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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  

Abstrakt 

Bakalářská práce zpracovává princip flotace rozpuštěným vzduchem (DAF), její historii, 

modifikace a parametry. Popisuje také její účinnost při odstraňování sinic, řas a zákalu na 

povrchových zdrojích. Dále jsou sepsány zkušenosti s flotací na prvním separačním stupni 

v České republice a zahraniční. Ukázalo se, že naprosto klíčové u zařazení flotace rozpuštěným 

vzduchem je předprojektová příprava, modelové zkoušky a poloprovozní zkoušky. Na závěr je 

zde porovnána flotace se sedimentací z hlediska flokulace, koagulace, kalu a jejich 

ekonomických dopadů. 

Klíčová slova 

flotace rozpuštěným vzduchem, úpravna vody, sedimentace, pitná voda, kal 

Abstract 

The bachelor thesis processes the principle of dissolved air flotation (DAF), its history, 

modifications and parameters. It also describes efficiency in removing cyanobacteria, algae and 

turbidity on surface sources. Additionally, the experience with flotation is described at the first 

separation stage in the Czech Republic and abroad. It has turned out that pre-project preparation, 

model tests and pilot tests are absolutely crucial for dissolved air flotation. Finally, flotation 

with sedimentation is compared in terms of flocculation, coagulation, sludge and their 

economic impacts.   

Key words 

dissolved air flotation, water treatment plant, sedimentation, drinking water, sludge 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP 

LITSCHMANN, P. Využití flotace v úpravnách vody. Brno, 2018. 62 s. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí 

práce Ing. Renata Biela, Ph.D. 



 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 

informační zdroje.  

V Brně dne 24. 5. 2018  

   Patrik Litschmann 
autor práce  



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Rád bych poděkoval vedoucí mé bakalářské práce, Ing. Renatě Biele, Ph.D., za vstřícný přístup, 

ochotu, odborné rady a především trpělivost.



Využití flotace v úpravnách vody  Patrik Litschmann 
Bakalářská práce 

1 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................................. 3 

2 TYPY ÚPRAVEN VODY .................................................................................... 4 

2.1 Jednoduchá úprava vody bez separačního stupně .................................................................................. 4 

2.2 Úprava vody s jednostupňovou separací .................................................................................................. 4 

2.3 Úprava vody s dvoustupňovou separací ................................................................................................... 5 

2.4 Úprava vody s vícestupňovou separací .................................................................................................... 6 

3 FLOTACE .......................................................................................................... 8 

3.1 Aeroflotace .................................................................................................................................................. 9 
3.1.1 Flotace dispergovaným vzduchem .................................................................................................... 9 
3.1.2 Flotace rozpuštěným vzduchem ........................................................................................................ 9 

3.2 Flotační jednotka ..................................................................................................................................... 12 

3.3 Možnosti použití flotace ve vodárenství ................................................................................................. 13 
3.3.1 Odstraňování sinic použitím DAF .................................................................................................. 14 
3.3.2 Odstraňování řas použitím DAF ..................................................................................................... 16 
3.3.3 Odstraňování zákalu použitím DAF ............................................................................................... 17 

4 PŘÍKLADY VYUŽITÍ FLOTACE V ÚPRAVNÁCH VODY NA ÚZEMÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY ............................................................................................................. 18 

4.1 Předprojektová příprava, poloprovozní zkoušky ................................................................................. 18 

4.2 Úpravna vody Mostiště ............................................................................................................................ 18 
4.2.1 Vyhodnocení separační účinnosti ................................................................................................... 19 

4.3 Úpravna vody Bedřichov ......................................................................................................................... 22 
4.3.1 Vlastní realizace a rekonstrukce ..................................................................................................... 22 

4.4 Úpravna vody Hradec Králové ............................................................................................................... 24 
4.4.1 Předprojektová příprava .................................................................................................................. 24 
4.4.2 Garanční zkoušky flotační jednotky ............................................................................................... 27 
4.4.3 Provozní zkušenosti ........................................................................................................................ 30 

4.5 Úpravna vody Meziboří ........................................................................................................................... 32 

4.6 Úpravna vody Písek ................................................................................................................................. 33 
4.6.1 Poloprovozní zkoušky..................................................................................................................... 33 

4.7 Úpravna vody Souš .................................................................................................................................. 34 
4.7.1 Flotace v kalovém hospodářství...................................................................................................... 34 
4.7.2 Doplnění prvního separačního stupně ............................................................................................. 36 

5 PŘÍKLADY VYUŽITÍ FLOTACE V ÚPRAVNÁCH VODY V ZAHRANIČÍ ........ 39 



Využití flotace v úpravnách vody  Patrik Litschmann 
Bakalářská práce 

 

2 

 

5.1 Úpravna vody Hriňová (Slovenská republika) ...................................................................................... 39 

5.2 Úpravna vody Songjeon (Korejská republika) ...................................................................................... 39 

5.3 Zkušenosti s flotací ve Velké Británii ..................................................................................................... 41 

5.4 Zkušenosti s flotací v Jihoafrické republice, Asii a Austrálii ............................................................... 41 

5.5 Zkušenosti s flotací v USA ....................................................................................................................... 41 

6 SROVNÁNÍ SEDIMENTACE A FLOTACE ...................................................... 43 

6.1 Porovnání množství koagulantu ............................................................................................................. 43 

6.2 Porovnání flokulace ................................................................................................................................. 44 

6.3 Souhrnné porovnání ................................................................................................................................ 44 

7 ZÁVĚR ............................................................................................................. 45 

8 POUŽITÁ LITERATURA .................................................................................. 47 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................ 51 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................... 52 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ .................................................... 53 

SUMMARY ............................................................................................................... 55 

  

 

 



Využití flotace v úpravnách vody  Patrik Litschmann 
Bakalářská práce 

 

3 

 

1 ÚVOD 

Voda. Vyskytuje se všude okolo nás. V atmosféře, na povrchu, ale i v podzemí. Voda má různá 

skupenství. Kapalné, plynné a pevné. K životu ji potřebuje každý, nám dosud známý, 

organismus. Bezesporu nejdůležitější produkt, který nám dává planeta Země. Není tedy divu, 

že lidstvo své příbytky situovalo právě do blízkosti vodního toku. Od počátku prvních 

vyspělých civilizací se lidé zprvu zajímali o dopravu vody jak pro své blaho, tak pro blaho 

rostlin.  Poté jsme se s nárůstem infrastruktury a dopadů na obyvatelstvo naučili s vodou 

postupně pracovat.  

Voda v přírodě je bezprostředně ovlivňována svým prostředím, ze kterého si odnáší specifický 

charakter, a to jak po stránce fyzikálních vlastností, tak po stránce chemické a biologické. 

Úprava vody je tudíž rovněž odvislá od charakteru vody a míry jejího přírodního ovlivnění. [1] 

Celý proces začíná u jímání surové, neupravené vody. Zdroje vody dělíme dle výskytu v přírodě 

a to na povrchové a podzemní. Podzemní zdroje jsou pod povrchem země v půdě, popřípadě 

v nesoudržných horninách. Vodu z podzemních zdrojů lze rozdělit podle kinetiky na vodu 

stojatou a proudící, dle hladiny na volnou a napjatou. Podzemní vody jsou jako zdroje vhodnější 

především proto, že jsou lépe chráněny před vnějšími vlivy. Povrchové zdroje rozlišujeme na 

stojaté a tekoucí. Jsou chemicky více rozmanité, než zdroje podzemní. Obsahují více 

organických látek a vysoké koncentrace rozpuštěného kyslíku. Dle vodárenského hlediska se 

surová voda rozděluje podle limitních hodnot do katogorií upravitelnosti A1, A2, A3.  

Úpravu vody dělíme mezi 3 základní principy. A to úpravu fyzikální, chemickou a biologickou, 

popřípadě mikrobiologickou. Během úpravy surové vody se tyto principy často kombinují.  

Nejčastěji upravujeme surovou vodu na vodu pitnou. Ta slouží člověku k jeho fyziologickým 

potřebám. Dále rozlišujeme vodu užitkovou (některé charakteristické ukazatele mohou být 

benevolentnější) a vodu pro speciální využití (zde jsou naopak některé limity přísnější, než ve 

vodě pitné). 
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2 TYPY ÚPRAVEN VODY 

Kvalita surové vody a účel, pro který je voda upravována, přímo ovlivňují složitost úpravy vody 

a volbu metod či způsobu úpravy. V zásadě existují čtyři typy úpraven vody dle kritéria rozsahu 

úpravy: 

• jednoduchá úprava vody bez separačního stupně, 

• úprava vody s jednostupňovou separací, 

• úprava vody s dvoustupňovou separací, 

• úprava vody s vícestupňovou separací, případně s doúpravou vody bez použití třetího 

stupně separace [1]. 

2.1 JEDNODUCHÁ ÚPRAVA VODY BEZ SEPARAČNÍHO STUPNĚ 

Zde se upravují zdroje, které jsou minimálně (především přírodně) negativně ovlivněny, 

popřípadě minimálně znečištěny. Tyto zdroje jsou upravovány jednoduše, bez potřeby 

separace. Zde bývá zařazena především aerace, což je mechanické provzdušnění. Tato úprava 

bývá možná pouze u vod s minimálním obsahem železa a manganu (dvojmocného), dále 

s minimálním množstvím organických látek. 

Provzdušnění používáme především abychom odstranili nežádoucí pachy a plyny. Snažíme se 

odstranit zejména volný oxid uhličitý, metan, sirovodík a jím podobné plyny. Dále aeraci 

používáme i k opačnému efektu, a to k oxidaci. Což pomáhá vodám chudým na kyslík. 

Bezkyslíkaté vody mívají negativní organoleptické vlastnosti vody (pach, chuť).  

Jelikož jednoduchou úpravu vody bez separačního stupně používáme především k odstranění 

přebytečného oxidu uhličitého, bývá tato úprava často nazývána jako odkyselovací. Schéma 

odkyselovací stanice vidíme na obrázku 2.1. 

 

Obr. 2.1 Blokové schéma úpravny vody bez separačního stupně [1] 

2.2 ÚPRAVA VODY S JEDNOSTUPŇOVOU SEPARACÍ 

Při separaci odstraňujeme nežádoucí látky z upravované vody. Odstraňujeme látky: 

• přírodní, tyto látky voda v surovém stavu obsahuje, 
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• látky vniklé do vody z umělého znečištění, 

• látky, které byly do vody nadávkovány jako prostředky úpravy vody. 

V úpravě pitné vody je v případě jednostupňové separace vždy tímto stupněm filtrace. A to 

pomalá biologická filtrace, mechanická prostá filtrace s filtrovanou vodou bez aplikace 

koagulantu nebo koagulační filtrace s aplikací koagulantu. V těchto případech je potřeba vždy 

provést předúpravu a doúpravu vody. Při výběru metod záleží vždy na zdroji surové vody. 

 

Obr. 2.2 Blokové schéma úpravny vody s jednostupňovou separací [1] 

2.3 ÚPRAVA VODY S DVOUSTUPŇOVOU SEPARACÍ 

V případě vyšších koncentrací suspendovaných, koloidních a rozpuštěných látek ve vodě a při 

tvorbě vyšší dávky koagulantu, je nutno tyto látky z upravované vody odstraňovat na dvou 

separačních stupních. Druhým separačním stupněm je u pitné vody vždy filtrace. [1] 

První separační stupeň, a tedy předúprava, je vždy závislá na druhu a množství jejího znečištění. 

Setkáváme se zde s: 

• filtry (poté jde o dvoustupňovou filtraci), 

• mikrofiltry, 

• sedimentační nádrže (různé typy a konstrukce), 

• čiřiče s vločkovým mrakem, 

• flotace. 

Doúprava vody je totožná, jako u jednostupňové úpravy vody. 
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Obr. 2.3 Blokové schéma úpravny vody s dvoustupňovou separací [1] 

2.4 ÚPRAVA VODY S VÍCESTUPŇOVOU SEPARACÍ 

V případě, že jsou kladeny mimořádné požadavky na kvalitu upravené vody, popřípadě je 

surová voda značně znečištěna, je jedna z variant úprava s více separačními stupni nebo úprava 

na dvou stupních s doúpravou, která nahrazuje třetí stupeň separace. 

