŧ 

externích společností pŧsobících v areálu podniku a v jeho těsné blízkosti. Zároveň je uţívána 

pro výrobu teplé vody. Uţitková voda je zdravotně nezávadná voda, která však není určena 

k pití nebo jiné konzumaci. Projektovaný výkon úpravny je 50 l/s. [6], [7] 

5.1.1 Vstupní voda 

Jak uţ bylo zmíněno, jedná se o ţermanickou surovou vodu, která je z přehrady do 

AMO dodávána gravitačně, na základě smlouvy s Povodím Odry. V délce 12,5 km jsou 

vedena ocelová potrubí – přivaděče. Kvalita ţermanické vody je vyhovující pro výrobu 

uţitkové vody, má teplotou 5 – 13°C. [4] 

5.1.2 Popis technologie výroby užitkové vody
1
 

Surová ţermanická voda je odebírána z přivaděče pro demineralizační stanice 

a potrubím vedeným po potrubním mostě podél severní a západní stěny teplárny přiváděna do 

jímky surové vody v budově ÚUV. Potrubí je osazeno ručně ovládanou klapou 

a elektroarmaturou k regulaci mnoţství přiváděné vody v závislosti na výšce hladiny v jímce. 

V případě potřeby je do vstupního potrubí v prostoru Demineralizační stanice dávkován 

roztok hydrátu vápenatého pro zvýšení hodnoty pH. 

Pro dezinfekci se pouţívají rŧzná činidla. Za běţného provozu je to chlordioxid, který 

je nejúčinnější a vyrábí se z chloru a chloritanu sodného, a pokud je z nějakého dŧvodu 

zařízení mimo provoz, tak se dávkuje pouze chlor. Dále se do vstupní vody dávkuje část 

chlordioxidu, jako tzv. „Předoxidace“. V případě, ţe je chlordioxid mimo provoz, se 

                                                 

1 Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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chlordioxidace odstaví, protoţe plynný chlor se dávkovat nesmí. Výhoda chlordioxidu je, ţe 

je kapalný, to znamená, ţe se dávkovat mŧţe a natéká do jímky. 

Dále se čerpadly podle potřeby, většinou během provozu, ţene voda na pískové filtry. 

Na ÚUV jsou čtyři filtry. Jeden filtr odpovídá jedné komoře. V případě, ţe jsou vysoké 

koncentrace zákalu, nebo nerozpuštěných látek na vstupu, tak se zde dávkuje organický 

flokulant NALCO, aby se zvýšila účinnost filtrace. Pokud je zákal na vstupu v běţných 

hodnotách, není zapotřebí tento flokulant dávkovat. 

Poté čerpadlo dodává upravenou vodu na vodojem užitkové vody, který se nalézá vedle 

ÚUV ve výšce 68 m a má objem 1 600 m
3
. Na tomto vodojemu jsou měřidla jak pro interní 

potřeby AMO, tak pro externí zákazníky. Na vstupu vodojemu je první měřidlo, jehoţ 

naměřené hodnoty se účtují zákazníkŧm společnosti AMO. Na výstupu z vodojemu jsou další 

čtyři měřidla, jejichţ naměřené hodnoty jsou orientační a slouţí pouze pro interní potřeby 

podniku. 

 Kromě toho, ţe se před pískovým filtrem dávkuje flokulant, tak za pískovým filtrem 

se ještě do stejného potrubí dávkuje buď chlordioxid, nebo plynný chlor. Dávkování plynného 

chloru se tady mŧţe provádět, neboť je zde dostatečná výška 68 m a nemŧţe svým 

potenciálním únikem nikoho ohrozit. Dalším dŧvodem, proč se plynný chlor dávkuje aţ zde 

je, ţe má delší čas, aby se promíchal a vyhubil všechny bakterie. 

Protoţe se filtry zanášejí, tak se při výrobě uţitkové vody pouţívá tzv. Prací voda, 

u které se dají zjistit její ztráty. Ty nastávají v rámci praní pískových filtrŧ a čištění jímky. 

Pokud by jímky byly trvale v provozu, vznikl by nános, který mŧţe znehodnotit kvalitu vody. 

