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1. TITULNÍ LIST  

 

Provozní řád pro zkušební provoz ČOV Slaný 

_________________________________________________________________ 
 
Čistírna odpadních vod:  Slaný 

Kraj:     Středočeský 

Investor:    Město Slaný 
     Velvarská 136/1 
     274 01 Slaný 
 

Provozovatel:   Slavos Slaný, s.r.o. 
Politických vězňů 1523,  
274 01 Slaný 

 

Hlavní projektant ČOV: SWECO Hydroprojekt a.s. Praha 

 Táborská 31, 140 16 Praha 4 

 
Zhotovitel díla:   Strojírny a opravny Milenov, spol. s  r. o. 
     Milenov 135 
     753 01 Hranice IV, Drahotuše 
 
Zhotovitel technologické části:  KUNST, spol. s r.o.,  

Palackého 1906, 753 01 Hranice 
 

Zhotovitel stavební části:  Skanska a.s. 
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 Chodov 

  
Provozovatel ČOV:   Středočeské vodárny, a.s.,  

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
 
Vodoprávní úřad:  Krajský úřad Středočeského kraje  
 Odbor životního prostředí a zemědělství  
 Oddělení vodního hospodářství  
 Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 
Datum dokončení stavby:  červen 2019 

Provozní řád vypracoval:   Ing. Václav Boráň, KUNST, spol. s r.o. 
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Schvalovací protokol 

 
Město Slaný 
 
Jako majitel ČOV Slaný souhlasíme se zněním provozního řádu. 
 
 
Ve Slaném dne ……………………………………. 

 
 
 
 
 
 
                                      .……………………. 
              razítko a podpis 
 
 
 
 
Slavos Slaný, s.r.o. 
 
Jako provozovatel ČOV Slaný schvaluje tímto dále uvedený provozní řád. 
 
 
Ve Slaném dne ……………………………………. 
 
 
 
 
                                                                 
  
 ……………………….. 

razítko a podpis 
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2. SEZNAMY DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL 

Účastník Telefonní číslo 

Tísňové volání – centrální číslo 112 

Lékařská záchranná služba 155 

Hasičská záchranná služba 150 

Policie České republiky 158 

Městská policie  156 

  

Zástupce zhotovitele stavby p. Vychopeň 602 573 477 

Zástupce Středočeských vodáren, a.s.  p. Dragoun 602 662 436 

Zástupce Středočeských vodáren, a.s.  p. Hloušek 724 787 338 

Krajský úřad středočeského kraje odbor ŽP 257 280 396 

Povodí Vltavy, s.p. 724 067 719 

  

Provozovatel :  

 Ing. Irena Vernerová, jednatel 737 249 526 

 RNDr. Václav Dubánek, technolog odpadních vod 777 249 826 

 Ing. Vladimír Vácha, vedoucí provozu kanalizace 702 279 699 
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE A ÚDAJE S NÍM 
SOUVISEJÍCÍ 

3.1. Základní údaje 

 
IDENTIFIKAČNÍ  ČÍSLO  MAJETKOVÉ  EVIDENCE:  2124-749516-0022234877-4/1 
 
Název:  ČOV Slaný 
 
Lokalizace čistírny:  
 
Název obce:  Slaný  Kód obce:    532819 
Název katastrálního území: Blahotice  Kód katastrálního území:  749516 
Kód základní územní jednotky:  CZ0203   
 
Na stávající ČOV jsou dnes a budou i ve výhledu přiváděny splaškové a průmyslové odpadní 
vody  
Jedná se tedy především o splaškové OV z bytové části města, z občanské, technické a vyšší 
vybavenosti spádově příslušejících částí města a řízeného množství průmyslových OV. 

 

3.2. Obyvatelstvo 

 
Počet ekvivalentních obyvatel: 16 000 EO 
Průměrný denní přítok vč. balastních vod:  Q24 = 3000 m3/d 
       125 m3/h 
       34,7 l/s 

4. TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE A ÚDAJE S NÍM 
SOUVISEJÍCÍ 

4.1. Údaje o množství a znečištění odpadních vod 

 
 

Povolení k nakládání s vodami 
Platí aktuálně platné povolení vodoprávního úřadu krajského úřadu Středočeského kraje, 
které je součástí provozní dokumentace uložené na ČOV Slaný a je rovněž přílohou 
tohoto provozního řádu 
 
Čistírna byla projektována pro následující hydraulické a látkové zatěžovací parametry: 

 

Přiváděné znečištění  

 Organické znečištění BSK5 
kg/d 828,0 

mg/l 245,4 
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CHSK 
kg/d 1697,4 

mg/l 501,6 

 Nerozpuštěné látky NL 
kg/d 952,2 

mg/l 282,3 

 Amoniakální dusík N-NH4 
kg/d 125,6 

mg/l 37,5 

 Celkový dusík NC 
kg/d 193,2 

mg/l 57 

 Celkový fosfor PC 
kg/d 24,8 

mg/l 4,4 

 

 

 Množství a znečištění OV Značka Jednotka výhled 

 Počet ekvivalentních obyvatel EO60 - 16000 

 Průměrný denní přítok vč. balastních vod Q24 

m3/d 3000 

m3/h 125 

l/s 34,7 

 Podíl balastních vod QB m3/d 600 

 Podíl průmyslových vod Q24,p m3/d zahrnuto v Q24 

 Denní (výpočtový) přítok Qd 

m3/d 3840 

m3/h 160 

l/s 44,4 

 Maximální hodinový přítok Qh 
m3/h 281,5 

l/s 78,2 

 Max. dešťový přítok na ČOV QMAX l/s 625 

 Max. dešťový přítok do biologického stupně QMAX,B 
m3/h 295 

l/s 81,9 

 
 

4.2. Základní údaje o vodním recipientu, do kterého se odpadní vody 
vypouštějí 

 
Název vodního recipientu:   Červený potok 
Hydrologické pořadí:   1-12-08-78 
Místo vypouštění:    pravý břeh, na pozemku č.p.2069 v k.ú. Slaný 
 
 

4.3. Ochranné pásmo 
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Podle ČSN 75 6401, čl. 6.9 a TNV 75 6011 je pro ČOV Slaný platné pásmo ochrany prostředí 50 
m. V tomto ochranném pásmu se nenachází bytová zástavba, občanská vybavenost, průmyslové 
provozy ani žádné další objekty vyžadující zvýšenou ochranu prostředí. 
 
 
 
 

4.4. Rozsah platnosti 

Tento provozní řád (dále jen „Řád“) nemá obecnou platnost, je souborem technicko-
organizačních opatření, bezpečnostních zásad a pokynů pro zajištění bezpečného a spolehlivého 
provozu níže uvedených provozních souborů  

PS 01 - mechanické čištění 

PS 02 – biologické čištění  

PS 03 – kalové a plynové hospodářství 
 

4.5. Základní koncepce ČOV 

 
Čistírna odpadních vod vybudovaná v roce 1975 slouží k čištění splaškových odpadních vod 
přiváděných kanalizací a k čištění svážených vod. Použit byl systém nízko zatěžované aktivace 
se simultánní nitrifikací a denitrifikací a s aerobní stabilizací kalu. Odstranění Pcelk je realizováno 
koagulací síranem železitým. Rekonstrukce původní technologické linky proběhla v letech  
2000/2001.  

Pro výhledové zatížení čistírny a požadovanou jakost vyčištěné vody bylo nezbytné přistoupit 
především k rekonstrukci biologického stupně, který má stěžejní vliv na výslednou jakost 
vyčištěné vody. Hlavním cílem intenzifikace biologického stupně bylo stabilizovat průběh 
nitrifikace a zvýšit účinnost biologického odstraňování dusíku. Tato skutečnost vyvolala potřebu 
zvýšit celkovou zásobu kalu a celkové stáří kalu v aktivačním systému.  

Základním rysem navrhovaných úprav biologického stupně bylo vybudování usazovací nádrže 
pro primární sedimentaci. Pro zvýšení kapacity biologického stupně byla navýšena provozní 
hladina v biologickém stupni. Stávající kruhové nádrže biologického čištění, uvnitř kterých jsou 
integrovány dosazovací nádrže, byly stavebně rozděleny na Denitrifikaci I (D I), Regeneraci (R), 
Denitrifikaci II (D II) a Nitrifikaci (N) 

 

ČOV Slaný se v současnosti skládá z níže uvedených celků: 

 

Odlehčení před ČOV 
-vypínací a odlehčovací komora – odlehčení přitékajících odpadních vod na Qdešť = 173,6 
l/s 

Obtok ČOV 
-hrubé strojní česle a vírový separátor  

 
Mechanické předčištění 
 -lapák štěrku 
 -hrubé strojní česle 

- jemné strojně stírané česle – 2 linky strojně stíraných česlí s šířkou průlin 6 mm 
- vírový lapák písku 
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Odlehčení před mechanicko-biologickým stupněm 

- odlehčení mechanicky před čištěných odpadních vod za lapákem písku na Qmax = 81,9 
l/s 
 
Mechanické čištění 

- usazovací nádrž kruhová 
- ČS primárního kalu 
- zvyšovací ČS 

Biologické čištění 
- Denitrifikace I (D I), Regenerace (R), Denitrifikace II (D II) a Nitrifikace (N) – 2 linky 

s objemem 2982 m3 
 - dmychárna – 2 + 1 + 1 ks dmychadel 

- dávkování železitého koagulantu – 117 l/den 
- kruhové dosazovací nádrže - 2 ks – objem 2 x 814 m3 
- měrný objekt – 2 ks 

Kalové hospodářství 
- čerpací stanice vratného a přebytečného kalu 
- strojní zahuštění přebytečného kalu – 86,29 m3/den 
- vyhnívací nádrž 1° - 348 m3, 2° - 331 m3 
- odvodnění kalu – šnekolis, produkce odvodněného kalu 5,92 m3/den 

Plynové hospodářství 
- plynojem – 1 ks - 260 m3 
- produkce bioplynu 299 m3/den 
- kogenerační jednotka 75kW + kotel na bioplyn 92,5kW 

 

4.6. přehled hlavních objektů čistírny, jejich návrhové parametry, 
základní strojní vybavení a funkce v rámci čistírny 

4.6.1. PS 01 Hrubé předčištění 

 

Odlehčovací komora 
 
Odpadní vody přitékají na ČOV stávajícím přivaděčem, který na vstupu do ČOV přiveden do 
odlehčovací komory. Maximální přítok se předpokládá 800 l/s.  
Odlehčovací komora je navržena tak, aby přítok na čistírnu činil za deště maximálně 173,6 l/s. 
Průtoky nad tuto hodnotu budou odlehčovány do obtoku ČOV. 
 
 
Hrubé strojně stírané česle a vírový separátor na obtoku ČOV 
 
Na obtoku ČOV byl vybudován nový objekt mechanického čištění odlehčených dešťových vod. 
Pro zachycení hrubých plovoucích nečistot slouží hrubé strojně stírané česle pol. 1.02a 
Zachycené shrabky budou pomocí dopravníku pol. 1.02b dopravovány do kontejneru. Česle i 
dopravník jsou ve venkovním provedení, jsou opatřeny tepelnou izolací a temperováním. Česle 
jsou vybaveny rozvaděčem pol. 1.02c pro automatické řízení chodu česlí a dopravníku. 
Dešťové vody dále natékají do vírového separátoru, kde dochází vlivem snížení rychlosti 
k sedimentaci štěrku a písku. Mechanicky předčištěné dešťové vody odtékají přes měrný 
parshalův žlab do recipientu. Usazený sediment na dně vírového separátoru je čerpán čerpadlem 
pol 1.05 zpět na přítok ČOV. 
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Lapák štěrku a hrubé strojně stírané česle 
 
Za odlehčovací komorou je vybudován nový objekt lapáku štěrku. Lapák štěrku je vybaven 
zařízením pro těžení písku a štěrku pol. 1.01. Zařízení je tvořeno otočným sloupovým jeřábem 
s elektrickým pojízdným kladkostrojem s hydraulickým drapákem. Součástí zařízení je vlastní 
elektrický rozvaděč umístěný na sloupu jeřábu. Otáčení ramena, pojezd kladkostroje a drapák se 
ovládá pomocí ovladače zavěšeného na kabelu. Pro možnost čeření prostoru lapáku štěrku 
(vyplavení biologické části) je na dno přiveden tlakový vzduch. Před zahájením těžení sedimentu 
provede obsluha otevřením kulového kohoutu u lapáku štěrku načeření sedimentu (cca 30 s). 
Vytěžený sediment je uskladňován v kontejneru. 
 
Z lapáku štěrku odpadní voda natéká do kanálu, ve kterém jsou osazeny hrubé, strojně stírané 
česle pol. 1.02a. Česle zajišťují ochranu následného strojně-technologického vybavení ČOV před 
hrubými plovoucími nečistotami. Zachycené shrabky budou pomocí dopravníku pol.1.02b 
dopravovány do kontejneru. Česle i dopravník jsou ve venkovním provedení, jsou opatřeny 
tepelnou izolací a temperováním. Česle jsou vybaveny rozvaděčem pol.1.02c pro automatické 
řízení chodu česlí a dopravníku. Pro možný servis česlí, jsou před a za česlemi zhotoveny drážky, 
do kterých je možné instalovat mobilní hrazení (bukové fošny). Pro obtok hrubých česlí, slouží 
obtokové potrubí vedoucí z lapáku štěrku za hrubé česle. Potrubí vede přes šachtu, ve které, jsou 
na stěnu osazeny U profily, ve kterém je při běžném provozu osazeno mobilní hrazení. V případě 
poruchy česlí, dojde ke vzdutí hladiny a k přepadu odpadních vod do obtokového kanálu.  
 
Jímka svozových vod 
 
Pro akumulaci dovážených vod byla vybudovaná nová jímka a přejímací stanice.  
Zařízení přejímací stanice pol. 1.06 je umístěno v temperovaném boxu na stropu jímky. 
Zařízení stanice obsahuje: 
- měření průtoku 
- měření pH  
- měření vodivosti  
- uzavírací nožové šoupátko  
- řídící počítač 
- ovládací terminál na stojanu včetně identifikačních karet 
 
Identifikační zařízení je vybaveno čtečkou magnetických karet pro identifikaci a registraci 
přijíždějících zákazníků a tiskárnou pro pravidelný přehled provozu včetně vypouštěného 
množství. Zákazník je identifikován čtečkou magnetických karet, současně se automaticky 
otevírá vstupní uzávěr. Otevření uzávěru je podmíněno minimální hladinou v jímce. Při překročení 
určených mezí pH a vodivosti se uzávěr uzavírá a znemožňuje další vypouštění. Uzávěr se zavírá 
též při maximální hladině v jímce. 
Po vyprázdnění cisterny obdrží každý zákazník doklad o množství vypuštěného média s datem a 
hodinou záznamu.  
 
Svozové vody jsou akumulovány v jímce svozových vod. Jedná se o podzemní betonovou nádrž 
o objemu 14 m3. Na přítoku svozových vod je osazen česlicový koš pol. 1.07. S česlicovým 
košem bude při vyprazdňování manipulováno pomocí přenosného jeřábku. 
Pro míchání obsahu jímky svozových vod je osazeno ponorné vrtulové míchadlo pol. 1.08 se 
spouštěcím zařízením. Akumulované svozové vody budou přečerpávány pomocí ponorného 
čerpadla pol. 1.09 do šachty Š1. 
Montáž/ demontáž čerpadla a míchadla bude pomocí přenosného jeřábku osazeného na stropě 
jímky. 
Čerpání obsahu jímky bude prováděno přerušovaně po dobu cca 3 hodin. Stáčení dalšího 
fekálního vozu bude možné až po vyčerpání jímky. 
 
Čerpací stanice splaškových vod 
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Pro čerpací splaškových vod z provozní budovy je instalována kompletní čerpací stanice 
pol. 1.10. Čerpací stanice je tvořena šachtou z polyetylénu o průměru 800 mm a celkové hloubce 
šachty 2700 mm. 
Čerpací stanice je osazena jedním čerpadlem s řezacím oběžným kolem. Druhé čerpadlo je 
skladová rezerva. Čerpací stanice je kompletně vystrojena včetně armatur a výtlačného potrubí. 
Je vybavena vlastním plovákovým spínačem a řídící automatikou. 
 
 
Česlovna 
 
Základní technické údaje 
 
Maximální nátok odpadních vod na dvojici strojně stíraných česlí  Q= 173,6 l/s 
Kapacita šnekového dopravník shrabků     Q= 2,5 m3/h 
Kapacita lisu na shrabky       Q= 2,5 m3/h 
Potřeba technologické vody lisu na shrabky     Q= 0,8 l/s 
 
Maximální nátok odpadních vod na lapák písku     Q= 173,6 l/s 
Výkon mamutky hydrosměsi z lapáku písku     Q= 8 l/s 
Výkon separátoru písku (přívod hydrosměsi)    Q= 10,0 l/s 
 
 
Z kanálu od hrubých česlí odpadní voda natéká potrubím do česlovny. Před česlovnou je osazen 
Parshallův žlab pro měření přítoku na ČOV. Do stavebně upravených žlabů je instalována dvojíce 
jemných, strojně stíraných česlí s průlinou 6 mm pol. 1.11a a pol. 1.12a. Česle budou pracovat 
v režimu 1+1, tzn. v chodu budou pouze vždy jedny česle. Shrabky z česlí instalovaných 
v přímém kanálu pol.1.11a budou vypadávat do hydraulického lisu na shrabky pol 1.11b.  Lis je 
vybaven promývacím zařízením, které slouží k částečnému odstranění organických látek ze 
shrabků. Odpadní voda z lisu bude zavedena do kanálu za česlemi. 
Shrabky s česlí instalovaných v obtokovém kanálu pol. 1.12a budou vypadávat do šnekového 
dopravníku pol. 1.12b.  
Česle, lis i dopravník jsou ve venkovním provedení, jsou opatřeny zateplením a temperováním. 
Shrabky z jemných česlí budou dopravovány pomocí lisu a dopravníku do přistaveného 
kontejneru. 
Součástí dodávky česlí je elektrický rozváděč pol.1.11c pro ovládání automatického chodu obou 
česlí, hydraulického lisu a šnekového dopravníku. 
Chod česlí je řízen na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce hladinové sondy je 
nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem 
chodu, jehož časy jsou nastavitelné. 
Pomocí prostorového termostatu, jenž je zapojen přes rozváděč, je řízeno zapínání a vypínání 
topných těles česlí, lisu a dopravníku 
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími prvky a svorkami 
pro přenos signálů chodů a poruchy. Termostat a hladinová sonda jsou součástí dodávky česlí. 
Rozváděče bude umístěn na stěně v blízkosti česlí.  
Před a za česlemi jsou v obou žlabech instalována ruční stavidla pol. 1.13 a pol. 1.14. pro možné 
uzavření příslušného kanálu. 
 
  
 
 
Lapák písku a kompresorovna 
 
Z česlovny natéká odpadní voda do vírového lapáku písku. Pro těžení písku zachyceného 
v lapáku písku je instalováno mamutí čerpadlo pol. 1.15. Mamutí (hydropneumatické čerpadlo) 
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čerpadlo se sestává z výtlačného potrubí DN 100 a přívodního vzduchového potrubí DN 32. Pro 
možnost čeření sedimentu (oddělení biologické části) je do lapáku písku zavedeno rovněž potrubí 
čeření DN32. Těžení a čeření probíhá automaticky otevřením/uzavřením magnetoventilů pol. 
1.20 v závislosti na průtoku ČOV. 
Výtlačné potrubí mamutího čerpadla DN 100 je zavedeno do separátoru písku pol. 1.16. 
Separátor je ve venkovním provedení, je opatřen zateplením a temperováním. 
Voda ze separátoru je zavedena zpět do kanálu před lapák písku. Odseparovaný písek ze 
separátoru padá do přistaveného kontejneru. 
Součástí dodávky separátoru je elektrický rozváděč pro ovládání automatického chodu 
separátoru. Časový režim je zajištěn pomocí programovatelného automatu s vestavěným 
programem. Chod vyhrnovacího šneku písku je řízen časově. Rozváděč je vybaven svorkami pro 
připojení havarijního spínače, signalizačními prvky.  Rozváděč je umístěn na vlastním separátoru. 
 
Jako zdroj vzduchu pro čeření a těžení písku slouží kompresorová stanice poz. 1.17. Stanice je 
osazena v kompresorovně vedle česlovny. Kompresorová stanice pracuje v automatickém 
režimu v závislosti na tlaku v tlakové nádobě. 
 
Pro možný obtok lapáku písku je instalována trojíce stavítek pol. 1.18a, 1.18b 
 
Odpadní vody natékají z lapáku písku do sdruženého objektu, který se sestává z odlehčení, 
odtokové šachty na usazovací nádrž, nebo do zvyšovací ČS a z nátokové šachty na biologickou 
linku do níž je zaústěno výtlačné potrubí ze zvyšovací ČS. Do tohoto objektu je rovněž zaústěno 
výtlačné potrubí koagulantu (síranu železitého). Pro možné odstavení biologické části ČOV a 
doregulaci nátoku na usazovací nádrž je ve sdruženém objektu instalováno stavidlo pol.1.26, kdy 
po jeho uzavření budou veškeré odpadní vody odvedeny přes Parshalův žlab do recipientu. 
 
Odlehčovací komora za lapákem písku 
 
Maximální přítok do odlehčovací komory je 173,6 l/s.  Odlehčovací komora je stavebně navržena 
tak, aby přítok na mechanické čištění byl maximálně 81,9 l/s.  Průtoky nad tuto hodnotu budou 
odlehčovány do obtoku ČOV. (v průběhu odstávky druhé biologické linky bude na biologickou 
část přiváděno max 40 l/s – bude přivřeno stavidlo pol.1.26) 
Z odlehčovací komory natéká odpadní voda do nově vybudované usazovací nádrže.  
 

4.6.2. PS 01 - mechanické čištění 

 
Mechanické čištění se sestává z usazovací nádrže, přilehlé jímky primárního kalu a čerpací 
stanice primárního kalu.  
 
Usazovací nádrž 
 
Odtok z lapáku písku je zaveden do nové usazovací nádrže o průměru 6000 mm a hloubky 
4000mm (u stěny nádrže). Usazovací nádrž je vybavena pevným mostem se středovým pohonem 
včetně zábradlí, roštů a nástupního žebříku, rozvaděčem instalovaným na mostě včetně 
frekvenčního měniče, stíráním dna a hladiny, odběrem plovoucích nečistot, uklidňovacím válcem, 
výtokovým deflektorem a odtokový žlabem včetně jednostranné přepadové hrany a norné stěny. 
Mechanicky předčištěná odpadní voda z usazovací nádrže odtéká do zvyšovací čerpací stanice 
odpadní vody. Potrubí primárního kalu a plovoucích nečistot z usazovací nádrže je zavedeno do 
jímky primárního kalu.  
 
 
Jímka primárního kalu a čerpací stanice primárního kalu 



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  15  
 

 
Celková produkce primárního kalu: 16 m3 /den o koncentraci 3,5% 
Objem jímky:  36 m3 
Na přívodu primárního kalu do jímky je v jímce na stěně osazeno nástěnné stavidlo pol. 1.30. 
Odpouštění kalu do jímky bude řízeno automaticky časově a bude blokováno od maximální 
hladiny v jímce primárního kalu. 
V jímce je osazeno ponorné čerpadlo pol. 1.27, které slouží k odčerpávání nadkalové vody před 
usazovací nádrž.  
Vedle jímky primárního je vybudovaná podzemní čerpací stanice, ve které jsou osazena dvě 
vřetenová čerpadla pol. 1.28. Čerpadla budou pracovat v sestavě 1+1 (jedno čerpadlo provozní 
a druhé je montovaná rezerva).  Zahuštěný primární kal je čerpán do kalového hospodářství.  
Čerpané množství bude řízeno frekvenčním měničem. Čerpadla jsou ovládaná automaticky 
časově ve vazbě na intervaly odkalování nádrže uzávěrem pol. 1.30 a na sčerpávání nadkalové 
vody čerpadlem pol. 1.27  
 
Zvyšovací čerpací stanice odpadní vody 
 
Předčištěné odpadní vody jsou přivedeny do jímky zvyšovací čerpací stanice. Čerpací stanice je 
navržena na výkon Q = 23,6 – 81,9 l/s. 
V čerpací stanici jsou osazena dvě ponorná čerpadla poz. 1.33. Čerpadla pracují v sestavě 1+1 
(jedno čerpadlo je provozní a druhé montovaná rezerva). 
Čerpadla jsou řízena frekvenčními měniči a budou řízena na konstantní hladinu v sací jímce.  
Výtlaky čerpadel 2 x DN250 jsou zaústěny do sdruženého objektu do nátokové komory na 
biologické linky. Potrubí jsou zaústěna nad maximální hladinu v komoře. 
Pro montáž/ demontáž čerpadel je instalováno přenosné zvedací zařízení osazené na stropu 
jímky čerpací stanice. 
 
 
Skladování a dávkování síranu železitého 
 
Pro chemické odstraňování fosforu je navrženo dávkování 41 % síranu železitého. Síran železitý 
je skladován v dvouplášťové stojaté nádrži pol. 1.31 o objemu 20 m3. Nádrž je vybavena 
stáčecím potrubím DN80 s připojením pro autocisternu a s nádržkou pro zachycení úkapů. Sací 
potrubí dávkovacích čerpadel je vedeno vrchem nádrže a je vybaveno pomocným sacím 
nástavcem pro zahlcení potrubí a čerpadel.  
Pro dávkování síranu železitého slouží temperovaný box, ve kterém je instalována čtveřice 
dávkovacích čerpadel. Čerpadla budou řízena v závislosti na průtoku ČOV. Síran železitý je 
možno dávkovat do dvou dávkovacích míst: 
 
Dávkování do biologie 
Síran železitý bude dávkován před rozdělovací objekt před biologickými linkami. 
Spotřeba 40% roztoku bude 233 l/den 
Rozsah dávkování 0–25 l/hod 

 
Dávkování před usazovací nádrž 
Pro posílení odstraňování fosforu a účinnosti primární sedimentace může být podle provozních 
podmínek použito předsrážení na usazovací nádrži. V tomto případě bude ekvivalentně sníženo 
simultánní srážení na biologickém stupni.  
Spotřeba 40% roztoku bude 117 l/den 
Rozsah dávkování 0–15 l/hod 
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Seznam elektrospotřebičů a způsob ovládání: 
 

Označení Čís. pol. Popis Výkon 
[kW] 

Napětí 
[V] 

ks Poznámka 

1RM1 01.1 Rozvaděč drapáku štěrku  2,82 400 1 
 

Popis ovládání: 

Vlastní rozváděč 1RM1 (součást strojní dodávky) pro ovládání drapáku, kladkostroje a otáčení výložníku. 
Těžení štěrku bude probíhat pouze za přítomnosti proškolené obsluhy. 

Ovládání: místně z rozváděče 1RM1 

V rámci elektro: 

- jištěný přívod pro 1RM1 

Signalizace: výpadek napájení do ŘS, 
 

1RM2 01.02c Rozvaděč hrubých česlí 4,5 400 1 
 

Vlastní rozváděč 1RM2 (součást strojní dodávky) pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 
samočist. česlí, rot.kartáče a šnekového dopravníku. 
Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce hladinové sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou 
rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou nastavitelné. 
Pomocí prostorového termostatu, jenž je zapojen přes rozváděč, je řízeno zapínání a vypínání topných těles 
česlí a dopravníku.  
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími prvky a svorkami pro přenos 
signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54. 
Umístění rozváděče na nerezové konzole v blízkosti česlí. Termostat a hladinová sonda jsou součástí 
rozváděče. 
V rámci elektro: 

- jištěný přívod pro 1RM2,  

- přenos signálů do ŘS, 

Signalizace: chod, sdružená porucha, 
 

1RM3 01.03c Rozvaděč hrubých česlí na obtoku 
ČOV 

5,62 400 1  

Vlastní rozváděč 1RM3 (součást strojní dodávky) pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 
samočist.česlí, rot.kartáče a šnekového dopravníku. 
Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce hladinové sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou 
rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou nastavitelné. 
Pomocí prostorového termostatu, jenž je zapojen přes rozváděč, je řízeno zapínání a vypínání topných těles 
česlí a dopravníku.  
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími prvky a svorkami pro přenos 
signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54. 
Umístění rozváděče na nerezové konzole v blízkosti česlí. Termostat a hladinová sonda jsou součástí 
rozváděče. 
V rámci elektro: 

- jištěný přívod pro 1RM3,  

- přenos signálů do ŘS, 

Signalizace: chod, sdružená porucha, 
 

1M2 1.05a Kalové čerpadlo pro čerpání 
z vírového separátoru do mokré jímky 
Flygt NP 3127.185 LT, 421, 4,7kW 

4,7 
9,6A 

400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
 
Automatický režim: Čerpadlo bude uvedeno do provozu poté, co nebude docházet k odlehčení OV (FIQ 
104).  
 
Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS 



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  17  
 

 
Blokování:  od min. hladiny LIA 102  
  tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
             průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla, 

 

1RM4 01.06 Rozvaděč stanice pro příjem 
dovážených fekálních vod SPOV 4 – 
Schulz 

2,5kW 
16A 

230 1  

Vlastní ovládací skříň 1RM4 (součást strojní dodávky) pro ovládání fekální stanice, při načtení identifikační 
karty dojde k otevření pneušoupátka a dojde k povolení stáčení, množství odpadních vod je měřeno 
indukčním průtokoměrem, dále je měřeno PH, teplota a vodivost. V případě nevyhovujících parametrů OV 
dojde k odběru vzorků. Po odhlášení zákazníka dojde k uzavření šoupátka a tisku dodacího lístku. 
V rámci elektro: 
- přívod pro 1RM4, 230 V, jištění 16A + proudový chránič 30mA, 
- připojení stanice pomocí datového přenosu přes komunikační port RS485 pro ovládání z PC, program 
Schulz, včetně přepěťové ochrany. 
- připojení stanice pomocí datového přenosu přes druhý komunikační port RS485 pro připojení do SCADY 
řídícího počítače ČOV,  včetně přepěťové ochrany (připojení převodníku Modbas, Profibas).  
- blokování stanice od maximální hladiny svozové jímky (LA 109) (před stáčením musí být v jímce prostor 
pro daný fekální vůz – cca 10 m3) – beznapěťový kontakt z ŘS do 1RM4, 
- signál beznapěťový kontakt z 1RM4 do ŘS – přijel fekál, chce vypouštět, 
- opticko – akustická signalizace zaplnění svozné jímky (LIA 109)– v rámci SŘTP, 
 

1M3 1.08a Ponorné míchadlo v nádrži fekálních 
vod Flygt SR 4620.410 SF; 7°; 1,5 kW; 
3x400V; 50 Hz 

1,5 
3,8A 

400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
Automaticky: Míchadlo spíná dle hladiny v jímce (LIA 109). Při dosažení nastavené hladiny (nastavitelná 
hodnota) dojde k zapnutí míchadla po nastavenou dobu, následuje doba klidu (nastavitelné hodnoty 0300min) 
základní nastavení chod 120min, doba klidu 30min.  
 
Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS 
 
Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
  průsak mechanickou ucpávkou FLS int, relé KASKA součást dodávky míchadla, 
  minimální hladinou v jímce (LIA 109) 
 

1M4 1.09a Kalové čerpadlo pro čerpání fekálních 
vod Flygt  DP 3068.180 MT, 474, 1,5kW 

1,5 
4,3A 

400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
Automatický režim: Čerpadlo je řízeno v závislosti na výšce hladiny v jímce fekálních vod (LIA 109) 
 
Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS 
 
Blokování:  od min. hladiny LIA 109 
  tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
             průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla,   
  max. nátok na ČOV (průtok odlehčením FIQ 104). 

 

1RM6 1.10 Čerpací stanice splašků z provozní 
budovy CK 800E NS 32-1 EX 

2 
16A 

400 1  

Vlastní rozváděč 1RM6 (součást strojní dodávky, schéma 10.3)  pro automatický chod čerpadla v závislosti 
na výšce hladiny v jímce, snímané vlastním plovákovým spínačem. 
V rámci elektro: 
- jištěný přívod pro 1RM6, z rozváděče v provozní budově RH0, 
- přenos signálu porucha do ŘS, 
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1RM5 1.11c Rozváděč jemných česlí  RPA 5CH -  
rozšířený 

10 400 1  

Vlastní rozváděč 1RM5 (součást strojní dodávky) pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 
2 ks samočist.česlí, rot.kartáčů, hydraul.lisu a šnekového dopravníku. 
Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce hladinové sondy je nadřazena. Hlavní 
jednotkou rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou 
nastavitelné. 
Pomocí prostorového termostatu, jenž je zapojen přes rozváděč, je řízeno zapínání a vypínání topných 
těles česlí, lisu a dopravníku. Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími 
prvky a svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54. 
Umístění rozváděče na stěně v blízkosti česlí. Termostat a hladinová sonda jsou součástí rozváděče. 
 
V rámci elektro: 
- jištěný přívod pro 1RM5,  
- přenos signálů do ŘS, 
Signalizace: chod, sdružená porucha, 

 

1RM7 01.15 Rozvaděč separátoru písku  2,09 400 1  

Vlastní rozvaděč 1RM7  (součást strojní dodávky) pro ovládání automatického chodu vyhřívaného separátoru. 
Časový režim je zajištěn pomocí programovatelného automatu Logo Siemens s vestavěným programem. 
Časový režim je nastavitelný.  
Chod šneku řízen časově.  
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, signalizačními prvky.  
Sonda EHS a termostat je součástí dodávky. 
Umístění rozváděče na stěně nebo na nerezové konzole v blízkosti separátoru.  
V rámci elektro:  
- jištěný přívod pro 1RM7, 

- přenos signálů do ŘS,  

Signalizace: chod,  sdružená porucha,  
 

1RM10 01.17 Automatická kompresorová stanice 
ORL 7,5 BX/300 

7,5 
13,8 A 

400 1  

Vlastní automatika. Kompresor samočinně udržuje tlak v tlakové nádobě kompresorové stanice. 
V rámci elektro: 
- jištěný přívod pro 1RM10 
Signalizace: výpadek napájení do ŘS,  
 

1RM8 
1M8.1 

 

1.19 Rozvaděč usazovací nádrže UNK 
6,0/4,0-0,5-LS-OV-VG 

0,25 
 

400V 1  

Seznam spotřebičů: 
1M8.1 - elektromotor - Pm = 0,25 kW, 400 V, 50 Hz 

 

Ovládání: spotřebiče strojního vybavení usazovací nádrže se ovládají ručně z vlastního rozvaděče 1RM8 
umístěného na pevné lávce nebo dálkově z ŘS. Dálkově z ŘS ručně nebo automaticky, povelem ZAP-
VYP.  Rozvaděč bude vybaven frekvenčním měničem, otoč bude snímána pomocí indukčního 
snímače.                
Rozvaděč bude vybaven vývody pro výše uvedené spotřebiče.  
Signalizace:  dálkově, chod, sdružená porucha,  
V rámci elektro: 
-napájení 1RM8  
-přenos signálů do ŘS a povelů z ŘS 
 

1YV12.1 1.20 Elektromagnetický ventil na potrubí 
těžení EV220A 

0,04 230 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem otevřít – zavřít – dálkově. 
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Automatický režim: v nastavitelném časovém režimu.  Časový režim bude nastavitelný zvlášť pro normální 
a pro dešťový nátok.  
Přednastaveno: 
Normální – doba otevření 10 minut, doba zavření 2 hodiny 
Dešťový – doba otevření 10 minut, doba zavření 10 minut 
 
Do dešťového režimu přechází v případě odlehčení (průtok přes FIQ 104), zpět přechází po ukončení 
odlehčování. 
 
Cyklus těžní písku: 
po startu cyklu otevírá na nastavitelnou dobu ventil čeření 1YV12.2, po uplynutí nastavené doby otevírá 
1YV12.1.  

 

Signalizace:  otevřeno/zavřeno, porucha, dálkově do ŘS, 

   

Blokování:  v případě poruchy 1RM7 

     

1YV12.2 1.20 Elektromagnetický ventil na potrubí 
čeření EV220A 

0,04 230 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem otevřít – zavřít – dálkově. 

Automatický režim: viz 1YV12.1 
 

Signalizace:  otevřeno/zavřeno, porucha, dálkově do ŘS 

 

Blokování:  v případě poruchy 1RM7 

     

1M16 1.27 Ponorné čerpadlo nadkalové vody 
Flygt  DF 3045.181 MT, 234, 0,75kW 

0,75 
4,2 A  

230 1  

Popis ovládání: 
Čerpadlo včetně 10 m kabel SUBCAB 4x1,5 připojený k čerpadlu a startéru 1F, 230 V. 
Ovládání ručně z ovládací skříně, tlačítky zapnuto – vypnuto. 
Signalizace:  zásuvka pod napětím, porucha, dálkově do ŘS 
 

1M17 
 

1.28 Průmyslové horizontální 
jednovřetenové čerpadlo primárního 
kalu Seepex BN 35-6L 

7,5 
15A 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 

Chod čerpadla přes frekvenční měnič (dodávka elektro). 

Automaticky: Čerpadlo spíná po nastavených denních intervalech (hodnota nastavitelná v rozsahu 1x-10x/ 
den, přednastaveno 4x/den). Doba chodu podle nastaveného požadovaného množství primárního kalu FIQ 
304. V závislosti na nastaveném počtu sepnutí čerpadla se bude měnit množství primárního kalu FIQ 304 za 
jednu periodu. Celkové denní přečerpané množství je rovno odebranému množství primárního kalu. 
Pravidelné střídání s 1M18, automatický záskok v případě výpadku 1M17. 

 

Signalizace:  chod, porucha v MS 

  chod, porucha, dálkově, frekvence do ŘS, 

 

Blokování:  - tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 3PTC 

- ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 bar, G 1/2"A, signál 4-20mA, 24 VDC,  

  součást  dodávky čerpadla,  

   - tepelná ochrana statoru proti chodu na sucho TSE basic 24V DC, součást   
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                          dodávky čerpadla, 

  - od minimální hladiny v jímce primárního kalu LIA 113 

  - od maximální hladiny ve VN1 LIA 403   

  - v případě neotevřeného šoupátka 1M21 

  - v případě neotevřeného šoupátka 3M7 

 

1M18 
 

1.28 Průmyslové horizontální 
jednovřetenové čerpadlo primárního 
kalu Seepex BN 35-6L 

7,5 
15A 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 

Chod čerpadla přes frekvenční měnič (dodávka elektro). 

Automaticky: Čerpadlo spíná po nastavených denních intervalech (hodnota nastavitelná v rozsahu  1x-10x/ 
den, přednastaveno 4x/den). Doba chodu podle nastaveného požadovaného množství primárního kalu FIQ 
304. V závislosti na nastaveném počtu sepnutí čerpadla se bude měnit množství primárního kalu FIQ 304 za 
jednu periodu. Celkové denní přečerpané množství je rovno odebranému množství primárního kalu. 
Pravidelné střídání s 1M17, automatický záskok v případě výpadku 1M18. 

 

Signalizace:  chod, porucha v MS 

  chod, porucha, dálkově, frekvence do ŘS, 

 

Blokování:  - tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 3PTC 

- ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 bar, G 1/2"A, signál 4-20mA, 24 VDC,  

  součást  dodávky čerpadla,  

   - tepelná ochrana statoru proti chodu na sucho TSE basic 24V DC, součást   

                          dodávky čerpadla,  

  - od minimální hladiny v jímce primárního kalu LIA 113 

  - od maximální hladiny ve VN1 LIA 403   

  - v případě neotevřeného šoupátka 1M22 

  - v případě neotevřeného šoupátka 3M7  

   

1M21 1.29 Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel 
primárního kalu DN100, PN10 
s elektropohonem Schiebel 

0,18 
0,5A 

400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 
Automaticky: Otevření před spuštěním čerpadla 1M17, uzavření při vypnutí 1M17, 
Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 
  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově do ŘS 
Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal ,  
    
Bude připojen topný odpor servopohonu.  
 

1M22 1.29 Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel 
primárního kalu DN100, PN10 
s elektropohonem Schiebel 

0,18 
0,5A 

400 1 
 

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 
Automaticky: Otevření před spuštěním 1M18, uzavření při vypnutí 1M18, 
Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 
  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově do ŘS 
Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal   
    
Bude připojen topný odpor servopohonu.  
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1M23 1.30 Stavidlo na odběru primárního kalu 
z usazovací nádrže s elektropohonem 
Schiebel 

0,18 
0,5A  

400 1 
 

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: pouze ručně z ŘS 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově do ŘS  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

   

Bude připojen topný odpor servopohonu. 
 

1RM9 1.31 Rozvaděč dávkovací stanice Fe 0,5 230 1  

Vybaveno vlastním rozvaděčem 1RM9. 
Automatický provoz:  
Obsluha na PC navolí druh provozu : 

1. Dávkování do usazovací nádrže - 2 ks membránové dávkovací čerpadlo 1M9.1, 1M9.2, 
automatické střídání pořadí po nastavené době, automatický záskok při poruše provozního 
čerpadla, 

2. Dávkování do biologie - 2 ks membránové dávkovací čerpadlo 1M9.3, 1M9.4, automatické střídání 
pořadí po nastavené době, automatický záskok při poruše provozního čerpadla, 

V provozu bude vždy jedno čerpadlo. Požadovaný výkon provozního čerpadel je řízen v závislosti na 
průtoku na odtoku z ČOV FIQ 226. Při jakémkoli průtoku na obtoku ČOV FIQ 104 se automaticky nastaví 
požadovaný výkon čerpadel na předem nastavitelnou minimální hodnotu. 
 
Povely z ŘS:  

• 1M9.1 čerpadlo – zap-vyp (beznap kontakt), řídící signál 4-20mA nastavení dávky čerpadla, 

• 1M9.2 čerpadlo – zap-vyp, řídící signál 4-20mA nastavení dávky čerpadla, 

• 1M9.3 čerpadlo – zap-vyp, řídící signál 4-20mA nastavení dávky čerpadla, 

• 1M9.4 čerpadlo – zap-vyp, řídící signál 4-20mA nastavení dávky čerpadla, 
Signalizace do ŘS:  

• 1M9.1 čerpadlo – chod, porucha,  

• 1M9.2 čerpadlo – chod, porucha,  

• 1M9.3 čerpadlo – chod, porucha,  

• 1M9.4 čerpadlo – chod, porucha,  

• 1LCIA9.5 ultrazvuk, výška hladiny v zásobní nádrži - signál 4-20mA, 

• 1LC9.6 průsak do mezipláště, 
 
V rámci elektro: 
-Napájení pro 1RM9 
-přenos povelů a signálů do ŘS 
 

1M19 1.33 Zvyšovací kalové čerpadlo odpadní 
vody Flygt NP 3153.185 MT, 435, 
7,5kW s chladícím pláštěm 

7,5 
16A 

400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
Chod čerpadla přes frekvenční měnič (dodávka elektro). 

Automaticky: Čerpadla pracují v sestavě 1+1 (1M20) v závislosti na výšce hladiny ve zvyšovací ČS LIA 112. 
Pravidelné střídání s 1M20, automatický záskok v případě výpadku 1M19.  
 
Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově, frekvence do ŘS, 
Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetal 
                          průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla,   
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1M20 1.33 Zvyšovací kalové čerpadlo odpadní 
vody Flygt NP 3153.185 MT, 435, 
7,5kW s chladícím pláštěm 

7,5 
16A 

400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
Chod čerpadla přes frekvenční měnič (dodávka elektro). 

Automaticky: Čerpadla pracují v sestavě 1+1 (1M19) v závislosti na výšce hladiny ve zvyšovací ČS LIA 112. 
Pravidelné střídání s 1M19, automatický záskok v případě výpadku 1M20.  
 
Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově, frekvence do ŘS 
Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetal  
                          průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla,    
    

 
 
 

4.6.3. PS 02 - Biologické čištění 

 
Biologické čištění je tvořeno následujícími dílčími soubory. 

- Biologické linky (aktivační a dosazovací nádrže) 
- Dmychárna 
- Čerpací stanice vratného kalu 

 
Odpadní vody z mechanického čištění přitékají potrubím DN 500 do nového rozdělovacího 
objektu. Rozdělovací objekt zajišťuje rovnoměrné rozdělení odpadních vod do dvou linek 
biologického čištění a rozdělení nátoku na každou linku v poměru 80% do denitrifikace II  (D II) a 
20 % do denitrifikace I (D I). 
 
Biologická linka 
 
Biologickou linku tvoří dvojíce kruhových nádrží s mezikružím sestávající se z Denitrifikace I (D 
I), Regenerace (R), Denitrifikace II (D II) a Nitrifikace (N). Uvnitř mezikruží je situována kruhová 
dosazovací nádrž.  
 
Odpadní vody natékají v poměru 20% do denitrifikačních nádrží D I (anaerobní část regenerační 
nádrže) . Do nádrží je dále zaústěn výtlak čerpadel vratného kalu. V každé nádrži je instalováno 
ponorné rychloběžné horizontální míchadlo pol. 2.01. Z nádrží D I odpadní voda otéká do 
regeneračních nádrží (oxická část). Regenerační nádrže jsou vybaveny jemnobublinným 
aeračním systémem pol. 2.02.  
Z regeneračních nádrží natéká aktivační směs do denitrifikačních nádrží D II. Do nádrží dále 
natéká 80 % odpadní vody z rozdělovacího objektu a je do nich zaústěno potrubí interní 
recirkulace DN200 . V každé nádrži jsou instalována dvě ponorná rychloběžná horizontální 
míchadla poz. 2.03. Z denitrifikačních nádrží DII odtéká odpadní voda do nitrifikačních nádrží N. 
Nitrifikační nádrže jsou vybaveny jemnobublinným aeračním systémem pol. 2.04. Aerační systém 
se v každé nádrži skládá ze 4 sekcí, každá sekce je vybavena odvodněním a přívodním potrubím 
DN80. Na konci nitrifikačních nádrží jsou osazeny vrtulová čerpadla interní recirkulace poz. 2.15. 
kdy recirkulační poměr činní 172% Q24. Výkon čerpadel je řízen frekvenčním měničem, 
v závislosti na průtoku ČOV.  
Manipulace s míchadly a čerpadlem interní recirkulace je zabezpečeno pomocí přenosného 
zdvihacího zařízení. Na koruně vnější stěny nádrže jsou v místech míchadel a čerpadel osazeny 
patky pro přenosné zdvihací zařízení. 
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Z nitrifikačních nádrží odtékají odpadní vody přes přelivnou hranu do příslušné kruhové 
dosazovací nádrže. 
 
Dosazovací nádrže 
 
Separace aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody probíhá ve dvojici dosazovacích nádrží. 
Jedná se o kruhové dosazovací nádrže o vnitřním průměru 17500mm a hloubce 3900mm (u 
stěny) 
Strojní vystrojení každé dosazovací nádrže sestává z mostu s obvodovým pohonem s pojezdem 
po kolejnici, zábradlí a roštů, kolejnice včetně podkladnic a příchytek, nuceného pojezdu – cévový 
pojezd vertikální, rozvaděče včetně rámu, kabeláže na mostě a indukčního spínače, stírání dna 
a hladiny, odtokového žlabu s přelivnou hranou a nornou stěnou, ventilátoru ofuku hladiny, 
mamutky pro odtah plovoucích nečistot z hladiny a dmychadlo. 
 
Vyčištěná voda z dosazovacích nádrží odtéká přes spojnou šachtu a měrný objekt do recipientu. 
 

Dmychárna 

Jako zdroj vzduchu pro nitrifikační a regenerační nádrže slouží čtveřice dmychadel. Jedno 
dmychadlo (poz. 2.05) o max. výkonu 844m3/h slouží pro dvojici regeneračních nádrží. Dvě 
dmychadla (pol. 2.10) o max. výkonu 1440m3/h slouží pro aktivační nádrže. Čtvrté dmychadlo 
slouží jako rezerva.  Zapojení potrubí s elektroklapkami umožňuje automatický záskok rezervního 
dmychadla do jedné i do druhé linky. Dmychadla budou řízena frekvenčními měniči dle kyslíku 
v příslušné nádrži nitrifikace. Součástí dmychadel je protihlukový kryt s ventilátorem, zpětná 
klapka, manometr na výtlaku a pojistný ventil. 
 
 

Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu 

Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu je situovaná v prostoru mezi aktivačními nádržemi  
Kal ze dna dosazovacích nádrží je přiveden do čerpací stanice dvěma potrubími DN200. 
Pro čerpání vratného kalu jsou instalovány celkem 3ks kalových čerpadel poz. 2.19 o výkonu 
Q=20l/s. Čerpadla pracují v zapojení 2+1. Každé čerpadlo čerpá kal z jedné dosazovací nádrže, 
rezervní čerpadlo je možno napojit na obě nádrže. Na sání čerpadel jsou šoupátka 
s elektropohonem poz. 2.20, která umožňují automatický záskok čerpadel. Na výtlaku každého 
čerpadla je osazena zpětná klapka, nožové šoupátko s elektropohonem poz. 2.21. Výtlaky 
čerpadel jsou propojeny tak, aby umožňovaly automatický záskok rezervního čerpadla.  
Čerpadla jsou řízena frekvenčním měničem s možností regulace v rozsahu 50–100% výkonu. 
Budou řízena dle průtoku odpadní vody. 
Vratný kal je čerpán dvěma výtlačnými potrubími DN125 do obou nádrží denitrifikace D I. Na 
výtlačných potrubích jsou průtokoměry a šoupátka s elektropohonem poz. 2.23. 
 
Přebytečný kal se odebírá z obou potrubí vratného kalu odbočkami s uzávěry s elektropohonem 
poz. 2.24. Ty jsou spojeny do společného potrubí, na kterém je osazeno měření průtoku. Potrubí 
je zavedeno do jímky přebytečného kalu (PS03). 
Při odběru přebytečného kalu se otevře příslušné šoupátko poz. 2.24 a uzavře příslušné šoupátko 
poz. 2.23. 
 
Automatická tlaková stanice provozní vody 
AT-stanice provozní vody poz. 2.17 je umístěna v čerpací stanici vratného kalu.  
Voda pro AT-stanici je přivedena ze spojné šachty na odtoku z dosazovacích nádrží. Ve spojné 
šachtě je osazeno ponorné čerpadlo poz. 2.26. Výtlak čerpadla je zaveden do čerpací stanice 
vratného kalu a zaústěn do jímky provozní vody. AT-stanice je tvořena dvěma čerpadly (1 ks 
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provozní, 1 ks montovaná rezerva) o výkonu 10l/s. Čerpadla jsou řízena přes FM v závislosti na 
provozním tlaku. Pro zachycení mechanických nečistot je na výtlačném potrubí instalován 
automaticky filtr poz. 4.18 
Čištění jímky provozní vody od případných usazenin na dně se bude provádět pomocí fekálu. 
Hadice fekálu se napojí na potrubí, které je vyvedeno vně čerpací stanice 
 
V čerpací stanici je osazeno čerpadlo průsaků poz. 2.25. Při čerpání vody bude na výtlačné 
potrubí nasazena hadice a voda bude přečerpána do aktivace. 
 
Pro dopravu zařízení do suterénu čerpací stanice slouží kočka s kladkostrojem poz. 1.27. 
 

Seznam elektrospotřebičů a způsob ovládání: 
 

Označení Čís. pol. Popis Výkon 
[kW] 

Napětí 
[V] 

ks Poznámka 

2M1 
2M2 

2.01a Míchadlo v denitrifikačních nádržích 
D1 Flygt SR 4630.412 SF; 9°; 1,5 kW; 
3x400V; 50 Hz s usměrňovacím 
kruhem 

1,5 
4,2 A  

400 2  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 

Automaticky: Střídání doby chodu a doby klidu (nastavitelné hodnoty 0-300min) základní nastavení trvale v 
chodu.       

 Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS 

Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
  průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla, 
 

2M3 
2M4 
2M5 
2M6 

2.03 Míchadlo v denitrifikačních nádržích 
D1 Flygt SR 4630.412 SF; 9°; 1,5 kW; 
3x400V; 50 Hz s usměrňovacím 
kruhem 

1,5 
4,2 A  

400 4  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 

Automaticky: Střídání doby chodu a doby klidu (nastavitelné hodnoty 0-300min) základní nastavení trvale v 
chodu.       

 Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS 

Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
  průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla, 
 

2M7 2.05 Dmychadlový agregát k dodávce 
tlakového vzduchu do regeneračních 
nádrží KUBÍČEK typ 3D45B-150K 

18,5 
 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 

V rámci elektro frekvenční měnič. 

 
- ovládání provozního dmýchadla frekvenčním měničem, na žádanou hodnotu kyslíku, dle aktuálního 
množství rozpuštěného kyslíku v R1 nebo RV QIC 201, QIC 202. přičemž přednost má vždy ta, kde je 
menší koncentrace kyslíku, než je nastaveno (nastavitelná hodnota 0,5-5mg/l) počáteční nastavení1mg/l. 
V případě výpadku dmychadla přebírá funkci dmychadlo 2M9 

 
Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS 
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Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – termistor 

  dd tlakového čidla na výtlaku PIA 208 (vzestup tlaku nad 46kPa) 

  od tepelné ochrany na výtlaku TIA 209 (vzestup teploty nad 120°) 

Minimální otáčky dmýchadla -  29 Hz . 

   

2M8 2.10 Dmychadlový agregát k dodávce 
tlakového vzduchu do aktivačních 
nádrží KUBÍČEK typ 3D45C-150K 

30kW 400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
V rámci elektro frekvenční měnič. 
 
- ovládání provozního dmýchadla frekvenčním měničem, na žádanou hodnotu kyslíku, dle aktuálního 
množství rozpuštěného kyslíku v AN1 QIC 205 (nastavitelná hodnota 0,5-5mg/l) počáteční nastavení 2mg/l. 
V případě výpadku dmychadla přebírá funkci dmychadlo 2M9 
 
Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS 

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – termistor 
  dd tlakového čidla na výtlaku PIA 210 (vzestup tlaku nad 46kPa) 
  od tepelné ochrany na výtlaku TIA 209 (vzestup teploty nad 120°)  
    
 
Minimální otáčky dmýchadla -  25 Hz . 

 

2M9 2.10 Dmychadlový agregát k dodávce 
tlakového vzduchu do aktivačních 
nádrží KUBÍČEK typ 3D45C-150K 

30kW 400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
V rámci elektro frekvenční měnič. 
 
- ovládání provozního dmýchadla frekvenčním měničem, na žádanou hodnotu kyslíku, dle aktuálního 
množství rozpuštěného kyslíku v AN1, AN2, popřípadě R QIC 205, 206, 201, 202 (nastavitelná hodnota 0,5-
5mg/l) počáteční nastavení 2mg/l. Dmychadlo slouží jako rezerva 
 
Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS 

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – termistor 
  dd tlakového čidla na výtlaku PIA 212 (vzestup tlaku nad 46kPa) 
  od tepelné ochrany na výtlaku TIA 211 (vzestup teploty nad 120°) 
  neotevřené klapky 2M28 v případě poruchy dmycha 2M10 
  neotevřené klapky 2M27 v případě poruchy dmycha 2M8 
  neotevřené klapky 2M29 v případě poruchy dmycha 2M7 
 
 
Minimální otáčky dmýchadla -  25 Hz . 

 

2M10 2.10 Dmychadlový agregát k dodávce 
tlakového vzduchu do aktivačních 
nádrží KUBÍČEK typ 3D45C-150K 

30kW 400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
V rámci elektro frekvenční měnič. 
 
- ovládání provozního dmýchadla frekvenčním měničem, na žádanou hodnotu kyslíku, dle aktuálního 
množství rozpuštěného kyslíku v AN1 QIC 206 (nastavitelná hodnota 0,5-5mg/l) počáteční nastavení 2mg/l. 
V případě výpadku dmychadla přebírá funkci dmychadlo 2M9 
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Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS 

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – termistor 
  dd tlakového čidla na výtlaku PIA 214 (vzestup tlaku nad 46kPa) 
  od tepelné ochrany na výtlaku TIA 213 (vzestup teploty nad 120°)  
    
 
Minimální otáčky dmýchadla -  25 Hz . 

 

2M27 2.11 Uzavírací klapka na potrubí vzduchu do 
nitrifikace 
DN250, PN10 s elektropohonem 
Schiebel AB5 E15 2WER 2WEL H AK40 
K2 + E550-34/f12/f10 
 
 

0,18 
1,45A 

230 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: trvale uzavřena, otevírá při poruše dmychadla 2M8 a spuštěním 2M9, uzavírá před opětovným 
spuštěním dmychadla 2M8. 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově do ŘS 

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal   
    
Bude připojen topný odpor servopohonu.  
 

2M28 2.11 Uzavírací klapka na potrubí vzduchu do 
nitrifikace 
DN250, PN10 s elektropohonem 
Schiebel AB5 E15 2WER 2WEL H AK40 
K2 + E550-34/f12/f10 
 
 

0,18 
1,45A 

230 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: trvale uzavřena, otevírá při poruše dmychadla 2M10 a spuštěním 2M9, uzavírá před opětovným 
spuštěním dmychadla 2M10. 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově do ŘS 

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal   
    
Bude připojen topný odpor servopohonu.  
 

2M29 2.12 Uzavírací klapka na potrubí vzduchu do 
nitrifikace 
DN200, PN10 s elektropohonem 
Schiebel AB5 E15 2WER 2WEL H AK40 
K2 + E550-34/f12/f10 
 
 

0,18 
1,45A 

230 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: trvale uzavřena, otevírá při poruše dmychadla 2M7 a spuštěním 2M9, uzavírá před opětovným 
spuštěním dmychadla 2M7. 
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Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově do ŘS 

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal   
    
Bude připojen topný odpor servopohonu.   
 

2M11 2.15a Ponorné kalové vrtulové čerpadlo 
Flygt PP 4620.410; 7°; 1.5 kW; 3x400V 
50 Hz 

1,5 
4,2 A   

400 1 
 

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 

V rámci elektro frekvenční měnič. 

Automaticky: frekvenčním měničem v závislosti na aktuálním průtoku vyčištěné vody 
měrným objektem FIQ 226 (polovina celkového průtoku) – s možností nastavení 0 až 200 %   

Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově, frekvence do ŘS 

Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetal 
  průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla,  

2M12 2.15a Ponorné kalové vrtulové čerpadlo 
Flygt PP 4620.410; 7°; 1.5 kW; 3x400V 
50 Hz 

1,5 
4,2 A  

 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 

V rámci elektro frekvenční měnič. 

Automaticky: frekvenčním měničem v závislosti na aktuálním průtoku vyčištěné vody 
měrným objektem FIQ 226 (polovina celkového průtoku) – s možností nastavení 0 až 200 %   

Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově, frekvence do ŘS 

Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetal 
  průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla, 
 

2RM1  
 

2.16 Rozvaděč pojezdového mostu 
dosazovací nádrže 1 DNK 17,2/3,9-0,7-
CČ-OF-JQ-Č 

0,37 

0
,37 

0
,75 

0
,37 

S = 
1,86 

400V 1  

Pojezdový most včetně kartáče čištění hrany, dmychadla a ventilátoru 
Seznam spotřebičů: 
elektromotor pojezdu - Pm = 0,37 kW, 400 V, 50 Hz 
elektromotor čističe hrany - Pm = 0,37 kW, 400 V, 50 Hz 
dmychadlo - Pm = 0,75 kW, 400 V, 50 Hz 
ventilátor ofuku hladiny - Pm = 0,37 kW, 400 V, 50 Hz 

 

Ovládání: spotřebiče pojezdového mostu se ovládají ručně a automaticky z vlastního rozvaděče 2RM1 
umístěného na mostě.                 
Rozvaděč bude vybaven vývody pro výše uvedené spotřebiče. Rozvody končí na kroužkovém sběrači. 
Signalizace do ŘS: chod, sdružená porucha, dálkové blokování chodu 
V rámci elektro: 
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-napájení pro 2RM1 po kroužkový sběrač 
-přenos signálů do ŘS po kroužkový sběrač  
 

2RM2  
 

2.16 Rozvaděč pojezdového mostu 
dosazovací nádrže 1 DNK 17,2/3,9-0,7-
CČ-OF-JQ-Č 

0,37 

0

,37 

0
,75 

0
,37 

S = 
1,86 

400V 1  

Pojezdový most včetně kartáče čištění hrany, dmychadla a ventilátoru 
Seznam spotřebičů: 
elektromotor pojezdu - Pm = 0,37 kW, 400 V, 50 Hz 
elektromotor čističe hrany - Pm = 0,37 kW, 400 V, 50 Hz 
dmychadlo - Pm = 0,75 kW, 400 V, 50 Hz 
ventilátor ofuku hladiny - Pm = 0,37 kW, 400 V, 50 Hz 

 

Ovládání: spotřebiče pojezdového mostu se ovládají ručně a automaticky z vlastního rozvaděče 2RM1 
umístěného na mostě.                 
Rozvaděč bude vybaven vývody pro výše uvedené spotřebiče. Rozvody končí na kroužkovém sběrači. 
Signalizace do ŘS: chod, sdružená porucha, dálkové blokování chodu 
V rámci elektro: 
-napájení pro 2RM2 po kroužkový sběrač 
-přenos signálů do ŘS po kroužkový sběrač  
 

2RM3 2.17 Rozvaděč AT stanice provozní vody 2x11 
2x26,6

A 

400 1  

Vlastní rozvaděč 2RM3 s vlastní automatikou provozu. Chod čerpadel 1+1 
Automaticky: chod ATS regulace výkonu na nastavenou hodnotu tlaku na výstupu (8 bar) 
V rámci elektro: 
-Jištěný přívod 
-dálkový přenos chodu, poruchy + zapínání/vypínání, výstup pro zobrazení okamžité frekvence nebo tlaku 
0-10V / resp. 4-20mA, kontakt pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky, sériového rozhraní 
RS485 pro přenos všech parametrů stanice 
Blokování: min hladina v akumulační šachtě LIA 221 
 

 

2RM4 2.18 Automatický filtr provozní vody 0,02 230 1  

Vlastní rozvaděč 2RM4 s vlastní automatikou provozu.  
Automaticky: jednotka provádí odkalení v závislosti na diferenčním tlaku 
V rámci elektro: 
-Jištěný přívod  

2M13, 2M14, 
2M15 

2.19 Kalové čerpadlo vratného kalu do 
suché jímky Flygt  NT 3085.183 MT, 
466,  1,4  kW 

1,4 
3,8 A  

400 3  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 

V rámci elektro 3 x frekvenční měnič.  

