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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na čistírnu odpadních vod ČEZ ES v Dolní oblasti 

Vítkovic. Čistírna slouţí k čištění odpadní vody z hutních a strojírenských podniků 

Vítkovic a.s.. Stručně je popsán účel čistírny, kanalizační sběrače a technologické schéma 

linky. Úvod práce je věnován obecné charakteristice vody s důrazem na vodu odpadní. 

Dále jsou uvedeny procesy úpravy vody, znečištění odpadní vody a odvádění vod. Jsou zde 

popsána zařízení pro mechanické čištění a zjednodušeně i kaly z čištění vody. 

 

Klíčová slova: voda, odpadní voda, úprava vody, čistírna odpadní vody 

 

Summary 

The thesis is focused on the wastewater treatment plant in Lower CEZ ES Vítkovice. 

Dry cleaning is used to drain water from the metallurgical and engineering companies 

affiliated with Vitkovice. Briefly describes the purpose of dry cleaners, sewers and the 

technological scheme of lines. The introduction is devoted to the general characteristics of 

water with an emphasis on wastewater. Further on are described the treatment processes, 

pollution waste water and drainage water. Later explored are the mechanical cleaning 

equipment and the sludges from the water purify. 
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1. Úvod a cíl práce 

Voda je důleţitou součástí našeho ţivota. Pouţíváme ji denně a ani si 

neuvědomujeme, jak je pro nás důleţitá. Voda dokáţe léčit i zabíjet. 

Asi málokdo v rozvinutých zemích si dokáţe představit ţivot bez vody. Většina obyvatel 

povaţuje vodu za samozřejmou věc, ale v podstatě tomu tak není. Mnoţství vody na Zemi 

je stále stejné, roste akorát počet obyvatel. I v dnešní době jsou na Zemi civilizace, které 

nemají dostatečný přístup k vodě, musí pro ni kolikrát chodit i několik kilometrů  

do vzdálených míst. A kvalita vody díky znečištění zdaleka nevyhovuje legislativním 

poţadavkům. Znečištěná voda způsobuje různé nemoci a v důsledku toho, dochází aţ 

k úmrtí obyvatel. 

Jelikoţ v České republice máme snadný přístup k vodě, měli bychom si ji váţit  

a šetřit s ní. 

Znečištěná odpadní voda se přivádí na čistírnu odpadních vod, která musí odpovídat 

legislativním poţadavkům. V dnešní době dochází neustále k vylepšování čistících 

technologií a tak je kvalita vyčištěné vody na vysoké úrovni. 

 

Cílem bakalářské práce bylo stručné popsání čistírny ČEZ ES v Dolní oblasti 

Vítkovic a jejího účelu, kanalizačních sběračů a také technologického schématu linky. 
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2. Charakteristika odpadní vody 

2.1 Voda 

Voda je nejhojnější látkou na Zemi (pokrývá aţ 71 % zemského povrchu). Získává 

se z přírodních zdrojů zcela zdarma. Za normálních podmínek se v přírodě vyskytuje  

ve všech třech skupenstvích: pevném - led, kapalném - voda a v plynném je to vodní pára. 

Nachází se v rostlinných a ţivočišných tělech, tvoří 50 aţ 90 % jejich hmotnosti. 

Voda je důleţitou surovinou nejen v průmyslu. Je velmi významným hygienickým 

činitelem a také velmi vhodným rekreačním a dopravním prostředím.  

Tato velmi vzácná sloučenina je podstatou ţivota, je drahocennou a ničím nenahraditelnou 

surovinou. [1, 2]  

 

Vlastnosti vody: 

a) hustota, 

b) viskozita, 

c) stlačitelnost, 

d) povrchové napětí, 

e) hodnota pH, 

f) oxidačně-redukční potenciál, 

g) vodivost. 

 

Senzorické vlastnosti vody: 

a) teplota, 

b) barva, 

c) zákal, 

d) průhlednost, 

e) zápach, 

f) chuť. [3] 
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2.2 Druhy vod 

Podle původu: přírodní vody: atmosférické, povrchové (tekoucí, stojaté, mořské), 

podpovrchové (půdní, podzemní); odpadní vody. 

Podle použití: pitná voda, uţitková voda a provozní voda. [2] 

 

Odpadní voda 

Odpadní vody dle zákona č. 254/2001 Sb. § 38 odst. 1: 

„Odpadní vody jsou vody pouţité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají 

po pouţití změněnou jakost (sloţení nebo teplotu), jakoţ i jiné vody z těchto staveb, 

zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových 

nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, 

které jsou zpětně vyuţívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod 

důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.“ [4] 

 

Rozdělení odpadních vod 

Podle původu: 

 splaškové: vody z domácností a městské vybavenosti jako jsou např. obchody, 

školy, hotely, restaurace apod., 

 průmyslové: vody z technologických výrobních procesů, 

 městské: neboli komunální, jsou směsí splaškových vod spolu s průmyslovými  

a dešťovými vodami, 

 srážkové: vody z atmosférických sráţek, 

 balastní: vody podzemní, které se do veřejné kanalizace dostávají netěsnostmi 

kanalizace, 

 zemědělské: vody z rostlinné a ţivočišné výroby, 

 ostatní odpadní vody: chladící, nemocniční a jiné odpadní vody. 
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Podle kvality: 

 infekční, 

 čerstvé, 

 nahnilé, 

 toxické, 

 radioaktivní. [5, 6] 

 

Splaškové vody 

Jedná se o vody velmi kalné a zbarvené do šeda aţ šedohněda. Hodnota pH je 

v rozmezí od 6,8 do 7,5 a teplota se pohybuje od 5 do 20 °C. [7] 

Mnoţství splaškových odpadních vod (mnoţství od jednoho obyvatele za den) 

z domácností napojených na veřejnou kanalizaci závisí na bytové vybavenosti. Průměrná 

produkce splaškových vod je 150 l.osob
-1

.d
-1

.  