Úpravna se třemi stupni může mít například tyto stupně: 

• sedimentace – 1. separační stupeň, 

• odželezovací filtry – 2. separační stupeň, 

• odmanganovací filtry – 3. separační stupeň 

u vody podzemní, 

nebo 

• sedimentace nebo čiřič nebo flotace – 1. separační stupeň, 

• písková filtrace – 2. separační stupeň, 

• filtrace s aktivním uhlím – 3. separační stupeň v rámci doúpravy vody, 

nebo 

• sedimentace (čiření, flotace) –1. separační stupeň, 

• písková filtrace – 2. separační stupeň, 

• pomalá biologická filtrace – 3. separační stupeň v rámci doúpravy. 

u vody povrchové. [1] 

Třetí separační stupeň bývá obvykle nahrazen doúpravou vody. Například zušlechtění vody 

ozonizací. Schéma této úpravny vody můžeme vidět na obrázku 2.4. 
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Obr. 2.4 Blokové schéma úpravny vody s vícestupňovou úpravou [1] 
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3 FLOTACE 

Jak již bylo zmíněno, flotace se používá především jako I. separační stupeň dvoustupňové 

úpravy vody. Flotace (často označována jako DAF) se používá v řadě vyspělých zemí západu. 

Flotace, jako taková, se používá již od šedesátých let 19. století. Nebyla ovšem používána 

k úpravě vody, ale ke zpracovávání kovových rud. K tomuto účelu se hojně využívá dodnes. 

V 60. letech dvacátého století se začala flotace využívat i v úpravnách vody. Zde se využívá 

hojně například ve Skandinávii, Velké Británii a USA. Již v roce 1991 bylo jen ve Švédsku 

v provozu 50 úpraven vod s flotační jednotkou. Dále se DAF začalo využívat i při 

rekonstrukcích úpraven vod. 

U nás se nejvíce o popularizaci flotace zasloužil doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., který se s ní 

v provozním měřítku setkal na úpravně vody v Turku. Dokonce se mu podařilo jako prvnímu 

ve střední a východní Evropě prosadit flotaci v úpravně vody. Stalo se tak na úpravně vody 

Mostiště (realizace zahájena v roce 2012).  

Jelikož je sedimentace časově a prostorově velmi náročný separační proces, byla vznesena 

myšlenka opačná. Vynášet znečištění na hladinu a shrabovat ho odtud. Tento proces byl nazván 

flotace. Ta může být použita buď pasivně, pomocí gravitace, nebo pomocí rozpuštěného 

vzduchu. [29] I když byl tento proces několikrát modifikován (úpravou fyzikálních podmínek), 

je tento princip v zásadě dodnes stejný.  

Mikrobublinky vzduchu se zachytávají na vytvořené vločky, tím vzniknou flotační komplexy, 

které mají specifickou hmotnost nižší než kapalina a vločky jsou tak vynášeny na povrch. 

Vločky vzniklé při flokulaci jsou pro flotaci velmi výhodné pro svou nízkou specifickou 

hmotnost a velký povrch. Flotace rozděluje suspenzi na látky hydrofilní a hydrofobní. Zatímco 

látky hydrofilní sedimentují v nádrži, na látky hydrofobní se naváží bublinky vzduchu a odnáší 

je k hladině. Sedimenty i vyflotovaná pěna s nízkým obsahem vody jsou pravidelně odebírány. 

[2] 

U flotace různých pevných látek záleží na afinitě jejich povrchů. Částice, které nemají na svém 

povrchu, budou sedimentovat. Tyto částice nemají sklony k flotaci. Srovnání se sedimentací 

lze zjistit především ze Stokesovy rovnice, popisující rychlost usazování částic:  

𝑢𝑝 =
𝑔∙(𝜌𝑝−𝜌)

18
∙
𝑑𝑝
2

𝜇
           (1) 

up… rychlost usazování částic 

g… tíhové zrychlení 

ρp …  hustota částic 

ρ …  hustota kapaliny 

dp… velikost části 

µ …  dynamická viskozita kapaliny 

Když změníme znaménko, dostaneme rychlost vynášení částic při flotaci. 
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Ze Stokesovy rovnice lze vyvodit, že lze ovlivnit jen velikost částic a rozdíl hustoty kapaliny a 

částice. Hustota vloček, které vznikly při sedimentaci, je velmi blízká vodě. To znamená, že 

sedimentace bude probíhat velmi obtížně. 

Po technické stránce je možno flotaci provádět různými způsoby. Podle toho, jakou metodu 

použijeme k produkci bublin, rozeznáváme: 

• aeroflotaci (plynová flotace): 

o flotace dispergovaným vzduchem, 

o flotace rozpuštěným vzduchem, 

• elektroflotaci. [3] 

3.1 AEROFLOTACE 

3.1.1 Flotace dispergovaným vzduchem 

U flotace dispergovaným vzduchem se plynové bubliny tvoří zaváděním vzduchu intenzivním 

mícháním (oběžné kolo, míchadlo) nebo probubláváním vzduchu porézním médiem. U tohoto 

typu flotace se produkují poměrně velké vzduchové bubliny v průměru asi 1·10-3 m. Flotace 

dispergovaným vzduchem se používá již mnoho let v rudném a metalurgickém průmyslu. [4] 

3.1.2 Flotace rozpuštěným vzduchem 

Přestože se k aeroflotaci dá použít jakýkoliv plyn, je nejčastěji používán vzduch. Je to 

nejrozšířenější metoda vůbec. I tato metoda byla nejprve používána v těžebním průmyslu 

(separace partikulí minerálních rud), později k čištění odpadních vod. Ve vodárenství byla 

vůbec poprvé použita v roce 1960 v Jižní Africe, později ve Skandinávii. S úspěchem se nyní 

používá po celém světě, nevyjímaje Českou republiku.  Bývá zařazována jako první separační 

stupeň, kde nahrazuje sedimentaci.  

Princip metody 

Snažíme se o vznik flokulačních komplexů, kde se mikrobublinky (vzniklé flokulací) naváží na 

vločky vzniklé flokulací. Jelikož má vzniklý útvar nižší hmotnost než voda, stoupá k povrchu. 

Díky dekompresi vody se tvoří mikrobublinky o velikosti 10-100 µm. Dekomprese je 

v saturátoru téměř nasycena vodou, a to pod tlakem 400-600 kPa. V blízkosti dna nádrže jsou 

umístěny trysky, kam voda po nasycení proudí. Při dekompresi na tlak ve flotační jednotce 

dojde k rychlému vyloučení mikrobublinek vzduchu. Množství bublinek způsobí tzv. mléčný 

zákal, proto se této vodě říká “bílá voda” (white water). Bublinky se zachytávají na vločkách a 

vytvořené agregáty jsou unášeny k hladině, kde jsou shrabovány. Vyčištěná voda se odvádí z 

flotační nádrže a asi 6 až 15 % se vrací zpět do saturátoru, čili na začátek procesu. V saturátoru 

je “recykl” opět nasycen vzduchem a proces se dále opakuje. Doba zdržení v jednotkách DAF 

je řádově 10-20 minut. [2] 
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Rozpouštění vzduchu 

Vylučování vzduchových bublinek o velikosti 40-50 µm může být provedeno elektrolýzou 

vody, vypařováním z vroucí vody, použitím vakua, přičemž voda předtím byla vystavena 

atmosférickému tlaku, nebo redukcí tlaku vody, která byla vystavena vysokému tlaku. Další 

možností je pohánění vzduchu přes porézní materiál, v tomto případě je velikost bublin větší 

než 100 µm, tudíž v praxi nepoužitelná. V průmyslu je požadována velikost bublin v rozmezí 

10-100 µm, s průměrnou hodnotou 40 µm [5]. 

K rozpuštění vzduchu ve vodě používáme absorbci. K tomu, aby byla účinná, je potřeba zvětšit 

mezifázové rozhraní vody nebo vzduchu. Abychom zvětšili povrch vzduchu můžeme použít 

buď: 

• difuzér, 

• centrifugu. 

Difuzér umisťujeme na dno kolony a voda proudí shora. Snažíme se o co nejlepší promíchání 

a následnou absorpci. Centrifuga funguje na principu vhánění vzduchu do sacího otvoru a 

následnému vracení se zpět do flotační nádrže. Ke zvětšení měrného povrchu vody používáme 

náplňovou absorpční kolonu. Je to kolona, která je naplněna předměty různých materiálů. Tyto 

předměty známých rozměrů mohou být z: 

• gumy, 

• plastu, 

• kovu. 

Náplňové kolony bývají nejvyužívanější. Voda teče z vrchu skrz náplň a při každé jediné srážce 

se roztříští a vytvoří nový povrch. Vzduch je v tomto případě čerpán z atmosféry.  

Kontaktní zóna 

Zde probíhají dva děje. Prvně se vločky musí potkat s bublinami vzduchu a poté se na sebe 

navázat. Čím větší bude koncentrace bublin, tím bude větší pravděpodobnost srážky. Musí se 

ovšem brát v úvahu, že ne všechny vločky, které se s bublinami potkají, se na sebe navzájem 

naváží. Může to být jak z důvodu, že jsou na vločce již bubliny přichyceny, tak díky zápornému 

náboji bublin, který má za následek odpuzování těchto bublin. V případě, že se bubliny sloučí, 

musí překonat tuto odpudivou sílu. 

Vazba pevná látka – vzduch 

K tomu, aby se vytvořily komplexy, musíme docílit co největšího přiblížení vloček a bublin. 

Toho lze docílit například pomocí: 

• turbulence, 

• difuze, 

• sedimentace. 

Vazba mezi těmito složkami je možná díky přilnavým (adhézním) silám. Abychom docílili 

přeměny částic na hydrofobní, díky čemuž se mohou bubliny navázat, používáme koagulaci. 
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Další proměnná, která ovlivňuje vazbu, je poměr obou látek. Obecně se udává, že vhodná 

velikost vloček je větší než bublin. Při velikosti vloček 10-100 µm musí být tedy bubliny větší 

než 100 µm. 

Základem pro navázání bubliny na vločky je povrchové napětí. Lze použít vztah: 

γ𝐵𝐶 = γ𝐴𝐵 + γ𝐴𝐶 · 𝑐𝑜𝑠𝜃         (2) 

γBC… povrchové napětí vzduch-pevná látka 

γAB… povrchové napětí kapalina-pevná látka 

γAC… povrchové napětí vzduch-kapalina 

θ… styčný úhel 

 

 

Obr. 3.1 Povrchové napětí [2] 

Pokud je styčný úhel roven nule, jedná se o hydrofilní povrch a vzduchové bubliny nebudou 

schopny se na částici navázat. Kdyby byl styčný úhel roven 180°, povrch částice by byl 

hydrofobní a bubliny vzduchu by jej pokryly přednostně. Jednoduše řečeno, čím větší styčný 

úhel, tím větší přilnavost vzduchu k pevné látce. Styčný úhel musí být dostatečně velký, aby 

adhezní síla vody a částice byly menší než kohezní síla vody. [2] 

K zachycování bublinek slouží jeden z těchto mechanismů: 

• adsorpční mechanismus, 

• mechanismus zachycování, 

• absorpční mechanismu. 

Separační zóna 

Po zachycení bublinek vzduchu na částice tyto komplexy stoupají do separační zóny flotační 

nádrže. Jakmile se bublinky naváží na vločky, okamžitě se zvětšuje jejich vzplývavost, resp. 

vznosná síla. V jistém bodě, kdy další bublinky pokračují v připojování, vznosná síla se vyrovná 

a nakonec převýší tíhu samotného komplexu a ten začne stoupat vzhůru. Míra stoupání 

komplexů závisí na vznosné síle komplexu, vztaženého na jeho objem. Tím, že jsou komplexy 

tvořeny hydrofobní látkou a vzduchem se dosahuje výhodné vysoké sušiny kalu. Kal vzniklý 

flotací se též nazývá flotační pěna. [2] 
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3.2 FLOTAČNÍ JEDNOTKA 

Jako flotační jednotky označujeme technologické celky používané pro efektivní čištění 

surových vod. Každá jednotka se liší dle upravované vody. Základem každé stanice jsou tyto 

komponenty: 

• flotační nádrž, 

• saturátor (směšovač pro tlakové sycení vody vzduchem), 

• čerpadlo, 

• kompresor. 

