
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

PROJEKTOVÝ NÁVRH SYSTÉMU ČIŠTĚNÍ 

ODPADNÍCH VOD V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ 

OSTRAVA 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Autor:                                                                            Bc. Ondřej Michálek 

Vedoucí diplomové práce:                                           Ing. Jan Thomas Ph.D. 

 

 

Ostrava 2013 



 

 



 

 

Prohlášení 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval (a) samostatně a uvedl (a) 

jsem všechny použité podklady a literaturu. 

- Byl(a) jsem byl seznámen(a) s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje 

zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla 

školního a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít 

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne 29. 04. 2013 

                                                                                                                 Ondřej Michálek 



 

 

Poděkování 

Velmi děkuji panu Ing. Rudolfu Mikulskému a panu Ing. Marcelu Žižkovi za velkou 

ochotu, pomoc a cenné informace potřebné pro vytvoření této práce. Také bych velmi rád 

poděkoval panu Ing. Janu Thomasovi Ph.D. za velmi cenné rady, pomoc, vstřícnost, 

velkou trpělivost a odborné vedení. 



 

 

Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou biologických čistíren odpadních vod. 

Teoretická část této práce obsahuje obecně pojatou problematiku čištění odpadních vod 

v biologických čistírnách odpadních vod a základní hydraulické výpočty vybraných 

objektů čistíren odpadních vod. 

Praktická část této práce řeší konkrétní návrh biologické čistírny odpadních vod 

v ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ OSTRAVA, příspěvkové organizaci. Tato část práce 

obsahuje souhrn vstupních dat, základní hydraulický výpočet objektů čistírny odpadních 

vod, základní výpočet biologického sekvenčního reaktoru (SBR), popis návrhu čistírny 

odpadních vod, popis systému řízení čistírny odpadních vod, model čistírny odpadních vod 

a návrhovou výkresovou dokumentaci. 

Klíčová slova 

biologické čistírny odpadních vod, čištění odpadních vod, voda, konstrukce, výpočet, 

sekvenční biologický reaktor (SBR) 



 

 

Summary 

This diploma thesis deals with biological wastewater treatment plants. 

The theoretical part of this thesis generally interprets problems of wastewater treatment in 

biological wastewater treatment plants and contains basic hydraulic calculations of selected 

objects of wastewater treatment plants. 

The practical part of this thesis solves the specific design of biological wastewater 

treatment in „ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA. This part contains a summary of 

the input data, basic hydraulic design of wastewater treatment facilities, basic calculation 

of the sequencing batch reactor (SBR), description of designing wastewater treatment 

plants, description of the management system of the wastewater treatment plant, the 

wastewater treatment plant model and drawing documentation. 

Key words 

biological waste water treatment plants, wastewater treatment, water, design, sequencing 

batch reactor (SBR) 
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1. Úvod 

1.1 Úvod 

Biologické čištění odpadních vod je v současné době jedním z nerozšířenějších způsobů 

čištění komunálních odpadních vod. Samotné biologické čistírny jsou navrhovány 

s ohledem na mnoho parametrů, typem kanalizace počínaje a klimatickými podmínkami a 

zvyklostmi dané lokality konče. 

V této diplomové práci byla největší pozornost věnována tzv. biologickému sekvenčnímu 

reaktoru (SBR - Sequencing batch reactor), který patří k nejstarším a do nedávné minulosti 

poněkud opomíjeným typům bio-reaktorů. Se vstupem České republiky do Evropské unie a 

zpřísněním emisních limitů pro vypouštění předčištěných odpadních vod do povrchových 

toků, však nabývají tyto reaktory výrazně na významu, zvláště u malých domovních 

čistíren a při decentralizovaném čištění splaškových odpadních vod s malými a 

nerovnoměrnými průtoky. 

První část této práce se zabývá obecnými základy čištění městských odpadních vod a 

základními návrhovými hydraulickými výpočty vybraných objektů čistíren odpadních vod. 

Druhá část této práce se zabývá konkrétním návrhem intenzifikace v současnosti 

provozované centrální čistírny odpadních v ostravské zoologické zahradě. 

1.2 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření návrhové studie intenzifikace stávajícího způsobu 

čištění splaškových odpadních vod na centrální čistírně odpadních vod v ZOOLOGICKÉ 

ZAHRADĚ OSTRAVA příspěvkové organizaci, při současném snížení provozních 

nákladů této čistírny. 
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2. Teoretické základy čištění odpadních vod 

2.1 Koncepce čištění odpadních vod na městských čistírnách 

Městské čistírny odpadních vod jsou většinou navrhovány jako biologické, zaměřené 

především na odstranění organického znečištění, sloučenin dusíku a fosforu. Kapacitně 

jsou navrhovány na maximální bezdeštné průtoky odpadních vod. V případě navýšení 

přítoků na čistírny odpadních vod o dešťové srážky, jsou tyto nadlimitní průtoky 

zachycovány v retenčních nádržích, nebo jsou případně odváděny za pomocí 

odlehčovacích komor různých typů přímo do místních vodotečí, jestliže to svými průtoky a 

charakterem umožňují. 

Vlastní biologické čistírny odpadních vod se pak rozdělují do několika základních 

funkčních celků, jejichž skladba, objemy a vzájemná provázanost se liší s ohledem na 

množství, druhu přiváděného znečištění v surové odpadní vodě a maximálních průtocích. 

Skladba městských čistíren odpadních vod [4,8,9]: 

 Mechanické předčištění surových odpadních vod 

 Hrubé předčištění surových odpadních vod 

 Primární stupeň předčištění surových odpadních vod 

 Biologické čištění (sekundární stupeň) 

 Fyzikálně - chemické způsoby čištění 

 Terciární stupeň – dosazovací nádrže 

 Kalové hospodářství 

2.2 Mechanické předčištění surových odpadních vod na městských čistírnách 

odpadních vod 

2.2.1 Hrubé předčištění surových odpadních vod 

Hrubé předčištění surových odpadních vod přiváděných na čistírny odpadních vod slouží 

především jako ochrana strojního vybavení čistírny před mechanickým poškozením. 

Rozděluje se na hrubé a jemné předčištění a může být provedeno pomocí česlí nebo sít, 

které se podle velikosti odstraňovaných částic dále ještě dělí na hrubé a jemné. Hrubé česle 

se povětšinou zařazují před lapáky písku umístěné na čistírně odpadních vod, případně 

před vstupem surové odpadní vody do retenční nádrže. Jemné česle pak bývají umístěny 

před lapáky písku. Jako samostatný funkční celek bývají, zvláště na velkých městských 

čistírnách odpadních vod, použity lapáky štěrku umisťované na hlavním přivaděči 

k čistírně odpadních vod. [8,9] 
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Lapáky štěrku 

Lapáky štěrku jsou konstruovány jako sedimentační nádrže, jejichž hlavním účelem je 

zachycování hrubých splavenin, za vysokých dešťových průtoků, v podobě štěrku a 

podobných splavenin, charakteristických pro městské odpadní vody. 

Česle 

Česle dělíme v závislosti na velikosti průlin mezi česlicemi na: 

 hrubé – 60 mm až 120 mm, 

 jemné – 60 mm a méně. 

Podle způsobu odstraňování zachycených látek: 

 ručně stírané, 

 strojně stírané. 

Ručně stírané česle jsou povětšinou tvořeny ocelovým rámem osazeným česlicemi 

kruhového nebo obdélníkového průřezu. 

Sklon uložení česlí v přívodním žlabu se mění v závislosti na tom, zda se jedná o česle 

stírané strojně nebo ručně. U ručně stíraných česlí by se měl sklon česlic pohybovat 

v rozmezí 30 až 75. U strojně stíraných česlí by pak sklon česlic neměl překročit rozsah 

45 až 90. 

Průtoková rychlost mezi česlicemi se mění v závislosti na aktuálních průtokových stavech, 

nicméně by se při maximálních bezdeštných průtocích měla pohybovat v rozmezí 0,6 až 1 

m*s
-1

, aby nedocházelo k sedimentaci v prostoru před česlemi, a současně nesmí překročit 

maximální hodnotu 1,4 m*s
-1

, kdy naopak vlivem rychlosti proudění vody výrazně klesá 

účinnost vlastního čištění. [5,8,9] 

Síta 

Síta jsou v podstatě bubny tvořené česlicemi s rozšiřujícím se příčným profilem proti 

směru průtoku čištěné surové odpadní vody, tak aby se minimalizovalo ucpávání průlin 

částicemi menších rozměrů než je šířka průlin mezi česlicemi. 

Tato síta se podle směru průtoku rozdělují do dvou základních kategorií, a to: 

Pohyblivá bubnová síta 

Voda přitékající na vnější plášť bubnu, tvořeného česlicemi, proudí směrem dovnitř bubnu, 

přičemž pevné částice zachycené na vnějším plášti bubnu jsou mechanicky stírány a menší 
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částice zachycené mezi česlicemi jsou vyplavovány tlakovou vodou pomocí soustavy 

trysek. [8,9] 

Nepohyblivá bubnová síta 

Voda je přiváděna dovnitř bubnu tvořeného česlicemi a protéká směrem ven, přičemž 

pevné částice větší než je velikost průlin, jsou zachycovány uvnitř bubnu a ven jsou 

dopravovány např. pomocí šnekového dopravníku. [8,9] 

 

Obr.2.1. Nepohyblivé bubnové česle typu PROTAMAT®, firmy HUBER CS spol. s r.o.[15] 

2.2.2 Primární stupeň čištění surových odpadních vod 

Sekundární mechanické předčištění odpadních vod se sestává z lapáků písku, které slouží 

k zachytávání nerozpuštěných minerálních částic s průměrem zrna do 0,25 mm. [4,8,9] 

Podle konstrukce a směru průtoku se lapáky písku rozdělují na: 

 horizontální, 

 vertikální, 

 s příčnou cirkulací. 

Horizontální lapáky písku 

Lapáky písku s horizontálním průtokem se rozdělují podle několika následujících kritérií 

na další podkategorie, a to: 
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Podle tvaru příčného průřezu: 

 s trojúhelníkovým příčným průřezem, 

 s obdélníkovým příčným průřezem, 

 s parabolickým příčným průřezem (Parshallův žlab). 

Podle způsobu regulace průtoku: 

 neregulované komorové lapáky písku, 

 regulované komorové lapáky písku. 

Podle konstrukce 

 štěrbinové, 

 komorové. 

Komorové lapáky písku s neregulovaným průtokem 

Nejstarší typ lapáku písku. Je tvořen dvěma až třemi nádržemi, s paralelním zapojením. 

Vlastní nádrž je pomocí přepážek rozdělena na jednotlivé komory a na přítoku a odtoku 

jsou nádrže opatřeny jednoduchým hrazením v podobě stavítka. Za běžných průtoků se 

provozuje většinou pouze jedna z nádrží. Při naplnění akumulačního prostoru nádrže 

sedimentovaným pískem, se provede hrazení vtoku a odtoku z nádrže, vrstva sedimentů se 

odvodní pomocí drenážní soustavy a provede se vyklizení nádrže, buďto ručně, nebo 

strojně pomocí bagru, či drapáku. 

 

Obr.2.2. Schéma horizontálního neregulovaného komorového lapáku písku. [17] 

1 – přítok, 2 – odtok, 3 – stavidlo, 4 – filtrační materiál, 5 - drenáž 

Komorové lapáky písku s regulovaným průtokem 

Konstrukčně shodné s komorovými lapáky písku s neregulovaným odtokem, avšak na 

odtoku jsou osazeny jednotlivé komory clonou, jejímž úkolem je vzdouvat vodu, čímž se 
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zvětšuje průtočný profil při současném zachování průtokové rychlosti. Tímto se odstraňují 

nevýhody neregulovaného korového lapáku písku, jako jsou zkratové proudy, 

nerovnoměrné zatížení nádrže, atd. [4] 

 

Obr.2.3. Schéma horizontálního komorového lapáku písku s regulovaným odtokem. [4] 

1 – stěrač, 2 – kalová jímka 

Štěrbinové lapáky písku 

Navrhují se pro menší průtoky s příčným průřezem trojúhelníkového tvaru. Sedimentující 

částice propadávají štěrbinami u dna nádrže do akumulačního prostoru, ze kterého se 

odčerpávají mamutkou nebo, po odvodnění, vyklízejí ručně. 

Konstrukčně musí být všechny lapáky písku navrhovány tak, aby se za minimálních i 

maximálních průtoků, pohybovala rychlost průtoku ve žlabu vždy mezi 0,15 až 0,4 m*s
-1

. 

[4] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.4. Schéma horizontálního štěrbinového lapáku písku kombinovaného s česlemi. [4] 

1 – přítok, 2 – česle, 3 – štěrbinový lapák písku, 4 – kalová jímka, 5 – odtok, 6 – lávka, 

7 – odvodňovací plošina 
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Vertikální lapáky písku 

Vertikální lapáky písku se dělí do několika podkategorií, podle níže uvedených kritérií. 

Podle způsobu regulace průtoku: 

 neregulované 

 regulované 

Podle půdorysného tvaru: 

 s kruhovým půdorysem, 

 s obdélníkovým půdorysem. 

Neregulované vertikální lapáky písku 

Nejstarší typ konstrukce. Při tomto konstrukčním řešení je surová předčištěná odpadní 

voda přiváděna na dno nádrže odkud stoupá vzestupnou rychlostí vzhůru, v závislosti na 

objemovém průtoku, při současném odlučování těžších nerozpuštěných částic, které klesají 

ke dnu nádrže, odkud jsou odčerpávány mamutkou nebo šnekovým čerpadlem. [5] 

 

Obr.2.5. Schéma neregulovaného vertikálního lapáku písku s kruhovým půdorysem. [5] 

1 – přítok, 2 – odtok, 3 – uklidňovací válec, 4 – usazovací prostor, 5 – kalový prostor 
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Regulované vertikální lapáky písku 

Regulované vertikální lapáky písku pracují na stejném principu jako výše zmíněné 

neregulované, avšak samotná nádrž je rozdělena pomocí trubek vycentrovaných na střed 

nádrže, odlišných průměrů a výšek přepadových hran (délek trubek), rozdělena na několik 

komor, tzv. Bochumský lapák písku. Díky tomuto řešení jsou jednotlivé komory 

zapojovány do pracovního cyklu v závislosti na aktuálním průtoku, čímž se zvětšuje 

průtočný profil, při současném zachování „konstantní“ průtokové rychlosti. 