Odpadní látky připadající na jednoho obyvatele za den vyjádřené jako BSK5 se 

pohybují v rozmezí 54–70 g. Průměrné denní znečištění obyvatelstva je 60 g.obyv
-1

.d
-1 

vzhledem na BSK5. Z průměrného denního znečištění a průměrného denního přítoku je 

moţné stanovit koncentraci městských odpadních vod. [5, 6] 

 

Průmyslové vody 

Jsou vody, u kterých dochází v krátkých časových úsecích k častému kolísání 

koncentrací a objemů. Sloţení a mnoţství závisí na výrobě a systému jednotlivého 

podniku. [7] 

 

Dělení průmyslových vod podle kvality: 

 škodlivé, 

 relativně neškodné, 

 vody znečištěné biologicky rozloţitelnými organickými látkami, 

 vody znečištěné anorganickými případně organickými látkami. [5] 

  



Andrea Čadanová: ČOV ČEZ ES v Dolní oblasti Vítkovic 

 

2011  5 

Množství splaškových odpadních vod 

Maximální průtok: 
maxQ  

max
24

max
24

k
Q

Q  

Minimální průtok: minQ  

min
24

min
24

k
Q

Q  

 

24Q   průměrný denní průtok, 

minmax ,kk  koeficienty nerovnoměrnosti (viz tabulka č. 1). [9] 

 

Tabulka č. 1: Koeficienty nerovnoměrnosti průtoku závislé na počtu obyvatel. [9] 

počet obyvatel 30 100 1000 100 000 

kmax 7,2 5,9 2,2 1,5 

kmin 0 0 0,6 0,6 

 

Průměrný a maximální denní bezdeštný přítok: dQQ ,24  

BdpPdMd

BPM

QkQkQQ

QQQQ

2424

242424
 

 

MQ24   průměrný denní bezdeštný přítok odpadních vod z města, 

PQ24   průměrný denní bezdeštný přítok odpadních vod ze zpracovatelských 

odvětví, 

BQ   průměrný denní přítok balastních vod, 

dk  součinitel denní nerovnoměrnosti, u obcí do 1000 obyvatel je 1,5; od 1000 

aţ 5000 obyvatel 1,4; od 5000 do 25 000 obyvatel 1,35, 

dpk   součinitel denní nerovnoměrnosti. [20] 
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2.3 Procesy úpravy vody a čištění odpadních vod 

1. Fyzikální a fyzikálně chemické 

a) sedimentace, 

b) cezení, 

c) filtrace, 

d) adsorpce, 

e) extrakce, 

f) iontová výměna, 

g) membránové procesy, 

h) radiačně-chemické procesy, 

i) odplynění, 

j) destilace. 

 

2. Chemické 

a) neutralizace, 

b) sráţení, 

c) oxidace, 

d) redukce, 

e) spalování. 

 

3. Biologické 

a) aerobní, 

b) anaerobní. [5] 

 

2.4 Znečištění odpadních vod 

a) Organické látky 

Bývá jich přítomno v odpadních nebo povrchových vodách poměrně velké mnoţství. 

Nejčastěji se organické látky odstraňují z vod biologickým způsobem. 
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Ve většině případů se organické látky stanovují skupinově, tj. jako suma všech 

organických látek. [10, 11] 

Organické látky mohou být buď přírodní (např. huminové látky) anebo umělé (např. 

kyselina nitrotrioctová). 

Hlavními metodami určování koncentrace organických látek je chemická spotřeba 

kyslíku (CHSK), biochemická spotřeba kyslíku (BSK) a stanovení celkového organického 

uhlíku (TOC). [12] 

 

Druhy organických látek ve vodách: 

 fenoly a polyfenoly, 

 huminové látky, 

 lignin a ligninosulfonové kyseliny, 

 pesticidy, 

 karcinogenní látky, 

 tenzidy a detergenty, 

 ropné látky, 

 chlorované organické látky. [12] 

 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr) podle ČSN ISO 6060: 

„Hmotnostní koncentrace kyslíku ekvivalentní mnoţství dichromanu spotřebovanému 

rozpuštěnými a nerozpuštěnými látkami ve vzorku vody za podmínek specifikovaných 

v této normě.“ [13] 

 

Biochemická spotřeba kyslíku po n dnech (BSKn) podle ČSN EN 1899-1: 

„Hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za určených podmínek 

biochemickou oxidací organických popř. anorganických látek ve vodě a kde n je inkubační 

doba (obvykle 5 dní nebo 7 dní).“ 

V řadě evropských zemí se pouţívá 5 dní a 7 dní se pouţívá v severských zemích. Při 

inkubaci 7 dní se získají vyšší výsledky BSK neţ při inkubaci 5 dní. [14] 
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Celkový organický uhlík (TOC) podle ČSN EN 1484: 

„Součet koncentrací organicky vázaného uhlíku přítomného ve vodě v rozpuštěné nebo 

nerozpuštěné formě.“ [15] 

 

b) Anorganické látky 

Jsou v odpadní vodě obsaţeny obvykle v rozpuštěné formě, stanovují se jako obsah 

iontů a solí. V dnešní době je čištění odpadních vod zaměřené na sníţení obsahu dusíku, 

fosforu a těţkých kovů. Dusík a fosfor patří mezi nejdůleţitější makrobiogenní prvky  

a patří do skupiny tzv. nutrientů, tj. látek nezbytných pro rozvoj mikroorganismů. Zvýšené 

mnoţství dusíku a fosforu ve vodách způsobuje eutrofizaci. 