I když je každá z těchto částic nepostradatelná, jako nejdůležitější se považuje flotační nádrž, 

kde probíhá flotace. Nejčastěji jsou nádrže kruhové nebo obdélníkové. Rozměry jsou velmi 

rozdílné (u kruhových nádrží průměr 1,2 – 14 m). Většinou se rozměry a další parametry 

navrhují až po provozních zkouškách.  

Ve spodní vrstvě nádrže, kam vtéká nasycená voda, se nachází oblast reakční zóny, kde se 

bublinky vzduchu váží na vločky. V horní části nádrže probíhá samotná separace částic k 

povrchu, tedy separační zóna. Vyčištěná voda vychází z nádrže na opačné straně, než je přítok 

sycené vody, dostatečně hluboko pod povrchem flotační pěny, aby nedošlo ke znečištění. [2] 

 

 

Obr. 3.2 Schéma klasického uspořádání zařízení flotace [8] 

Jelikož je ve flotační jednotce velká koncentrace kyslíku a určité množství chemikálií, jsou 

náchylné na korozi. Materiálem pro výrobu kontaktních částí s vodou je proto jen nerezová 

ocel.  
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Obr. 3.3 Kruhová flotační nádrž [6] 

 

Typické parametry pro DAF shrnul doc. Dolejš – viz Tab. 3.1: 

Tab. 3.1 Typické návrhové parametry flotace (DAF) [8] 

návrhový parametr rozměr 

hodnota 

parametru 

povrchové zatížení m·h-2 10 — 20 

doba zdržení v kontaktní zóně  S 60 — 240 

doba zdržení v separační zóně min 6 — 15 

hloubka  m 1,5 — 3,2 

pracovní tlak v saturátoru kPa 400 — 620 

recirkulační poměr % 6 — 15 

velikost mikrobublin µm 10 — 100 

koncentrace mikrobublin bublin·ml-1 1,0 — 2,0·105 

účinnost saturátoru s náplní % 90 

sušina kalu % 0,5 — 6,0 

3.3 MOŽNOSTI POUŽITÍ FLOTACE VE VODÁRENSTVÍ 

Flotaci rozpuštěným vzduchem můžeme použít u povrchových vod s: 

• nižším stupněm zákalu, 

• vysokým obsahem organických látek. 

Jelikož flotace velmi účinně odstraňuje organismy, bývá ve světě často používána 

k odstraňování fytoplanktonu z eutrofizovaných vod. 

Z hydrobiologického hlediska rozdělujeme organismy žijící ve vodě na plankton (žijí ve volné 

vodě) a bentos (žije na dně, u podloží, nebo přisedlé). Plankton dále rozdělujeme na rostlinný, 

živočišný a fytoplankton. Fytoplankton, to jsou mikroskopické fotosyntické organismy. Žijí jak 

v tekoucích, tak stojatých vodách. Je to základní kámen potravního řetězce a jeho nedostatek 

by v globálním měřítku znamenal katastrofu.  
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Eutrofizace je soubor přírodních a uměle vyvolaných procesů vedoucích ke zvyšování obsahu 

anorganických živin stojatých a tekoucích vod. Eutrofizace je přírodní děj, jenž v důsledku 

lidské činnosti přesáhl přirozené meze. Přírodní eutrofizace je způsobena uvolňováním dusíku 

a fosforu, případně silikátů, z půdy, sedimentů a odumřelých vodních organizmů. Umělá 

eutrofizace je způsobena intenzivní zemědělskou výrobou, některými druhy průmyslových 

odpadních vod, používáním polyfosforečnanů v pracích a čistících prostředcích a zvýšenou 

produkcí komunálních odpadních vod a odpadů fekálního charakteru. [9] 

Eutrofizované vody poznáme v prvé řadě dle zvýšení počtu planktonních sinic, řas, popřípadě 

vyšších rostlin. Tato skutečnost má za následek: 

• snížení obsahu kyslíku, 

• zhoršený koloběh kyslíku, 

• zvyšující se zákal, 

• zhoršené organoleptické vlastnosti vody. 

Fytoplankton se v nádržích vyskytuje celý rok, jako přirozená součást planktonu, a na jaře se 

začíná rozmnožovat. Fotosyntézou obohacuje vodu o kyslík a odčerpává oxid uhličitý. Tento 

zásah do koloběhu se projeví narušením uhličitanové rovnováhy, a tím zvýšením pH až do 

oblasti kolem 10. [10] 

Nadměrný rozvoj fytoplanktonu je ve všech vodách nežádoucí. Kromě špatných fyzikálních, 

chemických a organoleptických vlastností je voda hygienicky závadná a způsobuje různé 

technické problémy v úpravnách. Pro úpravu na vodu pitnou se eutrofizovaná voda 

nedoporučuje, dokonce neexistuje žádný 100 % úpravárenský proces na odstranění sinic. 

Větším problémem, než buňky sinic, jsou však toxické látky, které vylučují. Sinice v 

rekreačních nádržích způsobují různé alergie a kožní onemocnění. Při požití hrozí poškození 

jater, nervové soustavy apod. [2] 

3.3.1 Odstraňování sinic použitím DAF 

Sinice označujeme jako nejnebezpečnější a zároveň nejčastější druh fytoplanktonu. I proto je 

odstraňování sinic nejčastěji zpracovávaným tématem v rámci fytoplanktonu. Při odstraňování 

sinic používáme jako indikátor mimo jiné koncentraci cyanotoxinů. Ty se uvolňují při 

poškození buňky. Je tedy nutné sinice odstraňovat šetrně a snažit se o co nejmenší poškození. 

Další faktor, který se při odstraňování sinic sleduje, je zákal, který sinice svoji zvýšenou 

koncentrací způsobují. Jelikož je mnoho druhů sinic, a každá má svoji strukturu, sledujeme také 

jejich morfologii a fyziologii. 

Jelikož mají tyto organismy hustotu blízkou vodě, tak mají tendenci se vznášet. Tyto organismy 

jsou dostatečně malé a mají také záporný povrchový náboj. Toto vše je velmi vhodné pro flotaci 

rozpuštěným vzduchem, což se ve světě hojně využívá. Flotaci, která je sama málo účinná, musí 

předcházet koagulace s flokulací. Tyto procesy zneutralizují částice. Na kvalitě koagulace a 

flokulace, a jejich podmínkách, závisí účinnost odstranění částic. Proto se klade důraz na dávku 

a intenzitu flokulace a výběr koagulantu.  
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U procesu flotace se sleduje délka flotace, tlak a množství recyklu. Nezbytnou se v procesu také 

jeví filtrace, která odstraní poslední zbytky vloček. DAF se může kombinovat s jinými 

separačními metodami, např. adsorpcí na aktivním uhlí, různými membránovými filtry, či 

nanofiltrací. Takové kombinace ve výsledku ještě zvyšují účinnost separace. [2] 

Podmínky aglomerace 

Sinice a jim podobné organismy jsou úspěšně odstraňovány flotací rozpuštěným vzduchem. 

Účinnost je však závislá na aglomerační fázi, to znamená na koagulaci a flokulaci. Jelikož je 

pro flotaci vhodné, když mají částice velmi malý, ideálně žádný, náboj, je potřeba vhodně zvolit 

koagulační činidlo a dávku činidla. Tyto dvě proměnné určují míru destabilizace částic. Ta je 

v konečném důsledku důležitější než samotná velikost částic. 

Flotace bez aglomerační fáze je velmi málo účinná. Odstraní velmi málo buněk a skoro žádný 

rozpuštěný organický kyslík. Je to způsobené právě nedostatkem destabilizovaných částic. 

Destabilizace částic je základním kamenem k vytvoření agregátů. Jelikož se jako vhodná 

velikost částic pro vytvoření komplexů uvádí 10µm, je potřeba právě koagulace s flokulací.  

Koagulace 

Typ a dávka koagulantu hrají v procesu odstraňování sinic důležitou roli. K odstranění sinic 

jsou úspěšně používány koagulanty: síran hlinitý, síran železitý, chlorid železitý a přídavné 

předpolymerované koagulanty. Volba vhodného koagulantu je velmi důležitá, stejně tak i jeho 

dávka. Při předávkování tvoří zbytkový koagulant až 20 % počtu částic a tím negativně 

ovlivňuje výslednou účinnost procesu. [2] 

Obecně platí, že se se zvyšující koncentrací zvyšuje účinnost procesu. To ovšem platí pouze do 

určité koncentrace. Při překročení právě této koncentrace je účinnost již konstantní a ve vodě 

zůstávají zbytkové koncentrace koagulantu. Snažíme se tedy o co nejvyšší účinnost.  

U koagulace je také velmi důležité pH. To má vliv na stechiometrii a kinetiku chemických 

reakcí. K flotaci je ideální neutrální nebo nízké pH, jelikož se poté při koagulaci vytváří větší 

vločky, které jsou vhodné pro flotaci rozpuštěným vzduchem.  

Účinnost flotace je také ovlivněna organickým pozadím použité vody. V procesu odstraňování 

fytoplanktonu mají stěžejní význam koagulace a flokulace, a právě tehdy se projevuje vliv 

organických látek obsažených ve vodě. Organické látky se ve vodě adsorbují na částice a 

chovají se jako stabilizující činidla. Přidaný koagulant tak nejprve reaguje s organickou hmotou 

a teprve poté neutralizuje samotné částice. K dosažení dostatečné účinnosti je tedy třeba zvýšit 

dávku koagulantu, tím se zvýší i jeho zbytková koncentrace a dosahujeme zkreslených 

výsledků. Výhoda předozonizace pro koagulaci a flokulaci spočívá v oxidaci adsorbovaných 

organických látek na polárnější formy a ve snížení stability částic tak, aby snáze tvořily 

agregáty. Použití předozonizace může dokonce zlepšit odstranění rozpuštěného organického 

uhlíku až o 10 %. Přítomnost přirozené organické hmoty jednoduše snižuje účinnost procesu a 

zvyšuje nároky na dávku koagulantu. [2] 
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Flokulace 

Flokulace je potřeba k vyrobení vloček o vhodné velikosti a povahy. To je závislé na době 

míchání a intenzitě. Doba se doporučuje kratší, ale zato intenzivnější. Minimální doba flokulace 

se uvádí 5-6 minut. Existuje nepřímá úměra mezi velikostí vloček a intenzitou míchání.  

3.3.2 Odstraňování řas použitím DAF 

Řasy, stejně jako sinice, způsobují zákal a zhoršují organoleptické vlastnosti vody. Řasy mohou 

významně ohrozit lidské zdraví (například centrální nervovou soustavu a trávící soustavu), 

popřípadě způsobit problémy v distribuční síti, či v úpravnách vod. Parametry úpravny musí 

být odlišné než při odstraňování sinic. Řasy jsou totiž specifické pro svoji morfologii. I díky 

tomu se odstraňují mnohem snadněji než samotné sinice. Řasy lze odstranit i mechanicky. Toho 

se využívá při úpravě surové vody z přehrad, popřípadě nádrží. 

Podmínky aglomerace 

I při odstraňování řas je nejdůležitější destabilizace části, to znamená dostatečná koagulace a 

flokulace. Proto i zde záleží na dávkování koagulantu, intenzitě flokulace a samozřejmě době 

flotace. 

Koagulace 

Odstraňování řas flotací rozpuštěným vzduchem pracuje na stejném principu jako odstraňování 

sinic. Jedná se o organismy o nízké hustotě s tendencí vznášet se, proto je jednodušší odstranit 

je flotací než sedimentací. Nastavení parametrů je stejně důležité jako v předchozím případě. 