Sofistikovanějším řešením založeným na tomto principu je pak vertikální lapák písku 

s pohyblivou nornou stěnou. [4] 

 

Obr.2.6. Schéma regulovaného vertikálního lapáku písku s kruhovým půdorysem. [4] 

1 – usazovací prostor, 2 – kalový prostor 

Lapáky písku s příčnou cirkulací 

Lapáky s příčnou cirkulací se rozdělují do tří základních typů, a to: 

 provzdušňované lapáky písku, 

 vírové lapáky písku, 

 odstředivé lapáky písku s příčnou cirkulací. 

Provzdušňované lapáky písku 

U tohoto typu lapáku písku protéká voda horizontálně žlabem, který je v určité části 

provzdušňován, čímž dochází ke vzniku vířivého pohybu, separaci nerozpuštěných částic a 

jejich klesání ke dnu žlabu. Tento systém se používá u větších čistíren odpadních vod. 

Výhodou je jeho nezávislost na rovnoměrnosti průtoku surové předčištěné odpadní vody, 

avšak přináší sebou i navýšení provozních nákladů v podobě dodávaného tlakového 

vzduchu. [8,9] 
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Vírové lapáky písku 

Vírové lapáky písku pracují na principu oddělení jednotlivých hmotnostních frakcí, 

z přiváděné surové odpadní vody, za pomocí odstředivé síly, která vzniká při vtoku 

odpadní vody, v tečném směru, do kruhové nádrže. Oddělené částice pak ve spirále klesají 

ke dnu, odkud jsou čerpány mamutkou. Velkou výhodou tohoto typu lapáku písku je dobrý 

poměr mezi účinností a investičními náklady, při minimální poruchovosti a malých 

stavebních rozměrech, s možností současně rozdělovat několik hmotnostních frakcí 

nerozpuštěných látek v závislosti na jejich specifické měrné hmotnosti. Nevýhodou je však 

závislost účinnosti na rychlosti a množství přitékající odpadní vody. [8,9] 

 

Obr.2.7. Vírový lapák písku firmy KUNST spol. s r.o. [14] 

Usazovací nádrže 

Usazovací nádrže se využívají k separaci usaditelných látek. 

Podle tvaru, konstrukce a směru průtoku se rozlišují na čtyři základní typy, a to [4]: 

 kruhové s horizontálním průtokem, 

 kruhové s vertikálním průtokem, 

 pravoúhlé s horizontálním průtokem, 

 štěrbinové, resp. Emšerské nádrže. 
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Podle způsobu provozování se rozdělují na [4]: 

 semikontinuální, 

 kontinuální. 

Kruhové usazovací nádrže s horizontálním průtokem 

Voda přitéká do usazovací nádrže přes středový válec a proudí směrem k přepadové hraně 

vedoucí podél obvodu nádrže, která je opatřena pilovým přepadem. Pro stírání usazeného 

kalu ze dna nádrže se používá stěrač zavěšený na ramenu tvořeném příhradovou 

konstrukcí, která je uložena rotačně v ose středového válce a na obvodu vzepřena na 

pojezdu pohybujícím se po obvodovém zdivu nádrže, případně na pojezdové konstrukci. 

Usazený kal je stěračem shrabován po kónusovém dně směrem do středu nádrže kde je 

umístěno kaliště a odtud dále dopravován k dalšímu zpracování. [4,8,9] 

 

Obr.2.8. Schéma usazovací nádrže s horizontálním průtokem a kruhovým půdorysem. [5] 

1 – přítok, 2 – uklidňovací válec, 3 – usazovací prostor, 4 – kalový prostor, 5 – norná 

stěna, 6 – sběrný žlábek, 7 – odtok, 8 – přívod potrubní vody do uklidňovacího válce 
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Kruhové usazovací nádrže s vertikálním průtokem 

Konstrukčně jednodušší než výše zmíněný typ kruhové nádrže s horizontálním průtokem. 

Jsou tvořeny válcovou nádrží s kónusovým dnem, do které je přiváděna předčištěná surová 

odpadní voda středovým potrubím. Čištěná odpadní voda vertikálně vtéká do nádrže 

směrem ke dnu, kde se proud vody po kontaktu s odražečem otočí a proudí směrem 

vzhůru, přičemž se z proudící vody odlučují usaditelné pevné částice a klesají ke dnu, 

odkud jsou hydrostatickým přetlakem vypouštěny. Nevýhodou je nutnost zakládat nádrž 

v poměrně velké hloubce, což výrazně navyšuje investičním náklady. [4,8,9] 

 

Obr.2.9. Schéma usazovací nádrže s vertikálním průtokem a kruhovým půdorysem. [4] 

1 – středový válec, 2 – usazovací prostor, 3 – pilový přepad, 4 – odrazový štít, 5 – kalový 

prostor 

Pravoúhlé usazovací nádrže s horizontálním průtokem 

Do nádrže obdélníkového průřezu je přiváděna hrubě předčištěná surová odpadní voda 

pilovým přepadem a proudí horizontálně směrem k přepadu umístěnému na druhém konci 

nádrže. Dno nádrže je vyspádováno směrem k odtoku. Po dnu nádrže pojíždí jednoduchý 

stěrač zavěšený na příhradové konstrukci, která je uložena na pojezdech ve vedení na 

odvodovém zdivu nádrže. [4,8,9] 
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Obr.2.10. Schéma usazovací nádrže s horizontálním průtokem a pravoúhlým půdorysem 

firmy KUNST spol. s r.o. [12] 

Štěrbinové (Emšerské) usazovací nádrže 

Do nádrže je přítokovým žlabem přiváděna předčištěná surová odpadní voda, která 

horizontálně proudí směrem k odtokovému sběrnému žlabu na opačném konci nádrže. Při 

tomto průtoku se z vody odlučují těžší usaditelné částice a klesají směrem ke dnu, kde 

propadají štěrbinami do akumulačního kalového prostoru, odkud jsou mamutkovým 

čerpadlem odtahovány k dalšímu zpracování. [4,8,9] 

2.2.3 Biologické čištění odpadních vod 

Principem biologického čištění odpadních vod jsou biochemické oxidačně-redukční 

procesy, kterými se pomocí mikroorganismů a omezeného počtu některých druhů 

mnohobuněčných organismů, obsažených ve směsném aktivovaném kalu, odbourávají 

biologicky rozložitelné organické látky štěpením na jednodušší formy a energii, pomocí 

extracelulárních a intracelulární enzymů, a následně využívány, mikroorganismy 

v aktivovaném kalu, ke stavbě jejich buněčné hmoty. [4,8,9] 

Biologické čistírenské procesy probíhají v anaerobním, anaerobním nebo anoxickém 

prostředí. [8,9] 
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V aerobních podmínkách rozkládají mikroorganismy organické látky oxidací, až na 

konečné produkty, kterými jsou CO2, H2O a tím získávají energii a látky potřebné na 

stavbu své buněčné hmoty. Pro syntézu nové buněčné hmoty mikroorganismy využívají 

biogenních prvků, které získávají z vnějšího prostředí, především se jedná o N, P, S, C, O a 

H. Vyprodukovanou organickou hmotu pak mikroorganismy využívají k tvorbě nové 

buněčné hmoty, nebo vytváření zásobních látek, které spotřebovávají v případě nedostatku 

vnějšího substrátu pomocí tzv. endogenního metabolismu, čehož se například využívá při 

intenzifikování biologického odstraňování P, střídáním aerobních a anaerobních podmínek. 

[8,9] 

V anoxickém prostředí probíhají oxidační procesy za výše uvedených podmínek, ale bez 

použití kyslíku jako konečného akceptoru elektronů, který není v surové odpadní vodě 

přítomen. [8,9] 

V anaerobním prostředí pak probíhají současně oxidační i redukční procesy přičemž 

mikroorganismy využívají jako konečného akceptoru elektronů samotnou molekulu 

organické látky. [8,9] 

V současné době jsou pak čistírenské procesy zaměřeny především na odstraňování 

dusíkatého znečištění z odpadních vod za pomocí nitrifikačních a denitrifikačních procesů. 

[4,8,9] 

Nitrifikace je definována jako biochemická oxidace amoniakálního dusíku na dusitany a 

dusičnany za použití oxidu uhličitého jako zdroje uhlíku (syntéza buněčné hmoty) a 

amoniakálního dusíku jako zdroje energie (štěpení). [4] 

Nitrifikace probíhá dle následujících rovnic ve dvou fázích [4]: 

1) 2 NH3 + 3 O2 → 2 NO2
-
 + 2 H

+ 
+ 2 H2O (baktérie rodu Nitrosomonas) [9] 

2) 2 NO2
-
 + O2 → 2 NO3

-
 (baktérie rodu Nitrobacter) [9] 

Při procesu denitrifikace pak dochází k rozkladu produktů nitrifikace na plynný dusík nebo 

N2O, pomocí baktérií rodu Micrococus, Pseudomonas, atd., dle následujících rovnic [4]: 

5 CH3OH + 6 NO3
-
 → 5 CO2 + 7 H2O + 6 OH

-
 + 3 N2 

3 CH3OH + 6 NO2
-
 → 3 CO2 + 3 H2O + 6 OH

-
 + 3 N2 

Při praktické aplikaci biologických procesů na čistírnách odpadních vod se po 

technologické stránce používají [4]: 

 Aktivační systémy 

 nízko zatížené 

 středně zatížené 

 vysoko zatížené 

 Aerobní biofilmové reaktory 

 Anaerobní systémy 
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Aktivační systémy 

Aktivační systémy lze podle způsobu provozování ještě rozdělit na systémy: 

 Jednorázové (v současnosti v praxi nepoužívané) 

 Semikontinuální (SBR reaktory) 

 Kontinuální s postupným tokem 

Modifikace aktivačních systémů 

a) Semikontinuální aktivace 

Mezi typické představitele tohoto typu aktivace patří tzv. SBR reaktor (sequencing batch 

reactor). Při tomto způsobu aktivace probíhá nitrifikace, denitrifikace i dosazování 

v jednom reaktoru v oddělených časových fázích (sekvencích). Tyto typy reaktorů je nutno 

budovat buďto s předřazenou vyrovnávací nádrží, nebo v minimálně tandemovém 

provedení. [9] 

b) Kontinuální aktivace s postupným tokem [4] 

Kontinuální aktivaci s postupným tokem lze z pohledu technologického řešení rozdělit do 

čtyř základních skupin, a to: 

 aktivační systémy se samostatnou dosazovací nádrží, 

 aktivační systémy s oddělenou dosazovací nádrží a oddělenou regenerací vratného 

kalu, 

 dvoustupňové aktivační systémy se samostatnou dosazovací nádrží, 

 šachtové (věžové) aktivační systémy. 

Aktivační systém se samostatnou dosazovací nádrží - oxidační příkop 

Typ kontinuální aktivace vhodný pro menší zdroje znečištění. Vzhledem k malé výšce 

vodního sloupce v nádrži se povětšinou používají pouze mechanické aerátory. 

Charakteristickým znakem toho technického řešení kontinuální aktivace je současně 

probíhající nitrifikace i denitrifikace v jedné aktivační nádrži. Značnou nevýhodou takto 

koncipovaného technického řešení je podpora vláknitého bytnění vzhledem k nízké 

koncentraci organického substrátu po celé trase nádrže. Proto se před vlastní oxidační 

příkop v současnosti předřazuje ještě tzv. selektor, někdy také nazývaný kontraktor, 

v němž dochází k mísení přiváděné odpadní vody s vratným aktivovaným kalem 

z dosazovací nádrže zařazené za aktivační nádrží. V selektoru pak dochází vlivem vysoké 

koncentrace organického znečištění a rychle rostoucích vločkujících mikroorganismů 
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k potlačení vláknitých mikroorganismů s pomalým metabolismem a tím k minimalizaci 

rizika vzniku vláknitého bytnění. [4,8,9] 

 

Obr.2.11. Schematické znázornění oxidačního příkopu. [9] 

P – přítok, O – odtok, DN – dosazovací nádrž 

Aktivační systém se samostatnou dosazovací nádrží - oběhová (Karuselová) aktivace 

Oběhová aktivace pracuje taktéž na principu současně probíhající nitrifikace a 

denitrifikace. Jedná se v podstatě o dlouhý koridor se střídajícími se aerobními 

(provzdušňování) a anaerobními úseky (pouze míchání). K aeraci se používají jak 

pneumatické, tak mechanické povrchové i podpovrchové aerátory. [4,5,8,9] 

 

Obr.2.12. Schematické znázornění karuselové aktivace. [5] 

A – aerátor, DN – dosazovací nádrž, VK – vratný kal, PK – přebytečný kal 
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Aktivační systém se samostatnou dosazovací nádrží - selektorová aktivace 

Jedná se v podstatě o velkoobjemovou verzi oxidačního příkopu s implementovaným 

selektorem přímo v nádrži. Za aktivační nádrž je taktéž zařazena samostatná usazovací 

nádrž, ze které je část usazeného aktivovaného kalu odtahována zpět do selektoru. 

Selektory mohou být provozovány jako aerobní i anaerobní, v závislosti na použité 

technologii. [4,8,9] 

Aktivační systém se samostatnou dosazovací nádrží a oddělenou regenerací vratného kalu 

Při tomto způsobu aktivace je část usazeného aktivovaného kalu z dosazovací nádrže 

odtahována do samostatné regenerační nádrže, kde dochází k „vyhladovění“ 

vločkotvorných organismů, resp. obnovení a navýšení jejich akumulační a sorpční kapacity 

a to až na dvojnásobek. [4] 

Poté se zregenerovaný vratný kal vrací zpět před vstup do aktivační nádrže, čímž dochází 

k selekci mikroorganismů, resp. potlačení vláknitých mikroorganismů s pomalým 

metabolismem, v rámci konkurenčního boje s rychle metabolizujícími vločkotvornými 

organismy. [4,5] 

V aktivační nádrži však současně stoupá rychlost odbourávání organického znečištění, což 

sice zkracuje potřebnou dobu zdržení vody v aktivační nádrži, ale při použití oddělené 

anaerobní zóny pro denitrifikaci se zároveň snižuje koncentrace organického substrátu 

potřebného při rozkladu produktů nitrifikace na plynný dusík. Proto je systém vhodný 

spíše pro odpadní vody více zatížené organickým znečištění (BSK5 > 300 mg*l
-1

). [4] 

 

Obr.2.13. Schematické znázornění aktivace s oddělenou regenerací kalu. [4] 

Dvoustupňová aktivace se samostatnou dosazovací nádrží 

Dvoustupňová aktivace je efektivnější modifikací jednostupňové aktivace, skládající se ze 

dvou samostatných aktivačních nádrží. První stupeň je navrhován jako vysoko zatěžovaná 

aktivace, zatímco druhý stupeň jako aktivace středně zatížená. Za každým stupněm 

aktivace je umístěna dosazovací nádrž, ze které se část usazeného aktivovaného kalu 
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odtahuje zpět před vstup do aktivační nádrže a zbytek je dopravován k dalšímu zpracování. 