Eutrofizace je proces znehodnocování a zhoršování kvality povrchových vod. 

Dochází k růstu sinic, řas a vodního květu (viz obrázek č. 1). Také dochází ke zhoršení 

kyslíkového reţimu, ke vzniku a hromadění jedovatých plynů. [8, 17] 

 

Obrázek č. 1: Eutrofizace jezera ve Švédsku. [16] 

 

Dusík 

Sloučeniny dusíku mohou být anorganického nebo organického původu. Ve vodách 

se stanovuje celkový dusík, který se dělí na anorganicky vázaný a organicky vázaný dusík.  

Celkový organický dusík se většinou počítá jako rozdíl mezi celkovým dusíkem  

a dusíkem anorganicky vázaným. [17] 
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Fosfor 

Celkový fosfor se ve vodách dělí na rozpuštěný a nerozpuštěný, které se ještě dále 

dělí na anorganicky vázaný a organicky vázaný. Rozpuštěný anorganicky vázaný fosfor se 

dělí na orthofosforečnanový a polyfosforečnanový. [18] 

Nejčastějším zdrojem fosforu jsou lidské výkaly - moč (člověk vylučuje denně 

přibliţně 1,5 g fosforu) a prací prostředky. [8, 18] 

 

Těžké kovy 

Převáţně se jedná o toxické a zdraví škodlivé kovy a prvky, jako jsou např. arsen 

(As), berylium (Be), chrom (Cr), kadmium (Cd), měď (Cu), nikl (Ni), olovo (Pb), rtuť 

(Hg), selen (Se), zinek (Zn). Těţké kovy jsou ve vodách přítomny ve stopových 

koncentracích. [12] 

Zdrojem těţkých kovů jsou různá průmyslová odvětví. Hlavními metodami 

stanovení těţkých kovů jsou atomová spektrometrie a voltametrická metoda. [19] 
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3. Vypouštění odpadních vod do kanalizace 

Odvádění odpadních nebo sráţkových vod do čistírny odpadních vod se uskutečňuje 

pomocí kanalizační stoky. Jedná se o soustavu trubních rozvodů a dalších zařízení.  

Dochází-li k odvádění vody přímo z kanalizačních přípojek do ČOV, jedná se  

o stokovou síť. V tomto případě se jedná o síť kanalizačních stok a dalších objektů. 

 

Dělení kanalizace: 

 jednotná: odvádí splaškové a sráţkové vody společně jedním systémem stok  

(obrázek č. 2), 

 oddílná: odvádí různé druhy odpadních vod samostatně (obrázek č. 3), 

 splašková: odvádí splaškové nebo městské odpadní vody, 

 dešťová: odvádí pouze dešťové vody, 

 průmyslová: odvádí průmyslové odpadní vody. [20, 18] 

 

Schéma jednotné stokové soustavy: 

 

Obrázek č. 2: Jednotná stoková soustava: 1 – recipient, 2 – ústí vyčištěné OV, 3 – ČOV, 4 – odlehčovací 

komora, 5 – jednotná stoková soustava. [3, 21] 
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Schéma oddílné stokové soustavy: 

 

Obrázek č. 3: Oddílná stoková soustava: 1 – recipient, 2 – ústí vyčištěné OV, 3 – ČOV, 4 – stoky městských 

odpadních vod, 5 – stoky dešťové, 6 – ústí dešťových stok. [3, 21] 

 

Materiály používané pro výstavbu stokových sítí: 

 kameniva: obsahují glazuru, proto jsou velmi odolná a trvanlivá, 

 železobeton: dnes nejpouţívanější materiál, 

 litina šedá nebo litina tvárná (více pouţívaná), 

 čedič: velmi odolný vůči chemickým látkám a otěru, 

 polymerbeton: směs štěrkopísku < 16 mm a syntetických pryskyřic, 

 vláknocement: beton s rozptýlenou výztuţí, 

 plasty: polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC), polyetylén (PE), 

 kanalizační cihly, 

 sklolaminát. [9, 20] 

 

3.1 Způsoby úpravy čištění vody 

a) mechanické způsoby, 

b) biologické způsoby, 

c) chemické popř. fyzikálně-chemické způsoby. [6] 
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3.1.1 Zařízení pro mechanické čištění vody 

 

Lapák štěrku 

Zařízení, v němţ je přiváděcí ţlab rozšířen a prohlouben. Dochází ke sníţení 

rychlosti proudění a poté k sedimentaci štěrku na dno jímky, sediment je poté vytěţen.  

Sediment z lapáku štěrku je nebezpečným odpadem, pouţívá se proto také pračka 

štěrku. Je to zařízení, které odseparuje částice o velikosti přibliţně větší neţ 35 mm  

od menších částic a také od organického podílu. [22] 

Ze stokové sítě se většinou nepřivádí mnoho štěrku, a proto lapáky štěrku nejsou 

důleţitou částí čistíren odpadních vod, pro zachycení štěrku většinou postačí lapáky písku. 

[9] 

 

Česle 

Slouţí k zachytávání větších předmětů, jako jsou např. větve, nebo k zachytávání 

hrubých nerozpuštěných částic, jako jsou např. větší zbytky ovoce.  

Jsou zhotoveny z ocelových prutů tzv. česlic. Česlice jsou obvykle kruhového, 

obdélníkového nebo lichoběţníkového průřezu. Jsou tvořeny rámem, který je většinou 

umístěn pod úhlem 30 – 60 °. [7] 

Voda protéká volným prostorem mezi česlicemi, tento prostor je označován jako 

průliny. Česle hrubé mají průliny nad 40 mm a mohou dosahovat aţ 100 mm.  

