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Stále se zprísnující požadavky na úroven vypoušteného zbytkového
znecištení mají ve svém dusledku výrazný dopad na úroven
investicních nákladu na budování a rekonstrukci cistíren odpadních
vod (COV) i na rust provozních výrobních nákladu. Na rust provozních
nákladu budou mít rozhodující vliv nové progresivní technologie cištení
jako nitrifikace s denítrifikací a defosfatizace odpadních vod. Tyto
technologie vyžadují vyšší kubatury, vyšší vstup hmot do systému
a vyiší energetickou nárocnost, která by však mohla být kompenzována úsporou energie pri použití jemnobublinné aerace.
Pri rozumné a uvážlivé rekonstrukci prípadne intenzifikaci stávajících cistíren lze docílit požadovaného cistícího efektu s únosnými
náklady, které budou výsledkem optimalizace provozu cistírny. Výrazné
rezervy v této oblasti jsou i ve využití automatizace provozu, která se
projeví nejen v nižším poctu provozního personálu, ale i ve vysokých
a stabilizovaných efektech cištení.
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Na výši prol/ozních nákladu má a výhledove bude mít stále vetší vliv
rešení kalového hospodárství. Tam, kde bude navrženo jednoduché
klasícké rešení s aplikací kalu do pudy, budou i vynaložené náklady na
kalové hospodárství nejnižší. U malých a menších cistíren je taková
koncovka. jak lze doložit príklady z praxe, zcela reálná.
Technický pokrok, který se projevuje ve všech lidských cinnostech.
výrazným zpusobem proniká i do cistírenství. Stanovené limity
a ekonomicl<é nástroje ve forme úplat mohou urcit celospolecensky
žádoucí latku pro dosažení úrovne odstranení škodlivin a vytvorit takovou ekonomickou motivaci pro vetšinu subjektu, aby se chovaly
k životnímu prostredí na úrovni obecne dosažitelného pokroku v likvidaci znecištení. Volba vhodných a úsporných technologií a jejich zavádení do praxe na základe peclivého ekonomického rozboru však vždy
zustane na investorech, provozovatelích a správcích cistíren.

ZACHYCOVÁNí PRVNíHO SPLACHU
ZE STOKOVÝCH SíTí
Ing. VLADIMrR ŠIFALOA, CSC.
Inženýrská kancelár pro vodnf hospodárství,

Dreieich (SRN)

Znecišteni, odlucované z tradicních odlehcovacích komor do toku, je rádove stejne velké jako zbytkové
znecištení, odlucované z cistíren odpadních vod. Pro zlepšení kvality vody v tocích je nutné zachycovat první
splachy z jednotné kanalizace.
Objem vody prvního splachu odpovídá srážkové výšce 1,S - 3,0
mm. PDy bylo možno první splachy zachytit, Áenutno instalovat pretokové zdrže o specifickém objemu 1S - 30 m /ha nepropustné plochy
povodí. Výstavba pretokových zdrží je velmi nákladná, jde však o úkol
pro období 20 - 30 let. Nícméne vcasné plánování techto zdrží je
úkolem dnešních dnu. Tento úkol se netýká pouze zdravotních inženýru. ale též urbanistu.
UFT
Umwelt- und Auld- Technik
Dr.H.Brombach GmbH

Turbo vírový regulátor

FluidTurbo
Regulátor s konstantním odtokem bez prídavné energie.
Vysoká provozní bezpecnost zarucená vírovým regulátorem
a hydraulikou s fepným olejem.

