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V posledních letech se stalo zvykem hodnotit projekty podle toho, zda autoři

projektu použili nebo nepoužili „moderní vodárenskou technologii“, případně zda

je projekt na „současné vědecké a technické úrovni“.

Položme si otázku, co jsou to ale vlastně „moderní technologie“ a jak hodnotit co

je „současná vědecká a technická úroveň“?



• Česká republika má za sebou období 20-ti let, kdy byly postupně rekonstruovány všechny

významné úpravny vody,

• první rekonstruovanou byla úpravna vody Podolí, jedna z nejstarších a největších úpraven vody

v České republice. Příprava rekonstrukce byla zahájena již v polovině 80. letech a byla

dokončena v roce 2002. Získané zkušenosti a vyřešené problémy z této několik etap trvající

rekonstrukce umožnily definovat a standardizovat pracovní postupy pro další rekonstrukce

úpraven vody,

• postupně pak následovala řada dalších

úpraven vody a v současnosti se dá říci, že toto

období velkých rekonstrukcí se pomalu

uzavírá. Za toto období se změnila řada

vnějších vstupů, které řešení rekonstrukcí

významně ovlivnily – požadavky na kvalitu

pitné vody, rychlý pokles potřeby pitné vody,

změny legislativních podmínek a rychlý

technický vývoj ve vodárenských technologiích,

• v praxi se ukazuje, že kýženého výsledku, tj.

zajistit kvalitní pitnou vodu, je možné

dosáhnout různými postupy, které vycházejí ze

znalostí a zkušeností projektanta, ale často

jsou významně ovlivňovány provozními

zkušenostmi vlastníka a provozovatele úpravny

vody, ÚV Podolí



Příprava suspenze
V minulosti bylo standardně využíváno rychlé a

pomalé míchání s různou úrovní účinnosti přípravy

vloček. Toto řešení zpravidla nesplňovalo

požadavky na přípravu kvalitní suspenze a to se

pak následně odráželo na účinnosti separace.

Dávkování chemikálii a rychlého a pomalého

míchání bylo na řadě úpraven vody upraveno na

následující postup:

• dávkování chemikálií s následnou

homogenizací - zpravidla probíhá v tlakovém

režimu v potrubí, kdy jsou chemikálie míchány

s vysokou účinností v trubním elementu, který

je třeba individuálně konstruovat s ohledem na

typ použité chemikálie,

• příprava suspenze v agregační nádrži.

Příprava vloček závisí na vnosu energie

potřebné pro vytvoření vloček vhodných pro

následnou separaci. Vnos energie je možné

zajistit mechanicky míchadly (elektrická

energie) nebo děrovanými stěnami (hydraulická

ztráta) v nádrži.

ÚV Jirkov

ÚV Souš

ÚV Bedřichov



První separační stupeň
Pro první stupeň separace je k dispozici řada technologií –

sedimentace, sedimentace s lamelovou vestavbou, čiřiče,

flotace a další odvozené u nás poměrně málo známe

aplikace jako je např. Actiflo, Pulzátor, Pulsatube apod.

Všechny tyto technologie splňují požadavky na první

separační stupeň, ale není je možné univerzálně použit na

všechny typy vod. Obecně známý nomogram platný pro

povrchové vody nám umožňuje poměrně rychlou orientaci,

jaký typ separace je vhodné použít.

Sedimentace a čiřiče se na úpravnách vody v České

republice používají od 50. let a jsou s jejich navrhováním a

provozováním velké zkušenosti.

Flotace se začala v České republice používat před 10 lety.

Pro návrh technologie a především pro rekonstrukce úpraven

vody v České republice to byl významný posun. Velkou

předností flotace je vysoké plošné zatížení, díky kterému je

možné ji využít s výhodou pro rekonstrukce stávajících

úpraven vody bez nároků na výstavbu nových objektů.



Sedimentační nádrže

ÚV Plzeň II

ÚV Hajská

ÚV Březovice



Flotace

První flotace byla realizována na úpravně

vody Mostiště. V současnosti již existuje

řada dalších aplikací – na úpravně vody

Jirkov, Bedřichov, Hradec Králové,

Meziboří, Souš, Monako (Chrudim).

ÚV Jirkov

ÚV Meziboří

ÚV Bedřichov
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Filtrace
Součástí většiny rekonstrukcí úpraven vody je rekonstrukce druhého separačního stupně – filtrů:

 standardně jsou nahrazována původní betonová mezidna drenážními systémy.

V devadesátých letech se používal dvoutrubkový systém „Aquafilter“.

V následujících letech byl vytlačen modernějším systémem „Leopold“, v posledních letech byla nabídka

drenážních systémů doplněna o systém „Triton“ a v letošním roce o systém „Phoenix“. Systémy „Leopold“,

„Triton“ a „Phoenix“ jsou generačně novými moderními štěrbinovými jednotrubkovými drenážními systémy.

