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Datum  vyhotovení :  06/2018 
Platnost : 
 
 1. Úvod 
 
Provozní řád pro chemickou čistírnu odpadních vod ALFA –FLOT a sorpčního odlučovače GSJ – 
ALFA, umístěných v objektu obchodního a administrativního centra Zlatý Anděl, Praha 5 – Smíchov je 
zpracován ve smyslu ČSN 75 6551 Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a vyhovuje i poža-
davkům Nařízení vlády č.171/92 Sb. pro vypouštění vod. 
 
 
 
 2. Seznam důležitých telefonních čísel a adres pro případy havarie 
 
 Požární ochrana 150 
 Záchranná služba 155 
 Policie ČR 158 
 Lékařská služba první pomoci 
       Palackého 5, Praha 1 
       Tel. 1095, 24949181 
 
 ČIŽP oblastní inspektorát pro Prahu a středočeský kraj, Kodaňská 10, Praha 10 

Ochrana ovzduší, Ing.Bartošová               
tel. 7174 2309, fax 7174 1585 
Ochrana vod               
tel. 7174 2308, 0602 620 736, fax 7174 1585,  

 
 Elektrický proud 

hlášení poruch v dodávce proudu po odborném zjištění, že závada je v rozvodné síti tzn. mimo 
vnitřní rozvod  
tel. 24915151 

 
 Pitná voda  

hlášení poruch v dodávce pitné vody po odborném zjištění, že závada je na veřejném vodovodu 
tzn. mimo vnitřní vodovod 
tel. 67310543 

 
 MěHS Praha 5, 13 

tel. 5700 0820, fax 5732 5561 
 
 HS HLMP 

tel. 2421 2039, fax 2421 2335 
 

 OV MHMP, Ing. Schinkmanová 
 tel. 2448 4209 
 

 Servisní služby : 
StS Slovácko spol. s r.o. 
tel. 0628 321 287-9, fax 0628 321 287-8 

 
 Likvidace kalů, olejů a tuků: 

Fekální doprava – Jaroslav Schindler, Kamýcká 234, 160 00  Praha 6 
tel. 333 23 751, 311 49 04/17 
 

 
 
 
3. Účel zařízení, charakter a množství odpadních vod 
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Účelem je čištění vod z mytí podlah v hromadných garážích a dešťových vod z prostoru nájezdové 
rampy u vjezdu do garáží. Charakter znečištění a množství kontaminovaných vod je rozdílný. Pro kaž-
dý druh je zajištěno samostatné předčištění jiným zařízením. Vyčištěné vody jsou shromažďovány 
v přečerpávací jímce ve 2.PP a společně jsou přečerpávány do vnitřní gravitační kanalizace..  

Mytí podlah :  

Podlahy budou pravidelně myty pomocí mobilní techniky.  S mytím parkovaných vozidel se neuvažuje. 
Mytí podlah bude prováděno denně. 

Charakter odpadních vod je kontaminace ropnými látkami z provozu vozidel. 
Množství odpadních vod: 
Mycí stroj bude obsahovat 125 l nádrž znečištěných  koncentrovaných vod, které je nutno před vypuš-
těním do  splaškové kanalizace vyčistit na hodnoty povolené pro  vypouštění do kanalizační splaškové 
sítě (10mg/l RL).  Předpokládá se denní vyprázdnění dvou náplní mobilního stroje  t.j. 
 mycí stroj 2 x 125 l ....................250 l/den 
 mytí obsluhy , oplach stroje .......100 l/den 
---------------------------------------------------------- 
 celkem .......................................350 l/den 
 
 
Kontaminované dešťové vody: 
Jedná se o dešťové vody z okolí vjezdu do garáží  kontaminované ropnými látkami a mechanickými 
nečistotami z plochy cca 90 m2, které jsou zachyceny v podlahovém žlabu v 1.PP a gravitačně svedeny  
pod stropem 2.PP do odlučovače ropných látek a vyčištěné zaústěny do čerpací jímky umístěné v 2.PP. 
Množství vod :  
 Při přívalovém dešti .....................Q = 2,025  l/s 
 Pro běžné deště ............................Q = 1,3      l/s 
 
 
 
4. Vodohospodářská povolení  
 
 Osvědčení ITI Praha ev.č. 124/NP/95 
 Rozhodnutí Hlavního hygienika ČR zn. HEM-324.6-6.5.94 
viz přílohy 
 
 
5. Základní technické parametry předčistícího zařízení a technologie čištění 

Mytí podlah: 

V provozní místnosti v 1.PP je umístěna technologie pro  čištění koncentrovaných vod z mytí podlah: 
blok čistírny,  sorpční filtr, kontejner na flotační pěnu a zásobní malá  nádrž na vyčištěnou vodu pro 
přípravu sycené vody k flotaci. 