Při zkušebním provozu bylo předběţně zjištěno, ţe dostačující je čištění jímky jednou týdně. 

Čištění probíhá tak, ţe se jímka vypustí, přijede kanalizační skupina, jímku vyčistí tlakovým 

vozem, vodu vypustí to do kanalizace, jímka se napustí ţermanickou vodou a je uvedena opět 

do provozu. Tato činnost probíhá mimo špičku zpravidla v pondělí ráno. 

5.1.3 Použité chemikálie 

a) Chlor 

Nachází se zejména v kombinaci se sodíkem jako chlorid sodný, nebo v mořské vodě 

jako roztok, či pevném stavu jako kamenná sŧl. Při běţné teplotě je chlor plyn naţloutlé 

zelené barvy, je 2,5 krát těţší neţ vzduch a má vysoce dráţdivé a dusivé účinky na lidský 

organismus. Vlhký chlor má silný korozivní charakter. Je snadno rozpustný a ve vodě, kde 
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tvoří roztok, který má charakteristickou barvu a vŧni. Tento roztok se běţně nazývá chlorová 

voda. Pouţívá se jako desinfekční prostředek k hygienickému zajištění uţitkové vody. [12], 

[7] 

b) Chloritan sodný 

Chloritan sodný je ţlutozelená kapalina s velmi silnými oxidačními účinky. Je 

pouţíván k přípravě desinfekčního prostředku chlordioxid, a protoţe má vysoce oxidační 

charakter, nesmí přijít do styku s hořlavými materiály a organickými látkami. [7] 

c) NALCO 

Základem pro aplikaci NALCA je sníţení spotřeby vody prostřednictvím lepšího 

vyuţití zařízení a procesŧ. Uţití tohoto flokulantu má za následek lepší prevenci proti korozi 

a biologickému znečištění. [18] 

5.1.4 Odpadní vody 

Vznikají na ÚUV při praní pískových filtrŧ, vypouštění vstupní jímky a před jejím 

čištěním. Odpadní vody jsou vypouštěné do podnikové kanalizace a následně na koncovou 

ČOV Ostravice k vyčištění. Mnoţství odpadních vod z ÚUV není měřeno, z jednoho praní je 

to cca 25 m
3
 za dobu 30 minut. [7] 

Technologie výroby uţitkové vody je znázorněná na obrázku č. 3 
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Obrázek č. 3 : Základní technologické schéma ÚUV 

 

Zdroj: Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

5.1.5 Měření vstupů a výstupů při výrobě užitkové vody 

Jak uţ bylo řečeno, na vstupu do vodojemu uţitkové vody je měřidlo, kde se měří 

hodnoty, které společnost účtuje externím zákazníkŧm. Avšak na výstupu z vodojemu jsou 

další čtyři měřidla, jejichţ naměřené hodnoty slouţí pouze pro vnitřní potřeby podniku. Pouze 

menší část z nich (cca 20%) je osazena prŧtokoměry, spotřeba ostatních odběratelŧ není 

měřena. 

Měřidla spotřeby vody 

„Spotřeba vody je měřená měřidly podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii. 

Všechna měřidla jsou vedená v metrologické evidenci a mají doklady o ověření. Jednotlivé 

měřící přístroje jsou majetkem závodu 4-Energetika a jejich údržbu, opravy a periodické 

revize provádí závod Automatizace.“ [6] 
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V následující tabulce č. 1 jsou zaznačeny materiálové vstupy a výstupy při výrobě 

uţitkové vody.  

Tabulka č. 1 : Materiálové vstupy a výstupy při výrobě uţitkové vody 

Vstup / výstup rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Žermanická voda (m
3
) 1 057 160 1 044 462 943 668 

Flokulant N-8103+ (kg) 536 158 1 192 

Chlor (kg) 1 560 1 495 1 430 

Chloritan sodný (kg) 19 368 14 856 15 703 

Užitková voda (m
3
) 968 644 951 940 859 434 

Odpadní voda (m
3
) 88 516 92 522 84 234 

Měřené odběry užitkové vody (m
3
) 199 607 206 384 150 305 

Vypočtené odběry užitkové vody (m
3
) 769 037 745 556 709 129 

Zdroj: Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

5.2 Závěr měření materiálových vstupů a výstupů při výrobě užitkové vody 

1) Z tabulky je patrné, ţe spotřeba flokulantu byla za rok 2009 v porovnání s rokem 