Střední česle jsou méně pouţívané. Mají průliny 20 aţ 40 mm a jemné česle mají 

průliny 3 aţ 20 mm. [10] 

Rychlost průtoku ve ţlabu, ve kterém jsou umístěny česle, nesmí klesnout  

pod 0,3 m.s
-1

, aby nedocházelo k usazování písku, a nesmí překročit 0,9 m.s
-1

, protoţe by 

mohlo dojít ke strhávání jiţ zachycených nečistot. [7] 

 

Zachycené nečistoty mezi česlicemi se nazývají shrabky. Jsou prohrabovány 

(stírány) strojně (viz obrázek č. 4) nebo ručně pomocí hrabel.  
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Stírání probíhá pomocí shrabováků, které svými zuby zasahují do průlin a pohybem 

směrem vzhůru stírají shrabky. U větších čistíren se pouţívá strojní stírání, které je buď 

horní, nebo spodní.  

Shrabky jsou z hygienického hlediska nebezpečné, mohou obsahovat patogenní 

mikroorganismy a zárodky lidských a zvířecích parazitů. Snadno zahnívají, proto se 

nejčastěji likvidují spalováním při teplotách 680 aţ 750 °C. Dále se stabilizují vápnem  

a skladují na skládkách pro nebezpečný odpad. [7, 10] 

 

 

Obrázek č. 4: Strojně stírané česle. [23] 

 

Lapák písku 

Slouţí k odstraňování popílku, škváry, skořápek, úlomků kostí a písku. Látky se 

odstraňují odděleně od ostatních nerozpuštěných látek organického původu, které se 

odstraňují v sedimentačních nádrţích. [7] 

Lapák písku vyuţívá rozdílu hustot a gravitační síly.  
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Dělíme je na: 

a) horizontální, 

b) vertikální, 

c) vírové, 

d) s příčnou cirkulací. [6] 

 

Lapák tuků 

Ve většině případů se pouţívá tam, kde přitékají odpadní vody z potravinářského 

průmyslu. [22] 

 

Nepříznivý vliv tuků: 

 zalepují čerpadla a potrubí, tím sniţují jejich výkon, 

 na biologických filtrech obalují náplň, 

 zanášejí mezery náplně mazlavou hmotou. [6] 

 

Usazovací nádrž 

Slouţí k odstranění tuhých částic vlivem gravitačního zrychlení. Proudění kapaliny 

v usazovacích nádrţích je buď laminární, kdy se kapalina pohybuje v tenkých 

rovnoběţných vrstvách, nebo turbulentní, kdy se částice kapaliny víří. [7] 

 

Základní typy nádrží: 

 pravoúhlé s horizontálním průtokem, 

 pravoúhlé s vertikálním průtokem, 

 kruhové s horizontálním průtokem, 

 kruhové s vertikálním průtokem, 

 štěrbinové, 

 lamelové, 

 etáţové. [6] 
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3.1.2 Biologické čištění odpadních vod 

Rozlišujeme aerobní proces, který probíhá za přítomnosti kyslíku a anaerobní proces, 

probíhající bez přítomnosti kyslíku. 

 

Aerobní biologické čištění 

Uplatňují se procesy pomocí aerobních mikroorganismů, které rozkládají organické 

látky obsaţené ve vodě oxidačními procesy za přítomnosti molekulárního kyslíku. 

Konečným produktem je oxid uhličitý (CO2) a voda (H2O). [6] 

 

Způsoby aerobního čištění: 

 extenzivní (vegetační čistírny, biologické rybníky), 

 intenzivní (aktivace, biofiltry, rotační biofilmové reaktory). [8] 

 

Anaerobní biologické čištění 

Anaerobní procesy se většinou vyuţívají pro čištění odpadních vod s vysokým 

organickým znečištěním a pro stabilizaci kalu.  

Jedná se o směs methanu (CH4), oxidu uhličitého (CO2) a vodní páry označovanou 

jako bioplyn. Vyuţívá se anaerobních mikroorganizmů, které mohou být v reaktorech  

ve formě volných jedinců, přisedlé na bionosiči nebo v suspenzi. Teplota v anaerobních 

reaktorech je obvykle 35 aţ 40 °C. 

 

Výkonnost reaktorů závisí na: 

 mnoţství biomasy, 

 aktivitě biomasy, 

 sloţení odpadní vody, 

 styku odpadní vody a biomasy. [8] 
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Výhody anaerobního procesu oproti aerobnímu: 

 nízká spotřeba energie, 

 niţší produkce biomasy, není nutná stabilizace kalu, 

 nízké poţadavky na ţiviny, 

 moţnost udrţení vysoké koncentrace biomasy v reaktoru. 

 

Nevýhody anaerobního procesu oproti aerobnímu: 

 menší reakční rychlost, 

 potřeba většího objemu reaktoru, 

 vyšší koncentrace organických látek v odtoku (nutnost aerobního dočištění), 

 citlivost systému na teplotu, 

 dlouhá doba zapracování procesu. [6, 8] 

 

3.1.3 Dočišťování 

Po mechanicko-biologickém čištění se vyčištěná voda stále častěji podrobuje  

tzv. terciálnímu dočištění. Nejčastěji se vyuţívá filtrace, nebo biologické či chemické 

dočišťování. [22] 

 

3.1.4 Kaly z úpravy vody 

Kal vznikající v procesu čištění odpadní vody je nevyhnutelným odpadem. Odpadní 

voda, která přitéká na čistírnu odpadních vod je čištěna a na odtoku z ČOV je obsah 

znečišťujících látek relativně sníţen. Nevhodné sloţky obsaţené ve vodě se koncentrují  

do kalu. [24] 

Obsah sušiny v kalech bývá v průměru 0,5 – 7 %. Sušina je tvořena z 60 – 70 % 

látkami organickými a z 30 – 40 % látkami anorganickými. [25] 
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Druhy kalů: 

Primární kal – jedná se o kal z usazovacích nádrţí. Je tvořený nerozpuštěnými 

látkami, které prošly lapákem písku a česlemi. [25] 

Sekundární kal – je označován také jako přebytečný kal. Jedná se o kal 

z dosazovacích nádrţí. Obsahuje nerozloţené zbytky organických látek a přebytečnou 

biomasu. [24, 25] 

Primární a sekundární kal, které vznikají při čištění odpadních vod je potřeba 

stabilizovat a odvodnit. Při stabilizaci kalu se zajistí jeho hygienická nezávadnost a zabrání 

se procesům dalšího rozkladu. 