Používají se klasické koagulanty jako síran hlinitý, chlorid železitý a PAC. Již z odstraňování 

sinic vyplývá vhodné nastavení procesu: krátká a intenzivní flokulace, recirkulační poměr do 

10 % a na závěr písková filtrace.  [2] 

Dávka koagulantu ovlivňuje účinnost flotace obecně, nejen při odstraňování řas. Při vynechání 

koagulantu, nebo při použití malých dávek, je odstraněno velmi malé množství částic. 

Nejčastěji se používají koagulanty síran hlinitý a železitý, chlorid železitý a polyaluminium 

chlorid. [2] 

Flokulace 

Aby flokulace vytvořila vhodné vločky pro flotaci, je třeba zvolit vhodnou intenzitu míchání a 

vhodný retenční čas. Flotace nejlépe odstraňuje vločky malé, ale pevné struktury, ty vznikají 

krátkou a intenzivní flokulací. Důležitější je intenzita flokulace, na délce příliš nezáleží. K 

vytvoření požadovaných vloček pro flotaci se velmi často používá retenční čas 5-6 minut, oproti 

20 minutám pro sedimentaci. 
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3.3.3 Odstraňování zákalu použitím DAF 

Přítomnost řas a sinic vždy doprovází i zákal. Zákal je jedna z organoleptických charakteristik, 

které na surové vodě pozorujeme. Zde jde ovšem i o indikátor, který signalizuje rozvíjející se 

eutrofizaci. Právě proto je této problematice potřeba věnovat dostatečné množství pozornosti.  

Zákal ovšem nemá přímou závislost s počtem buněk. Proto se při odstraňování buněk musí určit 

přesný počet částic. Pro zákal používáme takzvané jednotky zákalu NTU a FTU. Flotace je 

vhodná do zákalu 100 NTU. 

Podmínky aglomerace 

U odstraňování zákalu se nejčastěji používají jakékoliv hlinité a železité koagulanty. Mimo jiné 

se doporučuje také PAC a železité koagulanty. 
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4 PŘÍKLADY VYUŽITÍ FLOTACE V ÚPRAVNÁCH VODY 

NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Technologie flotace se v České republice v provozu úpraven vody objevila se zpožděním, 

oproti zbytku vyspělých vodárenských zemí, až po roce 2000. První aplikace vznikly díky 

vlastníkům a provozovatelům vodárenských zařízení, kteří se nebáli zkusit něco nového. Na 

úpravně vody Mostiště byla flotace použita pro první separační stupeň a na úpravnách vody 

Souš byla flotace pro zahuštění odpadních pracích vod před strojním zpracováním. [11] 

Jelikož byly tyto „první kroky“ úspěšně prověřeny praxí, vyvolalo to zájem investorů a 

provozovatelů o aplikaci na dalších úpravnách vody.  

Projektová dokumentace pro každou novou nebo rekonstruovanou úpravnu vody, kde se počítá 

s využitím flotace jako prvního separačního stupně, ale i pro kalové hospodářství, vyvolává 

plno otázek. Především jak flotaci řešit na každé jiné úpravně vody. Složitější je jednoznačně 

rekonstrukce stávající úpravny vody. Je to z důvodu, že tyto úpravny musí i po dobu 

rekonstrukce dodávat pitnou vodu do oběhu. Další faktor, který můžeme zařadit do kolonky 

„mínus“, je, že investor klade důraz na maximální využití původních prostorů bez dostavby 

dalších objektů. Právě zde ovšem vítězí flotace nad sedimentací, jelikož její nároky na prostor 

jsou diametrálně nižší. 

4.1 PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA, POLOPROVOZNÍ ZKOUŠKY 

České lidové přísloví říká: „Dvakrát měř a jednou řež“. Takto lze velmi zjednodušeně popsat 

předprojektovou přípravu, která je naprosto klíčová u každého projektu. Může se jednat o 

jakékoliv odvětví stavebnictví. „Jednou řež“ v tomto případě jednoznačně znamená úspory jak 

z hlediska investičních nákladů, které bude nutné vynaložit, tak úspory provozních nákladů, 

které bude nutné vynakládat během celé doby životnosti uvažovaného projektu. 

U flotace důležitost předprojektové přípravy platí dvojnásob. V našich luzích a hájích se jedná 

o relativně novou a vcelku složitou technologii. DAF si vždy žádá modelové a následně 

poloprovozní zkoušky, které nám ověří, zda je navrhovaný technologický postup pro dané 

podmínky vhodný. I opakované použití na jiných úpravnách vod, kde je určitý postup ověřen, 

nemusí nutně znamenat úspěch a výsledkem je následná ztráta vynaložené investice. 

Odzkoušením navrhované technologie v poloprovozních podmínkách můžeme tedy 

minimalizovat rizika, která souvisí s nasazením neodzkoušené technologie do provozu. Jestli 

chceme docílit úspěšného nasazení technologie na úpravně vody, musíme se snažit o maximální 

přiblížení k budoucím provozním podmínkám. 

4.2 ÚPRAVNA VODY MOSTIŠTĚ 

Na úpravně vody Mostiště byla vůbec poprvé v České republice použita technologie flotace 

rozpuštěným vzduchem, a to od roku 2005. Úpravna vody leží ne Českomoravské vrchovině 

v blízkosti Velkého Meziříčí. Zásobuje pitnou vodou okresy Žďár nad Sázavou a Třebíč. Vodu 

surovou odebírá z nádrže Mostiště. Ta je umístěna na řece Oslavě.  
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Flotace zde byla zvolena kvůli problematické jakosti surové vody. Hlavním problémem jakosti 

vody v nádrži je mimo jiné její nadměrná úživnost, jež vyvolává projevy eutrofizace, které jsou 

pravidelně v nádrži pozorovány a zásadním způsobem zhoršují jakost surové vody odebírané 

úpravnou. [13] Mezi problémové ukazatele patří jednak skupina ukazatelů související s 

eutrofizací nádrže (masivní rozvoj řas, nedostatek kyslíku, koncentrace manganu, amonných 

iontů, dusitanů, fosforečnanů aj.) a jednak ukazatele organického znečištění přírodního nebo 

umělého původu (CHSK-Mn, huminové látky, barva, AOX, jednosytné fenoly příp. další látky 

antropogenního původu). [14]  

Princip úpravy vody spočívá v koagulaci a následné dvoustupňové separaci. Surová voda 

přitéká do úpravny vody přes kaskády, kde dochází k částečnému provzdušnění vody. Před 

hydraulický mísič je dávkován koagulant - síran železitý. Na odtoku z hydromísiče je voda 

rozdělována na první separační stupeň, který se paralelně skládá jednak z původních 

galeriových čiřičů s doplněnou lamelovou vestavbou a jednak z flotačních jednotek. 

Technologie flotace byla doplněna v rámci havarijních opatření na úpravně vody. Do vody 

odtékající z flotačních jednotek a čiřičů je dávkována vápenná voda a vápenné mléko pro 

alkalizaci. Dále voda natéká na pískové filtry. Do zfiltrované vody je dávkován oxid chloričitý 

a chlor pro zdravotní zabezpečení vody. Upravená voda je akumulovaná v nádržích o celkovém 

obsahu 900 m3. Odtud je voda čerpána do distribuční sítě. Kal z praní pískových filtrů a z 

prvního separačního stupně je vypouštěn na kalová pole, kde je postupně odvodňován a dále 

likvidován kompostováním. Nevyhovující jakost surové vody, špatný technický stav celé 

úpravny vody, jistá morální zastaralost celé technologické linky (v provozu od r. 1964) a 

problematická jakost vody vyrobené v určitých ukazatelích jsou hlavními důvody, proč se 

realizovala celková rekonstrukce a doplňovala technologická linka této úpravny vody. Celkové 

rekonstrukci byla „předřazena“ rekonstrukce části prvního technologického stupně, kdy byly 

lamelové usazováky s flokulací nahrazeny flotačními jednotkami v roce 2005 z důvodu 

havarijní situace na vodním díle Mostiště. [12] 

4.2.1 Vyhodnocení separační účinnosti  

Flotace má plno předností, ale jednou z hlavních je její vysoká separační účinnost. Na ÚV 

Mostiště byly mimo flotační jednotku instalovány také galeriové čiřiče a lamelové usazováky. 

A právě při srovnání separační účinnosti všech tří zmíněných technologií, flotace dosahuje 

absolutně nejvyšší účinnosti pro odstranění částic vody. Na obrázku 4.1 lze jasně vidět efekt 

účinnosti CHSKm, kdy čára značící účinnost flotace téměř kopíruje vodu upravenou. Co se týče 

měření zbytkového koagulantu (obr. 4.2), i zde pozorujeme značnou účinnost. Co se týče 

hodnocení barvy (obr. 4.3) a mikroskopického obrazu (obr. 4.4), čára znázorňující účinnost 

flotace kopíruje téměř, nebo úplně výsledek vody upravené. Byly využity data z cca 2,5 roku 

sledování jakosti vody jak surové, tak vody přitékající na úpravnu (odtékající z flotace) a vody 

upravené. 
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Obr. 4.1 Průběh hodnost CHSK – Mn [12] 

 

Obr. 4.2 Průběh hodnot železa [12] 
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Obr. 4.3 Průběh hodnot barvy [12] 

 

Obr. 4.4 Mikroskopický obraz – počet jedinců [12]  

Provozní zkušenosti s technologií flotace použité na úpravně vody Mostiště při úpravě surové 

vody z údolní nádrže dokazují, že jde o progresivní technologii, která si díky svým přednostem 

jistě získá v českém vodárenství své místo. [15] 

ÚV Mostiště úspěšně prošlo garančními zkouškami v roce 2014. Závěrem bylo, že úpravna 

prošla všemi kritérii a je připravena na zkušební provoz, kterým zdárně prošla na výbornou. 

Poslední zveřejněná data jsou z roku 2016 [23]. Bylo zhodnoceno, že ÚV Mostišně bylo 

úspěšně zrekonstruováno a zlepšila se jak jakost vyrobené pitné vody, tak  dopad úpravny na 

životní prostředí. 
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4.3 ÚPRAVNA VODY BEDŘICHOV 

Úpravna vody Bedřichov odebírá surovou vodu z vodního díla Josefův důl, který se nachází 

na říčce Kamenice. Úpravna je velmi významným zdrojem skupinového vodovodu Liberec – 

Jablonec nad Nisou. Je umístěna severně od Liberce, tedy v Jizerských horách.  

Samotný areál je tvořen několika budovami. Jednou z nich je budova orientovaná na sever – 

jih. Zde je umístěna technologická linka úpravny vody, provozní místnosti, chemické 

hospodářství a velmi nezvykle také hotelové ubytování. Dále je v samostatném objektu 

umístěna elektrárna a regulace přítoku surové vody do úpravny vody. Jsou zde i menší objekty 

na skladování oxidu uhličitého a garáže.  V západní části areálu jsou také sedimentační nádrže 

odpadních vod a vápenné jímky.  

Úpravna byla zprovozněna v roce 1987, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s.  

Od roku 2009 se úpravna potýkala se zhoršením kvality surové vody v podobě nárazového 

výskytu mikroorganismů Merismopedia punctata. Ty původní technologická linka nedokázala 

dostatečně účinně separovat. Proto bylo v roce 2011 rozhodnuto o zpracování porovnávací 

studie na rekonstrukci technologické linky úpravny vody. 

Studie „ÚV Bedřichov – variantní studie rekonstrukce“ byla zaměřena na posouzení dílčí části 

technologické linky úpravny vody. Jednalo se o posouzení variantního řešení prvního a 

případně i druhého separačního stupně s důrazem na odstranění mikroorganismů 

(Merismopedia punctata) ze zdrojové surové vody. Podkladem pro návrh flotace, filtrace a 

ultrafiltrace byly poznatky a závěry z pilotních úloh, které byly v roce 2011 na úpravně vody 

prováděny. [17] 

Pro návrh rekonstrukce byly využity závěry z modelových zkoušek, které byly provedeny 

v roce 2011. 