Parametry čistírny:  
 vstupní znečištění RL ........................................................ ca 300 mg NEL/l 
(nesmí obsahovat větší množství saponátů a rozpouštědel  typu ARVA,ČIPRO,PETROLEJ) 
 výstupní znečištění RL za sorpčním filtrem ....................... 0,1mgNEL/l=0,012kg/rok=0,014 mg/sec 
 množství kalu předpokládané (1 obsah stroje) ................... 15 kg 
 množství kalu za den, rok...................................................30 kg/den = 10 950 kg/rok = 4-6 m3 /rok 
 čistící výkon ...................................................................... 0,5  m3/hod 
 rozměry: délka ..................................................... ............. 1 300   mm 
 šířka ....................................................................................650   mm 
 výška ..................................................................................1 950  mm 

V místnosti jsou instalovány výtoky čisté vody: 3/4" pro připojení  hadice pro plnění mycího stroje, 
3/4" pro připojení hadice  pro napojení čistírny a 1/2" výtok k umyvadlu. Odpadní vody z  umyvadla 
jsou svedeny trubkou přímo do  sedimentační jímky pod stropem 2.PP. 
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V provozní místnosti ve 2.PP je pod stropem zavěšena  sedimentační jímka o rozměrech 1360 x 760 x 
1100 mm na špinavou vodu  z mytí podlah. Vnitřní prostor je členěn pomocí 2 norných  stěn na tři části 
- kalovou, sedimentační a čerpací.  

Popis technologie čištění : 

Znečištěné vody, kontaminované ropnými látkami, s obsahem  hrubých nečistot jsou z mobilních strojů 
vypouštěny do  sedimentační jímky zavěšené pod stropem 2.PP. V jímce je umístěno sací potrubí malé 
čistírny ALFA - FLOT  0,5. Čistírna pracuje v automatickém procesu. V procesu čištění je využita 
vznikající flotační pěna, která  dočišťuje zbytky znečištění po usazování a filtraci mechanických nečis-
tot v koši na sedimenty. Pěna je zachytávána v přistavěném  kontejneru. Zde se z pěny  uvolňuje voda, 
která se vrací společně s kaly a vodou  z regenerace čistírny zpět do sedimentační jímky. Vyschlý  od-
pad bude likvidován smluvně společně s kaly a s nasyceným  sorbentem. 

Vyčištěná voda za čistírnou je dočištěna na sorpčním  filtru a vypouštěna do  přečerpací jímky na vy-
čištěnou  vodu (700x800x820 mm), krytou lehkým poklopem z PP desek  ve 2.PP. Z úrovně 2.PP jsou 
veškeré vyčištěné vody přečerpávány dvoustupňovým ponorným čerpadlem Sigma-Favorit do vnitřní  
gravitační kanalizace pod stropem 1.PP 

Kontaminované dešťové vody:  

Popis technologie čištění : 

V 2.PP je umístěno čistící zařízení - sorpční odlučovač olejů GSJ-ALFA pro  kapacitu 2 l/s. Gravi-
tačně sorpční jednotka GSJ-Alfa je tvořena sedimentační komorou s nátokovou vestavbou, košem na 
sedimenty, filtrační plachetkou a sorpčním filtrem z Fibrolu (vláknitý PP + PE s 20-30% mikromletého 
vápence). Sorpční náplň musí být trvale pod hladinou vody. Předčištěná voda je dále vypouštěna do 
přečerpací jímky ve 2.PP, odkud je čerpána do vnitřní gravitační kanalizace pod stropem 1.PP. 

 

  
6. Skladování a příprava chemikálií 

Na podlaze v 1.PP jsou uskladněny chemikálie pro provoz čistírny  a plastikový kontejner na uskladně-
ní znehodnoceného  sorbentu. Nádoby jsou postaveny v záchytné vaně se sorpčním  materiálem ome-
zujícím možnost úniku chemikálií na podlahu. 
 