Automaticky: Čerpadla pracují v sestavě 2+1.  V chodu jsou provozní čerpadla 2M13 (kal z DN1), 2M15 (kal 
z DN2) řízena frekvenčním měničem v závislosti na aktuálním průtoku vyčištěné vody měrným objektem 
(FIQ 226) (polovina celkového průtoku) – s možností nastavení 0 až 100 %. V případě poruchy 2M13 se 
otevře šoupě 2M16, 2M19, 2M21 a uzavře šoupě 2M18. Následně se uvede do provozu čerpadlo 2M14.  
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V případě poruchy 2M15 se otevře šoupě 2M17, 2M19, 2M22 a uzavře šoupě 2M20. Následně se uvede do 
provozu čerpadlo 2M14.  
 
Proplach potrubí – časově po nastavenou dobu se spustí čerpadlo 2M13, (2M14) na 50 Hz (základní 
nastavení 4x zaden na dobu 5 minut), následně se s prodlevou 1 hodina, spustí čerpadlo 2M15 (2M14) na 
50 Hz(dle algoritmu viz výše), v době prodlevy poběží čerpadla 2M13, 2M14, 2M15,  v normálním aut. 
provozu. 
 

Signalizace:  chod, porucha v MS 

  chod, porucha, dálkově, frekvence do ŘS 

Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetal 
                        průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla, 
    
 

2M16, 2M17 2.20 Nožové šoupátko na sání čerpadel 
vratného kalu DN200, PN10 
s elektropohonem Schiebel AB3 E20 
2WER 2WEL H AK40 K2 

0,18 
0,5 A 

400 2  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: viz 2M13, 2M14, 2M15,  

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 

2M18 
2M19 
2M20 

2.21 Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel 
vratného kalu DN125, PN10 
s elektropohonem Schiebel AB3 E20 
2WER 2WEL H AK40 K2 
 

0,18 
0,5 A 

400 3  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: viz 2M13, 2M14, 2M15,  

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 
2M21 
2M22 
 

2.22 Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel 
vratného kalu DN125, PN10 
s elektropohonem Schiebel AB3 E20 
2WER 2WEL H AK40 K2 
 

0,18 
0,5 A 

400 2  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: viz 2M13, 2M14, 2M15,  

Signalizace:  otevřeno/zavřeno, porucha v MS 

  otevřeno/zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

Bude připojen topný odpor servopohonu. 
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2M23 
 

2.22 Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel 
vratného kalu DN125, PN10 
s elektropohonem Schiebel AB3 E20 
2WER 2WEL H AK40 K2 
 

0,18 
0,5 A 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: šoupátko otevírá/uzavírá v časových intervalech společně se šoupátkem 2M25. V případě 
otevření šoupátka 2M25 dojde k uzavření šoupátka 2M23. Šoupátko 2M25 otevírá/uzavírá časově s možností 
nastavení periody odběru (nastavitelná hodnota 0-10x/den) základní nastavení 4x za den. Čas otevření na 
základě nastavené hodnoty od FIQ 220. Mezi otevřením 2M25 a 2M26 bude časová prodleva 2hod 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

  Max. hladina v jímce přebytečného kalu LIA 301 

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 
2M24 
 

2.22 Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel 
vratného kalu DN125, PN10 
s elektropohonem Schiebel AB3 E20 
2WER 2WEL H AK40 K2 
 

0,18 
0,5 A 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: šoupátko otevírá/uzavírá v časových intervalech společně se šoupátkem 2M26. V případě 
otevření šoupátka 2M26 dojde k uzavření šoupátka 2M24. Šoupátko 2M26 otevírá/uzavírá časově s možností 
nastavení periody odběru (nastavitelná hodnota 0-10x/den) základní nastavení 4x za den. Čas otevření na 
základě nastavené hodnoty od FIQ 220. Mezi otevřením 2M25 a 2M26 bude časová prodleva 2hod 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

  Max. hladina v jímce přebytečného kalu LIA 301 

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 
2M25 
2M26 
 

2.22 Nožové šoupátko na výtlaku 
přebytečného kalu DN80, PN10 
s elektropohonem Schiebel AB3 E20 
2WER 2WEL H AK40 K2 
 

0,18 
0,5 A 

400 2  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: viz. 2M23, 2M24 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

  Max. hladina v jímce přebytečného kalu LIA 301 

Bude připojen topný odpor servopohonu. 
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2M30 2.25 Ponorné čerpadlo do jímky 
podlahových vod Lowara DOMO 7/B 

0,55 
3,92 

230 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – vypnuto 
Automaticky: Čerpadlo vybaveno vlastním plovákovým spínačem 
 
Blokování:  - tepelná ochrana vinutí motoru (bimetaly) 
 
V rámci elektro: 
Jištěný přívod 
 

2M31 2.26 Kalové čerpadlo pro čerpání provozní 
vody do zásobní nádrže Flygt  CP 
3085.183 MT, 438, 1,3kW 

1,3 
3,7 A  

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 

Automaticky: Čerpadlo spíná v závislosti na hladině v zásobní nádrži LIA 221 
 

Signalizace:  chod, porucha v MS 

  chod, porucha, dálkově, frekvence do ŘS 

Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetal  
                        průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla, 
  od minimální hladiny ve spojné šachtě LIA 222 
    

 

4.6.4. PS 03 – Kalové a plynové hospodářství 

4.6.4.1. Kalové hospodářství 

 
Základní technické údaje: 

- Celkové množství přebytečného kalu :     86 m3/den 
- Celkové množství vyhnilého kalu:      28 m3/den 
- Předpokládaná sušina přebytečného kalu čerpaného na zahuštění: cca 0,7% 
- Množství přebytečného kalu čerpaného na zahuštění:   max. 40 m3/h 
- Předpokládaná sušina zahuštěného kalu:     cca 5% 
- Předpokládaná sušina vyhnilého kalu čerpaného na odvodnění:  cca 3% 
- Množství vyhnilého kalu čerpaného na odvodnění:   max. 6 m3/h 
- Předpokládaná sušina odvodněného kalu:    min. 20% 

 
Zahuštění kalu 
 
Přebytečný kal je čerpán do homogenizační jímky přebytečného kalu – objekt SO 12.Jedná se o 
podzemní stavební objekt se zastropením. V jímce je na spouštěcím zařízení instalováno 
ponorné míchadlo poz. 3.01a. Demontáž míchadla bude prováděna pomocí mobilního jeřábku. 
Do jímky je přivedeno sací potrubí vřetenového čerpadla poz. 3.02e, které je instalováno ve 
strojovně VN. Čerpadlo je řízeno frekvenčním měničem z rozvaděče linky zahuštění kalu. 
Čerpadlo je vybaveno ochranou proti chodu nasucho, a proti přetlaku. 
 Výtlačné potrubí je vedeno v zemi do objektu zahuštění/odvodnění kalu kde je zavedeno přes 
indukční průtokoměr a venturiho směšovač do rotačního zahušťovače PDR 900L. Venturiho 
směšovač zajišťuje optimální homogenizaci kalu a flokulantu. Pro možné uzavření výtlačného 
potrubí je ve strojovně VN instalován nožový uzávěr DN125 poz. 3.02l s el. pohonem 
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Rotační zahušťovač je napojen přes dvojici magnetoventilů (součást dodávky zahušťovače) na 
přívod provozní vody. Vzhledem k požadovanému tlaku provozní vody na vstupu do zahušťovače 
je provozní voda do zahušťovače zavedena přes zvyšovací čerpadlo s parametry Q=6m3/hod, 
H=60m. Pro možné nastavení požadovaného tlaku 8bar bude na sání čerpadla osazen redukční 
ventil.  
Výstup zahuštěného kalu je zaveden do nádrže zahuštěného kalu, která je osazena pod 
zahušťovačem. Jedná se o 1m3 nádrž, zajišťující akumulaci zahuštěného kalu pro vřetenové 
čerpadlo zahuštěného kalu. Nádrž je vybavena kontrolním otvorem, hrdlem G6/4“ pro osazení 
tlakového čidla pro měření výšky hladiny v nádrži. 
 
Výstupní hrdlo DN100 je zavedeno přes přírubu DN100 PN10 do dvojíce vřetenových čerpadel 
zahuštěného kalu poz. 3.03 a,b. 
Čerpadla jsou řízena frekvenčním měničem z rozvaděče linky zahuštění kalu v závislosti na 
výšce hladiny v zásobní nádrži. Čerpadla jsou vybavena ochranou proti chodu nasucho a 
přetlakovou ochranou (instalována na výtlačném potrubí).  Výtlačné potrubí DN80 každého 
čerpadla je přes zpětnou klapku DN80, nožový uzávěr se servopohonem DN 80 spojeno v jedno 
výtlačné potrubí, které je přes indukční průtokoměr DN 65 zavedeno do vyhnívací nádrže.  
 
Kalová voda ze zahušťovače odtéká potrubím DN 200, do jímky kalové vody, odkud je kalová 
voda čerpána ponorným čerpadlem poz. 3.36 do regenerace. Kalová voda je do regenerace 
zaústěna přes dvojici uzávěrů s el. pohonem. Přestavením uzávěrů lze nasměrovat proud kalové 
vody do regenerační nádrže AN 1, nebo do regenerační nádrže AN2 
 
Pro přípravu flokulantu slouží automatizovaná stanice flokulantu poz. 3.02c. Automatická 
přípravna flokulantu je plně automatizovaná přípravná jednotka roztoků. Roztoky jsou 
připravovány ze sypkého materiálu a vody. Výkon stanice činní max. 1000 l/h, pro 0,1-0,5% 
roztoky polymerních flokulantů. Jednotka je vybavena automatickým podavačem prášku s 
vyhříváním podávací trubice a snímačem min. hladiny prášku, el. míchadlem, automatikou 
dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku, snímáním hladin, řídící jednotkou pro změnu parametrů 
programu (koncentrace roztoku apod.), rozvaděčem se vstupními/výstupními kontakty.  
Flokulant o koncentraci 0,1% je zaveden na sání vřetenového čerpadla poz. 3.02d. Čerpadlo je 
řízeno frekvenčním měničem z rozvaděče linky zahuštění kalu. Čerpadlo je vybaveno ochranou 
proti chodu nasucho a ochranou proti přetlaku.  Výtlačné potrubí je přes ruční uzávěr a indukční 
průtokoměr DN 25 v kompaktním provedení zavedeno do Venturiho směčovače.  
 
Linka zahuštění kalu je ovládána a řízena z vlastního rozvaděče poz.3.02k. Rozvaděč zajistí 
automatický chod stroje a příslušenství, včetně najetí a odstavení, proplachu, detekce poruch a 
signalizace provozních stavů.  
  
Rozvaděč navíc obsahuje 
 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče) pohonu 
zahušťovače 1,5kW (3M1.01) 
- napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče)  kalového 
podávacího čerpadla 15kW (3M1.04), blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana 
chodu nasucho  
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče) pohonu čerpadla 
flokulantu 0,75kW (3M1.03), blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana chodu 
nasucho 
- napájení, jištění a ovládání 2ks (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče)  kalového 
čerpadla zahuštěného kalu 2x4kW (3M1.07, 3M1.08) , řízení v závislosti na hladině v zásobní 
nádrži (LIA 355), blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana chodu nasucho 
- napájení, jištění a ovládání 2ks magnetoventilů (3YV1.02, 3YV1.01) na přívodu provozní vody 
do zahušťovače 
- napájení 
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- napájení, jištění a ovládání 2ks šoupátka s el. pohonem (3M1.09, 3M1.10) na výt, jištění a 
ovládání šoupátka s el. pohonem (3M1.06) na sání čerpadla přebytečného kalu do zahušťovače 
lačném potrubí zahuštěného kalu 
- napájení, jištění a ovládání zvyšovacího čerpadla provozní vody (3M1.05) 
-signálové propojení s chemickým hospodářstvím – regulace pohonu čerpadla roztoku 
flokulantu  
-zapojení indukčního průtokoměru podávacího čerpadla, se zobrazením průtoku na řídícím 
panelu 
-zapojení indukčního průtokoměru čerpadla flokulantu, se zobrazením průtoku na řídícím 
panelu 
-kontinuální měření hladiny v zásobní nádrži zahuštěného kalu 
-Chlazení rozvaděče-pro zamezení vlivu prostředí na elektroniku.  
-měření spotřeby elektrické energie 
-evidence provozních hodin 
 
 
Rozvaděč (řídící automat linky) umožňuje přenos níže uvedených signálů: 
-chod/porucha zahušťovače 3M1.01 
-chod/porucha podávacího čerpadla přebytečného kalu 3M1.04 
-chod/porucha podávacího čerpadla flokulantu 3M1.03 
-chod/porucha čerpadla zahuštěného kalu do VN 3M1.07, 3M1.08 
-chod/porucha zvyšovacího čerpadla 3M1.05 
-hladina v zásobní nádrži zahuštěného kalu LIA 355 
-průtok přebytečného kalu na zahuštění FIQ 353  
-průtok flokulantu na zahuštění FIQ 354 
-minimum práškového flokulantu LA 351 
-kontinuální měření hladiny v nádrži flokulantu LA 352  
-měření spotřeby elektrické energie 
-poloha šoupátek 3M1.06, 3M1.09, 3M1.10 
-evidence provozních hodin 
 
Z ŘS je do rozvaděče přenášeno: 

- povolení k chodu – General STOP 
Blokování linky od hladiny v jímce přebytečného kalu (LIA 301) 

 
 
Vyhnívací nádrž a strojovna VN 
 
Zahuštěný primární a přebytečný kal je čerpán do dvoustupňové vyhnívací nádrže. Jedná se o 
kruhovou nádrž s betonovým stropem, uvnitř je zhotovena kruhová dělící stěna, která odděluje 
prostor mezi prvním a druhým stupněm. Primární a přebytečný kal je přes indukční průtokoměry 
DN 65 zaveden do prostoru prvního stupně (vnější nádrž). První stupeň je vybaven provozním 
přepadem, kterým je zajištěna provozní hladina v prvním stupni, stěnovým vytápěním, jež tvoří 
potrubní had instalovaný na stěnu vnější nádrže. Stěnové vytápění je napojeno ve strojovně 
plynojemu na potrubí topné vody vedoucí z kotelny. V nádrži je dále instalováno potrubí 
hydraulického míchání, jež je zakončeno trojicí ejektorů. Výška hladiny je měřena tlakovým čidlem 
instalovaným do potrubí ve strojovně VN. Z důvodu možného pěnění VN je na stropě instalován 
rovněž radarový snímač.  Z prvního stupně přepadá kal do druhého stupně (vnitřní nádrž). 
V nádrži je instalováno potrubí hydraulického míchání, jež je zakončeno dvojicí ejektorů. Výška 
hladiny je měřena tlakovým čidlem instalovaným do potrubí ve strojovně VN. Z druhé stupně je 
vyvedeno potrubí vyhnilého kalu, které je zavedeno na sání dvojíce vřetenových čerpadel na 
odvodnění poz.3.33d,e  instalovaných ve strojovně VN.  
Ve strojovně VN je dále instalována dvojíce odstředivých čerpadel poz.3.04a,b, jež zajišťují 
hydraulickou cirkulaci kalu. Čerpadla jsou instalována v horizontální poloze na podstavec. Pracují 
v sestavě 1+1. Sání DN 250 je přivedeno z vnějšího a vnitřního mezikruží do prostoru strojovny 
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VN na potrubí je instalována dvojíce nožových šoupátek poz. 3.08b,c s el. pohonem. Následně 
se potrubí spojuje do jednoho a je napojeno na sání čerpadel hydraulického míchání poz.3.04a,b. 
Na výtlačném potrubí každého čerpadla je instalována zpětná klapka a nožový uzávěr s ručním 
kolem DN 200. Potrubí se spojuje v jedno a přes dvojici nožových šoupátek DN 200 poz.3.08 e,d 
s el. pohonem je zavedeno do vnějšího a vnitřního mezikruží VN. Ve strojovně je na potrubí 
zhotovena odbočka, která je zavedena do trubkového výměníku voda kal poz. 3.06, který slouží 
pro dohřev kalu. Trubkový výměník je napojen přes klapku DN80 s el. pohonem na potrubí topné 
vody, jež je přivedeno z kotelny.  
Pro možné uzavření/otevření trubní trasy vedoucí přes trubkový výměník je na potrubí instalována 
dvojíce nožových šoupátek DN 200 poz. 3.08 f,g s el. pohonem. V automatickém režimu bude 
míchána vždy pouze jedna nádrž, přičemž po uplynutí časového intervalu dojde k přestavení 
šoupátek. Přestavení šoupátek, které jsou instalovány na odbočce vedoucí do výměníku bude 
automaticky prováděno na základě teploty ve VN. 
Pro čerpání drenážních vod je do jímky ve strojovně VN instalováno ponorné čerpadlo poz 3.07. 
Výtlak čerpadla je zaveden do jímky kalové vody.  
 
Hladina v obou stupních VN ke měřena tlakovými čidly, která jsou instalovány do potrubí. Pro 
možný proplach čidel, je do strojovny přivedená provozní voda. Provozní voda je zavedena přes 
dvojici magnetoventilů 3.10 a,b do příslušného potrubí. Proplach bude probíhat automaticky 
v pravidelných časových intervalech. Hladina v prvním stupni je konstantní, hladina ve druhém 
stupni se bude měnit v závislosti na denním odebraném kalu na odvodnění. Minimální provozní 
hladina je stanovena na kotě 240,43 (odpovídá cca 1,8m vodního sloupce nad tlakovým čidlem). 
Maximální provozní hladina je stanovena na kótu 241,925 (odpovídá cca 3,3m vodního sloupce 
nad tlakovým čidlem) při vnitřním průměru nádrže 10,4m činní zásoba kalu na odvodnění cca 
127m3. Při dosažení maximální havarijní hladiny (cca 0,7m nad max. provozní hladinou) dojde 
k přelivu bezpečnostním přelivem na kalové pole.  
 
Odvodnění kalu 
  
Vyhnilý kal je přiveden z druhého stupně (vnitřního mezikruží) potrubím DN 200 do prostoru VN. 
Ve strojovně VN je na potrubí instalován nožový uzávěr DN 200 s el. pohonem poz.3.08h, který 
se bude otevírat vždy před spuštěním linky odvodnění kalu. Potrubí se dále redukuje na potrubí 
DN 65 a je zavedeno přes dvojici nožových uzávěrů s ručním kolem na sání vřetenových čerpadel 
poz.3.33e,d. Čerpadla jsou řízeny frekvenčním měničem z rozvaděče linky zahuštění kalu. 
Čerpadla jsou vybavena ochranou proti chodu nasucho a ochranou proti přetlaku. Na výtlačném 
potrubí každého čerpadla je osazena zpětná klapka a nožový uzávěr DN 50 s el. pohonem poz. 
3.33 p,o. Následně se potrubí spojuje v jedno a je vedeno v zemi do objektu zahuštění/odvodnění 
kalu. V objektu zahuštění/odvodnění je potrubí zavedeno přes indukční průtokoměr do 
dynamického flokulátoru poz.3.33b. který zajistí optimální homogenizace kalu a flokulantu. 
Z dynamického flokulátoru je potrubí zavedeno do šnekového lisu poz. 3.33a. Lis je navržen na 
výkon 6m3/hod.  Šnekolis je napojen přes dvojici magnetoventilů poz. 3.33q,r na přívod provozní 
vody. Vzhledem k požadovanému tlaku provozní vody na vstupu do zahušťovače je provozní 
voda do zahušťovače zavedena přes zvyšovací čerpadlo s parametry Q=6m3/hod, H=60m. Pro 
možné nastavení požadovaného tlaku 8bar bude na sání čerpadla osazen redukční ventil. Pro 
zajištění přítlaku lisovací příruby, jež je přitlačována proti mezeře mezi košem a hřídelem jsou 
instalovány dva pneumatické válce. Jako zdroj vzduchu pro tyto válce slouží kompresorová 
stanice poz. 3.33c. Odvodněný kal vypadává do násypky šnekového dopravníku poz 3.33l., který 
vynáší kal na reverzibilní roznášecí dopravník poz. 3.33m, odkud padá kal do přistavených 
dopravníků. 
Kalová voda ze šnekolisu odtéká potrubím DN 200, do jímky kalové vody. 
 
Pro přípravu flokulantu slouží automatizovaná stanice flokulantu poz. 3.33f. Automatická 
přípravna flokulantu je plně automatizovaná přípravná jednotka roztoků. Roztoky jsou 
připravovány ze sypkého materiálu a vody. Výkon stanice činní max. 1000 l/h, pro 0,1-0,5% 
roztoky polymerních flokulantů. Jednotka je vybavena automatickým podavačem prášku s 
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vyhříváním podávací trubice a snímačem min. hladiny prášku, el. míchadlem, automatikou 
dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku, snímáním hladin, řídící jednotkou pro změnu parametrů 
programu (koncentrace roztoku apod.), rozvaděčem se vstupními/výstupními kontakty.  
Flokulant o koncentraci 0,1% je zaveden na sání vřetenového čerpadla poz. 3.33g. Čerpadlo je 
řízeno frekvenčním měničem z rozvaděče linky zahuštění kalu. Čerpadlo je vybaveno ochranou 
proti chodu nasucho a ochranou proti přetlaku.  Výtlačné potrubí je přes ruční uzávěr a indukční 
průtokoměr DN 25 v kompaktním provedení zavedeno do dynamického flokulátoru.  
 
 
Linka odvodnění kalu je ovládána a řízena z vlastního rozvaděče poz.3.33n. Rozvaděč zajistí 
automatický chod stroje a příslušenství, včetně najetí a odstavení, proplachu, detekce poruch a 
signalizace provozních stavů.  
  
Rozvaděč navíc obsahuje 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič součástí dodávky rozvaděče) pohonu 
odvodňovacího šnekolisu 3M4.01 ( 2,2 kW, 3x400 V, 50 Hz ) 
 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič součástí dodávky rozvaděče)  pohonu čerpadla 
flokulantu 3M4.07 ( 0,75 kW, 3x400 V, 50 Hz ), blokování 
čerpadla proti chodu na sucho TSE a přetlakové ochrany PIA 
 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič součástí dodávky rozvaděče) pohonu čerpadel 
kalu 3M4.04, 3M1.05 (1,5 kW, 3x400 V, 50 Hz), blokování 
čerpadel proti chodu na sucho TSE a přetlakové ochrany PIA 
 
-napájení, jištění a ovládání pohonu míchadla dynamického flokulátoru 3M4.02 ( 0,75 kW, 3x400 
V, 50 Hz ) 
 
-napájení, jištění a ovládání pohonu šnekového dopravníku 3M4.09 ( 4 kW, 3x400 V, 50 Hz ) 
včetně vyhřívání venkovní části dopravníku?? 
 
-napájení, jištění a ovládání pohonu pásového dopravníku 3M4.10 ( 0,75 kW, 3x400 V, 50 Hz ) – 
reverzní provoz 
 
 
-napájení, jištění a ovládání 2ks solenoidového ventilu oplachu síta odvodňovacího šnekolisu a 
1ks výplachu šnekového 
dopravníku 3YV4.01, 3YV4.02  a 3YV4.03 ( 15 W, 230 V, 50 Hz ) 
 
napájení, jištění kompresoru  3M4.03 ( 1,5 kW, 3x400 V, 50 Hz ), 
 
-napájení, jištění a ovládání nožových uzávěrů 3M4.11 a 3M4.12 ( 0,37 kW, 3x400 V, 50 Hz ), 
včetně 
vyhodnocení koncových poloh 
 
-signálové propojení s chemickým hospodářstvím – regulace pohonu čerpadla roztoku flokulantu  
 
-zapojení indukčního průtokoměru podávacího čerpadla, se zobrazením průtoku na řídícím 
panelu 
 
-zapojení indukčního průtokoměru čerpadla flokulantu, se zobrazením průtoku na řídícím panelu 
 
-Chlazení rozvaděče-pro zamezení vlivu prostředí na elektroniku.  
-měření spotřeby elektrické energie 
-evidence provozních hodin 
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Rozvaděč (řídící automat linky) umožňuje přenos níže uvedených signálů: 
-chod/porucha pohonu šnekolisu 3M4.01 
-chod/porucha podávacího čerpadla vyhnilého kalu 3M4.04, 3M1.05 
-chod/porucha podávacího čerpadla flokulantu 3M4.07 
-chod/porucha dopravníků 3M4.09, 3M4.10 
-průtok vyhnilého kalu na odvodnění  FIQ363 
-průtok flokulantu na odvodnění FIRQ364 
-minimum práškového flokulantu   
 
Z ŘS je do rozvaděče přenášeno: 
- -povolení k chodu – general STOP - blokování linky od min hladiny ve vyhnívací nádrži 
(LIA 306) 
 
 
V objektu zahuštění/odvodnění je dále instalována kompresorová stanice poz.3.22 sloužící jako 
zdroj vzduchu pro ovládání pneuarmatur, které jsou osazeny ve strojovně plynojemu a v kotelně. 
Kompresorová stanice sestává z dvojíce kompresorů, tlakové nádoby 250L, odolejovače a 
adsorpční sušičky vzduchu. Ze sušičky vzduchu je vedeno PE potrubí ke strojovně plynojemu a 
kotelně.  
 

Seznam elektrospotřebičů a způsob ovládání: 
 

Označení Čís. pol. Popis Výkon 
[kW] 

Napětí 
[V] 

ks Poznámka 

3M1 3.01a Míchadlo v jímce přebytečného kalu 
Flygt SR 4620.410 SF; 13°; 1,5 kW; 
3x400V; 50 Hz 

1,5 
3,8A 

400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
Automaticky: Střídání doby chodu a doby klidu (nastavitelné hodnoty 0-300min) základní nastavení trvale v 
chodu.       
 Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS 
 
Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
  průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla 
  od minimální hladiny v jímce přebytečného kalu (LIA 301) 
 

3RM1 3.02k Automatická linka strojního zahuštění 
kalu – rotační zahušťovač 

1,5 
15 

0,75 
4 

2,2 
S=23,4

5 

400V 
Hlavní 
jistič 
63A, 

jištění 
přívodu 

proti 
zkratu 
63A 

1  

Rozvaděč zajistí automatický chod stroje a příslušenství, včetně najetí a odstavení, proplachu, detekce 
poruch a signalizace provozních stavů.   
 
Rozvaděč bude navíc obsahovat: 
 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče) pohonu zahušťovače 1,5kW 
(3M1.01) 
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Označení Čís. pol. Popis Výkon 
[kW] 

Napětí 
[V] 

ks Poznámka 

- napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče)  kalového podávacího 
čerpadla 15kW (3M1.04), blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana chodu nasucho  
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče) pohonu čerpadla flokulantu 
0,75kW (3M1.03), blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana chodu nasucho 
- napájení, jištění a ovládání 2ks (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče)  kalového čerpadla 
zahuštěného kalu 2x4kW (3M1.07, 3M1.08) , řízení v závislosti na hladině v zásobní nádrži (LIA 355), 
blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana chodu nasucho 
- napájení, jištění a ovládání 2ks magnetoventilů (3YV1.02, 3YV1.01) na přívodu provozní vody do 
zahušťovače 
- napájení, jištění a ovládání šoupátka s el. pohonem (3M1.06) na sání čerpadla přebytečného kalu do 
zahušťovače 
- napájení, jištění a ovládání 2ks šoupátka s el. pohonem (3M1.09, 3M1.10) na výtlačném potrubí 
zahuštěného kalu 
- napájení, jištění a ovládání zvyšovacího čerpadla provozní vody (3M1.05) 
-signálové propojení s chemickým hospodářstvím - regulace pohonu čerpadla roztoku flokulantu  
-zapojení indukčního průtokoměru podávacího čerpadla, se zobrazením průtoku na řídícím panelu 
-zapojení indukčního průtokoměru čerpadla flokulantu, se zobrazením průtoku na řídícím panelu 
-kontinuální měření hladiny v zásobní nádrži zahuštěného kalu 
-Chlazení rozvaděče-pro zamezení vlivu prostředí na elektroniku.  
-měření spotřeby elektrické energie 
-evidence provozních hodin 
 
 
Rozvaděč (řídící automat linky) umožní přenos níže uvedených signálů: 
-chod/porucha zahušťovače 3M1.01 
-chod/porucha podávacího čerpadla přebytečného kalu 3M1.04 
-chod/porucha podávacího čerpadla flokulantu 3M1.03 
-chod/porucha čerpadla zahuštěného kalu do VN 3M1.07, 3M1.08 
-chod/porucha zvyšovacího čerpadla 3M1.05 
-hladina v zásobní nádrži zahuštěného kalu LIA 355 
-průtok přebytečného kalu na zahuštění FIQ 353  
-průtok flokulantu na zahuštění FIQ 354 
-minimum práškového flokulantu LA 351 
-kontinuální měření hladiny v nádrži flokulantu LA 352  
-měření spotřeby elektrické energie 
-poloha šoupátek 3M1.06, 3M1.09, 3M1.10 
-evidence provozních hodin 
 
Z ŘS bude do rozvaděče přenášeno: 

- povolení k chodu – General STOP 
Blokování linky od minimální hladiny v jímce přebytečného kalu (LIA 301) 
Blokování linky od maximální hladiny ve VN  (LIA 306) 
Blokování linky od minimální hladiny provozní vody (LIA 221) 
 
Součástí dodávky je rovněž kabelové propojení mezi rozvaděčem a výše uvedenými spotřebiči 

3M1.01 3.02a Pohon zahušťovače 1,5 400 1  

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3YV1.01 3.02b Proplach zahušťovače 0,012 230 1  

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3YV1.02 3.02b Proplach zahušťovače 0,012 230 1  

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3M1.03 3.02d Podávací čerpadlo flokulantu na 
zahuštění 

0,75 400 1  

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3M1.04 3.02e Podávací čerpadlo přebytečného kalu 
na zahuštění 

15 400 1  

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3M1.05 3.02g Zvyšovací čerpadlo 2,2 400 1  
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Označení Čís. pol. Popis Výkon 
[kW] 

Napětí 
[V] 

ks Poznámka 

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3M1.06 3.02l Nožové šoupátko s el. pohonem 0,02 400 1  

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3M1.07 3.03a Čerpadlo zahuštěného kalu do VN 4 400 1  

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3M1.08 3.03b Čerpadlo zahuštěného kalu do VN 4 400 1  

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3M1.09 3.03c Nožové šoupátko s el. pohonem 0,02 400 1  

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3M1.10 3.03d Nožové šoupátko s el. pohonem 0,02 400 1  

Napájeno a řízeno z vlastního rozvaděče 3RM1 

3RM1.1  3.02c Automatická linka strojního zahuštění 
kalu – flokulační stanice 

S=2 400 1 
 

Vlastní rozvaděč zajistí automatický chod flokulační stanice a přenos dat (provoz a sdružená porucha, 
minimum sypkého flokulantu, minimum připraveného flokulantu) do hlavního rozvaděče 3RM1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3RM4 3.33n Automatická linka strojního 
odvodnění kalu 

2,2 
0,75 
1,5 
0,75 

4 
0,75 
0,37 
0,37 

4 
1,5 

 
S=16,2 

400 
Hlavní 
jistič 

160A, 
jištění 

přívodu 
proti 

zkratu 
250A 

1 Náhrada 
za 

stávající 
pásové 

lisy 

Rozvaděč zajistí automatický chod stroje a příslušenství, včetně najetí a odstavení, proplachu, detekce 
poruch a signalizace provozních stavů.   
Rozvaděč bude navíc obsahovat: 
 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič součástí dodávky rozvaděče) pohonu odvodňovacího 
šnekolisu 3M4.01 ( 2,2 kW, 3x400 V, 50 Hz ) 

 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič součástí dodávky rozvaděče)  pohonu čerpadla flokulantu 

3M4.07 ( 0,75 kW, 3x400 V, 50 Hz ), blokování 
čerpadla proti chodu na sucho TSE a přetlakové ochrany PIA 
 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič součástí dodávky rozvaděče) pohonu čerpadel kalu 3M4.04, 
3M4.05 (1,5 kW, 3x400 V, 50 Hz), blokování 
čerpadel proti chodu na sucho TSE a přetlakové ochrany PIA 
 
-napájení, jištění a ovládání pohonu míchadla dynamického flokulátoru 3M4.02 ( 0,75 kW, 3x400 V, 50 Hz ) 
 
-napájení, jištění a ovládání pohonu šnekového dopravníku 3M4.09 ( 4 kW, 3x400 V, 50 Hz ) včetně 
vyhřívání venkovní části dopravníku 
 
-napájení, jištění a ovládání pohonu pásového dopravníku 3M4.10 ( 0,75 kW, 3x400 V, 50 Hz ) – reverzní 
provoz 
 
-napájení, jištění a ovládání 2ks  solenoidového ventilu oplachu síta odvodňovacího šnekolisu a 1ks 
výplachu šnekového 
dopravníku 3YV4.01, 3YV4.02  a 3YV4.03 ( 15 W, 230 V, 50 Hz ) 
 
napájení, jištění kompresoru  3M4.03 ( 1,5 kW, 3x400 V, 50 Hz ), 
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Označení Čís. pol. Popis Výkon 
[kW] 

Napětí 
[V] 

ks Poznámka 

-napájení, jištění a ovládání nožových uzávěrů 3M4.11 a 3M4.12 ( 0,37 kW, 3x400 V, 50 Hz ), včetně 
vyhodnocení koncových poloh 
 
- napájení, jištění a ovládání zvyšovacího čerpadla provozní vody (3M4.08) 4kW 
 
-signálové propojení s chemickým hospodářstvím 3RM4.1 - regulace pohonu čerpadla roztoku flokulantu  
 
-zapojení indukčního průtokoměru podávacího čerpadla, se zobrazením průtoku na řídícím panelu 
 
-zapojení indukčního průtokoměru čerpadla flokulantu, se zobrazením průtoku na řídícím panelu 
 
-Chlazení rozvaděče-pro zamezení vlivu prostředí na elektroniku.  
-měření spotřeby elektrické energie 
-evidence provozních hodin 
 
Rozvaděč (řídící automat linky) umožní přenos níže uvedených signálů: 
-chod/porucha pohonu šnekolisu 3M4.01 
-chod/porucha podávacího čerpadla vyhnilého kalu 3M4.04, 3M4.05 
-chod/porucha podávacího čerpadla flokulantu 3M4.07 
-chod/porucha dopravníků 3M4.09, 3M4.10 
-průtok vyhnilého kalu na odvodnění  FIQ363 
-průtok flokulantu na odvodnění FIRQ364 
-minimum práškového flokulantu   
 
Z ŘS bude do rozvaděče přenášeno: 

- povolení k chodu – general STOP  
- blokování linky od min hladiny ve vyhnívací nádrži (LIA 306) 
- blokování linky od min hladiny provozní vody (LIA 221) 

 
Součástí dodávky je rovněž kabelové propojení mezi rozvaděčem a výše uvedenými spotřebiči 
 

3M18 3.36a Kalové čerpadlo pro čerpání kalové 
vody Flygt  NP 3085.183 MT, 461, 2kW 

2 
4,8A 

400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
Automaticky: Čerpadlo spíná v závislosti na výšce hladiny v ČS (LIA 302).  
 
Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově do ŘS, 
Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetal 
                          průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla,   
 

 
Označení Čís. pol. Popis Výkon 

[kW] 
Napětí 

[V] 
ks Poznámka 

3M4 
3M5 

3.04a,b Kalové čerpadlo hydraulického 
míchání VN do suché jímky Flygt  NT 
3171.185 LT    vč. chladicího pláště a 
podstavce 

15 
30 A  

400 2  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 

 
Automaticky: Čerpadla pracují v sestavě 1+1, v případě výpadku automaticky zapíná druhé čerpadlo, 
pravidelné střídání 3M4 a 3M5 dle motohodin. Čerpadla pracují v časovém režimu a spínají při otevření 
dvojíce šoupátek 3M8 a 3M10, nebo 3M9 a 3M11   
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Signalizace:  chod, porucha v MS 

  chod, porucha, dálkově, do ŘS 

Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetal 
                        průsak mechanickou ucpávkou FLS int., relé KASKA součást dodávky čerpadla, 
  neotevřené aspoň jedno ze šoupátek na sání 3M8, 3M9 
  neotevřené aspoň jedno ze šoupátek na výtlaku 3M12, 3M13 
  neotevřené aspoň jedno ze šoupátek 3M10, 3M11 
    
 

3M6 3.07 Ponorné čerpadlo do jímky 
podlahových vod Lowara DOMO 7/B 

0,55 
3,92 

230 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – vypnuto 
Automaticky: Čerpadlo vybaveno vlastním plovákovým spínačem 
 
Blokování:  - tepelná ochrana vinutí motoru (bimetaly) 
 
V rámci elektro: 
Jištěný přívod 
 

3M7 3.08a Nožové šoupátko na výtlačném 
potrubí primárního kalu DN80, PN10 
s elektropohonem Schiebel AB3 E20 
2WER 2WEL H AK40 K2 

0,18 
0,5 A 

400 2  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: Šoupátko otevírá před spuštěním čerpadla primárního kalu 1M17 nebo 1M18  

 

  

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 

3M8 3.08b Nožové šoupátko na sacím potrubí 
čerpadel cirkulace kalu DN250, PN10 
s elektropohonem Schiebel AB8 E30 
2WER 2WEL H AK40 K2 

0,75 
1,8 A 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: V automatickém režimu se bude střídat cyklus ,,míchání VN 1, a ,,míchání VN 2, 

 

Cyklus začíná mícháním VN1, přičemž budou otevřeny šoupátka 3M8 a 3M10. Cyklus bude probíhat časově 
(základní nastavení: otevřeno 4 hodiny) po otevření šoupátek se spínají čerpadla 3M4 nebo 3M5. Po 
ukončení prvního cyklu, následuje doba klidu, za kterou dojde k uzavření šoupátek 3M8 a 3M10 a otevření 
šoupátek 3M9 a 3M11 = spuštění cyklu ,,míchání VN 2, V závislosti na teplotě ve VN1, nebo VN2 budou 
přestavovány šoupátka 3M12 a 3M13 (při poklesu teploty pod 29°C –TIA 308 dojde k uzavření 3M12 a 
současně otevření 3M13. Při vzestupu teploty nad 32°C – TIA 308 dojde k uzavření 3M13 a současnému 
otevření 3M12) 

 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  
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  Neuzavřené 3M9 

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 

3M9 3.08c Nožové šoupátko na sacím potrubí 
čerpadel cirkulace kalu DN250, PN10 
s elektropohonem Schiebel AB8 E30 
2WER 2WEL H AK40 K2 

0,75 
1,8 A 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: viz. 3M8 

 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

  Neuzavřené 3M8 

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 

3M10 3.08d Nožové šoupátko na výtlačném 
potrubí čerpadel cirkulace kalu 
DN200, PN10 s elektropohonem 
Schiebel AB8 E30 2WER 2WEL H 
AK40 K2 

0,18 
0,5A 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: viz. 3M8 

 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

  Neuzavřené 3M11 

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 

3M11 3.08e Nožové šoupátko na výtlačném 
potrubí čerpadel cirkulace kalu 
DN200, PN10 s elektropohonem 
Schiebel AB8 E30 2WER 2WEL H 
AK40 K2 

0,18 
0,5A 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: viz. 3M8 

 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

  Neuzavřené 3M10 

Bude připojen topný odpor servopohonu. 
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3M12, 3M13 3.08f,g Nožové šoupátko na výtlačném 
potrubí čerpadel cirkulace kalu 
DN200, PN10 s elektropohonem 
Schiebel AB8 E30 2WER 2WEL H 
AK40 K2 

0,18 
0,5A 

400 2  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: viz. 3M8 

 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

   

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 

3M14 3.08h Nožové šoupátko na potrubí odběru 
kalu z VN DN200, PN10 
s elektropohonem Schiebel Schiebel 
AB3 E20 2WER 2WEL H AK40 K2 
 

0,18 
0,5A 

400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: otevírá před spuštěním linky odvodnění kalu (3RM4). Uzavírá při odstavení linky odvodnění kalu 
z provozu a při dosažení min. hladiny ve VN 2 

 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

   

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 
3M15 
 

3.09 Uzavírací klapka na potrubí topné 
vody DN80, PN10 s elektropohonem 
Schiebel AB3 E15 2WER 2WEL H 
AK40 K2 + E550-34/f12/f10 
 
 

0,09 
1,05 A 

230 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: uzavírá při dosažení teploty topné vody při rozdílu teplot (TIA 310 – TIA 311) menším jak 5°C  

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

  

Bude připojen topný odpor servopohonu. 

 
3M16 
3M17 
 

3.10a,b Kulový kohout s elektropohonem  
733006-G1" + SA03-230VAC, na 
proplachu tlakového čidla  

0,03 230 2  

Popis ovládání: 
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Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem ručně – 0 – dálkově, ručně tlačítky otevírá - stop – zavírá. 

Automaticky: Otevírá v časovém režimu po určitý čas. Základní nastavení: otevření 1x za 24 hod, po dobu 
5min 

 

Signalizace:  otevřeno, zavřeno, porucha v MS 

  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  

Blokování:  od tepelné ochrany ve vinutí – bimetal  

   

 

4.6.4.2. Plynové hospodářství 

Základní technické údaje: 
- Specifická produkce bioplynu :     0,43 m3/kgorg. suš. 
- Produkce bioplynu:       299m3/den 
- Objem plynojemu :       260m3 
- Objem plynového prostoru ve VN při max. provozní hladině: 146m3 
- Provozní přetlak:       2,0kPa 
- Provozní přetlak v kotelně:      4,0kPa 

 
 
Plynové hospodářství se sestává z dvoumembránového plynojemu instalovaného na stropě VN, 
strojovny plynojemu a hořáku zbytkového plynu. Vyprodukovaný bioplyn je spalován 
v kogenerační jednotce případně kotli na bioplyn. 
Na stropě VN je instalován dvoumembránový plynojem poz.3.11a o užitném objemu 260m3, 
bioplyn z VN prochází do plynojemu dvojící otvorů DN 150. Plynojem se sestává ze spodní dnové 
membrány a dvojící kopulovitých membrán. Pro zajištění provozního tlaku 2,0kPa je instalován 
podpůrný ventilátor. Ventilátor je napojen na plynojem pomocí spojovací flexi hadice. Pro 
zamezení zpětného průniku vzduch do ventilátoru je na ventilátoru osazená zpětná klapka. 
Naproti vstupu vzduchu je z plynojemu vyvedena hadice, na níž je instalována přetlaková klapka, 
která zajišťuje provozní přetlak. Plynojem je dále vybaven kontrolním průhledítkem a měřením 
hladiny pomocí ultrazvukové sondy. Na vyhnívací nádrži je dále instalována kapalinová pojistka 
poz.3.11c, kterou je jištěná VN a plynojem na 1,5 násobek a 0,2 násobek provozního přetlaku. 
Pojistka je naplněna nemrznoucí směsí. Pro kontrolu provozní hladiny množství směsi slouží 
stavoznak. Na stropě VN je dále instalován jímač bioplynu pol. 3.11d. Jímač bioplynu tvoří potrubí 
válec DN300, ze kterého je vyvedeno potrubí bioplynu DN100 do strojovny plynojemu a potrubí 
odvětrání DN 65. Z jímače je přes klapku DN 100 zavedeno potrubí bioplynu do strojovny 
plynojemu. Ve strojovně plynojemu je potrubí zavedeno přes klapku do kapalinového uzávěru. 
Kapalinový uzávěr slouží k automatickému uzavření přívodu bioplynu při dosažení 20% dolní 
meze výbušnosti.  
Pro zavodnění kapalinových uzávěrů slouží zásobník vody. Zásobník je navržen na 1,5 násobek 
objemu vody potřebné pro závěrnou výšku uzávěru. Jeho objem, vzhledem k provoznímu tlaku 
činní 75L. Ve spodní části jsou osazena 2 hrdla DN 40 pro zaplavení uzávěru a hrdlo přepadu 
DN 40, na boční straně je umístěno hrdlo napouštění DN 25. Jako zdroj provozní vody slouží 
přívod pitné vody. V zásobníku je udržována konstantní hladina, která je snímána indukčním 
čidlem. V případě úbytku vody, provede obsluha z místa doplnění uzávěru a zjistí příčinu úniku. 
Pro možné zaplavení vodní uzávěry je ke kapalinovému uzávěru ze zásobníku vody zavedeno 
potrubí DN40 (48,3). Pro kapalinový uzávěr je ze zásobníku vyvedena dvojíce potrubí DN 40. Na 
jedné větvi je osazen kulový kohout DN40 s pneupohonem poz.3.15a (automatický otevírá při 
úniku bioplynu ve strojovně plynojemu). Na větvi druhé je osazen kulový kohout s ruční pákou 
DN40, přičemž jeho ovládání je vyvedeno pomocí prodloužení mimo prostor strojovny plynojemu. 
Tento kulový kohout slouží pro ruční havarijní odstavení plynojemu. Následně se obě větve 
spojují a potrubí je zavedeno přes T kus do vodní uzávěry. Pro možné odpouštění kondenzátu, 
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popřípadě vypuštění kapalinového uzávěru je dále na potrubí DN40 zhotovena smyčka jejíž délka 
odpovídá dvojnásobku provozního přetlaku. V horní části smyčky je potrubí rozdvojeno, přičemž 
na jedné větvi je osazen ruční kulový kohout DN25 a na větvi druhé kulový kohout 
s pneupohonem poz. 3.15a 
Pro limitní měření hladiny je na vodní uzávěře osazeno celkem 3ks kapacitních snímačů: Hmax 
–(hladina pro odvod kondenzátu) automaticky otevírá odvodňovací kohout s pneupohonem 
poz.3.15b se zpožděním 30 (Pokud během této doby nedojde k nastoupání hladiny na úroveň 
HHmax). Hmin – při dosažení této hladiny automaticky uzavírá odvodňovací kohout 
s pneupohonem poz. 3.15b, HHmax – (hladina při zavodnění kapalinové uzávěry) – odvodnění 
kapalinové uzávěry možné pouze ručně z místa strojovny plynojemu. Při otevření kulových 
kohoutů pro zavodnění vodních uzávěrů dojde automaticky k blokaci kulového kohoutu pro odvod 
kondenzátu. 
Z kapalinové uzávěru je potrubí vyvedeno přes ruční klapku DN100, klapku s pneupohonem a 
odvodňovač poz.3.18a vně objektu, kde je potrubí vedeno po zdi k jednotce na úpravu bioplynu. 
Klapka s pneupohonem se automaticky uzavře při dosažení min. hladiny v plynojemu. Otevřena 
může být pouze poté, co dojde k vzestupu hladiny nad Hmin.  
Pro limitní měření hladiny je na odvodňovači osazeno celkem 2ks kapacitních snímačů: Hmax –
(hladina pro odvod kondenzátu) automaticky otevírá odvodňovací kohout s pneupohonem 
poz.3.15c. Hmin – při dosažení této hladiny automaticky uzavírá odvodňovací kohout 
s pneupohonem poz. 3.15b. Do odvodňovače je dále zavedeno potrubí kondenzátu DN32 
z jednotky na úpravu bioplynu 
Na potrubí, které vede k jednotce na úpravu bioplynu, je ve strojovně plynojemu zhotovena 
odbočka, která je přes filtr, plynoměr a odvodňovač k hořáku zbytkového plynu 
Filtr je spolu s plynoměrem osazen ve stupačce tak, aby nemohlo dojít k zaplavení plynoměru při 
zavodnění vodních uzávěr. Pro možný obtok filtru a plynoměru, jsou dále na smyčce osazeny 2 
ks klapky DN80 a zhotoven propoj uzavíratelný klapkou DN80. Pro možný odvod kondenzátu z 
potrubí vedoucího z hořáku zbytkového plynu je na potrubí osazen odvodňovač DN80. Z 
odvodňovače je potrubí přes klapku DN80 PN10 a chráničku DN150 (156x3) zavedeno k hořáku 
zbytkového plynu.  
Smyčky z kapalinového uzávěru, odvodňovačů a přepad ze zásobníku vody, jsou zavedeny do 
odpadního potrubí DN75. Potrubí z PVC (kanalizační potrubí HT systém) je zavedeno do jímky 
kondenzátu, kde je instalováno ponorné čerpadlo poz. 3.17. Výtlak čerpadla je vyveden vně 
strojovnu plynojemu.  
 
Jako zdroj vzduchu pro ovládání pneuarmatur slouží kompresorová stanice instalovaná v objektu 
zahuštění/odvodnění. Potrubí je z objektu zahuštění/odvodnění přivedeno ke strojovně 
plynojemu a kotelně potrubím DN15. Potrubí je zavedeno přes přechodky a hadičku do dvojíce 
ventilových terminálů instalovaných na zdi. Z ventilových terminálů jsou vyvedeny hadičky a 
signalizační kabely k jednotlivým pneuarmaturám.  
 
Větrání strojovny plynojemu 
 
Strojovna plynojemu je vybavena provozním a havarijním větráním 
- Provozní větrání pro zajištění min. 3 násobné výměny vzduchu ve větraném prostoru (300m3/h) 
- Havarijní větrání pro zajištění min. 6-ti násobné výměny vzduchu ve větraném prostoru 
(600m3/h) 
 
 
Hořák zbytkového plynu 
 
Pro spalování nevyužitého zbytkového plynu je instalován hořák zbytkového plynu poz. 3.19 
Hořák je osazen na nové železobetonové desce. Potrubí DN80 vedoucí ze strojovny plynojemu 
je vyvedeno ze země a přes redukci a ruční kulový kohout napojeno do hořáku zbytkového plynu. 
Pro možné odvětrání potrubí při odplynění/zaplynění je zhotoveno odvzdušňovací potrubí DN25 
s odbočkou pro odběr vzorků. 
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Jednotka na úpravu bioplynu 
Pro úpravu bioplynu na požadovanou kvalitu je instalována jednotka na úpravu bioplynu poz. 
3.21. Jednotka se sestává z výměníku pro chlazení plynu, chladícího agregátu, rekuperačního 
výměníku, zvyšovacího ventilátoru, jež zajistí požadovaný přetlak na vstupu do kogenerační 
jednotky 4kPa a odsiřovací nádoby. Celá jednotka je instalována na rámu se střechou, která 
ochrání jednotku před atmosférickými vlivy. Z jednotky na úpravu bioplynu je potrubí bioplynu DN 
100 zavedeno přes klapku s pneupohonem poz. 3.20a do prostoru kotelny. Klapka slouží jako 
bezpečnostní uzávěr plynu (BAP) před vstupem plynu do kotelny. Klapka automaticky uzavírá při 
výpadku el. proudu, povodni, úniku bioplynu a CO (QIA 471, QIA 472, QIA 473, QIA 474, QIA 
475), vzestupu teploty (TIA 470) 
 
Seznam elektrospotřebičů a způsob ovládání: 
 

Označení Čís. pol. Popis Výkon 
[kW] 

Napětí 
[V] 

ks Poznámka 

4M1 3.11a Podpůrný ventilátor DMVL 355-1-25 
verze pro použití v souladu ze zóny 2 
(ATEX II 2G Ex e IIC) 
Příkon motoru: 0,55 kW 
Motor Příkon: 0,33 kW 
El.motor 3 x 400 V, 50 Hz - ATEX II 2G 
Ex e IIC 

0,55 400 1  

Popis ovládání: 

Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem Zapnuto – Vypnuto 

Ventilátor trvale v chodu 

 

Signalizace:  chod, porucha v MS 

  chod, porucha, dálkově do ŘS 

 

4P2 3.14 Kulový kohout DN 25 s pneupohonem 0,01 230 1  

Popis ovládání: 
Armatura ovládána z terminálu 4RM2 (strojní dodávka)  
 
Automaticky: Otevírá při poklesu hladiny v zásobníku (LA 409)  
 
 
Signalizace:  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  
 
Blokování:  v případě zavodnění kapalinového uzávěru (LA 410 HHmax)  
 
 

4P3 3.15a Kulový kohout DN 40 s pneupohonem 0,01 230 1  

Popis ovládání: 
Armatura ovládána z terminálu 4RM2 (strojní dodávka)  
 
Automaticky: Otevření při dosažení 20% koncentrace dolní meze výbušnosti (QIA 418, QIA 419, QIA 471, 
QIA 472, QIA 473) 
 
 
Signalizace:  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  
 
 
 

4P4 3.15b Kulový kohout DN 25 s pneupohonem 0,01 230 1  

Popis ovládání: 
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Armatura ovládána z terminálu 4RM2 (strojní dodávka)  
 
Automaticky: Otevření při dosažení hladiny Hmax s časovým zpožděním 30s. (Pokud během této doby 
dojde k nastoupání hladiny na úroveň HHmax dojde k blokaci 4P4, uzavření při dosažení hladiny Hmin. 
 
 
 
Signalizace:  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  
 
Blokování:  -Při otevření kulového kohout 4P3 otevření 4P4 možné pouze z místa ovládání 
 
 

4P5,4P6 3.15c,d Kulový kohout DN 25 s pneupohonem 0,01 230 1  

Popis ovládání: 
Armatura ovládána z terminálu 4RM2 (strojní dodávka)  
 
Automaticky: Otevření při dosažení hladiny Hmax, uzavření při dosažení hladiny Hmin. 
 
 
 
Signalizace:  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  
 
 
 

4M8 
 

3.17 Kalové čerpadlo do jímky 
podlahových vod Flygt CF 3085.092 
MT Ex 

1,3 
3,8A 

400 1  

Popis ovládání: 
Ovládání ručně z ovládací skříně, přepínačem zapnuto – 0 – dálkově. 
 
Automaticky: Čerpadlo spíná od hladinového snímače LA 418 
 
 
Signalizace:  chod, porucha v MS 
  chod, porucha, dálkově, do ŘS 
Blokování:  tepelná ochrana vinutí motoru bimetal 
 

4RM4 3.19 Plynový hořák bioplynu NOXmatic 50 0,5 
16A 

230 1  

Popis ovládání: 
Hořák ovládán z vlastního rozvaděče. V rámci elektro: jištěný přívod, přenos signálů 
 
Sdružená porucha do ŘS, z ŘS povel ke spuštění/odstavení hořáku v závislosti na naplnění plynojemu (GIA 
402) 
 

4P10 3.20a Mezipřírubová klapka DN 100 PN10 s 
pneupohonem 

0,01 230 1  

Popis ovládání: 
Armatura ovládána z terminálu 4RM2 (strojní dodávka)  
 
Automaticky: Uzavření v případě dosažení min hladiny v plynojemu (GIA 402), otevření po dosažení před 
minimální hladiny (GIA 402) 
 
 
 
Signalizace:  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  
 

4RM5 3.21 Jednotka na úpravu bioplynu GTS 200 2,8 400 1  

Popis ovládání: 
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Jednotka ovládána z vlastního rozvaděče – rozvaděč instalován v rozvodně u kotelny (rozměry 
1600x600x300). V rámci elektro: jištěný přívod, přenos signálů 
 
Sdružená porucha do ŘS, z ŘS povolení k chodu 
 

4RM1 3.22 Zdroj vzduchu k pneupohonům  6 400 1  

Popis ovládání: 
Jednotka ovládána z vlastního rozvaděče 
 
Rozvaděč pro automatický chod 2ks kompresorů, v závislosti na tlaku v tlakové nádobě. Řídící rozvaděč 
zajišťuje pravidelné střídání kompresorů (vždy je v činnosti pouze jeden kompresor a druhý se připojuje pouze 
při spotřebě vyšší, než je výkon jednoho kompresoru), zobrazení motohodin. Z rozvaděče bude dále napájen 
automatický odvaděč kondenzátu a adsorpční sušička 

 
V rámci elektro, jištěný přívod, přenos signálů chod/sdružená porucha 
4RM2 3.22a Ventilový terminál strojovna 

plynojemu 
0,1kW 230 1  

Pro ovládání 4ks kulových kohoutů DN 25 (4P2, 4P4, 4P5, 4P6); 1ks kulový kohout DN 40 (4P3); 1ks 
mezipřírubové klapky DN 100 (4P10), automatické ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; 
ventilový terminál bude vybaven komunikačním rozhraním Ethernet Modbus TCP/IP, po kterém se budou 
přenášet všechny monitorovací a ovládací signály do řídícího systému; z každého pneupohonu bude k 
dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno ovládání monostabilním nebo 
bistabilním signálem OTEVŘÍT/ZAVŘÍT; 
součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických 
rozvaděčů 
 
 
V rámci elektro: jištěný přívod, přenos signálů 
 
 

4.6.4.3. Kotelna 

 
Bioplyn o přetlaku 4kPa je z jednotky na úpravu bioplynu a bezpečnostní uzávěr (BAP) zaveden 
do kotelny. Kde je instalována kogenerační jednotka, kotel na bioplyn a dvojíce elektrokotlů.  
Bioplyn bude přednostně využíván v kogeneraci, kde bude vyráběna elektrická energie pro 
potřeby ČOV a tepelná energie. Kogenerace je schopna spotřebovávat veškerý produkovaný 
bioplyn na ČOV. Tepelná energie je využívána pro technologické teplo (ohřev kalu a tepelná 
ztráta vyhnívací nádrže). V případě, že by v zimním období nedostačovala tepelná energie na 
ohřev kalu, bude na místo kogenerační jednotky uveden do provozu kotel na bioplyn. S provozem 
elektrokotlů se za běžného provozu neuvažuje (kotle slouží primárně pro náběh vyhnívací 
nádrže).  
 

Potřeba tepelné energie pro technologické teplo 
(zima) 

Rozměr Hodnota 

Technologické teplo pro ohřev kalu do VN kW 37 

Potřeba tepla pro krytí ztrát VN a potrubních 
rozvodů cirkulace kalu 

kW 15 

Celkem kW 52 

 
 
V kotelně budou instalovány tyto spotřebiče: 
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Kogenerační jednotka poz. 3.26: 
Tepelný výkon KGJ: 75kW 
Elektrický výkon: 50kW 
Celková účinnost plynového motoru: 79,3% 
Spotřeba bioplynu při výkonu 75kW: 24,3 m3/h 
 
Kogenerační jednotka je dodána jako kompletní zařízení včetně čerpadla sekundárního okruhu, 
trojcestného ventilu řízeného v závislosti na teplotě topné vody v kogenerační jednotce, řídícího 
a silového elektrického rozvaděče. Součástí kogenerační jednotky je rovněž sestava pro chlazení 
nevyužitého tepla (trojcestný ventil řízený kogenerační jednotkou v závislosti na teplotě topné 
vody ve vratné větvi, výměník, chladič a čerpadlo. Veškerá zařízení jsou řízena rozvaděčem 
kogenerační jednotky. Kogenerační jednotka bude pracovat v ostrovním provozu o napětí 400V, 
50 Hz.  
 
Kotel na bioplyn poz. 3.27: 
Tepelný výkon kotle : 92,5kW 
Celková účinnost kotle: 89-93% 
Spotřeba bioplynu při výkonu 92,5kW: 14,5m3/h 
 
Záložním spotřebičem je teplovodní kotel s hořákem na bioplyn, včetně kouřovodu a komínu. 
Kotel bude spouštěn v době servisu kogenerační jednotky a v případě deficitu tepelné energie.  
 
Výše uvedené spotřebiče jsou napojeny na přívodní potrubí bioplynu. Potrubí je do spotřebiče 
zaústěno přes filtr a plynoměr. Pro možné odvětrání potrubí při odplynění/zaplynění je zhotoveno 
odvzdušňovací potrubí DN15 s odbočkou pro odběr vzorků. 
 
 
Kotel na elektřinu poz. 3.28: 
Tepelný výkon: 2x35kW 
 
Třetím spotřebičem je elektrokotel, který bude sloužit především při nedostatku bioplynu. Je 
uvažováno, že tento kotel bude spouštěn při najetí provozu VN, kdy nebude k dispozici bioplyn, 
případně při jiných havarijních stavech. 
 
 
Veškeré výše uvedené spotřebiče jsou napojeny na okruhy topné vody. Kogenerační jednotka a 
elektrokotel jsou vybaveny vlastními oběhovými čerpadly. Pro cirkulaci topné vody přes kotel na 
bioplyn slouží oběhové čerpadlo poz. 3.29a. Na potrubí topné vody u kotle na bioplyn a 
elektrokotel je osazen trojcestný ventil poz. 3.29i, k, pro zamezení kondenzování topeniště. 
Kogenerační jednotka je vybavena vlastním výměníkem. 
Potrubí topné vody je od všech spotřebičů zavedeno do sběrače poz. 3.29s, z něhož je vyvedeno 
potrubí topné vody do hydraulického vyrovnávače tlaku poz.3.29r. Z anuloidu je pak topná voda 
zavedena do rozdělovače poz. 3.29t. Z rozdělovače jsou vyvedeny tři topné okruhy a to: topný 
okruh I, který je zaveden do výměníku voda kal instalovaného ve strojovně VN, topný okruh II, je 
zaveden do stěnového vytápění vnějšího mezikruží VN, topný okruh III sloužící pro vytápění 
strojovny plynojemu, rozvodny a kotelny. Každý topný okruh je vybaven trojcestným ventilem poz. 
3.29m, n, o a dvojící cirkulačních čerpadel poz. 3.29c, d, e 
Pro úpravu topné vody slouží chemická úprava vody s expanzním automatem poz.3.29g 
 
Do řídícího systému jsou přenášeny teploty na jednotlivých topných okruzích. 
 
 
 
 
Seznam elektrospotřebičů a způsob ovládání: 
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Označení Čís. pol. Popis Výkon 

[kW] 
Napětí 

[V] 
ks Poznámka 

4RM3 2.22b Ventilový terminál strojovna kotelny 0,1 230 1  

Pro ovládání 2ks mezipřírubové klapky DN 50 (3.29j, 3.29l), 1ks mezipřírubové klapky DN 100 (4P9)  
s peupohonem s havarijní funkcí uzavření při výpadku el. energie, automatické ovládání armatur; ruční 
ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven komunikačním rozhraním Ethernet Modbus 
TCP/IP, po kterém se budou přenášet všechny monitorovací a ovládací signály do řídícího systému; z 
každého pneupohonu bude k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno 
ovládání monostabilním nebo bistabilním signálem OTEVŘÍT/ZAVŘÍT; 

součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických 
rozvaděčů 

 

V rámci elektro: jištěný přívod, přenos signálů 

4P9 3.20a Mezipřírubová klapka DN 100 PN10 
s pneupohonem 

0,01 230 1  

Popis ovládání: 
Armatura ovládána z terminálu 4RM3 (strojní dodávka)  
 
Automaticky: Uzavírá při výpadku el. proudu, povodni, úniku bioplynu a CO (QIA 471, QIA 472, QIA 473, QIA 
474, QIA 475), vzestupu teploty (TIA 470) 
 
 
 
Signalizace:  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  
 
 

4P11 
4P12 

3.29i 
3.29j 

Mezipřírubová klapka DN 50 PN16 
s pneupohonem 

0,01 230 2  

Popis ovládání: 
Armatura ovládána z terminálu 4RM3 (strojní dodávka)  
 
Automaticky: Otevírá při uvedení kotle 3.27, nebo 3.28 do provozu 
 
 
 
Signalizace:  Otevřeno, zavřeno, porucha, dálkově,  
 
 

4RM6 3.26 Kogenerační jednotka Tedom Cento 
50 SP, pro spalování bioplynu 
 

50 
90A 

400 1  

Popis ovládání: 
KGJ řízena z vlastního rozvaděče, uzpůsobeného pro provoz jednotky v režimu kopírování vlastní spotřeby, 
napájení, jištění a ovládání nouzového chladiče, oběhového čerpadla chladícího okruhu, trojcestného 
ventilu. 
 