2007 téměř dvojnásobná. Je to dáno tím, ţe byla v tomto roce zhoršená kvalita 

vody. Spotřeba chloru a chloritanu sodného byla nejvyšší v roce 2007 proto, ţe 

bylo zapotřebí vyčistit největší objem ţermanické vody. Navíc v tomto roce 

proběhly zkoušky úpravy koncentrací v prŧběhu dezinfekce uţitkové vody, proto 

nastal nárŧst jak chloritanu sodného, tak samotného chloru.
 
 

2) Pokud nastane na potrubí závada, bohuţel se nezjistí okamţitě, neboť společnost 

vlastní nízký počet měřidel na hlavních řádech uţitkové vody a na odbočkách. 

Dŧsledkem je, ţe se kaţdý neţádoucí únik vody hledá delší dobu a na nalezení 

závady je zapotřebí větší počet zaměstnancŧ. 

Z tabulky je dále patrné, ţe je velký rozdíl mezi naměřenými vstupy např. flokulantu 

(536kg/2007) a mnoţstvím ţermanické vody (1 057 160 m
3
/2007). K názornějšímu zobrazení 

naměřených hodnot slouţí tabulka č. 2, na které jsou jednotlivé naměřené vstupy vztaţeny 

k největší naměřené hodnotě v daném roce. 
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Tabulka č. 2 : Jednotlivé naměřené vstupy v daném roce vztaţené k největší naměřené hodnotě 

Vstup / výstup rok 2007 rok 2008 rok 2009 
rok 2007 

[%] 

rok 2008 

[%] 

rok 2009 

[%] 

Žermanická voda (m
3
) 1 057 160 1 044 462 943 668 100,0 98,8 89,3 

Flokulant N-8103+ (kg) 536 158 1 192 45,0 13,3 100,0 

Chlor (kg) 1 560 1 495 1 430 100,0 95,8 91,7 

Chloritan sodný (kg) 19 368 14 856 15 703 100,0 76,7 81,1 

Užitková voda (m
3
) 968 644 951 940 859 434 100,0 98,3 88,7 

Odpadní voda (m
3
) 88 516 92 522 84 234 95,7 100,0 91,0 

Měřené odběry užitkové vody (m
3
) 199 607 206 384 150 305 96,7 100,0 72,8 

Vypočtené odběry užitkové vody (m
3
) 769 037 745 556 709 129 100,0 96,9 92,2 

Zdroj: Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Graf č. 1 : Materiálové vstupy a výstupy při výrobě uţitkové vody 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

5.3 Návrh řešení 

Podle mého názoru by bylo vhodné zakoupit další měřící zařízení na měření spotřeby 

uţitkové vody u všech odběratelŧ. Takto by bylo moţno regulovat finanční ztráty. Tímto 

řešením by podnik ušetřil jak finanční prostředky vynaloţené na ztráty uţitkové vody, 

vynaloţených chemikálií (neboť by se ztracená voda musela nahradit novou a ta znovu 

chemicky ošetřit), tak čas zaměstnancŧ, který by mohli věnovat jiné práci. 
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6 Okruh přímého chlazení Zařízení plynulého odlévání č. 2 

6.1 Úpravna vody vodního hospodářství Zařízení plynulého odlévání č. 2 

Objekt Úpravna vody vodního hospodářství Zařízení plynulého odlévání č. 2 (Dále jen 

ÚV ZPO č. 2) se nachází severovýchodně od haly válcovny a východně od haly ZPO č. 2. 