Predkládaný clánek je psán jako základní informace nejen pro
vodohospodáre, ale i pro kolegy ze spríznených oboru, kterí mohou
být kanalizacní problematíkou i jen okrajove dotceni. Proto. autor
zámerne upustil od zdravotne-technické teorie a vynechal otázky
konstruktivního usporádání a provozne technické podrobnosti. K temto
vynechaným otázkám se autor zamýšlí vrátit v nekterém z príštích císel
tohoto casopisu.
Nenápadná samozrejmost
moderní civilizace. systematické
odvodnení mest, mela na evropském kontinentu svuj pocátek pred
1So-tí lety ('N. Undley, 1843 v Hamburku). Hamburskému príkladu
následovala brzy rada velkých evropských mest a kolem zlomu století
se stala stavba kanalizací významným inženýrským oborem.
Vetšina existujících stokových sítí byla a je budována jako jednotná
kanalizace, tj. splaškové a deštové vody odtékají ve spolecné stoce
k cistírne. Protože za prívalového dešte odtéká ve stokách SOxaž 200x
vetší prutok než za bezdeští, jsou za dešte zredené odpadní vody
odlehcovány smerem k recipientu. Objekty, ve kterých se tak deje, se
nazývají odlehcovací komory. Odlehcovací komory jsou v podstate
pojistnými ventily, které zajištují stokovou sít proti prehlcení.
Odlehcovací komory jsou ale soucasne body, z nichž je za dešte
vyplavováno do recipientu znacné množství necistot. Toto množství je
rádove stejne velké jako množství necistot, které vypouští jako "zbytkové znecištení" dobre fungující cistírna odpadních vod v prubehu celého roku. Doba trvání deštu obnáší prumerne 400 - 600 hodin rocne.
V tomto nepatrném zlomku rocního casu muže být celorocní práce
cistírny, posuzováno z hlediska ochrany toku proti znecištení. témer
zmarena.
Tak vzniká konfliktní situace:
- požadavky na ochranu vodních toku stoupají, protože vodní toky
se stávají stále duležitejším zdrojem vody pro vodárenské úcely,
- zvyšovat kapacitu cistíren tak, aby mohly zpracovat i extrémní
odtoky za deštu, z technického hlediska nelze. Funkce schopné
rozmezí zatížitelnosti cistirny, vztaženo k hodinovému maximu
prutoku, je cca dvoj až trojnásobné.
Vyšší predimenzo'lání vede ke ztráte úcinnosti pri bezdeštných
prutocích.
ODLEHCOVAcí

Sleinstral!e 7
0-97980 8ad Mergenthelln
Telefon (07931) 97 10-0
Tele/sx (07931)971040

-

Ing. Pavel Janovský
Na hutích 14
CZ-160 00 Praha6
tel.//ax (02) 34 1569

KOMORY A PRETOKOVÉ

ZDRŽE

Popsaná konfliktní situace nutí zdravotní ínženýry hledat cesty jak
sn(žit znecištenI toku, pusobené odtoky z odlehcovacích komor, aniž
by bylo nutné príliš zvyšovat kapacitu cistíren odpadních vod. Jako
schudná cesta se Jeví zachycováni prvního splachu na pocátku
ka-tdého deiot6.
Pro tuto funkci' jsou budovány pretokové nádrže (Regeni.iberlau/becken. first-flush-tanks).
Teorie zachycování prvnlho splachu Je v Nemecku, ve ~výcarsku
a v Rakousku prakticky uplatnována :1 postupne propracovávána od
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obr. 1

Cára prutoku pro OK po tradicním fešení

roku 1971, tj. dnes již 23 let. Praktické výsledky jsou velmi povzbudivé,
i když dosud nelze líci, že by byl vývoj již uzavfen.
Koncentrace znecištení vypoušteného z odlehcovacích komor do
toku nenl casove rovnomerne rozložena. Nejvyšší koncentrace
znecištení se vyskytují na pocátku delte. Podali-Ii se toto silné pocátecní znecištení zachytit a odvést k cistírne, je velká cást problému
vyfešena.
V následujících dvou schématech je naznacena funkce odlehcovací
komory (OK) pfi tradicním uspofádání (obr. 1) a pfi uspofádání
s pretokovou zdrži (obr. 2).
Pf! uspofádánl (1) je možno redukovat objem odlehcené znecištené
vody pouze zvyšován lm odtoku smerem k cistlrne. Pfi uspofádání (2)

obr. 2

Cára prutoku pro OK s pfetokovou zdrž(

To je objem zhruba stejne velký jako celkový objem stok síte v dobrých
spádových pomerech. Budováni pretokových zdrži vede prakticky ke
zdvojnásobení objemu podzemních prostor tradicních stokových síti.
Funkcní potadavky:
1) Pocátek odlehcováni do toku sml nastat až po naplneni zdrže, tj.
hrana pfelivu na horním konci zdrže leží ve výši nominálnl maximální
hladiny zdrže.
2) Odtok ze zdrže smerem k cistírne má být dosti stejnomerný, tj.
málo závislý na výice plnení nádrže. Proto je nutno na odtoku instalovat
škrticí zafízení se strmou krivkou odtoku. Tato zanzení nesmí být
náchylná k ucpáni. Nejlépe se osvedcují vírové ventily, které pracují bez
pohyblivých mechanických prvku (firma UFT, Bad Mergentheim, SRN).