Drenážní systém „Leopold“ byl instalován na úpravnách vody Hradiště, Souš, Jirkov, Bedřichov, Plzeň, Štítary,

Mostiště, Lednice, Znojmo, Chřibská, Zaječí a Břeclav, drenážní systém „Triton“ na úpravnách vody Březovice,

Hradec Králové, Kroměříž, Plav, Štítná na Vláří, Valašské Meziříčí. Systém „Phoenix“ zatím na svou první

aplikaci v České republice čeká,

 na několika úpravnách vody (Hradiště, Meziboří, Hosov, Hradec Králové, Chřibská) byla realizována filtrace se

snižující se filtrační rychlostí,

 v minulosti standardně používaný filtrační písek byl postupně doplněn o dvouvrstvou filtrační náplň s kombinací

filtračního písku a antracitu, který byl použit např. na úpravně vody Hradiště, Souš a Mariánské Lázně. Kromě

ÚV Mariánské Lázně šlo vždy o jednostupňovou technologii úpravy vody. V posledních letech je úspěšně

využíván další filtrační materiál – Filtralite, který umožňuje aplikaci dvouvrstvé náplně s nízkými nároky na

intenzitu prací vody. Filtralite byl použit na úpravně vody Bedřichov, Plzeň, Chřibská, Hradec Králové, Ostrava -

Nová Ves, Strašice, Studeněves.



ÚV Plzeň ÚV Meziboří
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Významný technický posun je možné zaznamenat v případě

směšování ozonu s vodou. V minulosti běžně používané

„barbotáže“ v souproudu a protiproudu, které byly velmi náročné na

velikost směšovacích nádrží, jsou v současnosti nahrazovány

směšováním v GDS systému, nebo dávkováním ozonu přímo do

hlavního proudu vody pomocí difuzoru.

Ozonizace a filtrace přes granulované aktivní uhlí
V minulosti všelék „ozonizaci“, dnes po letech vidíme z jiného pohledu. Ozon jako silný oxidant vytváří po

aplikaci řadu vedlejších produktů, které mohou být především u povrchových vod ve svém důsledku větším

zdravotním rizikem, než původně odstraňované znečištění. V osmdesátých a v devadesátých letech byla

ozonizace běžně realizována jako samostatný technologický stupeň (úpravna vody Želivka, Plzeň, Hosov,

Troubky, Březová u Karlových Varů). Dnes je již standardem, že ozonizace je kombinována s následnou

filtrací přes granulované aktivní uhlí (úpravna vody Mostiště, Plzeň, Hosov, Valašské Meziříčí, Hradec

Králové, Svatá Trojice v Kutné Hoře a připravovaná modernizace ÚV Želivka). Filtrace přes GAU bezpečně

odstraní látky vzniklé štěpením při ozonizaci a látky, které ozonizace štěpí, ale neodstraňuje – pesticidy a

léčiva.

Otázkou je zda vůbec navrhovat kombinaci ozonizace s filtrací granulovaným aktivním uhlím - příkladem

může být úpravna vody Štítary, kde filtrace přes granulované uhlí zcela postačuje a původně zvažovaná

ozonizace po provedení poloprovozních zkoušek nebyla realizována.



ÚV Meziboří

ÚV Plzeň III
ÚV Straszyn



Membránové technologie
• membránové technologie jsou z pohledu vodárenství zcela určitě „moderní technologií“ s velkou budoucností.

Využití membránových technologií zpravidla naráží na všeobecné povědomí, že se jedná o technologii

investičně a provozně drahou. To už ale v současnosti neplatí a při návrhu technologie rekonstruované úpravny

vody je třeba seriózně posoudit i řešení s membránami, protože za určitých podmínek může jejich použití přinést

významné provozní úspory,

• v uplynulých letech byly provedeny poloprovozní testy, při kterých se posuzovala možnost náhrady

dvoustupňové technologie (sedimentace + filtrace) na povrchové vodě jednostupňovou úpravnou vody

s membránovou filtrací (úpravna vody III. Mlýn, Bedřichov, Vimperk). Z posouzení vyplynulo, že při standardních

kvalitativních podmínkách je toto řešení možné, problémy však nastávají při nárůstu znečištění, kdy se prudce

zvyšují nároky na praní vodou a na chemické praní. Před membránovou filtraci je pak vždy třeba zařadit zařízení

(např. sedimentaci nebo flotaci, které zachytí hrubé znečištění, které zanáší povrch membrán a zvyšuje potřebu

praní nebo regenerace membrán,

• první větší aplikace membránové filtrace byla realizována na úpravně vody Březová, která byla koncipována

s dvoustupňovou technologií (sedimentace + filtrace). Ve studii byly zvažovány dvě varianty doplnění

technologie za pískové filtry: ozonizace s filtrací granulovaným aktivním uhlím nebo membránová filtraci

(ultrafiltrace). Vzhledem k tomu, že úpravna vody nemá problémy s obsahem pesticidů v surové vodě, bylo

zvoleno řešení s membránovou filtrací,

• zmínit je třeba rovněž aplikaci keramické membrány na úpravně vody Trnová, kde se díky poměrně rychlé

realizaci podařilo vyřešit závažné problémy z hlediska kvality dodávané pitné vody,

• význam membránové technologie je určitě všeobecně znám a některé látky (dusičnany, sírany) nejsou jinými

technologiemi rozumně odstranitelné.