 

Způsoby zpracování kalů: 

 vyuţití v zemědělství, 

 spalování, 

 skládkování. [26] 

 

Při pouţití kalů na půdě je potřeba dodrţovat podmínky stanovené Vyhláškou  

č. 382/2001 Sb., o podmínkách pouţití upravených kalů na zemědělské půdě. 
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4. Ústřední čistírna odpadních vod ČEZ ES 

Na obrázku č. 5 vidíme letecký snímek na Dorry. 

 

Obrázek č. 5: Letecký snímek Dorrů. [34] 

 

Ústřední čistírna odpadních vod se nachází na území společnosti Vítkovice, a.s. 

v Dolní oblasti (bývalé vysoké pece). Její provoz byl zahájen v roce 1963 a slouţí pro 

potřeby hutních a strojírenských podniků Vítkovic a.s., ze kterých jsou odváděny odpadní 

vody k čištění. V současné době patří ÚČOV společnosti ČEZ Energetické sluţby, s.r.o.  

Recyklovaná odpadní voda z ÚČOV se vyuţívá pro potřeby ČEZ, a.s. - Teplárny 

Vítkovice jako splavovací voda popelovin, které se hydrodopravou splavují  

na sedimentační nádrţi. Třinecké ţelezárny a.s. – provoz VT Válcovna trub tuto 

recyklovanou vodu pouţívají v provozech k primárnímu chlazení. 

Přebytek vyčištěných vod je přečerpáván do řeky Ostravice v říčním km 5,95. [27] 
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Účel ÚČOV: 

 vyčistit odpadní vody převáţně z hutních a strojírenských provozů, 

 vyrovnávat zvýšené mnoţství přitékajících odpadních vod a přečerpávat přívalové 

vody do recipientu, 

 přebytečnou vyčištěnou vodu přečerpávat do recipientu (řeka Ostravice), 

 vyčištěnou vodu vyuţívat jako recyklovanou vodu pro potřeby provozů odběratelů, 

 zachycovat ropné látky v odpadních vodách. [28] 

 

Hlavní části ÚČOV: 

1. Čistící stanice odpadních vod včetně čerpací stanice. 

2. Čerpací stanice vyčištěné vody. 

3. Kalové hospodářství. 

4. Chemická úpravna. [28] 

 

4.1 Kanalizace 

Kanalizace pro veřejnou potřebu podle funkčního vyuţití je: 

 kanalizace jednotná – splašková – komunální vody – čisté splašky, 

 tuková kanalizace z kuchyní a jídelen předčištěná na odlučovači tuku, 

 dešťová – čisté sráţkové vody ze střech a zpevněných ploch, 

 sráţkové vody znečištěné ropnými látkami předčištěné na odlučovači ropných 

látek. 

Na ÚČOV je část odpadních vod čerpána a část je gravitačně odváděna. Do kanalizace pro 

veřejnou potřebu nesmí vniknout vody, které nesplňují limity dané KŘ ČEZ ES. [28] 
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4.2 Přívod vod na čistírnu 

Na ÚČOV jsou odpadní vody přiváděny kanalizačními sběrači „A“, „B“, „E“  

do předusazovací nádrţe. V nádrţi dochází k zachycení ropných látek, plovoucích na 

hladině odpadní vody. [27] 

 

Přívod vod na čistírnu je uskutečňován pomocí pěti hlavních kanalizačních sběračů. 

1. Sběrač „A“ ukončený na ÚČOV 

2. Sběrač „B“ ukončený na ÚČOV 

3. Sběrač „C“ ukončený ve sběrači „A“ 

4. Sběrač „D“ odlehčení z „A“ do „C“ 

5. Sběrač „E“ ukončený na ÚČOV 

 

Kanalizační sběrač „A“ 

Na ÚČOV jsou svedeny odpadní vody z části městského obvodu Vítkovice, VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s., Třinecké ţelezárny a.s. - provoz VT Válcovna trub.  

Kanalizační sběrač „A“ je zobrazen na obrázku č. 6. 

 

Obrázek č. 6: Kanalizační sběrač „A“. [35] 
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Kanalizační sběrač „B“ 

Na kanalizaci jsou částečně napojeny Třinecké ţelezárny a.s. - provoz VT Válcovna trub.  

Kanalizační sběrač „B“ je zobrazen na obrázku č. 7.  

 

Obrázek č. 7: Kanalizační sběrač „B“. [35] 

Kanalizační sběrač „C“ 

Odvádí OV do kanalizačního sběrače „A“. 