4.3.1 Vlastní realizace a rekonstrukce 

Začátkem roku 2014 byla zahájena realizace rekonstrukce filtrace a vestavby prvního 

separačního stupně (flotace) na úpravně vody Bedřichov. Celá akce je prováděna za provozu 

ÚV (během realizace pouze krátkodobé odstávky). Po rekonstrukci bude maximální výkon 

technologické linky úpravny vody 400 l·s-1, průměrný 200 l·s-1 a minimální 100 l·s-1. [17] 

V rámci rekonstrukce byla doplněna technologická linka úpravny do této podoby: 

• přítok surové vody do ÚV, 

• dávkování chemikálií: 

o vápenný hydrát, 

o manganistan draselný (pouze v případě odmanganování), 

o síran hlinitý, 

• rychlé míchání – kaskáda,  

• dávkování chemikálií:  
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o dávkování polymerního flokulantu (do flokulace nebo alternativně do potrubí za 

flotací a do potrubí obtoku flotace), 

• dvouvrstvá filtrace („Filtralite“), 

• UV záření, 

• dávkování chemikálií za filtrací: 

o oxid uhličitý, 

o vápenný hydrát, 

o síran amonný, 

o chlor, 

o akumulace upravené vody. [17] 

V tabulce 4.1 lze vidět základní návrhové parametry navržené na základě poloprovozních 

zkoušek. 

Tab. 4.1 Návrhové parametry flotace ÚV Bedřichov [17] 

Návrhový parametr Rozměr 

Hodnota 

parametru 

povrchové zatížení [m·h-1] 10 - 15 

minimální počet míchaných 

agregačních reaktorů [ks] 3 

celková minimální doba zdržení ve 

všech agregačních reaktorech  [min] 30 

střední rychlostní gradient v prvním 

agregačním reaktoru [s-1] 160 - 80 

střední rychlostní gradient v druhém a 

třetím agregačnícm reaktoru [s-1] 100 - 10 

recirkulační poměr [%] 10 

dávka síranu hlinitého [mg·l-1] 20 - 50 

dávka polymeru [µg·l-1] 50 - 100 

 

Jednotky flotace byly umístěny do stávající reakční nádrže. Reakční nádrž konstrukčně 

navazuje na rychlomísení (vstupní nádrž a poté navazující kaskáda, která je tvořena čtyřmi 

přepady) a od rychlomísení je oddělena nornou stěnou. Nátok na flotační jednotky je přes dílčí 

část stávající reakční nádrže. V rámci zkušebního provozu bylo nutné ověřit počet děrovaných 

stěn, které bude možné využít – použity čtyři stěny. Flotační jednotky byly umístěny ve druhé 

části „meandru“ reakční nádrže – dílčí část prvního celku reakční nádrže je možné využít při 

havarijních stavech (tj. rezervní zóna). Nátok do rezervní zóny je možný pomocí dvou 

„vřetenových“ šoupátek DN 1000. V rámci zkušebního provozu bylo nutné upřesnit počet 

stávajících děrovaných stěn v rezervní zóně – limitní stav průtok přes bezpečností přeliv 

rezervní zóny. [17] 

Bohužel zatím nebyla zpracována práce, která by poukazovala na poznatky z provozu. Nicméně 

úpravna již v provozu je a nebyly nalezeny žádné informace poukazující na špatný postup. 
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4.4 ÚPRAVNA VODY HRADEC KRÁLOVÉ 

Úpravna vody v Hradci Králové je v provozu od roku 1963. Čerpá surovou vodu z řeky Orlice, 

kdy samotná úpravna je situovaná v bezprostřední blízkosti jejího pravého břehu. Původní a 

také první realizovaný výkon byl 300 l·s-1. Ten ale v průběhu let postupně klesal, jelikož byl po 

vybudování vodního zdroje Litá a vodárenské soustavy Východní Čechy snížen odběr z řeky 

Orlice na 150 l·s-1. I díky tomu se úpravna vody na Orlici stala záložním zdrojem pro případ 

nedostatku vody z podzemních zdrojů. Na tento výkon byla také dimenzována proběhlá 

rekonstrukce a modernizace technologie.  

Úpravna odebírá surovou vodu přímo z řeky Orlice přes dvoje česle do jímky surové vody, 

odkud se čerpá do úpravny. Technologická část je složena z předozonizace, následuje případná 

alkalizace a pak probíhá dávkování polymerního flokulantu.  

První separační stupeň je koncipován jako dvoj-linka flokulace a flotace a druhý separační 

stupeň úpravy vody byl navržen jako filtrace na otevřených filtrech s drenážním systémem 

Triton a náplní Filtralite Mono-Multi, a ozonizace za níž je zařazen sorpční stupeň tvořený 

tlakovými filtry s granulovaným aktivním uhlím. Úprava vody je zakončena desinfekcí vody 

plynným Cl2 a čerpáním do sítě. [18] 

4.4.1 Předprojektová příprava 

V roce 2009 byla zahájena předprojektová příprava rekonstrukce této úpravny vody. Investor 

se rozhodl provést poloprovozní testování flotace rozpuštěným vzduchem. První etapa 

poloprovozních experimentů byla provedena v jarním období roku 2010 (březen – duben), kdy 

je kvalita vody v řece Orlici nejvíce nestabilní a to zejména v ukazateli počtu organismů. Druhá 

část následovala v červenci 2010, kdy naopak vrcholilo období růstu organismů v surové vodě. 

V průběhu poloprovozního testování byly zkoušeny různé typy koagulantů, vliv doby zdržení 

ve flokulaci, vliv povrchového zatížení i vliv předúpravy ozonizací na separační účinnost 

flotace (pouze v letním období). [19] 

Tab. 4.2 Kvalita surové vody v období poloprovozních experimentů [20] 

Ukazatel Zima 2010 Léto 2010 

CHSKMn [mg·l-1] 3,0 - 8,9 2,9 - 5,0 

pH 7,3 - 7,6 7,05 - 7,89 

KNK 4,5 [mmol·l-1] 1,1 - 1,7 2,1 - 2,6 

Teplota [°C] 1,9 - 7,0 13 – 23 

Zákal [NTU] 13 - 35 14,4 - 21,1 

Barva [mg·l-1 Pt] 15 - 60 20 – 32 

Organismy [j·ml-1] 160 - 480 40 – 1400 

 

Poloprovozní experimenty byly vedeny tak, aby bylo možné ověřit míru vlivu použití různých 

typů koagulantů (síran železitý, síran hlinitý, předpolymerované hlinité koagulanty Flokor) na 

separační účinnost flotace rozpuštěným vzduchem. Dávka koagulantu byla průběžně 

(minimálně jednou denně) optimalizována v závislosti na kvalitě surové vody, případně bylo 
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záměrně pracováno s dávkou mimo optimum, aby byla zjištěna odezva flotace na mírné 

poddávkování. Proto jsou některé výsledky výrazně horší než by bylo možné očekávat od 

provozní flotace, která by pracovala za optimalizovaných podmínek. Tyto výsledky však 

přispívají k poznání, jak se tento separační proces chová za okrajových podmínek a na jejich 

základě také získáváme vhodné návrhové parametry pro provozní flotaci. [21] 

Další ukazatel, který byl na modelové flotaci posuzován, byl i vliv fyzikálních faktorů. Ty 

významně ovlivňují separační účinnost flotace. Především povrchové zatížení flotace (10-25 

m·h-1), dobu zdržení v agregačních zařízeních a také nastavení středního gradientu u 

mechanických míchadel.  Pro agregování suspenze před flotací bylo možné použít až šest 

míchaných reaktorů modelového zařízení. Při povrchovém zatížení 10 m·h-1 je v nich doba 

zdržení 45 minut.  

 

 

Obr. 4.5 Podélný řez budovy separace [19] 

V tomto projektu bylo počítáno i s aplikací předřazené ozonizace před flotací rozpuštěným 

vzduchem. S ozonizací bylo počítáno i v původním projektu, kdy předcházela čiřiči. Proto byla 

poloprovozně ověřena nejen míra vlivu předozonizace, ale i alternativní oxidace 

manganistanem draselným na separační účinnost flotace, a to zejména u ukazatele počtu 

organismů. 

Během poloprovozních zkoušek bylo vyhodnoceno, že nejvhodnějším koagulantem pro flotaci 

je Flokor 1,2 A. Ten vykazoval nejlepší výsledky. Další variantou byl určen, v případě 

ekonomické neschůdnosti tohoto předpolymerového koagulantu, síran hlinitý. Bylo ověřeno, 

že separační schopnost zde realizované flotace jako prvního separačního stupně je velmi účinná. 

Za vše hovoří, že na odtoku flotace byl v pěti ze šesti výsledků nalezen nulový počet organismů. 

U zbývajícího, s nálezem 40 jedinců, bylo záměrně simulováno poddávkování koagulantu.  

Při modelových experimentech s flotací se neprokázala potřebnost ani vhodnost zařazení 

předozonizace do rekonstruované linky úpravny vody Hradec Králové (Orlice). Separační 

účinnost flotace nebyla předozonizací nijak prokazatelně zvýšena, naopak bylo spíše 

pozorováno mírné zhoršení zejména v ukazateli mikroorganismy a zákal. [20] 
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Obr. 4.6 Umístění modelu flotace v hale čerpadel surové vody na ÚV Hradec Králové (v popředí je 

umístěna předozonizace) [20] 

Na základě poloprovozního měření bylo rozhodnuto o využití flotace jako prvního separačního 

stupně při rekonstrukci úpravny vody Hradec Králové. Tento technologický prvek byl 

zapracován do projektu rekonstrukce úpravny vody Hradec Králové, kterou zpracovala firma 

VODING Hranice, s.r.o. Pro umístění flokulace a flotace byl využit prostor původních čiřičů 

jedné linky úpravny vody Hradec Králové. [18] 

 

Obr. 4.7 Příčný řez budovou separace 
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Obr. 4.8 Odtok vody z flotační nádrže [19] 

4.4.2 Garanční zkoušky flotační jednotky 

První separační stupeň je v rámci úpravny vody Hradec Králové naprosto klíčový. Proto byly 

v zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce, a realizace flotační 

jednotky, kladeny velmi přísné požadavky.  

Ke konci roku 2010 bylo vypsáno výběrové řízení. V něm bylo jasně specifikováno, jakým 

způsobem musí zhotovitel prokázat, že flotační jednotka splňuje garantovanou účinnost 

odstranění u vybraných ukazatelů kvality vody. Tyto ukazatele byly rozděleny do čtyř kategorií 

podle míry znečištění a teploty vody. Jedná se o kategorie: 

• typická voda v období kampaně květen – červenec, 

• okalový stav, 

• letní oživená voda, 

• zimní voda. 

Pro každou z těchto kategorií byla smluvně zakotvena účinnost odstranění CHSKMn, 

koagulantu, organismů a zákalu. To lze vidět v tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Garantovaná separační účinnost DAF 

Garantovaná separační účinnost 

Ukazatel Účinnost [%] 

zákal* 80 

CHSKMn 60 

zbytkový koagulant (Al, Fe) 90/95** 

celkový počet organismů 95/90** 

*Separační účinnost 90% platí pouze při okalovém stavu 

**Platí v zimním období  
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Ve výběrovém řízení zvítězilo sdružení Úpravna Hradec, reprezentované společnostmi 

KUNST, spol. s.r.o., VCES a.s. a Královopolská Ria a.s. Smluvně bylo poté stanoveno, že 

garanční zkoušky budou probíhat v zimním období po dobu dvou týdnů a v letním období po 

dobu 4 týdnů, přičemž v každém týdnu, bez ohledu na období, budou odebrány 3 páry vzorků. 

Což je tedy 18 párů garančních vzorků. 

Letní garanční zkoušky flotační jednotky – květen 2014 

Flotační jednotka byla uvedena do provozu v květnu roku 2013. V rámci toho byly v období od 

13.5. – 16.5. provedeny komplexní zkoušky strojů a zařízení dodavatelem flotační jednotky, 

firmou ENVI-PUR, s.r.o. Během nich byly provedeny i koagulační testy za účelem konečného 

výběru koagulačního činidla. Jeho použití mělo co nejvíce zvýšit separační účinnost flotační 

jednotky. Nakonec byl vybrán koagulant PAX XL 19 a jako alternativa síran hlinitý. Na tyto 

testy měly ihned navázat garanční zkoušky, které ale byly záhy ukončeny z důvodu 

nezpůsobilosti dalšího separačního stupně (filtrace), který v té době nebyl stále zrekonstruován. 