Součástí dodávky je rovněž rozvaděč převodníku výkonu (R-PV) s měřícími transformátory proudu které 
vyhodnocují veškeré údaje a odesílají je jako analogový signál 0÷20mA do řídícího systému KGJ, jako 
požadavek výkonu. 
 
 
V rámci elektro: jištěný přívod (125A), přenos signálů 

4RM7  Elektrokotel     

 

4RM8  Bioplynový kotel (hořák)     

 

4RM9  Úprava topné vody     
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4M13 3.29a Čerpadlo topného okruhu bioplynového 
kotle 4RM8 

 230 1  

 

4M15 
4M16 

3.29c Čerpadlo topného okruhu č.I - vytápění - 
č.1, č.2 

 230 2  

 

4M17 
4M18 

3.29d Čerpadlo topného okruhu č.II - vytápění - 
č.1, č.2 

 230 2  

 

4M19 
4M20 

3.29e Čerpadlo topného okruhu č.III - vytápění 
- č.1, č.2 

 230 2  

 

4M23 3.29i Třícestný ventil elektro - topný okruh 
bioplynového kotle 

 230 2  

 

4M24 3.29k Třícestný ventil elektro - topný okruh 
elektrokotle 

 230 1 
 

 

 

4M25 3.29m Třícestný ventil elektro - topný okruh I. - 
výměník 

 230 1  

 
4M26 3.29n Třícestný ventil elektro - topný okruh II. - 

vytápění VN 
 230 1  

 

4M27 3.29o Třícestný ventil elektro - topný okruh III. - 
strojovna, kotelna 

 230 1  
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4.7. Odlehčení odpadních vod před jednotlivými objekty čistírny a 
obtoky objektů 

 
 
a) Odlehčení před mechanickým čištěním 

Odlehčovací komora je navržena tak, aby přítok na čistírnu činil za deště maximálně 173,6 
l/s. Průtoky nad tuto hodnotu budou odlehčovány do obtoku ČOV. 
 
 

 
b) Obtok ČOV 

Za odlehčovací komorou je na potrubí instalován uzávěr, po jehož uzavření jsou veškeré 
odpadní vody odváděny do obtokového potrubí (přes hrubé česle a vírový separátor) 

 
c) Obtok usazovací nádrže 

Po uzavření uzávěru na nátoku do UN a otevření uzávěru na obroku UN je možné odstavit 
usazovací nádrž 

 
 
d) Odlehčení za lapákem písku 

Maximální přítok do odlehčovací komory je 173,6 l/s.  Odlehčovací komora je stavebně 
navržena tak, aby přítok na mechanické čištění byl maximálně 81,9 l/s.  Průtoky nad tuto 
hodnotu budou odlehčovány do obtoku ČOV. (v průběhu odstávky druhé biologické linky 
bude na biologickou část přiváděno max 40l/s – bude přivřeno stavidlo pol.1.26) 
 

e) Obtok biologického stupně 
Pro možné odstavení biologické části ČOV je ve sdruženém objektu instalováno stavidlo 
pol.1.26, kdy po jeho uzavření budou veškeré odpadní vody odvedeny přes Parshalův žlab 
do recipientu 
 

f) Odstavení a obtok hrubých strojně stíraných česlí 
Pro možný servis česlí, jsou před a za česlemi zhotoveny drážky, do kterých je možné 
instalovat mobilní hrazení (bukové fošny). Pro obtok hrubých česlí, slouží obtokové potrubí 
vedoucí z lapáku štěrku za hrubé česle. Potrubí vede přes šachtu, ve které, jsou na stěnu 
osazeny U profily, ve kterém je při běžném provozu osazeno mobilní hrazení 

 
 
g) Odstavení jedné linky strojně stíraných česlí 

 
Linku strojně stíraných česlí lze odstavit přestavením příslušných stavidel před a za česlem 

4.8. Specifikace hlavních strojů a zařízení 

4.8.1. PS 01 Mechanické čištění 

polož
ka 

Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

1.01 1RM1 Zařízení pro těžení štěrku a písku TŠP-K-E 1kpl Fontana 
R  
 

  
se 
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polož
ka 

Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

Zařízení se skládá z : 
- Otočného výložníku , ovládaného elektricky 
- Pojízdného kladkostroje s elektrickým zdvihem a pojezdem 
- S hydraulického dvojlžícového drapáku 
- Hydraulického agregátu 
- Nosného sloupu včetně kotvení 
- Rozvodné skříňky a ovládacího panelu - na sloupu zařízení 
- Hydraulických hadic od drapáku k agregátu vedené za pomoci 
navíjecího bubnu 
- Elektrických kabelů 
- Kotevní šablony a kotevních šroubů 
 
Šířka těžební jímky: 1200 mm 
maximální hloubka jímky: 3560 mm 
 
Parametry zařízení: 
- Drapák o objemu 0,05 m3 
- Výška sloupu - 4800 mm 
- Délka výložníku - 3 500 mm 
- Nosnost - 250 kg 
- Akční rádius - 260 ° 
- Požadovaný betonový základ minimálně 1200x1200 , hl . 800 
mm ( dod. stavby ) - před betonáží základu bude dodán kotevní 
rám drapáku. 
- Hydraulický pohon - 1,5 kW 
- Otáčení výložníku - 0,18 kW 
- Elektrický kladkostroj s pojezdem na výložníku - 0,04 + 1,1 kW 
- Zdvih – 5,5 m 
 
Provedení z oceli tř.11 , zařízení je opatřeno povrchovou 
ochranou z výroby ( částečný pozink + nátěr ) . 
Umístění zařízení je ve venkovním prostředí . Vytížený štěrk 
bude nakládaný do připraveného kontejneru . 
 

1.02a  Samočistící hrubé česle na nátoku do ČOV SČČ-HVM 
700×1400/1000×30/70° 

1kpl Fontana 
R 
 

  Parametry: 
Průtok Qmax =173,6 l/s  
Šířka kanálu a česlí  B =     700 mm  
Hloubka kanálu a česlí H =   1375 mm  
Výška výsypky  V0=   1000 mm – 
shrabky padají do šnekového dopravníku  
Velikost průliny e =        30 mm 

Sklon   =       70° 

 

Dodávka včetně rotačního kartáče a havarijní spínače, který 
chrání elektropřevodovku před vážnějším poškozením. 

Česle jsou vybaveny kapotáží a vyhříváním. (nutné zakrýt 
kanál před i za česlemi, aby teplo z odpadní vody neunikalo). 

Osazení česlí na nátoku do ČOV, za těžením štěrku a 
písku. 

Česle nepotřebují pro svou správnou funkci ostřik tlakovou 
vodou ani vyklápění či jinou manipulaci během servisu. 
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polož
ka 

Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

Celkový příkon pohonů: 0,18 kW hlavní pohon+0,12 kW 
                                rot.kartáč; 400 V; 50 Hz 
Příkon vyhřívání:             1,7 kW; 230 V; 50 Hz 
 

1.02b  Šnekový bezhřídelový dopravník shrabků ŠD-B 250×3300/3° 1kpl Fontana 
R 
 

  Parametry: 
Průměr šnekovnice D =   250 mm 
Délka dopravníku L = 3300 mm  

Sklon dopravníku  =       3° 

 
Dopravník je zhotoven otevřený, žlab tvaru „U“ vyložený kluzným 
vedením. Prostor mezi násypnými místy je zakrytován 
odnímatelnými nerezovými plechy. Žlab je opatřen násypkou, 
pevnou podpěrou a odkalovacím hrdlem DN 80, PN 10.  
Shrabky jsou otáčivým pohybem šnekovnice dopravovány do 
kontejneru (stojí 1,5 m pod horní hranou kanálu).  

Pohon dopravníku zajišťuje elektropřevodovka, která je umístěna 

na spodní straně dopravníku. Výpad shrabků čelem žlabu (přes 
klapku). 
Dopravník je vybaven vyhříváním.  

Materiálové provedení: žlab a kryty vyrobené z nerezové oceli 

1.4301 žlab z estetických důvodů opatřen nátěrem, šnekovnice 
z oceli St 52.3. 
 
Příkon pohonu: 1,5 kW; 400 V; 50 Hz 
Příkon vyhřívání: 1 kW; 230 V; 50 Hz 
 
Umístění: pod výsypkou samočisticích česlí 1.02a. 
 

  

1.02c 1RM2 Elektrický rozváděč RPA 5C  
 

1kpl Fontana 
R 
 

  pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 
samočist.česlí, rot.kartáče a šnekového dopravníku. 
Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce 
hladinové sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče je 
programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, 
jehož časy jsou nastavitelné. 
Pomocí prostorového termostatu, jenž je zapojen přes rozváděč, 
je řízeno zapínání a vypínání topných těles česlí a dopravníku.  
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, 
ovládacími prvky a svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. 
Krytí rozváděče IP 54. 
Umístění rozváděče na nerezové konzole v blízkosti česlí. 
Termostat a hladinová sonda jsou součástí rozváděče. 
 

  

1.03a  Strojní česle hrubé na obtoku ČOV  SČH-S 
800×2300/1350×40/75°  

1kpl Fontana 
R 
 

  Parametry: 
Průtok Qmax=   627 l/s 
Šířka kanálu a česlí  B =   800 mm  
Hloubka kanálu v místě usazení H = 2400 mm 
Výška výsypné hrany nad terénem Vo= 1350 mm – 
shrabky padají do šnekového dopravníku 
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Velikost průliny e =    40 mm 
Výška mříže hm= 2000 mm 
Výška nestírané části ode dna hn=   100 mm 
Sklon rámu 75° 
 
Česle pracují na principu stírání shrabků zachycených na pevné 
mříži, která je součástí rámu česlí.  

Shrabky jsou vyhrnovány ocelovými prsty zasahujícími mezi 
česlicové mříže protiproudým systémem odspodu nahoru po 
česlicové mříži a vyklápěny přes výsypku do šnekového 
dopravníku.  
Dokonalejší oddělení shrabků od česlové mříže zabezpečí 
rotační stěrač s vlastním pohonem. 
Česle jsou vybaveny vyhříváním - je nutné zakrýt kanál před i za 
česlemi, aby teplo z odpadní vody neunikalo. 
Osazení česlí na obtoku ČOV, před těžením štěrku a písku. 
Ve dně kanálu před česlemi je zhotoven schodek min 150 mm.  
 

Materiálové provedení: rám a mříž – nerez ocel 1.4301+nátěr, 

plast.prvky. 
 
Příkony pohonů: 0,55+0,37 kW; 400 V; 50 Hz 
Příkon zateplení: 2,1 kW; 230 V; 50 Hz 
 

1.03b  Šnekový bezhřídelový dopravník shrabků ŠD-B 
250×4000/25° 

1kpl Fontana 
R 
 

  Parametry: 
Průměr šnekovnice D =   250 mm 
Délka dopravníku L = 4000 mm  

Sklon dopravníku  =     25° 
 

Dopravník je zhotoven otevřený, žlab tvaru „U“ vyložený 
kluzným vedením. Prostor mezi násypnými místy je zakrytován 
odnímatelnými nerezovými plechy. Žlab je opatřen násypkou, 
pevnou podpěrou a odkalovacím hrdlem DN 80, PN 10.  

Shrabky jsou otáčivým pohybem šnekovnice dopravovány 
do kontejneru.  

Pohon dopravníku zajišťuje elektropřevodovka, která je 
umístěna na spodní straně dopravníku. Výpad shrabků čelem 
žlabu (přes klapku). 

Dopravník je vybaven vyhříváním.  

Materiálové provedení: žlab a kryty vyrobené z nerezové 
oceli 1.4301 žlab z estetických důvodů opatřen nátěrem, 

 šnekovnice z oceli St 52.3. 

Průměr šnekovnice D =   250 mm 
Délka dopravníku L = 4000 mm  

Sklon dopravníku  =     25° 

Příkon pohonu 1,5 kW; 400 V; 50 
Hz 
Příkon vyhřívání 1,1 kW; 230 V; 50 
Hz 
 
Umístění: pod výsypkou hrubých česlí spodem stíraných 1.03a. 
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1.03c 1RM3 Elektrický rozváděč  RPA 5C 1kpl Fontana 
R 
 

  pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 
samočist.česlí, rot.kartáče a šnekového dopravníku. 
Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce 
hladinové sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče je 
programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, 
jehož časy jsou nastavitelné. 
Pomocí prostorového termostatu, jenž je zapojen přes rozváděč, 
je řízeno zapínání a vypínání topných těles česlí a dopravníku. 
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, 
ovládacími prvky a svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. 
Krytí rozváděče IP 54. 
Umístění rozváděče na stěně nebo na nerezové konzole 
v blízkosti česlí. Termostat a hladinová sonda jsou součástí 
rozváděče. 
 

  

1.04  Volná položka   

1.05a 1M2 Kalové čerpadlo pro čerpání z vírového separátoru do mokré 
jímky Flygt NP 3127.185 LT, 421, 4,7kW 

1kpl LK 
Pumpser
vice 
 

  Provedení čerpadla pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím 
zařízení instalované na patkové koleno 
 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: mechanicky nepředčištěná odpadní voda 
(písek, štěrk), max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 63l/s 
- dopravní výška: 3,5m 
- průchodnost 80 mm 
- výtlačné hrdlo: DN150 PN10 
 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 4,7kW 
- jmenovitý proud 9,6 A 
- otáčky 1445 min-1 
- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přímý 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno - dle EN GJH - HB555 ( 
min. 55 HRC ) 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně 10 m kabelu SUBCAB 4x2,5+2x1,5 připojeného 
k čerpadlu (společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
- patkové koleno DN150 včetně montážního materiálu 
- horní držák vodících tyčí včetně montážního materiálu 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
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Rozsah dodávky KUNST pro 1 ks čerpadlo: 
- 2x5,5m - vodící trubka ø60,3x3, mat. nerez ocel 
- 7 m řetěz krátkočlánkový 6x18,5,nosnost 400 kg, mat. nerez 
ocel 
- 1 ks třmen obloukový vel. 6, č. 308300006, mat. nerez ocel 
- 1 ks závěs řetězu, dle č.v. VK 602059, mat. nerez ocel 
- 1 ks kotva HST-R M10, mat. nerez ocel 
- přenosné zvedací JRPS-P, nosnost 350kg, zařízení 
instalované do kotevní patky na podlahu, pozink  
- kotevní patka pro jeřábek JRPS-P, nosnost 350 kg, 
materiálové provedení: pozink 
 
 
Hmotnost: 152kg 
 

1.05b  Kalové čerpadlo pro čerpání z vírového separátoru do mokré 
jímky Flygt NP 3127.185 LT, 421, 4,7kW – skladová rezerva 

1kpl LK 
Pumpser
vice 

  Provedení čerpadla pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím 
zařízení instalované na patkové koleno 
 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: mechanicky nepředčištěná odpadní voda 
(písek, štěrk), max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 63l/s 
- dopravní výška: 3,5m 
- průchodnost 80 mm 
- výtlačné hrdlo: DN150 PN10 
 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 4,7kW 
- jmenovitý proud 9,6 A 
- otáčky 1445 min-1 
- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přímý 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno - dle EN GJH - HB555 ( 
min. 55 HRC ) 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně 10 m kabelu SUBCAB 4x2,5+2x1,5 připojeného 
k čerpadlu (společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
 
 
Hmotnost: 152kg 
 

  

1.06 1RM4 Stanice pro příjem dovážených fekálních vod SPOV 4 1kpl Schulz 

  Parametry: 
Qmax=50l/s 
 
Rozsah dodávky: 
-souprava na měření průtoku 
-řídící počítač se základním software 
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-ovládací terminál přívod 230V, jištění 16A + proudový chránič 
-nožové šoupě s pneumatickým pohonem a kompresorem 
-připojovací hadice před i za stanicí s rychlospojkou pro připojení 
hadice fekálu 
-nerezová konstrukce pro postavení na zem, vybavená topením 
a izolací 
-upevňovací konstrukce z nerezu, včetně nohy s krytem pro 
terminál a zavěšení hadice 
-5 identifikačních klíčů 
-vzorkovač SVV 23 SPOV pro odběr vzorků s automatickým 
proplachem a hadicí o světlosti 19mm 
-měření pH, teploty a vodivosti  
-připojení stanice pomocí datového přenosu po RS485 
k monitorovacímu počítači včetně přepěťové ochrany a 
programového vybavení 
 
 
celkový příkon: cca 2kW 

1.07  Česlicový koš ČK-K-250 na přítoku ze stanice pro přejímku 
fekálních vod 

1kpl SOM 

  Parametry: 
Přítokové potrubí: DN150 
Průlina: 30mm 
Půdorys koše 300x300mm 
Výška koše: 900mm 
Záchytný objem: 40l 
Prázdná hmotnost: 34kg 
 
Materiálové provedení: nerez 
 
Dodávka včetně: 
-česlicový koš 
-vodící trubky, držák vodících trubek, kotevní materiál 
-závěsný řetěz 
-přenosné zvedací JRPS-P, nosnost 125kg, zařízení 
instalované do kotevní patky na podlahu, pozink (společné pro 
pol. 1.07, 1.08, 1.09) 
-2ks kotevní patka pro jeřábek JRPS-P, nosnost 125 kg, 
materiálové provedení: pozink (1ks u pol. 1.07 a 1ks u pol. 1.08 
a 1.09) 
 

  

1.08a 1M3 Ponorné míchadlo v nádrži fekálních vod Flygt SR 4620.410 
SF; 7°; 1,5 kW; 3x400V; 50 Hz 

1kpl LK 
Pumpser
vice 

  Rozměry nádrže: 
Šířka nádrže: 2,5 m 
Délka nádrže: 3 m 
Hloubka nádrže: 2,75 m 
Hloubka kapaliny: 2,0 m 
Objem kapaliny: 15 m3 
Míchaná kapalina: fekální vody 
Počet nádrží: 1 
 
počet míchadel na jednu nádrž: 1 ks   
 
Parametry míchadla: 
průměr vrtule:    210 mm 
Elektromotor:   
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Jmenovitý výkon:  1,5 kW  
Jmenovitý proud:           3,8A 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz)  
 
Rozsah dodávky FLygt: 
- ponorné míchadlo s elektromotorem bez usměrňovacího kruhu, 
vrtule - nerezová ocel V4A 
- 10 m kabel SUBCAB 4x2,5+2x1,5 připojený k míchadlu 
(společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem  
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
- spouštěcí zařízení (6m vodící tyč 50x50, horní dolní úchyt) –bez 
zdvihacího zařízení 
- úchytky   
- závěs kabelu 
 
 
Hmotnost míchadla:  17,5 kg 
 

1.08v  Ponorné míchadlo v nádrži fekálních vod Flygt SR 4620.410 
SF; 7°; 1,5 kW; 3x400V; 50 Hz – skladová rezerva 

1kpl LK 
Pumpser
vice 

  Rozměry nádrže: 
Šířka nádrže: 2,5 m 
Délka nádrže: 3 m 
Hloubka nádrže: 2,75 m 
Hloubka kapaliny: 2,0 m 
Objem kapaliny: 15 m3 
Míchaná kapalina: fekální vody 
Počet nádrží: 1 
 
počet míchadel na jednu nádrž: 1 ks   
 
Parametry míchadla: 
průměr vrtule:    210 mm 
Elektromotor:   
Jmenovitý výkon:  1,5 kW  
Jmenovitý proud:           3,8A 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz)  
 
Rozsah dodávky FLygt: 
- ponorné míchadlo s elektromotorem bez usměrňovacího kruhu, 
vrtule - nerezová ocel V4A 
- 10 m kabel SUBCAB 4x2,5+2x1,5 připojený k míchadlu 
(společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem  
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
 
Hmotnost míchadla:  17,5 kg 
 

 nab.č.  
 

1.09a 1M4 Kalové čerpadlo pro čerpání fekálních vod Flygt  DP 
3068.180 MT, 474, 1,5kW 

1kpl LK 
Pumpser
vice 
 

  Provedení čerpadla pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím 
zařízení instalované na patkové koleno 
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Parametry: 
- čerpaná kapalina: fekální vody, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 6l/s 
- dopravní výška: 1,8m 
- průchodnost 65 mm 
- výtlačné hrdlo: DN65 PN10 
 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 1,5kW 
- jmenovitý proud 4,3 A 
- otáčky 1370 min-1 
- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přímý 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně 10 m kabelu SUBCAB 4x1,5+2x1,5 připojeného 
k čerpadlu (společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
- patkové koleno DN65 včetně montážního materiálu 
- horní držák vodících tyčí včetně montážního materiálu 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
 
Rozsah dodávky KUNST pro 1 ks čerpadlo: 
- 2x2,5m - vodící trubka ø60,3x3, mat. nerez ocel 
- 3 m řetěz krátkočlánkový 6x18,5,nosnost 400 kg, mat. nerez 
ocel 
- 1 ks třmen obloukový vel. 6, č. 308300006, mat. nerez ocel 
- 1 ks závěs řetězu, dle č.v. VK 602059, mat. nerez ocel 
- 1 ks kotva HST-R M10, mat. nerez ocel 
 
 
Hmotnost: 42kg 
 

1.09b  Kalové čerpadlo pro čerpání fekálních vod Flygt  DP 
3068.180 MT, 474, 1,5kW – skladová rezerva 

1kpl LK 
Pumpser
vice 
 

  Provedení čerpadla pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím 
zařízení instalované na patkové koleno 
 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: fekální vody, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 6l/s 
- dopravní výška: 1,8m 
- průchodnost 65 mm 
- výtlačné hrdlo: DN65 PN10 
 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 1,5kW 
- jmenovitý proud 4,3 A 
- otáčky 1370 min-1 
- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
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- rozběh: přímý 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- 10 m kabel SUBCAB 4x1,5+2x1,5 připojený k čerpadlu 
(společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
 
Hmotnost: 42kg 
 

1.10 1RM6 Čerpací stanice splašků z provozní budovy CK 800E NS 32-
1 EX 

1kpl KSB 

  Kompletní čerpací stanice s jedním čerpadlem 
Parametry čerpadla:  Q = 2 l/s, H = 7 m 
Mědium: splaškové vody 
Rozsah dodávky: 
-1ks čerpadlo s řezacím oběžným kolem, s elektromotorem cca  
2 kW, 400  instalované v šachtě 
-1ks čerpadlo s řezacím oběžným kolem, s elektromotorem cca  
2 kW, 400- skladová rezerva 
-šachta čerpadla z polyetylénu Ø800 mm, zakrytí šachty s 
rámem, deskou pro rozložení zatížení a teleskopickým 
nástavcem 1200 mm, celková hloubka šachty 2700 mm 
-plovákový spínač 
-řídící automatika 
-kompletní vystrojení včetně armatur a výtlačného potrubí DN50 

  

1.11a  Samočisticí česle jemné SČČ-VM 1000×950/1000×6s/75° 1kpl Fontana 
R 
 

  Parametry: 
Průtok Qmax =173,6 l/s  

Šířka kanálu a česlí  B =   1000 mm  

Hloubka kanálu a česlí H =     950 mm  
Výška výsypky  V0=   1000 mm – 
shrabky padají do stávajícího hydraulického lisu, 
  resp. do nového 
šnekového dopravníku  
Velikost průliny e =         6 mm 

Sklon  =       75° 
 

Dodávka včetně rotačního kartáče a havarijního spínače, který 

chrání elektropřevodovku před vážnějším poškozením. 
Česle jsou vybaveny kapotáží a vyhříváním. V zimním období je 
nutné zakrýt kanál před i za česlemi, aby teplo z odpadní vody 
neunikalo. 
Osazení 2 ks česlí v česlovně, ve stávajících kanálech. 
Česle nepotřebují pro svou správnou funkci ostřik tlakovou vodou 
ani vyklápění či jinou manipulaci během servisu. 

Materiálové provedení:    rám česlí z nerez oceli 1.4301+nátěr, 

filtr.pás nerezová ocel v kombinaci 
        s odolnými plasty. 
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Celkový příkon pohonů 0,25 kW hlavní 
pohon+0,18 kW rot.kartáč; 400 V; 50 Hz 
Příkon vyhřívání 2 kW; 230 V; 50 Hz 
 

1.11b  
Oprava stávajícího hydraulického lisu LSH 265×500/6120 
z r.2000 
 

1kpl Fontana 
R 
 

  Oprava zahrnuje: 
-výměna hydraulického agregátu, pístnice a pístu.  
-Doplnění zateplení a vyhřívání celého lisu – cca 1,6 kW, 230 V 
 

  

1.11c 1RM5 Elektrický rozváděč  RPA 5CH rozšířený 1kpl Fontana 
R 
 

  pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 2 ks 
samočist.česlí, rot.kartáčů, hydraul.lisu a šnekového dopravníku. 
Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce 
hladinové sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče je 
programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, 
jehož časy jsou nastavitelné. 
Pomocí prostorového termostatu, jenž je zapojen přes rozváděč, 
je řízeno zapínání a vypínání topných těles česlí, lisu a 
dopravníku. Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení 
havarijního spínače, ovládacími prvky a svorkami pro přenos 
signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54. 
Umístění rozváděče na stěně v blízkosti česlí. Termostat a 
hladinová sonda jsou součástí rozváděče. 
 

  

1.12a  Samočisticí česle jemné SČČ-VM 1000×950/1000×6s/75° 1kpl Fontana 
R 
 

  Parametry: 
Průtok Qmax =173,6 l/s  

Šířka kanálu a česlí  B =   1000 mm  
Hloubka kanálu a česlí H =     950 mm  
Výška výsypky  V0=   1000 mm – 
shrabky padají do stávajícího hydraulického lisu, 
  resp. do nového 
šnekového dopravníku  
Velikost průliny e =         6 mm 

Sklon  =       75° 
 

Dodávka včetně rotačního kartáče a havarijního spínače, který 
chrání elektropřevodovku před vážnějším poškozením. 
Česle jsou vybaveny kapotáží a vyhříváním. V zimním období je 
nutné zakrýt kanál před i za česlemi, aby teplo z odpadní vody 
neunikalo. 
Osazení 2 ks česlí v česlovně, ve stávajících kanálech. 
Česle nepotřebují pro svou správnou funkci ostřik tlakovou vodou 
ani vyklápění či jinou manipulaci během servisu. 

Materiálové provedení:    rám česlí z nerez oceli 1.4301+nátěr, 
filtr.pás nerezová ocel v kombinaci 
        s odolnými plasty. 
 
 
Celkový příkon pohonů 0,25 kW hlavní 
pohon+0,18 kW rot.kartáč; 400 V; 50 Hz 
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Příkon vyhřívání 2 kW; 230 V; 50 Hz 
 

1.12b  Šnekový bezhřídelový dopravník shrabků typu ŠD-B 
250×4000/3° 

1kpl Fontana 
R 
 

  
Parametry: 

Průměr šnekovnice D =   250 mm 

Délka dopravníkuL = 4000 mm  

Sklon dopravníku  =       3° 

 

Dopravník je zhotoven otevřený, žlab tvaru „U“ vyložený 
kluzným vedením. Prostor mezi násypnými místy je zakrytován 
odnímatelnými nerezovými plechy. Žlab je opatřen násypkou, 
pevnou podpěrou a odkalovacím hrdlem DN 80, PN 10.  

Shrabky jsou otáčivým pohybem šnekovnice dopravovány 
do kontejneru (stojí 1,6 m pod horní hranou kanálu).  

Pohon dopravníku zajišťuje elektropřevodovka, která je 
umístěna na spodní straně dopravníku. Výpad shrabků čelem 
žlabu (přes klapku). 

Dopravník je vybaven vyhříváním.  

Materiálové provedení: žlab a kryty vyrobené z nerezové 
oceli 1.4301 žlab z estetických důvodů opatřen nátěrem, 

 šnekovnice z oceli St 52.3. 

Příkon pohonu 1,5 kW; 400 V; 50 
Hz 
Příkon vyhřívání 1,1 kW; 230 V; 50 
Hz 
 
 
Umístění: pod výsypkou 1 ks samočisticích česlí pol.1.12 
 

  

1.13  Stavidlový uzávěr před česlemi VAG ERIplus 800x850 2 kpl JMA 

  Obousměrné třístranně těsnící stavidlo pro ukotvení 
zabetonováním do drážek ve dně žlabu a ve stěnách žlabu 
Rozměry žlabu: 
-šířka 800 mm,  
-hloubka 850 mm 
Ovládání: ručním kolem   
 
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-1 
Materiálové provedení: 
-Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí 
kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, mořené, pasivované. 
-vřeteno nerez 1.4057 
-těsnění pryž EPDM, 
vřetenová matice bronz. 

  

1.14  Stavidlový uzávěr před česlemi VAG ERIplus 800x950 2 kpl JMA 

  Obousměrné třístranně těsnící stavidlo pro ukotvení 
zabetonováním do drážek ve dně žlabu a ve stěnách žlabu 
Rozměry žlabu: 
-šířka 800 mm,  
-hloubka 950 mm 
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Ovládání: ručním kolem   
 
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-1 
Materiálové provedení: 
-Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí 
kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, mořené, pasivované. 
-vřeteno nerez 1.4057 
-těsnění pryž EPDM, 
vřetenová matice bronz. 

1.15  Vystrojení vertikálního vírového lapáku písku 1kpl SOM 

  Průměr horní části zástěrky - 3500mm 
Průměr dolní části zástěrky - 1000 mm 
Celková hloubka - 4390mm 
Qmax: 173,6 l/s, 
 
Specifikace rozsahu dodávky: 
-1ks mamutí čerpadlo DN 100 (ø106x3), délka 5300 mm, 
ukončeno 1000 mm nad hranou lapáku MTL přírubou, DN 100 
PN 10. 
-1ks stoupací vzduchové potrubí pro těžení DN32 (ø42,3x2), 
 potrubí ukončeno volným koncem 150 mm nad hranou lapáku 
-1ks stoupací vzduchové potrubí pro čeření DN32 (ø42,3x2), 
 potrubí ukončeno volným koncem 150 mm nad hranou lapáku 
 Potrubí čeření bude zavedeno ke dnu LP cca 200 mm nad sání  
 mamutky. 
-1ks konzola a kotevní materiál pro kotvení potrubí mamutky 
 

  

1.16 1RM7 Separátor písku typu SP 250-10 s vyhříváním  1kpl Fontana 
R 
 

  Parametry: 

Výkon: Q = 10 l.s-1   

Průměr šnekovnice:  øD = 250 mm 

 

Uvolněné organické látky a jemný zákal jsou přiváděny k 

přepadové hraně odvodu a k přepadovému hrdlu separátoru.  
Přiváděná hydrosměs do separátoru musí být odvzdušněna.  
Uvolněné organické látky a jemný zákal jsou přiváděny k 
přepadové hraně odvodu a k přepadovému hrdlu separátoru.  
Separátor je vybavený vyhříváním.  
 
Součástí separátoru je rovněž rozvaděč RSP 3 pro ovládání 
automatického chodu vyhřívaného separátoru. Časový režim je 
zajištěn pomocí programovatelného automatu Logo Siemens 
s vestavěným programem. Časový režim je nastavitelný.  
Chod šneku řízen časově,  
Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, 
signalizačními prvky.  

Umístění rozváděče na nádobě separátoru. Sonda EHS a 

termostat je součástí dodávky 

 

Materiálové provedení:  nerezová ocel 1.4301+nátěr, 
bezhřídelová šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3 uložena 

  na kluzných lištách. 
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Pohon šneku 0,55 kW; 400 V; 50 
Hz 
Příkon vyhřívání 1,54 kW; 230V; 
50Hz 
 

1.17 1RM10 Šroubová kompresorová stanice ORL 7,5 BX/300 1kpl Orlík 

  Parametry:  
Tlak: 8 bar  
Q = 66 m3 / h  
Objem tlakové nádoby: 300 l  
Elektromotor 7,5 kW, 400 V, 50 Hz  
Jmenovitý proud: 13,8 A 
Garant. akustický výkon LWA: 58 dB(A) 
Připojovací rozměry: G3/4 
Dodávka včetně: Tlakové nádoby 300 l a Mikroprocesorové 
řídící jednotky ORLIK 901 
 
Hmotnost: cca 345  kg 
 

  

1.18a  Stavidlový uzávěr na vtoku do lapáku pískuVAG ERIplus 
800x710 

1kpl JMA  

  Obousměrné třístranně těsnící stavidlo pro ukotvení 
zabetonováním do drážek ve dně žlabu a ve stěnách žlabu 
Rozměry žlabu: 
-šířka 800 mm,  
-hloubka 710 mm 
Ovládání: ručním kolem   
 
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-1 
Materiálové provedení: 
-Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí 
kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, mořené, pasivované. 
-vřeteno nerez 1.4057 
-těsnění pryž EPDM, 
vřetenová matice bronz. 

  

1.18b  Stavidlový uzávěr na obtoku a na výtoku z lapáku písku 
VAG ERIplus 800x710 

2kpl JMA  

  Obousměrné třístranně těsnící stavidlo pro ukotvení na stěnu 
Rozměry okna: 
-šířka 800 mm,  
-hloubka 710 mm 
Ovládání: ručním kolem   
 
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-1 
Materiálové provedení: 
-Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí 
kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, mořené, pasivované. 
-vřeteno nerez 1.4057 
-těsnění pryž EPDM, 
vřetenová matice bronz. 

  

1.19 1RM8 Strojní zařízení kruhové usazovací nádrže UNK 6,0/4,0-0,5-
LS-OV-VG 

1kpl SOM 

  průměr nádrže 6000 mm 
hloubka nádrže u stěny 4000 mm 
provozní hladina 500 mm pod hranou nádrže 
 
Dodávka včetně: 
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- Pevný most se středovým pohonem P= cca 0,25 kW 
včetně zábradlí a roštů, a nástupního žebříku  

- Středová hřídel,  
- Rozvaděč včetně rámu, 
- Frekvenční měnič v rozvaděči 
- Indukční snímač 
- Stírání dna a hladiny,  
- Kyvná stěrka,  
- Odběr plovoucích nečistot  
- Uklidňovací válec D 1000mm, 
- Výtokový deflektor D 1000mm, 
- Odtokový žlab 350x350x3mm, včetně jednostranné 

přepadové hrany a konzol,  
- Norná stěna,  
- Spojovací a kotevní materiál,  
- Montážní práce včetně zvedacích mechanizmů  

 
Materiálové provedení: 

- Most, zábradlí – ocel S235JR2 včetně žárového 
pozinkování a polyuretanového nátěru; rošty – kompozit; 

- Ostatní – nerez 1.4301 
 
 

hmotnost cca 2900kg 
1.20 1YV12.1 

1YV12.2 
elektromagnetický ventil na potrubí čeření a těžení EV220A 2ks Danfoss 

  Napájení 230V, - bez napětí uzavřen 
Připojovací rozměr: G5/4“ 
Pracovní tlak: 1-10bar 
Rozsah teplot: -10°C - +85°C 
materiál: mosaz 
medium: tlakový vzduch 
 

  

1.21-
1.25 

 Volná položka   

1.26  Stavidlový regulační uzávěr v odlehčovací komoře VAG ERI 
500x500 
 

1kpl JMA  

  Obousměrné čtyřstranně těsnící stavidlo pro ukotvení na stěnu 
Rozměry hrazeného otvoru: 500 x 500 mm 
Vzdálenost dna otvoru od podlahy ovládání 2400 mm 
Ovládání: prodloužení vřetene s ručním kolem a sloupovým 
stojanem VAG REMO SET 7 osazeným na hranu komory  
Deska stavidla je vedena po celý zdvih bez vibrací, použitelná v 
mezipolohách 
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-2 
Materiálové provedení: 
-Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí 
kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, mořené, pasivované. 
-Sloupový stojan nerez 1.4301 
-Teleskopické vřeteno nerez 1.4301 
-těsnění pryž EPDM, 
-vřetenová matice bronz 
-těsnění na stěnu: mechová pryž 
kotevní materiál nerez 1.4301 

  

1.27 1M16 Ponorné čerpadlo nadkalové vody Flygt  DF 3045.181 MT, 
234, 0,75kW  

1kpl LK 
Pumpser
vice 
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  Provedení čerpadla pro instalaci do mokré jímky volně na dno 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: kalová voda, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 3,79l/s 
- dopravní výška: 4,9m 
- průchodnost 48 mm 
- výtlačné hrdlo: d50 
 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 0,75kW 
- jmenovitý proud 4,2 A 
- otáčky 2825 min-1 
- napětí 230 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přímý 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně 10 m kabel SUBCAB 4x1,5+2x1,5 připojený 
k čerpadlu a startéru 1F, 230 V 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
 
Rozsah dodávky Kunst: 
7 m řetěz krátkočlánkový 6x18,5,nosnost 400 kg, mat. nerez ocel 
- 1 ks třmen obloukový vel. 6, č. 308300006, mat. nerez ocel 
- 1 ks závěs řetězu, dle č.v. VK 602059, mat. nerez ocel 
-1ks přenosné zvedací JRPS-P, nosnost 350kg, zařízení 
instalované do kotevní patky na podlahu, pozink (společné pro 
manipulaci s čerpadlem 1.27 a 1.28) 
-1ks kotevní patka pro jeřábek JRPS-P, nosnost 350 kg, 
materiálové provedení: pozink 
 
Hmotnost: 28kg 
 

  

1.28 1M17 
1M18 

Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo 
primárního kalu Seepex BN 35-6L 

 

2kpl DISA 
 

  Parametry: 
čerpané medium –primární kal 3,5% sušiny, teplota do 20°C,  
průtok: 10-25 m3/hod 
sání: nátok 
tlak: 5 bar 
otáčky: 211 ot/min při 50Hz 
 
Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním 
měničem. 
 
Připojovací rozměry: 
sání: DN 125 poloha sacího hrdla-vpravo (při 
pohledu na ventilátor) 
výtlak: DN100 
poloha svorkovnice: vlevo 
 
Materiálové provedení: 
těleso: GG 25, litina 
rotor: 1.4404, nerez 
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stator a manžety: NBR Perbunan 
ucpávka: mechanická 
 
Elektropohon: 
-Pohon elektropřevodovkou Nord 7,5 kW, 211 ot/min, 400V, 50 
Hz, IP 55, F, IE2 
 
Dodávka včetně: 
-1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro ovládání 
frekvenčním měničem 
- 1ks tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
-1ks Ochrana proti chodu na sucho TSE basic 24V DC 
-1ks Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 bar, G 1/2"A, signal 
4-20mA, 24 VDC 
 

1.29 1M21 
1M22 

Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel primárního kalu 
DN100, PN10 s elektropohonem Schiebel 

2kpl STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: primární kal 
Oboustranně těsnicí nožové šoupátko DN100 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL H 
AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

  

1.30 1M23 Stavidlo na odběru primárního kalu z usazovací nádrže 
s elektropohonem Schiebel 

1kpl JMA 

  Obousměrné čtyřstranně těsnící stavidlo pro ukotvení na stěnu 
Rozměry hrazeného otvoru: průměr 200 mm 
Vzdálenost dna otvoru od podlahy ovládání 4600 mm 
Ovládání: prodloužení vřetene s ručním kolem a sloupovým 
stojanem osazeným na strop jímky  
Těsnost z obou stran dle ČSN EN 12266-1 
 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
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-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 
-Jmenovitý proud:  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
Materiálové provedení stavidla: 
-Rám, deska, upevňovací deska, ochranná trubka a stavěcí 
kroužek nerez 1.4301, svary tryskané, mořené, pasivované. 
-Sloupový stojan nerez 1.4301 
-Teleskopické vřeteno nerez  
-těsnění pryž EPDM, 
-vřetenová matice bronz 
-kotevní materiál nerez 1.4301 

1.31 1RM9 Skladování a dávkování 40% síranu železitého 
 

1kpl Hennlich 

  Sestávající se z: 
-Samonosná válcová dvouplášťová nádrž 20 m3 stojatá, materiál 
PEHD – černý, vnější Ø ca 3,0 m, výška ca 3,4 m s mírně 
konickým víkem sestávající se z: 
-průlez D 600 mm 
-mechanický plovákový stavoznak 
-odvzdušnění ve víku 
-odvzdušnění mezipláště 
-plnicí potrubí DN 80 s rychlospojkou 
-úkapová vanička pod bajonetovou spojkou plnicího potrubí 
-hrdlo pro ultrazvukový snímač + ultrazvukový snímač hladiny 
Dinel 
-hrdlo pro čidlo průsaku v meziplášti + čidlo průsaku typ NEK-
3136 R20 C 
-1x sací potrubí přes víko nádrže a odvzdušnění vč. kohoutů 
-2x závěsné oko pro jeřáb 
-3x příložky pro ukotvení 
- 5 m PVC hadičky d = 10/16 mm (propojení nádrže a dávkovací 
-Pomocný sací nástavec, umístění na sací větvi z nádrže v 
nejvyšším místě 
-Ruční vakuová pumpa typ HVP 1 pro zaplavení sacího potrubí 
před najetím skříně) 
 
-Dávkovací skříň, sestávající se z: 
 
-2 ks Membránové dávkovací čerpadlo - dávkování do 
usazovací nádrže 
Parametry: 
- výkon Q = 0 - 14 l/h 
- tlak p = 3 bary 
- pohon : 110–240 V, jednofázový, 50/60 Hz, cca 26 W, IP55 
- analogový vstup 0/4-20 mA, impulsní vstup 
- impulsní paměť 
- vstup pro kontrolu průtoku 
- vstup pro signalizaci stavu vyprázdnění zásobníku 
- 4 – tlačítkové ovládání 
- šaržové řízení ruční/šaržový START externí/šarže s 
časovačem 
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- parametrování dle menu 
- přepínač provozu Ručně/Automaticky 
- externí START/STOP 
- 2 digitální výstupy (SPS) 
- 1 digitální vstup (SPS nebo kontaktní signál) 
- 2 analogové / digitální vstupy (volitelně přepínatelné) 
- kalibrační funkce 
- počitadlo provozních hodin 
- ochrana heslem 
- LCD displej víceřadý, textová hlášení provozu a chybová 
hlášení, čeština 
- 3 LED diody pro označení stavu provozu 
- osmižilový řídící kabel, ca 5 m 
- napájecí kabel 2 m se zástrčkou 
 
-2 ks Membránové dávkovací čerpadlo – dávkování do 
biologie 
Parametry: 
- výkon Q = 0 - 25 l/h 
- tlak p = 3 bary 
- pohon : 110–240 V, jednofázový, 50/60 Hz, cca 33 W, IP55 
- analogový vstup 0/4-20 mA, impulsní vstup 
- impulsní paměť 
- vstup pro kontrolu průtoku 
- vstup pro signalizaci stavu vyprázdnění zásobníku 
- 4 – tlačítkové ovládání 
- šaržové řízení ruční/šaržový START externí/šarže s 
časovačem 
- parametrování dle menu 
- přepínač provozu Ručně/Automaticky 
- externí START/STOP 
- 2 digitální výstupy (SPS) 
- 1 digitální vstup (SPS nebo kontaktní signál) 
- 2 analogové / digitální vstupy (volitelně přepínatelné) 
- kalibrační funkce 
- počitadlo provozních hodin 
- ochrana heslem 
- LCD displej víceřadý, textová hlášení provozu a chybová 
hlášení, čeština 
- 3 LED diody pro označení stavu provozu 
- osmižilový řídící kabel, ca 5 m 
- napájecí kabel 2 m se zástrčkou 
 
-Plastová skříň pro čerpadla a příslušenství 

-včetně montáže vnitřních dílů, 1x sání, 2 x výtlak 

- včetně automatické temperace 100 W 
celkový příkon cca 0,2 kW 

1.32  Volná položka   

1.33 1M19 
1M20 

Zvyšovací kalové čerpadlo odpadní vody Flygt   NP 3153.185 
MT, 435, 7,5kW s chladícím pláštěm 

2kpl LK 
Pumpser
vice 
 

  Provedení čerpadla pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím 
zařízení instalované na patkové koleno, s chladícím pláštěm 
 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: mechanicky předčištěné odpadní vody, max. 
teplota 40°C 
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- čerpané množství: 82,27l/s 
- dopravní výška: 5,03m 
- výtlačné hrdlo: DN150 PN10 
 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 7,5kW 
- jmenovitý proud 16 A 
- otáčky 1465 min-1 
- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přes FM 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno - dle EN GJH - HB555 ( 
min. 55 HRC 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně 10 m kabelu SUBCAB 4x4+2x1,5 připojeného 
k čerpadlu (společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
- patkové koleno DN150 včetně montážního materiálu 
- horní držák vodících tyčí včetně montážního materiálu 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
 
Rozsah dodávky KUNST pro 1 ks čerpadlo: 
- 2x3,5m - vodící trubka ø60,3x3, mat. nerez ocel 
- 3 m řetěz krátkočlánkový 6x18,5,nosnost 400 kg, mat. nerez 
ocel 
- 1 ks třmen obloukový vel. 6, č. 308300006, mat. nerez ocel 
- 1 ks závěs řetězu, dle č.v. VK 602059, mat. nerez ocel 
- 1 ks kotva HST-R M10, mat. nerez ocel 
-1ks přenosné zvedací JRPS-P, nosnost 350kg, zařízení 
instalované do kotevní patky na podlahu, pozink  
-1ks kotevní patka pro jeřábek JRPS-P, nosnost 350 kg, 
materiálové provedení: pozink (pro pol. 1.33) 
 
 
Hmotnost: 218kg 
 

4.8.2. PS 02 Biologické čištění 

polož
ka 

Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

2.01a 2M1 
2M2 

Míchadlo v denitrifikačních nádržích D1 Flygt SR 4630.412 
SF; 9°; 1,5 kW; 3x400V; 50 Hz s usměrňovacím kruhem 

2kpl LK 
Pumpser
vice 

  Rozměry nádrže: 
Část mezikruží: D1=18,4 m, D2=37 m, úhel 22° 
Hloubka nádrže:3,9  m 
Hloubka kapaliny: 3,68 m 
Míchaná kapalina: aktivační směs 
Počet nádrží: 2 
 
počet míchadel na jednu nádrž: 1 ks   
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Parametry míchadla: 
průměr vrtule:    370 mm 
Elektromotor:   
Jmenovitý výkon:  1,5 kW  
Jmenovitý proud:           4,2 A 
Otáčky:   705ot./min 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz)  
 
Rozsah dodávky FLygt: 
- ponorné míchadlo s elektromotorem a usměrňovacím kruhem, 
vrtule - nerezová ocel V4A 
- 10 m kabel SUBCAB 4x2,5+2x1,5 připojený k míchadlu 
(společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem  
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
- spouštěcí zařízení (6m vodící tyč 50x50, horní dolní úchyt) –bez 
zdvihacího zařízení 
- úchytky   
- závěs kabelu 
 
 
Rozsah dodávky Kunst pro 1kpl míchadla: 
- 5 m řetěz krátkočlánkový 6x18,5,nosnost 400 kg, mat. nerez 
ocel 
- 1 ks třmen obloukový vel. 6, č. 308300006, mat. nerez ocel 
- 1 ks závěs řetězu, dle č.v. VK 602059, mat. nerez ocel 
- 1 ks kotva HST-R M10, mat. nerez ocel 
-přenosné zvedací JRPS-P, nosnost 125kg, zařízení instalované 
do kotevní patky na podlahu, pozink (společné pro pol. 2.01, 2.03, 
2.15, 2.26) 
-kotevní patka pro jeřábek JRPS-P, nosnost 125 kg, materiálové 
provedení: pozink (pro pol. 2.01) 
 
Hmotnost míchadla:  60 kg 
 

2.01b  Míchadlo v denitrifikačních nádržích D1 Flygt SR 4630.412 
SF; 9°; 1,5 kW; 3x400V; 50 Hz s usměrňovacím kruhem – 
skladová rezerva 

1kpl LK 
Pumpser
vice 
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  Rozměry nádrže: 
Část mezikruží: D1=18,4 m, D2=37 m, úhel 22° 
Hloubka nádrže:3,9  m 
Hloubka kapaliny: 3,68 m 
Míchaná kapalina: aktivační směs 
Počet nádrží: 2 
 
počet míchadel na jednu nádrž: 1 ks   
 
Parametry míchadla: 
průměr vrtule:    370 mm 
Elektromotor:   
Jmenovitý výkon:  1,5 kW  
Jmenovitý proud:           4,2 A 
Otáčky:   705ot./min 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz)  
 
Rozsah dodávky FLygt: 
- ponorné míchadlo s elektromotorem a usměrňovacím kruhem, 
vrtule - nerezová ocel V4A 
- 10 m kabel SUBCAB 4x2,5+2x1,5 připojený k míchadlu 
(společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem  
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
 
Hmotnost míchadla:  60 kg 
 

  

2.02  Aerační systém v regeneraci iDISC 260 1kpl Invent 

  Základní parametry nádrže: 
Rozměry nádrže: 
- část mezikruží: D1=18,4 m, D2=37 m, úhel    58° 
- hloubka nádrže: 3,9m 
- hloubka vody: 3,680m 
- počet nádrží: 2ks 
- počet roštu v nádrži: 1ks 
  
Základní parametry aeračního systému: 
Navrhované množství vzduchu celkem: 673 m3/h pro obě nádrže 
standardní oxygenační kapacita OCst (SOTR) pro obě nádrže 
994,6 kg/d 
Navrhovaný průtok vzduchu do 1 elementu: 4,2 m3/h 
typ aeračního elementu: iDISC 260 
Ztráty na elementu včetně potrubí: 39kPa 
potřebný počet elementů celkem: 148 ks 
 
Rozsah dodávky Centroprojekt: 
2 ks Komplet aerační rošt (napojení přírubou DN80 PN10 ),  cca 
0,35m nade dnem) s 74 ks iDISC 260 s odvodněním a 
stavitelnými podpěrami kotvenými do dna  
Celkem 148 ks elementů iDISC 260 ve dvou nádržích 
 

  

2.03 2M3 
2M4 
2M5 
2M6 

Míchadlo v denitrifikačních nádržích D2 Flygt SR 4630.412 
SF; 9°; 1,5 kW; 3x400V; 50 Hz s usměrňovacím kruhem 

4kpl LK 
Pumpser
vice 

  Rozměry nádrže:   
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Část mezikruží: D1=18,4 m, D2=37 m, úhel 68° 
Hloubka nádrže:3,9  m 
Hloubka kapaliny: 3,58 m 
Míchaná kapalina: aktivační směs 
Počet nádrží: 2 
 
počet míchadel na jednu nádrž: 2 ks   
 
Parametry míchadla: 
průměr vrtule:    370 mm 
Elektromotor:   
Jmenovitý výkon:  1,5 kW  
Jmenovitý proud:           4,2 A 
Otáčky:   705ot./min 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz)  
 
Rozsah dodávky FLygt: 
- ponorné míchadlo s elektromotorem a usměrňovacím kruhem, 
vrtule - nerezová ocel V4A 
- 10 m kabel SUBCAB 4x2,5+2x1,5 připojený k míchadlu 
(společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem  
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
- spouštěcí zařízení (6m vodící tyč 50x50, horní dolní úchyt) –bez 
zdvihacího zařízení 
- úchytky   
- závěs kabelu 
 
 
Rozsah dodávky Kunst pro 1kpl míchadla: 
- 5 m řetěz krátkočlánkový 6x18,5,nosnost 400 kg, mat. nerez 
ocel 
- 1 ks třmen obloukový vel. 6, č. 308300006, mat. nerez ocel 
- 1 ks závěs řetězu, dle č.v. VK 602059, mat. nerez ocel 
- 1 ks kotva HST-R M10, mat. nerez ocel 
-kotevní patka pro jeřábek JRPS-P, nosnost 125 kg, materiálové 
provedení: pozink (pro pol. 2.01) 
 
Hmotnost míchadla:  60 kg 
 

2.04  Aerační systém v nitrifikaci iDISC 260 1kpl Invent 

  Základní parametry nádrže: 
Rozměry nádrže: 
- část mezikruží: D1=18,4 m, D2=37 m, úhel    212° 
- hloubka nádrže: 3,9m 
- hloubka vody: 3,44m 
- počet nádrží: 2ks 
- počet roštů v nádrži: 4ks 
  
Základní parametry aeračního systému: 
Navrhované množství vzduchu celkem: 2706 m3/h pro obě 
nádrže 
standardní oxygenační kapacita OCst (SOTR) pro obě nádrže 
3383,4 kg/d 
Navrhovaný průtok vzduchu do 1 elementu: 4,8 m3/h 
typ aeračního elementu: iDISC 260 
Ztráty na elementu včetně potrubí: 37kPa 
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potřebný počet elementů celkem: 528 ks 
 
Rozsah dodávky Centroprojekt: 
8 ks Komplet aerační rošt (napojení přírubou DN80 PN10 ),  cca 
0,35m nade dnem) s 66 ks iDISC 260 s odvodněním a 
stavitelnými podpěrami kotvenými do dna  
Celkem 528 ks elementů iDISC 260 ve dvou nádržích 
 

2.05 2M7 Dmychadlový agregát k dodávce tlakového vzduchu do 
regeneračních nádrží KUBÍČEK typ 3D45B-150K 

1ks Kubíček 

   
Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 29 Hz - 50 Hz 
Objemový průtok na sání Q         417  -  844,2 m3/h 
Tlaková diference Δp    46 kPa 
Otáčky dmychadla n2                         1714  - 2955 rpm 
Příkon dmychadla P2                          7,75  - 14,08 kW 
Teplota na výstupu t2                            74,7  -  66,6 °C 
Emisní hladina akustického tlaku Lp(A)  72  -  75 dB  
s protihlukovým krytem 
 
Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček FM 
Výkon elektromotoru P1                            18,5 kW 
Otáčky elektromotoru n1                   1714 -2955 rpm 
 
Hmotnost včetně elektromotoru a protihlukového krytu 804 kg 
   
Rozsah dodávky: 
 - vlastní dmychadlo 
 - tlumič sání s filtrem 
 - tlumič výtlaku 
 - pojistný ventil 
 - zpětná klapka 
 - pružné připojení výtlaku na trubku pr. 159 mm 
 - elektromotor 3x400V – upravený pro FM 
 - řemenový převod 
 - kryt řemenového převodu 
 - rám soustrojí 
 - pružné uložení 
 - kotvící materiál 
 - olejová náplň 
 - manometr na výtlaku 
 - protihlukový kryt pro vnitřní použití 
 - technická dokumentace 
 

Použití: Zdroj tlakového vzduchu pro regenerace. 

 

Dmychadlo bude umístěno uvnitř objektu 

 

   

2.06-
2.09 

 Volná položka   

2.10 2M8, 
2M9, 
2M10 

Dmychadlový agregát k dodávce tlakového vzduchu do 
aktivačních nádrží KUBÍČEK typ 3D45C-150K 

3ks Kubíček 

   
Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 25 Hz - 50 Hz 
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Objemový průtok na sání Q         594 -  1440,6 m3/h 
Tlaková diference Δp    46 kPa 
Otáčky dmychadla n2                         1740  - 3480 rpm 
Příkon dmychadla P2                          11,2  - 24,08 kW 
Teplota na výstupu t2                            75,1  - 65,5 °C 
Emisní hladina akustického tlaku Lp(A)  72  -  77 dB  
s protihlukovým krytem 
 
Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček FM 
Výkon elektromotoru P1                            30,0 kW 
Otáčky elektromotoru n1                   1478 -2950 rpm 
 
Hmotnost včetně elektromotoru a protihlukového krytu 965 kg 
   
Rozsah dodávky: 
 - vlastní dmychadlo 
 - tlumič sání s filtrem 
 - tlumič výtlaku 
 - pojistný ventil 
 - zpětná klapka 
 - pružné připojení výtlaku na trubku pr. 159 mm 
 - elektromotor 3x400V – upravený pro FM 
 - řemenový převod 
 - kryt řemenového převodu 
 - rám soustrojí 
 - pružné uložení 
 - kotvící materiál 
 - olejová náplň 
 - manometr na výtlaku 
 - protihlukový kryt pro vnitřní použití 
 - technická dokumentace 
 

Použití: Zdroj tlakového vzduchu pro aktivace. 

 

Dmychadlo bude umístěno uvnitř objektu 

Zapojení: 2+1 (společná rezerva pro dmychadlo 2.04) 

 

2.11 2M27 
2M28 

Uzavírací klapka na potrubí vzduchu do nitrifikace 
DN250, PN10 s elektropohonem Schiebel 
 

2ks STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: vzduch o teplotě 80°C 
Uzavírací klapka bezpřírubová DN250 PN10, hřídel s volným 
koncem uložen ve dvou ložiscích 
 
-Ovládání elektropohonem Schiebel AB5 E15 2WER 2WEL H 
AK40 K2 + E550-34/f12/f10 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
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El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 1,45A  
-Napětí: 230V /50Hz 
 
Materiálové provedení: 
-Těleso z tvárné litiny. Epoxidový nástřik. 
-Disk a čepy z korozivzdorné oceli  
Těsnění EPDM 

2.12 2M29 Uzavírací klapka na potrubí vzduchu do regenerace 
DN200, PN10 s elektropohonem Schiebel 
 

1ks STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: vzduch o teplotě 80°C 
Uzavírací klapka bezpřírubová DN200 PN10, hřídel s volným 
koncem uložen ve dvou ložiscích 
 
-Ovládání elektropohonem Schiebel AB5 E15 2WER 2WEL H 
AK40 K2 + E550-34/f12/f10 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 1,45A  
-Napětí: 230V /50Hz 
 
Materiálové provedení: 
-Těleso z tvárné litiny. Epoxidový nástřik. 
-Disk a čepy z korozivzdorné oceli  
Těsnění EPDM 

  

2.13-
2.14 

 Volná položka   

2.15a 
 

2M11 
2M12 

Ponorné kalové vrtulové čerpadlo Flygt PP 4620.410; 7°; 1.5 
kW; 3x400V 50 Hz 

2kpl LK 
Pumpser
vice 

  Parametry: 
- čerpaná kapalina: aktivovaný kal, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 45 l/s 
- dopravní výška: 0,7m 
- výtlačné hrdlo: Příruba DN 200 PN10 (atyp) 
 
Elektromotor: 
- jmenovitý výkon 1,5 kW 
- jmenovitý proud: 4,2A 
- otáčky: 705 ot/min 
- napětí 400 V, 50 Hz, 
 start přes FM 
- krytí IP 68 
 
Materiálové provedení: 
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Hydraulická část – ocel AISI304 
Hřídel – antikorozní ocel 
Vrtule – ocel AISI 304 
 
Rozsah dodávky Flygt: 
- ponorné čerpadlo s elektromotorem, vrtule - nerezová ocel V4A 
- 10 m kabel SUBCAB (4x1,5+2x1,5)připojený k čerpadlu (společný 
silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
- Připojovací přírubový komplet pro držák vodících tyčí 3/4“ , horní 
držák vodících  tyčí, kotvy 
- siťový závěs kabelu  
- držák kabelu 
 
 
Rozsah dodávky KUNST pro 1 ks čerpadlo: 
- 3m - vodící trubka ø,26,9x2, mat. nerez ocel 
- 2 m řetěz krátkočlánkový 6x18,5,nosnost 400 kg, mat. nerez 
ocel 
- 1 ks třmen obloukový vel. 6, č. 308300006, mat. nerez ocel 
- 1 ks závěs řetězu, dle č.v. VK 602059, mat. nerez ocel 
- 1 ks kotva HST-R M10, mat. nerez ocel 
-kotevní patka pro jeřábek JRPS-P, nosnost 125 kg, materiálové 
provedení: pozink 
 
hmotnost 86 kg 
Umístění: v nitrifikačních nádržích 
Účel: čerpání interní recirkulace 
 

2.15b  Ponorné kalové vrtulové čerpadlo Flygt PP 4620.410; 7°; 1.5 
kW; 3x400V 50 Hz – skladová rezerva 

1kpl LK 
Pumpser
vice 

  Parametry: 
- čerpaná kapalina: aktivovaný kal, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 45 l/s 
- dopravní výška: 0,7m 
- výtlačné hrdlo: Příruba DN 200 PN10 (atyp) 
 
Elektromotor: 
- jmenovitý výkon 1,5 kW 
- jmenovitý proud: 4,2A 
- otáčky: 705 ot/min 
- napětí 400 V, 50 Hz, 
 start přes FM 
- krytí IP 68 
 
Materiálové provedení: 
Hydraulická část – ocel AISI304 
Hřídel – antikorozní ocel 
Vrtule – ocel AISI 304 
 
Rozsah dodávky Flygt: 
- ponorné čerpadlo s elektromotorem, vrtule - nerezová ocel V4A 
- 10 m kabel SUBCAB (4x1,5+2x1,5)připojený k čerpadlu (společný 
silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
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- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- siťový závěs káblu  
 
 
hmotnost 86 kg 
Umístění: v nitrifikačních nádržích 
Účel: čerpání interní recirkulace 
 

2.16 
 

2RM1 
2RM2 

Strojní vybavení kruhové dosazovací nádrže DNK 17,2/3,9-
0,7-CČ-OF-JQ-Č 

2kpl SOM 

  průměr nádrže 17200 mm 
hloubka nádrže u stěny 3900 mm 
provozní hladina 700 mm pod hranou nádrže 
 
Dodávka včetně: 

- Most s obvodovým pohonem P= cca 0,37kW, pojezd po 
kolejnici, včetně zábradlí a roštů 

- Ložisková otoč, včetně kroužkového sběrače  
- Kolejnice včetně podkladnic a příchytek  
- Nucený pojezd - cévový pojezd vertikální 
- Rozvaděč včetně rámu, kabeláž na mostě a indukční 

spínač 
- Stírání dna a hladiny 
- Ventilátor ofuku hladiny P= cca 0,25kW,  
- Dmychadlo (zdroj vzduchu pro mamutku) P= cca 0,75kW 
- Mamutka pro odtah plovoucích nečistot 
- Jímka čerpadla plovoucích nečistot 
- Čištění žlabu a přepadových hran rotačním kartáčem, P= 

cca 0,37kW  
- Výtokový deflektor D 2100mm  
- Usměrňovací deflektor D 1200mm 
- Flokulační válec D 2600mm 
- Středový sloup DN 500mm  
- Odtokový žlab 400 x 400x 3mm, včetně jednostranné 

přepadové hrany a konzol  
- Norná stěna 
- Stanfordský deflektor 
- Spojovací a kotevní materiál 

 
 

Materiálové provedení: 
- Most, zábradlí – ocel S235JR2 včetně žárového 

pozinkování a polyuretanového nátěru 
- rošty – kompozit 
- Ostatní – nerez 1.4301 

  

2.17 2RM3 Automatická tlaková stanice provozní vody 
 

1kpl LK 
Pumpser
vice 

  Parametry: 
Čerpané množství Q = 0 – 10 l/s 
Výtlačná výška  H = 80 m: 
Příkon: 2x11kW 
Jmenovitý proud 2x26,6A 
Médium: vyčištěná odpadní voda na odtoku z čistírny 
 
ATS je sestavena z dvojice (1+1 rezerva) nerezových 
vertikálních čerpadel 33SVH5/1AG110T osazených na společné 
základové frémě s min. povrchovou úpravou žárovým pozinkem. 
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Součástí každého čerpadla je regulační jednotka s měničem 
frekvence HV 4.11 s displejem s českými texty a tlakovým 
snímačem. ATS je zajištěna hlídání běhu bez vody (softwarově 
a spínačem), vlastní silový rozvaděč se svorkami pro připojení 
silového kabelu. Měniče s kontakty pro dálkový přenos 
chodu, poruchy + zapínání/vypínání, výstup pro zobrazení 
okamžité frekvence nebo tlaku 0-10V / resp. 4-20mA, kontakt 
pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky, sériového 
rozhraní RS485 pro přenos všech parametrů stanice. Tlakové 
nádoby s vakem, zpětné klapky a uzavírací armatury.  
       