,
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obr. 3 Záchytná zdrž s prímým nátokem (I: behem plnení, p: po naplnenQ
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obr. 4 Záchytná zdrž s bocním nátokem (I: behem plnení, p: po naplnenQ
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je možno redukovat objem odlehcené znecištené vody volbou úelnné·
ho objemu pfetokové nádrže.
POŽADAVKY NA pAETOKOVÉ NÁDRŽE
Objemov6 po!adavky:
První Iplach ne•••
sebou výplach stok a znecišteni z povrChu
povodl. Nejvylll koncentrace znacllt6nl pllt'kajl pll prvnlch 1.5 •
3 mm srá2kovll výšky. Podall·1i 8e první .plach zachytit a po deeti
odviat k eiatlrn6, lze objem znecištenI vyplavovaného za dešte do toku
$níflt zhruba na 20 "".
!>by bylo možno prvnf aplach zachytit, je nutno volit úcinný objom
pletokovYch zdr!1 v míro cca 15·30 m3/ha lpevnené plochy povedl.

3) Prázdnení nádrže nemá trvat déle než cca 6 - 8 hodin a to ze '
dvou duvodu:

- záchytný prostor má být vyprázdnen tak rychle, aby byl k dispo·
zici pro následný déšt,
• nemá dojít k zahníváni kalu zachyceného v nádrll.
4) Konstrukce n'drl. m' umolnit do znacné mlry samocinné cište·
ni dna nádržo, tj. zachycený kal má být behem pr'zdnlnl nl1drfo vypla· '
ven smerem k cistltn6.
'
Z po!adnvku dOlIl ryohl*ho prázdniln! n'drfe vyplývá horní mel
volby ú~inného objemu, zhruba 40 m3/ha zpevnené plochy povodl.
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obr. 5 Prutocná zdrž s prímým nátokem (I: behem plnení, p: po naplnenO
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obr. 6 Prutocná zdrž s bocním nátokem (I: behem plnení, p: po naplnenO
SYSTÉMOVÉ

USPORÁDÁNí

PRETOKOVÝCH

ZDRŽí

V závislosti na charakteru povodí (velikost, svažitost) jsou voleny
3 typy zdržI:
1) záchytné zdrže, mající pouze akumulacní funkci,
2) prutocné zdrže, které po naplnení pusobl jako usazovací nádrže,
3) kombinované zdrže; první cást objektu je koncipována jako zdrž
záchytná, druhá cást objektu jako zdrž prutocná.
V závislosti na zpusobu pripojení ke stoce jsou rozlišována zapojení:
a)s prímým nátokem (im HauptschluB, on line)
b)s bocnlm nátokem (im NebenschluB, by-pass)

Pretokové zdrže mají specifické nároky na výškovou dispozici;
pokud je to v dané lokalite možné, je vždy nutno dát prednost koncepci
v gravitacním spádu pred rešením s cerpadly (vyšší funkcní spolehlivost, nižší provozní náklady).
Zpusob zapojení pretokové zdrže do celkového systému odvodnení
pri jednotné kanalizaci názorne osvetluje též obr. 7, prevzatý z podkladu (3).
Plánování pretokových zdrží je pomerne jednoznacné jedná-Ii se
o zdrže bez predchozího odlehcení. Spojení odlehcovací komora
v horní cásti povodí a pretoková zdrž v dolní cásti pusobí pouze
nepatrné problémy. Naproti tomu koncepce pretokových zdrží "v rade

vnejší povodí

/

~

nepropustná plocha

I

I

zpevnená plocha

ivoctnená plocha

pretoková zdrž

regulátor odtoku

obr.7 Zapojení pretokové zdrže do odvodnení sídlište s jednotnou kanalizací
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za sebou" je dosil komplikovanou úlohou, V podstatA' jde o to jak
koncepcn~ zajistit, aby kal vypou4tAný z nádrže výše položené nepretékal prelivem ji! prodem naplnené nlZo pOložono zdržo, ~oillnl taková
úlohy se zpravidla neobejde bez pocltacové techniky a bez dodatecnýeh ovládacleh prvkO (k ovllldánl otevlránl a zavlránl odtoku
z jednotlivých zdrží), mnohdy doehází krome toho k dodatecnému
zvýšeni nároku na užitecný objem zdrží.
ZÁVER