 

Kanalizační sběrač „E“ 

Odvádí OV z provozů ČEZ, a.s. - Teplárna Vítkovice a externích organizací v Dolní 

oblasti. Kanalizační sběrač „E“ je uloţen níţe neţ ostatní sběrače. Z tohoto důvodu je 

nutné vodu před ÚČOV přečerpávat do přívodního ţlabu sběrače „A“. Pro přečerpávání je 

vybudována přečerpávací stanice sloţená ze dvou šnekových čerpadel typu YBA  

(viz obrázek č. 8). [28] 

 

 

Obrázek č. 8: Kanalizační sběrač „E“. [35] 
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4.3 Míchací komory a předusazovací nádrž 

Odpadní voda z kanálů „A“, „E“ a „B“ vtéká do první míchací komory, kde dochází 

k promíchání s nadávkovaným koagulantem a v případě kyselých vod i s karbidovým 

vápnem (zásobníky na vápno jsou zobrazeny na obrázku č. 11). Asi 3 m před soutokem 

obou kanálů je do kanálu „A“ dávkován tekutý koagulant NALCO 71221.  

Přes rozdělovací stěnu protéká odpadní voda z prvé míchací komory  

do předusazovací nádrţe (viz obrázek č. 9), ve které se oddělují těţké podíly. Před koncem 

předusazovací nádrţe je norná stěna, která zadrţuje ropné látky, které se usazují  

na hladině. Ropné látky se podle potřeby těţí a ukládají do přepravních kontejnerů 

k likvidaci jako nebezpečný odpad. Před stěnou je dávkování flokulantu NALCO 71606. 

(zásobníky na flokulant jsou zobrazeny na obrázku č. 12). Voda pak přitéká do druhé 

mísící komory. 

Z druhé mísící komory je voda rozdělována na tři usazovací nádrţe. [28] 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Předusazovací 

nádrţ. [35] 

Obrázek č. 10: Skimer. [35] 

 

Obrázek č. 11: Zásobníky na vápno. 

[35] 

 

Obrázek č. 12: Zásobníky na 

flokulant. [35] 
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Skimer (zobrazený na obrázku č. 10) je zařízení, které vytahuje podíly mazacích olejů. 

Směs olejů a tuků je označována jako odpad. 

 

Odpad dle zákona č. 285/2001 Sb. § 3 odst. 1: 

„Odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“ 

(viz tabulka č. 2). [32] 

 

Nebezpečný odpad dle zákona č. 285/2001 Sb. § 4 odst. 1: 

„Odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 

k tomuto zákonu.“ [32] 
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Tabulka č. 2: Část katalogu odpadů dle přílohy č. 1 vyhlášky MŢP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 

503/2004 Sb. [33] 

Kód Kategorie Název 

19 - 

Odpady ze zařízení na zpracování (vyuţívání a odstraňování) 

odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo 

místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody 

pro průmyslové účely 

1908 - Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 01 - Shrabky z česlí 

19 08 02 - Odpady z lapáků písku 

19 08 05 - Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 08 06 N Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 

19 08 07 N Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů 

19 08 08 N Odpad z membránového systému obsahující těţké kovy 

19 08 09 - 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé 

oleje a jedlé tuky 

19 08 10 N 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 

19 08 09 

19 08 11 N 
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod 

obsahující nebezpečné látky 

19 08 12 - 
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod 

neuvedené pod číslem 19 08 11 

19 08 13 N 
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod 

obsahující nebezpečné látky 

19 08 14 - 
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod 

neuvedené pod číslem 19 08 13 

19 08 99 - Odpady jinak blíţe neuvedené 

 

N - označení pro nebezpečný odpad. 
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4.4 Popis ovládání dehydratační linky 

 

Obrázek č. 13: Celkové technologické schéma dehydratační linky. [29] 

Technologické schéma na obrázku č. 13 zobrazuje aktuální měřené hodnoty hladin  

a pH, zobrazuje aktuální stav a reţim ovládaných pohonů. Ukazuje stav celého procesu 

zahušťování kalu. Na řídicím systému je moţno ovládat jednotlivé pohony dehydratační 

linky. [29] 

 

Stahování kalu z Dorrů 

Na ÚČOV dochází k čištění odpadních vod ve třech usazovacích nádrţích typu Dorr 

o celkové kapacitě 10 000 m
3
. Odpadní voda je před vstupem do nádrţí neutralizována 

vápenným mlékem podle potřeby. Do přiváděné vody se dávkují koagulační činidla. 

Dochází k flotaci. Činidla v čištěné vodě vločkují a nabalují na sebe nečistoty, tím se 

zvyšuje jejich hmotnost a dochází k usazování. [27] 
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Kaly, které se usazují v nádrţích typu Dorr se gravitačně přepouští do jímky N1 

pomocí klapek EK1, EK2, EK3, které jsou ovládány elektricky. Pro dopravu kalu se 

pouţívají vzduchové ventily EV1, EV2, EV3.  

V kanále pod kaţdou usazovací nádrţí jsou u elektricky ovládaných armatur 

instalovány skříňky MS1, MS2, MS3, které slouţí k servisním zásahům mimo automatický 

reţim.  

Obsluha linky musí kontrolovat jakost kalu, který natéká do jímky N1 a také musí 

čistit síto od hrubých nečistot. [30] 

 

Čerpání kalu do zahušťovací nádrže N2 

Kal se přečerpává čerpadlem P1 z jímky N1, která je vybavena míchadlem M01  

do zahušťovací nádrţe N2. Hladina v jímce N1 je měřena ultrazvukovým hladinoměrem. 

 

Zahušťovací nádrž N2 

Je-li zahušťovací nádrţ N2 (viz obrázek č. 14), která je vybavena míchadlem M02 

naplněna, je dávkovacím čerpadlem P2, které je ovládané vzduchovým ventilem EV4, 

přidáváno vápenné mléko do výšky hladiny 1,3 m. Během dávkování dochází k měření pH 

ponornou sondou proplachovanou čistou vodou přes ventil EV8. V nádrţi je také měřena 

hladina. Hodnota pH musí být v rozmezí 8,5 - 10. [30] 

Po vypnutí míchadla dochází k sedimentaci kalu cca 8 hodin. Pomocí 4 vzorkovníků 

se provede vizuální zkouška na určení rozhraní voda-kal a nad rozhraním se otevře 

příslušný ruční ventil. Odstátá voda se vypouští do sběrače. V případě, ţe je rozhraní kalu  

a vody pod úrovní nejniţšího ručního ventilu, vypouští se celý obsah nádrţe do sběrače.  