 
Materiálové provedení: hydraulická skříň a oběžné kolo - nerez. 
ocel AISI 304 
 
Rozsah dodávky: 
-tlaková stanice se dvěma čerpadly a měniči frekvence 
-rozvaděč, tlakové snímače     
-uzavírací armatury, zpětné klapky   
-ochrana proti chodu na sucho     
-tlakové nádoby 2 x 24l, PN16 s pryžovým vakem  
   
Hmotnost: 720kg 
 

2.18 2RM4 Automatický filtr provozní vody 1kpl Honeywel
l 

  Parametry: 
Filtrační vložka:  200 micron  
Průtok: Q = 10 l/s 
Připojovací rozměry DN 80 PN10 
 
Rozsah dodávky: 
-Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem F78TS-80FA 
DN80 PN16 (200 mikronů) 
-Diferenční tlakový spínač pro ovládání jednotky zpětného 
proplachu DDS76-1 pro filtry 1"-5/4" 
- Elektronická odkalovací jednotka pro vodní filtry Z11AS-1A, 
napájení 230V, jednotka provádí odkalení v závislosti na 
diferenčním tlaku, doporučená diference 1bar 
Materiálové provedení filtru: litina RG5 
 

  

2.19 2M13 
2M14 
2M15 

Kalové čerpadlo vratného kalu do suché jímky Flygt  NT 
3085.183 MT, 466,  1,4  kW 

3kpl LK 
Pumpser
vice 

  Provedení čerpadla pro instalaci do suché jímky ve vertikální 
poloze instalované na podstavec 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: vratný kal, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 20l/s 
- dopravní výška: 2,48m 
- výtlačné hrdlo:DN80 PN10 
- sací hrdlo: DN100 PN10 
 
Elektromotor:  
Suchý motor v chladícím plášti 
- jmenovitý výkon 1,4kW 
- jmenovitý proud 3,8 A 
- otáčky 1440 min-1 
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- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přes FM 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno - dle EN GJH - HB555 ( 
min. 55 HRC )  
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- 10 m kabel SUBCAB 4x1,5+1,5 připojený k čerpadlu (společný 
silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
- sací koleno, včetně podstavce a kotevního materiálu 
 
Hmotnost: 154 kg 
 

2.20 2M16 
2M17 

Nožové šoupátko na sání čerpadel vratného kalu DN200, 
PN10 s elektropohonem Schiebel 

2kpl STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: vratný kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 200 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL H 
AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

  

2.21 2M18 
2M19 
2M20 
 

Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel vratného kalu DN125, 
PN10 s elektropohonem Schiebel 

3kpl STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: vratný kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 125 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 

  



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  81  
 

polož
ka 

Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL H 
AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

2.22 2M21 
2M22 
 

Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel vratného kalu DN125, 
PN10 s elektropohonem Schiebel 

2kpl STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: vratný kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 125 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL H 
AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

  

2.23 2M23 
2M24 
 

Nožové šoupátko na výtlaku čerpadel vratného kalu DN125, 
PN10 s elektropohonem Schiebel 

2kpl STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: vratný kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 125 PN10 
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Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL H 
AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

2.24 2M25 
2M26 
 

Nožové šoupátko na výtlaku přebytečného kalu DN80, PN10 
s elektropohonem Schiebel 

2kpl STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: přebytečný kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 80 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL H 
AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

  

2.25 2M30 Ponorné čerpadlo do jímky podlahových vod Lowara DOMO 
7/B 

1ks LK 
Pumpser
vice 

  Ponorné čerpadlo kompletní s elektromotorem   
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230V/50Hz a 10 m kabelem, včetně 
plovákového spínače. 
 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: průsakové vody, max. teplota 25°C 
- čerpané množství: 2 l/s 
- dopravní výška: 8 m 
- výtlačné hrdlo: G 1 ½“ 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 0,55 kW 
- jmenovitý proud 3,92 A 
- otáčky 2880 min-1 
- napětí 230 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně motoru a plovákového spínače 
- tepelná ochrana vinutí motoru (bimetaly) 
 
Hmotnost: 10,2 kg 
 
 
Umístění: v jímce podlahových vod 
Účel: přečerpávání průsakových vod 
 

2.26a 2M31 Kalové čerpadlo pro čerpání provozní vody do zásobní 
nádrže Flygt  CP 3085.183 MT, 438, 1,3kW 

1ks LK 
Pumpser
vice 

  Provedení čerpadla pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím 
zařízení instalované na patkové koleno 
 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: provozní voda, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 15,2l/s 
- dopravní výška: 2,36m 
- průchodnost 76 mm 
- výtlačné hrdlo: DN80 PN10 
 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 1,3kW 
- jmenovitý proud 3,7 A 
- otáčky 1455 min-1 
- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přímý 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně 10 m kabelu SUBCAB 4x1,5+2x1,5 připojeného 
k čerpadlu (společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
- patkové koleno DN80 včetně montážního materiálu 
- horní držák vodících tyčí včetně montážního materiálu 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
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Rozsah dodávky KUNST pro 1 ks čerpadlo: 
- 2x35m - vodící trubka ø60,3x3, mat. nerez ocel 
- 3 m řetěz krátkočlánkový 6x18,5,nosnost 400 kg, mat. nerez 
ocel 
- 1 ks třmen obloukový vel. 6, č. 308300006, mat. nerez ocel 
- 1 ks závěs řetězu, dle č.v. VK 602059, mat. nerez ocel 
- 1 ks kotva HST-R M10, mat. nerez ocel 
- 1ks kotevní patka pro jeřábek JRPS-P, nosnost 125 kg, 
materiálové provedení: pozink  
 
 
Hmotnost: 69kg 
 

2.26b  Kalové čerpadlo pro čerpání provozní vody do zásobní 
nádrže Flygt  CP 3085.183 MT, 438, 1,3kW-skladová rezerva 

1ks LK 
Pumpser
vice 

  Provedení čerpadla pro instalaci do mokré jímky na spouštěcím 
zařízení instalované na patkové koleno 
 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: provozní voda, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 15,2l/s 
- dopravní výška: 2,36m 
- průchodnost 76 mm 
- výtlačné hrdlo: DN80 PN10 
 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 1,3kW 
- jmenovitý proud 3,7 A 
- otáčky 1455 min-1 
- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přímý 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně 10 m kabelu SUBCAB 4x1,5+2x1,5 připojeného 
k čerpadlu (společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
 
 
 
Hmotnost: 69kg 
 

  

2.27  Ruční pojízdný kladkostroj Z220-A/1t nosnost 1000kg 1ks Brano 

  Nosnost:     1000 kg 
Zdvih:          6 m 
délka ovládacího řetězu:  2,5 m pod kladkostroj.  
šířka pojezdové příruby nosníku: 58 - 113 mm 
Materiálové provedení:  
Hlavní části kladkostroje jsou zhotoveny z oceli a litiny, brzdicí 
vložky brzdy z mosazi nebo kovokeramického materiálu. 
Nárazníky jsou z pryže, řetězy s antikorozní ochranou 
 

  



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  85  
 

polož
ka 

Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

Umístění: ČS Vratného kalu 
Účel: montáž/demontáž čerpadel  

 
 

4.8.3. PS 03 Kalové a plynové hospodářství 

 
Položka Č.pohonu Název Množ

ství 
Dodavate

l 

3.01a 3M1 Míchadlo v jímce přebytečného kalu Flygt SR 4620.410 
SF; 13°; 1,5 kW; 3x400V; 50 Hz 

1kpl LK 
Pumpserv
ice 

  Rozměry nádrže: 
Šířka nádrže: 2,7 m 
Délka nádrže: 6,15 m 
Hloubka nádrže: 3,45 m 
Hloubka kapaliny: 2,5 m 
Objem kapaliny: 41,5 m3 
Míchaná kapalina: přebytečný kal, sušina do 1% 
Počet nádrží: 1 
 
počet míchadel na jednu nádrž: 1 ks   
 
Parametry míchadla: 
průměr vrtule:    210 mm 
Elektromotor:   
Jmenovitý výkon:  1,5 kW  
Jmenovitý proud:           3,8A 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz)  
 
Rozsah dodávky FLygt: 
- ponorné míchadlo s elektromotorem bez usměrňovacího 
kruhu, vrtule - nerezová ocel V4A 
- 10 m kabel SUBCAB 4x2,5+2x1,5 připojený k míchadlu 
(společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem  
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
- spouštěcí zařízení (6m vodící tyč 50x50, horní dolní úchyt) 
–bez zdvihacího zařízení 
- úchytky   
- závěs kabelu 
 
Rozsah dodávky Kunst pro 1kpl míchadla: 
- 5 m řetěz krátkočlánkový 6x18,5,nosnost 400 kg, mat. 
nerez ocel 
- 1 ks třmen obloukový vel. 6, č. 308300006, mat. nerez ocel 
- 1 ks závěs řetězu, dle č.v. VK 602059, mat. nerez ocel 
- 1 ks kotva HST-R M10, mat. nerez ocel 
-1ks kotevní patka pro jeřábek JRPS-P, nosnost 125 kg, 
materiálové provedení: pozink (pro pol. 3.01a) 
- 1ks přenosné zvedací JRPS-P, nosnost 125kg, zařízení 
instalované do kotevní patky na podlahu, pozink  
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Hmotnost míchadla:  17,5 kg 
 

3.01b  Míchadlo v jímce přebytečného kalu Flygt SR 4620.410 
SF; 13°; 1,5 kW; 3x400V; 50 Hz – skladová rezerva 

1kpl LK 
Pumpserv
ice 

  Rozměry nádrže: 
Šířka nádrže: 2,7 m 
Délka nádrže: 6,15 m 
Hloubka nádrže: 3,45 m 
Hloubka kapaliny: 2,5 m 
Objem kapaliny: 41,5 m3 
Míchaná kapalina: přebytečný kal, sušina do 1% 
Počet nádrží: 1 
 
počet míchadel na jednu nádrž: 1 ks   
 
Parametry míchadla: 
průměr vrtule:    210 mm 
Elektromotor:   
Jmenovitý výkon:  1,5 kW  
Jmenovitý proud:           3,8A 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz)  
 
Rozsah dodávky FLygt: 
- ponorné míchadlo s elektromotorem bez usměrňovacího 
kruhu, vrtule - nerezová ocel V4A 
- 10 m kabel SUBCAB 4x2,5+2x1,5 připojený k míchadlu 
(společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem  
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
 
 
Hmotnost míchadla:  17,5 kg 
 

  

3.02  Automatická linka strojního zahuštění kalu 1kpl  

  Přebytečný kal bude zahušťován na rotačním zahušťovači. 
Uvažuje se s provozem zařízení 3 hod./den, 5 dní v týdnu.  
 
Parametry:  
Provozní výkon zařízení: 40m3/hod 
vstupní sušina: 0,65%  
Max. látkové zatížení: 274,91 kg/h 
Výstupní sušina: 5% 
Organický podíl: 65% 
Denní množství přebytečného kalu: 86,29m3/den 
 

  

3.02 a,b 3M1.01 
3YV1.01 
3YV1.02 

Rotační zahušťovač PDR 900 L 1kpl Centrivit 

  Parametry zařízení: 
-Původ odpadních vod: městské, médium k zahuštění: 
přebytečný aktiv. kal  
-celkové denní množství přebytečného kalu 86,29 m3/den 
-Vstupní průtok přebytečného aktivovaného kalu max. 40 
m3/h  
-Vstupní sušina kalu 0,7%  
-Výstupní sušina kalu 5%  
-Max. specifická spotřeba flokulantu  3-5kg/t  
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-Spotřeba proplachové vody: 6m3/h při tlaku 8 bar, nečistoty 
vofx max 500um 
-Pohon 1,5 kW (400 V, 50 Hz),  
-Zahušťovač řízen přes FM  
  
Připojovací rozměry: 
-Vstup kalu: fí 160mm  
-Výstup zahuštěného kalu: čtvercový profil 200x200mm 
-Výstup fugátu: fí 219mm 
-Přívod proplachovací vody: Vnější závit G1“ 
- Výpust zahušťovače G 2“ vnější závit se zátkou 
- Vývod pro odběr vzorků fugátu G 1“ vnitřní závit  
-Odběr vzorků zahuštěného kalu  Ø 33.7 mm 
- Odtah odpadního vzduchu: Ø 114.3 mm 

 
Materiálové provedení:  
Rám nádrže: AISI 304L  
Buben: AISI 304L  
Filtrační pás: polyester  
Ostřiková rampa: AISI 304L  
Trysky: polyoxymethyl  
Kryt: AISI 304L 
 
Hmotnost prázdná: 710kg 
Hmotnost plná: 1015 kg 
 
Rozsah dodávky Centrivit: 
- 1ks rotační zahušťovač PDR 900L 
- 1ks Interní elektrická a hydraulická přípojka sestávající se 
z: 2x solenoidový ventil Danfoss G1“, tlakový spínač, ruční 
kulový kohout, el. svorkovnice  
- 1ks Venturiho směšovač 6“ pro optimální homogenizaci 
kalu a flokulantu v in-line zapojení. 
 
Připojovací rozměry: 
vstup/výstup kalu: DN 150 PN10 
připojení flokulantu: G1“ vnitřní závit 
tlaková ztráta 0,5-1bar 
 
Materiálové provedení: nerezová ocel AISI 304L 
 
Rozsah dodávky Kunst: 
-Nosná konstrukce pod zahušťovač o nosnosti 1000kg 
 
-Obslužná lávka pro obsluhu zahušťovače 
 
-zásobní nádrž zahuštěného kalu 
Rozměry (dxšxv):  
1500x1000x1300mm 
Připojovací rozměry: 
-Vstup zahuštěného kalu: čtvercový profil 200x200mm 
-Výstup kalu: příruba DN100 PN2,5/10 
-přepad: příruba DN100 PN2,5/10 
-měřením hladiny – návarek G6/4“  
 
Materiálové provedení  
ocel nerez (17240),  
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Rozsah dodávky: 
-Zásobní nádrž kalu 
-1ks Vestavná sonda LMK 351, Kód: 471-1000-1-3-E00-M00-
1-1-2-000, (BD sensors) 
Rozsah : 0 ... 1 m H2O  
El. výstup : 4 ... 20 mA / 2-vodič  
Napájení : 9 ... 36 V DC 
El. připojení : Konektor ISO4400 (zalitý) 
Mech. připojení : G 1 1/2" čelní těsnění 
Pouzdro : nerez 1.4305 
Přípojka tlaku : nerez 1.4571 
Membrána : keramika Al2O3 96% 
Těsnění : FKM 
Provedení : standard 
Třída krytí : IP67 
 
Tlakové čidlo bude zapojeno do rozvaděče linky zahuštění 
kalu 
 
 

3.02c 3RM1.1 
LA 351 
LA 352 

Automatizovaná stanice flokulantu PURITY CONTROL typu 
AP1000 

1kpl Purity 
Control 

  Automatická přípravna flokulantu je plně automatizovaná 
přípravná jednotka roztoků. Roztoky jsou připravovány ze 
sypkého materiálu a vody. Jednotky jsou vhodné jak pro 
opakovanou, tak i jednorázovou přípravu roztoků. Veškeré 
komponenty jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů. 
Výkon stanice max. 1000 l/h, pro 0,1-0,5% roztoky 
polymerních flokulantů. Jednotka je vybavena automatickým 
podavačem prášku s vyhříváním podávací trubice a 
snímačem min. hladiny prášku, el. míchadlem, automatikou 
dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku, snímáním hladin, 
řídící jednotkou pro změnu parametrů programu 
(koncentrace roztoku apod.), rozvaděčem s 
vstupními/výstupními kontakty. Pro zapojení jednotky do 
systému je nutné zajistit přívod vody G ¾“, tlak min. 2 bar. 
Připojení el. 3x400V, 50 Hz. Materiál nádrže PP. K míchací 
stanici není potřeba obslužná plošina. Flokulační stanice 
jsou dodávány jako hotové komplety, tzn. stačí připojit vodu 
a el. energii.  
Hodinový výkon stanice 1000 l, příkon 2 kW  
 
Rozměry: (šxdxv) 1000x2000x1000 mm 

  
Připojovací rozměry: 
-Násypka sypkého flokulantu: 500x500mm 
-Připojení pitné vody: vnitřní závit G3/4“ 
-Výstup flokulantu: Vnitřní závit G 5/4“ 
-Havarijní přepad: Nátrubek D40 PVC-U na lepení  
 
Hmotnost prázdná: ca 250 kg  
Hmotnost plná: ca 1250 kg 
 

  

3.02d 3M1.03 Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo 
flokulantu Seepex BN 1-6L 

 

1kpl DISA 
 

  Parametry:   
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čerpané medium –flokulant, koncentrace do 0,3%, teplota do 
20°C,  
průtok: 200-1200 l/h 
sání: nátok 
tlak: 5 bar 
otáčky: 252 ot/min při 50Hz 
 
Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním 
měničem. 
 
Připojovací rozměry: 
sání: G 6/4“ poloha sacího hrdla-vlevo (při 
pohledu na ventilátor) 
výtlak: 5/4“ 
poloha svorkovnice: vlevo 
 
Materiálové provedení: 
těleso: GG 25, litina 
rotor: 1.4404, nerez 
stator a manžety: NBR Perbunan 
ucpávka: mechanická 
 
Elektropohon: 
-Pohon elektropřevodovkou Nord 0,75 kW, 252 ot/min, 
400V, 50 Hz, IP 55, F, IE2 
 
Dodávka včetně: 
-1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro 
ovládání frekvenčním měničem 
- 1ks tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
-1ks Ochrana proti chodu na sucho TSE basic 24V DC 
-1ks Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 bar, G 1/2"A, 
signál 4-20mA, 24 VDC 
 

3.02 e 
 

3M1.04 Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo 
přebytečného kalu Seepex BN 52-6L 

 

1kpl DISA 
 

  Parametry: 
čerpané medium –přebytečný kal 0,7% sušiny, teplota do 
20°C,  
průtok: 8-45 m3/hod 
sání: nátok 
tlak: 5 bar 
otáčky: 262 ot/min při 50Hz 
 
Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním 
měničem. 
 
Připojovací rozměry: 
sání: DN 125 poloha sacího hrdla- svisle 
výtlak: DN125 
poloha svorkovnice: vlevo 
 
Materiálové provedení: 
těleso: GG 25, litina 
rotor: 1.4404, nerez 
stator a manžety: NBR Perbunan 
ucpávka: mechanická 
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Elektropohon: 
-Pohon elektropřevodovkou Nord 15 kW, 262 ot/min, 400V, 
50 Hz, IP 55, F, IE2 
 
Dodávka včetně: 
-1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro 
ovládání frekvenčním měničem 
- 1ks tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
-1ks Ochrana proti chodu na sucho TSE basic 24V DC 
-1ks Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 bar, G 1/2"A, 
signál 4-20mA, 24 VDC 
 

3.02 f 
 

 Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo 
přebytečného kalu Seepex BN 52-6L – skladová rezerva 

 

1kpl DISA 
 

  Parametry: 
čerpané medium –přebytečný kal 0,7% sušiny, teplota do 
20°C,  
průtok: 8-45 m3/hod 
sání: nátok 
tlak: 5 bar 
otáčky: 262 ot/min při 50Hz 
 
Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním 
měničem. 
 
Připojovací rozměry: 
sání: DN 125 poloha sacího hrdla- svisle 
výtlak: DN125 
poloha svorkovnice: vlevo 
 
Materiálové provedení: 
těleso: GG 25, litina 
rotor: 1.4404, nerez 
stator a manžety: NBR Perbunan 
ucpávka: mechanická 
 
Elektropohon: 
-Pohon elektropřevodovkou Nord 15 kW, 262 ot/min, 400V, 
50 Hz, IP 55, F, IE2 
 
Dodávka včetně: 
-1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro 
ovládání frekvenčním měničem 
- 1ks tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
-1ks Ochrana proti chodu na sucho TSE basic 24V DC 

 

  

3.02g 3M1.05 Čerpadlo ostřikové vody 10HM06S22T 

 

1kpl LK 
Pumpserv
ice 

  Horizontální nerezové vícestupňově čerpadlo 
 
parametry: 
Q = 6 m3/h 
H = 60 m 
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Elektromotor: 
Jmenovitý výkon:  2,2 kW  
Jmenovitý proud:           4,6A 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz) 
 
Médium: Čistá voda 
 
Materiál: Standardní provedení 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice 

Kompletní čerpadlo s elektropohonem 

 

3.02h  Čerpadlo ostřikové vody 10HM06S22T – skladová rezerva 

 

1kpl LK 
Pumpserv
ice 

  Horizontální nerezové vícestupňově čerpadlo 
 
parametry: 
Q = 6 m3/h 
H = 60 m 
 
Elektromotor: 
Jmenovitý výkon:  2,2 kW  
Jmenovitý proud:           4,6A 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz) 
 
Médium: Čistá voda 
 
Materiál: Standardní provedení 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice 

Kompletní čerpadlo s elektropohonem 

 

  

3.02i FIQ 353 Indukční průtokoměr kalu 1ks  

  Účel: měření množství kalu k zahuštění 
Médium: 

- Přebytečný biologický kal 
Technické parametry: 

- Přírubové provedení DN80 PN16 

- Oddělený digitální ukazatel 

- Výstup, vstup 4 – 20 mA HART + pulzní / stavový 

- 2-řádkový displej 

- Napájení displeje 85 – 250 VAC 

- Výstupní signál pasivní, záporný 

- IP67 

Materiál: 

- Výstelka polyamid 

- Elektrody hrotové 1.4435 / 316L 

- Hlavice kompaktní - hliník 
Rozsah dodávky: 
Kompletní indukční průtokoměr 

  

3.02j FIQ 354 Indukční průtokoměr flokulantu 

 

1ks  
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  Účel: měření množství flokulantu pro zahuštění 
Médium: 

- Roztok polymerního flokulantu 

Technické parametry: 

- Přírubové provedení DN20 PN40 

- Oddělený digitální ukazatel 

- Výstup, vstup 4 – 20 mA HART + pulzní / stavový 

- 2-řádkový displej 

- Napájení displeje 85 – 250 VAC 

- Výstupní signál pasivní, záporný 

- IP67 
Materiál: 

- Výstelka PTFE 

- Elektrody hrotové 1.4435 / 316L 

- Hlavice kompaktní - hliník 
Rozsah dodávky: 

Kompletní indukční průtokoměr 

  

3.02k 3RM1 Hlavní rozvaděč zahušťovací linky 1ks  

  Rozvaděč zajistí automatický chod stroje a příslušenství, 
včetně najetí a odstavení, proplachu, detekce poruch a 
signalizace provozních stavů.   
 
Rozvaděč bude navíc obsahovat: 
 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást 
dodávky rozvaděče) pohonu zahušťovače 1,5kW (3M1.01) 
- napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást 
dodávky rozvaděče)  kalového podávacího čerpadla 15kW 
(3M1.04), blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná 
ochrana chodu nasucho  
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást 
dodávky rozvaděče) pohonu čerpadla flokulantu 0,75kW 
(3M1.03), blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná 
ochrana chodu nasucho 
- napájení, jištění a ovládání 2ks (frekvenční měnič je 
součást dodávky rozvaděče)  kalového čerpadla 
zahuštěného kalu 2x4kW (3M1.07, 3M1.08) , řízení 
v závislosti na hladině v zásobní nádrži (LIA 355), blokování 
čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana chodu nasucho 
- napájení, jištění a ovládání 2ks magnetoventilů (3YV1.02, 
3YV1.01) na přívodu provozní vody do zahušťovače 
- napájení 
- napájení, jištění a ovládání 2ks šoupátka s el. pohonem 
(3M1.09, 3M1.10) na výt, jištění a ovládání šoupátka s el. 
pohonem (3M1.06) na sání čerpadla přebytečného kalu do 
zahušťovače lačném potrubí zahuštěného kalu 
- napájení, jištění a ovládání zvyšovacího čerpadla provozní 
vody (3M1.05) 
-signálové propojení s chemickým hospodářstvím - regulace 
pohonu čerpadla roztoku flokulantu  
-zapojení indukčního průtokoměru podávacího čerpadla, se 
zobrazením průtoku na řídícím panelu 
-zapojení indukčního průtokoměru čerpadla flokulantu, se 
zobrazením průtoku na řídícím panelu 
-kontinuální měření hladiny v zásobní nádrži zahuštěného 
kalu 
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-Chlazení rozvaděče-pro zamezení vlivu prostředí na 
elektroniku.  
-měření spotřeby elektrické energie 
-evidence provozních hodin 
 
 
Rozvaděč (řídící automat linky) umožní přenos níže 
uvedených signálů: 
-chod/porucha zahušťovače 3M1.01 
-chod/porucha podávacího čerpadla přebytečného kalu 
3M1.04 
-chod/porucha podávacího čerpadla flokulantu 3M1.03 
-chod/porucha čerpadla zahuštěného kalu do VN 3M1.07, 
3M1.08 
-chod/porucha zvyšovacího čerpadla 3M1.05 
-hladina v zásobní nádrži zahuštěného kalu LIA 355 
-průtok přebytečného kalu na zahuštění FIQ 353  
-průtok flokulantu na zahuštění FIQ 354 
-minimum práškového flokulantu LA 351 
-kontinuální měření hladiny v nádrži flokulantu LA 352  
-měření spotřeby elektrické energie 
-poloha šoupátek 3M1.06, 3M1.09, 3M1.10 
-evidence provozních hodin 
 
Z ŘS bude do rozvaděče přenášeno: 

- povolení k chodu – General STOP 
Blokování linky od hladiny v jímce přebytečného kalu (LIA 
301) 
 
Součástí dodávky je rovněž kabelové propojení mezi 
rozvaděčem a výše uvedenými spotřebiči 

3.02l 3M1.06 Nožové šoupátko na sání čerpadla přebytečného kalu na 
zahuštění DN125, PN10 s elektropohonem Schiebel 

1kpl STERCH-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: přebytečný kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 125 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL 
H AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
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-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

3.03 a,b 
 

3M1.07 
3M1.08 

Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo 
zahuštěného kalu Seepex BN 17-6L 

 

2kpl DISA 
 

  Parametry: 
čerpané medium –zahuštěný kal max 6% sušiny, teplota do 
20°C,  
průtok: 2-12 m3/hod 
sání: nátok 
tlak: 5 bar 
otáčky: 194 ot/min při 50Hz 
 
Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním 
měničem. 
 
Připojovací rozměry: 
sání: DN 100 poloha sacího hrdla- vlevo (při 
pohledu na ventilátor) 
 
výtlak: DN80 
poloha svorkovnice: vlevo 
 
Materiálové provedení: 
těleso: GG 25, litina 
rotor: 1.4404, nerez 
stator a manžety: NBR Perbunan 
ucpávka: mechanická 
 
Elektropohon: 
-Pohon elektropřevodovkou Nord 4 kW, 194 ot/min, 400V, 
50 Hz, IP 55, F, IE2 
 
Dodávka včetně: 
-1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro 
ovládání frekvenčním měničem 
- 1ks tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
-1ks Ochrana proti chodu na sucho TSE basic 24V DC 
-1ks Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 bar, G 1/2"A, 
signál 4-20mA, 24 VDC 
 

  

3.03c,d 3M1.09 
3M1.10 

Nožové šoupátko na výtlačném potrubí zahuštěného kalu 
do VN DN80, PN10 s elektropohonem Schiebel 

2kpl STERCH-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: zahuštěný kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 80 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL 
H AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
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Položka Č.pohonu Název Množ
ství 

Dodavate
l 

 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

3.33a 3M4.01 Odvodňovací šnekolis ANDRITZ typu CONTIPRESS 
SP2-4020 

1kpl Centrivit 

   Parametry zařízení: 
Původ kalu – anaerobně stabilizovaný kal z ČOV 
- Vstupní průtok 6 m3/h 
- Obsah sušiny ve vstupním kalu cca 2 - 4 % 
- Obsah sušiny v odvodněném kalu cca 18 až 30 % v 
závislosti na jeho odvodnitelnosti 
- Látkové zatížení max. 120 kg NL/h 
- Spotřeba oplachové vody 270 l na 1 cyklus oplachu 
- Spotřeba flokulantu 8 – 12 kg / t NL 
 
Rozměry: 
- Délka x Šířka x Výška 3318 x 1125 x 1300 mm 
- Vstup kalu DN 80 
- Odtok filtrátu DN 200, PN 10 
- Přívod oplachové vody G 1" 
- Odvod filtrátu potrubím DN 100 
 
Pohon: 
- 2,2 kW, 400V / 50 Hz 
- Krytí IP 55 
- Třída izolace F 
 
Materiálové provedení: 
- Provedení částí zařízení v kontaktu s kalem z nerezové 
oceli AISI 304L 
 
Provozní hmotnost: 1500kg 
 
Rozsah dodávky Centrivit: 
- 1ks šnekolis CONTIPRESS SP2-4020 
 
Rozsah dodávky Kunst: 
-Nosná konstrukce pro šnekolis 
-obslužná lávka pro obsluhu šnekolisu 
 
 

  

3.33b 3M4.02 Dynamický flokulátor s míchadlem 1ks Centrivit 

  Médium: 
-Anaerobně stabilizovaný čistírenský kal 
-Polymerní flokulant 
 
Technické parametry: 
-Flokulátor objemu 150 l  s míchadlem 
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Položka Č.pohonu Název Množ
ství 

Dodavate
l 

Pohon: 
P = 0,75 kW 
 
Materiál: PE 
 
Rozsah dodávky Centrivit: 
Kompletní flokulátor s míchadlem 
 
Účel: homogenizace kalu s flokulantem 
 

3.33c 3M4.03 Kompresorová stanice PKS 9/100 1ks Orlík 

  Parametry: 
-Výkonnost vztažená na sací podmínky: 9 m3/hod 
-Max. výtlačný přetlak:  10 bar 
-Rozsah automatického cyklu: 6,5 – 9bar  
-El. motor výkon:  1,5 kW 
-El. motor napětí:  3x400 V 
-Hladina akustického tlaku:  76  
-Připojovací rozměr:  G1/4”  
-Objem tlakové nádoby:  100L 
 
Hmotnost 60kg 

  

3.33d,e 3M4.04 
 

Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo 
vyhnilého kalu Seepex BN 10-6L 

 

2kpl DISA 
 

  Parametry: 
čerpané medium –vyhnilý kal max 5% sušiny, teplota do 
20°C,  
průtok: 1-10 m3/hod 
sání: nátok 
tlak: 5 bar 
otáčky: 265 ot/min při 50Hz 
 
Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním 
měničem. 
 
Připojovací rozměry: 
sání: DN 80 poloha sacího hrdla- svisle 
výtlak: DN65 
poloha svorkovnice: vlevo 
 
Materiálové provedení: 
těleso: GG 25, litina 
rotor: 1.4404, nerez 
stator a manžety: NBR Perbunan 
ucpávka: mechanická 
 
Elektropohon: 
-Pohon elektropřevodovkou Nord 3 kW, 265 ot/min, 400V, 
50 Hz, IP 55, F, IE2 
 
Dodávka včetně: 
-1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro 
ovládání frekvenčním měničem 
- 1ks tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
-1ks Ochrana proti chodu na sucho TSE basic 24V DC 
-1ks Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 bar, G 1/2"A, 
signál 4-20mA, 24 VDC 
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Položka Č.pohonu Název Množ
ství 

Dodavate
l 

3.33f 3RM4.1 
LA 361 
LA 362 

Automatizovaná stanice flokulantu PURITY CONTROL typu 
AP1000 

1kpl Purity 
Control 

  Automatická přípravna flokulantu je plně automatizovaná 
přípravná jednotka roztoků. Roztoky jsou připravovány ze 
sypkého materiálu a vody. Jednotky jsou vhodné jak pro 
opakovanou, tak i jednorázovou přípravu roztoků. Veškeré 
komponenty jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů. 
Výkon stanice max. 1000 l/h, pro 0,1-0,5% roztoky 
polymerních flokulantů. Jednotka je vybavena automatickým 
podavačem prášku s vyhříváním podávací trubice a 
snímačem min. hladiny prášku, el. míchadlem, automatikou 
dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku, snímáním hladin, 
řídící jednotkou pro změnu parametrů programu 
(koncentrace roztoku apod.), rozvaděčem s 
vstupními/výstupními kontakty. Pro zapojení jednotky do 
systému je nutné zajistit přívod vody G ¾“, tlak min. 2 bar. 
Připojení el. 3x400V, 50 Hz. Materiál nádrže PP. K míchací 
stanici není potřeba obslužná plošina. Flokulační stanice 
jsou dodávány jako hotové komplety, tzn. stačí připojit vodu 
a el. energii.  
Hodinový výkon stanice 1000 l, příkon 2 kW  
 
Rozměry: (šxdxv) 1000x2000x1000 mm 

  
Připojovací rozměry: 
-Násypka sypkého flokulantu: 500x500mm 
-Připojení pitné vody: vnitřní závit G3/4“ 
-Výstup flokulantu: Vnitřní závit G 5/4“ 
-Havarijní přepad: Nátrubek D40 PVC-U na lepení  
 
Hmotnost prázdná: ca 250 kg  
Hmotnost plná: ca 1250 kg 
 

  

3.33g 3M4.07 Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo 
flokulantu Seepex BN 1-6L 

 

1kpl DISA 
 

  Parametry: 
čerpané medium –flokulant, koncentrace do 0,3%, teplota do 
20°C,  
průtok: 200-1400 l/h 
sání: nátok 
tlak: 5 bar 
otáčky: 272 ot/min při 50Hz 
 
Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním 
měničem. 
 
Připojovací rozměry: 
sání: G 6/4“ poloha sacího hrdla-vlevo (při 
pohledu na ventilátor) 
výtlak: 5/4“ 
poloha svorkovnice: vlevo 
 
Materiálové provedení: 
těleso: GG 25, litina 
rotor: 1.4404, nerez 
stator a manžety: NBR Perbunan 
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Položka Č.pohonu Název Množ
ství 

Dodavate
l 

ucpávka: mechanická 
 
Elektropohon: 
-Pohon elektropřevodovkou Nord 0,75 kW, 252 ot/min, 
400V, 50 Hz, IP 55, F, IE2 
 
Dodávka včetně: 
-1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro 
ovládání frekvenčním měničem 
- 1ks tepelná ochrana vinutí motoru termistorem 
-1ks Ochrana proti chodu na sucho TSE basic 24V DC 
-1ks Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 bar, G 1/2"A, 
signál 4-20mA, 24 VDC 
 

3.33h 3M4.08 Čerpadlo ostřikové vody 15HM05S40T 

 

1kpl LK 
Pumpserv
ice 

  Horizontální nerezové vícestupňově čerpadlo 
 
parametry: 
Q = 14 m3/h 
H = 50 m 
 
Elektromotor: 
Jmenovitý výkon:  4 kW  
Jmenovitý proud:           7,7A 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz) 
 
Médium: Čistá voda 
 
Materiál: Standardní provedení 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice 

Kompletní čerpadlo s elektropohonem 

 

  

3.33i 3M4.08 Čerpadlo ostřikové vody 15HM05S40T-skladová rezerva 

 

1kpl LK 
Pumpserv
ice 

  Horizontální nerezové vícestupňově čerpadlo 
 
parametry: 
Q = 14 m3/h 
H = 50 m 
 
Elektromotor: 
Jmenovitý výkon:  4 kW  
Jmenovitý proud:           7,7A 
start přímý (400V ~ 3, 50 Hz) 
 
Médium: Čistá voda 
 
Materiál: Standardní provedení 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice 

Kompletní čerpadlo s elektropohonem 
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Položka Č.pohonu Název Množ
ství 

Dodavate
l 

 

3.33j FIQ 363 Indukční průtokoměr kalu DN 50 na odvodnění 
 

1kpl  

  Médium:  
Primární a zahuštěný přebytečný kal 
Technické parametry: 
-Přírubové provedení DN50 PN16 
-Oddělený digitální ukazatel 
-Výstup, vstup 4 – 20 mA HART + pulzní / stavový 
-2-řádkový displej 
-Napájení displeje 85 – 250 VAC 
-Výstupní signál pasivní, záporný 
-IP67 
Materiál: 
-Výstelka polyamid 
-Elektrody hrotové 1.4435 / 316L 
-Hlavice kompaktní - hliník 
 
Účel: měření množství kalu do VN 

  

3.33k FIQ 364 Indukční průtokoměr flokulantu DN 20 na odvodnění 
 

1kpl  

  Médium:  
Primární a zahuštěný přebytečný kal 
Technické parametry: 
-Přírubové provedení DN20 PN16 
-Oddělený digitální ukazatel 
-Výstup, vstup 4 – 20 mA HART + pulzní / stavový 
-2-řádkový displej 
-Napájení displeje 85 – 250 VAC 
-Výstupní signál pasivní, záporný 
-IP67 
Materiál: 
-Výstelka: PTFE 
-Elektrody hrotové 1.4435 / 316L 
-Hlavice kompaktní - hliník 
 
Účel: měření množství kalu do VN 

  

3.33l 3M4.09 Žlabový šnekový dopravník odvodněného kalu 1kpl Premetal 

  Médium: 
-Odvodněný kal 
Technické parametry: 
-Qmax = 2 m3/h 
-Průměr šneku 200 mm 
-Délka dopravníku 11 m 
-Sklon dopravníku 20° 
-Pevná sběrná násypka 250 x 650 mm 
-Výsypka 260 x 260 mm 
-Odkalovací hrdlo DN100 PN10 
-Přívod oplachové vody G1“ 
-dopravník je ve vnější části vybaven izolací a temperací 
(cca 4,5m) 
Pohon: 
P = 4 kW, 400 V; 50 Hz 
 
Materiál: 
-Šnekovnice se středovou hřídelí nerez 1.4301 
-Plášť dopravníku nerez 
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Položka Č.pohonu Název Množ
ství 

Dodavate
l 

-ložiskové domky: litina 
 
Rozsah dodávky: 
-Kompletní žlabový šnekový dopravník 
-Podpěrné kotvící konstrukce 
 
Hmotnost: 
-Čistá hmotnost cca 650 kg 
-Provozní hmotnost cca 1000 kg 
 
 
Účel: doprava odvodněného kalu ze šnekového lisu do 
kontejneru 
 

3.33m 3M4.10 Roznášecí pásový dopravník PD-400-4200/0°/N  ESB 

  Médium: 
-Odvodněný kal 
Technické parametry: 
-Účinná šířka pásu 400 mm 
-Délka dopravníku 4200 mm 
-Sklon dopravníku 0° 
-Rychlost pásu 0,6 m/s 
 
Materiálové provedení: 
Konstrukce dopravníku: nerez 14301 
Pás PVC 
Kotevní materiál: Mat.tř.11 + pozink 
 
Pohon: 
P=0,75 kW, 3x400 V, 50 Hz 
 
Hmotnost: 200kg 
 
Rozsah dodávky: 
-Kompletní pásový dopravník 
-Podpěrné kotvící konstrukce 
 
Účel: doprava / rozdělení odvodněného kalu do jednotlivých 
kontejnerů 

 

  

3.33n 3RM4 Hlavní rozvaděč odvodňovací linky  ESB 

   
Rozvaděč zajistí automatický chod stroje a příslušenství, 
včetně najetí a odstavení, proplachu, detekce poruch a 
signalizace provozních stavů.   
Rozvaděč bude navíc obsahovat: 
 
 
 
 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič součástí 
dodávky rozvaděče) pohonu odvodňovacího šnekolisu 
3M4.01 ( 2,2 kW, 3x400 V, 50 Hz ) 

 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič součástí 

dodávky rozvaděče)  pohonu čerpadla flokulantu 3M4.07 ( 
0,75 kW, 3x400 V, 50 Hz ), blokování 
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Položka Č.pohonu Název Množ
ství 

Dodavate
l 

čerpadla proti chodu na sucho TSE a přetlakové ochrany 
PIA 
 
-napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič součástí 
dodávky rozvaděče) pohonu čerpadel kalu 3M4.04, 3M1.05 
(1,5 kW, 3x400 V, 50 Hz), blokování 
čerpadel proti chodu na sucho TSE a přetlakové ochrany 
PIA 
 
-napájení, jištění a ovládání pohonu míchadla dynamického 
flokulátoru 3M4.02 ( 0,75 kW, 3x400 V, 50 Hz ) 
 
-napájení, jištění a ovládání pohonu šnekového dopravníku 
3M4.09 ( 4 kW, 3x400 V, 50 Hz ) včetně vyhřívání venkovní 
části dopravníku 
 
-napájení, jištění a ovládání pohonu pásového dopravníku 
3M4.10 ( 0,75 kW, 3x400 V, 50 Hz ) – reverzní provoz 
 
 
-napájení, jištění a ovládání 2ks  solenoidového ventilu 
oplachu síta odvodňovacího šnekolisu a 1ks výplachu 
šnekového 
dopravníku 3YV4.01, 3YV4.02  a 3YV4.03 ( 15 W, 230 V, 50 
Hz ) 
 
napájení, jištění kompresoru  3M4.03 ( 1,5 kW, 3x400 V, 50 
Hz ), 
 
-napájení, jištění a ovládání nožových uzávěrů 3M4.11 a 
3M4.12 ( 0,37 kW, 3x400 V, 50 Hz ), včetně 
vyhodnocení koncových poloh 
 
-signálové propojení s chemickým hospodářstvím - regulace 
pohonu čerpadla roztoku flokulantu  
 
-zapojení indukčního průtokoměru podávacího čerpadla, se 
zobrazením průtoku na řídícím panelu 
 
-zapojení indukčního průtokoměru čerpadla flokulantu, se 
zobrazením průtoku na řídícím panelu 
 
-Chlazení rozvaděče-pro zamezení vlivu prostředí na 
elektroniku.  
-měření spotřeby elektrické energie 
-evidence provozních hodin 
 
 
 
Rozvaděč (řídící automat linky) umožní přenos níže 
uvedených signálů: 
-chod/porucha pohonu šnekolisu 3M4.01 
-chod/porucha podávacího čerpadla vyhnilého kalu 3M4.04, 
3M1.05 
-chod/porucha podávacího čerpadla flokulantu 3M4.07 
-chod/porucha dopravníků 3M4.09, 3M4.10 
-průtok vyhnilého kalu na odvodnění  FIQ363 
-průtok flokulantu na odvodnění FIRQ364 
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Položka Č.pohonu Název Množ
ství 

Dodavate
l 

-minimum práškového flokulantu   
 
Z ŘS bude do rozvaděče přenášeno: 

- -povolení k chodu – general STOP - blokování linky 
od min hladiny ve vyhnívací nádrži (LIA 306) 

 
Součástí dodávky je rovněž kabelové propojení mezi 
rozvaděčem a výše uvedenými spotřebiči 

3.33 o,p 3M4.11 
3M4.12 

Nožové šoupátko DN50 PN10 na výtlačném potrubí 
vřetenových čerpadel na odvodnění s elektropohonem 
Schiebel 

2kpl  

  Médium: vyhnilý kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 50 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL 
H AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

  

3.33 q,r,s 3YV4.01 
3YV4.02 
3YV4.03 

Elektromagnetický ventil na potrubí provozní vody do  
šnekolisu a dopravníku EV220B  

3ks  

  solenoidový ventil – s pomocným zdvihem 
Napájení 230V, - bez napětí uzavřen 
Připojovací rozměr: G1“ 
Pracovní tlak: 1-10bar 
Rozsah teplot: -10°C - +85°C 
materiál: mosaz 
medium: provozní voda 

  

3.34-3-35  Volná položka   

3.36a 3M18 Kalové čerpadlo pro čerpání kalové vody Flygt  NP 
3085.183 MT, 461, 2kW 

1kpl LK 
Pumpserv
ice 
 

  Provedení čerpadla pro instalaci do mokré jímky na 
spouštěcím zařízení instalované na patkové koleno 
 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: kalová voda, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 15,8l/s 
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Položka Č.pohonu Název Množ
ství 

Dodavate
l 

- dopravní výška: 6,7m 
- výtlačné hrdlo: DN10 PN10 
 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 2kW 
- jmenovitý proud 4,8 A 
- otáčky 1405 min-1 
- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přímý 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno - dle EN GJH - HB555 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně 10 m kabelu SUBCAB 4x1,5+2x1,5 
připojeného k čerpadlu (společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
- patkové koleno DN100 včetně montážního materiálu 
- horní držák vodících tyčí včetně montážního materiálu 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
 
Rozsah dodávky KUNST pro 1 ks čerpadlo: 
- 2x3m - vodící trubka ø60,3x3, mat. nerez ocel 
- 4 m řetěz krátkočlánkový 6x18,5,nosnost 400 kg, mat. nerez 
ocel 
- 1 ks třmen obloukový vel. 6, č. 308300006, mat. nerez ocel 
- 1 ks závěs řetězu, dle č.v. VK 602059, mat. nerez ocel 
- 1 ks kotva HST-R M10, mat. nerez ocel 
 
 
Hmotnost: 69kg 
 

3.36b  Kalové čerpadlo pro čerpání kalové vody Flygt  NP 
3085.183 MT, 461, 2kW – skladová rezerva 

1kpl LK 
Pumpserv
ice 
 

  Provedení čerpadla pro instalaci do mokré jímky na 
spouštěcím zařízení instalované na patkové koleno 
 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: kalová voda, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 15,8l/s 
- dopravní výška: 6,7m 
- výtlačné hrdlo: DN10 PN10 
 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 2kW 
- jmenovitý proud 4,8 A 
- otáčky 1405 min-1 
- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přímý 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
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Položka Č.pohonu Název Množ
ství 

Dodavate
l 

oběžné kolo včetně protikusu tvrzeno - dle EN GJH - HB555 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně 10 m kabelu SUBCAB 4x1,5+2x1,5 
připojeného k čerpadlu (společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
 
 
Hmotnost: 69kg 
 

 
položka Č. 

pohonu 
název množ

ství 
Dodavat
el 

  Strojovna VN   

3.04a,b 3M4 
3M5 

Kalové čerpadlo hydraulického míchání VN do suché jímky 
Flygt  NT 3171.185 LT    vč. chladicího pláště a podstavce 

2kpl LK 
Pumpser
vice 

  Provedení čerpadla pro instalaci do suché jímky v horizontální 
poloze instalované na podstavec 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: vyhnilý kal, max. teplota 40°C 
- čerpané množství: 170l/s 
- dopravní výška: 7m 
- výtlačné hrdlo:DN250 PN10 
- sací hrdlo: DN250 PN10 
 
Elektromotor:  
Suchý motor v chladícím plášti 
- jmenovitý výkon 15kW 
- jmenovitý proud 30 A 
- otáčky 965 min-1 
- napětí 400 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
- rozběh: přímý 
 
Materiálové provedení: 
těleso čerpadla, oběžné kolo – šedá litina 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- 10 m kabel SUBCAB 4G6+S(2x0,5) připojený k čerpadlu 
(společný silový a monitorovací kabel) 
- tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem 
- čidlo průsaku mechanickou ucpávkou FLS int.  
- monitorovací jednotka MiniCASII 
- rám pro horizontální instalaci včetně kotevního materiálu 
- 5ks Hydroejektor JT 4715, včetně kotevního materiálu 
  
Hmotnost: 324 kg 
 

  

3.05  Viz. pol.3.04a,b   

3.06  Trubkový výměník voda-kal 1ks Kunst 

  Typ provedení: trubkový – segmentový 
Materiálové provedení: nerez 1.4301 
Materiál podpěrné konstrukce: pozink 
Médium: anaerobně stabilizovaný kal 
Provozní tlak: 0,6MPa 
Zdroj tepla:  topná voda do 90°C, max.0,3MPa 
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

Průchodnost kalu: 250 mm 
Teplosměnná plocha: 6 m2 
Připojení kalu: příruba DN200 PN10   
Připojení topné vody:               závit 2“ s uzávěrem 
 
Dodávka včetně tepelné izolace 

3.07 3M6 Ponorné čerpadlo do jímky podlahových vod Lowara DOMO 
7/B 

1ks LK 
Pumpser
vice 

  Ponorné čerpadlo kompletní s elektromotorem 
230V/50Hz a 10 m kabelem, včetně 
plovákového spínače. 
 
Parametry: 
- čerpaná kapalina: průsakové vody, max. teplota 25°C 
- čerpané množství: 2 l/s 
- dopravní výška: 8 m 
- výtlačné hrdlo: G 1 ½“ 
Elektromotor:  
- jmenovitý výkon 0,55 kW 
- jmenovitý proud 3,92 A 
- otáčky 2880 min-1 
- napětí 230 V, 50 Hz 
- krytí IP 68 
 
Rozsah dodávky LK Pumpservice: 
- čerpadlo včetně motoru a plovákového spínače 
- tepelná ochrana vinutí motoru (bimetaly) 
 
Hmotnost: 10,2 kg 
 
 
Umístění: v jímce podlahových vod 
Účel: přečerpávání průsakových vod 
 

  

3.08a 3M7 Nožové šoupátko na výtlačném potrubí primárního kalu 
DN80, PN10 s elektropohonem Schiebel 

1kpl STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: zahuštěný přebytečný kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 80 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL H 
AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

3.08b,c 3M8,3M9 Nožové šoupátko na sacím potrubí čerpadel cirkulace kalu 
DN250, PN10 s elektropohonem Schiebel 

2kpl STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: vyhnilý kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 250 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB8 E30 2WER 2WEL H 
AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,75kW 
-Jmenovitý proud: 0,1,8A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

  

3.08d,e,
f,g 

3M10,3M
11, 3M12, 
3M13 

Nožové šoupátko na výtlačném potrubí čerpadel cirkulace 
kalu DN200, PN10 s elektropohonem Schiebel 

4kpl STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: vyhnilý kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 200 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL H 
AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

3.08h 3M14 Nožové šoupátko na potrubí odběru kalu z VN DN200, PN10 
s elektropohonem Schiebel 

1kpl STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: vyhnilý kal 
Oboustranně těsnicí šoupátko DN 200 PN10 
Ochrana ucpávky těsnicí desky stěračem nečistot 
 
Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E20 2WER 2WEL H 
AK40 K2 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
 
El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,18kW 
-Jmenovitý proud: 0,5A  
-Napětí: 400V /50Hz 
 
 
Materiálové provedení armatury: 
-Těleso ze šedé litiny. Epoxidový nástřik. 
-Broušená deska z korozivzdorné oceli 1.4301 
-Vřetenová matice mosaz 
-Těsnění NBR. 

  

3.09 3M15 Uzavírací klapka na potrubí topné vody DN80, PN10 
s elektropohonem Schiebel 
 

1ks STERCH
-
INTERNA
TIONAL 

  Médium: vzduch o teplotě 80°C 
Uzavírací klapka bezpřírubová DN250 PN10, hřídel s volným 
koncem uložen ve dvou ložiscích 
 
-Ovládání elektropohonem Schiebel AB3 E15 2WER 2WEL H 
AK40 K2 + E550-34/f12/f10 
Výbava servopohonu: 
-2x momentové spínače  
-2x polohové spínače  
-2x přídavné polohové spínače  
-topný článek 
-ruční ovládání 
-s ukazatelem polohy 
-krytí IP 67 
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

El. parametry servopohonu: 
-Jmenovitý výkon: 0,09kW 
-Jmenovitý proud: 1,05A  
-Napětí: 230V /50Hz 
 
Materiálové provedení: 
-Těleso z tvárné litiny. Epoxidový nástřik. 
-Disk a čepy z korozivzdorné oceli  
Těsnění EPDM 

3.10a,b 3M16. 
3M17 

Kulový kohout s elektropohonem  733006-G1" + SA03-
230VAC, na proplachu tlakového čidla 

2ks Fluidtech
nik 

  Médium: provozní voda, 6 bar 
Parametry: DN 25 PN10 
Pohon: SA03-230VAC 
U = 1x230 V, 50 Hz, IP67 
2x momentový spínač  
2x polohový spínač  
Ruční ovládání 
 
Materiál: 
-Těleso ocel niklovaná 
-Koule pochromovaná 
Rozsah dodávky: 
Kompletní kohout se servopohonem 

  

3.23  Trubkový ohřev VN 1kpl Kunst 

  Kompaktní trubkový ohřev VN zahrnující: 
-Potrubní topný had uvnitř nádrže VN v délce 90m, DN50, 
materiál 1.4404 
-Kotvící prvky k nádrži, materiál nerez 1.4301 
-2ks Prostupové kusy přes stěnu nádrže DN50 
-2ks Připojovací místa s uzavírací armaturou DN50 
 
Dodávka včetně nezbytného příslušenství pro správnou funkci 

  

3.24a,b  Indukční průtokoměr kalu 
 

2kpl  

  Médium:  
Primární a zahuštěný přebytečný kal 
Technické parametry: 
-Přírubové provedení DN65 PN16 
-Oddělený digitální ukazatel 
-Výstup, vstup 4 – 20 mA HART + pulzní / stavový 
-2-řádkový displej 
-Napájení displeje 85 – 250 VAC 
-Výstupní signál pasivní, záporný 
-IP67 
Materiál: 
-Výstelka polyamid 
-Elektrody hrotové 1.4435 / 316L 
-Hlavice kompaktní - hliník 
 
Účel: měření množství kalu do VN 
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

  Strojovna plynojemu   

3.11a 4M1 Dvoumembránový plynojem, skladovací objem: 260 m³ 1kpl Tecon 

  Provozní tlak: 20 mbar (2,0 kPa) Průměr plynojemu: 8,4 m 
Výška nad základem: 6,3 m 
Průměr na kotvícím rámu: 7,5 m 
Max. průtok bioplynu do plynojemu: 60 m3/h 
Max. odběr bioplynu z plynojemu: 60 m3/h 
Max. zatížení větrem: 150 km/h 
Max. zatížení sněhem: 150 kg/m2 
Max. síly na kotvícím rámu: alfa = 60° 6,66 kN/m 
Typ vnější membrány: III s odolností proti roztržení do 5000 
N/5cm - barva bílá 
Typ vnitřní membrány: III s odolností proti roztržení do 5000 
N/5cm - barva žlutá 
Typ podlahové membrány: III s odolností proti roztržením do 
5000 N/5cm - barva žlutá 
 
Rozsah dodávky: 

- -Vnější, vnitřní a podlahová membrána, materiálové provedení:   
polyester, povrstvený po obou stranách PVC, mikrobiologicky 
rezistentní a odolné UV záření  

 
-- Podpůrný ventilátor DMVL 355-1-25 

verze pro použití v souladu se zóny 2 (ATEX II 2G Ex e IIC) 
Příkon motoru: 0,55 kW 
Motor Příkon: 0,33 kW 
El.motor 3 x 400 V, 50 Hz - ATEX II 2G Ex e IIC 
 
-spojovací hadice na výtlaku mezi ventilátorem  a zpětnou klapkou, 
přetlakovou klapkou a mezi  zpětnou klapkou a plynojemem, 
spojovací materiál 
 
-Zpětná klapka 
 médium: atmosférický vzduch, armatura ukotvena na lávce 

 parametry:  p = 2,0 kPa 
 materiál: nerezová ocel 
 
-Přetlaková klapka 
médium: atmosférický vzduch, armatura ukotvena na střeše VN 

parametry:  p = 2 kPa 

materiál: nerezová ocel 
 
- -kontrolní průhledítko, průměr 550mm 
 
- -Kotevní rám včetně spojovacího materiálu, těsnění a 

chemických kotev materiálové provedení: nerez ocel 
 
- Měření množství bioplynu: pomoci ultrazvukové sondy vč. 

vyhodnocovací jednotky 
-  

Připojovací příruba 2x DN100 – přívod, odvod bioplynu 
 

  

3.11b  Podpůrný ventilátor – skladová rezerva 1ks  

  verze pro použití v souladu se zóny 2 (ATEX II 2G Ex e IIC) 
Příkon motoru: 0,55 kW 
Motor Příkon: 0,33 kW 
El.motor 3 x 400 V, 50 Hz - ATEX II 2G Ex e IIC 

  

3.11c  Kapalinová pojistka DN150 1ks Kunst 
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

  Zařízení pro samočinné jištění provozního přetlaku plynového 
prostoru membránového plynojemu na 1,5 násobek a 0,2 
násobek provozního přetlaku. 
médium bioplyn o teplotě cca 45 ° C 
provozní přetlak 2,0 kPa 
max.. pojistný přetlak 3,0 kPa 
min. pojistný přetlak 0,4 kPa 
Max. průtok 60 m3 / h 
připojovací rozměr DN 150, PN 10 
materiál nerez ocel 
příslušenství stavoznak, napouštěcí a vypouštěcí hrdla, kulové 
kohouty, výstupní potrubí DN 150, nemrznoucí směs 
 
Hrdla: 1 ks vstup plynu DN 150 PN 10 
1 ks odběr vzorků 1 / 2 "včetně uzávěru a zátky 
1 ks vypouštění náplně 1 / 2 "včetně uzávěru a zátky 
1 ks propad nastavení hladiny 1 / 2 "včetně uzávěru 
1 ks plnění 2 "včetně zátky 
2 ks přípojka pro stavoznak 1 / 2 " 
 

  

3.11d  Jímač bioplynu JBP – DN300 PN2,5/10 – DN100 PN2,5/10 – 2 
– 850/300/1200/2400 

1kpl Kunst 

  Vzdálenost osy hrdla H2 nad hrdlem H1: 850 mm 
Vzdálenost hrdla H2 od osy jímače: 300 mm 
Vzdálenost mezi hrdly H1 a H3: 1200 mm 
Vzdálenost vyústění odvzdušnění nad hrdlem H1: 2400 mm 
Hrdla: 
1ks Vstup bioplynu: příruba DN300 PN2,5/10 
1ks Výstup bioplynu: příruba DN100 PN2,5/10 
1ks Odvzdušnění DN65 s návarkem pro odvzdušněním G1“ 
1ks odběr vzorků G3/8“ včetně uzávěrů 
1ks měření tlaku G1/2“ včetně uzávěru a zátky 
 
Materiálové provedení: nerez tř. 1.4301 
 

  

3.12  Zásobník vody 75L 1kpl Kunst 

  médium: provozní voda 
parametry: délka nádrže 500 mm 
                    šířka nádrže  300 mm 
                    výška nádrže 650 mm  
                    objem vody 75 l 
hrdla: 1 ks  přívod vody – návarek s vnitřním závitem 1“ 
           2 ks  výstup vody – návarek s vnitřním závitem 6/4 
           1 ks  přepad – návarek s vnitřním závitem 6/4“  
Dodávka včetně: 
- nádrž 
- nosná konstrukce, kotevní materiál 
- stavoznak 
 
materiál: Nádoba PP, konstrukce nerez 
 

  

3.13  Vodní uzávěr KU V DN100 PN2,5/10 – 2,0KPa – 
300/1250/300/1550 

1kpl Kunst 

  Kapalinový uzávěr DN100 PN2,5/10 – 2,0 kPa  
Jmenovitý průměr nádoby: DN 300 
Poloha hrdla H1:    vertikální 
Poloha hrdla H2:    horizontální 
Jmenovitý rozměr připojovacích hrdel: DN 100 PN 2,5/10 

  



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  111  
 

položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

Vypouštění kondenzátu: Vnitřní závit G 1 ½“ 
Maximální pracovní přetlak:   2,0 kPa  
Vzdálenost hrdla H1 nad podlahou:  1550 mm 
Vzdálenost hrdla H2 nad podlahou:  1250 mm 
Materiálové provedení:    nerezová ocel 1.4404 
Včetně: 
- Stavoznak 
 

3.14 4P2 Kulový kohout DN 25 s pneupohonem 1kpl Festo 

  Kompletně smontovaná sestava kulového kohoutu DN 25 PN63 
s dvojčinným pneumatickým pohonem a snímačem koncových 
poloh. 
 
Rozsah dodávky: 
-kulový kohout DN25 PN63, připojení G 1" 
materiálové provedení: těleso-mosaz poniklovaná,  
koule: mosaz poniklovaná a chromovaná 
sedla-PTFE, těsnění vřetene-dvojitý o kroužek fluorinecarbon 
 
- dvojčinný pneumatický pohon DFPB, kategorie ATEX pro 
plyny II 2G 
provozní tlak:  1 - 8 bar 
jmenovitý provozní tlak: 5.6 bar, 
provozní médium: stlačený vzduch 
okolní teplota: max 40 °C 
připojení pneumatiky - připojovací deska G1/8 
Pneupohon včetně: 
-sensorbox SRBP, kategorie ATEX pro plyny II 2G 
rozsah provozního napětí AC 19.2 ... 28.8 V, sensorbox bude 
vybaven ukazatele polohy (sepnutí LED červená / zelená) 
 
Umístění: ve strojovně plynojemu 
Účel: plnění zásobníku vody 
 

  

3.15a 4P3 Kulový kohout DN 40 s pneupohonem 1kpl Festo 

  Kompletně smontovaná sestava kulového kohoutu DN 40 PN63 
s dvojčinným pneumatickým pohonem a snímačem koncových 
poloh. 
 
Rozsah dodávky: 
-kulový kohout DN40 PN63, připojení G 6/4" 
materiálové provedení: těleso-mosaz poniklovaná,  
koule: mosaz poniklovaná a chromovaná 
sedla-PTFE, těsnění vřetene-dvojitý o kroužek fluorinecarbon 
 
- dvojčinný pneumatický pohon DFPB, kategorie ATEX pro 
plyny II 2G 
provozní tlak:  1 - 8 bar 
jmenovitý provozní tlak: 5.6 bar, 
provozní médium: stlačený vzduch 
okolní teplota: max 40 °C 
připojení pneumatiky - připojovací deska G1/8 
Pneupohon včetně: 
-sensorbox SRBP, kategorie ATEX pro plyny II 2G 
rozsah provozního napětí AC 19.2 ... 28.8 V, sensorbox bude 
vybaven ukazatele polohy (sepnutí LED červená / zelená) 
 
Umístění: ve strojovně plynojemu 
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

Účel: zavodnění vodní uzávěry 
 

3.15b,c,
d 

4P4 
4P5 
4P6 

Kulový kohout DN 25 s pneupohonem 3kpl Festo 

  Kompletně smontovaná sestava kulového kohoutu DN 25 PN63 
s dvojčinným pneumatickým pohonem a snímačem koncových 
poloh. 
 
