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1. Úvod
Na konci roku 2007 zahájila Severočeská vodárenská
společnost a.s. rekonstrukci čistírny odpadních vod
Varnsdorf. Realizaci předcházela poměrně dlouhá
projektová příprava, což bylo způsobeno především
změnou koncepce řešení, změnou legislativy, ale i
nutností zajištění investičních prostředků. Kompletní
projektovou a inženýrskou činnost zajišťovaly
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ve spolupráci s DHI Hydroinform a.s. byl zpracován pro
Severočeskou vodárenskou společnost a.s. v letech 20022003 „Generel kanalizace měst Rumburk – Varnsdorf“,
který
byl
podmiňující
investicí
připravované
rekonstrukce ČOV Varnsdorf. Generel je v rozsahu
bilančního a distribuovaného modelu pro aglomeraci
Varnsdorf – Seifhennersdorf – Rumburk.
Hlavní cíle generelu kanalizace:

Posouzení stávající kmenové stoky „A“ s
vyhodnocením funkce odlehčovacích komor a
dešťových zdrží včetně posouzení vnosu
znečištění těchto komor do Mandavy

Navržení opatření na snížení vnosu znečištění
do řeky Mandavy v úrovni distribuovaného
modelu, zejména postupné podchycení
významných stávajících výustí

Výhledové napojení kanalizační sítě v
okrajových částech měst Rumburku a
Varnsdorfu

Ověření hydraulických návrhových parametrů
ČOV Varnsdorf

Stanovení podílů objemů odpadních vod
přitékajících z podpovodí

Posouzení možnosti redukce balastních vod v
kanalizační síti
Komplexní přístup k celému odtokovému procesu ve
městech rozšiřuje v současnosti problematiku generelů
stokových sítí do měřítka odvodnění celých
urbanizovaných povodí. Řešení generelu vychází ze
znalosti stávajícího stavu, který je popisován, analyzován
a dokumentován za pomoci matematických modelů, které
lze chápat jako digitální analogie fyzikálních modelů. V
tomto smyslu se také mění metodika řešení generelů.
Stále více jsou pro výpočet odtoků uplatňovány metody
nestacionární, které umožňují modelovat srážkoodtokové procesy v urbanizovaných povodích a tím
poskytovat zpracovateli řadu podkladů pro formulaci
výhledové koncepce odvodnění.
2. Popis kanalizační sítě
Město Varnsdorf leží v sevřené oblasti východní části
Šluknovského výběžku, ze tří stran ohraničené státní

hranicí se SRN, v nadmořských výškách 314,00 – 524,00
m n.m. Jedná se o průmyslové město známé díky Velvetě
a.s., Elite a.s. a TOS a.s. Město patří mezi významné části
Euroregionu Nisa. Území náleží do povodí Mandavy,
která je významným vodním tokem.
Základem celého kanalizačního systému Varnsdorf –
Rumburk je kmenový sběrač „A“, který přivádí na
čistírnu odpadních vod Varnsdorf odpadní vody z lokality
Varnsdorf, Rumburk a Seifhennerdorf (území SRN).
Trasa kanalizačního sběrače ve Varnsdorfu sleduje tok
řeky Mandavy od ČOV až na státní hranici se SRN. Do
kmenového sběrače jsou zaústěny hlavní stoky A-A, B,
B-1, B-2, C, D s rozsáhlou uliční sítí kanalizačních stok.
Stávající odvedení odpadních vod (splaškové,
průmyslové, dešťové) je gravitační s velkým podílem
balastních vod.
Město Rumburk má odvedeny odpadní vody z větší části
města gravitační kmenovou stokou A1, hlavními

Obr. 1 - Schema kanalizační sítě a vodních toků
kanalizačními sběrači A2, C a rozsáhlou uliční sítí
kanalizačních stok, které zajišťují odkanalizování města s
čištěním odpadních vod na ČOV Varnsdorf. Kmenová
stoka A1 – začíná na hranici se SRN, vede podél
Mandavy přes území Horního Jindřichova a končí v