 
 
7. Povinnosti provozovatele 

Čistírna bude pracovat diskontinuálně v závislosti na  množství odpadní vody. Vzhledem k objemu se-
dimentační jímky  0,65 m3 bude čistírna v provozu cca 1,5 hod za 2 dny . 
 Provádění likvidace odpadů smluvně  s organizacemi, které mají oprávnění k práci s odpady tohoto  

typu. Ukládání s běžným odpadem není povoleno. Z množství produkovaného kalu 30kg/den vy-
plývá nutnost čistit  kalový prostor bahníku dle potřeby minimálně jednou za 14 dní.  Kal je nutné 
vybírat před zatrvrdnutím pomocí feka vozu  s ručním dočištěním. V případě ztvrdnutí kalové 
vrtvy je  nutné tuto vrstvu před čerpáním rozrušit pomocí tlakové  vody 

 Provádění likvidace náplní smluvně  s organizacemi, které mají oprávnění k práci s odpady tohoto  
typu. skladovaných v PE-pytlech. Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů ve smyslu Vyhl.MŽP 
č.337/97 Sb., § 1. 

 Provádět kontrolu stavu kvality výstupní vody – ve smyslu ČSN 75 6551 
 
 
 
8. Pokyny pro provoz a údržbu 

8.1 Všeobecné zásady:  

 zařízení smí obsluhovat jen osoba tělesně a duševně způsobilá k obsluze 
 obsluha musí být seznámena se strojním zařízením, jeho funkcí a s obsahem tohoto provozního řá-

du 
 musí dodržovat pokyny v návodech pro obsluhu a údržbu, zejm. bezpečnostní předpisy 
 obsluha vede Provozní deník, zapisuje do něho záznamy o funkci zařízení, závadách a způsobu je-

jich odstranění 
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 obsluhu elektrovýzbroje (rozvaděč) smí provádět pouze osoba poučená ve smyslu ČSN 34 3100 
nebo osoba s kvalifikací vyšší. Kliky na rozvaděčích nesmí být za provozu namontovány. Při jaké-
koli práci v rozvaděči, na spotřebičích či na kabeláži musí být vypnut hlavní jistič. Ochrana proti 
nebezpečnému dotykovému napětí je nulováním a ochranným propojováním. 

 
8.2 Bezpečnostní předpisy 
 oznámit ihned závady na zařízení, které mohou ohrozit bezpečnost lidí 
 používat pracovních ochranných pomůcek při práci s žíravinami (gumové rukavice,  gumové ho-

línky, gumová zástěra, obličejový štít nebo ochranné brýle) 
 při čištění je zákaz kouření, jídla a pití 
 manipulovat se zařízením mimo stanovený pracovní postup 
 obsluze se zakazuje provádět práce v rozporu s pokyny pro obsluhu a bezpečnostní předpisy 
 v prostoru čistírny musí být umístěna lékárnička první pomoci 
 
8.3 Návod na obsluhu ČOV Alfa - viz příloha č.1  
 
Potřeba chemikálií - orientačně (upřesní zkušební provoz): 
 Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3...................... 200 gr/m3 = 200 gr/2 dny = 2 kg/měsíc = 24,4 kg/rok 

 NaOH kapalné ...................................100 gr/m3= 100 gr/ 2 dny = 1 kg/měs    = 12,2 kg/rok 
 Polyflokulant .......................................0,5 gr/m3= 0,5 gr/  2 dny = 5 g/měs      = 61 g/rok 
 

8.4 Provozní předpisy dávkovacího čerpadla ProMinent beta - viz příloha č.2 

8.5 Požadavky na údržbu GSJ-ALFA 2 : 

 1x měsíc - kontrola odlučovače, vyčistit vrchní filtrační plachetku, vyklepat mechanické nečistoty, 
vyždímat zachycené ropné látky do nádoby. 

 1x 4 měsíce – měsíční úkony, vyčerpat vodu z odlučovače, zkontrolovat a vyměnit znečištěné fil-
trační segmenty z Fibroilu a uložit je do svařovaného PE pytle, do filtrační komory uložit nové 
segmenty, odlučovač napustit užitkovou vodou 

 1x/rok – úkony měsíční a kvartální, vyčerpat obsah fekálním vozem, vyčištění od sedimentů, zpět-
né naplnění odlučovače vodou 

 vybírání kalu z podlahového žlabu v garážích 1.PP: dle  potřeby - minimálně 1 x za 14 dnů. Uklá-
dán do sudu  umístěného na paletě v 2.PP. 

 náhradní filtrační a sorpční náplně dodá fa StS Slovácko do 2-3 týdnů 
 
8.6 Volné ropné uhlovodíky plavou na hladině v sedimentační jímce surové vody. Dle potřeby je třeba 
je sbírat z hladiny pomocí sorbentu. Nasycený sorbent bude skladován v kontejneru v 1.PP. 
 
8.7 Pro obsluhu ČOV je uvažováno s jedním zaškoleným pracovníkem. 
 
 
9. Manipulace s odpady 

Vzhledem k umístění jímky v podzemních garážích je pro  vyčerpání kalu osazena na stěně provozní 
místnosti v úrovni  1.PP koncovka pro napojení hadice výtlaku.  