Rozsah dodávky: 
-kulový kohout DN25 PN63, připojení G 1" 
materiálové provedení: těleso-mosaz poniklovaná,  
koule: mosaz poniklovaná a chromovaná 
sedla-PTFE, těsnění vřetene-dvojitý o kroužek fluorinecarbon 
 
- dvojčinný pneumatický pohon DFPB, kategorie ATEX pro 
plyny II 2G 
provozní tlak:  1 - 8 bar 
jmenovitý provozní tlak: 5.6 bar, 
provozní médium: stlačený vzduch 
okolní teplota: max 40 °C 
připojení pneumatiky - připojovací deska G1/8 
Pneupohon včetně: 
-sensorbox SRBP, kategorie ATEX pro plyny II 2G 
rozsah provozního napětí AC 19.2 ... 28.8 V, sensorbox bude 
vybaven ukazatele polohy (sepnutí LED červená / zelená) 
 
Umístění: ve strojovně plynojemu 
Účel: vypouštění kondenzátu z vodního uzávěru a z odvodňovačů 
 

  

3.16 3M4 Ventilátor zvyšování tlaku kalového plynu   

  Viz. pol. 3.21   

3.17 4M8 Kalové čerpadlo do jímky podlahových vod Flygt  CF 
3085.092 MT Ex 

1ks LK 
Pumpser
vice 

  Záplavné kalové čerpadlo s vířivým odstředivým kolem s 
el.motorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou 
statoru ( bimetaly ),10 m kabelem. Elektromotor čerpadla je v 
tzv. zaplavitelném provedení.Tzn., že čerpadlo může pracovat 
jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem, aniž by 
tento elektromotor potřeboval přídavné chlazení. 
Elektromotor je v provedení EEx 

Čerpané množství: Q=3,04l/s 
Dopravní výška: H=5,12m 
Připojovací hrdlo: fí 75mm na hadici 
Výkon elektromotoru: 1,3 kW 
Počet otáček: 1445 ot./min. 
Rozběh: přímý 
Jmenovitý proud: 3,8 A 
Průchodnost oběžným kolem: 50 mm – 
Bezbariérová 
 
Hmotnost: 68 kg 

Umístění: v jímce podlahových vod ve strojovně plynojemu 

  

3.18a  Odvodňovač  H-100-2,0-300/650/300/950  1kpl Kunst 

  ocelová nádrž   D=304 mm, H=650 mm   
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

médium:  bioplyn 
provozní přetlak:    2,0 kPa 
max. přetlak:  4,0 kPa 
materiál:  nerezová ocel 
Hrdla: 1 ks  vstup plynu – vodorovné hrdlo s přírubou DN 100 
PN 10 
 1 ks  výstup plynu – vodorovné hrdlo s přírubou DN 
100 PN 10 

  1 ks  odvod kondenzátu DN 25 (33,7x2) 

  
Dodávka včetně stavoznaku 
Materiálové provedení: nerez 1.4301 
 
Umístění: na plynovém potrubí z plynojemu do kotelny  
 

3.18b  Odvodňovač  H-100-2,0-300/650/300/950  1kpl Kunst 

  ocelová nádrž   D=304 mm, H=650 mm 
médium:  bioplyn 
provozní přetlak:    2,0 kPa 
max. přetlak:  3,0 kPa 
materiál:  nerezová ocel 
Hrdla: 1 ks  vstup plynu – vodorovné hrdlo s přírubou DN 80 
PN 10 
 1 ks  výstup plynu – vodorovné hrdlo s přírubou DN 80 
PN 10 

  1 ks  odvod kondenzátu DN 25 (33,7x2) 

  
Dodávka včetně stavoznaku 
Materiálové provedení: nerez 1.4301 
 
Umístění: na plynovém potrubí z plynojemu k hořáku 
zbytkového plynu 
 

  

3.19 4RM4 Plynový hořák bioplynu NOXmatic 50 1kpl Revivo 
Gas 

  spalované palivo: bioplyn, 
teplota spalování :700-900 ° C 
množství paliva: 20 - 60 Nm3 / h, 
výkon hořáku: 130 - 520 kW, 
přetlak plynu: 2,0kPa 
přípojka pro přívod plynu: DN50, PN10 
výška hořáku: 4158mm, průměr 400mm 
materiál ocel tr.17; 
 
hmotnost 150kg 
 
Standardní výbava hořáku: 
  - Manuální plynový ventil 
  - Automatický elektromagnetický ventil 
  - Lapač jisker s Atex certifikátem 
  - Sběrač kondenzátu s kulovým ventilem 
  - Ovládací skříňka, monitoring hořáku 
  - PLC panel, plná automatika, monitorování plamene UV 
senzorem 
 
 
provozní a řídicí napětí 24 VDC 
Elektrické napájení 230 VAC; 50Hz 
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

elektrický příkon 0,50 kW, 16A 
stupeň krytí IP 65 
 

3.20a 4P9 
 

Mezipřírubová klapka DN 100 PN10 s pneupohonem  1kpl AVK+Fes
to 

  Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 
s pneupohonem a snímačem koncových poloh.  
 
bezpečnostní uzávěr před kotelnou (armatura automaticky 
uzavírá při výpadku el. proudu) 
 
Rozsah dodávky: 
- Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 
Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk 
- nerezová ocel; 
 
- dvojčinný pneumatický pohon DAPS 0180, kategorie ATEX pro 
plyny II 2G 
provozní tlak:  1 - 8 bar 
jmenovitý provozní tlak: 5.6 bar, 
provozní médium: stlačený vzduch 
okolní teplota: max 40 °C 
připojení pneumatiky - připojovací deska G1/8 
Pneupohon včetně: 
-sensorbox DAPZ, pro snímání koncových poloh kategorie ATEX 
pro plyny II 2G 
 
Umístění: u kotelny 
Účel: bezpečnostní uzávěr před kotelnou 
 

  

3.20b 4P10 Mezipřírubová klapka DN 100 PN10 s pneupohonem 1kpl AVK+Fes
to 

  Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 
s pneupohonem a snímačem koncových poloh 
 
Rozsah dodávky: 
- Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 100 PN 10 
Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnění - EPDM; disk 
- nerezová ocel; 
 
- dvojčinný pneumatický pohon DAPS 0180, kategorie ATEX pro 
plyny II 2G 
provozní tlak:  1 - 8 bar 
jmenovitý provozní tlak: 5.6 bar, 
provozní médium: stlačený vzduch 
okolní teplota: max 40 °C 
připojení pneumatiky - připojovací deska G1/8 
Pneupohon včetně: 
-sensorbox DAPZ, pro snímání koncových poloh kategorie ATEX 
pro plyny II 2G 
 
Umístění: ve strojovně plynojemu 
Účel: otevírání/zavírání potrubí přívodu plynu z plynojemu 
(uzavření po dosažení min hladiny v plynojemu) 
 

  

3.21 4RM5 Jednotka na úpravu bioplynu GTS 200 1kpl Tedom 

  Parametry: 
Jmenovitý průtok plynu: 100m3/hod 

  
 



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  115  
 

položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

Tlak na vstupu: 2kPa 
Tlaková ztráta výměníku: ≤ 1,2kPa 
Tlaková ztráta odsiřovací jednotky ≤ 1,3kPa 
Relativní vlhkost na výstupu: ≤ 60 
Chladicí výkon: 6,5kW 
Instalovaný elektrický příkon: 2,8kW 
 
Rozměry: 3,8x1,2x1,7m (dxšxv) 
 
Připojovací rozměry: 
Vstup bioplynu: DN125 PN16 
Výstup bioplynu: DN 100 PN16 
Odvod kondenzátu G1“ – nutno někam napojit 
 
Rozsah dodávky: 
 
-Výměník pro chlazení plynu, válcový, protiproudý, trubkový 
výměník, plyn proudí uvnitř trubek, vně potom chladící kapalina 
(nemrznoucí směs), části přicházející do styku s plynem jsou 
zhotoveny z nerezavějící oceli, víka komor jsou na obou koncích 
odnímatelná, nátrubek pro odvod kondenzátu, hrdlo pro 
odkalení a vypouštění kapaliny 
 
-Chladící agregát, pracuje po zapnutí autonomně bez nutné 
vazby na další zařízení, včetně chladiva R410, které předává 
chlad kapalině voda+ etylenglykol, ovládáni ručně z ovládacího 
panelu 
 
-Rekuperační výměník, válcový, protiproudý, trubkový 
výměník, vstupující plyn do GTS proudí uvnitř trubek, vystupující 
plyn vně trubek, části přicházející do styku s plynem jsou 
zhotoveny z nerezavějící oceli,  
 
-Zvyšovací ventilátor s příslušenstvím 
Q= 100m3/hod 
p= 4,5 kPa 
 
-Odsiřovací nádoba 
Obsah H2S – vstup ≤ 400 mg/Nm3 
Obsah H2S stř. hodnota – výstup: 200 mg/Nm3  
Hmotnost náplně aktivního uhlí: 29kg 
Celková adsorpční schopnost náplně: 16kg 
 
-Rám, svařenec z ocelových válcovaných a ohraněných profilů, 
žárově zinkován 
 
-Krycí střecha, zajišťuje částečnou ochranu před 
povětrnostními vlivy (silný déšť, kroupy, sníh) a zvyšuje tak 
spolehlivost 
provozu GTS. Zároveň usnadňuje provádění servisních úkonů v 
období se zhoršenými povětrnostními vlivy 
 
 
Hmotnost: 700kg 
 

 

3.22 4RM1 Zdroj vzduchu k pneupohonům  1kpl Orlík 

  Jako zdroj vzduchu pro ovládání pneu armatur ve strojovně 
plynojemu a kotelně, bude sloužit autonomní kompresorová 
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

stanice instalovaná v objektu zahuštění/odvodnění kalu.  
 
Rozsah dodávky Orlík: 
-2ks kompresorové soustrojí EKK 17 
Parametry: 
Výkonnost : 17 m3/hod ( 283 l/min ) 
Max. pracovní přetlak : 10 bar 
Příkon el. motoru : 3 kW 
Napětí : 3 x 400 V 
Rozměry Š x D x V : 382 / 550 / 546 mm 
Přípojný rozměr : M22x1,5 
Celková hmotnost : 51 kg 
Kotevní šrouby : 4 x M 8 
Hladina hluku : 80 dB 
 
-1ks tlaková nádoba 250l 
Parametry: 
Objem: 250l 
Max přetlak: 10bar 
Materiálové provedení: oboustranný pozink,  
Součástí nádoby bude pojistný ventil, manometr, automaticky 
časově řízený odváděč kondenzátu TD 16M 230Vl, zpětný ventil 
na vstupu 
Připojovací rozměry: vstup/výstup návarek s vnitřním závitem 
G1/2, Připojení tlakového čidla: návarek s vnitřním závitem G1/2,  
 
-1ks Filtr odlučovač P3XFA14EGAN 
Parametry: 
Max. vstupní tlak : 16 bar 
Maximální průtok : 198 m3/hod 
Připojení : G1/2" 
Filtrační vložka : 5 μm 
Varianta EGAN - s automat. odluč. Kondenzátu 
 
-1ks Adsorpční sušička ultrapac 2000 typ 0010 
Parametry: 
Typ : 0010 – provedení 
Výkonnost : 10 m3/hod ( 166 l/min ) 
TRB : - 40 oC 
Regenerační ztráta : 1,5 m3/hod 
Min. vstupní teplota : + 5 °C 
Max.vstupní teplota : + 50 °C 
Min. pracovní přetlak : 0,4 MPa ( 4 bar ) 
Max. pracovní přetlak : 1,6 MPa ( 16 bar ) 
Přípojný rozměr : R 1/2“ 
Hmotnost: 11 kg 
Rozměry V x Š x H : 595 x 300 x 120 mm 
 
Rozsah dodávky Kunst: 
Rozvaděč pro automatický chod 2ks kompresorů, v závislosti na 
tlaku v tlakové nádobě. Řídící rozvaděč zajišťuje pravidelné 
střídání kompresorů (vždy je v činnosti pouze jeden kompresor a 
druhý se připojuje pouze při spotřebě vyšší než je výkon jednoho 
kompresoru), zobrazení motohodin. Z rozvaděče bude dále 
napájen automatický odvaděč kondenzátu a adsorpční sušička 
 
 

3.22a 4RM2 Ventilový terminál strojovna plynojemu 1kpl Festo 
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položka Č. 
pohonu 

název množ
ství 

Dodavat
el 

  vč. solenoidových ventilů; ventilového terminálu; armatur; 
tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci ovládacího panelu; 
rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a 
armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství 
Parametry zařízení: ovládání 4ks kulových kohoutů DN 25 (4P2, 
4P4, 4P5, 4P6); 1ks kulový kohout DN 40 (4P3); 1ks 
mezipřírubové klapky DN 100 (4P10), automatické ovládání 
armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude 
vybaven komunikačním rozhraním Ethernet Modbus TCP/IP, po 
kterém se budou přenášet všechny monitorovací a ovládací 
signály do řídícího systému; z každého pneupohonu bude k 
dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a 
bude umožněno ovládání monostabilním nebo bistabilním 
signálem OTEVŘÍT/ZAVŘÍT; 
součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z 
jednotlivých pneupohonů do pneumatických rozvaděčů 
 
Účel: ovládání armatur ve strojovně plynojemu 

  

3.22b 4RM3 Ventilový terminál strojovna kotelny 1kpl Festo 

  vč. solenoidových ventilů; ventilového terminálu; armatur; 
tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci ovládacího panelu; 
rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a 
armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství 
Parametry zařízení: ovládání 2ks mezipřírubové klapky DN 50 
(3.29j, 3.29l), 1ks mezipřírubové klapky DN 100 (4P9)  
s peupohonem s havarijní funkcí uzavření při výpadku el. 
energie, automatické ovládání armatur; ruční ovládání armatur z 
panelu; ventilový terminál bude vybaven komunikačním 
rozhraním Ethernet Modbus TCP/IP, po kterém se budou 
přenášet všechny monitorovací a ovládací signály do řídícího 
systému; z každého pneupohonu bude k dispozici signál o poloze 
OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno ovládání 
monostabilním nebo bistabilním signálem OTEVŘÍT/ZAVŘÍT; 
součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z 
jednotlivých pneupohonů do pneumatických rozvaděčů 
 
Účel: ovládání armatur v kotelně 

  

3.25 FIQ 408 Radiální turbínkový plynoměr 1ks GFW 

  Plynoměr GWF typ EQZK 2 DN 80, velikost Q 65  Qmin 10m3/h, 
Qmax 100m3/h, médium bioplyn 
 

  

 
 
 

4.9. Elektročást 

4.9.1. Napěťová soustava 

 
Napěťová soustava :    TN-C-S (3 NPE 50Hz, 400V) 
Ovládací napětí :    TN-S (1 NPE 50Hz, 230V) 
Ochrana před nebezpečným dotykem : Automatickým odpojením od zdroje 
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4.9.2. Trafostanice 

 
Napájení ČOV je zajištěno pomocí kompaktní betonové transformační stanice 22/0,4kV, 400kVA.  
Primární napájení nové transformátorové stanice je ze stávajícího sloupu. Hranice předání 
energie je na výstupní části odpojovače, Kabelovým svodem jednožilovými VN kabely a zemní 
trasou je napojen primár nové trafostanice. Rozváděč vn kompaktní trafostanice je připojen 
kabelovým svodem vn-22kV 3x1xAXEKVCEY 240mm2  z konstrukce stávající příhradové 
trafostanice.  
 
Trafostanice je vybavena přívodním polem VN, olejovým transformátorem 400kVA, měřicí sekcí 
a výstupním jištěním. Součástí je vlastní elektroměrová část, HDO pro řízení sazeb vytápění a 
HDO pro dálkovou blokaci výrobní kogenerační jednotky 4RM6. Pro přenos dat pro účely řídícího 
systému byl do měřicí sekce doinstalován uživatelský modul galvanického oddělení GOU6 pro 
začlenění odběrových signálů do ŘS. 
 
Vývod nn z transformátoru je přiveden zemní kabeláží do nové rozvodny na přívodní pole 
distribučního rozvaděče RH0. Součástí tohoto distribučního rozvaděče je automatická hrazená 
kompenzace.  
 
Vnitřní uzemnění trafostanice je připojeno na vnější uzemňovací společnou síť ČOV. Uzemňovací 
soustava je navržená jako společná pro zařízení VN a NN dle ČSN 332000-5-54, článek 542.5. 
Na hlavní ochrannou přípojnici bude napojeno pracovní uzemnění transformátoru, rozvodny vn, 
bleskojistek, nulovací vodič rozvaděče nn, a kostry el. zařízení. Uzemnění je provedeno páskem 
FeZn120mm2. V kabelové trase od PTS k TS-ČOV bude s kabely vn položen zemnící pásek 
 

4.9.3. Ochrana proti přepětí 

 
Ochrana proti přepětí elektrických zařízení (včetně řídícího systému) je řešena jako třístupňová 
dle ČSN EN 61 643-11. V přívodním poli upravovaných i nových rozvaděčů je vždy osazen svodič 
bleskových proudů a přepětí prvního a druhého stupně (kategorie B+C dle DIN VDE 0675). 
Svodiče prvního a druhého stupně budou řešeny samostatnými přístroji nebo kombinovaným 
přístrojem (umožňujícím v prvním stupni svedení bleskového proudu 25kA  jednopólově při vlně 
10/350). Zapojení svodičů v rozvaděči je provedeno slaněnými vodiči (Cu 35mm2) řádně 
mechanicky upevněnými. Z důvodu zamezení vzniku vysokých úbytků napětí při průchodu 
bleskového proudu a jejich přenosu do chráněných částí instalace je souhrnná délka přívodů do 
500mm. Třetí stupeň ochrany silového napájení (kategorie D dle DIN VDE 0675) je součástí 
rozvaděčů řídícího systému. Vnější ochrana proti blesku a přepětí (dle ČSN 34 1390 a ČSN 33 
2000-4-443) je řešena ve stavební části.  
 

4.9.4. Motorová instalace 

 
Distribuční rozvaděč RH0 odjistí vývody pro podružné technologické rozváděče RM1 (hrubé a 
mechanické čištění), RM2 (biologie), RM3 (kalové hospodářství) a RM4 (plynové hospodářství a 
kotelna). Z těchto decentralizovaných rozvoden jsou dále napájeny technologické celky, systémy 
řízení a elektrostavební instalace včetně VO. Umístění těchto rozvoden je zřejmé z jednotlivých 
dispozičních schémat.  
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Od všech pohonů a servopohonů je vyvedena signalizace chodu a detailních poruch a od pomocí 
bezpotenciálových svorek do ŘS. Dále jsou pohony ovládány z ŘS. Po přepnutí na ruční provoz 
je možné pohony ovládat ručně z deblokačních skříní. Dle požadavku je aplikován HW způsob 
deblokování z důvodů vyšší spolehlivosti a operativních oprav. 
 
Z nové kogenerační jednotky je vyveden výkon do rozvaděče RH0 samostatným přívodem na 
společné sběrnice, tato napojovací větev je vybavena síťovou ochranou a blokovacím vstupem 
z HDO (ČEZ Distribuce, a.s.).– bude řešeno v dalším projekčním stupni včetně projednání s ČEZ 
Distribuce, a.s.   

4.9.5. Popis ovládání a signalizace 

 
Pro řízení chodu spotřebičů je přednostně použito řídícího systému. V případě potřeby nebo 
seřizování a oprav je možné provoz většiny spotřebičů přepnout na místní ruční ovládání s tím, 
že pohon je možné omezeně řídit z deblokační skříně umístěné u pohonu. 
Pro ovládání, měření a signalizaci jsou použity kabely Cu vedené ve společných trasách. 
Z rozváděčů RMxx a RH0 jsou přenášeny signály a přijímány povely z příslušných rozváděčů DT 
v jednotlivých sekcích. Rozhraní pro SŘTP a silnoproudý rozvod jsou svorkovnice v rozváděčích 
RM, RH1, případně MS.  Do celého systému jsou zahrnuty i podružné tzv. „balené“ jednotky, 
které jsou navrhovány jako příslušenství speciálních strojních dodávek. 
Základní filozofie ovládání je uvažována tak, že motorové spotřebiče (tj.motory a uzávěry, atd) je 
možno ovládat jednak dálkově pomocí řídicího systému a jednak též ručně z místa z příslušné 
deblokační skříňky pro odzkoušení. Místní ovládání je servisní bez technologických blokací. 
Volba provozu je přepínači Místně-0-Dálkově v deblokační skříňce. Přepnutí do polohy „Dálkově“ 
bude signalizováno do ŘS.  
Pohony s frekvenčními měniči mají navržené umístění těchto měničů vně rozvaděčové techniky, 
není proto nutno řešit chlazení (FM jsou v provedení IP54), ovládání a signalizace v ručním 
režimu je rovněž z deblokačních skříněk, nebo v případě ručního dálkového režimu z dotykových 
datapanelů jednotlivých DT PLC automatových skříní a nebo v tom samém režimu 
z operátorského velínového pracoviště v provozní budově Rozváděče RM jsou umístěny většinou 
v oddělených rozvodnách, ale jsou přístupné oprávněné obsluze.  
Dálkové (automatické) ovládání a řízení je napojeno z řídicích rozváděčů DT dodávaných v rámci 
řídicího systému. Příjem povelů a zpětná signalizace je provedena převážně beznapěťovými 
kontakty pomocných relé. Potřebné propojovací kabely jsou součástí ŘS a SŘTP. Typické 
přenášené signalizace jsou pro motory přepnutí na dálkově, chod s frekvenčním měničem, chod, 
souborná porucha (motorový spouštěč, teplotní čidlo v motoru, vznik vlhkosti apod.). Pro uzávěry 
jsou to hodnoty přepnutí na dálkově, otevřeno, zavřeno, porucha uzávěru. U servopohonů jsou 
v blokádě zapojeny koncové a momentové spínače – signalizační jsou pro informaci a signalizaci. 
Funkce jednotlivých elektrických zařízení je patrná ze schéma zapojení jednotlivých rozváděčů 
RM. 
 
 

4.9.6. Soupis měření a čidel  

LIA101 Hladina vstupní odlehčovací komory na přítoku  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
vč. držáku a ochranné stříšky 
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výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

LIA102 Hladina jímky hydrosměsi u vírového separátoru  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 
1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 

Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA, 
krytí: IP68 

 

 

LIA103 Hladina před hrubými česlemi na obtoku  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
vč. držáku a ochranné stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

FIQ104 Měření průtoku na obtoku – Parshallův žlab P7  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Převodník pro měření průtoku Parshall 
32 bodová linearizace. 
SW: 
Včetně softwaru pro nastavení a 
diagnostiku 
Schválení pro prostředí bez nebezpečí 
výbuchu 
Aplikace:  
Průtok + totalizér + hladina + regulace 
vzorku + předprogramované OCM křivky 
průtoku 
Hlavice, materiál:  
Pro venkovní montáž PC, IP66, NEMA4x 
Ovládání:  
Podsvětlený displej + klávesnice 
Napájení: 90-253VAC 
Vstup hladiny: 1x ultrazvukový senzor 
Spínací výstup: 1x relé, SPDT, puls 
Kontinuální výstup: 1x 0/4-20mA HART 
Jazyk: CS 

MAX průtok 718 l/s 

2  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Použití: kapaliny, sypké látky. 
Materiál senzoru: PVDF. 
Měřicí rozsah:  
0-3 m (kapaliny), 0-1,2 m (sypké látky). 
Teplota: -40...80°C. 
Tlak: 4 bar abs. 
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Blokovací vzdálenost: 7 cm. 
Krytí IP68. 
Samočisticí efekt membrány 

 

LIA105 Hladina před samočistícími česlemi   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
vč. držáku a ochranné stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

FIQ106 Měření průtoku na nátoku – Parshallův žlab P6  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Převodník pro měření průtoku 
Parshall 
32 bodová linearizace. 
SW: 
Včetně softwaru pro nastavení a 
diagnostiku 
Schválení pro prostředí bez nebezpečí 
výbuchu 
Aplikace:  
Průtok + totalizér + hladina + regulace 
vzorku + předprogramované OCM křivky 
průtoku 
Hlavice, materiál:  
Pro venkovní montáž PC, IP66, NEMA4x 
Ovládání:  
Podsvětlený displej + klávesnice 
Napájení: 90-253VAC 
Vstup hladiny: 1x ultrazvukový senzor 
Spínací výstup: 1x relé, SPDT, puls 
Kontinuální výstup: 1x 0/4-20mA HART 
Jazyk: CS 

MAX průtok 173,6 l/s 

2  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Použití: kapaliny, sypké látky. 
Materiál senzoru: PVDF. 
Měřicí rozsah:  
3 m (kapaliny), 1,2 m (sypké látky). 
Teplota: -40...80°C.; Tlak: 4 bar abs. 
Blokovací vzdálenost: 7 cm. 
Krytí IP68. 
Samočisticí efekt membrány 

 

 

LIA107 Hladina před jemnými česlemi č.1   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
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vč. držáku a ochranné stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

LIA108 Hladina před jemnými česlemi č.2  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
vč. držáku a ochranné stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

LIA109 Hladina v jímce fekálních vod   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
vč. držáku a ochranné stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

LA109 Hladina v jímce fekálních vod   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Plovákový snímač hladiny 
Kontaktní snímač hladiny 
s integrovaným kabelem 10m 
výstup: přepínací kontakt 230VAC/1A 
krytí: IP68 
Typ: Pro silně znečištěnou vodu 

 

 

LIA110 Hladina v jímce splaškových vod  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
vč. držáku a ochranné stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

LIA111 Hladina v odlehčovací komoře  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
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vč. držáku a ochranné stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

LIA112 Hladina v jímce zvyšovací ČS  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“, vč. držáku a ochranné 
stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 
4…20mA,krytí: IP68 

 

 

LIA113 Hladina v jímce ČS primárního kalu  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“, vč. držáku a ochranné 
stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA, 
krytí: IP68 

 

 

LIA114 Hladina v nádrži síranu železitého  

Položka: MJ: Počet:: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 
Ultrazvukový snímač hladiny 
4-20mA, 0-8m 

 
Dodávka strojní profese 
- SŘTP zapojí do DT2 

 

LA115 Průsak z nádrže síranu železitého  

Položka: MJ: Počet:: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 
Kapacitní snímač úniku kapaliny 
24VDC, 1/0 

 
Dodávka strojní profese 
- SŘTP zapojí do DT2 

 

Q116 Automatický odběrák vzorků před česlemi  

Položka: MJ: Počet:: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Stacionární vzorkovač s chlazením 
Venkovní celoplastový (nerez) stacionární 
vzorkovač, 24 lahví o objemu 1L. 
Elektronika a kompresor s výparníkem. 
Vnitřní vyhřívání Peristaltický princip. 
Automatický proplach, integrovaná 
kontrola sací výšky a zalomení hadice. 
Grafický displej se zobrazováním textu a 
průběhem dat v čase. 
Odběr dle události, času a proporčně "C", 
programovatelný odběr 0,01…10L 
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Vstup pro průtokoměr, 2x analog, 2x 
digitální, alarmní relé. Paměť na 100 
programů 
Skříňová konstrukce, oddělený prostor pro 
láhve a elektroniku, 2 dveře. 
Ukládání provozních dat do vnitřní paměti 
s logováním teploty vzorkového prostoru 
s kapacitou, 150000 dat.  
Slot na SD kartu.  
100 programových módů odběrů s 
autodiagnostikou. 
Programovatelná teplota chlazení. 
Specifikace dle ISO5667 a USEPA pro 
sací výšku 8 m.; MCERT atest. 
Lokalizované menu. 
Vzdálená komunikace a nastavení přes 
Modbus 

 

QIC201 
TIA201 

Koncentrace O2 a teplota v regeneraci – Biologie 1 
 

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Převodník pro měření koncentrace O2 
a teploty 
Multiparametrový a multikanálový 
převodník a jednoduché PLC pro 
monitoring a řízení: 
rozpuštěný kyslík, teploty, ovládání 
tlačítky a kolečkem, grafický displej. 
Venkovní instalace včetně stříšky a 
montážní sady na zábradlí 
Výstupy: 2x analog 4-20mA; 1x porucha 
COM:  
HART (převodník HART na ModBus RTU) 
Logování dat, slot pro SD kartu. 
Krytí: IP66+IP67, NEMA typ 4X. 
Napájení 230V AC 
Jazyk: CS 

 

2  ks 1 Kyslíkový optický senzor 
Ponorná sonda včetně příslušenství pro 
měření koncentrace O2 a teploty.  
Princip měření:  
optický, luminiscenční s automatickou 
kalibrací a teplotní kompenzací, měřicí 
rozsah 0 - 20 mg/l, 0 - 40°C 
Přesnost : +-0,2 mg/l 

 

3  ks 1 Příslušenství: 
Ochranná stříška převodníku 
Konektorový kabel 5m - napojení senzoru 
Venkovní kompresor pro ofuk senzoru 
1,5baru 
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Čisticí hlavice 6 nebo 8mm, Držák 
senzoru + výklopné rameno pro montáž 
na zábradlí nebo nádrž 

 

QIC202 
TIA202 

Koncentrace O2 a teplota v regeneraci – Biologie 2 
 

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Převodník pro měření koncentrace O2 
a teploty 
Multiparametrový a multikanálový 
převodník a jednoduché PLC pro 
monitoring a řízení: 
rozpuštěný kyslík, teploty, ovládání 
tlačítky a kolečkem, grafický displej. 
Venkovní instalace včetně stříšky a 
montážní sady na zábradlí 
Výstupy: 2x analog 4-20mA; 1x porucha 
COM:  
HART (převodník HART na ModBus RTU) 
Logování dat, slot pro SD kartu. 
Krytí: IP66+IP67, NEMA typ 4X. 
Napájení 230V AC 
Jazyk: CS 

 

2  ks 1 Kyslíkový optický senzor 
Ponorná sonda včetně příslušenství pro 
měření koncentrace O2 a teploty.  
Princip měření:  
optický, luminiscenční s automatickou 
kalibrací a teplotní kompenzací, měřicí 
rozsah 0 - 20 mg/l, 0 - 40°C 
Přesnost : +-0,2 mg/l 

 

3  ks 1 Příslušenství: 
Ochranná stříška převodníku 
Konektorový kabel 5m - napojení senzoru 
Venkovní kompresor pro ofuk senzoru 
1,5baru, Čisticí hlavice 6 nebo 8mm 
Držák senzoru + výklopné rameno pro 
montáž na zábradlí nebo nádrž 

 

 

LIA203 Rozhraní voda / kal v DN1 – Biologie 1  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Převodník pro měření rozhraní voda/kal 
Multiparametrový a multikanálový 
převodník a jednoduché PLC pro 
monitoring a řízení: 
pH/ORP, vodivost, zákal, N.L., rozhraní 
voda-kal, rozpuštěný kyslík, volný chlór, 
NO3-N a SAKUV254, ovládání tlačítky a 
kolečkem, grafický displej. 
Venkovní instalace včetně stříšky a 
montážní sady na zábradlí 
Výstupy: 2x analog 4-20mA; 1x porucha 
COM:  
HART (převodník HART na ModBus RTU) 
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Logování dat, slot pro SD kartu. 
Krytí: IP66+IP67, NEMA typ 4X. 
Napájení 230V AC 
Jazyk: CS 

2  ks 1 Ultrazvukový senzor 
Ultrazvukový senzor s frekvencí 657 kHz 
a skenovacím úhlem 6° s principem 
měření doby odrazu. 
Signál je digitalizován a komunikován na 
převodník. 
Kompenzace vlivu teploty a tlaku 
vzduchu. 
Rozsah měření: 0,3…10 metru. 
Instalace: na ponorný závěs, G1", těsnění 
přes O - kroužky 
Trvalý ponor: 20 cm pod hladinou 
Vzdálenost od stěny nádrže min.: 45 cm 
Materiál: plast 
Krytí: IP68; Provozní teplota +1…+50°C 

 

3  ks 1 Příslušenství: 
Ochranná stříška převodníku 
Instalační KIT převodníku na kulatou nebo 
hranatou trubku (průměr < 50 mm) 
Ponorná armatura senzoru 
Držák armatury + výklopné rameno pro 
montáž na zábradlí 

 

4  ks 1 Skříňka bezdrátového přenosu: 
MX-LIA203 
Bezdrátové přenosové zařízení WiFi nebo 
TRX s hlídáním přenosu 
Signálové vstupy: 
1x analog 4-20mA  
12x binární signál 24VDC 
Napájení 230VAC, zdroj 12 nebo 24VDC  
(napájení z jističe B6/1 z rozváděče 2RM1 
otočné části – strojní dodávka) 
Včetně nosné konstrukce na zábradlí 

 

 

LIA204 Rozhraní voda / kal v DN2 – Biologie 2  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Převodník pro měření rozhraní voda/kal 
Multiparametrový a multikanálový 
převodník a jednoduché PLC pro 
monitoring a řízení: 
pH/ORP, vodivost, zákal, N.L., rozhraní 
voda-kal, rozpuštěný kyslík, volný chlór, 
NO3-N a SAKUV254, ovládání tlačítky a 
kolečkem, grafický displej. 
Venkovní instalace včetně stříšky a 
montážní sady na zábradlí 
Výstupy: 2x analog 4-20mA; 1x porucha 
COM:  
HART (převodník HART na ModBus RTU) 
Logování dat, slot pro SD kartu. 
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Krytí: IP66+IP67, NEMA typ 4X. 
Napájení 230V AC 
Jazyk: CS 

2  ks 1 Ultrazvukový senzor 
Ultrazvukový senzor s frekvencí 657 kHz 
a skenovacím úhlem 6° s principem 
měření doby odrazu. 
Signál je digitalizován a komunikován na 
převodník. 
Kompenzace vlivu teploty a tlaku 
vzduchu. 
Rozsah měření: 0,3…10 metru. 
Instalace: na ponorný závěs, G1", těsnění 
přes O - kroužky 
Trvalý ponor: 20 cm pod hladinou 
Vzdálenost od stěny nádrže min.: 45 cm 
Materiál: plast 
Krytí: IP68 
Provozní teplota +1…+50°C 

 

3  ks 1 Příslušenství: 
Ochranná stříška převodníku 
Instalační KIT převodníku na kulatou nebo 
hranatou trubku (průměr < 50 mm) 
Ponorná armatura senzoru 
Držák armatury + výklopné rameno pro 
montáž na zábradlí 

 

4  ks 1 Skříňka bezdrátového přenosu: 
MX-LIA204 
Bezdrátové přenosové zařízení WiFi nebo 
TRX s hlídáním přenosu 
Signálové vstupy: 
1x analog 4-20mA  
12x binární signál 24VDC 
Napájení 230VAC, zdroj 12 nebo 24VDC  
(napájení z jističe B6/1 z rozváděče 2RM1 
otočné části – strojní dodávka) 
Včetně nosné konstrukce na zábradlí 

 

QIC205 
TIA205 

Koncentrace O2 a teplota v nitrifikaci – Biologie 1 
 

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Převodník pro měření koncentrace O2 
a teploty 
Multiparametrový a multikanálový 
převodník a jednoduché PLC pro 
monitoring a řízení: 
rozpuštěný kyslík, teploty, ovládání 
tlačítky a kolečkem, grafický displej. 
Venkovní instalace včetně stříšky a 
montážní sady na zábradlí 
Výstupy: 2x analog 4-20mA; 1x porucha 
COM: HART (převodník HART na 
ModBus RTU) 
Logování dat, slot pro SD kartu. 
Krytí: IP66+IP67, NEMA typ 4X. 
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Napájení 230V AC; Jazyk: CS 

2  ks 1 Kyslíkový optický senzor 
Ponorná sonda včetně příslušenství pro 
měření koncentrace O2 a teploty.  
Princip měření:  
optický, luminiscenční s automatickou 
kalibrací a teplotní kompenzací, měřicí 
rozsah 0 - 20 mg/l, 0 - 40°C 
Přesnost : +-0,2 mg/l 

 

3  ks 1 Příslušenství: 
Ochranná stříška převodníku 
Konektorový kabel 5m - napojení senzoru 
Venkovní kompresor pro ofuk senzoru 
1,5baru, Čisticí hlavice 6 nebo 8mm 
Držák senzoru + výklopné rameno pro 
montáž na zábradlí nebo nádrž 

 

 

QIC206 
TIA206 

Koncentrace O2 a teplota v nitrifikaci – Biologie 2 
 

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Převodník pro měření koncentrace O2 
a teploty 
Multiparametrový a multikanálový 
převodník a jednoduché PLC pro 
monitoring a řízení: 
rozpuštěný kyslík, teploty, ovládání 
tlačítky a kolečkem, grafický displej. 
Venkovní instalace včetně stříšky a 
montážní sady na zábradlí 
Výstupy: 2x analog 4-20mA; 1x porucha 
COM:  
HART (převodník HART na ModBus RTU) 
Logování dat, slot pro SD kartu. 
Krytí: IP66+IP67, NEMA typ 4X. 
Napájení 230V AC 
Jazyk: CS 

 

2  ks 1 Kyslíkový optický senzor 
Ponorná sonda včetně příslušenství pro 
měření koncentrace O2 a teploty.  
Princip měření:  
optický, luminiscenční s automatickou 
kalibrací a teplotní kompenzací, měřicí 
rozsah 0 - 20 mg/l, 0 - 40°C 
Přesnost : +-0,2 mg/l 

 

3  ks 1 Příslušenství: 
Ochranná stříška převodníku 
Konektorový kabel 5m - napojení senzoru 
Venkovní kompresor pro ofuk senzoru 
1,5baru, Čisticí hlavice 6 nebo 8mm 
Držák senzoru + výklopné rameno pro 
montáž na zábradlí nebo nádrž 

 

 

TIA207 Teplota na výtlaku dmychadla regenerace 2M7  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 
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1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=100mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 

PIA208 Tlak na výtlaku dmychadla regenerace 2M7  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
0-1bar (100kPa), přesnost +/-0,5% 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

TIA209 Teplota na výtlaku dmychadla nitrifikace č.1 - 2M8  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=100mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

PIA210 Tlak na výtlaku dmychadla nitrifikace č.1 - 2M8  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
0-1bar (100kPa), přesnost +/-0,5% 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

TIA211 Teplota na výtlaku dmychadla nitrifikace č.2 - 2M9  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem  
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Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=100mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

PIA212 Tlak na výtlaku dmychadla nitrifikace č.2 - 2M9  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
0-1bar (100kPa), přesnost +/-0,5% 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA, 
krytí: IP68 

 

 

TIA213 Teplota na výtlaku dmychadla nitrifikace č.3 - 2M10  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=100mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA, 
krytí: IP68 

 

 

PIA214 Tlak na výtlaku dmychadla nitrifikace č.3 - 2M10  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
0-1bar (100kPa), přesnost +/-0,5% 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA, 
krytí: IP68 

 

 

PIA215 Tlak na výtlaku čerpadla vratného kalu č.1 - 2M13  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
0-1bar (100kPa), přesnost +/-0,5% 
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Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

PIA216 Tlak na výtlaku čerpadla vratného kalu č.2 - 2M14  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
0-6bar (600kPa), přesnost +/-0,5% 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

PIA217 Tlak na výtlaku čerpadla vratného kalu č.3 - 2M15  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
0-1bar (100kPa), přesnost +/-0,5% 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

FIQ218 Průtok vratného kalu do Biologie 1  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční průtokoměr DN125, PN10 
Kompaktní indukční průtokoměr, krytí 
P67, Médium: vratný kal, výstelka tvrdá 
guma, elektrody nerez, kompaktní 
provedení snímače a převodníku 
s displejem a klávesnicí 
Přesnost : +-0,5% z měřené hodnoty, 
výstupní signál 4 - 20 mA, aktivní, pulsní 
výstup 24Vss, pasivní - proteklé množství, 
stavový výstup 24Vss, pasivní - hlášení 
poruchy. COM: ModBus RTU  
Napájení 230VAC, 50Hz 

 

 

FIQ219 Průtok vratného kalu do Biologie 2  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 
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1  ks 1 Indukční průtokoměr DN125, PN10 
Kompaktní indukční průtokoměr, krytí 
P67, Médium: vratný kal, výstelka tvrdá 
guma, elektrody nerez, kompaktní 
provedení snímače a převodníku 
s displejem a klávesnicí 
Přesnost : +-0,5% z měřené hodnoty, 
výstupní signál 4 - 20 mA, aktivní, pulsní 
výstup 24Vss, pasivní - proteklé množství, 
stavový výstup 24Vss, pasivní - hlášení 
poruchy. COM: ModBus RTU  
Napájení 230VAC, 50Hz 

 

 

FIQ220 Průtok vratného kalu do jímky přebytečného kalu  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční průtokoměr DN80, PN10 
Kompaktní indukční průtokoměr, krytí 
P67, Médium: vratný kal, výstelka tvrdá 
guma, elektrody nerez, kompaktní 
provedení snímače a převodníku 
s displejem a klávesnicí 
Přesnost : +-0,5% z měřené hodnoty, 
výstupní signál 4 - 20 mA, aktivní, pulsní 
výstup 24Vss, pasivní - proteklé množství, 
stavový výstup 24Vss, pasivní - hlášení 
poruchy. COM: ModBus RTU  
Napájení 230VAC, 50Hz 

 

 

LIA221 Hladina v jímce provozní vody  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“, krytí: IP68 
výstup: 4-20mA; napájení: po proudové 
smyčce 4…20mA 

 

 

LIA222 Hladina ve spojné šachtě vyčištěné vody na odtoku  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“, krytí: IP68 
vč. držáku a ochranné stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 

 

 

MO 3 Měrný objekt MO III. na odtoku z ČOV  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Měrný analyzátorový objekt 
- rozvaděč stav.elektroinstalace IP40/20 
  - přívodní kombinovaný jistič 
s chráničem 
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    230VAC/16A/0,03 
  - vývody pro zásuvky měřicích přístrojů 
    230VAC/10A 
  - vývod pro osvětlení 230VAC/6A 
  - vývod pro ventilátor s termostatem  
    230VAC/2A 
- 2x zářivkové osvětlovací těleso 2x 36W 
- sada 4ks zásuvek pro měřicí přístroje 
- elektrické topení – přímotop 750W 
- ventilátor s termostatem 
- mechanicky uzpůsoben pro příčné 
uložení nad výstupní žlabem 
- zatěsnitelné otvory v podlaze pro přímý 
odběr vzorků a přívod od senzorů 
- rozměr d=2200, š=1700, v=2200mm 
- uzamykatelné dveře s FAB 
- sací a výdušní otvor pro ventilaci 
- povrchová úprava pro použití venkovní 
instalací, odstín bílá 

 
 

QIC223 Koncentrace PO4 – P na odtoku  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Samostojný venkovní analyzátor PO4 P 

Interní temperace. Vzorkování na 
keramické membráně o jemnosti 0,1 
mikronu, čerpání na analyzátor, který 
bude pracovat na kolorimetrickém 
principu.  
Nucené chlazení z důvodů dlouhodobé 
stability.  
Plně automatický provoz včetně kalibrace, 
čištění a proplachu. 
Požadavek na vzorek: 22 ml/měř., 4-40°C 
Spotřeba reagentu: 50 Ll/měření 
Interval měření: programovatelný, min. 11 
minut 
Napájení: 200 to 240 VAC ± 10% nebo 
24Vdc 
Příkon: max. 1450 VA s chladicím 
modulem a otopem hadice 
Výstupy analog: max. 6 x 4-20 mA, aktivní 
COM: ModBus RTU 
Materiál skříně: plast/ocel 
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2  ks 1 Venkovní filtrační jednotka 
Keramický filtr s koncovkami, instalační 
sady, sací hadice, řídící jednotka s 
peristaltickým čerpadlem a elektronikou a 
výtlačnou hadicí. 
Keramický filtrační prvek o s jemností 0,1 
mikrometru. 
Peristaltické čerpadlo do analyzátoru s 
výkonem cca10ml/min. 
Ovládání 4 tlačítky – filtrace, zpětný chod 
pumpy (čištění) a profuk tlakovým 
vzduchem. 
Komunikace s analyzátorem pomocí 
Memosens protokolu. 
Zdvojené hadičky filtrátu pro případ 
poškození nebo ucpání. 

 

 

QIC224 Koncentrace pH na odtoku  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Převodník pro měření koncentrace pH 
Multiparametrový a multikanálový 
převodník a jednoduché PLC pro 
monitoring a řízení: 
pH/ORP, ovládání tlačítky a kolečkem, 
grafický displej. 
Vnitřní instalace na stěnu 
analyzátorového objektu 
Výstupy: 2x analog 4-20mA. 
Logování dat, slot pro SD kartu. 
Krytí: IP66+IP67, NEMA typ 4X. 
Napájení 230V AC 
Jazyk: CS 

 

2  ks 1 Senzor pro pH 
Ponorná sonda včetně příslušenství pro 
měření koncentrace pH.  
Princip měření:  
optický, luminiscenční s automatickou 
kalibrací a teplotní kompenzací, měřicí 
rozsah 0 - 10 pH, 0 - 40°C 

 

 

Q225 Automatický odběrák vzorků na odtoku  

Položka: MJ: Počet:: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Stacionární vzorkovač s chlazením 
Venkovní celoplastový (nerez) stacionární 
vzorkovač, 24 lahví o objemu 1L. 
Elektronika a kompresor s výparníkem. 
Vnitřní vyhřívání Peristaltický princip. 
Automatický proplach, integrovaná 
kontrola sací výšky a zalomení hadice. 
Grafický displej se zobrazováním textu a 
průběhem dat v čase. 
Odběr dle události, času a proporčně "C", 
programovatelný odběr 0,01…10L 
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Vstup pro průtokoměr, 2x analog, 2x 
digitální, alarmní relé. Paměť na 100 
programů 
Skříňová konstrukce, oddělený prostor pro 
láhve a elektroniku, 2 dveře. 
Ukládání provozních dat do vnitřní paměti 
s logováním teploty vzorkového prostoru 
s kapacitou, 150000 dat.  
Slot na SD kartu.  
100 programových módů odběrů s 
autodiagnostikou. 
Programovatelná teplota chlazení. 
Specifikace dle ISO5667 a USEPA pro 
sací výšku 8 m. 
MCERT atest. 
Lokalizované menu. 
Vzdálená komunikace a nastavení přes 
Modbus 

 

FIQ226 Měření průtoku na odtoku – Parshallův žlab P5  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Převodník pro měření průtoku Parshall 
32 bodová linearizace. 
SW: 
Včetně softwaru pro nastavení a 
diagnostiku 
Schválení pro prostředí bez nebezpečí 
výbuchu 
Aplikace:  
Průtok + totalizér + hladina + regulace 
vzorku + předprogramované OCM křivky 
průtoku 
Hlavice, materiál:  
Pro venkovní montáž PC, IP66, NEMA4x 
Ovládání:  
Podsvětlený displej + klávesnice 
Napájení: 90-253VAC 
Vstup hladiny: 1x ultrazvukový senzor 
Spínací výstup: 1x relé, SPDT, puls 
Kontinuální výstup: 1x 0/4-20mA HART 
Jazyk: CS 

MAX průtok 81,9 l/s 

2  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Použití: kapaliny, sypké látky. 
Materiál senzoru: PVDF. 
Měřicí rozsah:  
0-3 m (kapaliny), 0-1,2 m (sypké látky). 
Teplota: -40...80°C. 
Tlak: 4 bar abs. 
Blokovací vzdálenost: 7 cm. 
Krytí IP68. 
Samočisticí efekt membrány 

 

 

PIA227 Tlak provozní vody za AT stanicí  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 
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1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
0-10bar (1000kPa), přesnost +/-0,5% 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4-20mA 
krytí: IP68 

 

 

FIQ228 Průtok provozní vody za AT stanicí  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční průtokoměr DN100, PN10 
Kompaktní indukční průtokoměr, krytí 
P67, Médium: provozní vyčištěná vody, 
výstelka tvrdá guma, elektrody nerez, 
kompaktní provedení snímače a 
převodníku s displejem a klávesnicí 
Přesnost : +-0,5% z měřené hodnoty, 
výstupní signál 4 - 20 mA, aktivní, pulsní 
výstup 24Vss, pasivní - proteklé množství, 
stavový výstup 24Vss, pasivní - hlášení 
poruchy. COM: ModBus RTU  
Napájení 230VAC, 50Hz 

 

 

LIA301 Hladina v jímce přebytečného kalu  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
vč. držáku a ochranné stříšky 
výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

LA301 Hladina v jímce přebytečného kalu  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Plovákový snímač hladiny 
Kontaktní snímač hladiny 
s integrovaným kabelem 10m 
výstup: přepínací kontakt 230VAC/1A 
krytí: IP68 
Typ: Pro silně znečištěnou vodu 

 

 

LIA302 Hladina v jímce kalové vody - fugát  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ultrazvukový snímač hladiny 
Kompaktní snímač hladiny 0-8m bez 
displeje s možností doplnění 
připojení G1/2 (2)“ 
vč. držáku a ochranné stříšky 
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výstup: 4-20mA 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

LA302 Hladina v jímce kalové vody - fugát  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Plovákový snímač hladiny 
Kontaktní snímač hladiny 
s integrovaným kabelem 10m 
výstup: přepínací kontakt 230VAC/1A 
krytí: IP68 
Typ: Pro silně znečištěnou vodu 

 

 
 

FIQ303 Množství zahuštěného kalu do VN  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční průtokoměr DN65, PN10 
Kompaktní indukční průtokoměr, krytí 
P67, Médium: kal, výstelka tvrdá guma, 
elektrody nerez, kompaktní provedení 
snímače a převodníku s displejem a 
klávesnicí 
Přesnost : +-0,5% z měřené hodnoty, 
výstupní signál 4 - 20 mA, aktivní, pulsní 
výstup 24Vss, pasivní - proteklé množství, 
stavový výstup 24Vss, pasivní - hlášení 
poruchy. COM: ModBus RTU  
Napájení 230VAC, 50Hz 

 

 

FIQ304 Množství primárního kalu do VN  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční průtokoměr DN65, PN10 
Kompaktní indukční průtokoměr, krytí 
P67, Médium: kal, výstelka tvrdá guma, 
elektrody nerez, kompaktní provedení 
snímače a převodníku s displejem a 
klávesnicí 
Přesnost : +-0,5% z měřené hodnoty, 
výstupní signál 4 - 20 mA, aktivní, pulsní 
výstup 24Vss, pasivní - proteklé množství, 
stavový výstup 24Vss, pasivní - hlášení 
poruchy. COM: ModBus RTU  
Napájení 230VAC, 50Hz 

 

 

LIA305 Měření hladiny kalu č.1 ve VN  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 
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1  ks 1 Hydrostatické měření hladiny kalu 
Snímač relativního tlaku s keramickým 
senzorem 
Provedení pro ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 
Výstup: 4-20mA HART 
Displej, ovládání: Bez displeje, tlačítka na 
el. vložce 
Hlavice: hliník, průchodka M20, IP66/68 
NEMA4X/6P 
Rozsah senzoru: 1bar-100kPa-30psi 
přetlak, 
10m 
přetížitelnost: 18bar / 1.8MPa / 270psi 
Referenční přesnost: Standardní, +/- 
0,15% 
Kalibrace; jednotky: Upraveno (hladina); 
dle další specifikace strojní profese,  
Těsnění: FKM Viton 
Procesní připojení: Závit ISO228 G2, 
316L, čelní montáž 

 

 

LIA306 Měření hladiny kalu č.2 ve VN  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Hydrostatické měření hladiny kalu 
Snímač relativního tlaku s keramickým 
senzorem 
Provedení pro ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 
Výstup: 4-20mA HART 
Displej, ovládání: LCD displej, tlačítka na 
el. vložce 
Hlavice: hliník, průchodka M20, IP66/68 
NEMA4X/6P 
Rozsah senzoru: 1bar-100kPa-30psi 
přetlak, 
10m, přetížitelnost: 18bar / 1.8MPa / 
270psi 
Referenční přesnost: Standardní, +/- 
0,15% 
Kalibrace; jednotky: Upraveno (hladina); 
dle další specifikace strojní profese,  
Těsnění: FKM Viton 
Procesní připojení: Procesní připojení: 
DN80 PN10-40 B1, 316L příruba EN1092-
1 
Těsnění: FKM Viton 

 

 
 

TIA307 Měření teploty kalu ve VN  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
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0-60°C, délka vnořené části 
L=1.100,0mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

TIA308 Měření teploty kalu z VN do výměníku   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

TIA309 Měření teploty kalu z výměníku do VN   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

TIA310 Měření teploty topné vody z kotelny do výměníku   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 

TIA311 Měření teploty vratné vody z výměníku do kotelny   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
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napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

LA351 Hladina MIN prášk. flokulantu v násypce - zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční senzor 
 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 

LA352 Hladina MIN/MAX flokulant v nádrži - zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Vodivostní senzor 
 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 

LA361 Hladina MIN prášk. flokulantu v násypce - odvodnění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční senzor 
 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 

LA362 Hladina MIN/MAX flokulant v nádrži - odvodnění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Vodivostní senzor 
 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM4 

 

LIA355 Měření hladiny v zásobníku zahuštěného kalu  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Hydrostatické měření hladiny kalu 
Snímač relativního tlaku s keramickým 
senzorem 
Procesní připojení: G6/4“ 
Výstup: 4-20mA HART 
Rozsah senzoru: 0,1bar-10kPa-30psi 
přetlak, 
1m 
přetížitelnost: 18bar / 1.8MPa / 270psi 
Referenční přesnost: Standardní, +/- 
0,15% 
Kalibrace; jednotky: Upraveno (hladina); 
dle další specifikace strojní profese,  
Těsnění: FKM Viton 

Dodávka SŘTP včetně 
kabelu, montáže a 
zapojení do 3RM1 

 
 

PA3M1.
03 

Přetlaková ochrana vřetenového čerpadla 3M1.03 – 
zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 
bar, G 1/2“A, signál 4-20mA, 24 VDC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 
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PA3M1.
04 

Přetlaková ochrana vřetenového čerpadla 3M1.04 – 
zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 
bar, G 1/2“A, signál 4-20mA, 24 VDC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 

PA3M1.
07 

Přetlaková ochrana vřetenového čerpadla 3M1.07 – 
zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 
bar, G 1/2“A, signál 4-20mA, 24 VDC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 

PA3M1.
08 

Přetlaková ochrana vřetenového čerpadla 3M1.08 – 
zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 
bar, G 1/2“A, signál 4-20mA, 24 VDC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 

PA3M4.
04 

Přetlaková ochrana vřetenového čerpadla 3M4.04 – 
odvodnění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 
bar, G 1/2“A, signál 4-20mA, 24 VDC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM4 

 

PA3M4.
05 

Přetlaková ochrana vřetenového čerpadla 3M4.05 – 
odvodnění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 
bar, G 1/2“A, signál 4-20mA, 24 VDC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM4 

 

PA3M4.
07 

Přetlaková ochrana vřetenového čerpadla 3M4.07 – 
odvodnění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti přetlaku PR 20-1, 0-20 
bar, G 1/2“A, signál 4-20mA, 24 VDC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM4 

 

TSE3M
1.03 

Ochrana proti chodu na sucho vřetenového čerpadla 
3M1.03 – zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti chodu na sucho TSE 
basic 24V DC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 

TSE3M
1.04 

Ochrana proti chodu na sucho vřetenového čerpadla 
3M1.04 – zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 
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1  ks 1 Ochrana proti chodu na sucho TSE 
basic 24V DC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 

TSE3M
1.07 

Ochrana proti chodu na sucho vřetenového čerpadla 
3M1.07 – zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti chodu na sucho TSE 
basic 24V DC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 
 

TSE3M
1.08 

Ochrana proti chodu na sucho vřetenového čerpadla 
3M1.08 – zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti chodu na sucho TSE 
basic 24V DC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 

TSE3M
4.04 

Ochrana proti chodu na sucho vřetenového čerpadla 
3M4.04 – zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti chodu na sucho TSE 
basic 24V DC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM4 

 

TSE3M
4.05 

Ochrana proti chodu na sucho vřetenového čerpadla 
3M4.04 – zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti chodu na sucho TSE 
basic 24V DC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM4 

 

TSE3M
4.07 

Ochrana proti chodu na sucho vřetenového čerpadla 
3M4.07 – zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Ochrana proti chodu na sucho TSE 
basic 24V DC 

Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM4 

 

FIQ353 Množství přebytečného kalu k zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční průtokoměr – 4-20mA, impuls Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

 

FIQ354 Množství flokulantu k zahuštění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční průtokoměr – 4-20mA, impuls Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM1 

FIQ363 Množství vyhnilého kalu k odvodnění  
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Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční průtokoměr – 4-20mA, impuls Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM4 

 

FIQ364 Množství flokulantu k odvodnění  

Položka MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Indukční průtokoměr – 4-20mA, impuls Strojní dodávka, 
montáž a zapojení do 
3RM4 

 

 

PIA401 Tlak pracovního vzduchu pro pneuterminály  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
0-10bar (1000kPa), přesnost +/-0,5% 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

GIA402 Měření naplněnosti plynojemu  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Sestava pro měření naplněnosti 
1) Senzor snímání hladiny 5VDC 
Krytí a provedení: IP68 a ATEX II 1/2G Ex 
ia IIC T6 
 
2) Převodník s vyhodnocovací jednotkou 
Alfanumerický displej 
Analogový výstup 1x 4-20mA 
Binární výstup 4x 
Napájení: 230VAC 
Krytí IP65 
 
Vyhodnocovací jednotka umístěná na 
plošině vedle plynojemu 
 
Analogový signál o naplnění plynojemu je 
zaveden do řídícího systému, kde jsou 
vyhodnocovány 4 úrovně naplnění. 1-HAV. 
MAX, 2-PROVOZNÍ MAX., 3-PROVOZNÍ 
MIN., 4-HAV. MIN. Všechny úrovně 
naplnění jsou zobrazovány na OIP obsluze.  
Při dosažení HAV.MAX. hladiny naplnění je 
samočinně otevřen uzávěr pro přívod k 
hořáku a uveden do provozu hořák 

Strojní dodávka – 
příslušenství plynojemu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strojní montáž a 
nastavení, SŘTP 
montáž a zapojení 
kabelů 



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  144  
 

zbytkového plynu. Tato hladina naplnění je 
zároveň signalizována obsluze na OIP jako 
havárie.  
Při poklesu na PROVOZNÍ MAX. hladinu 
bude odstaven hořák zbytkového plynu. 
Tato hladina je signalizována obsluze, 
která provádí úkony, aby nedocházelo k 
naplnění na HV. MAX.  
Při HAV. MIN. hladině naplnění je 
samočinně uzavřen přívod bioplynu do 
spotřebiště a současně je blokován uzávěr 
odběru kalu z VN 3.08h 
Znovuotevření těchto armatur je možné 
pouze po zjištění příčin tohoto stavu a jejich 
odstranění obsluhou. Tento stav je na OIP 
signalizován jako havárie. 
Při dosažení PROVOZNÍ MIN. je zajištěna 
signalizace na OIP a obsluha provádí 
úkony, které zabrání poklesu na HAV. MIN. 
hladinu.  
 