[4] 

Tento systém je vhodný pouze pro vody s vysokým podílem BSK5 a není vhodný pro 

odstraňování dusíkatého znečištění ze stejných důvodů jako u jednostupňové aktivace 

s regenerací vratného kalu, jak je uvedeno výše, z důvodu rizika vzniku deficitu 

organického substrátu v denitrifikační zóně ve druhém stupni aktivace. [4] 

 

Obr.2.14. Schematické znázornění dvoustupňové aktivace. [4] 

U – usazovací nádrž, A1 – aktivační nádrž, D1 – dosazovací nádrž, A2 – aktivační nádrž, 

D2 – dosazovací nádrž 

Šachtová aktivace 

Šachtová aktivace byla vyvinuta za účelem dosažení co možná největší účinnosti ve využití 

kyslíku (vzduchu), při aeraci vlivem dlouhé doby zdržení kyslíku (vzduchu) v nádrži za 

současného působení velkého hydrostatického tlaku, který zvyšuje rozpustnost kyslíku ve 

vodě. [4] 

Šachtové reaktory jsou konstruovány jako betonové trouby nebo ocelové trubky o průměru 

2 až 10 m, dosahující hloubky založení mezi 50 a 200 m pod úrovní terénu. V ose tělesa je 

umístěná ocelová trubka sahající až téměř ke dnu nádrže. [4] 

Voda protéká vertikálním směrem ke dnu nádrže, kde mění svůj směr a stoupá vzhůru, za 

současné aerace tlakovým vzduchem. [4] 

 

Obr.2.15. Schematické znázornění šachtové aktivace. [4] 

1 – přítok, 2 – recirkulovaný kal, 3 – vzduch, 3A – startovní vzduch, 3B – provozní vzduch 
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Aerobní biofilmové reaktory 

Charakteristickým znakem biofilmových reaktorů je kultivace biomasy na nosiči. 

Aerobní biofilmové reaktory se z konstrukčního hlediska rozdělují do následujících 

kategorií: 

 Zkrápěné biologické kolony 

 Ponořené biofilmové kolony s fixovaným ložem nebo ložem ve vznosu 

 Rotační diskové, nebo klecové biofilmové reaktory 

 Reaktory s kombinovanou kultivací biomasy 

Zkrápěné biologické kolony 

Nejstarší způsob provedení biofilmových reaktorů. Reaktor se skládá z betonového, 

ocelového, nebo laminátového tělesa kruhového, případně čtvercového půdorysu. Náplň 

reaktoru (lože) je tvořeno sypaným přírodním materiálem (oblázky), drceným kamenivem, 

plastovými segmenty, atd. [4] 

Zkrápění je prováděno pomocí pevných (statických), nebo pohyblivých skrápěčů 

(nejčastěji Segnerova kola). [4] 

Nad dnem nádrže (mezi náplní a nádrží) je umístěna přepážka s otvory, kterými z lože 

odtéká voda a do lože proudí vzduch. V prostoru mezi segmenty náplně proudí vzduch 

buďto přirozeně (komínovým tahem) nebo nuceně (pomocí kompresorů, či dmychadel). 

 

Obr.2.16. Schematické znázornění skrápěné biologické kolony se Segnerovým kolem. [4] 

1 – přítok, 2 – odtok, A – středový sloup, B – Segnerovo kolo, C – náplň, D – rošt, 

E – větrací otvory, F – obvodový plášť 

Ponořené biologické kolony s fixovaným ložem, nebo ložem ve vznosu 

Ponořené biologické kolony, jak už název sám napovídá, mají náplň kolony celou 

ponořenou pod hladinou vody v nádrži. Mohou být protékané shora dolů s pevně uloženou 

náplní, nebo zdola nahoru, potom se jedná o reaktory s fluidizovaným ložem. [4] 
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Rotační diskové, nebo klecové biofilmové reaktory 

Rotační biodiskové reaktory jsou v současnosti nečastěji používány u malých domovních 

čistíren odpadních vod. Výjimku tvoří například jejich kombinace s klasickou oběhovou 

aktivací, kdy jsou použity především jako prostředek intenzifikace čistírny odpadních vod. 

Nosičem biofilmu je disk, částečně ponořený pod hladinu vody v nádrži, na kterém je 

pevně uchycen biofilm, střídavě okysličovaný při vynořování a ponořování disku pod 

hladinu. [4] 

Rotační klecové reaktory pracují na stejném principu, jak již bylo uvedeno výše, s tím že 

nosičem biomasy jsou v tomto případě segmenty uzavřené v otáčejícím se tělese klece. [4] 

Reaktory s kombinovanou kultivací biomasy 

Nosič bimasy je v tomto případě instalován mimo aktivační nádrž, nebo proudí společně 

s čištěnou odpadní vodou. 

Anaerobní systémy čištění odpadních vod [4] 

Anaerobní baktérie při tomto procesu využívají jako konečný akceptor elektronů, při tzv. 

anaerobní respiraci, NO3
-
, NO2

-
, SO4

-
, atd. 

Při anaerobním rozkladu probíhají čtyři dílčí fáze: 

 první fáze – hydrolýza, 

 druhá fáze – acidogeneze, 

 třetí fáze – acetogeneze, 

 čtvrtá fáze – metanogeneze. 

V rámci těchto čtyř fází probíhá devět metabolických fází, které závisí jedna na druhé 

svými substráty a metabolickými produkty. 

Hydrolýza – rozklad makromolekulárních látek na látky nízkomolekulární pomocí 

extracelulárních enzymů fermentačních baktérií. 

Acidogeneze – rozklad produktů hydrolýzy na jednodušší látky. Produktem jsou především 

CO2, H2, alkoholy a fenoly. 

Acetogeneze – rozklad produktů acidogeneze především na molekulární vodík, oxid 

uhličitý, kyselinu mravenčí, atd. 

Metanogeneze – rozklad produktů acetogeneze za současné spotřeby molekulárního 

vodíku, který inhibuje činnost acetogenních mikroorganismů a produkce metanu, který 

tvoří podstatnou část technicky využívaného produktu z celého procesu anaerobního 

čištění, kterým je tzv. bioplyn. 
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Z pohledu požité technologie se anaerobní reaktory rozlišují na dvě základní skupiny, a to: 

 s biomasou v suspenzi, 

 s imobilizovanou biomasou. 

Anaerobní reaktory s biomasou v suspenzi [4,8,9] 

Hlavním principem funkce v současnosti provozovaných anaerobních reaktorů je proces 

anaerobní aktivace, který spočívá v recirkulaci pomalu rostoucí anaerobní biomasy, 

separované z odtékající vody, zpět do uzavřené aktivační nádrže anaerobního reaktoru. 

Hlavními zástupci této technologie jsou: 

 anaerobní reaktor s prouděním čištěné odpadní vody přes kalový mrak zdola nahoru 

(UASB), 

 membránový anaerobní reaktor (MARS), který využívá k separaci biomasy z vyčištěné 

vody ultrafiltraci, která probíhá v separátoru, zařazeném za reaktorem. 

 

Obr.2.17. Schematické znázornění anaerobního biologického reaktoru typu UASB. [16] 

Anaerobní reaktory s imobilizovanou biomasou [4,8,9] 

Vysoko zatěžované reaktory využívají anaerobní aktivaci. Anaerobní reaktory 

s imobilizovanou biomasou se principiálně velmi podobají aerobním reaktorům 

s imobilizovanou biomasou. 
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Tyto anaerobní reaktory se dělí z hlediska imobilizace biomasy, resp. použité náplně 

kolony, na reaktory: 

 s pevnou náplní s průtokem zdola nahoru, 

 s pevnou náplní s průtokem shora dolů, 

 s náplní ve vznosu, 

 s pohyblivou náplní, 

 s granulovanou biomasou a interním separátorem biomasy a plynu, 

 s granulovanou biomasou a externím separátorem biomasy a plnu, 

 přepážkové reaktory. 

 

Obr.2.18. Schematické znázornění anaerobního biologického trubkového reaktoru s volně 

loženou náplní a průtokem shora dolů. [4] 

P – přítok, O – odtok, BP – bioplyn, R – recirkulace, V - vypouštění 

2.2.4 Fyzikálně - chemické způsoby čištění odpadních vod 

Odstraňování dusíkatého znečištění 

 Oxidace chlórem 

 Stripování 

 Iontová výměna 
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Odstraňování fosforu 

Fyzikálně-chemický způsob odstraňování fosforu 

Spočívá především v užití procesů koagulace-flokulace s následnou sedimentací, flotací 

nebo filtrací. [10] 

Používané koagulanty [10]: 

Al2(SO4)3 – Síran hlinitý 

Fe2(SO4)3 – Síran železitý 

FeCl3 - Chlorid železitý 

AlCl3 – Chlorid hlinitý 

atd. 

Biologický způsob odstraňování fosforu 

Princip biologického odstraňování fosforu spočívá ve střídání anaerobního a aerobního 

prostředí v reaktoru. V aktivovaném kalu se vyskytující poly-P baktérie (např. 

Acinetobacter/Moraxella), které pak při přechodu z aerobního do anaerobního prostředí 

akumulují ve svých buňkách více ortofosforečnanu, které přeměňují na zásobní látky 

(polyfosforečnany), než původně uvolnili v aerobním prostředí. [10] 
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2.2.5 Terciární čištění – dosazovací nádrže 

Dosazovací nádrže jsou zařazovány úsek biologického, případně fyzikálně-chemického 

čištění (koagulace), na čistírnách odpadních vod. Konstrukčně jsou tyto nádrže principiálně 

stejné jako nádrže usazovací, viz. kap. 2.2.2 – Usazovací nádrže. 

 

Obr.2.19. Schéma kruhové dosazovací nádrže s horizontálním průtokem a pevným mostem, 

firmy KUNST spol. s r.o. [13] 

2.2.6 Kalové hospodářství 

Kalové hospodářství biologické čistírny odpadních vod se skládá z následujících 

technologických částí [4,8,9]: 

 Zahušťování kalů 

 Odvodňování kalů 

 Stabilizace kalů 

 Likvidace kalů 

Zahušťování kalů 

Zahušťování kalů probíhá v sedimentačních nádržích na cca. 3 % podíl sušiny 

v zahuštěném kalu. Stejné konstrukce jako u usazovacích nádrží v případě primárního 
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stupně čištění surových odpadních vod. Dalšími možnostmi odvodňování kalů je flotace, 

odstřeďování v dekantačních ostředivkách nebo zahušťování pomocí sítopásových lisů. 

[4,8,9] 

Odvodňování kalů 

Hlavním účelem odvodňování kalů je odstranění zbývající volné vody na co možná 

nejmenší podíl, tak aby měl odvodněný kal „rýpatelnou“ konzistenci, která umožňuje 

snadnou manipulaci a snižuje náklady na dopravu. [4,8,9] 

Rozlišuje se několik základních technicko-technologických způsobů odvodňování kalů, a 

to [4,8,9]: 

 Flotace 

 Dekantační odstředivky 

 Hydraulické kalolisy 

 Sítopásové lisy 

Všechny výše uvedené způsoby vyžadují aplikaci koagulantu. 

 

Obr.2.20. Dekantační odstředivka firmy První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. [19] 

 

Obr.2.21. Schematické znázornění sítopásového kalolisu. [17] 
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Stabilizace kalů 

Stabilizace kalů se provádí z důvodu odstranění hygienické závadnosti kalů vzniklých po 

odvodnění, respektive odstranění patogenní mikroorganismů, které čistírenské kaly mohou 

potencionálně obsahovat. 

Technologické rozdělení způsobů stabilizace kalů [8,9,17]: 

 aerobní stabilizace (vyhnívání v provzdušňované nádrži) 

 anaerobní stabilizace (vyhnívání v nádrži bez přístupu vzduchu) 

 chemická stabilizace (chlórování) 

 prestabilizace (před odvodněním kalu, se dávkuje Ca(OH)2 nebo CaO) 

 poststabilizace (dávkování CaO do odvodněného kalu) 

 Pasterizace 

 sušení 

Likvidace kalů 

Likvidace kalů musí být prováděna dle příslušné vyhlášky, např. skládkováním, 

spalováním, kompostování, nebo za přesně vyhláškou stanovených podmínek může být kal 

použit k hnojení. 
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3. Základy výpočtů hydrauliky ČOV 

1) Stanovení přítoků na čistírnu odpadních vod dle ČSN 75 6401 [20]: 

QB – průměrný denní přítok balastních vod (dešťový průtok) [m
3
*h

-1
] 

Q24,m – průměrný denní přítok splaškových (městských) odpadních vod [m
3
*h

-1
] 

Q24,p – průměrný denní přítok průmyslových odpadních vod [m
3
*h

-1
] 

kd – součinitel denní nerovnoměrnosti [-] 

kh – součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti [-] 

kd,p – součinitel denní nerovnoměrnosti pro průmyslové odpadní vody 

          (určuje se v závislosti na provozech jednotlivých průmyslových podniků) [-] 

kh,p – součinitel hodinové nerovnoměrnosti pro průmyslové odpadní vody 

          (určuje se v závislosti na provozech jednotlivých průmyslových podniků) [-] 

a) Průměrný bezdeštný denní přítok na čistírnu odpadních vod: 

Q24 = Q24,m + Q24,p + QB [m
3
*h

-1
] 

b) Maximální bezdeštný denní přítok na čistírnu odpadních vod: 

Qd = Q24,m * kd + Q24,p * kd,p + QB [m
3
*h

-1
] 

c) Maximální bezdeštný hodinový přítok na čistírnu odpadních vod: 

Qh = (Q24,m * kd * kh + Q24,p * kd,p + QB) / 24   [m
3
*h

-1
] 

Qd = (Q24,m * kd + Q24,p * kd,p * kh,p + QB) / 24   [m
3
*h

-1
] 

Za maximální bezdeštný hodinový přítok se uvažuje ten, který vychází větší. 

2) Hrubé předčištění – česle [5]: 

Při výpočtu česlí je jedním z hlavních parametrů hydraulická tlaková ztráta na česlích, 

vyjádřená jako ztrátová výška. 

