Generel odvodnění Liberec – Jablonec nad Nisou

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC – JABLONEC NAD
NISOU

Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice,
Hydroprojekt CZ a.s. Praha a Hydroekos Hradec Králové. Vzhledem ke svému
velkému rozsahu a finanční náročnosti byl generel rozdělen na tři etapy:
I. etapa – povodí sběrače B v Liberci – r. 1999
II. etapa – povodí sběrače A v Liberci – r. 2000
III. etapa – Jablonec nad Nisou – r. 2001
Po dokončení III. etapy se díky velkému rozsahu ukázalo nutné zpracovat v roce
2002 IV. etapu generelu, která sumarizuje výsledky předcházejících etap do jednoho
materiálu.
Složitosti a zajímavosti z I. etapy generelu:


Okresní město Jablonec nad Nisou je čištěno společně s Libercem na
centrální ČOV Liberec.
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Odpadní vody z Jablonce nad Nisou jsou přiváděny na ČOV Liberec cca 11
km dlouhým kmenovým sběračem B, který je tvořen z větší části štolou a je
levobřežním sběračem Lužické Nisy.



Byla posuzována retenční schopnost kmenového sběrače B, která se ukázala
jako dostatečná pro dobu zdržení cca 20 min při využití cca 415 m štoly.



Generel odhalil významné přítoky balastních vod. Sběračem B přitéká téměř
dvojnásobné absolutní množství balastních vod než sběračem A, přičemž
největší množství balastních vod je z Jablonce nad Nisou.



Bylo posuzováno ovlivnění kvality vody v recipientech přepady OV ze stokové
sítě na odlehčovacích komorách. Byly navrženy opatření na snížení vnosu
znečištění do recipientů dle požadavku správce toku.



Byly posuzovány dva hraniční stavy – nulový a nenulový průtok.

Složitosti a zajímavosti z II. etapy generelu:


Sběrač A odvádí odpadní vody z pravého břehu Lužické Nisy a zejména
z centra Liberce.



Z HD simulace vyplývá tlakové proudění v kmenovém sběrači A v důsledku
malého spádu potrubí.



Výsledkem vyhodnocení přívalových vln ve sběrači A je návrh retenční
dešťové zdrže v areálu ČOV pro zachycení špičkových průtoků z povodí.
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Posuzované odlehčovací komory splňují předpoklad ředících poměrů, ale
s ohledem na malou vodnost recipientů je jejich funkce nevyhovující.

Přítok do odlehčovací komory v ul. Polní, pozůstatky z osazení přelivu při monitoringu.



Problematika rozpracovanosti nového územního plánu pro město Liberec
po celou dobu zpracování generelu.

Složitosti a zajímavosti z III. etapy generelu:


III. etapa navazuje na I. a II. etapu a posuzuje odvodnění města Jablonec
nad Nisou.



Problém s měřením v povodí, bylo prováděno opakovaně v období od
1.10. – 4.11.2000, od 8.4.2001 – 1.6.2001. Potřebná data pro kalibraci a
verifikaci HD modelu byla získána až 31.5.2001.



Pozornost byla detailně věnována odlehčovacím komorám.



Po napojení rozvojových ploch a dosud neodkanalizovaných oblastí
dochází oproti současnému stavu ke zvýšení odtokového množství vody o
cca 10% oproti současnému stavu.
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Prioritně nutno řešit odpojení Pivovarského potoka z veřejné kanalizační
sítě.



Dále nutno dořešit problematiku Kokonína. Odkanalizování a čištění je
navrženo ve dvou alternativách – gravitační dovedení na ČOV Rychnov u
Jablonce, která vykazuje v současné době značný přítok balastních vod
nebo přečerpání do kanalizačního systému Jablonce nad Nisou a čištění
na ČOV Liberec.

Složitosti a zajímavosti ze IV. etapy generelu:
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Barevně vyznačen rozsah HD modelu v jednotlivých etapách



Na základě výsledků generelu byla zpracována Studie rekonstrukce centrální
ČOV Liberec tak, aby byly výsledky čištění v souladu se současnou
legislativou a její připravovanou úpravou pro užití směrnice rady EU
91/271/EHS pro citlivé oblasti
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Zpracovatel generelu doporučuje detailní model vybraných odlehčovacích
komor v Jablonci nad Nisou.
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SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
01 - Česlovna
02 - Dmychárna
03 - Trafostanice
04 - Strojní odvodnění kalu
05 - Tepelná čerpadla + energoblok
06 - Provozní objekty
08 - Garáže
10 - Lapač štěrku
11 - Virový separátor
12 - Lapák písku
13 - Blok biologického čištění
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14 - Zahušťovací nádrže
15 - Vyhnívací a uskladňovací nádrže
16 - Kalové hospodářství
17 - Plynojem
18 - Měrný objekt a filtrace
19 - Komunikace a zpevněné plochy
20 - Terénní a sadové úpravy
21 - Oplocení
22 - Trubní rozvody a spojovací žlaby
40 - Silniční most přes Nisu
41 - Venkovní osvětlení
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Při připojování dalších rozvojových ploch nutno preferovat oddílnou
splaškovou kanalizaci.
Eliminovat balastní vody z kanalizačního systému.



Postupné rušení septiků v centru Liberce, které jsou přepady zaústěny do
kanalizace.



Generel kanalizace je výchozím materiálem pro investora pro plánování
investic a pro posuzování investičních záměrů v zájmové oblasti.



Hydrodynamický model nutno uchovat v tzv. živém stavu a s tím souvisí i
zajištění trvalého monitoringu v zájmové lokalitě.
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