 

 

LIA403 Měření výšky pěny ve VN  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Radar pro měření výšky pěny ve VN 
Bezkontaktní radar pro měření hladiny. 
Provedení: nejvyšší třída. 
Použití: kapaliny. 
Integrované zálohování dat. 
Schválení: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 
Ga/Gb 
Napájení; výstup: 2 vodič; 4-20mA HART 
Bez displeje, pomocí komunikace 
Hlavice: GT19 dvouprostorová, plastová 
PBT 
Elektrické připojení: 
Vývodka M20, IP66/68 NEMA4X/6P 
Anténa: Trychtýřová  
Těsnění: Viton, -40...200 °C 
Procesní připojení:  
DN150 PN16 B1, 316L příruba EN1092-1 
Namontované příslušenství: Přepěťová 
ochrana 
Namontované příslušenství:  
401-880mm prodloužení antény, 316L 
Příslušenství: Ochranná stříška 

 

 

PIA404 Tlak bioplynu na odběru z VN  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
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0-0,1bar (10kPa), přesnost +/-0,5% 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
Provedení: ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc, 
IP68 

 

PIA406 Tlak bioplynu na vstupu do zařízení úpravy bioplynu  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač tlaku 
Kompaktní snímač tlaku bez displeje 
Keramická membrána, kapacitní snímání 
Rozsah:  
0-0,1bar (10kPa), přesnost +/-0,5% 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
konektor ISO 4400, M16, IP65 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
Provedení a krytí: ATEX II 1/2G Ex ia IIC 
T6, IP68 

 

 

FIQ408 Měření množství bioplynu do hořáku  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Plynoměr pro bioplyn 
Přírubový axiální turbínový plynoměr 
DN80  pro svislou instalaci; magnetická 
spojka mechanického počítadla; 
usměrňovač proudění na vstupu; rozsah 
teploty plynu -10°C ÷ +60°C; přesnost 
měření ± 0,5%; 
Rozsah měření 0-100m3/h,  elektrické 
krytí plynoměru IP 67; včetně 
příslušenství 
Příslušenství: nízkofrekvenční snímač 
impulsů, olejová mazací pumpa 
Provedení: ATEX - II 1/2 G Ex ia IIC T5 c 
T6 

Součást strojní dodávky 

 

LIA409 Měření hladiny v zásobníku provozní vody v strojovně  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Kapacitní snímač  
Kapacitní snímač 5mm zapuštěný 
NAMUR IP67 
Napájecí napětí 8,2VDC 
Typ svorky – kabel modrá izolace 
Délka senzoru cca 73mm, dimenze M18, 
plast 
Spínací proud ≥2,1mm 
Spínací frekvence ≤0,1 kHz 
Maximální/minimální pracovní teplota: 
70°C až -25°C 
Provedení: ATEX - II 1/2 G Ex ia IIC T5 c 
T6 

Součást strojní 
dodávky,  montáže a 
nastavení polohy 
 
Profese SŘTP zajistí 
napojení návazností 
přes MX přechodovou 
skříňku s pravidly pro 
jiskrově bezpečné 
obvody – převodníky 
NAMUR/binární signál 
jsou mimo ATEX zónu 
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LIA410 
LIA411 
LIA412 

Měření hladiny MIN-STŘED-MAX ve vodní uzávěře 
 

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 3 Kapacitní snímač  
Kapacitní snímač 5mm zapuštěný 
NAMUR IP67 
Napájecí napětí 8,2VDC 
Typ svorky – kabel modrá izolace 
Délka senzoru cca 73mm, dimenze M18, 
plast 
Spínací proud ≥2,1mm 
Spínací frekvence ≤0,1 kHz 
Maximální/minimální pracovní teplota: 
70°C až -25°C 
Provedení: ATEX - II 1/2 G Ex ia IIC T5 c 
T6 

Součást strojní 
dodávky,  montáže a 
nastavení polohy 
 
Profese SŘTP zajistí 
napojení návazností 
přes MX přechodovou 
skříňku s pravidly pro 
jiskrově bezpečné 
obvody – převodníky 
NAMUR/binární signál 
jsou mimo ATEX zónu 

 

LIA413 
LIA414 

Měření hladiny MAX-MIN v odvodňovači trasy kotelna 
 

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 2 Kapacitní snímač  
Kapacitní snímač 5mm zapuštěný 
NAMUR IP67 
Napájecí napětí 8,2VDC 
Typ svorky – kabel modrá izolace 
Délka senzoru cca 73mm, dimenze M18, 
plast 
Spínací proud ≥2,1mm 
Spínací frekvence ≤0,1 kHz 
Maximální/minimální pracovní teplota: 
70°C až -25°C 
Provedení: ATEX - II 1/2 G Ex ia IIC T5 c 
T6 

Součást strojní 
dodávky,  montáže a 
nastavení polohy 
 
Profese SŘTP zajistí 
napojení návazností 
přes MX přechodovou 
skříňku s pravidly pro 
jiskrově bezpečné 
obvody – převodníky 
NAMUR/binární signál 
jsou mimo ATEX zónu 

 

LIA415 
LIA416 

Měření hladiny MAX-MIN v odvodňovači trasy hořák 
 

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 2 Kapacitní snímač  
Kapacitní snímač 5mm zapuštěný 
NAMUR IP67 
Napájecí napětí 8,2VDC 
Typ svorky – kabel modrá izolace 
Délka senzoru cca 73mm, dimenze M18, 
plast 
Spínací proud ≥2,1mm 
Spínací frekvence ≤0,1 kHz 

Součást strojní 
dodávky,  montáže a 
nastavení polohy 
 
Profese SŘTP zajistí 
napojení návazností 
přes MX přechodovou 
skříňku s pravidly pro 
jiskrově bezpečné 
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Maximální/minimální pracovní teplota: 
70°C až -25°C 
Provedení: ATEX - II 1/2 G Ex ia IIC T5 c 
T6 

obvody – převodníky 
NAMUR/binární signál 
jsou mimo ATEX zónu 

 

LA417 Hladina úkapové jímky ve strojovně plynojemu  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Plovákový snímač hladiny 
Kontaktní snímač hladiny s kabelem 10m 
NAMUR IP67 
Napájecí napětí 8,2VDC 
Typ svorky – kabel modrá izolace 
krytí: IP68 
Typ: Pro silně znečištěnou vodu 
Provedení: ATEX - II 1/2 G Ex ia IIC T5 c 
T6 

 
Profese SŘTP zajistí 
napojení návazností 
přes MX přechodovou 
skříňku s pravidly pro 
jiskrově bezpečné 
obvody – převodníky 
NAMUR/binární signál 
jsou mimo ATEX zónu 

 
 
 

QIA418 Měření úniku metanu č.1 CH4 ve strojovně plynojemu  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Detektor úniku metanu CH4 (bioplyn) 
Detektor výbušných plynů 
1x kontinuální výstup pasivní 4 až 20mA 
2x tranzistorový výstup:  
1.st. - výstraha 10% LEL 
2.st. - poplach  20% LEL 
Napájecí napětí 24VDC 
krytí: IP68 
Provedení: ATEX - II 3G Ex d ic IIC T5 Gc 

 
 
 
 
 
 
 

 

QIA419 Měření úniku metanu č.2 CH4 ve strojovně plynojemu  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Detektor úniku metanu CH4 (bioplyn) 
Detektor výbušných plynů 
1x kontinuální výstup pasivní 4 až 20mA 
2x tranzistorový výstup:  
1.st. - výstraha 10% LEL 
2.st. - poplach  20% LEL 
Napájecí napětí 24VDC 
krytí: IP68 
Provedení: ATEX - II 3G Ex d ic IIC T5 Gc 

 
 

 

TIA420 Měření prostorové teploty ve strojovně plynojemu   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Prostorový snímač s převodníkem 
Kompaktní snímač teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
-50°C až +50°C, nástěnné provedení 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA, 
krytí: IP68 
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Provedení: ATEX - II 2G Ex d IIC T6 
Ga/Gb 

 

FIQ452 Měření množství bioplynu do kotle  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Plynoměr pro bioplyn 
Přírubový axiální turbínový plynoměr 
DN50  pro svislou instalaci; magnetická 
spojka mechanického počítadla; 
usměrňovač proudění na vstupu; rozsah 
teploty plynu -10°C ÷ +60°C; přesnost 
měření ± 0,5%; 
Rozsah měření 0-100m3/h,  elektrické 
krytí plynoměru IP 67; včetně 
příslušenství 
Příslušenství: nízkofrekvenční snímač 
impulsů, olejová mazací pumpa,  
ATEX - II 1/2 G Ex ia IIC T5 c T6 

Součást strojní 
dodávky 
 
 
 
 
 
 
Profese SŘTP zajistí 
napojení návazností 
přes MX přechodovou 
skříňku 

FIQ453 Měření množství bioplynu do kogenerace  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Plynoměr pro bioplyn 
Přírubový axiální turbínový plynoměr 
DN50  pro svislou instalaci; magnetická 
spojka mechanického počítadla; 
usměrňovač proudění na vstupu; rozsah 
teploty plynu -10°C ÷ +60°C; přesnost 
měření ± 0,5%; 
Rozsah měření 0-100m3/h,  elektrické 
krytí plynoměru IP 67; včetně 
příslušenství 
Příslušenství: nízkofrekvenční snímač 
impulsů, olejová mazací pumpa 
Provedení: ATEX - II 1/2 G Ex ia IIC T5 c 
T6 

Součást strojní 
dodávky 
 
 
 
 
 
 
Profese SŘTP zajistí 
napojení návazností 
přes MX přechodovou 
skříňku 

 

TIA454 Měření teploty vratného okruhu do bioplynového kotle   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

 

TIA455 Měření teploty vratného okruhu do kogenerace   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
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0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 

TIA456 Měření teploty v hlavním topném rozdělovači   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 
 
 
 
 
 
 

TIA457 Měření teploty v hlavním topném sběrači  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 

PIA458 Tlak v topné soustavě  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Galvanický oddělovač  
Pasivní modul galvanického oddělení 
s HART přenosem 
Jednokanálové provedení 
Přenos energie pro napájení 
dvouvodičového převodníku 
Přesnost převodníku < 0,1% 
Vstup : pasivní 4.20mA, dvouvodič 
Výstup: 4-20mA, aktivní, dvouvodič 

Jedná se o informaci 
z podružné jednotky 
4RM9 – Zařízení pro 
úpravu vody topného 
systému. 
 
 
Dodávkově galvanický 
oddělovač nahrazuje 
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napájení: po vstupní proudové smyčce 4-
20mA 
krytí: IP20 – určeno pro vestavbu 

vlastní čidlo, které je již 
v soupravě 4RM9 – 
SŘTP instaluje a  
napojí kabelem do DT4 

 

TIA459 Měření teploty v distribučním topném rozdělovači   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 

TIA460 Měření teploty v distribučním topném sběrači   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 
 

TIA461 Měření teploty topné větve okruhu č.I - výměník   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 

TIA462 Měření teploty vratné větve okruhu č.I - výměník   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
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Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 

TIA463 Měření teploty topné větve okruhu č.II – vytápění VN   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 

TIA464 Měření teploty vratné větve okruhu č.II – vytápění VN   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní dodávky 

 
 
 

TIA465 
Měření teploty topné větve okruhu č.III – vytápění 
objekt   

Položka
: 

MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 Příslušenství  
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Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění Součást strojní 
dodávky 

 

TIA466 
Měření teploty vratné větve okruhu č.III – vytápění 
objekt   

Položka
: 

MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Snímač teploty s jímkou a převodníkem 
Výměnná vložka, kompaktní snímač 
teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
0-130°C, délka vnořené části L=80mm 
Procesní připojení: ISO228 G1/2, 17 248 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP68 

 

2  ks 1 
Příslušenství 
Návarek G1/2“ s vnitřním závitem, těsnění 

 
Součást strojní 
dodávky 

 
 
 

TIA469 Měření vnější teploty „sever“ - strojovna plynojemu   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Prostorový snímač s převodníkem 
Kompaktní snímač teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
-50°C až +50°C, nástěnné provedení 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP66 

 

 

TIA470 Měření vnitřní teploty - kotelna   

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Prostorový snímač s převodníkem 
Kompaktní snímač teploty bez displeje 
Rozsah vestavěného převodníku:  
-50°C až +50°C, nástěnné provedení 
výstup: 4-20mA, pasivní, dvouvodič 
napájení: po proudové smyčce 4…20mA 
krytí: IP66 

 

 

QIA471 Měření úniku metanu č.1 CH4 v kotelně  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Detektor úniku metanu CH4 (bioplyn) 
Detektor výbušných plynů 
1x kontinuální výstup pasivní 4 až 20mA 
2x tranzistorový výstup:  
1.st. - výstraha 10% LEL 
2.st. - poplach  20% LEL 
Napájecí napětí 24VDC 
krytí: IP68 
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QIA472 Měření úniku metanu č.2 CH4 v kotelně  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Detektor úniku metanu CH4 (bioplyn) 
Detektor výbušných plynů 
1x kontinuální výstup pasivní 4 až 20mA 
2x tranzistorový výstup:  
1.st. - výstraha 10% LEL 
2.st. - poplach  20% LEL 
Napájecí napětí 24VDC 
krytí: IP68 

 
 

 

QIA473 Měření úniku metanu č.1 CH4 v kotelně  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Detektor úniku metanu CH4 (bioplyn) 
Detektor výbušných plynů 
1x kontinuální výstup pasivní 4 až 20mA 
2x tranzistorový výstup:  
1.st. - výstraha 10% LEL, 2.st. - poplach  
20% LEL 
Napájecí napětí 24VDC, krytí: IP68 

 
 

 

QIA474 Měření úniku kysličníku uhelnatého č.1 CO v kotelně  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Sestava detektoru výskytu CO (oxid 
Uhlíku) 
Detektor koncentrace toxických plynů  
1x kontinuální výstup pasivní 4 až 20mA 
2x tranzistorový výstup:  
1.st. - výstraha 30ppm 
2.st. - poplach  90ppm 
Napájecí napětí 24VDC 
krytí: IP66 

 
 

QIA475 Měření úniku kysličníku uhelnatého č.2 CO v kotelně  

Položka: MJ: Počet: Popis: Poznámka: 

1  ks 1 Sestava detektoru výskytu CO (oxid 
Uhlíku) 
Detektor koncentrace toxických plynů  
1x kontinuální výstup pasivní 4 až 20mA 
2x tranzistorový výstup:  
1.st. - výstraha 30ppm 
2.st. - poplach  90ppm 
Napájecí napětí 24VDC 
krytí: IP66 

 
 

 

4.9.7. Vnější zemní kabelová instalace – zemní práce 

 
Vnějšími trasami v rámci se rozumí hlavní napájecí trasa mezi trasou napájení trafostanice TR01, 
dále mezi TR01 a RH a dále mezi RH a jednotlivými decentralizovanými rozvodnami. V rámci 
zemních kabelových tras jsou řešeny i návaznosti na jednotlivé technologické celky. 
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4.9.8. Vnitřní kabelová instalace 

 
Motorový rozvod zhotoven dle platných norem a předpisů. Jedná se zejména o ČSN 33 2000-4-
41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2000-5-52ed.2 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. V rámci 
instalace ČOV je provedena motorická instalace, zahrnující zejména napájecí rozvaděče, 
kompenzaci účiníku, kabelové napájecí a ovládací rozvody a technologické uzemnění zařízení. 
Je provedena nová motorická instalace, zahrnující zejména napájecí rozvaděče, kabelové 
napájecí a ovládací rozvody a technologické uzemnění zařízení. Kabelové rozvody pro 
motorickou instalaci jsou celoplastovými kabely. Napájecí kabely velkých průřezů jsou s 
hliníkovými nebo měděnými jádry, kabely menších průřezů a všechny ovládací jsou s měděnými 
jádry. Propojovací kabely na řídicí systém jsou součástí souboru SŘTP PS04. Kabely jsou 
uloženy pevně na povrchu na kabelových žlabech (roštech) s protikorozivní úpravou žárovým 
zinkováním, nebo v plastových korýtkách a trubkách. Veškeré kabelové přívody a vývody z 
rozvaděčů. Pro místní ovládání jsou osazeny u pohonů deblokační skříňky. Hlavní ochranná 
přípojnice vnitřního uzemnění je provedena z pozinkovaného pásku FeZn 120mm2 alternativně 
vodiči CY/CYA do 16mm2. Na hlavní ochrannou přípojnici jsou připojeny rozvaděče, softstartery, 
kostry el. zařízení, kovová potrubí, kovové konstrukční části, hlavní armatury konstrukcí apod.  
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5. POKYNY PRO PROVOZOVÁNÍ ČISTÍRNY - VŠEOBECNÁ 
ČÁST 

Provoz čistírny odpadních vod musí být zajišťován v souladu s platnými předpisy a provozním 
řádem tak, aby byl plynulý, bezpečný a hospodárný. 
 

5.1. Základní povinnosti provozovatele 

Provozovatel je povinen zajistit provoz zařízení ČOV ve vztahu k životnímu prostředí nebo zdraví 
pracovníků tak, aby nedošlo k přesáhnutí míry stanovené zvláštními předpisy: 

Likvidace odpadních vod 

o Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

o Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně 
znečištění vod 

o Vyhláška č. 254/2001 Sb., o ochraně jakosti podzemních a povrchových vod 

Likvidace pevných a kapalných odpadů 

o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

o Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) 

o Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
půdě 

o Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Ochrana ovzduší 

o Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), 
ve znění zákona č. 71/2000 Sb.  

Ochrana zdraví pracovníků 

o Zákon č. 372/2011 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Provozovatel ČOV  je povinen zajistit bezporuchový provoz čištění odpadních vod v souladu se 
zněním zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon). 

Obsluha ČOV podléhá přímo provozovateli. Instruktáž a zácvik, kterou zajišťuje provozovatel se 
provádí v plném rozsahu při nástupu každého nového pracovníka a obsahuje: 

o teoretické vysvětlení  konkrétní pracovní činnosti a požadavků bezpečnosti práce 

o praktickou ukázku správného postupu prací 

o přezkoušení, zda byla instruktáž správně pochopena 

o o každé instruktáži se provádí písemný záznam 

Provozovatel zodpovídá: 

o za správný a bezporuchový chod ČOV 
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o za dodržování technologických postupů čištění odpadních vod 

o za správnou funkci všech zařízení 

o za účinnost čištění přiváděných odpadních vod 

o za účinnou likvidaci vzniklých odpadů 

o za dodržování bezpečnostních předpisů a používání osobních ochranných pracovních 

prostředků 

o za pracovní disciplínu 

o za vedení provozního deníku, který musí obsahovat souhrn všech prováděných prací,  

o za základní údaje o periodické údržbě – plán údržby 

Provozovatel řídí: 

o provoz ČOV a rozhoduje o operativních zásazích v procesu čištění odpadních vod a  
likvidace kalů 

o vyhodnocení výsledků funkce ČOV 

o zpracování měsíčních výkazů a souhrnných hlášení a chodu a provozu ČOV 

o vedení evidence o spotřebě materiálů a sledování spotřeby elektrické energie 

Provozovatel zabezpečuje: 

o laboratorní sledování a kontrolu provozu ČOV 

o generální opravy zařízení 

o vykonání revize technologického zařízení ve smyslu provozně montážních předpisů 

o vykonání revize elektroinstalačního zařízení ve lhůtách podle ČSN 33 1500 

o materiál potřebný pro provoz ČOV 

o likvidaci odpadních hmot vzniklých v procesu čištění odpadních vod  

o periodické školení pracovníků 

o pravidelné zdravotní prohlídky pracovníků 

o plnění povinností, které přesahující pravomoci obsluhy ČOV, aby vypouštěná vyčištěná 
odpadní voda z ČOV byla v souladu s platným rozhodnutím vodohospodářského orgánu 

o vykonávání pravidelné kontroly na pracovišti ČOV 

5.2. Základní povinnosti obsluhy 

o zabezpečovat stálou a pravidelnou činnost všech zařízení čistírny 

o udržovat jednotlivá zařízení čistírny v bezporuchovém stavu 

o udržovat pořádek a čistotu na pracovišti 

o všechny nedostatky hlásit ihned nejbližšímu nadřízenému a učinit opatření k jejich  

odstranění 

o dodržovat provozní řád, předepsané technologické pokyny 

o dodržovat platné normy a předpisy 

o vykonávat příkazy svých nadřízených a kontrolních orgánů 
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o podrobně se seznámit s celým zařízením čistírny a dokumentace přístupné na čistírně 

o pečovat o hospodárnost provozu a o úsporu hmot a energie 

o vést řádně všechny potřebné provozní záznamy 

o nárokovat potřebné materiály (náhradní díly) pro provoz ČOV 

o dodržovat zásady bezpečnosti práce 

 

5.3. Základní provoz a údržba 

Čistírnu a čistírenské jednotky je nutno udržovat stále v řádném stavu tak, aby pracovaly bez 
poruch a co nejúčinněji, aby se stavba a vybavení čistírny mimořádně neopotřebovaly a aby je 
nepoškodily cizí osoby, účinek velkých vod, mrazy ap. Provozní závady musí být ihned 
odstraněny. Celé území čistírny se musí udržovat v pořádku a čistotě, zejména je nutno čelit 
obtížnému hmyzu a hlodavcům. Látky zachycené v čistírně se smějí uskladňovat výlučně na 
místech stanovených tímto řádem. 
Obsluhovatel čistírny musí zaručit v rámci své směny stálou a pravidelnou kontrolu a činnost 
všech čisticích zařízení, postarat se o volný průtok, jakož i bezpečné a nezávadné odvedení 
odpadních vod do recipientu. Musí zachovat veškeré zákonné předpisy a nařízení zdravotní, 
bezpečnostní a všeobecné. Provozní závady musí ihned odstraňovat, případně je nahlásit svému 
nadřízenému. 
Obsluhovatel je povinen podrobně se seznámit s celým zařízením čistírny a provozním řádem. 
Údržba zařízení zahrnuje údržbu zařízení dle průvodní dokumentace, čištění povrchu zařízení od 
usazených nečistot a v případě potřeby obnovování nátěru. 
Obsluha je povinna udržovat zařízení v dobrém stavu a čistotě a provádět kontrolu a údržbu 
zařízení v předepsaných termínech. 

5.4. Stanovení  počtu obsluhy 

5.4.1. Kvalifikace pracovníků 

Obsazení všech pracovišť musí odpovídat odborné kvalifikaci pracovníků, stanovené příslušnými 
kvalifikačními směrnicemi v odvětví vodního hospodářství. 
Každý nově přijatý pracovník přivedený na pracoviště, musí být před pracovním začleněním 
důkladně instruován a zacvičen v obsluze z hlediska správné funkce zařízení, bezpečnosti a 
hygieny práce. 

 
Obsluhovatel ČOV 
Je osoba poučená. Je to obsluha, která nemusí mít odborné znalosti, avšak musí být náležitě 
poučena a obeznámena s obsluhou a prací, kterou má vykonávat a je upozorněna na nebezpečí, 
které může v jednotlivých místech provozu vzniknout. 
Smí vykovávat jen práci, související s obsluhou provozu ČOV (kontrola činnosti zařízení, 
zapisování měřených údajů, čištění, mazání, úklid apod). 

 
Kvalifikovaní pracovníci (údržbáři, opraváři) 
Jsou obsluhy znalé. 

a) Vyučené v oboru elektro, strojním nebo instalatér vodovodu, zámečník apod. 
b) Absolventi nižší, resp. vyšší odborné školy oboru podle bodu a). 
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5.5. Provoz zařízení 

5.5.1.  PS 01 – mechanické čištění  

5.5.1.1. Pokyny pro spuštění, provoz a odstavení mechanického 
čištění 

Uvedení do provozu 

- Otevření uzávěru za odlehčovací komorou  

- spuštění linky hrubého předčištění do automatického režimu 

- otevření stavidel před a za česlemi 1.13, 1.14 

- otevření stavidla na nátoku do lapáku písku 1.18a 

- spuštění linky mechanického předčištění do automatického režimu (česle 1.11a, 1.12a 
dopravník 1.12b, lis na shrabky 1.11b) 

- spuštění kompresoru 1.17 

- spuštění separátoru písku do automatického provozu 

- spuštění shrabovacího zařízení UN (po naplnění UN) 

- spuštění zvyšovací ČS do automatického režimu 

- spuštění příslušných dávkovacích čerpadel síranu železitého 

Provoz 

- seřízení doby chodu a klidu strojních česlí 

- seřízení doby čeření a těžení lapáku písku 

- kontrola otáčení shrabovacího zařízení 

 

Odstavení z provozu 

Odstavení celého provozního souboru by během životnosti čistírny nemělo nastat, jinak by 
splašky odtékaly do recipientu pouze přes hrubé předčištění na obtoku. Odstavit však lze některé 
stroje, které mají náhradu (samočistící česle) nebo které neplní hlavní funkci (lis shrabků) 

 

Odstavení česlí 

- uzavřít stavidla před a za česlemi 

- odčerpat vodu v kanále přenosným čerpadlem 

- zablokovat spuštění česlí v aut. popř.  v ručním provozu 

 

 

Odstavení lapáku písku 

Odstavení z provozu je možné uzavřením stavidla na nátoku a odtoku z lapáku písku a otevření 
stavidla na obtoku 1.18B 

 
Odstavení  usazovací nádrže 
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Odstavení z provozu je krátkodobě možné pouze u strojního zařízení s tím, že se kal bude 
usazovat na dně. Doporučujeme proto i při poruše shrabovacího zařízení provádět pravidelné 
odkalování 
V případě provozní potřeby je možno odstavit UN uzavřením šoupátka na nátoku do UN a 
otevřením šoupátka na obtokovém potrubí 
 

5.5.1.2. Rozpis úkonů obsluhy s uvedením četnosti 

- každé 2 hodiny - kontrola přítoku, jemných  strojně stíraných česlí, dopravníku a lisu na 
shrabky, naplnění kontejnerů na shrabky  

   

- 1 x za den  - každé ráno v 7.00 hod ranní směna provede výměnu 24. lahví  

      odběráku vzorků 

- 1 x za měsíc   - kontrola úbytku výšky průřezu kluzných vodících lišt u bezhřídelových  

  Dopravníků 

- 1 x za 3 měsíce  - údržba šnekových dopravníků 

   - údržba separátoru písku 

- 1 x za ½ roku  - protáčení armatur do krajních poloh 

   - uvedení stavidel do chodu a kontrola pohybujících se součásti 

- 1 x za rok  - kontrola šnekových dopravníků 

   - kontrola lisu na shrabky 

   - mazání valivých uložení stavidel 

- podle potřeby  - čištění objektu a zajištění odvozu zachycených odpadních produktů 

  - po každém dešti    - vizuální odlehčovacího objektu 
 
 

5.5.2.  PS 02 Biologické čištění  

5.5.2.1. Pokyny pro spuštění, provoz a odstavení  

Uvedení do provozu 

- zprovoznění biologického stupně předpokládá uvedení do provozu, dmychadel, čerpací 
stanice vratného kalu a zahuštění kalu 

- napuštění aktivačních a dosazovacích nádrží  

- Po dosažení minimální hladiny v DEN 1 a 2 spuštění míchadel (2.01, 2.03) 

- otevření uzavíracích klapek na přívodu vzduchu do aktivace a regenerace kalu 

- spuštění dmýchadel aktivace do automatického v závislosti na QIC 205 

- postupné otevírání odvodňovacích ventilů u jednotlivých  provzdušňovacích roštů 

- po odvodnění tyto ventily uzavřít 
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- otevření příslušných armatur na výtlaku čerpadel  vratného kalu a nasměrování výtlaku 
kalu do nádrže DEN 1  

- Spuštění čerpadel interní recirkulace (2.15) 

- zavodnění výtlačného potrubí čerpadel vratného a přebytečného  kalu  

- zprovoznění měření průtoku v měrném žlabu na  odtoku z ČOV do recipientu 

- spuštění strojního zařízení dosazovací nádrže  

- spuštění čerpadel vratného kalu 

- po dosažení požadované koncentrace kalu v aktivaci se spustí odběr přebytečného kalu 
do automatického režimu 

- seřídit odběry přebytečného kalu, čerpadel vratného kalu a čerpadel podlahových vod 
příslušnými  armaturami na výtlacích těchto čerpadel. 

 

Odstavení linky aktivace z provozu  

- zahrazení přítoku do aktivace uzavřením šoupátek na odtoku z rozdělovacího objektu 

- vypnutí čerpadel vratného kalu 

- odstavení míchadel v DEN 1, 2  

- odstavení strojního zařízení dosazovací nádrže 

- vypnutí příslušného čerpadla interní recirkulace 

- vypnutí dmychadel 

 

Provoz 

Popis biologického čištění 

 
Biologické čištění odpadní vody je založeno na schopnosti mikroorganismů rozkládat a postupně 
mineralizovat přítomné organické látky. Technologie aerobního čištění vyžaduje pro optimální 
funkci pokud možno optimální podmínky. Vedle teploty a hodnoty pH jde především o dostatek 
rozpuštěného kyslíku, ale také o vyvážení nutričními prvky odpadní vody. 
Teplota odpadní vody ovlivňuje primární kinetiku růstu mikroorganismů aktivovaného kalu a tedy 
výrazně především reakční rychlost rozkladu organických látek, tzn. rychlost procesu čištění. Pro 
praktický provoz čistírny odpadních vod a činnost její obsluhy to má důležitý dopad především 
pro období zapracování biologického stupně, tedy nárust koncentrace aktivovaného kalu do 
provozní hodnoty. 
S rostoucí teplotou odpadní vody se zvyšuje růstová rychlost mikroorganismů aktivovaného kalu. 
V praxi to tedy znamená, že v letním období je možno dosáhnout provozní koncentrace 
aktivovaného kalu již během dvou týdnů, v chladném období však může být dostatečná doba k 
zapracování aktivace tři až čtyři týdny. 

 
Další důležitou podmínkou správné funkce biologického čištění je nepřítomnost látek, které brání 
průběhu biochemických reakcí (inhibitory aktivace) a toxických látek, které likvidují biocenózu 
aktivovaného kalu. 
 
Základní pojmy 
Redukce organických látek je prováděna pomocí aktivovaného kalu. 
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Aktivovaným kalem nazýváme směsnou kulturu mikroorganismů. V aktivovaném kalu se vyskytují 
bakterie, nitrifikační bakterie, denitrifikační bakterie, vyšší organismy, prvoci, vláknité 
mikroorganismy. 
V aktivační nádrži mikroorganismy přítomné v aktivovaném kalu odstraňují znečištění z přitékající 
odpadní vody. Aktivovaný kal je zde střídavě vystavován anoxickým a oxickým podmínkám. Při 
oxických podmínkách v aktivační nádrži se odstraňuje organické znečištění a zároveň zde 
probíhá nitrifikace, při které se oxiduje amoniakální dusík na dusitany a  dusičnany. Při anoxických 
podmínkách probíhá denitrifikace, při které se redukují dusitany a dusičnany na plynný dusík při 
současné spotřebě organického znečištění. 

 
Kalový index (ml/g) je definován jako podíl objemu kalu po 30-ti minutové sedimentaci v ml/l a 
jeho sušiny v g/l podle vzorce: 
 
 Vk 

KI =  -------  ml/g 
 X 
 

Vk - objem aktivovaného kalu po 30`sedimentaci ml/l 

X - koncentrace sušiny aktivovaného kalu g/l 
 

Kalový index je měřítkem sedimentačních vlastností kalu. Hodnota kalového indexu je 
určena strukturou vloček. Podle jeho velikosti se rozlišuje aktivovaný kal: 
 

KI  100 ml/g – normální 
KI = 100 – 200 ml/g – lehký 

KI  200 ml/g – zbytnělý (vzplývání kalu) 
 
 Pro splaškové odpadní vody se hodnota kalového indexu KI pohybuje okolo 100 mg/l.  

Pro stanovení sedimentu (Vk) se odebere 1 litr aktivační směsi do skleněného válce a 
výška sedimentu se odečte po 30 minutách (zjistí se objem kalu v 1 litru odebraného vzorku). Pak 
se kal ve válci rozmíchá a z tohoto vzorku se v laboratoři stanoví provozní koncentrace sušiny 
kalu v aktivační směsi. 
 
Stáří kalu je velmi důležitou hodnotou pro sledování provozu biologického stupně, která dává 
obraz o rychlosti tvorby aktivovaného kalu. Stáří kalu je definováno jako podíl hmotnosti sušin 
kalu v aktivačním systému v kg a kalu odebraného za 1 den v kg/d (přebytečný kal + nerozpuštěné 
látky uniklé z ČOV v odpadní vodě). Stáří kalu představuje dobu, za kterou dojde k obměně 
aktivovaného kalu v aktivaci. 
Jinou koncentraci kalu dosáhneme pouze změnou stáří kalu, tedy změnou odkalování 
přebytečného kalu. Snížením odkalování se sice dosáhne zvýšení koncentrace kalu v aktivační 
nádrži, zároveň však také zvýšíme hodnotu stáří kalu, přičemž klesá jeho aktivita (počet živých 
buněk) a tudíž nám tento zásah do systému ještě nemusí přinést požadovaný efekt. Znamená to, 
že zvyšování koncentrace aktivovaného kalu nad určitou optimální provozní hodnotu není účelné. 

 
Nitrifikace je biologické odstraňování anorganického dusíku, které spočívá v biochemické oxidaci 
amoniakálního a organického dusíku na dusitany a dusičnany.  
 
 2 NH3 + 3 O2  = 2 HNO2 + 2 H2O                               
 2 HNO2  + O2  = 2 HNO3       
 
Denitrifikace je biologické odstraňování dusitanů a dusičnanů biochemickou redukcí na plynný 
dusík za anoxických podmínek. Redukci dusitanů a dusičnanů popisují následující rovnice: 
 

NO3
-  + 2 H+  + 2 e-  = NO2

- + H2O                               
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2 NO2
-  + 8 H+  + 6 e-

  = N2  + 6 H2O           
 
Dělení čistírenských procesů podle hladiny oxidačně-redukčních potenciálů 
S rozvojem procesů nitrifikace a denitrifikace vznikla potřeba detailnějšího dělení biologických 
procesů. Původní aerobní oblast se v současném názvosloví označuje jako oxická (kyslíkatá). 
Probíhají v ní pochody oxidace organických látek a nitrifikace. Rozpuštěný kyslík je konečným 
akceptorem elektronů. Oxická oblast je při hodnotách oxidačně-redukčních (redoxních) 
potenciálů nad  +50 mV. 
 
Oblast, v níž se hodnoty redoxních   potenciálů pohybují v rozmezí od –50 do +50 mV se nazývá 
oblastí „anoxickou“ (bezkyslíkatou) a probíhá v ní denitrifikace. Rozpuštěný kyslík není přítomen, 
v roztoku jsou však dusičnany a dusitany. Dusičnanový a dusitanový dusík slouží jako konečný 
akceptor elektronů. Pochody depolymerace polyfosfátů a desulfatace zde probíhají jenom v 
nepatrné míře.  
 
V anaerobní oblasti není přítomen rozpuštěný kyslík ani dusičnany a dusitany. Charakteristické 
hodnoty redoxních potenciálů jsou pod – 50 mV. V tomto prostředí probíhá depolymerace 
polyfosfátů při biologickém odstraňování fosforu. 
 
Výpočet základních technologických parametrů aktivace: 

Doba zdržení    T = V/Q0 (h) 

POZOR - v době zdržení odpadní vody není započítána recirkulace vratného kalu. Při započítání 
průtoku vratného kalu již jde o dobu zdržení směsi - odlišná hodnota !! 

Doba zdržení směsi   Ts = V/(Q0 + Qr) (h) 

Recirkulační poměr   r = Qr/Q0 (-) 

    ev.  R = r.100 = (Qr/Q0).100 (%) 

Látkové zatížení nádrže  L0 = (Q0.S0)/V   (kg/(m3.d)) 

Zatížení kalu    Lk = (Q0.S0)/(V.X)  (kg/(kg.d)) 

    nebo  Lk = L0/X 

Stáří kalu    A = mx/(mx)PK (d) 

Kalový index    KI = Vx30/X (ml/g) 

Účinnost čištění na BSK5  E = 100.(S0 - S2)/S0 (%) 

Stejným způsobem lze vypočítat účinnost čištění v hodnotách CHSK-Cr, nerozpuštěné látky atd. 
pokud do vzorce dosadíme patřičné hodnoty těchto stanovení. 

V  - objem aktivační nádrže m3 

Q0  - přítok odpadní vody na čistírnu m3/d 

Qr  - průtok (recirkulace) vratného kalu m3/d 

S0  - koncentrace substrátu v odpadní vodě (BSK5) mg/l = g/m3 

S2  - koncentrace substrátu ve vyčištěné vodě mg/l = g/m3 

X  - koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci g/l = kg/m3 

mx  - hmotnost aktivovaného kalu v aktivaci kg 

(mx)PK - hmotnost sušiny odebraného kalu (přebytečného kalu) ze systému kg/d 

Vx30  - objem aktiv. kalu po 30 min. sedimentaci ml/l 
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Zapracování aktivačních linek  
 
Zapracování aktivační linky se provádí pouze v případě havárie nebo pokud je aktivační linka 
odstavena z důvodu opravy. Pro urychlené zapracování aktivace se buď doveze  patřičné 
množství aktivovaného kalu z jiné ČOV nebo  se použije aktivovaný kal ze zbývajících linek, které 
zůstaly v provozu. Nejdříve je nutno přivést aktivaci do nitrifikačního procesu a pak teprve lze 
přistoupit k denitrifikaci. 
 
Zabíhání nitrifikace 
 
1.  Veškerá OV mechanickém předčištění je přiváděna do aktivace do sekcí pro biologické 

odstraňování fosforu (DEN1 a DEN2) 
2. Pustí se míchadla v nádržích DEN1 a DEN2 
3. Začne se provzdušňovat nitrifikační nádrž 
4. Zahájí se recirkulace kalu z dosazovacích nádrží. Recirkulovaný kal bude z dosazovací 

nádrže čerpán do DEN 1. Čerpadla vnitřní (interní) recirkulace jsou po celou dobu 
zabíhání aktivace a nabíhání fáze nitrifikace zastavena. 

7.  Recirkulace kalu se doporučuje na úrovni 75 % nominálního průtoku Q24 
8. Při zabíhání aktivace může koncentrace kyslíku v N  přesáhnout i 3 mg/l. Vyšší koncentrace 

kyslíku negativně neovlivní proces zabíhání, pouze nepříznivě ovlivňuje ekonomiku provozu. 
9. Z nové aktivace se po dobu zabíhání neodebírá žádný přebytečný kal. S odkalování se začne 

až koncentrace kalu v aktivaci dosáhne cca 2,0 kg.m-3. Optimální koncentrace kalu v aktivaci 
2,5 – 3,0 kg.m-3 (předpokládaná provozní hodnota 2,75 kg.m-3). 

10. Aktivace je schopna ve velmi krátké době odstraňování uhlíkatého znečištění tj. projeví se 
nárůst účinnosti v ukazateli BSK5 a CHSK-Cr. Dosažení dostatečného počtu nitrifikačních 
bakterií zpravidla trvá cca 1 měsíc. Při zabíhání nitrifikačního procesu dochází k poklesu 
koncentrace amonných iontů v důsledku jejich oxidace na dusičnany, které narůstají.  

 
 
Podmínky nitrifikace: 

- koncentrace rozpuštěného kyslíku O2, doporučuje se udržovat v nitrifikačních nádržích 
aktivace v rozmezí hodnot 1,5 - 3,0 mg/l, v průměru 2,0 mg/l.  

- nižší koncentrace rozpuštěného kyslíku mohou mít za následek hromadění dusitanů ve 
vodě a zpomalení procesu nitrifikace 

- hodnota pH,  optimální hodnoty jsou 7,5 - 8,5  

- maximální přípustné rozmezí hodnot pH, kdy však již v krajních polohách může docházet 
k částečné inhibici nitrifikace je 6,5 - 9,0 

- v případě, že dojde k poklesu hodnoty pH v nitrifikačních nádržích pod 7,0 je nutno 

provádět pravidelnou kontrolu hodnot pH v nitrifikačních nádržích aktivace  

- snižování hodnoty pH v nitrifikačních nádržích hrozí, pokud vstupní hodnoty amonných 
iontů NH4

+ v surové splaškové odpadní vodě dosahují vyšších hodnot  (např. 80 mg/l a 
více) a kdy koncentrace dusičnanů NO3

- ve  vodě stoupnou na hodnoty okolo 100 mg/l  

- pokles hodnot pH v nitrifikačních nádržích aktivace je způsobován vznikem volné kyseliny 
dusičné (při oxidaci amonných iontů na dusičnanové), která pak okyseluje vodu 

- při poklesu pH na hodnoty pod 6,5 je nutno okamžitě zahájit dávkování neutralizačního 
činidla - vápenného hydrátu, hydroxidu sodného nebo uhličitanu sodného (sody) ve formě 

3 - 10 %-ních roztoků 

- s tím částečně i souvisí požadavek nutné minimální zbytkové alkality ve vyčištěné odpadní 
vodě 
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- složení odpadní vody, nitrifikační bakterie jsou citlivé na celou řadu organických a 
anorganických látek. Z anorganických látek jsou to především těžké kovy a neiontové 
formy amoniaku NH3 a kyseliny dusičné HNO3. Z organických látek vykazují inhibiční vliv 
ty, které mají v molekule síru a dusík např. merkaptobenzothiazol, thiomočovina, 
alylthiomočovina a pod. 

- účinnost nitrifikace, obecně platí, že účinnost procesu nitrifikace 90 % a vyšší se dá 
dosáhnout u odpadních vod při zatížení kalu pod hodnotu 0,15 kg/(kg.d) a stáří kalu 
větším než 7 dnů     

 

Zabíhání procesu denitrifikace 

Po dosažení koncentrace dusičnanů na odtoku z ČOV vyšší než 50 mg/l, lze zahájit proces 

denitrifikace. V tuto dobu by již koncentrace amonných iontů měla být nižší než 5 mg/l 

1. Zapne se interní recirkulace, velikost interní recirkulace akt. směsi mezi reaktory N a D je na 
úrovni 150 % Q24 

2. Je nutno sledovat koncentraci rozpuštěného kyslíku v nitrifikační nádrži. V nitrifikačních 

nádržích by konc. kyslíku neměla překročit 3 mg/l, optimum 2 mg/l. 

3. Koncentrace kyslíku v denitrifikačních nádržích max. 0,5 mg/l 

Podmínky denitrifikace 
Max.  poměry znečištění na vstupu do aktivace pro dobrý průběh denitrifikace a biologické 
odstranění fosforu: 
 

N-NH4
+ : BSK5 =   0,1 

Nc : BSK5          =   0,25 
Pc  : BSK5          = 0,03  

 
- zdroj organického dusíku, jako substrát pro denitrifikaci mohou sloužit prakticky všechny 

lehce rozložitelné organické látky. V případě, že se jako zdroj uhlíku využívá odpadní 

voda, je na odstranění 1 g  N-NO3- potřebné použít 2 - 3 g BSK5 

- teplota, optimální teplota pro denitrifikaci je 20 - 30 °C. Při poklesu teploty pod  10 °C 
prakticky denitrifikace ustává 

- hodnota pH, rozmezí doporučovaných hodnot pH je 7,0 - 9,0    

- koncentrace rozpuštěného kyslíku O2, vyšší koncentrace rozpuštěného kyslíku brání 
využití NO3

-, jako konečného akceptoru elektronů 

- optimální koncentrace rozpuštěného kyslíku je 0,0 - 0,2 mg/l 

- hraniční koncentrace pro proces denitrifikace se považuje maximální hodnota 0,5 mg/l 

 
Regenerátor kalu 
 
Regenerátor kalu jak již sám název napovídá slouží k regeneraci kalu. Do regenerátoru je rovněž 
přepouštěna část surových odpadních vod RO1. 
V regenerátoru dochází především k odstranění organických látek, které jsou na kal nasorbovány 
a k rozkladu naakumulovaného substrátu.  
  
 
Biologické odstraňování fosforu 
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Aktivace je navržena a vybavena zařízením tak, aby byl možný proces biologického odstraňování 
fosforu. Střídáním anaerobních, anoxických a oxických podmínek v aktivaci se dosáhne zvýšené 
akumulace fosforu do aktivovaného kalu.    
 
Základní podmínky procesu: 
 

- anaerobní prostředí v nádrži pro biologické odstranění P 
- dostatek lehce odbouratelného substrátu  
- doba kontaktu v nádrži 1–3 h 

 
Lehce odbouratelný substrát je tvořen především mastnými kyselinami. Doporučený poměr 
znečištění pro odstranění fosforu = CHSK : Pc =  8 (±3) : 1 
 
Pro denitrifikaci CHSK : N-NO3 =  7 : 1 
 
Aby bylo zajištěno anaerobní prostředí je nutno přivádět regenerovaný kal z regenerátoru s min. 
koncentraci rozpuštěného kyslíku (max. 0,5 mg/l). Proto vzniká požadavek, aby konc. kyslíku v 
oxické části regenerátoru nepřekročila 2 mg/l.   
 
Požadovaná koncentrace kyslíku v nádrži P = 0,00 mg/l.   
       
Redox potenciál v nádrži by měl být nižší než –50 mV. 
 
Významnou roli při biologickém odstraňování fosforu hraje teplota. V zimním období hrozí 
nebezpečí, že z důvodu nízké teploty OV  poběží tento proces s nízkou účinností, a bude nutno 
aplikovat chemické srážení. 
 
Chemické srážení fosforu 
 
Převážná část fosforu z odpadní vody by měla být spotřebovávána při tvorbě přebytečného kalu. 
Zároveň jsou na ČOV vytvořeny podmínky, aby docházelo ke zvýšené koncentraci fosforu v 
buňce aktivovaného kalu.  Obvykle přebytečný kal obsahuje 2–3 % fosforu, u kalu se zvýšeným 
biologickým odstaňováním fosforu může koncentrace fosforu kolísat od 4 do 8 %.  
 
Účinnost odstraňování fosforu biologickou cestou je vysoce závislé na dostatku lehce 
odbouratelného substrátu. Pokud by v OV byl nedostatek substrátu, hrozí nebezpečí, že 
koncentrace fosforu na odtoku z biologického stupně bude vyšší než požadovaných 2 mg/l.  
Pokud bude koncentrace fosforu po biologickém odstraňování vyšší než 2 mg/l, bude nutno 
přistoupit k chemickému srážení. Bylo navrženo chemické srážení pomocí síranu železitého Viz. 
následující rovnice: 
 
Fe2(SO4)3 + 2 Na3PO4 = 2 FePO4 + 3 Na2SO4                                       
 
Vzniklý fosforečnan železitý představuje nerozpustnou sraženinu. 
 
Síran železitý se dodává jako 41 % roztok pod obchodním názvem PIX 113. Vzhledem ke 
skutečnosti, že PIX 113 může obsahovat volnou kyselinu sírovou  (pH cca 1) je nutné při 
manipulaci s ním používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. 
 
 
 
Odstraňování přebytečného biologického kalu 
Odstraňování přebytečného kalu z aktivace  představuje hlavní způsob, kterým se řídí stáří kalu 
v aktivaci. Staří kalu je rozhodující veličina, která ovlivňuje účinnost nitrifikace a denitrifikace a 
zároveň i výrazně ovlivňuje sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu. 
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Doporučené stáří kalu pro provoz aktivace                             10–12 dnů 
 
Pokud bude stáří kalu nižší, hrozí nebezpečí nižší účinnosti nirifikačního a denitrifikačního 
procesu. Naopak při vysokém stáří kalu zpravidla dochází ke zvýšenému výskytu nežádoucích 
mikroorganismů v kalu (např. Microthrix parvicella), což se projevuje vysokými kalovými indexy a 
tvorbou biologických pěn. 
 
 
Přebytečný kal je odebírán z výtlačného potrubí vratného kalu (uzavření klapky na výtlačném 
potrubí vratného kalu) do  uskladňovací nádrže  
 

PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ 
 
Hlavní poruchy ve strojní části čistírny: 
 

Při poruše technologického zařízení je nutné zařízení vyřadit z provozu a zajistit jeho opravu.  

Při poruše čerpadla vratného kalu, čerpadla interní recirkulace se nefunkční čerpadlo nahradí 
skladovou rezervou. 
Porucha chodu dmychadel, odstavení aeračního systému: 
Při odstavení systému je  nutné chránit aerační elementy před UV zářením (min. 15 cm vody nad 
horní hladinou elementů). 
Aerační systém musí být zajištěn proti mechanickému poškození a zamrznutí. 
Po znovuuvedení do provozu je potřeba odvodnit aerační rošt a pokračovat v provozu. 
 
 
Poruchy aeračního systému: 

Problémy Možné příčiny Řešení 

Nestejnoměrné 
provzdušňování 
aktivační nádrže 

Biologický nárůst na 
membránách 

Na odstranění biologického nárůstu na elementech je 
nutno minimálně 5x zastavit provzdušňování roštu 
(viz měsíční obsluha). 

Průnik vody do 
systému 

Odvodnit aerační systém. 

Hromadění kalu 
nebo písku v 
aktivaci 

Zvýšit intenzitu aerace - pozor na maximálně 
povolenou zátěž elementu. Vyčerpat a vyčistit nádrž. 

Na hladině jsou 
velké bubliny, 
poklesla 
koncentrace 
kyslíku 

Biologický nárůst na 
membránách 

Na odstranění biologického nárůstu na elementech je 
nutno minimálně 5x zastavit provzdušňování roštu 
(viz měsíční obsluha). 

Poškození 
membrány 
elementu 

Nutná kontrola, případně výměna. Volat servis. 

Zvýšila se 
tlaková ztráta 
systému, klesla 
koncentrace 
kyslíku 

Chemické ucpání ze 
strany vody - 
průmyslové vody 

Na odstranění ucpání membrán solemi Ca2+ lze do 
přiváděného vzduchu přidávat 15 % kyselinu octovou 
v dávce 0,5 ml/m3 jeden den v týdnu. Nutná kontrola 
membrán, případně výměna. Volat servis. 

Ucpání ze strany 
vzduchu 

Prověřit zda se do potrubí nedostal pevný materiál - 
skelná vata, textilie aj. Nutná kontrola. Volat servis. 

 
 
Hlavní poruchy v technologii čištění: 
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Během provozu čistírny odpadních vod může dojít nejčastěji k těmto závadám : 
 

- nízká účinnost nitrifikace 
- nízká účinnost denitrifikace 
- zastavení aerace a dodávky vzduchu 
- vznik hnilobných míst 
- vzplývání kalu 
- kalný odtok 
- pěnění obsahu nádrží 
- vyplavování kalu v koláčích na hladinu dosazovací nádrže 
- strhávání kalových vloček do odtoku 
- havarijní znečištění přitékající na ČOV 
- zbytnělý aktivovaný kal 

 

Nízká účinnost nitrifikace 

- nedostatek kyslíku v aktivaci v důsledku velmi vysokého znečištění na vstupu aktivace – 
vysoké BSK5  na přítoku 

- nedostatek kyslíku v aktivaci v důsledku vyšší teploty odpadních vod. S teplotou klesá 
množství rozpuštěného kyslíku ve vodě. 

- nízká koncentrace sušiny aktivovaného kalu v aktivaci – méně než 2 g/l 

- pH je nižší než 6 a vyšší než 9,5 

- nedostatek fosforu  -  není splněna podmínka BSK5 : P = 100 : 1 

- nízké stáří kalu (méně než 6 dnů), optimum 8–12 

- nízká doba kontaktu v nitrifikaci. Doba kontaktu musí být min. 1,5 h. 

- nízká teplota odpadní vody. Při teplotě odpadní pod +10 °C se snižuje rychlost nitrifikace 
(zimní období). Vliv nízkých teplot na nitrifikaci lze částečně kompenzovat   zvýšenou 
hodnotou stáří kalu – zvýšením koncentrace kalu v nitrifikaci. 

- nízká koncentrace nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu jako důsledek limitace jejich 
růstu substrátem. Tento problém lze řešit pomocí tzv. bioaugmentace, čili zvýšením 
koncentrace nitrifikačních bakterií jejich kultivací přímo v systému (nutný dodatečný 
zdroj dusíku). U městských ČOV to může být kalová voda, která je dávkována přímo do 
regenerátoru. 

- působení inhibitorů nitrifikace  

- únik nitrifikačních mikroorganismů. K udržení v systému nitrifikační mikroorganismy 
vyžadují možnost přisednutí na pevné podklady. Proto je snaha o vytvoření velkých 
kompaktních vloček, které by nahrazovaly pevný podklad. Pokud takové vločky v 
aktivovaném kalu nejsou (např. zbytněly kal s otevřenými, difuzními vločkami), 
nitrifikační bakterie se v daném aktivačním systému udrží jen velmi obtížně.  

 

Nízká účinnost denitrifikace 

Denitrifikace běží dobře, pokud koncentrace N-NO3 na odtoku z denitrifikační nádrže je nižší než 
2 mg/l. Pokud se této koncentrace nedosahuje, příčiny nízké účinnosti denitrifikace mohou být: 

- nedostatečně probíhá nitrifikace 

- koncentrace kyslíku v nádrži je vyšší než 0,5 mg/l. Jakýkoliv vnos kyslíku do denitrifikace 
znamená zpomalení a zhoršení účinnosti tohoto procesu. V denitrifikační nádrži často 
vzniká na hladině vrstva pěny, způsobená flotací vznikajícím dusíkem a přítomností 



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  168  
 

některých vláknitých mikroorganismů. Pokud tato pěna neuniká z nádrže do okolí, není 
nutné ji nijak intenzivně odstraňovat, neboť zabraňuje přestupu kyslíku hladinou do 
denitrifikační nádrže. 

- nedostatek lehce rozložitelného substrátu. Lehce rozložitelný substrát slouží jako donor 
elektronů pro redukci dusičnanového dusíku. Nutno dávkovat substrát do denitrifikace 
(např. řízeně kalovou vodu). Poměr  NC/BSK5 v odpadních vodách by neměl překročit 
0,25. 

- nízká vnitřní recirkulace – zvýší se na max. 

- nevhodné pH – pH je nižší než 6 a vyšší než 9,5 

- nedostatek fosforu 

- redox potenciál je vyšší než +0,2 V 
 

 
Zastavení aerace a dodávky vzduchu 
Tato závada může vzniknout při výpadku elektrické energie nebo totální poruše aeračního 
zařízení. Čistírna zůstane po celou dobu v klidu a je tudíž nutné při déle trvající poruše odstavit 
objekt z provozu. Odstavení aerace v aktivačních nádržích může mít za následek snížení aktivity 
aktivovaného kalu v důsledku nastolení anaerobních podmínek.  
Netrvá-li oprava déle než 8 hodin, je možné po odstranění poruchy provoz normálně spustit. 
Jelikož byla zastavena i recirkulace kalu, doporučuje se před opětovným spuštěním odčerpat 
větší část kalu z dosazovacích nádrží.  
Po dlouhodobém výpadku v trvání větším než 8 hodin bude nutné nátok na aktivaci uzavřít a 
okamžitě začít s provzdušňováním nádrží. ČOV bude provozována v automatickém režimu, ale 
přívod odpadních vod do aktivace bude uzavřen. Po šesti hodinách aerace bude nutné odebrat 
vzorek a prověřit kvalitu odebraného aktivovaného kalu v laboratoři. Ukáže-li se že 
mikroorganismy jsou dostatečně aktivní, bude možné otevřít přítok odpadních vod do aktivace. 
V opačném případě bude nutné proces zapracovat.  

 
Hnilobná místa 
V aktivačních nebo dosazovací nádrži se může případně v mrtvých prostorech usazovat 
aktivovaný kal, který při nedostatku kyslíku rychle přechází do anaerobních podmínek a zahnívá. 
Hnilobné produkty jsou pro recirkulovaný kal toxické v důsledku sirovodíku, vznikajícího při 
anaerobních pochodech. Hnilobná místa se projevují vyplavováním koláčů hnilobného kalu na 
hladinu nádrže.  
Zahnilý kal se pozná podle toho, že má tmavošedou až černou barvu, zatímco zdravý kal je světle 
hnědošedý. Zjištěná hnilobná místa se musí důkladně vyčistit, kal z těchto míst pravidelně 
odstraňovat. Při vzniku hnilobných míst v aktivaci je potřeba překontrolovat rovnoměrné 
provzdušňování a míchání na hladině aktivační nádrže v případě nerovnoměrnosti hledat závadu 
v provzdušňovacích elementech, případně zvýšit otáčky míchadel. 

 
 
Vzplývání kalu 
Tento jev je v čistírnách dosti častý. Možné příčiny : 

- přílišné zatížení aktivovaného kalu organickým znečištěním, tj. látkami, které spotřebují 
více kyslíku než je možné obnovit aerací 

- látky v toxické koncentraci (měď, kyseliny, minerální oleje, soli těžkých kovů, dezinfekční 
látky apod.), které se dostanou ve větším množství do odpadní vody 

- zvětšený obsah sacharidů v odpadní vodě 
- přítok odpadních vod v silně anaerobním stavu s vyšším obsahem sirovodíku 
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Objem kalu ve vodě vzrůstá, kalové sušiny ubývá a kal se špatně usazuje. Vyplouvá v 
dosazovací nádrži nad hladinu a znečišťuje odtékající vodu, ačkoliv je tato dobře vyčištěná. Na 
rozdíl od zahnilého kalu je v tomto případě kal v dobrém stavu a má světlou barvu. 

Vzplývání kalu obsluhovatel potlačuje : 

- zmenšením množství vráceného kalu zvýšením odtahu kalu přebytečného 
- odčerpáním převážné části aktivovaného kalu a novým zapracováním procesu (toto se 

provádí při nárazové poruše) 
- dávkováním chemických srážedel  

 
Kalný odtok 
Může nastat při vzplývání kalu na hladinu dosazovací nádrže nebo při nedostatečném 
odstraňování přebytečného kalu, při velkém přetížení čistírny přítokem odpadních vod nebo 
mimořádně organicky znečištěnou odpadní vodou. Závada se odstraní na základě laboratorních 
analýz, popřípadě úpravou přítoku. 

 
Pěnění obsahu nádrží 
Je zpravidla způsobeno zvýšeným obsahem pracích prostředků v odpadních vodách. 
Obsluhovatel by se měl především pokusit závadu odstranit zvýšenou zásobou aktivovaného 
kalu. Nepomůže-li tento závadu odstranit, je možno tuto závadu odstranit skrápěním hladiny 
aktivační nádrže nebo použitím vhodného odpěňovacího prostředku. V případě častého nebo 
trvalého pěnění bude vhodné dodatečně instalovat jeden z uvedených prostředků. 
Druhou možností může být biologická tvorba pěn. Potom lze doporučit dávkování chemických 
srážedel na vstup do aktivace. V každém případě musí jakémukoli zásahu předcházet biologický 
rozbor aktivovaného kalu. 

 
Vyplouvání kalu v koláčích na hladinu dosazovacích nádrží 
Příčina je v nedostatečném odtahu kalu, který se hromadí na dně, v mrtvých koutech a na stěnách 
nádrží. Zde zahnívá a je vynášen ke hladině. Závada je způsobena nedostatečným výkonem 
odtahu kalu. 

 
 
Strhávání kalových vloček do odtoku 
Při špatné funkci aktivace jsou vločky lehké a mají malé rozměry, neusazují se, vzplývají a jsou 
strhávány do odtoku. Příčinou může být vzplývání nebo bytnění kalu. Odstranění závady je 
popsáno v předchozích kapitolách. V případě, že zákrok nepomůže, je nutné zabezpečit 
posouzení stavu laboratoří. 

 
Přítok látek o toxické koncentraci 
Soustavný přítok látek o toxické koncentraci se projeví po delší době zhoršenými sedimentačními 
vlastnostmi aktivovaného kalu, sníženou účinností čištění a změnou barvy kalu v aktivaci. Rozumí 
se přítok odpadní vody s látkami o koncentraci toxické pro biocenózu aktivovaného kalu. Potom 
musejí být provozovatelem kanalizace vystopováni producenti odpadních vod s vysokými 
koncentracemi nežádoucích látek, které odporují kanalizačnímu řádu. Vypouštění  těchto látek 
pak musí být náležitě omezeno. 
 

Zbytnělý aktivovaný kal 

Bytnění aktivovaného kalu je jev, kdy kal má špatné sedimentační vlastnosti charakterizované 
nízkými usazovacími rychlostmi. Vznik zbytnělého kalu v aktivaci představuje havarijní situaci 
biologického stupně. V praxi se usazovací a zahušťovací vlastnosti aktivovaného kalu posuzují 
podle kalového indexu. Kalový index je tím vyšší čím je rychlost sedimentace nižší. 

Podle velikosti kalového indexu rozdělujeme aktivované kaly do tří kategorií: 

- normální kalový index je menší než 100 ml/g 
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- lehký kalový index se pohybuje v rozmezí od 100 do 200 ml/g 

- zbytnělý kalový index je větší než 200 ml/g 

 

Rozeznáváme bytnění vláknité a nevláknité. Nevláknité bytnění kalu je zoogleální bytnění. Jeho 
příčiny nejsou dosud jednoznačně objasněny: Tento typ bytnění není v praxi častý a nezpůsobuje 
výrazné pracovní potíže. 

Mnohem horší a nežádoucí je vláknité bytnění, vyvolané nadměrným růstem vláknitých 
mikroorganismů. Protože toto bytnění může být způsobeno různými mikroorganismy, mající 
rozdílné růstové požadavky a rychlost růstu, jsou příčiny jejich masového rozvoje ve směsné 
kultuře různé. 

Různé vláknité mikroorganismy ovlivňují sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu odlišně v 
závislosti na své morfologii. Na základě tohoto poznatku může být vláknitá populace rozdělena 
do dvou kategorií: 

- vláknité mikroorganismy, které způsobují vážné problémy vláknitého bytnění s hodnotami 
kalových indexů nad 200 – 300 ml/g (Typ 021N, thiothrix, Typ 0041 a Sphaerotilus natans) 

- vláknité mikroorganismy, které obvykle nezpůsobují zvýšení hodnot kalových indexů nad 
200 – 300 ml/g (Microthrix parvicella, Typ 1701, Haliscomenobacter hydrossis, 
nokardioformní aktinomycety, Typ 0092, Nostocoida limicola) 

 

Základní principy kontroly vláknitého bytnění 

1. Vláknité mikroorganismy jsou přítomny v každém aktivovaném kalu. Problémy s bytněním se 
objevují tehdy, když vláknité mikroorganismy přerostou nevláknité. 

2. Přerůstání vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu je ovlivněno: 
a) složením čištěné vody 
b) aktuální koncentrací rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži 
c) aktuální koncentrací rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži, při které  
     mikroorganismy rostou 

d) technickými parametry aktivačního procesu (zatížení a stáří kalu) 

3. mikroorganismus, který akumuluje (nebo jednoduše konzumuje) většinu substrátu v přítokové 
části aeračního systému bude v tomto systému dominantní za předpokladu, že doba 
regenerace potřebná pro vyčerpání naakumulovaného substrátu je postačující. 

Rozbor základních principů 

ad 2 a) složení čištěných odpadních vod 

Nejčastější příčiny vláknitého bytnění vyvolané složením odpadních vod jsou tyto: 

příčina charakteristický mikroorganismus potlačení a prevence 

vyšší obsah sulfidů Thiothrix sp.           Beggiatoa Typ 
021N 

odstranění S2- preaerací nebo 
vysrážením 

nedostatek N  
nebo P 

Thiothrix sp.       Sphaerotilus 
natans         Typy 021N, 0041, 0675 

dávkováním potřebných nutrientů 

nízká koncentrace 
rozpuštěného O2 

Sphaerotilus natans,  Typ 1701 
Haliscomen. hydrossis 

zvýšit dodávku vzduchu do 
aktivace 

nízký poměr S0/X0 
(vysoké stáří kalu) 

Microthrix parvicella, 
Haliscomenobacter hydrossis 
Nocardia sp.                     Typy 
021N, 0041, 0675, 0092, 0581, 
0961, 0803 

napojit další znečištění na ČOV, 
dávkovat metanol, snížit stáří kalu 

nízké pH houby dávkovat Ca(OH)2 
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S0 -   BSK5 na přítoku do aktivace 
X0        -  koncentrace kalu v aktivaci 

K nejběžnějším vláknům v aktivačních systémech s aerobní a anoxickou zónou patří Microthrix  
parvicella, nokardioformní aktinomycety a Nostocoida limicola. 

První dva typy vláknitých mikroorganismů způsobují kromě u nás známého bytnění aktivovaného 
kalu i tvorbu biologických pěn. Díky hydrofobnímu povrchu těchto vláken a povrchově aktivních 
látek dochází při provzdušňování aktivovaných kalů s jejich vyšším obsahem k tvorbě velmi 
stabilních biologických pěn. 

Vyflotovaný materiál pokrývá hladinu aktivačních nádrží, uniká z aktivačních nádrží a dalších 
objektů do okolí, a pokud se dostane až do dosazovací nádrže, která nemá odtokové žlábky 
chráněné nornou stěnou, přechází až do finálního odtoku a značně zhoršuje jeho kvalitu. 

Tomu se obvykle zabraňuje tak, že se kolem sběrných žlábků zhotoví norné stěny sahající 25 až 
30 cm pod hladinu. Pěnu z hladiny bude nutno ručně odstranit. 

K potlačení bytnění se nejčastěji používá zvýšené odkalení s cílem změny stáří kalu. To 
má však praktickou nevýhodu, neboť se tím obvykle potlačí do jisté míry i nitrifikace, 
protože nitrifikační bakterie rostou rovněž pomalu. Jako další opatření vedoucí k potlačení tvorby 
kalové deky se uvádí provoz při nižších hodnotách pH, nižší intenzitě aerace. 

 

ad 2 b) aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku 

Při velmi nízkých koncentracích rozpuštěného kyslíku pod 0,2 mg/l jsou tenká vlákna vláknitých 
mikroorganismů dalece lépe zásobena rozpuštěným kyslíkem než vlákna o větším průměru. Tím 
pádem mají příznivější podmínky ke své existenci. Dostatečná koncentrace rozpuštěného kyslíku 
v aktivaci nad 2 mg/l zaručuje, že vláknité mikroorganismy nepřerostou nevláknité. To je jediný 
způsob prevence a potlačení vláknitého bytnění vyvolaného nízkými koncentracemi kyslíku.  