A dochází opět k napouštění nádrţe, aţ do té doby, neţ je v nádrţi nashromáţděno 

potřebné mnoţství zahuštěného kalu pro přečerpání do N3. 
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Obrázek č. 14: Zahušťovací nádrţ N2. [35] 

Kalová nádrž N3 

Pomocí čerpadla P3 je kal dopravován z nádrţe N2 do nádrţe N3. Nádrţ N3 je 

vybavena míchadlem M03 a rovněţ ultrazvukovou sondou pro měření hladiny. Během 

plnění  kalové nádrţe jsou z nádrţe odebírány vzorky kalu a je měřena jeho hustota. 

Optimální hodnota hustoty kalu je 1,04 kg.dm
-3

, je-li hustota vyšší, musí se kal ředit. 

Pokud je kal řídký musí se dočerpávat hustý kal z nádrţe N2.  

 

Čerpání kalu z nádrţe do odstředivky je prováděno pomocí čerpadla P4. [30] 

 

Odstředivka B/DF 300H-300LH 

Funkce odstředivky (viz obrázek č. 15) jsou řízeny z operačního terminálu ®, který 

určuje počet otáček šneku přes senzory (S). K dosaţení jiných podmínek je moţné nastavit 

rychlost rotace bubnu a šneku přes operační terminál, který je umístěn na řídícím panelu. 

[31] 
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Schéma odstředivky B/DF 300H-300LH: 

 

Obrázek č. 15: Odstředivka B/DF 300H-300LH. [31] 

 

Popis odstředivky: 

A) Kostra odstředivky (nosná konstrukce hlavních součástí odstředivky, slouţí jako 

nádrţ oleje hydraulického systému). 

B) Přívodní potrubí (zásobování odstředivky během pracovního procesu; 1 – voda 

k proplachu kalu; 2 – flokulant k vyvločkování kalu; 3 – kal). 

C) Buben (pomocí odstředivé síly rozděluje kal na pevnou část – N a kapalnou část – 

P). 

D) Šnek (odvádí pevnou část do vynašeče kalu; je pokryt otěruvzdorným materiálem 

na částech, které přicházejí do styku s kalem). 

E) Elektrický motor (k pohonu lopatek pro vyprazdňování výstupu odvodněného 

kalu). 

F) Elektrický motor (k pohonu rotace bubnu a šneku pomocí hnacího řemene). 
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G) Reduktor (k redukci krouticího momentu šneku, je řízen elektrickým motorem). 

H) Hydraulické čerpadlo (k pohonu hydraulického motoru šneku – L, je aktivováno 

elektrickým motorem – F pomocí řemenového převodu). 

L) Hydraulický motor (k pohonu šneku pomocí řemenového pohonu). 

M) Chladič (ochlazuje hydraulický olejový systém). [31] 
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5. Kontrola jakosti vod, zhodnocení výsledků 

Rozbory vzorků vod provádí oprávněná laboratoř podle ČSN ISO EN nebo TNV. 

Vodohospodářská laboratoř ČEZ ES se zabývá ve své činnosti odběrem a analýzou vzorků 

podzemních, provozních a odpadních vod. 

Hlavní náplní VHL je kontrola kvality dodávané provozní vody pro externí 

zákazníky, kontrola vstupů odpadních vod na čistírnu a kontrola výstupu vyčištěné 

recyklované vody z čistírny. 

Ve VHL se provádí zkoušky v rozsahu základního chemického rozboru. Ostatní 

zkoušky, které laboratoř neumí analyzovat, se provádějí subdodavatelsky. 

Od roku 2003 vlastní VHL Osvědčení o správné činnosti laboratoře, které uděluje 

ASLAB, tj. Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří při VÚV T.G.Masaryka 

v Praze. [28] 
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5.1 Hodnoty přítoku a odtoku pro nerozpuštěné látky 

Datum Přítok na ÚČOV NL mg/l Odtok z ÚČOV NL mg/l 

1. 4. 2010 8 h vzorek čtvrtek 31 8 h vzorek čtvrtek 6 

5. 4. 2010 8 h vzorek pondělí 28 8 h vzorek pondělí 5 

6. 4. 2010 8 h vzorek úterý 21 8 h vzorek úterý 6 

7. 4. 2010 8 h vzorek středa 20 8 h vzorek středa 6 

8. 4. 2010 8 h vzorek čtvrtek 22 8 h vzorek čtvrtek 6 

11. 4. 2010 8 h vzorek neděle 11 8 h vzorek neděle 5 

12. 4. 2010 8 h vzorek pondělí 22 8 h vzorek pondělí 6 

13. 4. 2010 8 h vzorek úterý 28 8 h vzorek úterý 6 

14. 4. 2010 8 h vzorek středa 39 8 h vzorek středa 10 

15. 4. 2010 8 h vzorek čtvrtek 41 8 h vzorek čtvrtek 4 

18. 4. 2010 8 h vzorek neděle 21 8 h vzorek neděle 5 

19. 4. 2010 8 h vzorek pondělí 20 8 h vzorek pondělí 7 

20. 4. 2010 8 h vzorek úterý 19 8 h vzorek úterý 7 

21. 4. 2010 8 h vzorek středa 25 8 h vzorek středa 5 

23. 4. 2010 8 h vzorek čtvrtek 22 8 h vzorek čtvrtek 5 

25. 4. 2010 8 h vzorek neděle 11 8 h vzorek neděle 4 

27. 4. 2010 8 h vzorek pondělí 29 8 h vzorek pondělí 6 

27. 4. 2010 8 h vzorek úterý celkový rozbor 19 8 h vzorek úterý celkový rozbor 6 

28. 4. 2010 8 h vzorek středa 32 8 h vzorek středa 6 

29. 4. 2010 8 h vzorek čtvrtek 25 8 h vzorek čtvrtek 6 
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5.2 Hodnoty přítoku a odtoku pro železo 