Rumburku za Pražskou ulicí ve spojné komoře. Stoka A2
– napojuje se na kmenovou stoku A1 ve spojné komoře,
vede podél Mandavy a končí v areálu bývalé ČOV
Rumburk III. napojením na přívod na ČOV. Jedna z
nádrží zrušené ČOV byla přebudována na dešťovou nádrž
DN 3 o objemu 120 m3. Stoka C – odvádí splaškové a
dešťové vody z povodí Lučního potoka. Začíná
napojením na kmenovou stoku A1, vede podél Lučního
potoka a končí za podchodem Lučního potoka, napojením
na stávající kanalizaci v Bezručově ulici.
3. Generel kanalizace
Požadavkem zadavatele bylo zpracovat
koncepční
materiál, který by definoval kroky a činnosti spojené s
řešením koncepce rozvoje kanalizace ve Varnsdorfu a
Rumburku, s čištěním odpadních vod na ČOV Varnsdorf,
a to v metodických časových a finančních vazbách.
Výpočet byl proveden pomocí matematického
modelování. V srpnu 2002 byla dokončena „Vstupní
studie generelu kanalizace měst Rumburk a Varnsdorf“,
která byla jedním z hlavních podkladů pro zpracování
generelu kanalizace. Součástí této vstupní studie bylo
zdokumentování a posouzení všech výustí do recipientu
Mandava v Rumburku a Varnsdorfu, jelikož znečištění
hraničního toku Mandava je značně vysoké. Dále byly
stanoveny výusti, které se na základě průzkumu jeví jako
významné z hlediska vnosu znečištění do recipientu a ve
výhledu budou odstraněny. Průzkum výustí v SRN nebyl
prováděn. Ve Varnsdorfu bylo zaznamenáno celkem 77
výustí a v Rumburku cca 114 výustí.
Zpracování generelu kanalizace bylo definováno v
následujících krocích:

Sběr dat včetně měření dešťů, hladin a průtoků

Stavba hydrologického a hydrodynamického
modelu

Kalibrace a verifikace modelu

Posouzení současného stavu

Stanovení koncepce odkanalizování

Posouzení úprav na odlehčovacích komorách a
kmenovém sběrači

Dokončovací práce a předání generelu
zadavateli
Na území měst Rumburku a Varnsdorfu bylo zjištěno
celkem 15 odlehčovacích komor a čtyři dešťové zdrže.
Ve Varnsdorfu byly na kmenové stoce A nalezeny OK 1,
OK 2, OK 3, OK 4, OK 5, OK 6. Na vedlejších převážně
kmenových stokách byly zjištěny OK 7, OK 8, OK 9,
OK 10, OK 11, OK 12 a OK 15. Ve Varnsdorfu se
v areálu ČOV Varnsdorf nachází dešťová zdrž.
V Rumburku je na kmenové stoce A umístěna OK 13 a
dešťová zdrž DN3, na stoce C OK 14 a dešťová zdrž
DN 2. Zdrž DN 4 leží na stoce A v místech před
připojením stoky C. Po předchozí domluvě poskytlo
Povodí Ohře, s.p. klíč k určování ředících poměrů na
odlehčovacích komorách.

Tab. 1 - Ředící poměry u odlehčovacích komor na
vodních tocích v zájmovém území
Průtok v recipientu
Minimální ředící poměr
[l/s]
Q355 < 10 l/s
( 1+6 ) Qd = Q24
10 l/s < Q355 < 100 l/s
( 1+5 ) Qd = Q24
100 l/s < Q355 < 1000 l/s
( 1+4 ) Qd = Q24
Q355 > 1000 l/s
( 1+3 ) Qd = Q24
V níže uvedené tabulce je přehled odlehčovacích komor
podle recipientu, do kterého jsou odváděny odlehčené
vody.
Tab. 2 - Umístění odlehčovacích komor a dešťových
zdrží v zájmovém území
Recipient
Označení
Typ OK
Karlovský potok
Karlovský potok
Karlovský potok
Luční potok
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava
Mandava