α – úhel sklonu česlí měřený od horizontální roviny [°] 

β – součinitel odporu proti průtoku daného tvaru česlice [-] 

b1 – šířka česlice 

b2 – šířka průliny mezi česlicemi 
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vpr – průřezová rychlost v přívodním žlabu [m*s
-1

] 

g – gravitační zrychlení [m*s
-2

] 

Tlaková ztráta na česlích 

hč = β * (b1 / b2)
4/3

 * [vpr² / (2*g)] * sinα [m] 

3) Primární stupeň čištění – horizontální lapák písku [5]: 

Sh – plocha hladiny lapáku písku [m
2
] 

n – počet lapáků písku [-] 

Qmax – maximální hodinový přítok [m
3
*h

-1
] 

S – průřezová plocha lapáku písku [m
2
] 

L – délka nádrže lapáku písku [m] 

vmax – maximální průtoková rychlost [m*s
-1

] 

a) Povrchové hydraulické zatížení: 

v = Qmax / (Sh * n) [m
3
*m

-2
*h

-1
, m*h

-1
] 

b) Optimální průřezová rychlost v lapáku písku: 

vpr = Qmax / (S * h) 

c) Doba zdržení čištěné odpadní vody v lapáku písku 

Θ = L / vmax [s] 

4) Primární stupeň čištění - horizontální lapák písku [5]: 

n – počet horizontálních lapáků písku [-] 

V – objem usazovacího prostoru vertikálního lapáku písku [m
3
] 

Qmax – maximální průtok [m
3
*s

-1
] 

Doba zdržení 

Θ = (n * V) / Qmax [s] 
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5) Primární stupeň čištění – horizontální usazovací nádrže [5]: 

Vs – objem usazovacího prostoru [m
3
] 

Q – návrhový průtok [m
3
*h

-1
] 

η – hydraulická účinnost nádrže [-] 

Sh – plocha hladiny usazovací nádrže [m
2
] 

X – koncentrace kalové sušiny [kg*m
-3

] 

a) Doba zdržení 

Θ = (Vs * η) / Q [h] 

b) Hydraulické povrchové zatížení: 

v = Q / Sh [m
3
*m

-2
*h

-1
] 

c) Povrchové látkové zatížení: 

BA = X * v [kg*m
-2

*h
-1

] 

6) Primární stupeň čištění - štěrbinové nádrže [5]: 

Vs – objem usazovacího prostoru [m
3
] 

Q – návrhový průtok [m
3
*h

-1
] 

η – hydraulická účinnost nádrže [-] 

Sh – plocha hladiny usazovací nádrže [m
2
] 

a) Doba zdržení 

Θ = (Vs * η) / Q [h] 

b) Hydraulické povrchové zatížení: 

v = Q / Sh [m
3
*m

-2
*h

-1
] 
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7) Základní parametry aktivace [5]: 

a) Doba zdržení 

Qo – přítok do aktivační nádrže [m
3
*hod

-1
] 

V – objem nádrže [m
3
] 

Θ = V / Qo [hod.] 

b) Objemové zatížení 

So – koncentrace substrátu v čištěné odpadní vodě (BSK5, CHSK)  

       [kg BSK5
-1

*m
-3

, kg CHSK5
-1

*m
-3

] 

Bv = (24 * So) / Θ [kg*m
-3

*den
-1

] 

c) Zatížení kalu 

X – koncentrace sušiny kalu v aktivační nádrži [kg*m
-3

] 

Bx = Bv / X [kg*kg
-1

*den
-1

] 

d) Stáří kalu v aktivační nádrži 

Xw – koncentrace sušiny v přebytečném kalu [kg*m
-3

] 

Qw – objem přebytečného kalu [m
3
*hod

-1
] 

X2 – koncentrace suspendovaných látek na odtoku z dosazovací nádrže [kg*m
-3

] 

Θx = (X * V) / {24 * [Xw * Qw + X2 * (Qo – Qw)]} 
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4. Teoretický rozbor a charakterizace systému zpracování 

odpadních vod dotčené lokality 

4.1 Popis stávajícího odkanalizovaní dotčené lokality 

Stávající odkanalizovaní návštěvnické části zoologické ZAHRADY OSTRAVA se sestává 

z jednotné kanalizace tří hlavních kanalizačních řadů (A,B,C), jenž ústí do společné sběrné 

šachtice, umístěné před stávajícím biologický septikem Sm10, který slouží k zachycení 

splaveni, plavenin a částečnému snížení biologického zatížení stávajícího biologického 

sekvenčního reaktoru (SBR). 

Okolo biologického septiku Sm10 je uloženo obtokové potrubí, které slouží k převedení 

dešťových průtoků na čistírnu odpadních vod, a tím snížení hydraulického zatížení 

biologického septiku, což se však negativně projevuje na hydraulickém zatížení a účinnosti 

vlastní biologické čistírny odpadních vod. 

4.2 Biologická čistírna odpadních vod 

Samotná biologická čistírna odpadních vod pracuje na principu biologického sekvenčního 

reaktoru (SBR). Tento reaktor se skládá z monolitické betonové nádrže, bezpečnostního 

přepadu před přepadovou komorou, kalového čerpadla a povrchového aerátoru SIGMA-

BSK-GIGANT poháněného elektromotorem typu AP 123 M-4 o výkonu 7,5 kW. 

 

Obr.4.1. Schéma stávající biologické čistírny odpadních vod. [19] 
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5. Návrh řešení centrální čistírny odpadních vod v zájmovém 

území 

5.1 Základní technické údaje 

 Název stavby: 

Centrální čistírna odpadních vod 

 Druh stavby 

Renovace centrální čistírny odpadních vod 

 Katastrální území: 

Slezská Ostrava 

Okres: Ostrava 

Kraj: Moravskoslezský 

 Typ dokumentace: 

Návrhová dokumentace 

 Správce: 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA příspěvková organizace 

5.2 Úvod 

Uvedená dokumentace slouží jako podklad ke studii nového řešení likvidace odpadních 

vod na centrální čistírně odpadních vod v ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ OSTRAVA 

příspěvkové organizaci. 

Praktická část této práce má za úkol tři hlavní cíle, vytvořit návrh čistírny, provést 

výpočetní kontrolu návrhu a vytvořit podkladovou návrhovou dokumentaci k tomuto 

řešení.  

V prvním opěrném bodě jde především o návrh alternativního a provozně levnějšího 

způsobu čištění odpadních vod na centrální čistírně v zoologické zahradě, který bude 

odpovídat současným technologickým a technickým zvyklostem a požadavkům. 

Druhý opěrný bod je zaměřen především na stanovení hydraulických parametrů 

v klíčových úsecích návrhového řešení s předpokládaným použitím výpočetního systému 

ANSYS a kontroly účinnosti návrhového řešení vlastního biologického reaktoru. 

Ve třetím opěrném bodě jde především o vizualizaci předchozích výsledků za použití 

standardního projekčního softwaru AutoCAD a ProEngeneer. 
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Návrh renovace centrální čistírny odpadních vod je proveden s ohledem na stávající 

koncepci čištění odpadních vod na centrální čistírně, při současné minimalizaci zásahů do 

stavební části odkanalizování a objektů čistírny odpadních vod. 

Návrh rekonstrukce centrální čistírny odpadních vod se skládá ze tří částí, a to: 

 oprava a vyčištění jednotné kanalizační sítě, 

 snížení hydraulického zatížení biologické čistírny odpadních vod, 

 přestavba stávajícího SBR reaktoru. 

Obsahem první části by mělo být především provedení vyčištění kanalizační sítě od 

sedimentů a kořenového patra okolní vegetace a následné provedení kamerových zkoušek 

s vyhodnocením stávající situace a návrhy možných řešení. 

Obsahem druhé části tohoto návrhu je vybudování odlehčovací komory na stoce A 

s přiřazenou retenční nádrží na dešťové vody. S retenční nádrží pak proto, aby nedocházelo 

k přenášení fekálního znečištění, z provozované jednotné stokové sítě, do níže položených 

rekreačních a rybolovných rybníků propojených místní vodotečí Korunkou. 

Účelem přestavby SBR reaktoru, jenž je poslední částí tohoto návrhu, je především snížení 

provozních nákladů se zachováním co možná nejvyšší účinnosti čištění odpadních vod. 

5.3 Zadání 

5.3.1 Specifikace přitékajících odpadních vod na centrální čistírnu 

Povolené hodnoty přítoku na čistírnu odpadních vod dle integrovaného povolení 

k nakládání s vodami č. 1587/06: 

- Teoretický maximální počet napojených ekvivalentních obyvatel EO – 700 

- Maximální povolený bezdeštný objemový průtok – 25 l/s 

- Maximální povolený měsíční průtok – 5 208 m³/měsíc 

- Maximální povolený roční průtok – 62 500 m³/rok 

Povolené množství vypouštěného zbytkového znečištění dle integrovaného povolení 

k nakládání s vodami č. 1587/06: 

- Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) – 1,8750 t/rok 

- Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) – 7,8125 t/rok 

- Nerozpuštěné látky (NL) – 2,1875 t/rok 



Ondřej Michálek: Projektový návrh systému čištění odpadních vod v Zoologické zahradě 

Ostrava 

2013 41 

Emisní limity odtoku z čistírny odpadních vod dle integrovaného povolení 

k nakládání s vodami č. 1587/06: 

 

ukazatel 
přípustná koncentrace 

p (mg/l) 

maximální přípustná koncentrace 

m (mg/l) 

BSK5 30 60 

CHSKCr 125 180 

NL 35 70 

Skutečný stav přítoku na čistírnu odpadních vod: 

- Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) – 101,6 mg/l 

- Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) – 209,5 mg/l 

- Nerozpuštěné látky (NL) – 108,1 mg/l 

- Amoniakální dusík (N-NH4) – 15,7 mg/l 

- Celkový fosfor (P) – 2,4 mg/l 

- Maximální objemový průtok (splašky + dešťový odtok) – 162,6 l/s 

- Průměrný bezdeštný objemový průtok – 0,5 l/s 

- Průměrný dlouhodobý objemový průtok (splašky + dešťový odtok) – 1,05 l/s 

- Maximální měsíční objemový průtok – 9 188 m³/měsíc 

- Minimální měsíční objemový průtok – 559,7 m³/měsíc 

- Průměrný měsíční objemový průtok – 2 964,1 m³/měsíc 

Skutečné průměrné koncentrace zbytkového znečištění v odtoku z čistírny odpadních 

vod: 

 

ukazatel hodnota (mg/l) 

BSK5 13,3 

CHSKCr 31,3 

NL 19,9 

N-NH4 1,5 

P 0,2 
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5.4 Popis funkce návrhové koncepce čistírny odpadních vod 

A. Snížení hydraulického zatížení biologické čistírny odpadních vod 

Směr - retenční nádrž 

Vzhledem k velkým rozdílům mezi maximálními a minimálními průtoky stokovou sítí a 

s ohledem na to, že se jedná o jednotnou stokovou soustavu, bylo primárním cílem nového 

návrhu, snížení hydraulického zatížení biologické čistírny odpadních vod. Z tohoto důvodu 

jsou dešťové průtoky odváděny pomocí odlehčovací komory do retenční dešťové nádrže, 

odkud jsou v závislosti na aktuálních přítocích do centrální čistírny odpadních vod, 

přečerpávány kalovým čerpadlem do šachtice Š3 (kanalizační stoka A). V případě, že 

dešťový průtok překročí průtokovou kapacitu odlehčovací komory, dojde k zvýšení 

hladiny v rozdělovací šachtici Š22 (kanalizační stoka A), z důvodu vzdutí a zaplavení 

vtoku potrubí přivádějícího odpadní vodu do odlehčovací komory a tím výraznému nárůstu 

hydraulického odporu působícího proti proudění odpadní vody. V závislosti na tomto 

zvýšení hladiny a nárůstu hydrostatického tlaku v kombinaci s hydrodynamickým tlakem 

proudící vody, dojde k vzniku přetlaku a odtoku odpadní vody z šachtice Š22 přímým 

odlehčovacím kanalizačním potrubím světlosti DN300, do šachtice Š1 (kanalizační stoka 

D), která je předřazená před retenční nádrží. Z této šachtice pak voda pokračuje potrubím 

světlosti DN600 do retenční nádrže. 

Jestliže dojde, za extrémních průtokových stavů, např. za povodní, k naplnění retenční 

nádrže, přepadá voda přes bezpečnostní přepad umístěný na opačném konci nádrže do 

odtokového kanálu a pokračuje směrem do místního rybníka, v areálu zoologické zahrady. 

Směr – biologická čistírna odpadních vod 

Před odtokovým potrubím na čistírnu odpadních vod je instalováno jednoduché stavítko, 

které má dvě základní funkce. 

Prvním a zároveň hlavním úkolem výše zmíněného stavítka je regulace a zrovnoměrnění 

přítoku čištěné odpadní vody na centrální čistírnu odpadních vod. Stavítko je stabilně 

nastaveno tak, aby zakrývalo 3/4 kanalizačního potrubí. V tomto nastavení základní polohy 

je z důvodu minimalizace nebezpečí ucpání mezery prostoru pro odtok odpadních vod 

směrem na čistírnu, za běžných průtoků, kdy nemá proudící voda dostačenou kinetickou 

energii pro transport splavenin a tím dochází k jejich akumulaci v prostoru před stavítkem. 

Další funkcí tohoto stavítka je uzavření kanalizačního potrubí v případě havárie a úniku 

nebezpečných látek v oblasti položené výše na kanalizační síti a jejich odvedení přepadem 

do retenční nádrže, odkud mohou být posléze odčerpány a zlikvidovány v závislosti na 

druhu znečišťující látky. 

V případě havarijních nebo rizikových průtoků může obsluha manuálně, nebo pomocí 

elektropohonu stavítko uzavřít a tím odstavit celou část níže položené kanalizační stoky. 

K uzavření stavítka může dojít manuálně, poučenou obsluhou čistírny, v závislosti na 

aktuálním nadměrném průtoku, nebo pokud je tento průtok v závislosti na klimatických 

podmínkách očekáván. V případě že je stavítko poháněno elektropohonem v kombinaci 



Ondřej Michálek: Projektový návrh systému čištění odpadních vod v Zoologické zahradě 

Ostrava 

2013 43 

s plovákovým hladinovým snímačem, který bude umístěn v ocelové chráničce (trubce) 

přímo v odlehčovací komoře, dojde k automatickému uzavření vtoku při překročení spínací 

hladiny hladinového snímače, viz obrázek 6.1.. K dosažení spínací hladiny dochází při 

překročení maximálních objemových průtoků daných nastavením výchozí polohy stavítka 

a hydraulickým odporem odlehčovací komory. 