ÚV Březová

ÚV Frýdlant



Kalové hospodářství
Požadavky na ochranu životního prostředí vedou ke zvyšování požadavků na řešení kalového hospodářství.

V řadě lokalit přestává stačit standardní řešení s kalovými lagunami, kde je kal postupně vysoušen a odsazená

voda je odváděna do nejbližší vodoteče. Kalové laguny zpravidla kapacitně nepostačují, není reálné jejich objem

zvětšit a není možné dosáhnout potřebného vysušení kalu.

Pokud není možné odvést odpadní vody kanalizací na nejbližší čistírnu odpadních vod (úpravna vody Lunapark

v Mariánských lázních, Jirkov, Bedřichov, Plzeň, Frýdlant, Kroměříž), je třeba přistoupit ke strojnímu odvodnění

kalů. Strojní zpracování kalů vždy spočívá ve dvou technologických stupních – zahuštění odpadních vod a

odvodnění. V úvahu připadá řada řešení:

 vertikální sedimentace v nádržích s následným odvodněním komorovým lisem (úpravna vody Plav, Nová Ves

a další),

 sedimentace v kontinuální usazovací nádrži s následným odvodněním kalu komorovým lisem (úpravna vody

Hajská) nebo na šnekovém lisu (úpravna vody Březovice),

 zahuštění odpadních vod pomocí flotace s následným odvodněním kalu na šnekovém lisu (úpravna vody

Souš, III. Mlýn, Mostiště),

 odsazení odpadních pracích vod a následné odvodnění kalu pomocí odstředivky (úpravna vody Želivka,

Káraný).

Všechna uvedená řešení, byla v minulosti provozně odzkoušena a je třeba říci, že jsou vždy náročná, na

přípravu odpadních vod k následnému odvodnění. V rámci přípravy odpadní vody pro strojní odvodňování kalu je

vždy třeba počítat s dávkováním polymerních flokulantů, případně koagulantu a vápna.



ÚV Souš

ÚV Hajská

ÚV Hradiště

ÚV Březovice



ZÁVĚRY

 Nabídka současných technologií a technologických zařízení dává mnoho možností jak řešit rekonstrukci nebo

modernizaci technologické linky úpravny vody. Je třeba si ale vždy uvědomit, že každá upravovaná voda má

svoje specifické vlastnosti a upravitelnost.

 V rámci předprojektové a projektové přípravy je proto třeba vždy hledat optimální řešení z hlediska

požadavků na kvalitu pitné vody, požadavků na optimalizaci investičních a provozních nákladů. Proto nelze

přenášet spolehlivé technologie úpravy vody z jiných lokalit bez prověření na jinou úpravnu vody.

 Technologickou linku úpravny vody je pak třeba vytvořit jako kombinaci technologii, které splní požadavky na

zajištění výstupu z úpravny vody – to je kvalitní pitné vody, která splňuje legislativní požadavky a současně je

i uživatelem vnímána jako chutná.

 Pro pochopení procesů úpravy vody a pro hledání optimálního řešení provést poloprovozní a modelové testy.

Tyto průzkumné práce by měly být provedeny v případě, že přicházíme s novou technologií významně

odlišnou oproti současnému řešení. To vše vyžaduje dostatek času a odpovídající množství finančních

prostředků na zpracování předprojektové a projektové přípravy rekonstrukce úpravny vody.

 Výsledkem činnosti celého týmu odborníků musí být řešení, které nezopakuje to, co již bylo jednou navrženo

a postaveno před x lety, ale přinese do řešení nové myšlenky a nové technologie, které reagují na vývoj

kvality surové vody a na provozní zkušenosti provozovatele úpravny vody. Nebude se tak jednat jen o prostou

obnovu zařízení, ale o modernizaci, která přinese něco nového, co prodlouží životnost stávajícího zařízení.



ZÁVĚRY

Vraťme se k otázce, co jsou „moderní technologie“ a co je kritérium správnosti řešení použití „moderní

technologie“?

Myslím, že bychom měli spíš rozlišovat, zda je projekt technicky správně zpracován, zda v něm nejsou závažné

hydraulické chyby a zda zvolená technologie je pro surovou vodu, kterou chceme upravovat, vhodná, zda se

jedná o řešení ekonomicky a provozně výhodné.

K žádanému výsledku se přeci můžeme dopracovat různými cestami. Rozhodující je přece především volba

takové technologie, která je pro dané konkrétní podmínky optimální, přinese největší efekt z hlediska úpravy

vody jak po stránce kvalitativní, tak i investičních a provozních nákladů. Výsledkem mohou být i vyšší investiční

náklady, které ale ve výsledku přinesou snížení provozních nákladů.