Suchovod z oceli DN 80 je  ukončen v úrovni terénu obdobnou koncovkou umístěnou v nice  u sloupu. 
Odčerpání kalu je provedeno pomocí Feka vozu,  který se na suchovod napojí hadicí.  

Veškerá likvidace odpadů bude prováděna smluvně  s organizacemi, které mají oprávnění k práci s od-
pady tohoto  typu. Ukládání s běžným odpadem není povoleno. 

   
 
10. Havarijní situace 
 
Provoz čistírny je automatický s obsluhou pověřeným a zaškoleným pracovníkem v předepsaných ča-
sových intervalech – viz kap.8. Po uvedení do provozu je chod čistírny provozován automaticky.  
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Čerpadlo pro čerpání vyčištěných vod do gravitační kanalizace není zálohováno. Je třeba zvláště po 
delším přívalovém dešti kontrolovat stav hladiny v přečerpávací jímce. 
Havarijní situace ostatních zařízení znemožní mytí podlah v garážích. 
 
 
11. Umístění, skutečné provedení 
 
Strojovny ČOV se nacházejí v 1. a 2. PP. Výkresy skutečného provedení – viz příloha 
 
 
12. Schema čištění odpadních vod 
 
viz příloha č.6 
 
 
 
 
PŘÍLOHY: 
 
1. 23 listů - Návod na obsluhu ČOV Alfa Float  
2. 40 listů - Provozní předpisy dávkovacího čerpadla ProMinent beta  
3. výkres Schema čištění odpadních vod, 1 list – Legenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mannesmann Anlagenbau Bohemia Moravia s.r.o.                                    arch.č.BM 30822/PŘ 
 

PŘ-ČOV                                                              7/11                                                                       21.8.2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mannesmann Anlagenbau Bohemia Moravia s.r.o.                                    arch.č.BM 30822/PŘ 
 

PŘ-ČOV                                                              8/11                                                                       21.8.2000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mannesmann Anlagenbau Bohemia Moravia s.r.o.                                    arch.č.BM 30822/PŘ 
 

PŘ-ČOV                                                              9/11                                                                       21.8.2000 

LEGEND: 
 
ČOV ALFA Flot – 0,5/eP Chemická čistírna odpadních vod  
SJ Sedimentační jímka 
Kon Konteiner na filtraci kalů 
SORPĆNÍ ODLUČOVAČ  
PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA  
 

- vodovodní řád ukončený koncovkou pro ¾” hadici, 500 mm od podlahy; 
 

- přívod elektrického proudu 380V, ukončit vypinačem min. 16A;  
 
Světlá výška strojovny 2 000 mm. 
Ve strojovně rovnou podlahu (nespádovat ani okolo kanalizační vpustě)! 
 
Dodržet minimalní rozměr dveří 800/2000. 
 
Další informace v projektových podkladech k ČOV ALFA. 
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PROVOZNÍ SCHEMA – LEGENDA: 
 
1. Mobilní mycí stroj – 125 l; 
2. Sedimentační atypická plastová jímka zavěšená pod stropem; 
3. ČOV ALFA Flot 0,5/eP; 
4. Sorpční filtr; 
5. Kontejner flotační pěny; 
6. Záchytná paleta; 
7. Skladování chemikálí; 
8. Přečerpávací plastová jímka obezděná; 
9. Odvodňovačí podlahový žlábek; 
10. Sorpční odlučovač SOL2; 
11. Vnitřní kanalizace; 
12. Umyvadlo; 
13. Podružný vodoměr; 
14. Pitná voda; 
15. Pitná doplňková voda pro ČOV; 
16. Odpad z umyvadla do sedimentační jímky; 
17. Čerpadlo surové vody (STS Slovácko); 
18. Sání surové vody do ČOV; 
19. Předčištěná voda z ČOV na sorpční filtr; 
20. Vyčištěná voda ze sorpčního filtru do přečerpávací jímky; 
21. Kontaminované dešt’ové vody – DN150; 
22. Předčištěná voda ze SOL2 do přečerpávací jímky; 
23. Ponorné čerpadlo s plavákovym spínačem (ZTI); 
24. Výtlak vyčištěných vod do kanalizace; 
25. Flotační pěna – z ČOV do kontejneru; 
26. Odvodnění flotační pěny; 
27. Smluvní likvidace vysušené flotační pěny; 
28. Kal z ČOV do sedimentační jímky; 
29. Kalové potrubí – suchovod; 
30. Nasycený sorbent; 
31. Sudy na uskladnění znehodnocených materiálů (kal, sorbent). 