B. Biologická čistírna 

Nové řešení biologické čistírny odpadních vod respektuje původní koncepci sekvenčního 

reaktoru SBR za použití efektivnějšího způsobu aerace. 

Při vstupu na čistírnu odpadních vod nejdříve odpadní voda prochází objektem jemných 

česlí, kde se zachytí poslední zbytky hrubší frakce transportovaných splavenin. Jemné 

česle zároveň slouží jako mechanická ochrana čistírny v případě odstavení předřazeného 

Sm septiku. Následně voda přepadá do malé akumulační nádrže, ve které zůstává do doby 

ukončení pracovního cyklu biologického sekvenčního reaktoru (SBR) a následně je 

pomocí kalového čerpadla přečerpána v požadovaném množství (viz. kap. 5.5.5., část A) 

do biologického sekvenčního reaktoru. 

V první nitrifikační fázi, po dosažení předdefinované provozní hladiny v SBR reaktoru, 

vyšle plovákový hladinový snímač signál řídící jednotce, která uvede v činnost 

mikrobublinné aerátory a současně spustí čerpací kolo. Tím dochází, na základě 

Bernouliho rovnice kontinuity toku, k cirkulaci čištěné odpadní vody v nádrži okolo 

instalované středové lamely. Proudící voda sebou současně unáší mikrobublinky vzduchu 

z aerátorů. Díky tomu jevu je koncentrace kyslíku v nádrži rovnoměrnější a vzduch 

vháněný přes aerační elementy současně urazí ve vodě delší dráhu než při standardním 

způsobu mikrobublinné aerace, čímž by mělo dojít ke zvýšení využití vháněného vzduchu, 

resp. kyslíku, při zachování stejného dodávaného množství. Při tomto procesu se dostávají 

vločky aktivovaného kalu do částečné suspenze, čímž dochází k lepšímu využití látek 

přitékajících v odpadní vodě. V neposlední řadě, pak cirkulace, ve spojení s dostatečným 

množstvím vháněného vzduchu minimalizuje případné riziko bytnění aktivovaného kalu. 

Po uplynutí přednastavené doby aerace řídící jednotka uzavře přívod vzduchu a zastaví 

otáčení čerpacího kola, čímž se sekvenční reaktor dostává do druhé fáze, při které dochází 

k denitrifikaci a současné sedimentaci kalu. 

Po uplynutí časové sekvence druhé fáze nastává fáze odčerpávání předčištěné odpadní 

vody, v objemu stanoveném programováním řídící jednotky, do přepadové komory, ze 

které odtéká voda potrubím světlosti DN300 do místní vodoteče Korunky a pokračuje dále 

do soustavy rybníků nacházejících se v areálu zoologické zahrady. 

C. Kalové hospodářství 

K odčerpávání usazeného kalu ze sběrného žlabu před přepadovou komorou reaktoru je 

použito přenosné kalové čerpadlo. Kal se přečerpává do sousedící akumulační jímky, ze 

které je podle potřeby provozovatele odčerpáván a odvážen k likvidaci u externího 

dodavatele, stanoveného provozovatel zařízení. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na 

snížení nákladů na realizaci projektu a předpokládané nízké produkci přebytečného kalu 

určeného k dalšímu zpracování. 
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V případě požadavků provozovatele lze dovybavit čistírnu odpadních vod jednoduchým 

míchacím zařízením, dekantační odstředivkou, nebo šnekovým lisem a uskladňovacím 

prostorem pro odvodněný kal. 

V případě dovybavení čistírny dekantační odstředivkou by byl zahuštěný kal, po odsazení 

a odčerpání přebytečné kalové vody zpět do reaktoru, čerpán do dekantační odstředivky a 

se současným dávkováním koagulantu. Odstředěná kalová voda by byla odváděna zpět do 

reaktoru a odvodněný kal by byl dopravován šnekovým dopravníkem, za současné 

hygienizace přídavkem CaO, do akumulačního prostoru mimo objekt čistírny odpadních 

vod. 

Při odvodňování kalu šnekovým lisem bude před tento lis předřazena malá akumulační 

nádrž, do které bude dávkován koagulant při současném promíchávání objemu nádrže. 

Poté bude následovat stejný technologický postup, jak již bylo zmíněno výše. 

5.5 Výpočet návrhového řešení 

Výpočet návrhového řešení úpravy čistírny odpadních vod je rozdělen do tří základních 

výpočetních celků, a to: 

 odlehčovací komory, 

 retenční nádrže, 

 biologické čistírny odpadních vod. 

Snížení hydraulického zatížení biologické čistírny odpadních vod 

Snížení hydraulické zatížení biologické čistírny odpadních vod je provedeno pomocí 

odlehčovací komory s předřazenou rozdělovací šachticí pro případ extrémních dešťových 

průtoků. Oba tyto objekty, jak rozdělovací šachtice Š22 (stoka A), tak odlehčovací komora, 

jsou pak napojeny na retenční (vyrovnávací) dešťovou nádrž přes šachtici Š1 (stoka D), 

viz. obr. 8.2. 

Zvýšení technologické a energetické účinnosti biologické čistírny odpadních vod 

Zvýšení účinnosti biologické čistírny odpadních vod je provedeno renovací 

technologického vybavení a změnou prostorového uspořádání biologické čistírny. 
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5.5.1 Odlehčovací komora 

Výpočet odlehčovací komory 

Výpočet odlehčovací komory je zaměřen na základní matematický výpočet uvažovaného 

řešení a matematicko-fyzikální model proudění vody v odlehčovací komoře, uvedený v 

kapitole 5.5.4.. 

Vstupní výpočtové hodnoty: 

Qp = 46,633 m
3
*d

-1
 – průměrný denní bezdeštný průtok - měření 

Qmin = 0,000201887 m³*s
-1

 – minimální bezdeštný průtok – měření 

Qmax = 0,43475 m³*s
-1

 - maximální průtok - při dešti vztažený k redukované intenzitě 

5minutového deště s periodicitou p = 0,5 a redukované ploše povodí, viz. kap. 5.5.5., bod 4 

(maximální reálný objemový průtok vycházející z kapacity úseku kanalizačního potrubí 

Qmax = 0,1992 m*s
-1

  bezpečnost k = 2,2) 

Hmax = 0,5 m - maximální výška hladiny vody ve žlabu - zvoleno 

Hmin = 0,3 m - minimální výška hladiny vody ve žlabu - zvoleno 

H1 = 0,5 m - bezpečnostní výška nad maximální hladinou vody ve žlabu (0,5m až 1m) [5] 

B1 = 0,8 m - šířka žlabu na vtoku - zvoleno 

i = 1,5 ‰ - sklon přívodního žlabu - zvoleno 

vč = 1 m/s - maximální doporučená průtoková rychlost mezi česlicemi [5] 

b1 = 0,01 m - šířka česlice - zvoleno 

b2 = 0,08 m - šířka mezer mezi česlicemi - zvoleno 

β = 2,42 - součinitel odporu proti průtoku daného tvaru česlice [5] 

α = 45 ° sklon česlic - zvoleno 

α2 = 20 ° - zúžení žlabu - zvoleno 

vz2 = 0,0003 m*rok
-1

 - objem shrabků zachycených na hrubých česlích na 1 EO [5] 

 



Ondřej Michálek: Projektový návrh systému čištění odpadních vod v Zoologické zahradě 

Ostrava 

2013 46 

 

 

 

Obr.5.1. Rozměrové schéma pro výpočet česlí. 

Výpočet [5]: 

1) Průtočná plocha mezer Sč: 

Sč = Qmax / vč    

Sč = 0,44 m² 

2) Celková šířka mezer Lm: 

Lm = Sč / Hmax    

Lm = 0,87 m   

Zvolena celková šířka mezer Lm = 1 m. 
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3) Počet česlí nč:     

o počet mezer mezi čelicemi nm: 

nm = Lm / b2    

nm = 12,5  

Zvolen celkový počet mezer mezi česlicemi nm = 13. 

o počet česlic nč: 

nč = nm - 1    

nč = 12 

4) Šířka žlabu osazeného česlemi B:    

B = nč * b1 + nm * b2    

B = 1,16 m  

Šířka žlabu s ohledem na technologii výstavby zvolena B = 1m.  

5) Průřezová plocha žlabu S:    

S = B * Hmin 

S = 0,30 m²   

6) Minimální průtoková rychlost ve žlabu vmin:   

vmin = Qmin / S 

vmin = 1,45 m*s
-1

 

7) Průřezová rychlost vpr: 

vpr = Qmax / S 

vpr = 0,87 m*s
-1

 

8) Ztrátová výška na česlích podle Kischnera hč:    

hč = β * (b1 / b2)
4/3

 * [vpr² / (2*g)] * sinα  

hč = 0,004 m 
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9) Celková konstrukční výška žlabu H: 

H = Hmax + H1 

H = 1,00 m    

10) Rozměr L1: 

L1 = (B - B1) / (2*tgα2) 

L1 = 0,30 m 

11) Rozměr L2,4:        

L2,4 = 0,20 m 

Zvolena délka L2 = 0,2 m. 

12) Rozměr L3: 

L3 = H * tgα 

L3 = 1,00 m 

13) Celková délka žlabu s česlemi L: 

L = L1 + L2 + L3 + L4 

L = 1,7 m 

14) Počet EO1 vztažený k průměrnému průtoku: 

EO1 = Qp / 160 

EO1 = 292  

15) Objem shrabků Vsh: 

Vsh = EO * vz2 

Vsh = 0,087 m³*rok
-1 
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Popis navrhovaného řešení 

 

Obr.5.2. Schéma návrhového provedení odlehčovací komory. 

1 – těleso odlehčovací komory, 2 – přítok do odlehčovací komory, 3 – odtok na ČOV, 4 – 

odtok na retenční nádrž, 5 – hrubé česle, 6 – stavítko, 7 – odrazový plech 
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Obr.5.3. Model odlehčovací komory. 

Odlehčovací komora se sestává z hrubého předčištění v podobě hrubých česlí, uzavíracího 

stavítka před odtokovým potrubím na čistírnu odpadních vod a přepadové komory před 

odtokem do retenční dešťové nádrže. Vlastní těleso odlehčovací komory je provedeno 

z železobetonu B170. Povrchová úprava vnitřních stěn komory je provedena 

hydroizolačním nástřikem EAL-15. 

Odpadní voda je do odlehčovací komory přiváděna z šachtice Š22, kanalizační stoky A, 

prefabrikovaným betonovým potrubím světlosti DN300 (typ: TBH-Q30/250, dodavatel: 

Prefa Brno a.s., vyrobeno dle ČSN EN 1916). Potrubí je uloženo na vrstvě hutněného písku 

tloušťky 200mm, obsyp je proveden hutněným pískem do výšky 150mm nad potrubí a 

zásyp je proveden vykopanou zeminou, hutněnou dle ČSN 736701. 

Splašková voda je na čistírnu odpadních vod odváděna taktéž betonovým potrubí světlosti 

DN300, téhož typu i dodavatele, a napojuje se na původní stokovou síť provedenou 

z betonových trub světlosti DN300. Uložení potrubí je pak provedeno stejně jako u 

přívodního potrubí. 

Před odtokovým potrubím na čistírnu odpadních vod je osazeno jednoduché ocelové 

stavítko, vlastní výroby. Stavítko je provedeno jako celokovová konstrukce z profilů a 

plechů materiálu S355J2G3. Proti korozi je celý povrch stavítka chráněn žárovým 

pozinkováním. Jako těsnění je použit O-kroužek z materiálu EPDM (typ: OR8045000, 

dodavatel: Bushan & Shamban). Pohon stavítka může být proveden ručně, nebo pomocí 

elektropohonu v kombinaci s plovákovým snímačem hladiny. 

Odpadní voda odtékající z přepadové komory do retenční nádrže je také odváděna 

betonovým potrubím světlosti DN300, téhož typu i dodavatele, přičemž toto potrubí ústí do 

šachtice Š1, kanalizační stoky D, odkud je pomocí betonového potrubí světlosti DN600 

odváděna do retenční nádrže. Uložení potrubí je provedeno stejně, jako u výše zmíněného 

přívodního potrubí. 

Hrubé česle jsou vyrobeny jako svařovaná ocelová konstrukce a opatřeny ochranným 

nátěrem proti korozi. Šířka průlin mezi česlicemi je 80mm. 
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5.5.2 Retenční nádrž 

Výpočet retenční nádrže 

Matematický výpočet retenční nádrže se zabývá stanovením minimálního akumulačního 

objemu retenční nádrže dle ČSN 75 6261 na 15 minutový déšť s periodicitou 0,5. [21] 

Vstupní výpočtové hodnoty: 

r = 2 – stupeň retence území [3] 

φ = 0,75 – součinitel povrchového odtoku [3] 

l = 50 m – doporučená vzdálenost mezi nejodlehlejším bodem a kanalizační vpustí 

                     (příp. odtokovým žlabem) [3] 

v = 0,25 m*s-1 – doporučená výpočtová rychlost povrchového odtoku [3] 

td = 15 min – doba dotoku odpadní vody z nejvzdálenějšího bodu stokové sítě [4] 

Ψ1 = 0,8 – součinitel odtoku – zpevněné plochy – sklon 1 až 5% 

Ψ2 = 0,15 – součinitel odtoku – sady, hřiště – sklon 1 až 5% 

Ss1 = 2 ha – plocha povodí stoky měřená horizontálně - zpevněné plochy 

Ss2 = 5 ha – plocha povodí stoky měřená horizontálně - plochy výběhů 

Qo = 1,05 l*s-1 – volený odtok z dešťové nádrže na ČOV 

                           (= průměrný dlouhodobý přítok na ČOV) 
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1) Intenzity dešťových srážek s periodicitou 0,5 [1]: 

 

t [min.] 5 10 15 20 30 40 60 90 120 

q [l*s
-1

*ha
-1

] 293 204 157 128 95,7 77,1 56,1 40,8 32,4 

Tab.5.1. Tab. neredukovaných intenzit dešťových srážek pro Ostravu s periodicitou 0,5. 

2) Výpočet redukované intenzity dešťových srážek [21]: 

 Vypočtené hodnoty redukované intenzity dešťových srážek: 

t [min] 5 10 15 20 30 40 60 90 120 

qr [l*s
-1

*ha
-1

] 195 145 121 102 78 65 49 36 32,4 

Tab.5.2. Tab. redukovaných intenzit dešťových srážek pro Ostravu s periodicitou 0,5. 