OK 10
OK 15
OK 9
OK 14

Boční přeliv
Boční přeliv
Čelní přeliv
Oboustranný boční
přeliv
DN 2
Boční přeliv –
průtočná a záchytná
nádrž
DN 4
Boční přeliv –
záchytná a průtočná
nádrž
DN ČOV Boční přeliv –
záchytná a průtočná
nádrž
OK 1
Čelní přeliv
OK 11
Čelní přeliv
OK 12
Čelní přeliv
OK 13, DN 3 Dva boční přelivy –
záchytná a průtočná
nádrž
OK 2
Čelní přeliv
OK 3
Čelní přeliv
OK 4
Čelní přeliv
OK 5
Jednostranný boční
přeliv
OK 6
Jednostranný boční
přeliv
OK 7
Jednostranný boční
přeliv
OK 8
Čelní přeliv

Průzkum balastních vod byl proveden v nočních
hodinách z 29.10.2002 na 30.10.2002. Na stoce C
v Rumburku byl lokalizován významný zdroj balastních
vod o vydatnosti 20 l/s. Zdrojem balastních vod jsou
sádky v Rumburku V rámci dlouhodobé investiční
politiky do stokové sítě je potřeba zohlednit problematiku
balastních vod a postupně snižovat množství balastních
vod přiváděných stokovou síti k ČOV Varnsdorf.
Program snižování množství balastních vod by měl být
prováděn v následujících krocích:

Odstranit zdroj balastních vod (sádky v bývalé
ČOV Rumburk II) v prostoru sportovního







stadionu na stoce C v Rumburku a tento zdroj
odpojit.
Odstranit zdroj balastních vod v ulici Dolní na
stoce C v Rumburku z ulice U Stadionu.
Odstranit ostatní známé zdroje balastních vod –
v ul. Školní a v ul. 5 května ve Varnsdorfu.
Provádět průběžný průzkum zdrojů a množství
balastních vod (vizuální průzkum, kamerové
prohlídky) především v povodí sběrače A ve
Varnsdorfu. Průzkum je nejvhodnější provádět
v měsících únor, březen a duben, přičemž je
nutné zohlednit aktuální hydrologickou situaci.
Na základě provedeného průzkumu navrhovat a
realizovat konkrétní technická opatření
s odhadem jejich vlivu na snížení množství
balastních vod. Součástí průzkumu i realizace
by měl být i monitoring průtoků na stokové síti
tak, aby bylo možno jednoduše dokumentovat
vliv jednotlivých opatření na balastní vody.

Vzhledem k tomu, že v zájmovém území nebyla k
dispozici žádná měření dešťů, hladin a průtoků, která by
byla využitelná pro účely kalibrace a verifikace
matematického modelu, bylo nutné provést vlastní měřící
kampaň pro pořízení těchto dat.
Cílem vlastního monitoringu bylo získat formou
krátkodobé měřící kampaně vstupní informace o deštích a
nezbytná kalibrační a verifikační data pro budoucí
hydrodynamický simulační model části stokové sítě měst
Rumburk a Varnsdorf.