Výstavba pretokových zdrží se stává v západní Evrope težištem
investicní cinnosti v oboru kanalizacní techniky. Vývoj v Ceské republice pujde patrne stejným smerem. Je tedy treba seznámit se s faktem,
že do úlohy plánování mestského inženýrského vybaveni príbývá nový
prvek, který je nutno brát v úvahu: tam, kde dosud stacila stoková sít
a cistírna odpadních vod, pristupuje prvek tretí, pretokové zdrže. Tyto
zdrže mají urcitý nárok na plochu Q když jde prevážne o objekty
podzemní), jejich výšková dispozice není bez problému a nesou sebou
obtíže s výberem stavenište. Dobre koncipované a správne obsluhované pretokové zdrže neobtežují zápachem, ale V· ocích obyvatel
casto zapáchajl opticky. Jsou to objekty, které nikdo nechce mlt
v blízkosti svého obydlí ci pracovište. Plánovací prlprava vyžaduje
hodne casu a spolupráci s kolegy ze spríznených profesí, zejména
s urbanisty.

Q
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Výstavba protokových zdrži vyžaduje vysoké investicní ni
srovnatelné s náklady na cístírny odpadnleh vod. Vzdor tomu se
vlidnl illnltel6, rozhodujlef o výstavbe stokovýeh sitl, nesml n
odradit, Jiná eesta ke zlepšení cistoty vOdnleh toku zatlm známa r
Systematieká výstavba pretokovýeh zdrži je úkolem pro nejbli
20 - 30 let, možná i vlce. Plánovael prlpravu je treba zahájit již
Duležíté je, aby se technika výstavby pretokových zdrží stala zni
a ovládanou technickou disciplinou, které se systematika výs'
kanalizací prizpusobí a podrídí. .
literatura:
(1)ATV.ArbeitsblattA128
Richtlinienfur die Oemessungund Gestaltung'Ion Regenentlastung
Mischwasserkaniilen
(Smerniceprodimenzovánía usporádániod/ehcovacíchobjektOnajed
kanalizaci),1. vydání (zastaralé):1977,2. vydáni (nove pfepracované):
Gesellschaltzur Forderungder Abwassertechnlk(GFA),0-53733Hennef.
dor-Heuss-Atlee17
(2)Brombach,Hansjorg
Der zukunltlge Weg der Regenwassebehandlung?(Budoucnostovl.
odlucovaných dltŠ(ovýchodtoku?) 1993, Sborník ke konferenci .Kanal
a ovládáni odlucovaných deštových odtokO", Technická univerzita Stu!
Ústavpro vodníhospodár.itvísídliš(a prtlmyslu_

INTEGROVANÝ PRíSTUP KE SRÁŽKO-ODTOKOVÉMU
PROCESU V URBANIZOVANÝCH POVODíCH
i1I

Ing. RADOVAN HALOUN, CSc.
Ing. EVŽEN ZEMAN, CSc.
CVUT Praha, Fakulta stavební
Ing. ROBERT KUBÝ
Hydroinform, s. r. o.
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Ve dnech 2. - 5. cervna probehl na zámku v Cernicích 7. evropský seminár na téma ••Integrovaný príst
v rešení problematiky srážko-odtokového procesu v urbanizovaných povodích".

"