 Vypočtené hodnoty zkrácené doby působení dešťových srážek dané intenzity: 

t [min] 5 10 15 20 30 40 60 90 120 

tz [min] 0,15 4,49 8,84 13,19 22,02 30,90 48,74 75,77 102,95 

tr [min] 1,52 2,18 2,83 3,47 4,64 5,76 7,92 10,89 13,72 

tp [min] 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 

Tab.5.3. Tabulka vypočtených hodnot zkrácené doby působení dešťových srážek. 

Zkrácená doba působení dešťových srážek [21]: 

tz = t - (tr + tp) [min.] 

Retenční čas území [21]: 

tr = (r * t) / (φ * h) [min.] 

h – výška vodního sloupce srážek spadlých za dobu trvání deště t při dané intenzitě deště q 

[m] 

Čas povrchového přítoku ke kanalizační vpusti [21]: 

tp = l / (60 * v) [min.] 
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Obr.5.4. Výpočtový graf intenzit dešťových srážek v závislosti na čase. 

3) Výpočet specifického objemu retenční dešťové nádrže na 1 ha plochy povodí 

kanalizace [21]: 

 Vypočtené hodnoty specifického objemu dešťové nádrže na 1 ha plochy povodí 

kanalizace: 

t [min] 5 10 15 20 30 40 60 90 120 

Vs [m³*ha
-1

] 58,77  87,13 108,90 122,26 140,00 155,33 175,19 192,38 230,46 

Tab.5.4. Tabulka vypočtených hodnot specifických objemů retenční dešťové nádrže. 

Specifický objem dešťové nádrže [21]: 

Vs = 0,06 * qr * t - 0,06 * qo * [t - td (1 - qo / qr)] [m³*ha
-1

] 

Specifický odtok z dešťové nádrže na ČOV [21]: 

qo = Qo / Sr  

qo = 0,45   l*s
-1

*ha
-1 
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4) Potřebný objem retenční dešťové nádrže [21]: 

 Vypočtené potřebné objemy retenční dešťové nádrže: 

t [min] 5 10 15 20 30 40 60 90 120 

V [m³] 138 205 256 287 329 365 412 452 542 

Tab.5.5. Tabulka vypočtených objemů retenční dešťové nádrže. 

Potřebný objem dešťové nádrže [21]: 

V = Vs * Srs   [m³*ha
-1

] 

Redukovaná plocha povodí stoky [21]: 

Srs = (Ψ1 * Ss1) + (Ψ2 * Ss2)  

Srs = 2,35 ha 

Zvolen maximální potřebný objem nádrže V = 542 m³. 

5) Výpočet výšky vzdutí nad bezpečnostním přepadem retenční nádrže [7]: 

Pro zjednodušení výpočtu je zvolen přepad obdélníkového příčného průřezu. 

Q = m * b * √(2 * g) * h
2/3

   

h = ³√[Q² / (m² * b² * 2 * g)] 

h = ³√[(t * qr)² / (m² * b² * 2 * g)] 

h = 0,40 m 
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Popis navrhovaného řešení 

 

 

Obr.5.5. Schéma návrhového provedení retenční dešťové nádrže. 

1 – těleso retenční nádrže, 2 – přítok do retenční nádrže, 3 – odtokový kanál 

bezpečnostního přepadu do rybníka, 4 – bezpečnostní přepad, 5 – čerpadlo (Č1) 

 

 

Obr.5.6. Model retenční nádrže. 
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Retenční nádrž o objemu 800m³ je vybudována ze železobetonu B170. Nádrž je uložena na 

železobetonové základové desce o tloušťce 100mm, která je uložena na hutněném 

štěrkopískovém loži tloušťky 200mm. Stěny nádrže, vnitřní i vnější, jsou pak opatřeny 

hydroizolačním nátěrem EAL-15. 

Do nádrže přitéká dešťová (odpadní) voda ze šachtice Š1 stoky D betonovým potrubím 

světlosti DN600, jenž je uloženo na hutněném pískovém loži o tloušťce 200mm, obsyp je 

proveden hutněným pískem do výšky 150mm nad potrubím a zásyp je proveden 

vykopanou zeminou, hutněnou dle ČSN 736701. 

Dno nádrže je vyspádované směrem k bezpečnostnímu přepadu, o šířce 2000mm. 

Nádrž je osazena ponorným kalovým čerpadlem s maximální průtokovou kapacitou 15 l/s 

(dodavatel: SIGMA 1986 spol. s. r. o., typ: 80-GFHU-SZ). 

5.5.3 Rozdělovací šachtice Š22 stoky A, a sběrná šachtice Š1 stoky D 

Rozdělovací šachtice Š22 stoky A 

Rozdělovací šachtice je tvořena standardizovanými betonovými skružemi o vnitřním 

průměru 1000mm a tloušťkou stěny 120mm. Dno šachtice je vyrobeno na míru v závislosti 

na napojení kanalizační stoky B do kanalizační stoky A. Výpočet proudění v šachtici je 

proveden matematicko-fyzikálním modelováním v kapitole 5.5.4. . 

Sběrná šachtice Š1 stoky D 

Sběrná šachtice je tvořena standardizovanými betonovými skružemi o vnitřním průměru 

1500mm s tloušťkou stěny 120mm a dnem vyrobeným na míru v závislosti na napojení 

kanalizačních trub z rozdělovací šachtice Š22 (stoka A) a odlehčovací komory. Výpočet 

proudění ve sběrné šachtici Š1 je proveden matematicko-fyzikálním modelováním, 

v kapitole 5.5.4. . 
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5.5.4 Matematicko-fyzikální model proudění vody v odlehčovací komoře a 

rozdělovacích šachticích 

Matematicko-fyzikální model byl vytvořen ve výpočetním systému ANSYS-CFX. 

Simulace průtoku byly vytvořeny pro tři modelové situace, a to: 

 objemový průtok Qv1 = 199,2 l*s
-1

 – varianta A 

 objemový průtok Qv2 = 199,2 l*s
-1

 – varianta B 

 objemový průtok Qv1 = 1,05 l*s
-1

 – varianta C 

 rozdělovací šachtice Š22 – kanalizační řad A 

 šachtice Š1 – kanalizační řad D 

Varianta A 

Matematicko-fyzikální model varianty A simuluje průtok odlehčovací komorou při 

maximálním možném průtoku daném maximální kapacitou stokové sítě v daném úseku 

v závislosti na níže uvedených okrajových podmínkách. 

Okrajové podmínky: 

- průtok Qv = 199,2 l*s
-1

 

- odtok na ČOV - otevřený v základní poloze (vysunutí stavítka 100mm) 

- odtok na retenční nádrž – volný 

- odlehčovací komora s volnou hladinou 

- referenční tlak 101325 Pa 

- referenční teplota 25 °C 

- výtok na čov do volného prostoru 

- výtok na retenční nádrž do volného prostoru 

Vyhodnocení: 

- maximální kapacita odtoku na retenční nádrž při dané vstupním průtoku Qv = 90,3 l*s
-1

 

- maximální kapacita odtoku na ČOV při dané vstupním průtoku Qv = 40,3 l*s
-1

 

- zadržený objemový průtok v odlehčovací komoře Qv = 60,6 l*s
-1 

Řešení: 

Výstavba rozdělovací šachtice, viz. níže. 
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Obr.5.7. Hladina vody v odlehčovací komoře. 

 

Obr.5.8. Rychlost průtoku odlehčovací komorou – vtok – bokorys. 
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Obr.5.9. Rychlost průtoku odlehčovací komorou – vtok – půdorys. 

 

Obr.5.10. Rychlost průtoku odlehčovací komorou – vtok retenční nádrž – půdorys. 
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Obr.5.11. Směr proudění odlehčovací komorou – vtok – bokorys. 

 

Obr.5.12. Směr proudění odlehčovací komorou – odtok retenční nádrž – půdorys. 
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Obr.5.13.Časový interval mezi přítokem a odtokem z odlehčovací komory. 

Varianta B 

Matematicko-fyzikální model varianty B simuluje průtok odlehčovací komorou při 

maximálním možném průtoku daném maximální kapacitou stokové sítě v daném úseku 

v závislosti na níže uvedených okrajových podmínkách. 

Okrajové podmínky: 

- průtok Qv = 199,2 l*s
-1

 

- odtok na ČOV - zavřený 

- odtok na retenční nádrž – volný 

- odlehčovací komora s volnou hladinou 

- referenční tlak 101325 Pa 

- referenční teplota 25 °C 

- výtok na retenční nádrž do volného prostoru 

Vyhodnocení: 

- maximální kapacita odtoku na retenční nádrž při dané vstupním průtoku Qv = 120 l*s
-1

 

- zadržený objemový průtok v odlehčovací komoře Qv = 79,2 l*s
-1
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Řešení: 

Výstavba rozdělovací šachtice, viz. níže. 

 

 

Obr.5.14. Hladina vody v odlehčovací komoře. 

 

 

Obr.5.15. Rychlost průtoku odlehčovací komorou – vtok – bokorys. 
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Obr.5.16. Rychlost průtoku odlehčovací komorou – vtok – půdorys. 

 

Obr.5.17. Rychlost průtoku odlehčovací komorou – vtok retenční nádrž – půdorys. 
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Obr.5.18. Směr proudění odlehčovací komorou – vtok – bokorys. 

 

Obr.5.19. Směr proudění odlehčovací komorou – odtok retenční nádrž – půdorys. 
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Obr.5.20. Časový interval mezi přítokem a odtokem z odlehčovací komory. 

Varianta C 

Matematicko-fyzikální model varianty C simuluje průtok odlehčovací komorou při 

dlouhodobém průměrném průtoku (dešť + splašky) odpadní vody stokovou sítí, který je 

definovaný horním kvantilem průtoků v daném úseku v závislosti na uvedených 

okrajových podmínkách. 

Okrajové podmínky: 

- průtok Qv = 1,05 l*s
-1

 

- odtok na ČOV – plně otevřený 

- odtok na retenční nádrž – volný 

- odlehčovací komora s volnou hladinou 

- referenční tlak 101325 Pa 

- referenční teplota 25 °C 

- výtok na čov do volného prostoru 

- výtok na retenční nádrž do volného prostoru 
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Vyhodnocení: 

- odtok na ČOV při dané vstupním průtoku Qv = 1,05 l*s
-1

 

 

Obr.5.21. Hladina vody v odlehčovací komoře. 

 

Obr.5.22. Rychlost průtoku odlehčovací komorou – vtok – bokorys. 
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Obr.5.23. Směr proudění odlehčovací komorou – vtok – bokorys. 

Šachtice Š22 – kanalizační řad A - návrhové řešení rozdělovací šachtice 

Účel rozdělovací šachtice tkví primárně ve snížení maximálního možného průtoku 

v uvažovaném úseku stokové sítě mezi šachticemi Š4 a Š3 kanalizačního řadu A v místě 

nového napojení kanalizačního řadu B v rozdělovací šachtici Š22 kanalizačního řadu A. 

Z tohoto důvodu je hlavním úkolem výpočtu kontrola proudění maximálních dešťových 

průtoků rozdělovací šachticí Š22 kanalizačního řadu A a Š1 kanalizačního řadu D. 

Okrajové podmínky: 

- kanalizační řad A: přítok Qv = 199,2 l*s
-1

 

- kanalizační řad B: přítok Qv = 150 l*s
-1

 

- odlehčovací komora: maximální odtok na odlehčovací komoru Qv = 120 l*s
-1

 

- rozdělovací šachtice s volnou hladinou 

- referenční tlak 101325 Pa 

- referenční teplota 25 °C 

- výtok na odlehčovací komoru do volného prostoru 

- výtok na retenční nádrž do volného prostoru (na šachtici Š1, řad D) 
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Vyhodnocení: 

- odtok na odlehčovací komoru Qv = 120 l*s
-1

 

- odtok na šachtici Š1 - retenční nádrž Qv = 230 l*s
-1

 

 

Obr.5.24. Hladina vody v rozdělovací šachticí Š22. 

 

Obr.5.25. Průtok vody v rozdělovací šachticí Š22. 
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Obr.5.26. Směr proudění vody v rozdělovací šachticí Š22. 

 

Obr.5.27. Směr proudění vody v rozdělovací šachticí Š22. 
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Šachtice Š1 – kanalizační řad D 

Šachtice Š1, kanalizačního řadu D, slouží k sloučení průtoků z odlehčovací komory a 

rozdělovací šachtice Š22, kanalizačního řadu A, a odvedení tohoto průtoku na retenční 

nádrž. Z tohoto důvodu je výpočtem kontrolována maximální kapacita odtoku, při 

maximálním možném průtoku celou stokovou sítí. 

Okrajové podmínky: 

- odlehčovací komora: přítok Qv = 120 l*s
-1

 

- rozdělovací šachtice: přítok Qv = 230 l*s
-1

 

- rozdělovací šachtice s volnou hladinou 

- referenční tlak 101325 Pa 

- referenční teplota 25 °C 

- výtok na retenční nádrž do volného prostoru 

Vyhodnocení: 

- odtok na retenční nádrž Qv = 350 l*s
-1

 

 

Obr.5.28. Hladina vody v šachticí Š1. 
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Obr.5.29. Průtok vody v šachtici Š1. 

 

Obr.5.30. Směr proudění vody v šachtici Š1. 
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5.5.5 Biologická čistírna odpadních vod 

Výpočet biologické čistírny odpadních vod 

Matematický výpočet biologické čistírny odpadních vod vychází z předpokladu zachování 

principu SBR reaktoru, při současné změně používané technologie a užitého strojního 

vybavení. 