SCHEMA ROZMÍSTÌNÍ MÌRNÝCH PROFILÙ
monitoring: 5.8. - 16.9. 2002
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Obr. 2 - Schéma umístění měrných profilů
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S ohledem na cíle měrné kampaně byly v součinnosti
s objednatelem definovány čtyři dočasné měrné profily
pro měření srážek, čtyři měrné profily pro měření průtoku
v kanalizaci a čtyři měrné profily pro měření hladin
v kanalizaci. Instalace přístrojů do měrných profilů
proběhla následně ve dnech 30. července až 2. srpna
2002. Na základě informací zjištěných v rámci projektu
byl systém měření rozšířen o dostupná data ze stávajícího
dlouhodobého měření průtoku na odtoku z ČOV a
z hraničních měření ve Varnsdorfu a Rumburku.
Monitoring pro generel kanalizace představoval tedy
v souhrnu 6 profilů pro měření průtoku v kanalizaci, 1
profil pro měření odtoku z ČOV Varnsdorf, 4 profily pro
měření hladin a 4 profily pro měření srážek.
Oficiální zahájení kampaně bylo 5. srpna 2002. Měření
bylo, na základě zhodnocení výsledků monitoringu,
ukončeno dne 16.9.2002.
Zpracovatelem
bylo
zhodnoceno
celkem
šest
potencionálních profilů na měření srážek a deset
potencionálních profilů na měření hladin resp. průtoků
v kanalizaci.
Na základě detailní prohlídky povodí a stokové sítě,
hydraulického posouzení profilů a s ohledem na zaměření
celého projektu bylo rozhodnuto o umístění měrných
profilů dle obr. č. 2, jako závěrný profil pro monitoring
průtoků byl zvolen přivaděč na ČOV Varnsdorf. Měrné
profily byly situovány převážně na hlavním sběrači „A“,
profil Q06 v Rumburku byl osazen na sběrači C.
Dále bylo využito stávajícího měření na hraničních
přechodech ve Varnsdorfu a Rumburku, které jsou
osazeny a provozovány firmou Level Instruments s.r.o., a
trvalého měření průtoku na odtoku z ČOV Varnsdorf.
Měrná kampaň splnila předem vytyčený cíl – zajistit
využitelné a spolehlivé údaje pro následnou kalibraci a
verifikaci simulačního modelu stokové sítě. Za sledované
období bylo registrováno několik významných dešťových
událostí a jim odpovídající průtoky v profilech na stokové
síti. Údaje, registrované během těchto událostí mohou být
významným vodítkem pro posouzení funkce sledované
části systému odvodnění města.
Pro výpočty pomocí matematických modelů bylo nutné
stanovit rozdělení celkového povodí měst Rumburk a
Varnsdorf podle typu povrchu zájmového území do
jednotlivých kategorií.
Základním podkladem pro zpracování hydrologických
dat se u hydrologického modelu povrchového odtoku stal
pořízený letecký snímek zájmového území a rozdělení
území na dílčí povodí podle příslušnosti k jednotlivým
uzlům stokové sítě zakreslené v Microstation. V obecném
případě platí, že by měl být letecký snímek pořízen v
jarním období, kdy jednotlivé druhy povrchu vykazují
z hlediska barevného rozlišení povrchů nejlepší
podmínky.
Dalším důležitým typem hydrologických dat byly
desetileté technické historické řady srážek pro lokality
Rumburk a Varnsdorf.
Pro provádění dlouhodobých simulačních výpočtů není
výpočet na jednu návrhovou událost vhodný. Proto byl

pro vyhodnocení současného stavu vybrán jako
zatěžovací stav průměrně vodný rok, který byl stanoven
z 10-ti leté historické technické srážkové řady srážek. Pro
lokalitu Varnsdorf a Rumburk se jedná o technickou
srážkovou řadu roku 1998, přepočtenou podle dat ze
srážkoměru v lokalitě Rumburk. Tato srážková řada má
průměrný roční úhrn 855,7 mm.

Obr. 3 - Rozdělení zájmového území na povodí - stávající
stav – Rumburk

Obr. 4 - Rozdělení zájmového území na povodí - stávající
stav – Varnsdorf
Navržená základní opatření:

Byla navržena opatření formou zvýšení
přepadové hrany v objektech, zkapacitnění
škrtící trati a realizace dešťové zdrže DN 6
(2500 m3) v prostoru u OK 2 a regulace odtoku
z OK 1 a z OK 2. Tyto úpravy a opatření je
nezbytné provést pro dosažení přijatelné funkce
systému s ohledem na recipient a kapacitu
ČOV Varnsdorf.



V celém zájmovém území a zejména v oblasti
Rumburku je třeba omezovat pronikání písku a
štěrku z nezpevněných ploch komunikací a
veřejných prostranství do kanalizace. Omezení
vlivu sedimentů na provoz dešťových zdrží v
Rumburku bude docíleno předřazením lapáku
štěrku před tyto zdrže.
Závěry generelu:

Posuzování kapacitní funkce stokové sítě bude
dále prováděno na déšť s periodicitou p = 0,5
podle efektu na stokovou síť. Návrh nových
úseků případné jednotné soustavy bude
proveden např. Bartoškovou metodou na
návrhový déšť s periodicitou p = 0,5 a trváním
15 min.

Při rekonstrukcích stávající stokové sítě je třeba
vždy zvažovat možnost přestavby na oddílný
systém kanalizace. Při rekonstrukcích a
rozšiřování stokové sítě je třeba dodržet systém
oddílné kanalizace, je-li v generelu pro tato
území specifikován.