Jedná se o souhrn technologického zařízení, kterým je zajišťováno čištění, chlazení, 

přečerpávání a chemická úprava chladicích vod a dodávka upraveného vzduchu pro vlastní 

ZPO. [3] 

6.2 Přímé chlazení Zařízení plynulého odlévání č. 2 

„Chladící okruh je řešen jako otevřený v objektech ZPO č. 2 (odpad vody do 

okujových kanálů, následně do okujové jímky ZPO č. 2) a otevřený v objektu ÚV ZPO č. 2 

(odpad vody z chladicích věží do sací jímky hlavních čerpadel - kontakt s atmosférou). Okruh 

je naplněn a doplňován provozní přídavnou vodou.“ [3] 

Voda okruhu přímého chlazení ZPO č. 2 se po prŧchodu chlazenými zařízeními 

znečistí hlavně okujemi, tuky a licími prášky. Následně se voda ve výjimečných případech 

kontaminuje oleji a hydraulickou kapalinou. Znečištění vody okruhu nerozpuštěnými látkami 

nastává pak u výparných chladících věţí s nuceným tahem (vnos neţádoucích látek z ovzduší) 

a v menším mnoţství doplňovací přídavnou provozní vodou. [3] 

6.3 Materiálové vstupy 

6.3.1 Vratná voda ze Zařízení plynulého odlévání č. 2
1
  

Oteplená a znečištěná voda ze ZPO č. 2 je do prostoru vodního hospodářství 

dopravována z okujové jímky, kde dochází k odstranění nejhrubších nečistot. Nejtěţší 

nečistoty padají na dno jímky, kde se vytěţují a následně vrací zpět do technologie. Tato stále 

znečištěná voda teče přes pískové filtry. Na pískových filtrech se znečištěná, oteplená voda 

přefiltruje, nadávkují se zde flokulační a koagulační chemikálie pro zvýšení účinnosti filtrace. 

V pískových filtrech je vţdy vrstva písku, kde voda teče ze shora dolŧ, zachytí se 

mechanické nečistoty a pak voda natéká přes chladicí věţe, kde se pŧsobením vzduchu 

ochladí, do jímek. V tomto úseku je jiţ voda vyčištěná, ne však zbavená biologického 

                                                 

1 Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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znečištění. Chladící věže jsou znázorněny na obrázku č. 4. V jímkách se nadávkuje část 

chemikálií, aby se voda zbavila zelených řas a biologického znečištění. 

Obrázek č. 4 : Chladící věţe ZPO 2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Takto ošetřená voda je po nadávkování dalších chemikálií (stabilizátory a inhibitory koroze) 

ke spotřebiteli, coţ je vlastní technologie ZPO č. 2. Čerpadla jsou znázorněná na obrázku č. 5. 

Tato vratná voda ze ZPO č. 2 není měřená. 

Obrázek č. 5 : Cirkulační čerpadla 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3.2 Provozní přídavná voda  

„Je odebíraná z podnikové rozvodní sítě provozní přídavné vody. Zdrojem provozní 

vody jsou koncové čistírny odpadních vod podniku - ČOV Lučina a ČOV Ostravice, řeka 

Ostravice a Žermanická přehrada. Je využívána ke krytí ztrát chladící vody (odpar, odluh, 

netěsnosti, rozstřik a únos na chladicích věžích).“ Provozní přídavná (doplňovací) voda je 

měřená. [3] 

Vyuţití provozní vody [18]:  

 Doplňování přímého chlazení ZPO č. 2, 

 Doplňování přímého chlazení válcovny, 

 Doplňování prací jímky k praní pískových filtrŧ, 

 Plnění sacího řádu zvyšovacích čerpadel stanice a poţárního čerpadla, 

 Přívod vody k plnícímu místu poţárních vozŧ, 

 Doplňování laminárního chlazení válcovny, 

6.3.3 Použité chemikálie 

Chemikálie, které se pouţívají v ÚV ZPO č. 2, a jejichţ spotřeby jsou měřené, jsou: 

Koagulanty a flokulanty ke zvýšení účinnosti filtrace, algicidy, inhibitory koroze 

a stabilizátory ke sníţení korozní rychlostí, biocidy k odstranění „biologického znečištění“, 

algicidy k odstranění zelených řas a dispersant k zlepšení praní pískových filtrŧ.  

6.3.4 Měření vstupů a výstupů při provozování okruhu přímého chlazení ZPO č. 2 

Jak uţ bylo zmíněno, měřitelný vstup je mnoţství provozní přídavné (doplňovací) 

vody a chemikálií. Dále je měřeno i mnoţství odlité oceli a úbytky uniklého tzv. 