A. Výpočet SBR reaktoru 

Vstupní výpočtové hodnoty: 

Qp = 46,633 m
3*

d
-1

 - průměrný průtok - měření 

Si = 101,6 mg*l
-1

 - BSK5 na přítoku - měření 

TKNi = 40 mg*l
-1

 - celkový dusík na přítoku - měření 

Xi = 108,1 mg*l
-1

 - inertní látky na přítoku - měření 

Tmin = 4,7 °C - minimální provozní teplota – měření 

Tmax = 13,7 °C - maximální provozní teplota – měření 

X = 2 kg*m
-3

 - koncentrace aktivační směsi - zvoleno 

Y = 0,6 g*gBSK5
-1

 - teoretický produkční koeficient heterotrofní biomasy - doporučeno 

kb = 0,03 1*d
-1

 - koeficient endogenního rozkladu – doporučený 

ko = 0,5 mg*l
-1

 - koeficient inhibice kyslíku – doporučený 

Θx = 30 d - stáří kalu v systému - zvoleno 

BF = 1,5 - bezpečnostní faktor pro nitrifikaci - doporučeno 

Se = 13,3 mg*l
-1

 - BSK5 na odtoku – zvoleno dle rozborů odtoku původního reaktoru 

Ne = 1,5 mg*l
-1

 - koncentrace amoniaku na odtoku - zvoleno dle rozborů odtoku původního 

                            reaktoru 

DO = 2 mg*l
-1

 - koncentrace rozpuštěného kyslíku - zvoleno 

fN = 0,1 1*d
-1

 - koeficient vlivu maximální teploty na růst nitrifientů - doporučeno 

YnN = 0,15 g*g
-1

 - skutečný součinitel produkce nitrifikujících organismů g*gNoxidovaného
-1

 

                              - doporučeno 

kn = 0,5 mg*l
-1

 - půl saturační konstanta pro amoniakální dusík – doporučená 

F = 0,5 mg*l
-1

 - podíl biologické respirace využívající nitráty místo kyslíku 

ka = 0,03 - koeficient endogenního rozkladu 

N = 1 - počet reaktorů - zvoleno 
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Ta = 1,5 hod - doba aerace - zvoleno 

Ts = 2,4 hod - doba usazování - zvoleno 

Tw = 0,1 hod - doba vypouštění - zvoleno 

KI = 150 mg/l - kalový index - zvoleno 

f = 1,2 - bezpečnostní koeficient odtahu - zvoleno 

Výpočet SBR reaktoru [5,6]: 

1) Doba plnění: 

TF = (Ta + Ts + Tw)/N 

TF = 4,00 hod 

2)  Doba jednoho cyklu: 

Tc = TF * N 

Tc = 4,00 hod 

3) Počet cyklů za jeden den: 

Nc = 24 / Tc 

Nc = 6,00 cyklů 

4) Objem plnění: 

VF = Qp / (N * Nc) 

VF = 7,77 m³ 

5) Poměr objemu plnění k celkovému objemu nádrže (zaplněného zůstatkovou odp. vod.): 

VF / VT = X / {(Si - Se) * Nc * [Y * (1 + kb * (Ta / Tc) * Θx) + (Xi / Si) * Θx]} 

VF / VT = 0,07 

6) Maximální poměr plnění: 

VF / VTmax = 1 - f * X * KI * 0,001 

VF / VTmax = 0,64 

S ohledem na stavební náklady volen objem plnění nádrže VF / VT =0,07. 
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7) Kontrola zvoleného stáří kalu v reaktoru - minimální doporučené stáří kalu v aktivační 

nádrži dle ČSN 75 6401: 

ΘXMIN = 6,4 * 1,103
(15-Tmin)

 / (1-0,1) 

ΘXMIN = 19,52 dne → vyhovuje navrženému stáří kalu Θx. 

8) Kontrola zvoleného stáří kalu v reaktoru - maximální doporučené stáří kalu v aktivační 

nádrži dle ČSN 75 6401: 

ΘXMIN = 6,4 * 1,103
(15-Tmin)

 / (1-0,5)  

ΘXMIN = 35,13 dne → vyhovuje navrženému stáří kalu Θx. 

9) Efektivní stáří kalu: 

ΘXEF = (TA / TC)*Θx 

ΘXEF = 11,25 dní 

10) Koeficient skutečné produkce heterotrofní populace: 

YnH = Y / (1 + kb * ΘXEF) 

YnH = 0,45 g*g
-1 

11) Koeficient celkové produkce kalu: 

YnT = YnH + (Xi / Si) 

YnT = 1,51 g*g
-1 

12) Denní produkce kalu na ČOV: 

M = YnT * Qp* (Xi + Si) * 0,001 

M = 14,77 kg*den
-1

 

13) Oxidovaný dusík: 

TKNox = TKNi - YnH * (Si - Se) * fN - Ne 

TKNox = 34,49 mg*l
-1
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14) Koncentrace nitrifikační populace: 

Xn = YnN * TKNox * (VF/VT) * Nc * Θx 

Xn = 65,19 mg*l
-1

 

15) Oxidovatelný dusík dostupný během aerační periody: 

Noo = (TKNox + Ne) * (VF/VT) 

Noo = 2,52 mg*l
-1

 

16) Maximální specifická růstová rychlost nitrifientů pro Tmin (dle Hultmana): 

μnmax = 0,5 * 10
0,033(Tmin-20)

 

μnmax = 0,16 1*d
-1

 

17) Reálná růstová rychlost nitrifientů: 

μnmaxDO = μnmax * [DO / (ko + DO)] * [Ne / (kn + Ne)]    

μnmaxDO = 0,09 1*d
-1

 

18) Požadovaný čas na aeraci: 

Tn = {[kn * ln(Noo / Ne) + (Noo - Ne)] * YnN * BF * 24} / (μnmax * Xn)    

Tn = 1,08 hod < Ta = 1,5 hod => rezerva cca. 25,2 min. 

19) Zatížení kalu během aerační periody: 

F/MA = (VF / VT) * (Si / X) * (1 / TF) * 24 

F/MA = 0,02 kg*kg
-1

*d
-1

 

20) Specifickou denitrifikační rychlost: 

SDNR = 0,03 * F / MA + 0,029 

SDNR = 0,03 g*g
-1

*d
-1

 

21) Specifická denitrifikační rychlost pro minimální provozní teplotu: 

SDNR(T) = SDNR * 1,06 * (T-20) 

SDNR(T) = 0,01 g*g
-1
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22) Koncentrace nitrátů redukovaných během anoxické periody: 

DNOx = SDNR(T) * X * TD * 1/24 

DNOx = 4,05 mg*l
-1

 

23) Denitrifikační kapacita systému: 

NO1 = [(1-VF / VT) * (Noo - NH4e) - DNOx] / (VF / VT) 

NO1 = -44,85 mg*l
-1

 

Denitrifikační kapacita systému je dostatečná, resp. 100%. 

24) Koncentrace nitrátů na odtoku: 

NO3e = Noo - Ne 

NO3e = 0,98 mg*l
-1

 

25)  Poměrné odstranění dusíku: 

ED = [TKNi - Ne - NO3,e] * 100 / TKNi 

ED = 93,69 % 

26) Maximální množství inertních látek na odtoku při době usazování 2,4 hod.: 

Xix = 0,582 * Xi 

Xix = 62,91 mg*l
-1

 

Množství inertních látek na odtoku je stanoveno jako maximální při použití prosté 

sedimentace, většina sledovaných standardních SBR reaktorů však dosahuje 90% účinnosti 

při odstranění NL vycházející ze sorpce nerozpuštěných látek na vločkách aktivovaného 

kalu. 
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B. Stanovení vybraných hydraulických parametrů ČOV 

Jemné česle 

Vstupní výpočtové hodnoty: 

Qp = 46,633 m
3
*d

-1
 – průměrný denní bezdeštný průtok - měření 

Qmin = 0,000201887 m³*s
-1

 – minimální bezdeštný průtok - měření 

Qmax = 0,001 m³*s
-1

 - maximální průtok – maximální průtok po průchodu vody odlehčovací 

                                   komorou 

Hmax = 0,5 m - maximální výška hladiny vody ve žlabu - zvoleno 

Hmin = 0,01 m - minimální výška hladiny vody ve žlabu - zvoleno 

H1 = 0,5 m - bezpečnostní výška nad maximální hladinou vody ve žlabu (0,5m až 1m) [5] 

B1 = 0,8 m - šířka žlabu na vtoku - zvoleno 

i = 1,5 ‰ - sklon přívodního žlabu - zvoleno 

vč = 1 m/s - maximální doporučená průtoková rychlost mezi česlicemi [5] 

b1 = 0,01 m - volená šířka česlice - zvoleno 

b2 = 0,02 m - volená šířka mezer mezi česlicemi - zvoleno 

β = 2,42 - součinitel odporu proti průtoku daného tvaru česlice [5] 

α = 45 ° sklon česlic - zvoleno 

α2 = 20 ° - zúžení žlabu - zvoleno 

vz2 = 0,01 m
3
*rok

-1
 - objem shrabků zachycených na hrubých česlích na 1 EO [5] 

 

Obr.5.31. Rozměrové schéma pro výpočet česlí. 
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Výpočet [5]: 

1) Průtočná plocha mezer Sč: 

Sč = Qmax / vč    

Sč = 0,001 m² 

2) Celková šířka mezer Lm: 

Lm = Sč / Hmax    

Lm = 0,002 m   

Zvolena celková šířka mezer Lm = 1 m. 

3) Počet česlí nč:     

o počet mezer mezi čelicemi nm: 

nm = Lm / b2    

nm = 50 

o počet česlic nč: 

nč = nm - 1    

nč = 49 

4) Šířka žlabu osazeného česlemi B:    

B = nč * b1 + nm * b2    

B = 1,49 m  

Šířka žlabu s ohledem na technologii výstavby zvolena B = 1m.  

5) Průřezová plocha žlabu S:    

S = B * Hmin 

S = 0,01 m²   
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6) Minimální průtoková rychlost ve žlabu vmin:   

vmin = Qmin / S 

vmin = 0,1 m*s
-1

 

7) Průřezová rychlost vpr: 

vpr = Qmax / S 

vpr = 0,002 m*s
-1

 

8) Ztrátová výška na česlích podle Kischnera hč:    

hč = β * (b1 / b2)
4/3

 * [vpr² / (2*g)] * sinα  

hč = 0,0000001 m 

9) Celková konstrukční výška žlabu H: 

H = Hmax + H1 

H = 1,00 m    

10) Rozměr L1: 

L1 = (B - B1) / (2*tgα2) 

L1 = 0,30 m 

11) Rozměr L2,4:        

L2,4 = 0,20 m 

Zvolena délka L2 = 0,2 m. 

12) Rozměr L3: 

L3 = H * tgα 

L3 = 1,00 m 

13) Celková délka žlabu s česlemi L: 

L = L1 + L2 + L3 + L4 

L = 1,7 m 
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14) Počet EO1 vztažený k průměrnému průtoku: 

EO1 = Qp / 160 

EO1 = 292  

15) Objem shrabků Vsh: 

Vsh = EO * vz2 

Vsh = 2,9 m³*rok
-1 

Doba čerpání vody z předřazené akumulační nádrže do SBR reaktoru 

Vstupní výpočtové hodnoty: 

Qč = 13 l*s
-1

 – z technického listu výrobce [8], v závislosti na výtlačné výšce 

VF = 7,77 m
3
/cyklus – objem plnění SBR reaktoru, resp. čerpaný objem z akumulační 

                                     nádrže 

Výpočet: 

Tč = VF / Qč 

Tč = 598 s = 9 min 58 s 

Doba čerpání vody z SBR reaktoru do odpadu 

Vstupní výpočtové hodnoty: 

Qč = 13 l*s
-1

 – z technického listu výrobce [8], v závislosti na výtlačné výšce 

VF = 7,77 m
3
/cyklus – objem plnění SBR reaktoru, resp. čerpaný objem z akumulační 

                                     nádrže 

Výpočet: 

Tč = VF / Qč 

Tč = 598 s = 9 min 58 s 

 Vzhledem k tomu že čerpání čištěné vody do reaktoru a z reaktoru nemůže 

probíhat současně, provede se zkrácení doby aerace, která má dostatečnou časovou 

rezervu, čímž se zkrátí celý cyklus SBR reaktoru a umožní tak prodloužit čerpací fázi 

na 20 minut. 
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Popis navrhovaného řešení 

 

 

Obr.5.32. Schéma návrhového provedení centrální čistírny odpadních vod. 

1 – těleso nádrže čistírny odpadních vod, 2 – SBR reaktor, 3 – vyrovnávací nádrž, 4 – 

kalová jímka, 5 – prostor pro další rozšíření ČOV, 6 – přepadová komora, 7 – přítok na 

ČOV, 8 – odtok z ČOV, 9 – přečerpávací potrubí do přepadové komory, 10 – přečerpávací 

potrubí do SBR reaktoru, 11 – čerpalo (Č2), 12 – čerpadlo (Č3), 13 – pohon čerpacího 

kola, 14 – dmychadlo, 15 – škrtící kulové ventily, 16 – čerpací kolo, 17 – středová lamela, 

18 – aerační elementy, 19 – jemné česle, 20 – bezpečnostní přepad 1, 21 – bezpečnostní 

přepad 2, 22 – provozní hladina, 23 – minimální hladina (po odčerpání) 
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Obr.5.33. Model biologické čistírny odpadních vod. 

Stavební část 

Při návrhu přestavby SBR reaktoru, je využita původní nádrž, včetně přítokového a 

odtokového potrubí. Původní nádrž je rozdělena železobetonovými přepážkami, 

zabudovanými do stěn nádrže na tři komory o stejném objemu, přičemž středová komora je 

přepážkami a vybetonováním upravena na: 

 vtokovou část, 

 akumulační, resp. vyrovnávací předřazenou nádrž, 

 kalovou jímku. 

Vtoková část je osazena jemnými česlemi o šířce průlin, mezi česlicemi, 20mm. 

Akumulační nádrž o užitném objemu 30m³ je osazena kalovým ponorným čerpadlem o 

průtokové kapacitě 15 l/s (dodavatel: SIGMA 1986 spol. s. r. o., typ: 80-GFHU-SZ). 

V přepážce společné s SBR reaktorem je osazen bezpečnostní přepad o šířce 500mm. 

Kalová jímka sloužící k uskladnění zahuštěného kalu má taktéž akumulační objem 30m³. 

Nádrž nového SBR reaktoru se sestává z vlastní nádrže o objemu 90m³, ze středové lamely 

ukotvené šrouby na železobetonové konzoly v nádrži, z původního bezpečnostního 

přepadu umístěného v odtokové části reaktoru a původní přepadové komory, na níž je 

napojeno odtokové betonové potrubí světlosti 300mm. 
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Středové lamely mohou být vyrobeny ze sklolaminátu, nebo pozinkovaného plechu 

tloušťky 10mm. 

Volná třetí komora slouží jako záložní prostor pro případné rozšíření čistírny odpadních 

vod na vyšší kapacitu. 