Generel kanalizace je výchozí materiál pro
další plánování investic a rozhodování
investora a pro posuzování investičních záměrů
jiných investorů v zájmové oblasti.

Výsledky generelu budou sloužit jako podklad
pro zpracování nového kanalizačního řádu.

Generel je zpracován v souladu s územními
plány obou měst.

Průzkum kanalizační sítě potvrdil nutnost
častého čištění dešťových zdrží a kmenového
sběrače A z důvodů značného množství
sedimentů.

V zájmovém území musí být s horizontem roku
2010 přepojen na ČOV Varnsdorf zejména
velký počet stávajících výustí s poměrně
rozsáhlými povodími. Dále se uvažuje s
rozšiřováním
stávající
sítě
do
neodkanalizovaných území a rozvojových
ploch.

Aby stávající stoková síť provedla zvýšený
přítok odpadních a dešťových vod a současně
se zlepšila kvalita vody v Mandavě a ostatních
tocích, byla navržena technická opatření na síti,
která zahrnují rovněž odstranění rozhodujících
bodových zdrojů balastních vod. Dle
orientačního odhadu celkových investičních
nákladů v CÚ roku 2002 činí celkové
rozpočtové náklady na realizaci těchto
technických opatření 36,5 mil. Kč.

Na stoce C v Dolní ulici Rumburku byl dále
lokalizován přítok balastních vod z ulice
U Stadionu. Pravděpodobně se jedná o
zatrubněný odtok z rybníčku a podmáčené
oblasti výše v povodí nad zástavbou.

Balastní vody v povodí Varnsdorfu jsou
především hydrologického původu, nebyl zde
lokalizován významný bodový zdroj. Množství
balastních vod stoky A ve Varnsdorfu se

pohybuje na cca 50 % průměrného splaškového
průtoku.

Obr. 5 – ČOV Varnsdorf před rekonstrukcí
4. Rekonstrukce ČOV Varnsdorf
Původní ČOV Varnsdorf byla mechanicko-biologická s
primární sedimentací, jednozónovou klasickou aktivací s
povrchovými aerátory (BSK turbíny), s třemi kruhovými
dosazovacími nádržemi, mezofilním anaerobním
vyhníváním a strojním odvodněním kalu.

odstředivkou, nové strojně stírané jemné česle Fontána s
dopravou shrabků přímo do kontejneru a provizorní
dávkování síranu železitého do aktivačních nádrží.

Obr. 6 – ČOV Varnsdorf po rekonstrukcí
Do odtoku z dosazovacích nádrží je dávkován
odpěňovač. Odvodněný kal je dopravován na valník a
odvážen na mezideponii ve vzdálenosti cca 1 km od
ČOV.

Obr. 7 – Usazovací nádrže před rekonstrukcí

Obr. 8 – Plynojem před vybouráním

Do zkušebního provozu byla uvedena v roce 1990 a do
trvalého provozu v roce 1996. Stávající hrubé předčištění
nebylo dostatečně kapacitní na přivedení odpadních vod z
Velvety na přítok, tudíž byly zaústěny před usazovací
nádrže. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do
hraničního toku Mandavy. Na ČOV byla realizována
v roce 1997 nová dešťová zdrž, fekální stanice a strojní
zahuštění přebytečného kalu odstředivkou. V roce 1999
bylo realizováno strojní odvodnění vyhnilého kalu

Stávající zařízení ČOV jsou zastaralá a biologický stupeň
čištění neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitu
vyčištěné vody, proto byla navržena rekonstrukce ČOV.
BSK turbíny způsobují nadměrný hluk, vylučování
aerosolů a vysokou energetickou zátěž.
V průběhu projektové přípravy se vedení společnosti
Velveta a.s. rozhodlo realizovat vlastní čištění
průmyslových odpadních vod. Proto došlo ke snížení
kapacity ČOV Varnsdorf z původních 98 992 EO na
55450 EO a průměrný bezdeštný průtok z 15 839 m3/d na
9 401 m3/d. Předpokladem rekonstrukce ČOV Varnsdorf
je, že budou z přítoku odpojeny odpadní vody z odkaliště.