Mezinárodní seminár k této problematice
byl po prvé pripraven ve státech strední
a východní Evropy. Semináre jsou pripravovány pro mladší odborné pracovníky
v prostredí. které motivuje ke tvurcí diskusi za
asistence skutecných expertu z celého sveta.
Tito odborníci formulují na semináre diskusní
bloky, usmernují diskuse, ale predevším
formulují závery bloku semináre. Semináre se
zúcastnili mimo jiné kapacity tito odborníci:
Per Jacobsen (ZU Lungby), Poul Harremoes
(TU Lungby), Jirí Maršálek (NWRI Canada),
Wolfgang Schiling (University of Trodheim), R.
P. M. Smisson (Foundation Chamber, Clevedon).
Seminár byl usporádán pracovníky CVUT,
fakulty stavebni, za úcastí kateder zdravotního
inženýrství a hydrauliky a hydrologie, díky
sponzorum Vodní stavby, a. s., Hydroinform,
s. r. o., VIS,a. s., DUIS,s. r. o., Dorch Consult CS,
s. r. o., Aquaprocon, s. r. o., Landinfo, s. r. o.,
a firmy ing. Kotka. Sponzori uhradili vetšinu
nákladu na pracovní seminár a vetšinou vyslali i své zástupce.
Na seminári probehlo otevrené zasedání
mezinárodniho
projektu' MATECH, který
integruje skupiny rešící obdobnou problematiku ze zemí EU. Práve dva odborné týmy
z CR usilují o zarazení do této vedeckovýzkumné struktury, podporované z fondu EU.
Jde o VUT 8rno a CVUT, fakultu stavebni,
Praha.
Semináre se zúcastnili odborníci z nekolika evropských zemí (Dánsko, Švédsko,
Anglie, Nemecko, Rakousko, Slovensko,
Švýcarsko, Portugalsko, Chorvatsko, 8elgie,
Holandsko, Norsko) a z Kanady. Úcelem semináre byla neformální výmena zkušeností
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zahrnoval více než 30 povodl po cel
a nápadu jednotlivých úcastníku. Presentace
Švédsku. K výpoctu bylo použito m:
probíhaly formou jednotlivýeh príspevku,
matického modulu MouseNAM, pro jehož v
které byly zamereny na tyto sekce:
fikaci byly použity namerené hodnoty prutl
1)Kanalizacni sit'
v cav a cerpaclch stanicích. Prume,
2) Recipient
3)Odtok z povodí, COV, rízení odtoku
hodnota rocního objemu balastních vod se
v reálném case
Švédsku rovná približne hodnote rocn,
objemu splaškové vody, Ctyrikrát za I
4) Pilotní projekty
Po každém príspevku a mezi jednotlivými
presahuje hodnota prítoku na cav splaškl
bloky probíhaly neformální diskuse. Velmi se
prutok více než šestinásobne, což PUSI
osvedcili diskuse v malých skupinkách na
technologické problémy v COV. Množs
otázky pripravené zpravodajem každé sekce.
balastních vod je prímo ovlivneno metl
P. Jacobsen a H. Olsen predstavili ve
rologickými podmlnkami v povodí. To znarr
velmi zajímavém príspevku užití neuronových
ná, že velké procento balastnlch vod ve stof
sítí pro aplikace v oboru mestské hydrologie.
vé síti nemusl bezpodmlnecne impliko\
Tato prednáška podávala základní predstavu
špatný technieký stav potrubí. Pro zhodnoee
o aplikovatelnosti neuronových sítí v rámci
množstvl balastních vod je treba mlt detaj,
srážko-odtokových vztahu.
znalost stokového systému.
V první sekci byl úcastníkum semináre
Ve druhé sekci predstavili autori R. Kul
predstaven nový modul ze systému MOUSE a B. Juza (Hydroinform, s. r. o., a CVI
(Cecilia Appelgren V88 VlAK, Švédsko). Jde
Praha) problematiku dynamických simul;
o kvalitativní modul MouseTRAP, který reší
a simulací kvality vody ve stokovém systén
kvalitu a transport znecištení v urbanizovaném
a recipientu a jejich vzájemné ovllvnovál
povodí a stokovém systému. Modulem
Mnoho inženýru by oeenilo, kdyby b
MouseTRAPlze modelovat jak fyzikální proce- ' k dispozici takový balík programový(
sy jako je transport sedimentu a znecištení,
prostredku,
který b~
dokázal
rešit probl
tak biologické procesy ve stokové síti.
matiku
kanalizacI,
COV
a recipientu
a
MouseTRAP zapadá do koncepce integrojednak nezávisle a jednak ve spoluprál
vaného prístupu, nebot je navržen tak, aby
Nejslabším clánkem integrovaného prlstu~
byla zajištena komunikace s kvalitativními
se jeví simulace složitých technologiekýc
moduly MIKE 11, který reší problematiku
procesu v COV. Spolupráci systému kan:
rícních koryt. První praktický príklad použití
lizace recipient lze úspešne simulovat mat,
tohoto prostredku byl demonstrován na COV
matickými modely MOUSE (pro kanalizaCI
Rya (Goteborg, Švédsko).
'
a. MIKE 11 (pro rlcní koryta). Vzhleder
Ann-Marle
Gustafsson
(Chalmres
k tomu, že oba programové prostredky by
vyvinuty stejným institutem (Danish Hydral
Industrieteknik) seznámila úcastníky s projektem, který se zabývá zkoumáním množstv.í Iies Institute). mají oba prostredky podobno
filozofii ve stavbe modelu, uchovánI, správ
balastních vod ve stokovém systému. Projekt