I když tento test nebyl dokončen, stihlo se nabrat několik vzorků, které jasně naznačují, že by 

splnění potřebných limitů neměl být žádný problém.  

Tab. 4.4 Průměrné vybrané ukazatele kvality surové vody v průběhu zkoušek flotace rozpuštěným 

vzduchem v květnu 2013 [18] 

CHSKMn Zákal pH Al MOcelk 

[mg·l-1] [NTU] [-] [mg·l-1] [j·ml-1] 

5,01 10,9 7,1 <0,07 6650 

Tab. 4.5  Separační účinnost flotace rozpuštěným vzduchem v průběhu komplexních zkoušek a startu 

flotace v květnu 2013 [18] 

Datum Q [l·s-1] 
DAl 

[µmol·l-1] 

Separační účinnost [%] 

zákal CHSKMn Al MO 

14.5. * 90 100 85 46 100 99 

15.5. 90 180 87 66 93 99 

15.5. ** 120 250 82 68 90 99 

16.5. 90 270 88 72 100 99 

23.5. 90 240 85 69 92 100 

24.5 90 200 86 72 98 100 

29.5. 90 170 87 63 92 96 

* Dávka koagulantu mimo optimum.    

** Předozonizace – 0,2 mg/l O3.    

Zimní garanční zkoušky flotační jednotky – leden 2014 

Další garanční zkoušky byly provedeny v zimním období, přesněji v lednu roku 2014. Během 

smluvně sjednaných dvou týdnů byla provozována flotace a následně vyrobená voda byla 

využita pro zprovoznění nově osazených otevřených filtrů, na kterých byly prováděny první 

provozní testy, aby bylo možné ladit systém řízení pracích cyklů. Upravená voda nebyla 
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vypouštěna do sítě, ale kanalizace. Tím pádem bylo možné se plně soustředit na provozování 

prvního separačního stupně. 

Garanční test prováděl technolog provozovatele (KHP a.s.) společně s technologem dodavatele 

(ENVI-PUR s.r.o.). Jako vhodný koagulant pro provedení zimního garančního testu byl vybrán 

PAX XL 19. Žádná další chemikálie na úpravu pitné vody dávkována nebyla. [19] 

Surová voda v řece Orlici měla v průběhu testu teplotu v rozmezí 3–6 °C a dala se označit za 

poměrně čistou. V závěru garančního testu bylo nicméně v Orlických horách několik větších 

srážek, po nichž byl zaznamenán začínající okalový stav. Jelikož se zhoršila kvalita vody, a to 

především zákal, bylo nutné zvětšit dávku koagulantu. Vývoj kvality vody lze vidět v tabulce 

4.6. 

Tab. 4.6 Vývoj kvality surové vody v orlici během garančního testu (leden 2014) [18] 

Datum 
Teplota CHSKMn Zákal pH Al MOcelk 

[°C] [mg·l-1] [NTU] [-] [mg·l-1] [j·ml-1] 

14.1. 3,1 4,45 1,33 7,5 <0,07 880 

15.1. 3,0 3,45 2,68 7,6 0,123 260 

16.1. 3,5 3,41 1,98 6,4 0,123 935 

20.1. 5,5 5,99 2,81 7,2 0,123 915 

21.1. 6,0 4,51 2,80 7,6 0,123 1001 

22.1. 5,3 9.34 2,89 7,5 0,123 1163 

 

V tabulce 4.7 lze vidět vypočtenou separační účinnost na flotační jednotce v úpravně vody 

Hradec Králové, která byla vypočtena na základě vzorků. Ty byly odebrány za flotačními 

jednotkami. Průtok byl během celého testu konstantní. Dvojicí flotačních jednotek protékalo 

90 l/s. 

Tab. 4.7 Výsledné separační účinnosti během zimního garančního testu (leden 2014) [18] 

Datum 
Místo 

odběru 

DAI 

[µmol·l-1] 

Separační účinnost [%] 

zákal CHSKMn AI 
MO 

počet 

14.1. flotace 1 
200 

56 62 92,8 95,5 

14.1. flotace 2 45 62 91,1 90,5 

15.1. flotace 1 
195 

66 67 85,0 97,7 

15.1. flotace 2 56 77 85,0 97,7 

16.1. flotace 1 
185 

79 75 89,1 95,7 

16.1. flotace 2 75 73 88,3 94,4 

20.1. flotace 1 
150 

75 73 88,2 94,8 

20.1. flotace 2 59 68 87,6 93,2 

21.1. flotace 1 
220 

67 68 88,1 93,6 

21.1. flotace 2 73 61 86,8 93,4 

22.1. flotace 1 
230 

82 74 90,2 96,0 

22.1. flotace 2 83 68 89,5 94,5 
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Z tabulky 4.7 lze vyčíst, že vyhovělo garantovaným parametrům všech 6 dvojic garančních 

vzorků. Garanční testy byly tedy úspěšně ukončeny.  

Je zajímavostí, že během garančních testů byl prováděn i test ozonizační jednotky, kdy bylo 

nutné vyzkoušet její plný výkon do předozonizace. Do surové vody byl dávkován 1 g·m-3, krátce 

dokonce dvojnásobek 2 g·m-3. Tento test potvrdil, co prokázal dle literatury [17] poloprovozní 

test. Tedy že podobné dávky velmi negativně ovlivňují účinnost separace flotace. Na obrázku 

4.8 je viditelný průběh měření zákalu za jednou z flotačních linek, kdy osa x znázorňuje čas a 

osa y zákal.  

Vzhledem k vysoké separační účinnosti flotace na odstranění mikroorganismů se však 

předpokládá, že proces předozonizace nebude tak klíčový, jako byl u původních galeriových 

čiřičů.  

 

Obr. 4.9 Průběh online měření zákalu za flotační linkou – spuštění předozonizace [18] 

4.4.3 Provozní zkušenosti 

Největší otázky ohledně provozu flotační jednotky jako prvního separačního stupně byly, jak 

si poradí s vysokým počtem organismů (i během zimních měsíců počet jedinců neklesá pod 500 

org·ml-1, v maximech oživení nejsou výjimkou nálezy okolo 7000 org·ml-1) a s okalovými 

stavy, které přichází zejména v zimních a jarních měsících v souvislosti s táním sněhu, dále pak 

v létě s výraznými srážkami (obvyklý zákal až k hranici 100 NTU).  
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Tab. 4.8 Odstranění zákalu – hodnocení separačních stupňů ve dvou obdobích [22] 

  

Zákal Zákal Zákal Zákal Zákal 

[NTU] [NTU] [NTU] průměrná  účinnost 

průměr max min účinnost v maximu 

02/2015-06/2015 

Surová 14,45 95,8 3,47 -- -- 

Za flotací 0,38 1,65 <0,1 98,3 % 98,0 % 

Za otevřenými 

filtry 
0,23 0,89 <0,1 39,5 % 46,1 % 

Za GAU filtry 0,17 0,95 <0,1 Nehodnoceno 

11/2015-03/2016 

Surová 9,30 119 2 -- -- 

Za flotací 0,85 7,5 0,23 90,9 % 93,7 % 

Za otevřenými 

filtry 
0,25 0,9 <0,1 70,6 % 88,0 % 

Za GAU filtry 0,1 0,35 <0,1 Nehodnoceno 

Tab. 4.9 Odstranění organismů – hodnocení separačních stupňů ve dvou obdobích [22] 

  

Organismy Organismy Organismy Organismy Organismy 

[org·ml-1] [org·ml-1] [org·ml-1] průměrná  účinnost 

průměr max min účinnost v maximu 

02/2015-06/2015 

Surová 15193 60820 444 -- -- 

Za flotací 387 1666 80 97,5 % 97,3 % 

Za otevřenými filtry 47 100 16 87,9 % 94,0 % 

Za ozonem a GAU 

filtry 
18 40 6 61,7 % 60,0 % 

11/2015-03/2016 

Surová 9,3 119 2 -- -- 

Za flotací 0,85 7,5 0,23 93,2 % 90,6 % 

Za otevřenými filtry 0,25 0,9 <0,1 74,2 % 79,6 % 

Za ozonem a GAU 

filtry 
0,1 0,35 <0,1 50,0 % 57,9 % 

 

V případě zákalu platí (tab. 4.8), že při dobře zvolené dávce koagulantu se odstraní většina 

zákalu již na prvním stupni – flotaci. Funkce druhého separačního stupně nabývá na významu 

v případě významných zákalů, kdy zachytí to, co projde flotací. Velikost zákalu, jenž flotací 

projde, vždy záleží na charakteru okalového stavu a také na tom, jak dobře se podaří 

optimalizovat dávku chemie. [22] 

Oživení surové vody organismy je parametr, který zcela zásadně určuje provozní nastavení 

úpravny. V letních měsících je občas nutné tomuto parametru podřídit vše ostatní. Z tabulky 

4.9 je patrné, že v tomto případě hrají všechny tři separační stupně svoji roli. Když se ale 

pozastavíme nad flotací, je dobré si povšimnout její účinnosti. Ta je více než 97 % v letních 
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měsících. V zimních je to z důvodu drobnějších organismů o něco méně. V konečné, vyrobené 

vodě nebylo zaznamenáno více než 20 mrtvých organismů v jednom mililitru.  

Ze zveřejněných studií je jasně vidět, že proběhlá rekonstrukce byla úspěšná. Je to nejenom 

flotační jednotkou na prvním separačním stupni, ale i vhodnou kombinací všech 3 separačních 

stupňů. I když při vyhodnocování některých parametrů nastala otázka, zda je v této úpravně 

nutný 3. separační stupeň (některé ukazatele totiž dokázala vyřešit flotace sama), zejména 

s ohledem na oživení vody jsou všechny stupně nutností.  

4.5 ÚPRAVNA VODY MEZIBOŘÍ 

Tato úpravna je jedna z nejvýznamnějších úpraven, které zajišťují pro potřeby Severočeské 

vodárenské soustavy výrobu pitné vody. Je umístěna tak, že zásobuje především obce Meziboří, 

Duchcov, Bílina, Teplice a jím přilehlé obce. Částečně dodává vodu také pro Most, Litvínov, 

Ústí nad Labem. Leží na strategickém místě, a proto by byla jen velmi obtížně nahraditelná. 

 

Obr. 4.10 Úpravna vody Meziboří [25] 

Původní úpravna byla vystavěna v letech 1954–1963. Tehdy byla součástí rozsáhlého vodního 

díla Fláje. To zahrnovalo také přehradu na Flájském potoce, přivaděče do vyrovnávací nádrže 

a špičkovou elektrárnu. Původní výkon úpravny byl 800 l·s-1, ale s postupným zhoršováním 

jakosti surové vody se tento výkon stal neudržitelný. Proto první rozsáhlejší rekonstrukce byla 

provedena již v 80. letech a další v 90. letech.  

Stávající jednostupňová technologická linka úpravny vody se stále více potýkala se zhoršující 

se kvalitou surové úpravny vody, charakterizovanou obsahem huminových látek, nárůstem 

CHSKMn a sezónním výskytem mikroorganismů. Problematická je rovněž nízká teplota vody 

v zimních měsících a občasný výskyt Mn. [24] 
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Jelikož také končila životnost některých stavebních objektů a technologických zařízení, bylo 

rozhodnuto o rozsáhlé rekonstrukci zahrnující mimo jiné první separační stupeň, pískovou 

filtraci, akumulační nádrž pod pískovými filtry a související armaturní prostor. Bylo nutné 

doplnit, a především modernizovat, chemické hospodářství. 

Bylo rozhodnuto o snížení maximálního výkonu úpravny na 550 l/s (průměr 340 l/s) a přístavbě 

prvního separačního stupně, a to flotace. Rekonstrukce proběhla mezi květnem 2014 a dubnem 

2016. Investorem byla Severočeská vodárenská společnost a.s., projektantem Sweco 

Hydroprojekt a.s. a zhotovitelem firmy ve „Sdružení Úpravna vody 2012“. 