Datum Přítok na ÚČOV Fe mg/l Vyčištěná voda z ÚČOV Fe mg/l 

1. 4. 2010 8 h vzorek čtvrtek 3,57 8 h vzorek čtvrtek 0,9 

5. 4. 2010 8 h vzorek pondělí 2,03 8 h vzorek pondělí 0,85 

6. 4. 2010 8 h vzorek úterý 2,89 8 h vzorek úterý 0,97 

7. 4. 2010 8 h vzorek středa 2,59 8 h vzorek středa 0,99 

8. 4. 2010 8 h vzorek čtvrtek 3,04 8 h vzorek čtvrtek 0,76 

11. 4. 2010 8 h vzorek neděle 1,72 8 h vzorek neděle 0,78 

12. 4. 2010 8 h vzorek pondělí 2,65 8 h vzorek pondělí 0,75 

13. 4. 2010 8 h vzorek úterý 3,75 8 h vzorek úterý 0,74 

14. 4. 2010 8 h vzorek středa 4,58 8 h vzorek středa 1,16 

15. 4. 2010 8 h vzorek čtvrtek 3,9 8 h vzorek čtvrtek 1,21 

18. 4. 2010 8 h vzorek neděle 3,88 8 h vzorek neděle 0,98 

19. 4. 2010 8 h vzorek pondělí 2,28 8 h vzorek pondělí 1,11 

20. 4. 2010 8 h vzorek úterý 2,27 8 h vzorek úterý 0,91 

21. 4. 2010 8 h vzorek středa 3,58 8 h vzorek středa 0,77 

23. 4. 2010 8 h vzorek čtvrtek 2,79 8 h vzorek čtvrtek 0,81 

25. 4. 2010 8 h vzorek neděle 1,63 8 h vzorek neděle 0,7 

27. 4. 2010 8 h vzorek pondělí 3,83 8 h vzorek pondělí 0,79 

27. 4. 2010 8 h vzorek úterý celkový rozbor 2,19 8 h vzorek úterý celkový rozbor 0,68 

28. 4. 2010 8 h vzorek středa 2,96 8 h vzorek středa 0,87 

29. 4. 2010 8 h vzorek čtvrtek 3,15 8 h vzorek čtvrtek 0,85 
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5.3 Účinnost čistírny za měsíc duben v roce 2010 

Nerozpuštěné látky: 

%93,75%074,24%100

%074,24
3,24

85,5100

%.........../85,5

%100........../3,24

x

xlmg

lmg

 

Účinnost čistírny u nerozpuštěných látek za měsíc duben činí 76 %. 

 

Železo: 

%93,74%067,25%100

%067,25
964,2

743,0100

%.........../743,0

%100........../964,2

x

xlmg

lmg

 

Účinnost čistírny u ţeleza za měsíc duben činí 75 %. 
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6. Závěr 

V této práci jsem se zabývala čistírnou odpadních vod ČEZ ES v Dolní oblasti 

Vítkovic.  

Ústřední čistírna odpadních vod je jednostupňovou, mechanicko-chemickou čistírnou 

odpadních vod, kdy je proces čištění zaloţen na principu sedimentace po dávkování 

koagulantu a flokulantu při úpravě pH na optimální hodnotu 7 aţ 8,5. 

Přívod vod na čistírnu je uskutečňován pomocí pěti hlavních kanalizačních sběračů, 

které jsou popsány v práci. Dále je popsáno schéma ovládání dehydratační linky. 

Rozbory vzorků vod provádí Vodohospodářská laboratoř ČEZ ES, která se zabývá 

především kontrolou vstupů odpadních vod na čistírnu a rovněţ kontrolou výstupu 

vyčištěné recyklované vody. 

V bakalářské práci jsou pouţity hodnoty přítoků a odtoků pro nerozpuštěné látky  

a pro ţelezo za měsíc duben minulého roku. Z uvedených hodnot byly sestrojeny grafy,  

na kterých je značně viditelný rozdíl přítoků a odtoků, kdy hodnoty přítoků 

nerozpuštěných látek a ţeleza jsou vyšší neţ hodnoty odtoků těchto látek. 

Podle Nařízení vlády č. 61/2003 jsou všechny limitní hodnoty přítoků a odtoků pro 

nerozpuštěné látky a ţelezo vyhovující. V případě přítoku a odtoku nerozpuštěných látek 

byly hodnoty o dost niţší neţ limity pro tyto látky, u těchto látek se vyskytovaly výrazné 

rezervy. Z hlediska zhodnocení ţeleza nepřesahovala ţádná z uvedených hodnot limit, a to 

ani v případě přítoku a ani v případě odtoku. Ovšem u přítoku hodnota hraničila s limitní 

hodnotou. A jednalo-li se o odtok, tak se zde opět objevovaly výrazné rezervy jako 

v případě nerozpuštěných látek. 

Z průměrných hodnot přítoků a odtoků jsem vypočetla účinnost čistírny pro 

nerozpuštěné látky a pro ţelezo. Účinnost čistírny u nerozpuštěných látek je 76 %  

a účinnost čistírny u ţeleza je 75 %.  
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