 

ad 2 c, d) aktuální koncentrace rozpuštěného substrátu S0 a technické parametry aktivace  

jsou úzce spojeny s technologickým systémem aktivačního stupně (technologický návrh). Obecně 
lze konstatovat, že směšovací aktivace jsou náchylnější k bytnění kalu než aktivace s postupným 
tokem. 
V literatuře lze najít následující rozdělení vláknitých mikroorganismů podle jejich morfologických, 
fyziologických a metabolických vlastností, jejich závislostí na charakteru odpadních vod a 
operačních podmínkách. 

Skupina S (Sphaerotilus) 

Vláknité mikroorganismy podobné typu Sphaerotilus natans preferující sacharidické nebo jiné 
snadno rozložitelné substráty. Jejich výskyt v aktivovaném kalu je spojen se středním nebo 
vyšším hodnotou stáří kalu a nízkou koncentrací rozpuštěného kyslíku (0,2 – 0,5 mg/l). Jsou 
schopné utilizovat substrát a získávat energii jen za cenu oxických podmínek. Rostou v 
konvenčních aktivačních systémech a v oxických zónách systémů s odstraňováním nutrientů. 
Typickými vlákny skupiny S jsou sphaerotilus natans, Typy 1701, 0041, 0675 a 
Haliscomenobacter hydrossis. 

 

 

 

 

Růstová odezva skupin vláknitých mikroorganismů na charakter odpadní vody, kultivační 
podmínky a technologické parametry 
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Skupina S C A F 

přítomnost surfaktantů 0 0 + + 

snadno rozložitelný substrát + 6 0 (?) + 

deficit nutrientů 0 + 0 - 

Kultivační podmínky     

- anaerobní - - + + 

- anoxické - - +/- +/- 

- oxické + + +/- +/- 

vysoké stáří kalu + + +/- +/- 

vysoká koncentrace biomasy + + + + 

přítomnost koncentračního 
gradientu 

- - - (?) - 

+  stimulující,     -  potlačení,     0  žádný efekt,     ?  efekt neznámý 

Skupina C ( Cyanofyceae) 

Vláknité mikroorganismy připomínající bezbarvé sinice tj. Typ 021N a Thiothrix. Jejich výskyt je 
vázán na přítomnost snadno rozložitelných substrátů, deficit nutrientů, střední a vyšší stáří kalu 
a zvýšenou koncentraci redukovaných forem síry. Rostou opět pouze za oxických podmínek 
(převážně v konvenčních aktivačních systémech), Thiothrix jako mixotrofní organismus i v 
systémech s anaerobní zónou. 

Skupina A 

Vláknité mikroorganismy schopné růst za všech kultivačních podmínek. Kromě Typů 0092 a 
Nostocoida limicola je charakteristickým zástupcem Mikrothrix parvicella. 

Skupina F 

Na rozdíl od předchozích skupin, které způsobují bytnění, vede zvýšená přítomnost vláken 
skupiny F ke vzniku biologických pěn. Nejčastějším zdrojem pěn je opět schopnost produkovat 
biosurfaktanty a jejich buněčné stěny vykazují značnou hydrofobitu. 

 

Další možné závady na biologickém stupni: 

- prudký var v některém místě nitrifikační nádrže – poškození aeračního elementu 

- zvýšený výskyt plovoucího kalu na hladině dosazovací nádrže. Tato závada může být 
způsobena buď zbytnělým kalem nebo nedokonalým vyklízením kalu z nádrže v důsledku 
poruchy shrabovacího zařízení, popřípadě malou recirkulací mezi dosazovací nádrží a 
aktivací. 

- vysoká koncentrace dusičnanů na odtoku z ČOV (cca 70 mg/l) může mít za následek, že 
k denitrifikaci bude docházet v dosazovací nádrži, což vede k vyplavování usazeného kalu 
na hladinu (zvýšenému únik NL). 

 

5.5.2.2. Rozpis úkonů obsluhy s uvedením četnosti 

 
1x denně  - vizuálně se kontroluje rovnoměrnost provzdušňování aerovaných nádrží 
  - kontrola dmychadel 
  - kontrola strojního zařízení 

- vizuální kontrola míchání nádrže denitrifikace 
- kontrola koncentrace kyslíku v nádržích OAN a regeneraci a stanovení 

usaditelných látek, kontrola případně očištění kyslíkových sond 
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- kontrola horní úrovně vločkového mraku v dosazovacích nádržích 
1x týdně  - odvodňují se aerační rošty otevřením jednotlivých odv. ventilů 
 - kontrola sacího filtru dmychadel 

- vizuální kontrola zásobní nádrže síranu železitého 
1x měsíčně  - minimálně 5x zastavit provzdušňování aeračního roštu na odstranění   

  biologického nárůstu (minimální doba zastavení a chodu dmychadla  
  je 3 minuty). Toto způsobí opakovanou změnu povrchu membrány    
  a uvolnění případného biologického nárůstu na jejím povrchu.  

 
1x za 3 měsíce - kontrola přenosného jeřábku - stavu lanka a jeho uchycení k tělesu, dle  

  potřeby promazání lanka a kladek jeřábku  
  - kontrola dávkovací stanice síranu železitého 
1x ročně - provádí rozsáhlejší práce údržby strojního zařízení a to především 

před zimním obdobím. Veškeré údržbářské práce mohou být prováděny pouze 
na zařízení, které je v klidu a navíc musí být zabezpečeno před uvedením do 
provozu cizími osobami. 

- výměna oleje, kontrola funkce pojistného ventilu a kontrola dotažení   
  šroubových spojů dmychadel, u elektromotoru domazat ložiska. 
- kontrola přenosného jeřábku 
- kontrola funkčnosti zásobní nádrže síranu železitého 
- kontrola strojního zařízení DN při vypuštěné nádrži 

 

5.5.3. PS 03 Kalové a plynové hospodářství  

 
Kalové a plynové hospodářství tvoří strojní zahuštění kalu a odvodnění kalu, čerpací stanici 
primárního kalu a fugátu, vyhnívací nádrže I° a II°, strojovna vyhnívacích nádrží, dvou 
membránový plynojem na vyhnívací nádrži, strojovna plynojemu, hořák zbytkového plynu a 
jednotka na úpravu bioplynu. 

 
 

5.5.3.1. Pokyny pro spuštění, provoz a odstavení strojního zahuštění 
přebytečného kalu 

 
 
Uvedení do provozu 

- spuštění předpokládá zprovoznění VN a odvodňování kalu, pokud nebude v provozu 
plynové hospodářství bude bioplyn odváděn přes kapalinovou pojistku do atmosféry 

- čerpadly vratného kalu se naplní nádrž přebytečného kalu 
- přepnutí míchadla 3.01 do automatického režimu 
- po homogenizaci kalu se spustí linka strojního zahuštění kalu 
- otevření ručních uzávěrů a elektro uzávěru na sání podávacího vřetenového čerpadla 

přebytečného kalu 3.02e a vřetenového čerpadla zahuštěného kalu 3.03a, b 
- otevření elektro šoupátek na výtlačném potrubí zahuštěného kalu do VN 3.03c nebo 3.03d 
- otevření kulových koutů na sání a výtlačném potrubí čerpadla flokulantu 3.02d 
- spuštění flokulační stanice do automatického provozu 3RM1.1 
- otevření kulového koutu na sání zvyšovacího čerpadla 3.02g 
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- přepnutí čerpadla fugátu 3.36 do automatického režimu 
- spuštění automatického provozu na skříni rozvaděče linky zahuštění 3RM1.  

 
Provoz  
Provoz všech strojů linky strojního zahuštění je řízen v režimu automatického provozu z 
rozvaděče linky zahuštění 3RM1, který je instalován v rozvodně. 
Linka strojního zahuštění přebytečného kalu se skládá z následujících částí: 

- 1 ks zahušťovacího zařízení ANDRITZ řízeného FM 
- 1 ks čerpadla řídkého kalu řízeného FM 
- 1 ks čerpadla flokulantu řízeného FM 
- 1 ks stanice přípravny flokulantu 
- 2 ks solenoidových ventilů na přívodu provozní vody do zahušťovače 
- 2 ks čerpadlo zahuštěného kalu řízeného FM od tlakového čidla v nádrži 
- 1ks zvyšovací čerpadlo provozní vody 
- 1ks šoupátko na sání vřetenového čerpadla přebytečného kalu na zahuštění 
- 2ks šoupátka na výtlačném potrubí zahuštěného kalu 
- IP řídkého kalu na vstupu do zařízení 
- IP flokulantu 

 
Odstavení z provozu 

- Vypnutí na hlavním rozvaděči 3RM1 (následuje automatický doběh linky) 
 
 

5.5.3.2. Rozpis úkonů obsluhy s uvedením četnosti kontroly linky 
zahuštění kalu 

 

-Udržovat v čistotě zařízení i okolní prostor chemického hospodářství s přihlédnutím k nebezpečí 
uklouznutí po vlhkém flokulantu, nebo vylitém roztoku.  

-V případě rozsypání flokulantu pečlivě zamést plochu a spláchnout dostatečným množstvím 
vody. 

-Doplňovat zásoby flokulantu dle pokynů mistra ČOV. 

-1x denně kontrolovat stav a funkci strojního zařízení včetně zabezpečovacích prvků. 

-1x měsíčně kontrola všech uzávěrů a odzkoušení průchodnosti i nepoužívaných kalových cest. 
 
 

5.5.3.3. Pokyny pro spuštění, provoz a odstavení centrálního zdroje 
vzduchu pro pneuarmatury 

 
Centrální zdroj vzduchu se sestává z dvojice kompresorů, tlakové nádoby, odolejovače a 
adsorpční sušičky. Celá sestava je napájena, jištěna a ovládána z rozvaděče 3RM19 

 
- Zapnutí rozvaděče – přepnutí do automatického režimu 
- Kontrola chodu jednotlivých spotřebičů v automatickém režimu 
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5.5.3.4. Pokyny pro spuštění, provoz a odstavení ČS Primárního kalu. 

 
Uvedení do provozu – ČS Primárního kalu 

- spuštění předpokládá zprovoznění UN, VN a odvodňování kalu, pokud nebude v provozu 
plynové hospodářství bude bioplyn odváděn přes kapalinovou pojistku do atmosféry 

- Otevření odkalovacího šoupátka v jímce primárního kalu 1.30 
- Nastavení čerpadla odsazené kalové vody 1.27 
- otevření ručních uzávěrů na sání a výtlaku čerpadel primárního kalu 1.29a nebo  1.29b 
- Otevření šoupátka s el. pohonem 3.08a 
- Spuštění vřetenového čerpadla 1.28a, nebo 1.28b 

 

5.5.3.5. Pokyny pro spuštění, provoz a odstavení VN 

 
VN na ČOV Slaný jsou provozovány v uspořádání „za sebou“ Surový kal se přivádí do VN 1 
(vnější mezikruží), vyhnilý kal z VN 1 je gravitačně přepouštěn do VN 2 (vnitřní mezikruží). Vyhnilý 
kal z VN 2 je odvodňován na šnekolisu. V běžném provozu bude vyhřívána pouze VN 1, VN2 
bude sloužit zejména pro akumulaci kalu na odvodnění. 
Míchání obsahu VN 1 i VN 2 je zajištěno hydraulicky čerpadly. Na konci výtlaků jsou osazeny 
ejektory.  
 

 
Uvedení do provozu 
Při uvádění do provozu musí být splněny všeobecné podmínky pro uvádění do provozu (viz níže) 
a musí být dodržovány v plném rozsahu montážní a obsluhovací předpisy výrobců jednotlivých 
zařízení. 

Zařízení plynového hospodářství je možné uvést do provozu po úspěšné provedených 
zkouškách, výchozích revizích plynového, elektrického a tlakového zařízení a po úspěšné 
komplexní prověrce celého plynového hospodářství. O komplexní prověrce se píše zpráva, ve 
které musí být uvedeno celkové zhodnocení plynového hospodářství z hlediska bezpečnosti a 
provozní spolehlivosti, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí. 

Předpokladem je zajištěná dopravní cesta, zkontrolovaná funkčnost armatur a  ověřeny možnosti 
ovládání jednotlivých zařízení. Při uvádění zařízení do provozu je nutno postupně uvést jednotlivá 
zařízení buď z Integrovaného vodárenského dispečinku ČOV, nebo z přenosného terminálu či z 
místních rozvaděčů jednotlivých zařízení. 

Potom lze provést volbu mezi automatickým a ručním provozem pro jednotlivé stroje. Po ručním 
spuštění jednotlivých zařízení se jejich ovládací prvky přepnou do polohy AUT a tím jsou během 
dalšího provozu ovládány SŘTP 
 
Náběh VN  se provede napuštěním vody do minimální výšky tak, aby byla zajištěna možnost 
chodu hydraulických čerpadel. Bude uzavřeno víko VN a otevřeny klapky odvzdušnění DN 65 na 
jímači plynu, klapka na odběru bioplynu DN 100 bude uzavřena! Uvede se do provozu cirkulační 
čerpadlo topné vody 3.29d jež zajišťuje cirkulaci topné vody přes stěnový výměník tak, aby byla 
dosažena provozní teplota vody ve VN tj. cca 38 - 40 °C. Doba pro ohřev VN je cca 4-6 dnů. Do 
VN se začne společně s očkovacím kalem dávkovat primární a zahuštěný kal. Náběh a odstavení 
VN provádí vždy obsluha znalá – revizní technik 
Provoz plynového hospodářství je podrobně zpracován v místním provozním pořádku plynového 
hospodářství. Níže jsou uvedeny pouze servisní úkony plynových zařízení. 
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5.5.3.6. Rozpis úkonů obsluhy s uvedením četnosti kontroly strojního 
zařízení VN 

 

1x denně  - kontrola strojního zařízení (chod, funkčnost, těsnost spojů a ucpávek) 
- vizuální kontrola funkce vyhnívání kalu ve VN – ohřev a teplota kalu, cirkulace a 

míchání kalu, pěnění nádrže 
- vizuální kontrola stavů olejových náplní     

1x týdně  - kontrola kvality vyhnilého kalu ve VN – sušina kalu  
1x měsíčně  - kontrola elektroinstalace čerpadel (výkon, napětí, spínací přístroje)  

- protáčení uzávěrů 
- kontrola těsnosti potrubí 

1x za 2 měs. - provést rozbor plynu 
- zajistit spuštění čerpadel průsakových vod, pokud nebyly v provozu (při plné 

akumulační jímce) 
1x za ½ roku - vizuální kontrola příslušenství kalových čerpadel, přívodních kabelů a kotvení 
1x ročně - provádí rozsáhlejší práce údržby a servisu strojního zařízení a to především před 

zimním obdobím. Veškeré údržbářské práce mohou být prováděny pouze na 
zařízení, které je v klidu a navíc musí být zabezpečeno před uvedením do 
provozu cizími osobami. 

  - kontrola a výměna olejových a tukových náplní 
  - prohlídka motorů a elektroinstalace strojů a zařízení 
1x za 2 roky - kontrola popřípadě vyspravení povrchové úpravy kalových čerpadel, kontrola 

elektroinstalace 
1x za za 5 let - generální oprava kalových čerpadel 
 
 
 

5.5.3.7. Kotelna 

 
Kotelna se řídí místním provozním řádem. Mimo jiné se obsluha řídí níže uvedeným 
 

Provoz kotelny je automatický s občasnou kontrolou chodu kotelny. Občasná kontrola se musí 
provádět několikrát za 24 hodin. 

-kvalifikace obsluhy: Kotelnu může obsluhovat osoba starší 18 let. Musí být duševně i fyzicky 
schopna vykonávat obsluhu kotelny a musí být držitelem příslušného oprávnění pro obsluhu 
plynových kotlů. 

povinnosti obsluhy:  

-Obsluha je povinna znát zařízení, které obsluhuje.  

-Musí znát a dodržovat předpisy pro bezpečný provoz a údržbu kotelny.  

-Plnit pokyny nadřízených pracovníků, pokud jsou v souladu s bezpečnostními předpisy. 

-Musí udržovat obsluhované zařízení v bezpečném a dobrém stavu a neprodleně hlásit -
nadřízenému pracovníkovi každou poruchu, závadu, či jiný neobvyklý jev v provozu kotelny. 

-Vést provozní deník a trvale udržovat čistotu a pořádek. 

-Dbát pokynů místních předpisů v případě mimořádných událostí. 
 

Údržba a servis: 
Návody na obsluhu od jednotlivých zařízení jsou uloženy u vedoucího ČOV 
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5.5.3.8. Odvodnění kalu 

 
Uvedení do provozu 
spuštění předpokládá za běžného provozu zprovoznění VN, v případě odstávky VN, je možno 
provizorním propojením odvodňovat přímo přebytečný kal. 

 
- Při běžném provozu naplnění VN 2 nad Hmin.  
- otevření ručních uzávěrů na sání vřetenových čerpadel 3.33d,e 
- Otevření uzávěrů s el. pohonem na výtlačném potrubí vyhnilého kalu 3.33o, popřípadě 

3.33p 
- Otevření uzávěru s el. pohonem 3.08h na sání vřetenových čerpadel 3.33d,e 
- otevření kulových koutů na sání a výtlačném potrubí čerpadla flokulantu 3.33g 
- spuštění flokulační stanice do automatického provozu 3RM4.1 
- otevření kulového koutu na sání zvyšovacího čerpadla 3.33h 
- spuštění automatického provozu na skříni rozvaděče linky odvodnění 3RM4.  

 
Provoz  
Provoz všech strojů linky strojního odvodnění je řízen v režimu automatického provozu z 
rozvaděče linky zahuštění 3RM4, který je instalován v rozvodně. 
Linka strojního odvodnění kalu se skládá z následujících částí: 

- 1 ks odvodňovacího zařízení - šnekolis ANDRITZ řízeného FM 
- 1ks dynamický flokulátor 
- 2 ks čerpadlo vyhnilého kalu řízeného FM 
- 1 ks čerpadla flokulantu řízeného FM 
- 1 ks stanice přípravny flokulantu 
- 2 ks solenoidových ventilů na přívodu provozní vody do šnekolisu 
- 1 ks vynášecí šnekový dopravník 
- 1ks roznášecí pásový dopravník 
- 1ks zvyšovací čerpadlo provozní vody 
- 1ks kompresor pro šnekolis 
- 2ks šoupátka na výtlačném potrubí vyhnilého kalu 
- IP vyhnilého kalu na vstupu do zařízení 
- IP flokulantu 

 
Odstavení z provozu 

- Vypnutí na hlavním rozvaděči 3RM4 (následuje automatický doběh linky) 

 

 

5.5.3.9. Rozpis úkonů obsluhy s uvedením četnosti kontroly linky 
odvodnění kalu 

 

-Udržovat v čistotě zařízení i okolní prostor chemického hospodářství s přihlédnutím k nebezpečí 
uklouznutí po vlhkém flokulantu, nebo vylitém roztoku.  

-V případě rozsypání flokulantu pečlivě zamést plochu a spláchnout dostatečným množstvím 
vody. 

-Doplňovat zásoby flokulantu dle pokynů mistra ČOV. 

-Zajišťovat včasnou výměnu kontejnerů. 

-1x denně kontrolovat stav a funkci strojního zařízení včetně zabezpečovacích prvků. 

-2x týdně kontrolovat stav dopravníků odvodněného kalu. 
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-1x měsíčně kontrola všech uzávěrů a odzkoušení průchodnosti i nepoužívaných kalových cest. 
 
 
Údržba a servis: 
Návody na obsluhu od jednotlivých zařízení jsou uloženy u vedoucího ČOV 
 

5.5.4. Společná ustanovení pro provoz a údržbu armatur 

 

Je potřeba pamatovat, že všechny uzávěry je nutno pravidelně kontrolovat na pohyblivost, zvláště 
tehdy, nebylo-li s nimi delší dobu manipulováno. Tyto uzávěry je třeba občas protočit z jedné 
krajní polohy do druhé. Přitom je třeba opatrnosti při odtržení ploch v poloze uzavřeno, kde někdy 
dochází k zakousnutí dosedací plochy, aby nebyl uzávěr poškozen. 
 

- kontrola těsnosti ucpávek armatur, jejich uzavírací schopnosti (dovření). Armatury 
s vadnou funkcí ihned opravit nebo vyměnit. Doplňovat nutné zásoby náhradních dílů. 

- kontrolovat  snadnou ovladatelnost, 
- u uzávěrů dodržovat zásadu, že po dotažení do krajní polohy nutno otočit o cca ½ otáčky  

zpět (mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze. Dbát na vnější čistotu 
armatur, 

- odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry. 
 

5.5.4.1. Nožové uzávěry 

 
Kontrolu funkčnosti je nutné provádět pravidelně dle plánu údržby, nejméně však 1 x za měsíc u 
šoupat 
ve standardním provedení. Ve ztížených provozních podmínkách častěji. Při použití elektrického 
pohonu 
nejméně 1 x za týden. 
Součástí pravidelné údržby jsou tyto úkony: 
- zkouška ovládání 
- kontrola dotažení šroubů příčného těsnění 
- čištění a mazání vřetena a matice (vodě odolné neutrální mazivo pro nízkootáčkové pohybové 
šrouby, doporučujeme MOGUL LV2-M) 
- čištění a mazání nože (vodě odolné neutrální mazivo na pryž, doporučujeme LOCTITE 8104) 
- kontrola těsnosti při uzavření armatury, případně výměna těsnění (příčné těsnění je možné 
vyměnit bez demontáže z přírub, k výměně U těsnění je třeba armaturu demontovat a oddělit od 
sebe dvě části těla). 
 
 

5.5.4.2. Klapky 

AVK uzavírací klapky s vulkanizovaným těsněním nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. U klapek, 
které jsou trvale zavřeny proveďte minimálně 1x do měsíce cyklus otevřít zavřít 
 

5.5.5. Společná ustanovení pro provoz a údržbu potrubí 

- kontrolovat těsnost spojů (příruby, sváry, hrdla apod.), 
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- kontrolovat těsnosti vlastního potrubí, zda se neprojevují praskliny, díra po korozi nebo 
jiná poškození (deformace), 

- odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry, 
- dbát na dodržování spádu potrubí, hlavně u gravitačních (sednutí lože terénu apod.), 
- nenahrazovat vadné úseky potrubí menší nebo větší světlosti trub, 

- kontrolovat  a udržovat světlost trubních rozvodů, odstraňovat nánosy. 

5.5.6. Údržba a kontrola měřicích čidel, cejchování 

 
Všechny uvedené činnosti se provádějí výhradně podle údajů výrobců, které jsou součástí 
dodavatelské dokumentace - návodu pro provozovatele, která byla dodána spolu s příslušnými 
čidly a měřícími aparaturami, a je uložena na ČOV. 
Indukční průtokoměr 
V běžném provozu průtokoměry nevyžadují žádnou údržbu. Kontrolu je třeba provést v případě 
zjištění nepřesnosti nebo nestability měření. 
Na přesnost měření má vliv čistota elektrod. Jejich silné znečištění může způsobit přerušení 
funkce měření. Čištění elektrod je možné provádět mechanicky – po demontáži průtokoměru 
(čistým hadrem) nebo elektrolyticky. 
Při běžném provozu u běžných kapalin, není třeba čištění provádět po celou dobu provozu 
průtokoměru. U běžných kapalin postačuje samočištění průtokem kapaliny. 
Nestabilita měření může být také způsobena poškozením uzemnění snímače a měřenou 
kapalinou. 
Přístroj pro měření kyslíku a teploty 
Přístroj je sestaven ze dvou částí – převodníku, instalovaného na zábradlí aktivace a snímacího 
čidla, ponořeného do aktivace. Převodník nevyžaduje údržbu kromě povrchového očištění. 
Snímací čidlo je třeba pravidelně čistit a cejchovat.  
Čištění se provádí cca jedenkrát měsíčně. Čištění se provádí omytím vodou s případným 
přídavkem saponátu (při výskytu tuků) pomocí jemné látky nebo houby. 
Doporučený cyklus cejchování je 1x ročně, cejchování je třeba provádět dle návodu k obsluze. 
V případě vniknutí kalu do měřicího systému je nutno čidlo demontovat z držáku a zaslat výrobci 
k regeneraci. 
Plovákový spínač 
Plovákový spínač je třeba dle potřeby čistit od usazenin, které by mohly o negativně ovlivnit funkci 
plováku (překlápění). Jedná se zejména o tuky, které často vytvoří významné usazeniny. Kontrola 
plováků je prováděna 1x týdně. Čištění se provádí mechanicky a ostřikem vodou, případně 
omytím roztokem saponátu. 
Ultrazvukové hladinoměry 
Toto čidlo nevyžaduje pravidelnou údržbu. Po provedené kalibraci musí zůstat ve stálé pozici V 
případě zjištění nepřesnosti měření se provede kontrola čistoty membrány čidla a její případné 
očištění omytím vodou s přídavkem saponátu. 
Ultrazvukové průtokoměry 
Tato čidla je třeba 1x měsíčně zkontrolovat a očistit, včetně vyčištění měrného žlabu. Po 
provedené kalibraci musí zůstat ve stálé pozici. Správnost měření musí být pravidelně 
kontrolována oprávněným orgánem. Četnost kontrol je stanovena vnitřním předpisem 
provozovatele. 
Tlakové snímače hladiny 
Tato čidla nevyžadují pravidelnou údržbu. V případě zjištění nesprávné funkce je třeba čidlo 
demontovat a očistit. 
Indukční snímač polohy 
Tato čidla nevyžadují údržbu. Při zjištění nefunkčnosti je třeba překontrolovat vzdálenost od 
snímaného tělesa a případně snímač vyměnit. 
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5.5.7. Mazání 

 

Správné mazání strojů je rozhodující význam pro prodloužení jejich trvanlivosti zařízení, pro jeho 
správnou funkci a snížení poruchovosti. 
V průvodní dokumentaci výrobce je uvedené doporučené mazivo a stane-li se, že toto není k 
dispozici, nebo že se přestalo vyrábět, je nutno pečlivě vybrat z dosažitelných maziv podle jeho 
vlastností mazadlo, odpovídající původnímu doporučenému výrobku. 
Součástí průvodní dokumentace dodavatele strojů jsou mazací návody, které obsahují informace 
o způsobu mazání, o vhodném druhu a množství, o časových intervalech mezi kontrolami a 
doplňováním mazadla apod. 
Skladování maziv je třeba věnovat pozornost a provádět je tak, aby maziva netrpěla a 
neznehodnocovala se. Při skladování i odběru maziv je nutno dát pozor, aby se maziva 
neznečistila nebo nesmíchala a hlavně dbát bezpečnostních a protipožárních opatření. Je-li 
mazivo, např. olej, skladováno v sudu a pro použití v provozu se plní do nádob, je nutno postarat 
se o vhodné, čisté nádoby, na nichž je zřetelně označen druh maziva. Je-li ve skladu maziv více 
sudů s různými oleji, musí být pro každý sud samostatné ruční čerpadlo. Nádoby pro přenášení 
maziv a jiné pomůcky, např. kovové stěrky na mazací tuky se čistí nejlépe benzínem. Mazací 
pomůcky musí být uloženy přehledně, řádně vyčištěny a pohotové k použití v uzavřených a 
těsných skříňkách. 
 
 
 

5.5.8. Mazací plány a plány údržby jednotlivých zařízení 

 

Požadavky na mazání a požadovaná mazadla jsou uvedena při popisu jednotlivých strojů a 
zařízení. 
Všechny činnosti se provádějí výhradně dle údajů výrobců, které jsou součástí dodavatelské 
dokumentace – návodu pro provozovatele, která byla dodána spolu s příslušnými stroji a 
zařízeními a je uložena na ČOV. Součástí provozní řádu je příloha č. 4 – údržba strojů a zařízení, 
kde jsou popsány intervaly údržby jednotlivých zařízení. 
 

5.5.9. Transformační stanice 

5.5.9.1. Povinnosti provozovatele 

Do povinností provozovatele trafostanice náleží: 
a) Provádět revizním a provozním řádem předepsané prohlídky, revize a údržbu. V případě 

nutnosti okamžitě zajišťovat odstranění vzniklých závad. 
b) Provádět na rozvaděči VN manipulace, které jsou nezbytné pro řádné a bezporuchové 

napájení ČOV. 
c) Vést řádně provozní deník trafostanice. 
d) Udržovat v trafostanici a jejím okolí pořádek a čistotu, zejména umožnit volný přístup do 

trafostanice a k jejímu technologickému zařízení. 
a) Dbát, aby v trafostanici byly důsledně dodržovány při všech pracích a manipulacích 

Bezpečnostní předpisy a Požární předpisy. 
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5.5.9.2. Údržba 

 

Pro údržbu platí všeobecně předpisy výrobce tohoto zařízení z nejdůležitějších požadavků 
výrobce uvádíme: 

- Provádět celkovou kontrolu VN rozvaděče a především VN vypínačů alespoň jednou za  
- tři roky. 
- Kontrolovat stav mechanismů každých 5 let. Zaměřit se na znečištění a korozi 

mechanismů. 
- Jednou za 5 let kontrolovat čistotu zemních krytů. 
- Je zakázáno čistit VN skříň a transformátor vysokotlakou kapalinou. 
- Čistění rozvaděče a transformátoru provádět suchým hadrem, nepoužívat alkohol ani 

žádná  
- jiná rozpouštědla. 

 
 

5.5.9.3. Manipulace v transformovně 

 

Manipulace v trafostanici musí být vždy prováděny se souhlasem osoby pověřené  vedoucím 
organizace za provoz VN rozvoden a trafostanic v organizaci. O manipulacích ve trafostanici musí 
být informován vedoucí čistírny nebo jeho zástupce. O veškerých manipulacích musí být veden 
písemný záznam v provozním deníku. Při manipulacích je nutné dodržovat bezpečnostní 
předpisy dále uvedené. 
 
 
 

5.5.9.4. Revizní řád 

 

a) Pravidelná prohlídka transformovny pod napětím za provozu. Kontroluje se vizuálně  
stav rozvodny, stav ochran, čistota v rozvodně, úplnost ochranných pomůcek a jejich 
stav. 

 1x měsíčně 
 

b)     Revize rozvaděče VN ve vypnutém stavu. Provede se kontrola čistoty zemnících krytů 
a  kontrola stavu mechanismů. Provede se změření isolačních stavů v rozvodně, kontrola 
uzemnění přechodových odporů uzemnění. 

 1x za 5 let. 
 
      c)     Kontrola koncovek kabelů VN 2 x ročně        
              Preventivní zkouška kabelů VN 1 x 5 let 
 
      d)     Celková revize rozvodny včetně vypracování revizní zprávy 1 x 5let 
 
 
 

5.5.9.5. Bezpečnostní předpisy 
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Trafostanice je uzavřená elektrická provozovna sloužící k napájení ČOV Slaný. Vzhledem k 
rozsahu zařízení a charakteru zařízení může trafostanici obsluhovat pracovník znalý ve smyslu 
ČSN. Jiným osobám není bez souhlasu a vědomí pracovníka odpovědného za provoz VN 
rozvoden a transformoven v organizaci povolen. Odborná způsobilost vyplývá z vyhlášky ČUBP 
č. 50/1978 Sb. 
 
Obsluhou pověřené osoby musí prokázat znalost ovládaného zařízení. 
Dále musí obsluha prokazatelně prokázat znalost "První pomoci při úrazu el. proudem", znalost 
těchto bezpečnostních předpisů, Revizního řádu, Požárního řádu a místních provozních 
předpisů. 
Při obsluze a práci na rozvodně musí obsluha dbát na používání ochranných a pracovních 
pomůcek. 
Rozsah ochranných pomůcek pro rozvodnu byl stanoven podle PNE 38 1981, ČSN EN 50110-1 
ed.2 a je uveden v příloze těchto bezpečnostních předpisů. Před každým použitím ochranných a 
pracovních pomůcek se musí uživatel přesvědčit o jejich řádném stavu. 
Ochranné a pracovní pomůcky musí být podle příslušných předpisů a norem v předepsaných 
lhůtách zkoušeny a o provedených zkouškách musí být vedeny záznamy. 
Pracovníci musí být poučení a vyškolení v zacházení s pomůckami, popřípadě s přístroji, kterých 
se při obsluze a práci používá. 
Pracovní oděv osob musí být upnut, nesmí se používat oděvů volně vlajících. Při práci pod 
napětím se nesmějí nosit ozdoby a řetízky. 
Pracovní činnost obsluhy je popsána v místních provozních a pracovních předpisech. 
 
 

5.5.9.6. Požární řád 

 

Pro trafostanici platí tato požární opatření: 
a) Mezi požárně nejexponovanější částí trafostanice patří kabelový kanál s celoplastovými 

kabely. Kabelový kanál i kabelový prostor musí být udržovány v čistotě, protipožární 
ucpávky a překážky musí být v neporušeném stavu. V prostorách rozvodny je zakázáno 
skladování hořlavého materiálu. 

b) V případě požáru je obsluha povinna učinit opatření k zamezení rozšíření požáru v 
budově. Před nebo v průběhu likvidace požáru je pracovník povinen oznámit vznik požáru 
na ohlašovací tel. číslo. 

c) Při likvidaci požáru se postupuje takto: 
Pokud je to možné vypnou se vypínače VN. Tím se rozvodna odpojí od napájení. 

d) O vypnutí el. energie je nutné podat zprávu osobě řídící hasební zásah. 
e) Pokud z různých důvodu nemohlo být el. zařízení odpojeno lze i pod napětím hasit, ovšem 

výhradně přístroji pěnovými s náplní C02. 
Tento návrh požárního řádu musí být schválen a případně doplněn požárním technikem 
organizace provozovatele trafostanice. 

 
 

5.5.9.7. Seznam ochranných a pracovních pomůcek podle ČSN 38 
1981 

 

Rozvodna SF patří do skupiny 4a /podle velikosti rozvodny/ v rozvodně VN musí být tyto ochranné 
pomůcky: 

1. Zkoušečka napětí VN v pouzdře   1ks 
2. Zkoušečka do 500V   1ks 
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3. Zkratovací souprava podle OEG 38 1982   2ks 
4. Zámky pro zajištění vypnutého stavu    2ks  
5. Pryžové rukavice pro elektrotechniku. Un=500V podle ČSN 83 2385 1pár 
6. Ochranné brýle   1ks 
7. Dielektrické galoše   1pár 
8. Záchranný hák   1ks 
9. Bezpečnostní tabulky: 

 0103 - Vysoké napětí životu nebezpečno     2ks 
 0121 - Pozor pod napětím       2ks 
 0131 - Pozor zpětný proud       2ks 
 3903 - Jen zde pracuj        2ks 
 7808 – Východ        2ks 
 1931 - Na zařízení se pracuje      3ks 
 0137 - Pozor uzemněno       3ks 

10. Plakát - První pomoc při úrazu el. proudem   1ks 
11. Jednopólové schéma zařízení nástěnné   1ks 
12. Telefonní čísla pož. bezpečnosti a záchranné služby   1ks 
13. Hasící přístroj sněhový 6 kg   1ks 
14. Izolační gumový koberec   1ks 

 
Součásti povinného vybavení trafostanice jsou tyto náležitosti: 

1. Výkresová dokumentace projektu 
2. Jednopólové schéma napájení  
3. Požární řád 
4. Místní pracovní a provozní předpisy  
5. Bezpečnostní předpisy 
6. Provozní deník  
7. Revizní řád 

 
 

5.5.10. Silnoproudé a slaboproudé rozvody 

5.5.10.1. Předpoklady pro uvedení do provozu 

 

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el. zařízení je správná obsluha el. strojů a přístrojů 
dle norem a pokynů výrobců. Manipulovat s el. přístroji smí jen osoby s patřičnou kvalifikací dle 
ČSN. Práce na elektrických zařízeních smí vykonávat pouze zaměstnanci s kvalifikací 
odpovídající ustanovení vyhlášky  ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.. El. zařízení s krytím IP 00 mohou 
vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby znalé. Obsluhu el. zařízení s krytím IP 20 a 
vyšším mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby poučené. 

 

a) Zaměstnanci  seznámení ( § 3 ) 

 

Zaměstnanci bez el. kvalifikace mohou elektrická zařízení pouze obsluhovat, a to za předpokladu, 
že zaměstnavatel provede jejich seznámení s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a 
upozornění na možné ohrožení těmito zařízeními. 

 



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  184  
 

Seznámení a upozornění provede zaměstnavatelem prověřený zaměstnanec s kvalifikací 
odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu se zaměstnanci 
seznámenými. 

 

b) Zaměstnanci poučení ( § 4 ) 

 

Zaměstnanci poučení jsou ti, kteří byli zaměstnavatelem v rozsahu své činnosti seznámeni 
s předpisy pro činnosti na el. zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení 
elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým 
proudem. 

Zaměstnavatel je povinen stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a 
rozsah činnosti, kterou mají zaměstnanci uvedení v odstavci 1 vykonávat a zajistit ověřování 
znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí. 

Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 provede pro obsluhu 
elektrických zařízení zaměstnavatelem pověřený zaměstnanec s kvalifikací odpovídající 
charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, zaměstnanec s některou 
z kvalifikací uvedených v § 5 až 9 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a pořídí o tom zápis, 
který podepíše spolu se zaměstnanci poučenými. 
 
 
 

5.5.10.2. Ochrana a bezpečnost zdraví při práci 

 

 
- Základní ochrana el. zařízení před vznikem nebezpečí dotykového napětí neživých částí  je 

provedena dle popisu v části elektro. 
- Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku je na jednotlivých rozvaděčích označeno 

bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí“. Obsluha bude prokazatelně 
seznámena s umístěním a použitím přístrojů pro vypnutí. 

- Ochrana el. vedení  před mechanickým poškození je provedena polohou, zákryty, 
pancéřovými ochrannými trubkami. 

- Ochrana před přetížením a zkratem je provedena pojistkami a jističi dle ČSN 33 2000 – 4 – 
43 ed. 2. 

- K projektovanému zařízení musí vyhotovit montážní organizace výchozí revizi el. zařízení dle 
ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6  a vydá výchozí revizní zprávu. 

- Provozní rozvod silnoproudu provedený podle předpisů ČSN nebude zdrojem ohrožení zdraví 
ani škodlivin. 

- Při obsluze zařízení z místa je nutno dbát při odchodu obsluhy na uzavíraní rychlouzávěrných 
vík na skříních s ovládacími a signalizačními prvky, aby nedocházelo k narušení krytí skříně 
vlivem vlhkosti a prachu. 

 
 
 

5.5.10.3. Povinnosti provozovatele 

 
Provozovatel je povinen zajistit obsluhu a údržbu el. zařízení. Odpovídá za materiálová vybavení 
nářadím, ochrannými pomůckami, náhradními díly a příslušnou dokumentací. Provozovatel je 
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povinen seznámit obsluhu s bezpečnostními předpisy. Obsluhou a údržbou el. zařízení mohou 
být pověření pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50110 - 1 ed. 2 (34 3100). Při 
práci na el. zařízení je nutno dbát na bezpečnost pracovníků, používat ochranných pomůcek a 
výstražných tabulek. 
 
Obsluha musí být seznámena s požadavky, které pro ni vyplývají z těchto norem : 
 
ČSN 34 3085  Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a záplavách 
 
Ustanovení této normy musejí být přehledně zpracována do tzv. „Požární poplachové směrnice“ 
a tyto musí být vyvěšeny na místě pobytu obsluhy. 
Dále musí být v ČOV vyvěšen plakát „První pomoc při úrazech elektrickým proudem“ ve smyslu 
doporučení ČES 00.02.94 (Český elektrotechnický svaz od 1.9.1994). 
 
Obsluha se dále musí řídit ustanoveními níže uvedených norem : 
 
ČSN EN 50110 - 1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na el. zařízeních 
ČSN EN 50110 - 1 ed. 3 (34 3100) Činnost na elektrických zařízeních. Část 1: Obecné 
požadavky 
ČSN EN 50110 - 2 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na el. zařízeních. Část 2: Národní dodatky 
ČSN 34 3205    Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi 
Samozřejmým předpokladem pro zahájení provozu každého el. zařízení je jejich bezvadný 
elektrický a mechanický stav. Mimo normální provozní údržbu je nutno provádět pravidelné revize 
školeným odborníkem dle příslušných norem a předpisů – ČSN 33 1500. 
 
 
 

5.5.10.4. Všeobecné zásady provozování elektrických   zařízení 

 

Elektrozařízení se musí udržovat v bezvadném provozuschopném stavu, dle platných 
elektrotechnických norem. Musí se pravidelně čistit v určitých termínech vzhledem ke stupni 
znečištění. Intervaly se stanoví podle místních poměrů. Při vhodných příležitostech je třeba 
vykonávat částečně revize a prohlídky elektrického zařízení, odstraňovat zjištěné závady a 
v případě potřeby toto zařízení i funkčně odzkoušet. Pravidelné revize se provádějí podle ČSN 
33 1500 v intervalech, které tato norma předepisuje. O všech revizích a kontrolách el. zařízení 
musejí být archivovány písemné doklady. Závady, zjištěné na elektrickém zařízení musejí být 
odstraněny v co možná nejkratším čase. Provozování zařízení do odstranění závady je možné 
pouze za předpokladu, že budou provedena opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku. 
Kromě dokumentace o revizích elektrického zařízení se doporučuje vést knihu závad, do které 
se zapisují všechny neobvyklé jevy, pozorované během provozu na elektrickém zařízení. 

Osoby určené na obsluhu a práci na el. zařízeních v jejich těsné blízkosti musejí mít takové 
tělesné a duševní vlastnosti, které vyžadují odpovědné plnění úkolů vzhledem ke složitosti a 
možnému nebezpečí prováděných prací.  
 
Požadavky na kvalifikaci pracovníků jsou dány vyhláškou č. 50/78 Sb. a ČSN 33 2000 – 4 – 41 
ed. 2, ČSN EN 50110 - 1 ed. 2 (34 3100) a ČSN 33 1500. 
Obsluha musí být prokazatelně seznámena se zařízením, které má obsluhovat nebo na kterém 
má pracovat a s nebezpečím úrazů, které mohou vzniknout při těchto činnostech. Zvlášť musí být 
obsluha seznámena se zásadami poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem a 
s činností při případném požáru nebo živelné pohromě. 
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5.5.10.5. Zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních 

 

Při obsluze, údržbě a práci na el. zařízeních musí být k dispozici pracovní a ochranné pomůcky. 
Tyto pomůcky musí být v bezvadném stavu. Při zjištění závad na těchto pomůckách je třeba tyto 
odborně opravit nebo vyměnit za nové. Ochranné a pracovní pomůcky pro obsluhu a údržbu 
elektrotechnického zařízení je nutno volit tak, aby vždy v daném případě zajišťovaly dokonalou 
bezpečnost osob.  

 

Minimální počty a druhy ochranných pomůcek jsou určeny příslušným zákonem, ČSN  EN 50110 
- 1 ed. 2. 

Ochranné a pracovní pomůcky musí být pravidelně kontrolovány a přehledně uloženy na 

určeném místě. 

Jako ochranná návěští se používají tabulky dle ČSN ISO 3864 (01 8011). Tabulky musí být čisté 
a dobře čitelné. Návěští se nikdy nesmí umísťovat na živé části. Přenosná ochranná návěští musí 
být kompletně zhotovena z izolantu. 
 
V elektrických provozech musí být vyvěšeno: 

- jednopólové schéma dle skutečnosti 
- předpisy první pomoci při úrazu el. proudem 
- předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a živelných pohromách 
- musí  být  k  dispozici  výstražné tabulky, které slouží pro zajištění pracoviště před 

nežádoucí  manipulací a při revizích a údržbářských pracích 
 
 

5.5.10.6. Manipulace s el. zařízením při požáru 

Při požáru je nutno postupovat dle ČSN 34 3085 a dle dalších souvisejících předpisů. 
Provozovatel vyhotoví pro objekt požární předpisy, se kterými seznámí příslušné pracovníky. 

V požárních předpisech se určí, které části el. zařízení se budou při požáru vypínat. Pracovníci 
budou seznámeni s umístěním a použitím přístrojů pro vypnutí. 

 
 

5.5.10.7. Ustanovení pro provoz a údržbu el.  zařízení 

 
 

5.5.10.7.1. Rozvaděče NN-RM 

Provoz a údržba těchto zařízení se řídí pokyny výrobce, všeobecně platnými normami a předpisy, 
a to zejména ČSN EN 50110-1 ed. 2  - Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
 
Při provozu a údržbě je třeba se řídit především následujícími pokyny: 

- každé rozvodné zařízení musí mít na sobě nebo ve své blízkosti trvanlivé a zřetelné 
schéma zapojení, odpovídající skutečnosti, 

- v prostoru před rozváděči nesmí být nic skladováno, ani ukládáno, 
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- opravy na zařízení mohou být prováděny zásadně jen tehdy, je-li příslušné zařízení 
vyřazeno z provozu. V případě nevyhnutelné potřeby, může být vykonána práce pod 
napětím, ale pouze pracovníkem s odpovídající kvalifikací (osoba s vyšší kvalifikací), 

- proudové nastavení tepelných relé a velikosti pojistkových vložek musí odpovídat 
průřezům příslušných vedení a prováděcímu projektu a nesmí být samovolně měněno, 

- pojistkové vložky se nesmí ničím nahrazovat; opravovat je vlastními pracovníky je 
zakázáno; náhradní pojistkové vložky musí být vždy v potřebném počtu k dispozici, 

- kontakty stykačů, relé a jističů je třeba udržovat v bezvadném stavu, při opotřebení musí 
být nahrazeny novými. 

 

Provoz 
Při pravidelných pochůzkách, provádět vizuální a poslechovou kontrolu rozváděčů. 
Kontrolu signalizace provádět denně, poškozené žárovky okamžitě nahradit novými.  
 
Revize elektrotechnického zařízení 
Pravidelné revize elektrotechnických zařízení dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 provádět: 
provádět po 2 letech. 

- po roce – u zvlášť nebezpečných prostředí AD2 – AD8, AF4, mokré čerpací stanice 
- po 2 letech - u prostředí s nebezpečím výbuchu Ex 
- po 4 letech - u venkovního osvětlení a prostředí 
- po 5 letech - u velínů a zpracování dat, rozvoden 
- po 3 letech - u kalového hospodářství, suchých ČS, dmycháren, u ostatního zařízení  

 
Zpráva o pravidelné revizi elektro má doporučovat lhůtu následující pravidelné revize (ČSN 33 
2000-6, čl. 62.2.1, POZNÁMKA 2). 
Záležitost revizí může v organizaci řešit Organizační směrnice, harmonogram revizí, plán revizí. 

 
Údržba 
Čištění prostorů před rozváděči, okolo nich i povrchové čistění rozváděčů provádět 1x za rok 
nebo podle potřeby po provedených pracích v okolí rozváděče. 
Dotahování veškerých šroubových spojů, zejména hliníkových vedení, pasů a přípojnic, čištění 
osazených přístrojů a prvků provádět 1x ročně. 
 
 

5.5.10.7.2. Kabelová vedení 

 

Při provozu a údržbě je třeba brát v úvahu tyto pokyny: 
- za práce s kabely se považují takové práce, při kterých se musí s kabely pohybovat, 
- povrchové úpravy kabelů se za práci nepovažují, 
- pokud není možno s určitostí zjistit zda je kabelové vedení vypnuté, musí se s ním 

zacházet jako s vedením pod napětím, 
- při práci na kabelech se musí používat všechny předepsané ochranné pomůcky, 
- kabelová vedení všech napětí se po opravě zkouší zapnutím na provozní napětí, což se 

opakuje třikrát za sebou, 
- nad venkovními kabelovými trasami se nesmějí zřizovat žádné stavby a skládky, 

zejména škváry, písku apod., 
- vznikne-li na kabelových lávkách požár, který nelze zdolat normálními hasícími přístroji, 

je možno, po předchozím vypnutí všech kabelů, použít k hašení vody, 
- označení tras a polohy spojek kabelů je nutno udržovat v řádném stavu, aby byla možná 

orientace. Na koncích kabelů musí být připevněny trvanlivé štítky, z nichž je patrno o 
jaký kabel jde, kde začíná a kde končí. 
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Provoz 
Prohlídka kabelů a kabelových tras v objektech se provádí jedenkrát ročně. Sleduje se stav 
upevnění kabelů na závěsech, konstrukcích a lávkách, na vstupech do země, podlah a pod.; 
kontroluje se stav nosných konstrukcí.  
Kontrola nátěrů kabelových konstrukcí a lávek se provádí ve venkovním prostředí 1x ročně, v 
ostatních případech 1x za tři roky. 
 
Údržba 
Zjištěné poškození nosných konstrukcí se opravuje neprodleně. Nátěry kabelových konstrukcí 
(nosných lávek, roštů, atp.) se provádějí v agresivním prostředí 1x za dva roky, jinak po sedmi 
letech. 
 
 

5.5.10.7.3. Elektromotory 

 
Při provozu a údržbě se doporučuje řídit se: 
 

- ČSN EN 50110-1 ed. 2  - Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
- ČSN 34 3205 Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi. 
- ČSN 35 0010 Točivé elektrické stroje. Zkoušky. 

 
- Je vhodné brát v úvahu zejména tyto pokyny: 
- před prvním spuštěním motoru do chodu po delší provozní přestávce a po opravě, musí 

být změřen izolační odpor vinutí. Naměřená hodnota musí odpovídat ČSN 35 0010, 
- elektromotory musí mít správně nastavenou tepelnou ochranu, případně jim musí být 

předřazeny správné pojistky (dle návodu výrobce), 
- po každé montáži elektromotoru nebo po změnách na přívodu k motoru se musí 

kontrolovat, zda má motor správný směr otáčení, 
- nejvyšší oteplení ložisek je 45 °C nad teplotu okolí; nejvyšší teplota ložisek je 80 °C.  
- chvění elektromotoru při provozu nesmí překročit 0,1 mm. Posuv axiálním směrem 

nemá přesahovat 2 až 4 mm, nerovnoměrnost vzduchové mezery měřená plíšky, nesmí 
překročit 10 %, 

- při přetížení motoru je nutné zjistit příčiny. Nelze-li tyto zjistit po prohlídce tepelného relé, 
či dle předchozích údajů měřících přístrojů a po povšechné prohlídce a protočení 
motoru, je nutno proměřit a podrobně prohlédnout elektromotor, nastavení ochran, silový 
přívod, ovládací vedení a po případě také poháněné zařízení. 

 
Provoz 
Drobné elektromotory provozované jen občas (např. servopohony) se kontrolují jen občas - 
poslechem a hmatem. 
Větší elektromotory (čerpadla apod.) se kontrolují při denních pochůzkách - vibrace, teplota, atp. 
Kontrola stavu nátěrů se provádí 1x ročně. 
 
Údržba 
Mazání ložisek u motorů pracujících jen občas, provádí se po dvou letech, u ostatních motorů se 
perioda mazání řídí dobou jejich provozu. Nepřetržitě provozované stroje se promažou 1x za tři 
měsíce. 
Fyzická revize elektromotoru se provádí 1x za 3 roky (rozumí se zevrubná prohlídka, vyčištění, 
kontrola vzduchové mezery, prohlídka ložisek, měření izolačního stavu, atd.). 
Generální oprava se provádí u větších motorů po odpracování cca 10 000-15 000 provozních 
hodin. 
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Revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 se provádí u elektromotorů ve venkovním prostředí 
1x za rok. V ostatních případech po 3 letech.   
Obnova, resp. oprava nátěrů se provádí u strojů ve venkovním prostředí 1x za rok, u ostatních 
po 3 letech. 

 
 

5.5.10.7.4. Osvětlení 

 
Svítidla musí být udržována ve stavu zajišťujícím dostatečné osvětlení pracoviště. Musí být 
pravidelně čištěná ve lhůtách přizpůsobených prašností prostředí. Vadné zářivky se vymění za 
dobré. 
V provozu musí být udržována zásoba zářivek a jejich příslušenství pro všechna používaná 
napětí a jmenovité příkony světelných zdrojů. 
Předepsaná doba kontroly a údržby: 

- Periodické čištění svítidel, opravy a prohlídka osvětlovacího vedení. 
            Lhůta: podle místních podmínek průběžně 

 
 

5.5.10.7.5. Uzemnění a hromosvody 

 
Pro uzemnění a hromosvody platí zejména 
 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Ochrana před úrazem elektrickým proudem) 
ČSN EN 62305 – 1 ed. 2 (34 1390 Ochrana před bleskem) 
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (Uzemnění a ochranné vodiče) 

 

Provozovatel musí mít založen protokol o změření odporu uzemnění, u rozsáhlých 
uzemňovacích sítí založí provozovatel evidenční list, do něhož zaznamenává výsledky prohlídek 
a měření, popis oprav. 

Označení tras společného uzemnění je nutno udržovat v dobrém stavu. 
Obsluha musí dbát, aby svody k náhodným zemničům byly trvale udržovány v dobrém stavu. 
Po každé opravě v uzemňovací soustavě je třeba provádět kromě prohlídky a úplné zkoušky také 
kontrolu spolehlivosti náhodných zemničů. 
Prohlídka venkovní části uzemňovacích svodů a revize bezpečného připojení uzemňovacího 
zařízení k uzemňovacím svodům se provede zároveň s běžným a generálními opravami zařízení. 
Hromosvody se musí udržovat v řádném stavu a revidovat ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a vždy 
po zásahu bleskem. 
Zjistí-li se na hromosvodu závady a poškození, musí se hromosvod opravit bez prodlení, zvláště 
byla-li zhoršena jeho účinnost. 
 
Předepsaná doba kontroly a údržby: 

a) Měření celkového zemního odporu pracovního a ochranného společného uzemnění. 
Lhůta: 1x za 12 měsíců 

b) Kontrola venkovní části uzemňovacích svodů hromosvodného zařízení a revize 
bezpečného připojení uzemněného zařízení k uzemňovacím svodům. Lhůta: 1x za 12 
měsíců před bouřkovým obdobím 

c) Namátková kontrola stavu uzemnění odkopáním zeminy na více místech uzemňovací sítě 
Lhůta: 1x za 4 roky 
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d) Kontrola hromosvodů podle ČSN 33 1500. Revize se skládá z odborné prohlídky, měření 
a zkoušek. O provedené revizi musí být sepsána zpráva. 
Lhůta: 1x za 5 let 

 
 
 
 

5.5.11. Bezpečnostní předpisy 

5.5.11.1. Ochrana před úrazy elektrickým proudem 

- K úrazům el. proudem dochází zejména nezkušeností, nevědomostí, neznalostí předpisů 
neodborností a špatnou údržbou el. zařízení. 

- El. zařízení se musí udržovat ve stavu, jak určují předpisy a musí být revidováno v rozsahu 
a lhůtách dle norem revizním technikem s příslušnou kvalifikací. Bezpečně se musí zajistit 
dočasné rozvody, tzn. provizorní el. zařízení, která nesmějí být ponechána jako zařízení 
trvalá a musí vyhovovat normě. Přívody strojů musí být bezpečně kryty v pancéřových 
trubkách. 

- Veškeré kovové části zařízení (motory, stroje, kryty, kovové obaly s vedením kabelů, 
sloupy, el. vedení, transformátory apod.) musí mít provedenou  ochranu dle předpisů. 

- Při obsluze a údržbě el. zařízení je nutno postupovat dle norem. S el. zařízením mohou 
dle normy pracovat pouze osoby určené k obsluze a práci s el. zařízením. Závady na el. 
zařízeních musí každý pracovník ihned hlásit, oprava přísluší jen kvalifikovaným silám. 

- Při obsluze el. zařízení musí mít pracovník suché ruce a stát na nevodivé podlaze. 
- Čistit nebo opravovat el. zařízení lze jen při vypnutém el. proudu. Na přívodní kabely ležící 

na zemi se nesmí stoupat. 
- Kabely položené na komunikaci se musí chránit dřevěným krytem. 
- Při poruše el. zařízení, která by mohla být příčinou úrazu, se musí ihned provést opatření, 

aby nebyly ohroženy osoby nepovolané. 
 
Hlavní zásady jsou: 
Zajistit postiženého, aby nespadl, vyprostit jen z okruhu proudu (vypnout proud, odsunout vodiče), 
odtáhnout postiženého, přerušit vodiče, zavést dle potřeby umělé dýchání, přivolat lékaře a 
uvědomit vedení. Nutno splnit podmínky hlášení úrazů dle samostatných předpisů. 
 

5.5.11.2. Názvosloví elektro 

 
Základní normou pro bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních je 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci na el. zařízeních musí být v souladu s touto 
normou. Provozovatel musí seznámit své pracovníky s touto a přidruženými normami v rozsahu 
jejich činnosti. 
 

- Elektrické zařízení – zahrnuje všechna elektrická zařízení, která jsou určena pro výrobu, 
přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie; zahrnuje zdroje energie jako jsou 
baterie, kondenzátory a všechny další zdroje akumulované elektrické energie. 

- Obsluha a práce – zahrnuje všechny pracovní činnosti nutné k uvedení elektrického 
zařízení do chodu, zahrnuje takové úkony jako je spínání, ovládání, monitorování, údržba 
a také práce na elektrických zařízeních a neelektrické práce. 
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- Riziko – kombinace pravděpodobnosti a stupně možného zranění nebo poškození zdraví 
osoby, která je vystavena riziku nebo rizikům. 

- Elektrické riziko – zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením elektrické 
energie z elektrického zařízení. 

- Elektrické nebezpečí – riziko zranění od elektrického zařízení. 
- Vedoucí práce – pověřená osoba s konečnou odpovědností za pracovní činnosti. Pokud 

je to vyžadováno, mohou být některé odpovědnosti přeneseny na jiné osoby. 
- Osoba odpovědná za elektrické zařízení – pověřená osoba s konečnou odpovědností 

za stav a provoz elektrického zařízení. Pokud je to vyžadováno, mohou být některé 
odpovědnosti přeneseny na jiné osoby. 

- Práce na el. zařízení – práce na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, například 
zkoušení a měření, oprava, výměna, údržba, úprava, rozšíření, montáž a revize. 

- Práce s dohledem – osoba provádějící dohled se před začátkem práce přesvědčí o 
provedení nutných bezpečnostních opatření, v průběhu prací podle potřeby provádí 
kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů, za jejich dodržování odpovídají pracující. 

- Práce pod dozorem – práce, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby pověřené 
dozorem a která je odpovědná za dodržování  příslušných bezpečnostních předpisů. 

- Práce pod napětím – veškerá práce, při které se osoba vědomě dostává do styku 
s živými částmi nebo zasahuje do ochranného prostoru buď částmi svého těla, nářadím, 
vybavením nebo předměty, se kterými pracuje. 

- Práce v blízkosti živých částí – veškeré pracovní činnosti, při níž osoba zasahuje částmi 
svého těla, nářadím nebo jinými předměty do zóny přiblížení, aniž by zasahovala do 
ochranného prostoru. 

- Práce na zařízení bez napětí – pracovní činnost na elektrických zařízeních, která nejsou 
pod napětím ani s nábojem, vykonávaná po provedení všech měření a opatření 
zabraňujících elektrickému nebezpečí. 

 
 

5.5.11.3. Obsluha a práce na el. zařízeních 

 

Před zahájením jakékoliv práce na elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy, musí být provedeno 
hodnocení elektrického rizika. Podle něj musí být stanoveno, jakým způsobem musí být práce 
nebo obsluha vykonávána a jaká opatření musejí být pro zajištění bezpečnosti provedena. 
Veškeré osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti, musejí být 
školeny z bezpečnostních předpisů a místní pracovních předpisů týkajících se jejich práce. 
Vedoucí práce musí poučit všechny osoby zapojené do pracovní činnosti o nebezpečí, které jim 
není okamžitě zřejmé.  
Před zahájením pracovní činnosti musí být proveden rozbor její složitosti, aby pro její vykonání 
byla zvolena vhodná osoba, znalá, poučená nebo seznámená. 
Před zahájením každé pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení 
informována o plánované práci. 
 

5.5.11.4. Elektrotechnická kvalifikace osob 

Osoby, určené k obsluze a práci na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti musí mít takové 
tělesné a dušení vlastnosti (vědomosti, dovednosti a zkušenosti, zdravotní stav a pod.), jakých 
vyžaduje odpovědnost a nebezpečí jimi prováděných úkonů. 
 
Osoby podle kvalifikace dělíme na: 

a) osoby bez elektrotechnické kvalifikace 
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b) osoby poučené 
c) osoby znalé 
d) osoby znalé s vyšší kvalifikací 

  
Osoby uvedené pod body c) a d) se musí prokazatelně a pravidelně v rozsahu jejich činnosti, 
nejméně 1x za tři roky, přezkušovat ze znalosti norem, předpisů a směrnic, souvisejících  s jejich 
činností. Za provedení zkoušek a ověřování zdravotního stavu odpovídá zaměstnavatel. 
Osoby bez elektrotechnické kvalifikace jsou osoby, které nesplňují požadavky pro přiznání 
kvalifikace osob poučených, znalých nebo znalých s vyšší kvalifikací. 
 
Tyto osoby mohou: 

- samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení NN a VN, provedená tak, že při 
jejich obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím 

- pracovat v blízkosti části pod napětím jen při dodržování bezpečných vzdálenosti 
stanovených ČSN EN 50110-1 ed. 2, jinak jen se souhlasem provozovatele zařízení, který 
provede potřebné bezpečnostní opatření např. vypnutí zařízení nebo zajištění dozoru.  

 
Osoby poučené jsou osoby bez elektrotechnické kvalifikace, avšak jsou prokazatelně poučeny a 
obeznámeny s obsluhou a prací, kterou mají vykonávat a jsou upozorněny na možné ohrožení. 
V tomto poučení musí být zahrnuty i instrukce o první pomoci při úrazech elektřinou. Tyto osoby 
jsou podle potřeby a uvážení provozovatele pověřovány ze znalostí uděleného poučení. 
 
Osoby poučené mohou : 

- samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí 
- pracovat na částech elektrického zařízení NN bez napětí v blízkosti nekrytých částí pod 

napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem, na částech pod napětím pracovat 
nesmějí. 