Strojní a technické vybavení SBR reaktoru 

Strojní a technické vybavení SBR reaktoru se sestává z přítokového potrubí světlosti 

80mm, přívodního potrubí tlakového vzduchu s aeračními elementy, čerpacím kolem a 

kalovým čerpadlem o průtokové kapacitě 15 l/s (dodavatel: SIGMA 1986 spol. s. r. o., typ: 

80-GFHU-SZ). 

Samotné čerpací kolo je uložena na kuličkových valivých ložiscích (dodavatel: SKF), které 

jsou uloženy na ocelových stojinách zabetonovaných do nosníků nádrže. Pohon čerpacího 

kola je řešen pomocí elektromotoru a převodovky (Bonfignioli, dodavatel: T.E.A. Technik, 

typ: MI130 s motorem velikosti 90/1,5 kW). Čerpací kolo a stojiny jsou natřeny 

ochranným nátěrem proti korozi. 
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6. Řídící systém návrhového řešení čistírny odpadních vod 

 

Obr.6.1. Schéma řídícího systému komplexu čistírny odpadních vod. 

Řízení nové návrhové varianty komplexu čistírny odpadních vod spočívá na následujícím 

principu. 

Varianta A 

Odlehčovací komora 

Při velkých dešťových průtocích dochází vlivem hydraulického odporu objektu 

odlehčovací komory ke vzdutí hladiny v nádrži odlehčovací komory. V okamžiku dosažení 

spínací hladiny v odlehčovací komoře (viz. obr. 6.1.), vyšle plovákový snímač S1, 

umístěný v ocelové chráničce, signál řídící jednotce elektrického pohonu a tato spustí 

stavítko, které uzavírá vstup do kanalizačního řadu A vedoucího na čistírnu odpadních vod. 

Poté dochází k odtoku přes odlehčovací komoru, případně přes rozdělovací šachtici Š22 

kanalizačního řadu A, do retenční nádrže. Při poklesu průtoku stokovou sítí a z toho 

vyplívajícího poklesu hladiny v odlehčovací komoře, vyšle plovákový snímač S1 opět 

signál řídící jednotce elektropohonu, a ten otevře stavítko do základní polohy dané 

nastavením řídící jednotky elektropohonu. 
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Retenční nádrž 

Snímač hladiny S2 vysílá informaci o výšce hladiny řídící jednotce čistírny odpadních vod, 

která v závislosti na signálech plovákových hladinových snímačů S3, S4 a aktuální fázi 

pracovního cyklu SBR reaktoru, vyšle (nevyšle) příkaz k čerpání vody naakumulované 

v retenční nádrži, čerpadlem Č1 do šachtice Š3 (kanalizační řad A) a pak dále na čistírnu 

odpadních vod. 

Objekt biologické čistírny odpadních vod – předřazená akumulační nádrž 

Plovákový snímač hladiny S3 vysílá signál o výšce hladiny vody v předřazené akumulační 

nádrži do řídící jednotky čistírny odpadních vod, která v závislosti na aktuální fázi 

pracovního cyklu SBR reaktoru, vyšle (nevyšle) signál čerpadlu Č2 k přečerpání daného 

objemu odpadní vody z předřazené akumulační nádrže do SBR reaktoru. 

SBR reaktor 

Plovákový hladinový snímač S4 vysílá signál o aktuální výšce hladiny vody v nádrži 

reaktoru, a ta podle stavu pracovního cyklu SBR reaktoru vyšle signál k započetí, nebo 

ukončení čerpání čerpadlu Č3. 

Varianta B 

Odlehčovací komora 

Snímač polohy hladiny S1, v případě vzdutí hladiny v nádrži odlehčovací komory nad 

spínací hladinu, vyšle signál řídící jednotce čistírny odpadních vod, která po vyhodnocení 

odešle zprávu na mobilní telefon obsluhy s doporučením k uzavření stavítka v odlehčovací 

komoře. 

Všechny ostatní řídící procesy probíhají stejně, jak bylo uvedeno ve variantě A. 

Varianta C 

Odlehčovací komora 

Dostatečně poučená obsluha čistírny odpadních vod včas uzavře stavítko v odlehčovací 

komoře, dle aktuálních podmínek a vlastního uvážení. 

Všechny ostatní řídící procesy probíhají stejně, jak bylo uvedeno ve variantě A. 
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7. Kalkulace provozních nákladů 

Kalkulace provozních nákladů se opírá o jednoduché stanovení spotřeby na základě 

příkonu jednotlivých strojních součástí celého komplexu stávající čistírny odpadních vod 

v porovnání s novým návrhovým řešením čistírny odpadních vod. Výpočet nákladů a 

stanovení úspory jak v příklonu, tak v celkových nákladech je uveden v tabulkách níže. 

Kalkulace spotřeby energií jednotlivých zařízení 

navrhovaného řešení čistírny odpadních vod 

typ zařízení 

příkon 

[kW] 
doba činnosti -  

1 cyklus [hod.] 

doba činnosti - 

24 hod. [hod.] 

cena za kWh el. 

energie [Kč] * 

provozní náklady - 

24 hod. [Kč] * 

čerpadlo Č1 3 0,167 1,002 2,8101 8,45 

čerpadlo Č2 3 0,167 1,002 2,8101 8,45 

čerpadlo Č3 3 0,167 1,002 2,8101 8,45 

dmychadlo - ČOV 5,5 1,4 8,4 2,8101 129,83 

sestava pohonu 

čerpacího kola - ČOV 5,5 1,4 8,4 2,8101 129,83 

Kalkulace orientačních nákladů na spotřebu elektrické energie 

navrhovaného řešení čistírny odpadních vod 

celkem za 24 hod. - - - - 284,99 

celkem za 365,25 dne         104094,32 

Tab.7.1. Kalkulace spotřeby energií jednotlivých zařízení navrhovaného řešení čistírny 

odpadních vod. 

Kalkulace spotřeby enerií jednotlivých zařízení stávajícího řešení čistírny odpadních vod 

typ zařízení 

příkon 

[kW] 

doba činnosti - 

1 cyklus [hod.] 

doba činnosti - 

24 hod. [hod.] 

cena za kWh el. 

energie [Kč] * 

provozní náklady - 

24 hod. [Kč] * 

povrchový aerátor 7,5 21 21 2,8101 442,59 

čerpadlo 6,5 1,2 1,2 2,8101 21,92 

Kalkulace orientačních nákladů na spotřebu elektrické energie stávajícího řešení čistírny odpadních 

vod 

celkem za 24 hod. - - - - 464,51 

celkem za 365,25 dne         169662,11 

Tab.7.2. Kalkulace spotřeby energií jednotlivých zařízení stávajícího řešení čistírny 

odpadních vod. 

Porovnání navrhovaného a stávajícího řešení čistírny odpadních vod 

čistírna odpadních vod provozní náklady na den [Kč] * provozní náklady na rok [Kč] * 

stávající řešení 464,51 169662,11 

nové návrhové řešení 284,99 104094,32 

Vyhodnocení 

rozdíl [Kč] 179,51 65567,78 

úspora [%] 38,6 38,6 

Tab.7.3. Porovnání navrhovaného a stávajícího řešení čistírny odpadních vod. 

* ceny za kWh byly jsou odečteny z ceníku firmy ČEZ dle distribuční sazby C01d. 
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8. Vyhodnocení navrhovaného řešení 

Tato práce měla v zásadě tři cíle, a to popsat v obecných základech principy čištění 

komunálních odpadních vod, navrhnout ekonomicky efektivnější způsob čištění odpadních 

vod na centrální čistírně odpadních vod v Zoologické zahradě v Ostravě a v neposlední 

řadě vytvořit patřičnou dokumentaci k takto vytvořenému návrhu. 

Celá praktická část práce se snažila nalézt smysluplnou odpověď na otázky, které by se 

daly zobecnit asi takto: 

Je reálné vytvoření energeticky úspornějšího řešení bioreaktoru bez nutnosti nákladné 

výstavby nové čistírny odpadních vod? 

Pokud ano, je potřeba výstavba nové oddílné kanalizace pro celou zoologickou zahradu? 

Na obě otázky se dá z pohledu navrženého řešení odpovědět kladně. Nový komplex 

čistírny odpadních vod je jak energeticky úspornější, tak využívá stávajících objektů 

kanalizační sítě. 

Prvotním problémem při řešení tohoto projektu bylo odstranění velkých výkyvů 

v hydraulickém zatížení čistírny odpadních vod, se kterým nebylo v původním řešení 

čistírny odpadních vod v takto velkém rozsahu vůbec počítáno. Při hlubším průzkumu celé 

soustavy odkanalizování a čištění odpadních vod v zoologické zahradě bylo zjištěno, že 

oproti původnímu stavebnímu řešení z 1986 byla provedena, při výstavbě biologického 

septiku v roce 1996, změna ve vedení hlavní kanalizační stoky A. Původně se na této 

kanalizační stoce, před čistírnou odpadních vod, nacházela ještě odlehčovací komora 

s odtokem nadlimitních průtoků do místní vodoteče Korunky, která však byla 

z pochopitelných důvodů zrušena, nicméně nový návrh již nezohledňoval maximální 

dešťové průtoky v kanalizační síti a vedl je pomocí nového obtokového potrubí přímo na 

čistírnu odpadních vod. 

Z pohledu biologického zatížení, i přesto že by podle očekávání, po připojení další 

splaškové kanalizace (stoka D) mělo průměrné zatížení stoupnout, toto zatížení naopak 

pokleslo. K tomu jevu došlo zřejmě po výstavbě tří nových malých čistíren odpadních vod 

pro technickou [22], administrativní a část návštěvnické části zoologické zahrady, ze 

kterých nelze vést gravitačním způsobem splaškové odpadní vody na čistírnu odpadních 

vod. Tyto čistírny nahrazují původní jímky vybudované již při výstavbě zoologické 

zahrady, avšak snižují biologické zatížení čistírny odpadních vod, se kterým bylo asi při 

původním návrhu čistírny počítáno. Zřejmě bylo z důvodů snížení stavebních nákladů, 

vzhledem k terénu velmi složitě umožňujícímu vedení kanalizačního potrubí, počítáno s 

dovážením těchto splaškových odpadních vod fekálním vozem přímo na čistírnu 

odpadních vod. 

Řešením nastalé situace nabízí tři možné varianty. 

Prvním řešením je vybudovat oddílnou kanalizaci, dešťové vody odvádět přímo do 

některého z rybníků a splaškové vody na modernizovanou centrální čistírnu odpadních 

vod. Toto řešení však není ekonomicky schůdné vzhledem k vysokým realizačním 

nákladům. Taktéž by toto řešení způsobilo zanášení fekálního znečištění do soustavy 

rekreační a rybochovných rybníků zoologické zahrady a pak dále do rybníků 

v Heřmanicích, což je vzhledem k jejich charakteru naprosto nežádoucí. Dešťové vody by 
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totiž musely být, tak aby měla oddílná kanalizace požadovaný efekt, odváděny i ze 

zpevněných výběhů, které tvoří cca 50% celého povodí stokové sítě. 

Druhým řešením by bylo zrušení stávající centrální čistírny odpadních vod v zoologické 

zahradě, stávající jednotnou kanalizaci vyčistit, propláchnout, použít jako kanalizaci 

dešťovou a vybudovat decentralizovaný systém čištění odpadních vod pomocí menších 

biologických čistíren. Toto řešení se však po předchozích zkušenostech jeví jako 

neefektivní. 

Třetím řešením, které jsem nakonec i zvolil, bylo vybudování retenční dešťové nádrže na 

stokové síti, do které budou vody přiváděny přes odlehčovací komoru a rozdělovací 

šachtici. Díky tomuto řešení pak budou všechny odpadní vody odváděny na čistírnu 

odpadních vod, avšak rozložené do delších časových úseků, resp. nárazové hydraulické 

přetížení ve stokové síti bude transformováno v čase. Toto řešení je ekonomicky 

schůdnější a současně nebude při výstavbě tolik omezovat provoz samotné zoologické 

zahrady, což je hlavní limitující faktor pro jakoukoli výstavbu v zoologické zahradě. 

Výsledky rozpracovaného řešení shrnuje následující tabulka. 

Doporučené zatížení návrhového řešení 

 Povolené hydraulické zatížení odlehčovacích objektů   

Průměrný průtok Q24 1,05 l*s
-1 

Maximální průtok Q24 - stoka A 200 l*s
-1

 

Maximální průtok Q24 - stoka B 150 l*s
-1

 

Hydraulické zatížení retenční nádrže   

Průměrný bezdeštný přítok Q24 0 l*s
-1

 

Maximální přítok 350 l*s
-1

 

Maximální kapacita 800 m
3 

Maximální doba zdržení při maximálním přítoku 38 min. 6 s. 

Látkové zatížení návrhového řešení ČOV   

Přítok   

BSK5 101,6 mg*l
-1 

N-NH4 15,7 mg*l
-1

 

NL 108,1 mg*l
-1

 

Odtok   

BSK5 13,3 mg*l
-1

 

Ncelk 2,48 mg*l
-1

 

NLmax 62,91 mg*l
-1

 

Hydraulické zatížení ČOV   

Denní přítok Qp 46,63 m
3
*d

-1 

Hodinový přítok Q24 3,78 m
3
*d

-1
 

Průtok Q24 1,05 l*s
-1

 

Tab.8.1. Doporučené hodnoty zatížení návrhového řešení čistírny odpadních vod. 
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Obr.8.1. Schematický model komplexu čistírny odpadních vod. 

 

Obr.8.2. Funkční schéma čistírny odpadních vod. 
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9. Závěr 

Ve výše uvedené teoretické části jsem se zabýval základním popisem jednotlivých typů 

čistíren odpadních vod, jejich účinnostmi a základními hydraulickými výpočty čistíren 

odpadních vod. 

V praktické části jsem se pokusil navrhnout novou komplexní koncepci systému čištění 

odpadních vod v ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ OSTRAVA příspěvkové organizaci, 

s ohledem na snížení provozních nákladů při zachování stávající technologie biologického 

sekvenčního reaktoru (SBR). 

Během řešení jsem se zabýval jak snížením provozních nákladů, tak i obrysovým návrhem, 

výpočty a modelováním komplexu centrální čistírny odpadních vod, jejichž výstupem je 

v přílohách přiložená návrhová výkresová dokumentace a model celkové sestavy centrální 

čistírny odpadních vod a k ní přidružených objektů. 

Na základě provedených prací, výpočtů a modelování je možno prohlásit, že navrhovaná 

varianta čistírny odpadních vod, by byla z ekonomického pohledu efektivnější, vzhledem 

k nižším provozním nákladům, a to téměř o 39%. 
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