„waterglykolu“ (mazací tekutina při odlévání oceli na ZPO č. 2). V následující tabulce č. 3 

jsou zaznačeny materiálové vstupy a výstupy při provozování ÚV ZPO č. 2. 
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Tabulka č. 3 : Materiálové vstupy a výstupy při provozování ÚV ZPO č. 2 

Vstup / výstup rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Množství odlité oceli (t) 1 203 043 990 548 565 391 

Provozní přídavná (doplňovací) voda (m
3
) 230 990 203 501 115 760 

Množství uniklého waterglykolu (l) 8 390 8 550 2 100 

Koagulant N-7132 (kg) 5 483 5 738 4 204 

Uhličitan sodný (kg) 33 100 31 180 38 350 

Inhibitor koroze N-7356+ (kg) 18 638 20 583 10 104 

Inhibitor N-73211 (kg) 20 268 12 899 0 

Inhibitor koroze 3DT149 (kg) 0 3 657 7 728 

Biocid St 70 (kg) 6 419 5 631 4 929 

Biocid N-73532 (kg) 14 1 191 365 

Algicid N-7336 (kg) 31 212 30 

Koagulant N-8103+ (kg) 2 220 2 464 1 978 

Flokulant N-71601 (kg) 201 271 210 

Dispersant N-7313 (kg) 1 991 2 264 1 338 

Zdroj: Poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Z tabulky č. 3 je vidět, ţe je velký rozdíl mezi naměřenými vstupy např. u Algicidu  

N-7336 (30 kg/2009) a mnoţstvím odlité oceli (565 391 t/2009).  

6.3.5 Stanovení ceny provozní přídavné vody v jednotlivých letech 

Cena provozní přídavné (doplňovací) vody je 3,10 Kč/m
3
. Tato cena je tvořena 

zprŧměrováním cen ţermanické vody (3,70 Kč/m
3
) a recirkulační vody (2,50 Kč/m

3
)

1
. Pokud 

je známa cena provozní přídavné vody a jejího spotřebovaného mnoţství za jednotlivé roky 

(viz. tabulka č. 3), je moţno vypočítat ceny této vody pro jednotlivé roky. Pro výpočet je 

pouţit vzorec
2
:  

 

Příklad výpočtu ceny za rok 2007: 

 

Ceny provozní přídavné vody v jednotlivých letech znázorňuje graf č. 2. 

                                                 

1 Ceny jsou upraveny koeficientem 

2 Zdroj vzorce: Vlastní zpracování 
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Graf č. 2: Porovnání cen provozní přídavné vody v jednotlivých letech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tohoto grafu je jasně patrné, ţe docházelo k postupnému sníţení vynakládaných 

finančních prostředkŧ za spotřebu provozní přídavné vody. Bylo tomu tak proto, ţe docházelo 

zároveň k poklesu výroby odlité oceli. Tuto skutečnost zachycuje graf č. 3. 

6.3.6 Porovnání množství odlité oceli a spotřebované provozní přídavné vody 

Graf č. 3: Závislost mnoţství provozní přídavné vody na výrobě odlité oceli 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Mnoţství spotřebované provozní přídavné vody se odvíjí nejen na produkci odlité 

oceli, nýbrţ i na počtu poruch. Tyto poruchy zapříčiňuje jiţ zmíněný waterglykol, jehoţ 

pŧsobením se výrazně zvyšuje tzv. „biologické oţivení“, coţ má za následek: 

1. Vypuštění části vody, kde dochází k biologickému oţivení, 

2. Nutnost aplikace větší dávky biocidŧ ke zbavení tohoto druhu znečištění, 

3. Ztráta vlastního glykolu, který se musí zakoupit. 

Závislost spotřeby biocidu na mnoţství uniklého waterglykolu znázorňuje graf č. 4. 

6.3.7 Určení spotřeby biocidu v závislosti na množství uniklého waterglykolu 

Graf č. 4: Vztah mezi mnoţství uniklého waterglykolu a pouţitým mnoţstvím biocidu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 4 lze vyčíst přímou závislost mezi mnoţstvím pouţitých biocidŧ na 

mnoţství uniklého waterglykolu. Neplatí to však pro rok 2009, neboť v tomto roce byl únik 

waterglykolu nejniţší, avšak dávka pouţité biocidní látky nebyla vŧči tomuto faktu úměrná. 