 
Omezení v tomto bodě uvedená se netýkají jednoduchých prací, které jsou určeny pracovním 
návodem schváleným příslušným státním odborným dozorem. 
Osoby znalé jsou buď vyučeny v elektrotechnickém oboru nebo s úspěchem dokončily nižší, 
střední nebo vysokou školu elektrotechnického oboru. Tyto osoby mohou po odborném zácviku 
a složení zkoušky ze znalostí této a příslušných přidružených norem: 

- samostatně obsluhovat elektrická zařízení 
- pracovat na částech elektrického zařízení NN samy a to na částech bez napětí, v blízkosti 

a pod napětím 
  
Osoby znalé s vyšší kvalifikací jsou osoby které splňují požadavky pro osoby znalé a mají 
celkovou praxi pro práci na zařízení mn a NN alespoň 1 rok, VN alespoň 2 roky, VVN alespoň 3 
roky. Přitom se požaduje v rozsahu celkové praxe alespoň 1 rok na příslušném druhu zařízení a 
napětí (příslušným zařízením se rozumí např. venkovní vedení, trakční vedení, rozvody, měnírny, 
zařízení VN v průmyslu a pod.) a prokázaly takové požadované znalosti a schopnosti, že mohou 
být zaměstnavatelem pověřený funkci vedoucího práce. 
 
Tyto osoby smějí: 

- vykonávat veškerou obsluhu a práci na elektrických zařízeních kromě prací zakázaných  

5.5.11.5. Ochranné a pracovní pomůcky, bezpečnostní sdělení 

 

- Ochranné pomůcky – předměty chránící pracovníka před nebezpečnými účinky elektřiny, 
před škodlivostí pracovního prostředí nebo před jiným ohrožením (pryžové rukavice, izolační 
koberce, galoše, ochranné pásy, záchranné háky a pod.). 
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- Pracovní pomůcky – předměty potřebné k práci na el. zařízení nebo v jeho blízkosti popř. k 
obsluze el. zařízení (izolační spínací tyče a páky, zkoušečky napětí, stupadla, měřící přístroje  
a pod.). 

- Bezpečnostní sdělení – sdělení upozorňují na stav el. zařízení, na možnost ohrožení života 
a zdraví nebo sdělují upozornění, příkazy a zákazy nutné k zajištění bezpečnosti. Pro 
bezpečnostní sdělení se používá tabulek a nápisů (viz ČSN ISO 3864), barevných označení 
(ČSN 01 2725, ČSN EN 60445 ed. 4), barev světelných návěstí (ČSN EN 60073 ed. 2) nebo 
akustických signálů. Bezpečnostní tabulky musí být vždy čisté a čitelném zhotovené (v 
případě, že jsou přenosné) z izolantu vč. závěsu a v případě oboustranné tabulky musí mít 
tyto stejné znění. Zavěšování a upevňování bezpečnostních tabulek na živé části je 
zakázáno. elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupových míst být opatřena 
bezpečnostní tabulkou podle ČSN ISO 3864 nebo bleskem červené barvy na krytu. Všechny 
části zařízení, sloužící k zajištění bezpečnosti osob v případě nebezpečí barvy na krytu. 
Všechny části zařízení, sloužící bezpečnosti osob v případě nebezpečí (např. hlavní 
vypínače) musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti umístěna bezpečnostní tabulka s 
příslušným pokynem. 

Při použití ochranných a pracovních pomůcek musí být tyto v dobrém stavu, který je nutno ověřit 
před každým použitím. Tyto pomůcky musí být v předepsaných lhůtách zkoušeny a o těchto 
zkouškách vedeny záznamy. Pracovníci musí být poučeni a vycvičeni v zacházení s nimi. Oděv 
osob při obsluze a práci musí být volen vzhledem k nebezpečí, které může vzniknout. 
Při práci pod napětím nebo v jeho blízkosti se nesmí používat oděvů volně vlajících, nesmí se 
nosit kovové řetízky, náramky a prsteny nebo jiné kovové součástky. Oděv a prádlo nesmí být ze 
vznětlivé látky, není dovoleno mít vyhrnuté nebo krátké rukávy, rukávy pracovních oděvů musí 
být v zápěstí zapnuty. 
 
 
 

5.5.11.6. Uvedení do provozu 

 

Do provozu lze uvést jen ta elektrická zařízení, která splňují požadavky elektrotechnických norem 
a v kterých je doloženo, že prošla předepsanými zkouškami a revizemi. V případě, že elektrické 
zařízení jsou uváděna do provozu  po částech, musí být nehotová část zařízení odpojena a 
zabezpečena proti nežádoucímu zapojení. Při uvádění zařízení nebo jeho části pod napětím se  
musí dbát na to, aby nedošlo k ohrožení osob nebo okolí a aby se napětí nepřeneslo na jiná 
zařízení. 
 
Před uvedením do provozu musí být splněny tyto podmínky: 

- výchozí revize podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6) 
- přezkoušení každého el. zařízení, kontrola požadovaných vlastností a funkce a zda při 

provozu nemůže dojít k ohrožení osob nebo okolí 
- přítomnost obsluhy s kvalifikací podle ČSN EN 50110-1 ed. 2 
- vyvěšení pokynů pro první pomoc, hašení el. zařízení a další bezpečnostní sdělením 

připravené ochranné  a pracovní podmínky v provozuschopném stavu na přístupných 
vyhrazených místech 

 

5.5.11.7. Řízení provozu 
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Elektrická zařízení musí být během provozu pravidelně kontrolována a udržována v takovém 
stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy požadavky elektrické a 
mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem.  

5.5.11.8. Zastavení provozu 

 

Při zastavení provozu elektrického zařízení z důvodů výrobních, provozních (opravy, údržba) 
nebo krátkodobých výpadků napájecí sítě a poruch se postupuje podle příslušného článku 
popisné části tohoto PŘ. 
 

5.5.11.9. Opětovné uvedení do provozu 

 

Jestliže se jedná o uvedení do provozu po krátkodobém zastavení lze po odstranění poruchových 
příčin, které vedly-li k zastavení provozu, uvést opět el. zařízení do provozu podle postupu 
uvedeném v popisné části tohoto PŘ. Byla-li důvodem pro zastavení provozu rekonstrukce el. 
zařízení, rozsáhlá porucha, havarijní zastavení nebo v případě dlouhodobé výluky provozu el. 
zařízení se při uvádění do provozu postupuje podle čl. Uvedení do provozu. 
 
 

5.5.11.10. Havarijní zastavení provozu 

 

Postup činnosti při zastavení zařízení v případě požáru a zátopách je obsažen v čl. Havarijní 
stavy. Způsob rychlého zastavení provozu v případech provozních a bezpečnostních (ohrožení, 
úraz) je proveden v článku týkajícího se ovládání příslušného el. zařízení v popisné části tohoto 
PŘ. Hlavní vypínač pro bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku je označen tabulkou "Hlavní 
vypínač" – vypni v nebezpečí". 
 
 

5.5.11.11. Havarijní stavy 

 
Základní ustanovení 
Základní normou pro zacházení s elektrickým zařízením v případě požáru nebo při zátopách je 
ČSN 34 3085. V obcích  a závodech musí být provozovatelem stanoveny pověřené osoby, které 
jsou oprávněny v případě potřeby vypnout zařízení a provést další opatření. Tyto osoby musí 
prokázat znalost normy ČSN 34 3085 při zkoušce. Výtah z této normy musí být vyvěšen na 
vhodném a nápadném místě. pro obsluhu a zajištění el. zařízení musí být připraveny ochranné 
pomůcky (viz. ČSN EN 50110-1 ed. 2).  
Seznam níže uvedených míst s telefonními čísly se vepíše do vyvěšeného výtahu normy a mají 
ho mít u sebe pověřené osoby. 
 
Havarijní stav se ohlašuje: 

- ohlašovně požáru 
- pověřeným osobám 
- rozvodnému energetickému závodu 
- policii 
- v případě zranění zdravotní službě 
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Vypínání elektrického proudu se provádí při zátopách a při požáru, nejsou-li k dispozici vhodné 
hasební prostředky umožňující hasit pod napětím. Při vypnutí je nutno prověřit zajištění dodávky 
proudu pro důležitá zařízení hrozící havarovat, požární zařízení, nouzové osvětlení a zařízení 
nutné k evakuaci lidí a materiálu. 
 
Požár el. zařízení 
Při hašení požáru se musí postupovat tak, aby byla zajištěna ochrana osob a aby se zařízení 
poškodilo co nejméně. Před započetím záchranných prací se musí zajistit umístění 
transformátorů, rozvaděčů a zabránit šíření požáru k nim a zatékání vody. Požár v místnostech 
se zařízením NN se může hasit souvislým proudem vody až po vypnutí el. proudu. Místnost 
s větším nebezpečím požáru musí být vybaveny hasícími přístroji v dostatečném počtu. Pro 
hašení pod napětím lze použít hasících přístrojů sněhových (CO2), tetrachlorových a práškových. 
Pro hašení hořícího oleje (mimo zapnuté el. zařízení) lze použít pěnový hasící přístroj, popř. 
suchý písek či hlínu. 
Pracovat souvislým proudem vody do 30 m od el. zařízení pod napětím je zakázáno. Bezpečná 
vzdálenost při záchranných pracích od el. zařízení musí být udržována takto: od zařízení NN 2 
m, VN 3 m, od VVN 5,5 m, od přetrženého vedení VN a VVN pod napětím 30 m. 
 
Zátopa el. zařízení 
V případě zátopy el. zařízení se postupuje podle základních ustanovení. Na rozdíl od požáru lze 
v případě, že se jedná o zátopu předem očekávanou, sledováním vyhlášených povodňových 
stupňů provést v předstihu potřebná opatření. Před opětovným uvedením do provozu je nutno 
provést vyčištění zaplaveného zařízení jeho vysušení vč. vysušení vinutí motorů a změření 
izolačních odporů (viz. ČSN EN 60034 – 1 ed. 2). Při uvedení do provozu se postupuje podle 
příslušného předpisu. 

 
 

6. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ VOD A PLYNŮ 

 
Místa měření množství odpadních vod a kalů 

Médium Okruh Umístění čidla Druh čidla 

Odpadní vody  FIQ104 Měření průtoku na obtoku - PARS P7 ultrazvuk 

Odpadní vody FIQ106 Měření průtoku na nátoku - PARS P6 ultrazvuk 

Vyčištěná 
odpadní voda 

FIQ106 Měření průtoku na odtoku - PARS P5 ultrazvuk 

Vratný kal FIQ218 Průtok vratného kalu do Biologie 1 
Indukční 

průtokoměr 

Vratný kal FIQ219 Průtok vratného kalu do Biologie 2 
Indukční 

průtokoměr 

Přebytečný kal FIQ220 
Průtok přebytečného kalu do jímky 
přebytečného kalu 

Indukční 
průtokoměr 

Mechanicky 
předčištěná OV 

FIQ229 Průtok provozní vody za AT stanicí 
Indukční 

průtokoměr 

Přebytečný kal FIQ353 Množství přebytečného kalu k zahuštění 
Indukční 

průtokoměr 

Flokulant FIQ354 Množství flokulantu na zahuštění 
Indukční 

průtokoměr 

Zahuštěný kal FIQ303 Průtok zahuštěného kalu do VN 
Indukční 

průtokoměr 
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Primární kal FIQ304 Průtok primárního kalu do VN 
Indukční 

průtokoměr 

Bioplyn FIQ408 Měření množství bioplynu do hořáku 
Turbínový 
plynoměr 

Bioplyn FIQ452 Měření množství bioplynu do kotle 
Turbínový 
plynoměr 

Bioplyn FIQ453 Měření množství bioplynu do kogenerace 
Turbínový 
plynoměr 

Vyhnilý kal FIQ363 Množství vyhnilého kalu k odvodnění 
Indukční 

průtokoměr 

Flokulant FIQ364 Množství flokulantu na odvodnění 
Indukční 

průtokoměr 

 
 

Pozn.: Tučně jsou označeny měřící okruhy se „Stanovenými měřidly“ a „Pracovními měřidly 
s kalibrací“ dle Metrologického zákona č. 505/1990 Sb, v platném znění. 
 
 

7. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Při vlastním provozu ČOV vzniká následující odpad : 

- shrabky z česlí kód 19 08 01 množství cca 57,6 t/rok  

- písek z lapáku písku  kód 19 08 02 množství cca 80 m3/rok  

- odvodněný kal  kód 19 08 05 množství cca 308 t/rok  

 

 

Manipulace s hmotami, likvidace a zneškodňování odpadních hmot, včetně jejich dalšího využití 
se musí provádět v souladu : 

- se zákonem č. 185/2001 Sb. 
(zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů) 

- s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.  
(kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů) 

- s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.  
(o podrobnostech nakládání s odpady) 

 
Shrabky a štěrk jsou ukládány do kontejneru, který je pravidelně odvážen na zabezpečenou 
skládku. Písek je ukládán rovněž do kontejneru, který je pravidelně odvážen na zabezpečenou 
skládku. 

 
Vyhnilý odvodněný kal je převážen v kontejnerech a předávám k dalšímu zpracování smluvním 
partnerům. 
Shrabky 
Shrabky ze strojních česlí jsou vyhrnovány do násypky odvodňovacího lisu nebo dopravníku a 
jsou vyhrnovány do kontejneru, který se odváží na skládku komunálního odpadu. Během 
transportu shrabků do kontejneru (u strojních česlí) nedochází ke kontaktu shrabků s obsluhou. 
Pokud obsluha provádí manipulaci s kontejnerem nebo přímo se shrabky (nakládání, 
přemisťování shrabků nebo nakládání shrabků z ručních česlí apod.), musí mít obsluha ochranný 
oděv proti kontaminaci zpracovávaným odpadem.   
 
Písek 
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Písek je zachytáván v lapáku písku. Vyklízení písku je prováděno mamutkami do separátoru 
písku. Zde dochází k oddělení písku od vody. Písek je vyhrnován šnekovým dopravníkem uvnitř 
tubusu separátoru písku přes navazující dopravník do kontejneru, který se odváží na skládku 
komunálního odpadu. Během transportu písku do kontejneru nedochází ke kontaktu písku s 
obsluhou. Pokud obsluha provádí manipulaci s pískem (nakládání, přemisťování apod.), musí mít 
obsluha ochranný oděv proti kontaminaci zpracovávaným odpadem.   
 
Anaerobně stabilizovaný odvodněný kal 
Anaerobně stabilizovaný kal, vyprodukovaný při čištění odpadních vod na ČOV je v pravidelných 
intervalech odvodňován na šnekovém lisu. Odvodněný kal je ze šnekového lisu je dopravován 
dopravníky do kontejneru.  
Při manipulaci na odvodňovací lince kalu a odvážení odvodněného kalu (spuštění linky, 
doplňování flokulantu, manipulace s kontejnery, ruční přemisťování odvodněného kalu v 
kontejnerech, oplach zařízení apod.) musí mít obsluha ochranný oděv proti kontaminaci 
zpracovávaným odpadem. 
Při manipulaci s produkovanými odpady ve venkovním prostředí za silného větru (rychlost přes 
10 m/sec) musí obsluha používat ochranný respirátor. 
 
 

8. STANOVENÍ ČETNOSTI A MÍST ODBĚRU VZORKŮ 
ODPADNÍCH VOD A KALU 

 
Za účelem získání podkladů ke správnému řízení provozu a pro kontrolu funkce čistírny se 
provádějí laboratorní rozbory a měřením se získávají potřebné údaje.  
Kontrolou provozu, jejíž rozsah je dán především požadavky vodohospodářského rozhodnutí a 
příslušných zákonů, či norem je pověřen technolog a centrální laboratoře (oprávněné k této 
činnosti podle stávající legislativy), kteří si řídí odběry jednotlivých vzorků a potřebná měření. 

 
Členění vzorků podle použití výsledků 
 
vzorky provozní 
Slouží k okamžitému sledování provozu. Jedná se o vzorky, jejichž analýza se neprovádí v 
laboratoři, ale přímo na místě ať už instalovaným zařízením (teploměry, sondy k měření obsahu 
O2, sondy k měření průtoku) nebo jednoduchým postupem zvládnutelným bez zvláštního 
vybavení (stanovení usaditelnosti po 30 min sedimentaci v odměrném válci, měření teplot 
přenosným teploměrem). O odběru těchto vzorků se nevedou záznamy, do provozních knih k 
tomu účelu zřízených se zapisují pouze výsledky stanovení. 
 
vzorky technologické 
Slouží ke střednědobému a dlouhodobému sledování provozu ČOV, včetně různých operativních 
vzorků při nestandardních situacích - podle pokynů technologa anebo vedoucího ČOV. Záznamy 
o odběru se vedou na úrovni provozních deníků ČOV, ve vtahu k laboratoři na úrovni "Průvodního 
listu", stejně tak vzorky vod povrchových - sledování recipientů nad a pod ČOV.  
Analýzy se provádějí v laboratoři odpadních vod nebo jsou dále laboratoří předávány k externím 
analýzám. Výsledky analýz předává laboratoř zjednodušeným způsobem pomocí firemní PC sítě. 
 
vzorky legislativní 
Slouží ke sledování provozu ČOV ve vztahu k legislativním požadavkům na sledování kvality 
vypouštěné odpadní vody. Způsob odběru vzorku je striktně dán legislativními požadavky. O 
odběru těchto vzorků se pořizují samostatné protokoly. Legislativní požadavky stanovují i způsob 
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provedení zkoušek oprávněnou laboratoří. Zkoušky odpadních vod se provádějí v základních 
ukazatelích, případně na stanovení obsahu toxických látek a těžkých kovů. 
Termín odběru legislativních vzorků se určuje zpravidla na 1 kalendářní rok dopředu, a to tzv. 
"Vzorkovacím harmonogramem". Ve vzorkovacím kalendáři je uveden přesný termín odběru a 
rozsahy stanovovaných ukazatelů.  
 
Doporučení pro praxi: 
Vzhledem k tomu, že limity VH povolení jsou definovány pro bezdeštné období, mělo by se k tomu 
přihlížet i při odběru legislativních vzorků, a pokud existuje riziko, že vzorek bude dešti ovlivněn  
(negativně) raději odběr nedělat a zvolit náhradní termín odběru (pokud to laboratoř zvládne). 
 
Jsou dány dva typy legislativních vzorků, a to pro účely sledování kvality dle vodohospodářského 
povolení a pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ve 
smyslu příslušných vyhlášek a nařízení. 
 
Druhy vzorků 
 
Prostý vzorek  
Při odběru prostého (dílčího, nebo též bodového) vzorku se celý objem vzorku odebírá najednou 
(jednorázově). Prosté vzorky jsou používány k určení složení odpadní vody v určitou dobu. 
 
Směsný vzorek 
Jsou dva druhy směsných vzorků :  - časově závislé vzorky 

- průtokově závislé vzorky 
   
Časově závislé směsné vzorky sestávají z prostých (dílčích) vzorků stejného objemu, které jsou 
odebírány v konstantních intervalech během vzorkovacího období. 
Průtokově závislé směsné vzorky sestávají z prostých (dílčích), odebíraných a slévaných tak, že 
objem vzorku je úměrný průtoku nebo objemu odpadní vody během vzorkovacího období.  
Jednotlivé typy směsných vzorků jsou definovány následovně: 

typ A -  dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v 
intervalu 15 minut 

typ B - 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků 
odebíraných v intervalu 2 hodin 

typ C - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 
hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku 

 
 

8.1. Legislativní požadavky na sledování odpadních vod a kalů 

8.1.1. Rozsah rozborů 

Podle přílohy č.10 vyhlášky č. 428/2001 Sb. je minimální rozsah rozborů odpadních vod na 
přítoku a na odtoku z ČOV stanoven následovně: 
 

a) Základní rozbor:     BSK5, CHSK(Cr), NL, pH 
 

b) Rozbor na určení forem dusíku a fosforu:  N-NH4
+, Nanorg., Ncelk., Pcelk. 

 
U kalů budou prováděny rozbory minimálně v rozsahu: 



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  199  
 

- přebytečný kal a primární kal    pH, sušina, organické látky 
- stabilizovaný a homogenizovaný kal    

 
U odvodněného kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod se zjišťují: 

- rizikové kovy (Pb, Cd, Hg, Cu, Zn) 
- pH, sušina, organické látky 

 
Má – li být odvodněný kal dále využíván, je třeba provést tyto rozbory: 

- rizikové kovy (Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, As, Cr, Ni) 
- pH, sušina, organické látky (ztráta žíháním), celkový dusík, amoniakální dusík, 

   dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík) 
- polychlorované bifenyly (suma šesti kongenerů – 28 + 52 + 101 + 138 + 153 + 180),     

   adsorbovatelné organické halogeny (AOX)    
- mikrobiologické ukazatele podle potřeby 

8.1.2. Četnost odběru vzorků 

 
Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.: 
Podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb. je minimální četnost rozborů odpadních vod na 
přítoku, na odtoku z ČOV a nečištěné odpadní vody vypouštěné z každé volné výustě pro ČOV 
o velikosti větší než 50 000 EO stanovena následovně: 

 
- 24 vzorků typu C, u kterého se provádí základní rozbor a rozbor na určení forem dusíku a 

fosforu 
 

Minimální četnost provozních rozborů odpadních vod na přítoku a na odtoku z ČOV o velikosti 
nad 50 000 EO je stanovena následovně: 
 
- 26 vzorků typu A, u kterého se provádí základní rozbor a rozbor na určení forem dusíku a 

fosforu. Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného 
zařízení 
 

Minimální četnost analýz kalu pro ČOV o velikosti 25 001 ÷ 100 000 EO je stanovena následovně: 
 
- 4 x za rok u odvodněného kalu jako konečného produktu z provozu  
- 6 x za rok u odvodněného kalu jako konečného produktu z provozu pro další využití  
 
24-hodinové sledování 
Za účelem zjištění průběhu míry znečištění odpadních vod v průběhu dne se podle vyhlášky 
428/2001 Sb. doporučuje provádět celodenní bodové odběry vzorků (případně směsné vzorky po 
dobu 15 minut) zvláště na přítoku do čistírny odpadních vod, a to v minimálním intervalu jedné 
hodiny se současně prováděným rozborem a měřením průtoku. Doporučuje se provádět za 
bezdeštného počasí. 
 
Dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 
Minimální roční četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich 
znečištění u ČOV o velikosti 10 001 ÷ 100 000 EO je stanovena následovně: 

 
- 26 vzorků typu C u kterého se provádí následující rozbor: BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4

+, Ncelk., 
Pcelk. 

 
Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny 
za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních. 
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Dle platného rozhodnutí vodoprávního úřadu pod č.j. 092778/2009/KUSK ze dne 
19.10.2009: 
  
Minimální četnost odběrů vzorků odpadních vod na přítoku a odtoku z ČOV je stanovena ve 
smyslu tab. 1 přílohy č. 4 k NV č. 61/2003 Sb. následovně: 
 
- 26 vzorků typu C s rovnoměrným rozložením v průběhu roku min 1x za 14 dní.  
 
Odběr vzorků je prováděn na odtoku ČOV v měrném objektu. Současně budou odebírány vzorky 
na přítoku ČOV pro vyhodnocení kvality přítoku a účinnosti čištění 
.  
Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění: 
 
CHSKcr  - stanovení podle TNV 75 7520  
BSK5  - stanovení podle ČSN EN 1899-1 (75 75 17) a ČSN EN 1899-2 (75 75 17)  
NL -  stanovení podle ČSN EN 872 (75 7349)  
NEL -  stanovení podle ČSN EN (75 7505) 
  ČSN EN ISO 9377-2 (75 7507) 
Pcelk -  stanovení podle ČSN EN ISO 6878 (75 7465)  
  TNV 75 7466, ČSN EN ISO 11885 (75 7387)  
 
Rozbory je možné provádět i jinou standardní schválenou odpovídající metodou, po projednání s 
příslušným vodoprávním úřadem.  
 
Způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a 
stanovení objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěného množství vypouštěných 
znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly takto:  

 
Objem vypouštěných odpadních vod je průběžně měřen pomocí měrného žlabu a ultrazvukové 
sondy v měrném objektu na odtoku z ČOV.  
 
 

8.2.  Místa odběru vzorků 

 

Místa odběru vzorků 

Odběrné místo Medium Poznámka 

 Povinné   

A1 Parshallův žlab na odtoku odtok z ČOV aut. 
odběrák 

 Doporučené   

A2 Přítokový žlab za česlemi surová odpadní voda z čerpací 
stanice 

aut. 
odběrák 

A3 konec aktivační nádrže v každé 
lince 

aktivovaný kal ruční odběr 

A4 konec regenerace kalu vratný kal ruční odběr 

A5 potrubí odtahu primárního kalu primární kal  ruční odběr 

A6 odtok ze strojního zahuštění  zahuštěný přebytečný kal ruční odběr 

A7 míchací okruh VN 1 - vzork. ventil kal ve VN 1 ruční odběr 
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A8 míchací okruh VN 2 - vzork. ventil kal ve VN 2 ruční odběr 

A9 výtlak na strojní odvodnění vyhnilý kal ruční odběr 

A10 kontejner odvodněného kalu odvodněný kal ruční odběr 

A11 výtlačné potrubí kalové vody kalová voda ruční odběr 

A12 odběrné kohouty ve strojovně 
plynojemu 

kalový plyn ruční odběr 

A13 Podle potřeby nad a pod ČOV recipient ruční odběr 

    

    

    

 
 
 

9. VEDENÍ PROVOZNÍHO DENÍKU A ZÁZNAMŮ 

9.1. Provozní deník 

 
Provozní deník je základním dokladem o sledování a kontrole provozu ČOV. Musí obsahovat 
zejména následující údaje : 
 

A) Informativní část 
- jména, adresy a telefonní čísla pracovníků, kterým je nutno hlásit nehody, poruchy a 

mimořádné situace 
 
B) Zápisová část 

Do provozního deníku zapisuje obsluhovatel, event. údržbář, opravář mimořádné 
okolnosti (poruchy, provedené opravy, revize - heslovitě, neboť pro údržbu, opravy a 
revize je vzhledem k velikosti ČOV vyhrazen ještě samostatný deník), mimořádná 
znečištění a provedená opatření. 
Do provozního deníku se zapisují provedené odběry vzorků a technologických  měření, 
odstávky jednotl. zařízení, event. celé ČOV a výsledky projednání s vodohosp. orgánem. 
Zapisují se návštěvy nadřízených a kontrolních orgánů, výsledky revizí a kontrol. Zapisují 
se dodávky materiálů a předmětů, dále kontroly BOZ a inventarizace,  případné 
výrobní porady a odborná nebo bezp. školení. 
Nevyžaduje se, aby obsluhovatel denně zapisoval běžně se opakující úkony, které jsou 
součásti jeho základní pracovní náplně a nemají vliv na výkyv v kvalitě vyčištěné odp. 
vody.  
Zápisy pravidelně kontroluje mistr, resp. vedoucí ČOV, technolog, nebo vedoucí provozu. 
V provozním deníku je podstatné, aby byl vždy proveden zápis o převzetí směny 
 příslušným obsluhovatelem. Tímto zápisem začíná pracovní režim každé směny! 

 
 

9.2. Další požadavky na vedení záznamů 

 
Požární kniha 
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Knihy revizí, oprav a provozní deníky  
Tyto knihy slouží k písemné evidenci všech prováděných revizí a oprav. Zápisy  obsahují 
zejména: 
 

- časové údaje o provedení revizí a oprav 
- jména firem a osob prováděcích opravy 
- název zařízení 
- výsledek revize a opravy 
- časový údaj o hlášení revize či opravy nadřízenému pracovníkovi a jeho jméno 

 
Všechna vyhrazená zařízení podléhající pravidelné revizi budou uvedena v knize revizí, kam 
budou provedené revize zaznamenávány. Přílohami knihy revizí budou protokoly z revizí. 
 
 
 

10. POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU V ZIMNÍM OBDOBÍ 

 
Zimní období klade na obsluhu čistírny zvýšené požadavky. Hrozí též zvýšené nebezpečí 
pracovních úrazů. Klesá výkonnost jednotlivých pracovníků, je nutné provádět pomocné práce 
v souvislosti s udržováním zařízení v provozu (zamrzání vody, tuhnutí olejů, sněhová vrstva), 
dochází ke zvýšení fyzické námahy, neboť většina prací je prováděna venku. 

 
Před příchodem zimního období zajistí vedoucí provozu (mistr) nutná opatření pro nerušený 
provoz čistírny, zejména: 

 
- vyčištění těsného okolí RŠ, vyčištění dosedacích ploch poklopů,  zejména u exponovaných 

šachet podz. Objektů. 
- přípravu hmot a nářadí, kterých se používá výlučně v zimním údobí (škrabky, posypový 

materiál). 
- provést důsledné odvodnění (vypuštění) rozvodu ostřikové vody. 
- provést důkladné vyčištění zdrže. 
- V průběhu zimního období je nutno soustavně udržovat přístupnosti vstupů na objektech 

kanalizace: nad vstupy nesmí být zřizovány skládky sněhu. Přimrzlé poklopy se nesmí 
rozmrazovat otevřeným ohněm. 

- kontrola a oprava tepelných isolací potrubí, spojů, šachet ap. 
- úprava vnějších ploch, skládek, vyčištění šachet a jímek. 
- zajištění bezporuchového provozu strojů a zařízení v nevytápěných, event. temperovaných 

prostorách. 
- kontrola všech obtokových a uzavíracích zařízení. 
- kontrola osvětlení čistírny. 
- kontrola ústředního vytápění. 
- výměna, resp. doplnění nemrznoucí směsi v kapalinových uzávěrech pojistek VN 1, VN 2 a 

plynojemu. 
 

Všechny provozní prostory situované venku je nutné v zimě, především při sněhu nebo náledí, 
po očištění posypat pískem, popelem nebo obdobným posypovým materiálem. 

 
Zimní provoz vyhlašuje vedoucí ČOV (mistr) zápisem do provozního deníku v dostatečném 
časovém předstihu před příchodem mrazů. 
Po ukončení zimního provozu, který je opět zaznamenán v provozním deníku, se zkontrolují 
všechna zařízení a opraví se případně vzniklé škody. Ukáži-li zkušenosti z více zimních údobí 



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  203  
 

účelnost definitivních ochranných a bezpečnostních opatření, zajistí provozovatel jejich 
provedení. 
 

 
 

11. POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU PŘI MIMOŘÁDNÝCH 
SITUACÍCH 

 
Provoz v mimořádných podmínkách a nutná opatření jsou hlavním obsahem „HAVARIJNÍHO 
PLÁNU“ , který tvoří i jeden z dokumentů, kterými se řídí provoz čistírny. v případě havárie se 
postupuje prvořadě podle uvedeného „havarijního plánu“. 
 
Povodeň 
 
Obsluha zajišťuje ochranu areálu a jednotlivých objektů, ve kterých by mohlo dojít k zatopení, 
vypne všechna elektrická zařízení a demontuje zařízení, které by mohlo být vodou poškozeno. 
 
Požár 
Při požáru se obsluha řídí požárním řádem ČOV. Požární řád pracoviště čistírny musí zpracovat 
odborně způsobilá osoba a musí být vyvěšen na pracovištích. Přílohou požárního řádu musí být 
seznam členů požární hlídky s uvedením jejich úkolů (vyhláška č. 246/2001 Sb. – o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru). 
Požár se obsluha snaží lokalizovat hasicími přístroji, používá při tom ochranných pomůcek a dbá 
na dodržování všech bezpečnostních opatření. Při požáru se všichni pracovníci řídí požárním 
řádem ČOV.  
Zacházení s elektrotechnickým zařízením při požáru 
Při požáru je nutné zacházet s elektrickým zařízením dle ustanovení normy ČSN 34 3085. k tomu 
účelu musí být připraveny příslušné ochranné pomůcky a vhodné hasicí prostředky 
v dostatečném počtu a velikosti, potřebné k uhašení požáru. 
Při požárech musí být také postaráno o poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií, 
kterou musí zajistit osoba pověřená vypínáním elektrického zařízení. 
Požár obsluha ohlašuje na centrální poruchovou linku distributora elektrické energie. 
Vznikne-li požár v místech, kde je elektrické zařízení pod napětím, nesmí se hasit vodou, dokud 
není vypnuto. Vodou se také nesmí hasit hořící olej. Zařízení, jež nejde vypnout, (nebo hořící 
olej), se musí hasit přístroji s náplní CO2, výjimečně suchým pískem či hlínou (pouze v případě 
nedostatku hasících přístrojů). 
Jednotlivé části zařízení dle svého charakteru jsou chráněny příslušnými ochranami, které při 
poruše určenou část automaticky odepnou. v případě selhání ochran, nebo nastane-li taková 
porucha, při které je nebezpečí pro osoby (úraz, popálení apod.), musí se ihned postižené 
zařízení manuálně odpojit a zamezit přístupu nepovolaným osobám k příslušné části zařízení 
(uzavřením, dozorem, umístěním vhodné výstrahy apod.), a to tak dlouho, dokud se porucha 
neodstraní nebo celé zařízení nevypne. 
Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou hlavní vypínače v přívodních skříních rozváděčů opatřeny 
vypínacími tlačítky, jejichž stisknutím se v nebezpečí odpojí rozváděče od zdroje napětí. Vypínací 
tlačítka jsou opatřena nápisem "Vypni v nebezpečí". 
 
Výpadek el. proudu 
 
Při výpadku el. energie, bude uveden do provozu záložní el. generátor Ze záložního zdroje jsou 
napájena kanalizační stavidla v rozdělovacím objektu a česlovně, strojní česle, dopravník 
shrabků a lis na shrabky. V případě výpadu strojních česlí je kanalizační stavidlo v rozdělovacím 
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objektu před objektem česlovny uzavřeno. Obsluha provede uzavření stavidel s pneupohonem 
na nátoku do UN, odpadní vody budou vedeny přes retenční nádrž a dále pak do recipientu. 
Po dlouhodobém výpadku v trvání větším než 24 hodin bude nutné začít ihned 
s provzdušňováním nádrže. ČOV bude provozována v automatickém režimu, ale přívod 
odpadních vod na biologický stupeň bude uzavřen. Po 6 až 20 hodinách aerace bude nutné 
odebrat vzorek a prověřit kvalitu odebraného aktivovaného kalu v laboratoři. Ukáže-li se, že 
mikroorganismy jsou dostatečně aktivní, bude možné otevřít přítok odpadních vod do aktivace. 
v opačném případě bude nutné proces zapracovat. Provede se odčerpání aktivační směsi, vyčistí 
se nádrže a přiveze se na ČOV očkovací kal z blízké aktivační čistírny odpadních vod.  
Při dlouhodobém výpadku (delší jak 4 hodiny) nutno zajistit zdroj elektrické energie pro napájení 
podpůrného ventilátoru plynojemu. Za tímto účelem je na vnější stěně elektrorozvodny strojovny 
plynojemu osazena elektro přípojka pro napojení náhradního zdroje. Obsluha v elektrorozvodně 
před připojením náhradního zdroje přepne přepínač z polohy síť do polohy náhradní zdroj. 
Následně se zprovozní náhradní zdroj 
 
 
 
Epidemie 
 
V době epidemie se provoz řídí směrnicemi hygienických orgánů. Zaměstnanci se musí 
pravidelně podrobovat lékařským prohlídkám a vedení provozu musí dbát u všech zaměstnanců 
na dodržování ochranných očkování - povinné je průběžné očkování proti tetanu. 
Pracovníci čistíren odpadních vod a kanalizací jsou na náklady vedení organizace očkováni proti 
hepatitidě. 
 
 
Náhlá změna kvality odp. vod 
 
Při náhlé změně kvality odpadních vod, která může negativně ovlivnit provoz čistírny, je 
povinností prvořadě vedoucího směny, následně po konzultaci i technologa a vedoucího ČOV 
rozhodnout, zda je nutné některé části ČOV, nebo ČOV jako celek odstavit z provozu. 
Při tomto rozhodování musí být zhodnocen dopad jak na čistírnu, tak na recipient, jeho floru 
a faunu, aby v konečném důsledku byly škody co nejvíce eliminovány. 
Okamžitě se vyhodnocují vzorky přeteklé odpadní vody, výsledky slouží jednak pro další opatření 
v provozu a možné zjištění původu škodlivé látky a původce havárie. 

 
Odstavení čistírny z provozu 
 
Je-li nutno čistírnu nebo její jednotlivé části odstavit z provozu, může se tak stát pouze s vědomím 
vedoucího čistírny nebo technologa. Při neodkladném odstavení ČOV musí obsluhovatel, který 
objekt vyřadil, podat dodatečně urychlenou zprávu na centrální dispečink podniku a výše 
jmenovaným osobám. Ve smyslu havarijního plánu v případě časové nouze ohlásí stav na 
dispečink, jehož povinností je již zajistit informovanost dalších a nadřízených pracovníků. 
 
Ohlašovací povinnost při odstavení čistírny z provozu: 

- při odstavení celé čistírny na dobu delší 4 hodin 
- při předpokládaném zhoršení čisticího účinku pod 50%, tj. odstavení biologické části nebo 

na dobu delší než 8 hodin 
- ohlašovací povinnost je do 1 hodiny po uplynutí výše uvedených omezení - režimů 

 
 



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  205  
 

12. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA ČISTÍRNĚ 

 

12.1. Další požadavky na vedení záznamů 
 

Při provozu a údržbě kanalizační ČOV se provozovatel musí řídit platnými ustanoveními 
bezpečnosti práce a ty přizpůsobit daným poměrům. 
 
 

a)  Vedení organizace je povinna dle zákonných ustanovení: 

- Organizovat a zajišťovat péči, bezpečnost a hygienu při výkonu práce pracovníků po 
stránce osobní i věcné, hlavně odborným dozorem nad pracovníky a jejich prací a 
pravidelnými kontrolami objektů kanalizační čistírny. 

- Provádět pravidelně školení o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a hygieně práce, 
prohlubování znalostí předpisů a kvalifikace. Náplň školení je každoročně aktualizována 
technikem BOZP.  

- Věnovat zvýšenou péči nezapracovaným pracovníkům a zajistit, aby byli všichni nově 
přijetí pracovníci před nástupem práce podrobně poučeni o příslušných bezpečnostních 
předpisech, o bezpečnosti práce, o používání ochranných oděvů a pomůcek. 

- Na vhodném místě, dobře viditelném, umístit běžné údaje a směrnice, které je třeba pro 
preventivní ochranu znát. 

- Kontrolovat a vyžadovat, aby zaměstnanci používali předepsaných ochranných oděvů a 
osobních ochranných pomůcek (brýlí, přilby, pásů, obleků apod.). 

- Podrobit pracovníky před zařazením do práce lékařské prohlídce a potom pravidelným 
lékařským prohlídkám. Podle posudku lékaře provádět zařazení pracovníků na jednotlivá 
pracoviště. 

- Volat k zodpovědnosti ty zodpovědné producenty - uživatele, kteří svými odpadními 
vodami ohrožují bezpečnost a zdraví při práci v kanalizaci a oznámit tuto skutečnost 
příslušným orgánům, popř. Policii. 

- Vedoucí provozu, vedoucí ČOV a vedoucí směn jsou odpovědni v rozsahu své funkce a 
náplně své činnosti za odstraňování příčin úrazů a nemocí z povolání a za předcházení 
jim. Tito pracovníci jsou povinni učinit potřebná technicko-organizační opatření vedoucí k 
bezpečnosti práce a zajištění hygienických podmínek při práci. 

 

b) Každý pracovník je povinen: 

- Osvojit si a dodržovat bezpečnostní, zdravotní a hygienické předpisy v rozsahu svého 
pracovního zařazení. 

- Zúčastnit se školení prováděného organizací v zájmu své bezpečnosti, ochrany zdraví a 
hygieny práce a podrobovat se lékařským prohlídkám. 

- Počínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj i spolupracovníků. 

- Dodržovat zákaz obsluhy těch strojů a zařízení, jejichž obsluha, užívání a udržování mu 
nepřísluší. 

- Dodržovat v pracovní době, nebo před ní zákaz užívání alkoholických nápojů nebo 
preparátů, či látek otupujících smysl (omamné látky apod.). 
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c) Všeobecné směrnice pro zaměstnance ČOV pro bezpečnost a ochranu zdraví při  
    práci 

- Pracovat na jednotlivých zařízení v ČOV smějí jen zaměstnanci s předepsanou kvalifikací. 
Žádný zaměstnanec nesmí provádět  jakoukoli manipulaci se stroji a jinými zařízeními, 
pokud mu jejich obsluha, udržování a užívání nepřísluší a nebyla mu svěřena. 

- Zaměstnanec smí odstraňovat zjištěné závady na zařízeních, nástrojích a přístrojích 
pouze tehdy, přísluší-li do oboru jeho působnosti. Jinak je povinen hlásit závadu 
nejbližšímu představenému, který se postará o nápravu. 

- Odstraňování jakýchkoliv ochranných krytů, zařízení  u pohybujících se částí strojů je 
bezpodmínečně zakázáno. Běžící stroje je zakázáno čistit a mazat. Mechanizmy bez 
předepsaných ochranných opatření nesmějí být uvedeny do provozu. 

- Elektromotory a všechna elektrická zařízení je nutné obsluhovat podle příslušných norem. 
Pokyny musí být vyvěšeny na viditelném a přístupném místě. 

- Veškeré provozní místnosti musí být vhodně osvětleny a pro odlehlá místa musí být k 
dispozici přenosné lampy. 

- Čistící materiál je nutno schovávat v uzavíratelných kovových  bednách, špinavý čistící 
materiál je nutno pravidelně odstraňovat. 

- Podlahy a manipulační plochy, plošiny nesmí být znečišťovány vytékajícími mazacími 
látkami. 

- Zaměstnanci musí nosit ochranné rukavice, pracovní oblek a pracovní boty. 

- Před vstupem do hlubokých šachet, nevětraných podzemních prostorů, musí být 
pracovník opatřen zachycovacím postrojem, aby v případě  zranění, mdloby apod. mohl 
být ihned vytažen. Proto vždy musí být někdo na povrchu, který hlídá a je připraven 
poskytnout pomoc. 

- Všechny prostory a veškerá zařízení se musí udržovat v naprostém pořádku a v 
bezvadném stavu. Manipulační plošiny se nesmí používat ke skladování. 

- Ženy a mladiství do 18 let nesmějí z prací v ČOV vykonávat především práce čističe 
kanalizačních zařízení. 

- Při nebezpečných pracích ve výškách jsou zaměstnanci povinni používat zachycovací 
postroje a provazy, které musí být  upevněny bezpečným způsobem na pevné konstrukci. 

- Zaměstnanci nesmějí měnit a opravovat nic na el. vedení, strojním a jiném podobném 
zařízení, jehož obsluha, používání nebo udržování jim nepřísluší. 

- Bránit se možnosti nákazy dodržováním všech hygienických předpisů a nařízení. 

- Při menším zranění ošetřit poraněné místo desinfekčním antiseptickým prostředkem, s 
větším zraněním, nebo když jde o akutní infekci, zajít ihned k lékaři. 

- Každý pracovník je povinen znát práci s hasícími prostředky. 

- Při noční práci venku musí být přítomni vždy alespoň 2 pracovníci. Přístupové cesty a 
pracovní prostory musí být osvětleny. 

- U otevřených nádrží pracují vždy 2 pracovníci společně, u nádrží musí být zábradlí, musí 
být uvázáni při každé práci, kde je nebezpečí pádu do nádrže. 

- Při vstupu do nádrží používat žebříky. 

- U nádrží s volnou hladinou vody musí být v blízkosti umístěno plovací kolo. 

- V okolí nádrže musí být v noci dokonalé osvětlení. 



ČOV Slaný                    Provozní řád  

 

  207  
 

- Všechny poklopy k jímkám, pracují-li lidé uvnitř, musí být dokonale otevřeny, aby nastalo 
dobré provětrání. 

- Pracovník nesmí pokračovat v práci, není-li pro nemoc, nebo z jiné příčiny schopen 
zařízení obsluhovat, jsou-li po něm požadovány práce, pro které nemá kvalifikaci, práce 
v rozporu s bezpečnostními předpisy a provozním řádem. 

- Rovněž nesmí pokračovat v práci, hrozí-li na zařízení taková porucha, která by mohla 
ohrozit zdraví zaměstnance nebo vést k havárii zařízení. 

- Pracovníci pověřeni vstupem do objektu ČOV jsou povinni dodržovat ustanovení 
provozního řádu a pokynů pro bezpečnost práce. Přísně dodržovat zákaz vstupu 
nepovolaným osobám. 

 
 

12.2. Osobní ochranné pracovní prostředky 
 
Obsluha musí používat OOPP v souladu se směrnicemi SVAS tak, aby byla maximálně 
eliminována rizika ohrožení zdraví a života 
 
 

12.3. Ochrana před úrazy 
 

Obsluha je povinna: 

- Oznámit nadřízenému ihned závady v zařízení, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců a podle možností podniknout opatření pro zabránění nehody. 

- Udržovat pracoviště v čistotě a pořádku. 

- Ukládat odpady pouze na vykázaných místech, potřebný materiál ukládat bezpečně. 

- Udržovat volné průchody a obsluhované zařízení volně a snadno přístupné. 

- Vyloučit možnost potřísnění pracoviště škodlivinami (oleje) a v případě jejich rozlití provést 
ihned zneškodnění. 

- Dbát, aby všechny pohyblivé součásti zařízení byly náležitě zajištěny ochrannými kryty. 

- Dbát řádného osvětlení ČOV, zakrytí jímek, kanálů, výkopů apod. 

- Dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob. 

- Provádět práci v nádržích a šachtách jen po zaslepení přívodů, dokonalém provětrání a 
při náležitém zajištění. Pracovníci musí mít zachycovací postroj a lano musí být 
zajišťováno další osobou, která je mimo dosah nebezpečí. 

- Pracovník nesmí používat poškozené přístroje a nástroje, které by mohly být příčinou 
úrazu. 

- Pracovník nesmí bez příslušné kvalifikace vykonávat práce, pro něž je nutná odborná 
způsobilost. 

 
 

12.4. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 

Podrobné pracovní předpisy pro obsluhu a údržbu elektrozařízení stanoví provozovatel v souladu 
s vyhláškou č. 50/78 Sb. § 3. Z důležitých zásad nutno zdůraznit: 
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- Pro obsluhu a práci na el. zařízení platí ustanovení dle ČSN EN 50110-1 ed. 2, ČSN EN 
50 110-2 ed. 2. 

- Práce na elektrotechnickém zařízení mohou provádět pouze pracovníci znalí. Výměnu 
pojistek a žárovek smí provádět pracovníci prokazatelně poučení. 

- Zařízení vypnout a závadu ohlásit, zjistí-li závadu na elektrickém zařízení, např. 
poškození izolace, poškození  stroje, nadměrné oteplení, jiskření, brnění od el. proudu. 

- Je-li zařízení pod napětím (v chodu) dotýkat se jen částí, které jsou k tomu určeny (hlavní 
spouštěcí páky a tlačítka). 

Elektrická zařízení musí být udržována ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým 
předpisům a normám. 

Elektrická zařízení se musí revidovat a přezkušovat ve lhůtách a rozsahu stanoveném příslušnými 
normami ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a směrnicemi výrobce. 

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky podle ČSN ISO 3864 (01 8011)  

Plakát, Doporučení ESČ 00.02.94 "První pomoc při úrazu elektrickou energií", zarámovaný. 
 

 

12.4.1. Zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem 
 
Po vypnutí proudu raněného vyprostíme tak, abychom zabránili jeho dalšímu poranění. Při 
zástavě dýchání ihned zahájíme umělé dýchání z plic do plic, při zástavě oběhu provádíme 
nepřímou masáž srdce v kombinaci s umělým dýcháním. Pak ošetříme jednotlivá poranění jako 
zlomeniny, rány, popáleniny. Zajistíme převoz postiženého do zdravotnického zařízení k 
odbornému ošetření 

 

12.5. Ochrana před jedovatými a výbušnými plyny 
 
Každý uzavřený prostor, kde se vyskytuje odpadní voda nebo kaly, musí být před vstupem 
obsluhovatele řádně odvětrán buď přirozenou cestou, nebo pokud je instalována 
vzduchotechnika jejím spuštěním. V případě podezření na výskyt nebezpečných jedovatých 
plynů do těchto prostor nevstupovat a okamžitě nahlásit přímému nadřízenému, který zajistí 
detekci, případně další kroky k odstranění nebezpečí. 
. 
 
 
 
Stručná charakteristika plynů, které se mohou nejčastěji vyskytovat ve stokách, 
kanalizačních zařízeních a ČOV 
 
Sirovodík H2S 

Na ČOV existují možnosti vzniku toxického sirovodíku hydrolýzou sulfidů vzniklých redukcí 
síranů, které se ve zvýšeném obsahu mohou vyskytnout v odpadních vodách přitékajících do 
čistírny. 

- Sirovodík je bezbarvý plyn těžší než vzduch, který zapáchá po zkažených vejcích (při 
nižších koncentracích, při vyšších není cítit!) a může se hromadit v jímkách, kanalizacích, 
šachtách, podzemních nádržích apod. 

- Je jedovatý, prudký nervní plyn, který způsobuje pálení očí, bolest hlavy, jsou vidět kruhy 
kolem zdroje světla. Při vyšší koncentraci způsobuje zástavu dechu. 
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- Bezpečnostní opatření zahrnuje detekci sirovodíku detekčním přístrojem, který je 
k dispozici u vedoucího ČOV. 

- Pro vstup do uvedených objektů se postupuje podle ods. 5.8 - Pokyny pro stanovení 
odpovědného a odborného dozoru při vstupu do stokové sítě. 

Kyanovodík HCN 

Vzniká rozkladem solí kyanidů a silných kyselin (chromovny, fotolaboratoře). 

- Je to těkavá kapalina, voní po hořkých mandlích, je to nervní plyn, otrava způsobuje 
tkáňové zadušení. 

- Příznaky otravy jsou škrábání v krku, ztráta řeči, slinění, vrávorání, tlak v čele a bolesti 
hlavy. Při zasažení vyšší koncentrací okamžité těžké bezvědomí. 

Oxid uhelnatý CO 

Vyskytuje se jako zplodina nedokonalého hoření při spalování. 

- Je to bezbarvý plyn, bez zápachu a bez chuti, hořlavý. 

- Místo nejčastějšího výskytu jeho největší koncentrace je blíže stropu. 

- Reaguje s hemoglobinem v krvi za vzniku karboxihemoglobinu. Krev ztrácí schopnost 
rozvádět kyslík z plic k jednotlivým tkáním a dochází k zadušení i při nedostatku kyslíku. 

- Nejlehčí forma otravy se projevuje příjemnou malátností a pocitem opojení jako při požití 
alkoholu – často může uniknout pozornosti. 

- Dalším příznakem otravy je bolest hlavy, porucha rovnováhy, ztráta vůle opustit zamořený 
prostor. 

- U těžších případů otravy se dostavuje bezvědomí. 

Metan CH4 

Z výbušných plynů se na ČOV vyskytuje kalový plyn, vznikající při anaerobních vyhnívacích 
procesech. Jedná se o bezbarvý plyn , lehčí než vzduch, který není jedovatý, ale ve směsi se 
vzduchem vytváří výbušnou směs. 

Podle složení plynu na ČOV převládá obsah methanu (65 - 70 %), CO2 (30 - 35 %) a sirovodík o 
zanedbatelném množství. 

 
Oxid uhličitý CO2 

Vyskytuje se jako zplodina hoření, dalším zdrojem výskytu může být plyn ze stok, kalový plyn. 

- Je to bezbarvý plyn, nedýchatelný, těžší než vzduch, bez zápachu a nakyslé chuti, 
nevýbušný. 

- Místo nejčastějšího výskytu jeho největší koncentrace je u dna, ale při topení ve vrstvě 
nade dnem. 

- Je nedýchatelný, ve vyšší koncentraci blokuje dýchací centrum a současně má mírně 
narkotický účinek. 

- Smrt nastává zástavou dechu. Příznakem otravy je lehká bolest hlavy a pocit „těžkého 
vzduchu“, ztráta vůle opustit nebezpečný prostor, zvýšená ventilace plic a později ztráta 
vědomí. Ve vysokých koncentracích nastává ztráta vědomí rychle. 

 

Předpisy pro obsluhu a údržbu se řídí podle normy ČSN 75 6415 - Plynové hospodářství čistíren 
odpadních vod. 

Pracovníci plynového hospodářství musí mít k dispozici : 
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- azbestové rukavice 

- ochranné brýle 

- koženou obuv s Wibram podrážkou 

- ruční hasící přístroje s vhodnou náplní 

- detektor pro stanovení CO se stálou výměnnou detekční trubicí 

- dýchací přístroje 

 

 
12.5.1. Zásady první pomoci při otravách oxidem    uhelnatým 
 

- Postiženého vyneseme na čerstvý vzduch. Při zástavě dýchání provádíme umělé dýchání 
z plic do plic nebo pomocí přístrojů, při zástavě krevního oběhu nepřímou srdeční masáž 
v kombinaci s umělým dýcháním (kříšení). Neprodleně zajistíme převoz postiženého do 
zdravotnického zařízení. Zachránci se musí sami dostatečně chránit proti oxidu 
uhelnatému (běžná protiplynová maska je ochranou nedostatečnou!). 

- První pomoc při následcích pobytu v nedýchatelném prostředí zamořeném oxidem 
uhličitým, dusíkem, argonem či ropnými plyny, neobsahující CO je stejná, jako první 
pomoc při otravě oxidem uhelnatým. 

 

12.5.2. Zásady první pomoci při popáleninách 
 

- Před poskytnutím první pomoci si pracovník, který poskytuje pomoc, přiloží na ústa a nos 
roušku, šátek, kapesník, aby se zabránilo druhotné infekci. 

- Na povrchní popáleniny, zejména v obličeji a na končetinách nedáváme sterilní obvaz, ale 
přikládáme studené nebo alkoholové obklady. Na ostatní popáleniny sterilní obvaz 
dáváme. 

- Při rozsáhlejších popáleninách zabalíme popáleného do sterilních roušek nebo 
přežehleného prostěradla. Oděv postiženého svlékneme jen tehdy, je -li nutné ošetřit jiné 
poranění ( zastavení krvácení, zlomeninu apod.), přiškvařené části oděvu 
neodstraňujeme. Popálené končetiny znehybňujeme. Při zasažení očí proplachujeme 
spojivkové vaky borovou vodou nebo obyčejnou studenou vodou. Tekutiny podáváme jen 
v malých dávkách, a to jen tehdy, nezvrací -li postižený. (Podáme např. roztok jedné lžičky 
jedlé sody a jedné lžičky soli v jednom litru vody, minerální vodu, studený čaj). 

- Při dušení zahájíme ihned umělé dýchání z plic do plic. Zajistíme co nejrychleji odvoz 
postiženého do zdravotnického zařízení k odbornému ošetření. 

- Nikdy nedáváme na popáleniny olej, zásypy, masti, tuky a podobné. 

 

12.6. Ochrana před onemocněním a nákazou včetně zdravotních 
prohlídek a první pomoci 

 

V provozu čistírny odpadních vod mohou být zaměstnáni pouze pracovníci, kteří mají k tomu 
duševní i tělesné předpoklady. K žádným pracím nesmějí být přikazování pracovníci s tělesnými 
vadami snižujícími jejich výkonnost a tělesnou odolnost. 

 
  Obsluha se musí podrobit lékařské prohlídce, povinnému ochrannému očkování a být seznámena 
s platnými hygienickými předpisy, viz seznam právních, bezpečnostních a hygienických předpisů. 
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Odpadní vody z bytových jednotek a závodů jsou svou povahou vhodným médiem pro šíření 
druhotné infekce. 

Provozovatel ČOV je povinen v případě epidemie řídit provoz podle rozhodnutí hygienicko-
epidemiologických orgánů. 

 
 

12.7. Opatření pro případ havárie 
 

Opatření se řídí podle odstavce 11 – Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích. 

 
12.8. Pokyny pro stanovení odborného a odpovědného dozoru při 

vstupu do stokové sítě 
 

Před vstupem do jímek, šachet a do kanalizace je nutno zabezpečit: 

- vypnutí strojního zařízení v těchto objektech a řádné označení 

- kontrolu vypnutí opravovaného zařízení 

- dohled na bezpečný průběh prací uvnitř objektů 

- periodickou kontrolu udržování nepoužívaných objektů v čistotě  

Pro vstup do uvedených objektů musí být: 

- svolení a vědomí příslušného vedoucího nebo mistra 

- dohled na bezpečný průběh uvnitř objektů 

- šachta řádně vystříkána vodou 

- provedena detekce přítomnosti nebezpečných plynů detekčním přístrojem  

- pracovník opatřen ochrannou výzbrojí 

- pracovník zabezpečen zachycovacím postrojem upevněným na laně a  zajištěn min. 2 
pracovníky stojícími na horním okraji šachty 

- dozor další odpovědné osoby s výslovným upozorněním na možnost  otravy sirovodíkem 

- pracovník opatřen maskou a přívodem čerstvého vzduchu, pro  možnost výskytu 
sirovodíku, musí být uvázán a kontrolován  nejméně 2 pracovníky 

- otvor každé otevřené šachty zabezpečen ohrazením proti možnosti  úrazu pádem do 
šachty 

- mistr po skončení prací provede celkovou kontrolu a výsledek  zapíše do provozního 
deníku 

 
 

13. SEZNAM CITOVANÝCH A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, BEZPEČNOSTNÍCH A 
HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ 

Všeobecně 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
 
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové 
nádoby, v platném znění 
 
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v 
platném znění 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 
 
ČSN ISO 3864 (01 8011)   Grafické značky. Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN  01 8014   Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny 
ČSN  06 1008   Požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN  12 2002   Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky 
ČSN  13 0072   Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
ČSN ISO 12480-1 (27 0143)   Jeřáby. Bezpečné používání. Část 1: Všeobecně. 
 

Elektrická zařízení 
 
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení, Vnější vlivy 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 Elektrická zařízení, Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí, Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov, Ochrana proti atmosferickým nebo 
spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrická zařízení, Odpojování a spínání 
ČSN 33 2000-4-473 Elektrická zařízení, Opatření k ochraně proti nadproudům 
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrická zařízení, Výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-537 Elektrická zařízení, Přístroje pro odpojování a spínání 
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí, Uzemnění, ochranné vodiče a 
vodiče ochranného pospojování 
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí, Revize 
ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí, Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
ČSN 33 2190 Připojování el. strojů a pohonů s elektromotory 
ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení 
ČSN 33 3220 Společná ustanovení pro elektrické stanice 
ČSN 33 3320 Elektrické přípojky 
ČSN  34 1610 Elektrotechnické předpisy. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových 
provozovnách 
ČSN EN 62305 1 ed. 2 – 4 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem 
ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovací vedení 
ČSN 34 3205 Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi 
ČSN 34 3085 ed. 2 Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách 
ČSN  34 0350 ed.2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních, Národní dodatky 
ČSN EN 61558 – 1 ed. 2 (35 1330) Bezpečnost transformátorů a tlumivek 
ČSN EN 50144-1 (36 1570)   Bezpečnost elektrického ručního nářadí 
ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení 
ČSN EN 60034-1 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti 
ČSN EN 60073 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a  
identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů 
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ČSN EN 60079-0 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 0: zařízení – Všeobecné požadavky  
ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů 
– Výbušné plynné atmosféry 
ČSN EN 60079-14 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 14 :  Návrh, výběr a zřizování 
elektrických instalací 
ČSN EN 60079-17 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 17: revize a preventivní údržba 
elektrických instalací  
ČSN EN 60079-26 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) 
Ga 
ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení strojů - Část 
1: Všeobecné požadavky 
ČSN EN 61010–1 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřící, řídící a 
laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky 
ČSN EN 60439-1 ed. 2 (35 7107) Rozvaděče NN – Část1 : Typově zkoušené a částečně typově 
zkoušené rozvaděče 
ČSN EN 60445 ed. 4 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady po rozhraní člověk – stroj, 
značení a identifikace. Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 
PNE 38 1981 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice  
ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 
Vyhláška 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 

 
Kanalizace 
 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění 
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně 
znečištění vod 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 376/2001 Sb., o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) 
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti 
vody 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových 
ČSN  01 3463   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace 
ČSN  38 6405   Plynová zařízení. Zásady provozu 
ČSN EN 1085 (75 0160)   Čištění odpadních vod. Slovník 
ČSN  75 0161   Vodní hospodářství. Terminologie v inženýrství odpadních vod. 
ČSN  75 0748   Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 
ČSN  75 0905   Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN  75 5911   Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN  75 6101   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 752 (75 6110)   Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. 
ČSN EN 1610 (75 6114)   Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN  75 6261   Dešťové nádrže 
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ČSN  75 6401   Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel 
ČSN EN 12255-1 až 16 (75 6403)   Čistírny odpadních vod. Část 1 až 15 
ČSN  75 6415   Plynové hospodářství čistíren odpadních vod 
ČSN EN 858-1 (75 6510)   Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu). Část 1: Zásady 
pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti 
ČSN  75 6551   Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 
ČSN  75 0161   Vodní hospodářství. Terminologie v inženýrství odpadních vod 
TNV  75 0747   Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV  75 0951   Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech 
TNV  75 5516   Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z polyetylenu 
TNV  75 5517   Kurzy pro svařování a lepení plastů 
TNV  75 5518   Vizuální hodnocení svarových spojů 
TNV  75 5520   Svařování plastů. Svařovací metody 
TNV  75 6011   Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení 
TNV  75 6262   Odlehčovací komory 
TNV  75 6611   Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení. Stanovení v čisté vodě 
TNV  75 6616   Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích 
TNV  75 6910   Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
TNV  75 6911   Provozní řád kanalizace 
TNV  75 6925   Obsluha a údržba stokových sítí 
TNV  75 6930   Obsluha a údržba čistíren odpadních vod 
Odvětvové normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: 
Hydroprojekt CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky, v platném znění (zákon o prevenci závažných 
havárií) 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění 
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
Zákon ČNR č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, v platném znění 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrole, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném 
znění 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhláška 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, v platném znění 
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Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 407/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy 
hořlavých plynů a par 
Zákon č. 309/2006 Sb., o dalších požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Vyhláška ČÚBP č. 91/ 1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které 
jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce  9. měsíce po porodu a 
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy 
na povolání 
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad 
vodními díly 
Předpis Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR čj. 110/982/85 z 11.6.1985.  
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodárenských a kanalizačních objektech a 
zařízeních 
ČSN  73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN  73 0804  Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 
Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 
organizacích (SOVAK, září 1994)  
SOVAK: Materiály vydávané SOVAK (např. Požární ochrana) 
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14.  PŘÍLOHY 

Příloha č.1 – Výkresová část: 
  Přehledná situace ČOV 

Celkové technologické schema ČOV 
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Příloha č. 2 

 

Protokol o seznámení s provozním řádem 
  
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s provozním řádem pro ČOV Slaný 

 
Dne    Jméno      Podpis 
 
……………….  ………………………  ………………………… 
 
……………….  ………………………  ………………………… 
 
……………….  ………………………  ………………………… 
 
……………….  ………………………  ………………………… 
 
……………….  ………………………  ………………………… 
 
……………….  ………………………  ………………………… 
 
……………….  ………………………  ………………………… 
 
……………….  ………………………  ………………………… 
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Příloha č. 3 
 

Platná vodoprávní rozhodnutí 
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Příloha č.4 
 
Plán údržby 