Jako velmi přínosné po zprovoznění se projevilo doplnění prvního separačního stupně – flotace. 

Její zprovoznění znamená výrazné odlehčení linky filtrace. Účinnost linky (CHSKMn) se 

v celoročním provozu pohybuje v rozmezí 37 – 45 % pro nepříznivé zimní období s velmi 

nízkou teplotou surové vody. Pro ostatní části roku se účinnost pohybuje v rozmezí 46 – 62%. 

Úpravna vody nyní pracuje spolehlivě i při zhoršené kvalitě surové vody. Jako hlavní přínos je 

uváděna právě investice do flotační linky na prvním separačním stupni, dále do drenážního 

systém Leopold a kvality řídícího systému, který patří v oboru mezi nejmodernější.  

4.6 ÚPRAVNA VODY PÍSEK 

Stávající technologická linka úpravny vody Písek je již na hranici technické životnosti. Proto 

bylo rozhodnuto, že bude postavena nová úpravna vody se zachováním stávajícího zdroje 

surové vody. Jako podklad pro vyprojektování nové technologické linky úpravy pitné vody 

v Písku bylo provedeno poloprovozní ověření: 

• flotace rozpuštěným vzduchem, 

• technologických variant filtračního stupně. [26] 

4.6.1 Poloprovozní zkoušky 

Stejně jako v ostatních zmiňovaných úpravnách i zde je surová voda odebírána z přírodního 

zdroje, kde roste organické znečištění (lze vidět v tab. 4.10). Proto bylo největší očekávání 

kladeno v poloprovozních zkouškách právě na první separační stupeň, flotační jednotku, při 

běžné i zhoršené kvalitě vody.  

Tab. 4.10 Přehled kvality surové vody v průběhu poloprovozního testování flotace na ÚV Písek [26] 

zákal barva pH teplota CHSKMn KNK4,5 

[NTU] [mg·l-1 Pt] [-] [°C] [mg·l-1] [mmol·l-1] 

6,1 28,1 7,25 5,2 6,54 0,91 

Zhoršenou kvalitou surové vody se rozumí stav, kdy dochází k nárůstu koncentrace 

huminových látek charakterizované ukazatelem CHSKMn, absorbance při 254 nm či absorbance 

při vlnové délce 387 nm a zároveň dochází k poklesu tlumivé kapacity upravované vody, jež je 

charakterizovaná ukazatelem KNK4,5. S rostoucí hodnotou CHSKMn můžeme v některých 

obdobích očekávat i nárůst hodnot zákalu. To se však nepodařilo v průběhu poloprovozních 

experimentů zachytit, protože v roce 2015 se Otava chovala jinak, než jak vyplývalo ze 



Využití flotace v úpravnách vody  Patrik Litschmann 
Bakalářská práce 

 

34 

 

zkušeností minulých let, a navíc se zatím nepodařilo pokrýt některá nejexponovanější období 

jako je podzimní vypouštění rybníků na horním toku, či tání sněhu na Šumavě. [26] 

Model flotace byl navržen tak, že bylo možné testovat separační účinnost flotace při různých 

povrchových zatíženích, a to až do hodnoty 20 m·h-1. V tomto modelu bylo možné simulovat 

různé doby zdržení v agregačních reaktorech, které jsou osazeny míchadly s nastavitelnými 

otáčkami. Modelové filtrační kolony byly umístěny v prostorách v patře, kde byly dříve 

sedimentační nádrže. 

Tab. 4.11 Dosahovaná separační účinnost flotace rozpuštěným vzduchem na ÚV Písek [26] 

ukazatel účinnost flotace [%] 

CHSKMn ≥60 

barva  až 90 

zákal  až 95 

zbytkový koagulant ≥90 

počet MO až 98 

V poloprovozních zkouškách bylo vyhodnoceno, že bude třeba v budoucnu vybrat vhodnější 

koagulant. I tak ale lze říci, že i zde, dle výsledků vyhodnocených v tabulce 4.11, je flotace 

vhodným separačním stupněm.  

4.7 ÚPRAVNA VODY SOUŠ 

Úpravna vody Souš je velmi významný zdroj pitné vody pro skupinový vodovod, který 

zásobuje Liberec a Jablonec nad Nisou. Zdrojem pro tuto úpravnu je vodárenská nádrž Souš, 

která byla vybudována v roce 1915 jako protipovodňová. Tato nádrž je umístěna na říčce Černá 

Desná, která protéká Jizerskými horami. Samotná úpravna je ve výšce 750 m n. m. a byla 

vybudována v roce 1974.  

Na úpravně vod v období 2006 – 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která byla důsledkem 

špatného technického stavu po více než třiceti letech provozování této úpravny vody a také 

z důvodu zvětšujících se nároků na pitnou vodu. Tato rekonstrukce byla náročná z důvodů časté 

odstávky úpravny. Nicméně po celou dobu rekonstrukce nebyla ani jednou omezena dodávka 

vody pro odběratele. 

4.7.1 Flotace v kalovém hospodářství 

Flotaci lze v úpravnách vody využít nejen jako prvního separačního stupně, ale rovněž pro 

zpracování odpadních vod. Myšlenka využití flotace pro zahuštění vodárenských kalů vznikla 

v souvislosti s přípravou rekonstrukce úpravny vody Souš. [3]  

Důvodem pro toto netradiční řešení bylo obrovské množství odpadních vod z praní filtrů a s tím 

spojená nedostatečná kapacita kalových lagun.  

Během roku 2004 proběhly poloprovozní zkoušky, které tezi o použití flotace v kalovém 

hospodářství měly potvrdit. Bylo použito vysoce výkonné kompaktní oddělovací zařízení 
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k oddělování flotujících a sedimentujících částic z odpadní vody od firmy Nijhuis Water 

Technology B.V. 

Vločky připravené pomocí koagulace a flokulace je možno za pomoci jemných vzduchových 

bublinek oddělit z kapalné fáze. Flotace probíhá s velikostí vzduchové bubliny v rozmezí 30 - 

50 mikronů, což je ideální velikost pro efektivní oddělování malých a větších vloček, kdy 

dochází k úplnému oddělení. Vyflotované vločky se shlukují do kompaktní vrstvy, kterou je 

možno jednoduchým způsobem odstranit. [30] 

Technologická linka se skládala z: 

• 2x vyrovnávací nádrže, 

• dávkování polymerního flokulantu a koagulantu, 

• 2x trubkového flokulátoru, 

• 2x flotační jednotky, 

• nádrže kalu, 

• dávkování polymerního flokulantu, 

• šnekového lisu. [30] 

 

Obr. 4.11 Schéma flotační technologie v kalovém hospodářství na ÚV Souš [30] 

Odpadní prací vody, jejichž maximum je 875 l·s-1, jsou přiváděny potrubím o dimenzi 800 mm 

do dvou vyrovnávacích nádrží (2x 420 m3). Nádrže jsou obdélníkového tvaru a jsou trvale 
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míchány, aby byla zajištěna trvalá homogenita odpadních vod pro následující flotaci, a aby se 

případná sedimentace minimalizovala.  

4.7.2 Doplnění prvního separačního stupně 

Jelikož se úpravna potýkala s výskytem mikroorganismů, a to především obrněnek z rodu 

Peridinium, tak se vlastník, Severočeská vodárenská společnost, a.s., odhodlala k doplnění 

prvního separačního stupně o flotaci. Doplnění proběhlo v roce 2015, v roce 2016 proběhly 

poloprovozní zkoušky.  

Jelikož předešlá rekonstrukce proběhla vcelku nedávno, nebyl nijak upraven výkon úpravny, 

který je: 

• výkon technologické úpravny vody – potřeba surové vody: 

o maximum (hydraulické) 285 l·s-1, 

o maximum 240 l·s-1, 

o průměr 180 l·s-1, 

o minimum 110 l·s-1. 

• výkon úpravny vody – upravená voda: 

o maximum 215 l·s-1, 

o průměr 162 l·s-1, 

o minimum 100 l·s-1. [32] 

Do přívodního potrubí o DN 600 je dávkován síran hlinitý a vápenný hydrát ve formě 

vápenného mléka. Dále jsou v technologické lince umístěny dvě nádrže rychlomísičů, které 

jsou zařazeny za sebou. Z nich voda odtéká do bývalých reakčních nádrží, ve kterých jsou nyní 

umístěny dvě flotační jednotky. Hydraulicky je voda rozdělena na obě jednotky. 

Každá z těchto jednotek je osazena: 

• přítokovou komorou s nastavitelnou hranou a usměrňovačem průtoků, 

• sekcemi pomalého míchání, které jsou od sebe odděleny stěnou, 

• sekcí flotace s děrovanými odběrnými trubkami u dna, 

• kalovou komorou na odvod sebraného kalu z hladiny, 

• odtokovou komorou předupravené vody s nastavitelnou přepadovou hranou, 

• saturační jednotkou. [32] 

Dále byly obě linky osazeny společnou kompresorovou stanicí. Z hladiny je pěna shrabována 

mechanicky, a to krokovým shrabovákem. Kal je poté stírán do kalové komory. 

Obě flotační linky mají dvě zóny (délka 4,0 m) míchané pádlovými míchadly s gradienty 160 

– 80 s-1 pro zónu první a 100 – 10 s-1 pro zónu druhou. Frekvence otáček je řízena pomocí 

frekvenčních měničů. 

Pěna z flotací je čerpána kalovými čerpadly s výtlačným potrubím DN 80, a to do kalové nádrže 

za kalovými flotacemi. Další možností je čerpat pěnu do vyrovnávacích nádrží. Tyto trasy jsou 

vybaveny automatickým přepínáním, nebo je možné ruční manipulací tyto kaly přečerpat do 

retenční nádrže. 
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Dále je voda z flotace odváděna na šest otevřených filtrů, které jsou opatřeny drenážním 

systémem Leopold. Na filtrech je použita dvouvrstvá filtrační náplň, FP2 a antracit, o mocnosti 

1,8 m (1,1 m filtračního písku a 0,7 m antracitu).  

Do filtrátu je dávkována vápenná voda, což je vlastně zředěný vápenný hydrát, oxid uhličitý, 

chlor a síran amonný. Dále je úpravna vybavena hygienickým zabezpečením ve formě UV 

záření.  

Odpadní voda z odkalení sytičů a praní filtrů je likvidována, a to pomocí strojního zahuštění a 

odvodnění odpadních vod pomocí šnekového lisu a flotace. 

Celkově rekonstrukce trvala 7 měsíců a byla prováděna za plného provozu. Po dobu 

rekonstrukce byly mimo provoz akorát reakční nádrže a nadávkovaná voda natékala přímo na 

jednotlivé filtry. Projektantem byla společnost Sweco Hydroprojekt, a.s. a hlavním 

dodavatelem byl SYNER VHS Vysočina, a.s. Rekonstrukce se považuje za úspěšnou, jelikož u 

pitné vody ani jednou během jejího průběhu nedošlo ke zhoršení kvality vody. 

Tab. 4.12 Kvalita upravené vody ÚV Souš – květen až listopad 2015 [32] 

Parametr Jednotka 
Počet 

testování 
Průměr Minimum Maximum 

mangan mg·l-1 31 0,01 0,01 0,03 

barva mg·l-1 Pt 245 3 1 6 

CHSKMn mg·l-1 243 1,4 0,9 2,6 

pH - 242 7,4 6,7 8,9 

hliník mg·l-1 245 0,05 0,03 0,18 

Zatím nebyly publikovány závěry zkušebních provozů, natož z plného provozu. Nicméně 

z prvních výstupů zkušebních provozů lze říci, že na kvalitu vyflotované vody bude mít zásadní 

vliv zaústění pomocného flokulantu a jeho správná příprava, a to především v zimním období. 

Tehdy má voda nízkou teplotu i KNK4,5. Separace obrněnek probíhá na flotaci s účinností 99,9 

%. 

