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Severočeský kraj – odběrná místa





Severočeský kraj – SčVK, a.s.

 Společnost SčVK, a.s. zásobuje pitnou 

vodou 1,2 mil. obyvatel na území 

Libereckého a Ústeckého kraje. 

 Společnost má 358 zaměstnanců a 

provozuje 81 úpraven pitné vody a 211 

čistíren odpadních vod. 

 Délkou provozovaných sítí je největší 

společností v ČR.



Zdroje surové vody 

 Společným znakem této oblasti je výskyt velmi 

málo mineralizovaných podzemních a 

povrchových vod. 

 Povrchové vody ve zdrojích pro úpravu jsou 

charakteristické velmi nízkými hodnotami pH a 

nízkou KNK (alkalitou), která se pohybuje od 

téměř nulových hodnot do maximálně 0,2 - 0,4 

mmol/l. 

 Na ÚV Bedřichov je v průměru u surové vody 

pH=5,7 a KNK 0,06 mmol/l



Rovnovážný diagram forem hliníku v závislosti na pH 



Rovnovážný diagram forem hliníku v závislosti na pH 



Úprava málo mineralizované surové vody 

 Málo mineralizované vody způsobovaly při 

dopravě ocelovým a litinovým potrubím 

sekundární znečištění rozpuštěným 

železem 

 Proto první vodovody byly např. z 

ocelových vnitřně smaltovaných trub nebo 

z litiny opatřené asfaltovými nátěry 

(Mannesmann)



Zásahy ke zlepšení kvality surové vody

 Vodárenské nádrže měly obtoky pro odvod 

„kyselých vod“ v období jarního tání

 Na přítocích byly zdrže s náplní vápence

 Staré místní vodovody v obcích Krušných 

hor (např. Kovářská, Vejprty) měly 

vodojemy s mechanickým zajištěním 

dávkování vápenné vody, která byla 

připravována v přistavěných komorách  

vodojemů



Co je to „nefunguje“?



Problém je již historický

 Je patrné, že s výskytem kyselých vod 

měly problémy předchozí generace 

 Jediní, komu stav vyhovoval, byli 

chovatelé akvarijních ryb, kteří měkkou 

kyselou vodu používali k výtěru akvarijních 

ryb



Postup řešení

 Na úpravnách vody se v 70 až 80-tých letech 

minulého století používalo vápnění vody na pH 8,0. 

 Dávkovaly se inhibitory koroze (fosforečnany, 

hexametafosfát). Používal se také 

hydrogenuhličitan sodný. 

 Situace v dodávkách vody se ale staly 

nezvládnutelné v období zákazu používání 

asfaltových vnitřních nátěrů potrubí a vybudováním 

vodovodů z polské litiny, která nebyla ochráněna 

vnitřními nátěry.



Postup řešení

 Proto se začaly se budovat napřed hlavně při 

velkých zdrojích úpravny se ztvrzováním 

vody nepřímým způsobem tj. použitím 

uhličitanu vápenatého a kyseliny sírové. Byly 

to například ÚV Hradiště a ÚV Souš. 

 Na obou úpravnách nebylo možné dosáhnout 

správného efektu a vytvářel se sádrovec

 Dávkovací čerpadla nebyla schopna 

spolehlivě dávkovat kyselinu a od celého 

projektu se odstoupilo.



Netradiční postup řešení

 Zajímavý projekt ztvrzování byl použit na ÚV 

Hřensko. Požadavek na vytápění úpravny 

omezila CHKO Labské pískovce použitím 

propan–butanu na vytápění, vznikl na tu dobu 

velmi zajímavý projekt.

 Spalováním propanu se vytvářel CO2, který byl 

v absorbérech pohlcen do vody

 Následně byl do této směsi dávkován roztok 

hydrátu vápenatého. Výsledek byl dobrý, byla 

dosažena KNK 0,8 mmol/l



Postup řešení – slepé uličky

V přechodném období před zavedením přímého 

ztvrzování se nepříjemná situace řešila 

procházením slepými uličkami:

 Dávkování polyfosfátu v místě spotřeby

 Budování záchytných filtrů na konci zásobních 

řadů, před spotřebištěm

 Dávkování sody do vodojemů před 

spotřebištěm



Postup řešení – finální stav

 SčVK Teplice proto připravil plán postupné 

dostavby ztvrzovacích technologií na všech 

rozhodujících úpravnách vod v Krušných a 

Jizerských horách. 

 Postupně byla připravena kampaň na doplnění 

technologie přímého ztvrzování (vápenná 

voda a oxid uhličitý) na úpravnách vody 

rozhodujících zdrojů pitných vod. ÚV Hradiště, 

ÚV Meziboří, ÚV Bedřichov, ÚV Souš byly 

rekonstruovány celkovým nákladem cca 270 

mil. Kč. 



ÚV Bedřichov v Jizerských horách

















Dvě základní příčiny





Několik výhod použití přímého ztvrzování

 Výsledkem této kampaně je, že bylo ztvrzováno 

70% objemu povrchových vod. 

 Technologie je snadno řiditelná. Jejím 

nastavením na určené hodnoty. KNK 1,2 mmol/l 

je nutné trvale dodržovat. 

 Při snížení KNK dojde k rozpouštění ochranné 

vrstvy v potrubí a k vytváření zákalu. 

 Je dobré provádět měření koroze přenosnými 

přístroji (např. CORROMETR) pro měření  

korozního potenciálu



Závěry

 Problematika úpravy málo mineralizovaných 

vod s nízkými hodnotami pH a KNK byla na 

severu Čech úspěšně vyřešena 

 Na úpravnách pitné vody je instalováno přímé 

ztvrzování oxidem uhličitým a vápennou vodou 

 Upravená pitná voda dodávaná do sítě má v 

ideálním případě hodnotu KNK 1,2 a její 

průměrné pH se pohybuje od 8,0 do 8,5.



ÚV Souš v Jizerských horách



Z



Z