Obr. 9 – Aktivační nádrže před rekonstrukcí

Po rekonstrukci budou využívány pouze 2 usazovací
nádrže, aby nedocházelo k nadměrnému snižování
organického podílu při nátoku do aktivace. Vzhledem k
problematickému provozu usazovacích nádrží v zimním
období – namrzání kolejnic je navrženo osazení 2 ks
řetězových lopatkových shrabováků šířky 6,0 m.
Stávající fekální stanice není využívána z důvodů
nedostatečné kapacity. Na ČOV jsou dováženy fekální
kaly z celého Šluknovského výběžku, neboť ČOV
Varnsdorf je jediná ČOV, která je schopná tyto kaly dále
zpracovávat. Je navrženo demontovat stávající fekální
stanici (bude využita na jiné ČOV) a nahradit ji stáčecím
místem gravitačně zaústěným do přítoku ČOV, které
sestává z měření pH a průtoku a dále s osazeným el.
šoupětem. Identifikace bude přes magnetické karty a
bude se tisknout pro zákazníky protokol. U objektu
stávající fekální stanice bude využita jedna stávající
jímka objemu cca 85 m3 na surové kaly – tj. primární,
zahuštěný přebytečný a dovážené kaly na čerpání pomocí
2 ks vřetenových čerpadel do VN. Pro další provoz bude
využita stávající odstředivka zahuštění přebytečného kalu
a bude doplněna o flokulační stanici.

Obr. 10 – Dosazovací nádrž před rekonstrukcí
ČOV Varnsdorf po rekonstrukci je velikostně limitována
prostorovými možnostmi, technologickými podmínkami
a maximálním využitím stávajících objektů. Výhledová
velikost ČOV po rekonstrukci je 55 450 EO. Odtokové
parametry z ČOV splňují současně platnou legislativu.
Intenzifikací užitím moderní technologie čištění a
dostavbami v čistírně a tomu odpovídajícím strojním
prvkům dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění.
Dále dojde ke zlepšení podmínek provozování a ke
snížení zátěže recipientu zbytkovým znečištěním.
Navržena je ČOV mechanicko-biologická s předřazenou
denitrifikací, nitrifikací a regenerací kalu s
jemnobublinnou aerací. Zvýšení hladiny ve stávajících
aktivačních nádržích umožňuje mezi čerpací stanice
umístěná v usazovací nádrži.

Obr. 12 – Montáž technologie v usazovací nádrži

Obr. 13 – Usazovací nádrž po rekonstrukci

Obr. 11 – Pohled na aktivační nádrže

Navržena je čerpací stanice umístěná v nevyužívané
usazovací nádrži za účelem přečerpání mechanicky
předčištěných odpadních vod na výšku 1 m. Čerpací
stanice bude zároveň sloužit jako možný obtok
biologické části ČOV.
Dále je navržena dostavba nové aktivační nádrže tvořené
anoxickým selektorem se třemi komorami, předřazenou
denitrifikací 1 a rozdělovacím objektem na stávající
aktivační nádrže. Část nové aktivační nádrže tvoří
dvojlinka regenerace kalu s předřazeným rozdělovacím
objektem. U stávajících aktivačních nádrží bude

provedeno nabetonování stěn o 1,0 m a vytvoření dělících
žb. příček, které zajistí rozdělení na dentrifikaci 2,
flexibilní zónu (denitrifikace 3/ nitrifikace 1) a nitrifikaci
2.

Obr. 14 – Montáž technologie ve stávající AN
Kalová voda z odvodnění kalu bude odváděna do jímky
kalové vody a následně přečerpávána na začátek
regenerace. Z důvodů zvýšení hladiny v aktivaci bude
provedena výměna čerpadel vratného kalu. Navrženy
jsou vždy 2 ks čerpadel pro jednu dosazovací nádrž se
společným měřením a střídáním provozu.
U stávajících 3 ks dosazovacích nádrží je navrženo
zvednutí hladiny o 0,5 m, což si vyžádá nové
technologické vystrojení dosazovacích nádrží s
obvodovým odtokovým žlabem s předsazenou nornou
stěnou, stíráním plovoucích nečistot a přečerpáním do
potrubí vratného a přebytečného kalu. Obvodové stěny
stávajících DN budou nabetonovány o 0,6 m. V
dosazovacích nádržích budou klasické shrabovací mosty.
Nově bude realizován rozdělovací objekt nátoku na
dosazovací nádrže s možností uzavírání přítoku na DN.