Tato skutečnost byla zapříčiněná tím, ţe dávkování biocidŧ je závislé jak na únicích 

waterglykolu, tak na mnoţství odlité oceli. 

6.4 Návrh řešení 

Pokud by společnost AMO prováděla častější odstávky a opravy tzv. „glykolového 

hospodářství“, zejména tlakových hadic pro přepravu glykolu, nedocházelo by k takovým 

ztrátám glykolu. Tím, ţe by probíhaly častější opravy, podnik by sníţil své náklady jak za 

pouţitou vodu, tak za glykol a biocidní chemikálie. 
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Závěr 

Náplní bakalářské práce bylo zhodnotit materiálové vstupy a výstupy v rámci vodního 

hospodářství společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. V praktické části jsem řešila nejdříve 

odběratelsko-dodavatelské vztahy včetně stanovení podmínek nákupu materiálových vstupŧ, 

tzn., jak společnost definuje dodavatele, dokumenty kontroly dodávek, kupujícího, nebo kdo 

je v podniku vystavitel či ţadatel.  

V řešení problematiky vstupŧ a výstupŧ v technologii dodávky uţitkové vody jsem 

nastínila, jakou technologii podnik pouţívá k výrobě uţitkové vody, jaký typ a mnoţství 

chemikálií a jaké jsou v tomto procesu výstupy. Tyto informace jsem zobrazila v tabulkách a 

grafech. ArcelorMittal Ostrava a.s. sice měří spotřebu uţitkové vody, ale pouze na 20 % 

svých hlavních řádech uţitkové vody a odbočkách. Dŧsledkem toho je, ţe nalezení závady 

trvá delší dobu a je na něj zapotřebí větší počet zaměstnancŧ.  

Podle mého názoru by společnost měla zakoupit další měřící zařízení, aby tak mohla 

lépe regulovat finanční ztráty. Dále by byl tímto krokem ušetřen čas zaměstnancŧ, který by 

mohli věnovat jiné práci. 

Při řešení vstupŧ a výstupŧ v úpravně vody vodního hospodářství ZPO č. 2 jsem 

nejprve popisovala vstupy, jimiţ jsou vratná voda ze ZPO č. 2, která není měřená, provozní 

přídavná voda, jejíţ hodnoty se měří a pouţité chemikálie. Následně jsem stanovila cenu 

provozní přídavné vody v jednotlivých letech a tuto skutečnost zobrazila graficky. Poté jsem 

znázornila závislost mnoţství provozní přídavné vody na výrobě oceli pomocí grafu, a 

zhodnotila. Nakonec jsem vyhodnotila, jak spolu souvisí spotřeba biocidu a mnoţství 

uniklého waterglykolu a na tuto skutečnost poukázala i graficky. 

Mým návrhem ke zlepšení současného stavu je, aby podnik prováděl častější opravy 

tzv. „glykolového hospodářství“, tím by sice zvýšil náklady na opravy, ale na druhou stranu 

by sníţil své náklady jak za pouţitou vodu, tak za glykol a biocidní chemikálie. 
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Seznam zkratek 

a.s. akciová společnost 

aj. a jiný 

AMO ArcelorMittal Ostrava a.s. 

apod. a podobně 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca circa 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSN Česká technická norma 

EMS Environmental Management System 

EN Evropská norma 

HCC Hrubá profilová trať 

ISO Mezinárodní organizace pro standardizaci 

Kč Korun českých 

KÚ MSK Krajský úřad moravskoslezského kraje 

měs. měsíčně 

mld. Miliarda 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

např. například 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Specification 

QMS Quality Management System 

resp. respective 

s.p. státní podnik 

SAP MM Systémy, aplikace a produkty ve zpracování dat 

Sb. sbírky 

tj. to jest 

tzn. to znamená 

tzv. takzvaný 

ÚUV úpravna uţitkové vody 

ÚV ZPO č. 2 Úpravna vody vodního hospodářství Zařízení plynulého odlévání č. 2  

ZPO Zařízení plynulého odlévání  
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