Obr. 15 – Nová VNI zatím bez plynojemu
Zůstáva mezofilní vyhnívání s přípravou na výhledový
přechod na termofilní vyhnívání v anaerobních
reaktorech na 55°C a rekuperace kalu. S tím souvisí
rekonstrukce kotelny, osazení kogenerace a rekonstrukce
plynových rozvodů.
Stávající dvoustupňové vyhnívaní bude doplněno o třetí
vyhnívací nádrž objemu 1200 m3. Nová vyhnívací nádrž
společně s jednou stávající nádrží bude využívána jako

VNI, třetí objemu 800 m3 jako VNII, kde bude
zachováno odpouštění kalové vody zpět do systému.
Stávající plynojem objemu 300 m3 a hořák zbytkového
plynu jsou nekapacitní. V rámci rekonstrukce již bylo
provedeno vybourání stávajícího plynojemu a
vybudování nového suchého plynojemu objemu 570 m3,
realizován bude rovněž nový hořák zbytkového plynu. Z
důvodů dodržení 15 m požárně nebezpečného prostoru
kolem hořáku zbytkového plynu, bylo nezbytné vlastní
plynojem nasadit na strop anaerobního reaktoru. Jedná se
o nízkotlaký dvoumembránový plynojem, kde potřebný
přetlak bioplynu je vytvářen tlakem vzduchu vháněného
mezi jednotlivé membrány.
Pro homogenizaci vyhnilého kalu před odvodněním se
využívají stávající gravitační zahušťovací nádrže každá
objemu cca 140 m3.
5. Postup rekonstrukce ČOV
Rekonstrukce ČOV Varnsdorf probíhá za provozu
stávající ČOV a při dodržení současně platného povolení
k vypouštění. Po celou dobu rekonstrukce ČOV musí být
v maximální míře zajištěno čištění odpadních vod při
bezdeštných přítocích. Tento předpoklad je možné splnit,
pokud po dobu rekonstrukce budou v provozu min. vždy
2 usazovací nádrže, 2 aktivační nádrže a 2 dosazovací
nádrže. Vzhledem k návrhovým hodnotám koncentrací je
dávkování síranu před usazovací nádrže nezbytné.
Rekonstrukce ČOV byla zahájena realizací nové
aktivační nádrže a rekonstrukcí linky č. 1 stávající
aktivační nádrže, novým hořákem zbytkového plynu,
vybouráním stávajícího plynojemu a výstavbou nové
vyhnívací nádrže. Souběžně se dostavuje armaturní
komora u jímky směsného kalu, rozvodna u objektu
strojního zahuštění kalu, probíhá postupná rekonstrukce
usazovacích nádrží a výstavba mezi čerpací stanice na
AN.
Samozřejmým předpokladem je realizace souvisejících
inženýrských sítí, kabelových rozvodů, elektro a ASŘTP.
6. Závěr
Generel kanalizace měst Rumburk – Varnsdorf byl
zpracován v poměrně krátké době a splnil všechny hlavní
cíle, tj. hlavně ověřil návrhové parametry rekonstrukce
ČOV Varnsdorf pro současný a výhledový stav.
Opatření navržená v generelu jsou postupně realizována
tak, aby se optimalizoval přítok na ČOV Varnsdorf.
Vzhledem k umístění ČOV v těsné blízkosti státní
hranice se SRN je tato stavba sledována nejen ze strany
ČR, ale i mezinárodní příhraniční komise.
Generální zhotovitel SMP CZ, a.s. Praha ukazuje, že i tak
nelehký úkol jako je rekonstrukce tohoto rozsahu, je
možné bravurně zvládnout v navrženém časovém
harmonogramu.
Závěrem nutno podotknout, že se na této stavbě sešel tým
skutečných odborníků, kteří vytvořili všechny
předpoklady k dokončení díla v náležité kvalitě a
termínu.
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