Tato úpravna je opravdový unikát. Vyskytují se zde hned dva druhy použití flotace, přičemž 

použití v kalovém hospodářství je opravdu ojedinělé. I proto lze na obrázku 4.12 vidět 

zjednodušené schéma této úpravny.  
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Obr. 4.12 ÚV Souš – zjednodušené technologické schéma 
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5 PŘÍKLADY VYUŽITÍ FLOTACE V ÚPRAVNÁCH VODY V 

ZAHRANIČÍ 

První zařízení s flotací rozpuštěným vzduchem pro úpravu pitné vody bylo postaveno ve 

Švédsku a bylo zprovozněno v roce 1965. V následujících 30 letech bylo postaveno ve 

Švédsku, Finsku a Norsku více než 50 úpraven s DAF. [34] Následně flotace expandovala do 

zbytku světa. 

5.1 ÚPRAVNA VODY HRIŇOVÁ (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) 

Dalo by se říci, že Slovensko „zaspalo“ v trendech, co se úpravy vody týče. Jejich úpravny byly 

vyhodnoceny jako zastaralé, poruchové a energeticky náročné. V mnoha případech chybí dle 

literatury [27] i spolehlivé měření, regulace, signalizace a pravděpodobně i automatizace. 

Nutno ale podotknout, že díky Operačnému programu Kvalita životného prostredia 

s vytýčeným Špecifickým cieľom 2, který je zaměřený na podporu zabezpečení dostatečného 

množství bezpečné čisté vody pro uživatele, by se to mělo brzy změnit. Do tohoto programu 

byla zařazena i úpravna vody Hriňová.  

V poloprovozních zkouškách byly zkoumány dvě varianty. Jedna z nich byla i použití flotace 

jako prvního separačního stupně a dvojmateriálového filtru jako stupně druhého. Tato varianta 

byla i úspěšně odzkoušena. Bohužel, dle článku [28] byla nakonec po náročných jednáních 

s provozovatelem a investorem odsouhlasena alternativa B se sedimentací a následnou filtrací. 

Slovensko se tak zatím „boomu“, který nyní ve výstavbě flotačních jednotek zažíváme my, 

nezúčastní.  

5.2 ÚPRAVNA VODY SONGJEON (KOREJSKÁ REPUBLIKA) 

Od roku 2003 provozuje společnost Korea Water Resources Corporation (K-Water) úpravnu 

vody Songjeon. Úpravna vody Songjeon má celkovou kapacitu 200 000 m3·den-1. Jako zdroj 

slouží Hweng – Sung, což je umělá nádrž. Flotace zde byla použita z důvodu vysoké eutrofizace 

vod. Řasy zde dosahují hustotu blízkou vodě. Tyto řasy mají tendenci se vznášet a tím pádem 

je pro úpravu tohoto typu zdroje vhodnější flotace než sedimentace. Dalším problémem je 

vysoký zákal, který v extrémech dosahuje až 430 ZF. 

Během poloprovozních testů bylo potřeba vyřešit několik obtížných situací, které byly 

pozorovány. Patří mezi ně zmiňovaný zákal, který je důsledkem období dešťů, problém se 

shrabováním flokulantů, který nastává po nedostatku přiváděné vody do flotace a dalšího 

navýšení zákalu po použití aktivního uhlí.  

Inovativním prvkem v této úpravně vod je, že jeho provozní režim může být regulován podle 

charakteristik surové vody tak, aby byla optimalizována kvalita pitné vody, odpadní vody a 

byly sníženy provozní náklady. [33] K tomuto neortodoxnímu řešení bylo přistoupenou, jelikož 

průměrná hodnota zákalu se pohybuje okolo 6,1 ZF. 

Provoz této úpravny se skládá z těchto hlavních typů úpravy vody: 

• předchlorace, 
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• sedimentace, 

• flotace, 

• rychlofiltrace, 

• chlorace. [33] 

Z tohoto důvodu jsou zde 4 různé provozní režimy. První, plný proces, se skládá z rychlého 

míchání, předsazené sedimentace, dalšího rychlého míchání, koagulace, flotace, filtrace a 

desinfekce. Tento proces se používá v případě, že zákal dosáhne hodnot vyšších než 35 ZF. 

Druhý, flotační proces, je používán při menších zákalech, a to větších než 5 ZF. Skládá se 

z rychlého míchání, flokulace, flotace, filtrace a desinfekce. Jedná se tedy o tradičnější typ 

úpravny vody. 

Třetí proces lze použít při velmi dobré kvalitě surové vody, kdy zákal dosahuje méně než 3 ZF. 

Skládá se pouze z rychlého míchání, filtrace a desinfekce. Poslední proces je velmi podobný, 

je přidána pouze flokulace. Používá se při zákalu, který je menší než 5 ZF. 

Celkové schéma této úpravny vody lze vidět na obrázku 5.1. 

 

Obr. 5.1 Schéma úpravny vody Songjeon [33] 
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Další zajímavostí je, že tato úpravna má dvě identické linky, která každá pojme za jeden den 

100 000 m3. Celková kapacita je tedy již zmiňovaných 200 000 m3·den-1. 

5.3 ZKUŠENOSTI S FLOTACÍ VE VELKÉ BRITÁNII 

Už v roce 1969 uskutečnilo Water Research Center (WRC) komplexní výzkumný program 

s cílem zkoumat a porozumět procesu flotace rozpuštěným vzduchem. První úpravna vody zde 

byla zřízena již v polovině sedmdesátých let. Do dnes bylo vybudováno na území Velké 

Británie více než 90 dalších úpraven vody s flotací rozpuštěným vzduchem. Zajímavostí je, že 

na území Velké Británie probíhalo mnoho nezávislých výzkumů, které pomohly ke zdokonalení 

této technologie. 

5.4 ZKUŠENOSTI S FLOTACÍ V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE, ASII A 

AUSTRÁLII 

První výzkumy v Jihoafrické republice proběhly již na počátku šedesátých let, ale ty byly 

zaměřeny především na průmyslové a odpadní vody. První úpravna byla v provozu na začátku 

šedesátých let. Byla to ovšem vysokotlaká flotace a ošetřoval se s ní povrchový zdroj vody 

zasažený eutrofizací. Celkově je zde okolo 30 úpraven vody, které používají flotaci 

rozpuštěným vzduchem. 

V Austrálii byla první úpravna s DAF zřízena v roce 1980. Postupně se zde zřídilo necelých 30 

úpraven s touto technologií (data studie [34] k roku 2001). 

V Asii se začaly vystavovat úpravny s obrovským výkonem. Například již zmíněná korejská 

v kapitole 5.2, další je v Malajsii, a to s kapacitou 275 000 m3
·den-1 a v neposlední řadě úpravna 

vody v Hongkongu s kapacitou 430 000 m3
·den-1. Článek [38] dokonce pojednává o úpravně 

vody Tianjin Jie Yuan v Tchien-ťinu (sever Čínské lidové republiky, ústí řeky Chaj-che) o 

neuvěřitelné kapacitě 500 000 m3
·den-1. 

5.5 ZKUŠENOSTI S FLOTACÍ V USA 

První zkušenost s DAF ve Spojených státech amerických byla s převzatými projekty 

společnosti Krofta Engineering Corporation. Před rokem 1990 bylo na území USA vybudováno 

pět úpraven touto společností. Ta první byla uvedena do provozu v roce 1982. V roce 1993 byla 

uvedena do provozu úpravna vody New Castle v New Yorku. Ta splňovala Evropské standardy. 

Porovnání parametrů flotace v různých státech lze vidět v tabulce 5.1.  
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Tab. 5.1 Návrhové parametry flotace rozpuštěným vzduchem v zahraničí [34] 

Parametr Nizozemí 
Finsko Velká Británie 

Austrálie JAR Skandinávie 
USA 

SÚ NÚ SÚ NÚ SÚ NÚ 

Flokulační 

čas [min] 
8-16 30-45 20 20-29 10 20-24 5-120 26-29 3-30 5-15 

Flotace   

Usazovací 

rychlost 

[m·h-1] 

10-20 3-8 30-40 5-12 20-40 8-12 3-8,2 4-7 6-15 15-40 

Saturační 

tlak [kPa] 
400-800 

300-

700 

300-

700 

310-

834 

400-

600 
500-550 

260-

610 
470-550 480-700 480-700 

* SÚ - starší úpravny         
** NÚ - novější úpravny        
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6 SROVNÁNÍ SEDIMENTACE A FLOTACE 

Flotace a sedimentace. Dva první separační stupně, které fungují na přesně opačných 

principech. Minimálně u nás, v České republice, se využívala především sedimentace, 

popřípadě čiření. Flotace je ale bezesporu vhodnější především při separování malých částic o 

velikosti desítek µm, které téměř nemohou sedimentovat a zachycují se v další části úpravny 

vody, většinou na pískových filtrech. To má samozřejmě neblahý vliv na provoz dalšího 

separačního stupně. V případě, že je další separační stupeň filtrace, je dosahováno delších 

filtračních cyklů a je také možné pracovat s vyššími filtračními rychlostmi. Vhodnost 

jednotlivých stupňů v závislosti na velikosti částic lze vidět na obrázku 6.1. 

 

Obr. 6.1 Oblast vhodného výběru separačních procesů [15] 

6.1 POROVNÁNÍ MNOŽSTVÍ KOAGULANTU 

První proces, který se nevyhne srovnání, je dávka koagulantu. Dávka a typ koagulantu hrají 

v procesu odstraňování živých organismů velmi důležitou roli. Důležité je i množství 

koagulantu, jelikož při předávkování tvoří zbytkový koagulant až 20 % částic. To samozřejmě 

velmi negativně ovlivňuje konečnou účinnost procesu. V tomto případě si porovnejme účinky 

při odstraňování sinic. Při použití koagulantu síranu hlinitého se používá u sedimentace 2-20 

mg·l-1 Al2O3, kdežto pro flotaci rozpuštěným vzduchem se používá pouze 1-7 mg·l-1 Al2O3. 

Literatura [35] uvádí, že při použití 12 mg·l-1 Al2O3 u sedimentace byla zbytková koncentrace 

chlorofylu-a 4,2 μg·l-1, kdežto u flotace byla dávka snížena pouze na 8 mg·l-1 a zbytková 
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koncentrace činila pouze 1,9 μg·l. U flotace můžeme tedy počítat s vyšší účinností i při použití 

menších dávek než při sedimentaci. Sedimentace samozřejmě může dosáhnout stejných, ba 

dokonce lepších výsledků, ovšem za více času a je nutné použít několikanásobně vyšší dávku 

koagulantu. Zvýšená dávka koagulantu má za následek vysoké zbytkové koncentrace a 

množství kalu. Dle [36] je k dosažení stejné účinnosti sedimentace potřeba asi trojnásobné 

dávky než u flotace. Literatura [37] uvádí, že vhodná dávka koagulantu pro sedimentaci při 

koncetraci buněk 10 000 na mililitr je 10 mg FeIII na litr, kdežto u flotace jsou to pouhé 3 mg 

FeIII na litr.  

6.2 POROVNÁNÍ FLOKULACE 

Při pohledu na flokulaci flotace, je intenzita flokulace doporučena vyšší než u sedimentace, ale 

po kratší dobu. Účinnost flokulace je ovlivněna především dobou flotace, na rozdíl od intenzity 

míchání. U sedimentace se jako účinná doba flokulace uvádí 20 – 30 minut, zatímco u flotace 

je tato doba 5 – 6 minut. Výsledky v literatuře [37] uvádí, že existuje patrná nepřímá úměra 

mezi velikostí vloček a intenzitou míchání. V případě, že je míchání prováděno intenzitou 10 

s-1 vznikají malé vločky, které byly flotací nejlépe odstraněny. Pro sedimentaci je vhodná 

intenzita míchání v rozsahu 10-20 s-1. Nejlepších výsledků ovšem dosahuje při intenzitě 30 s-1 

po dobu větší, než 30 minut. Při porovnání kinetiky těchto procesů vyplývá, že účinnost 

sedimentace se zvyšuje s rostoucí koncentrací částic, a to více než u flotace. Pomalejší flokulací 

vznikají vločky vhodné k flotaci, ale i přes přijatelnou velikost vloček na flokulaci příliš 

nezáleží. 

6.3 SOUHRNNÉ POROVNÁNÍ 

Sedimentace tedy ve většině případů potřebuje trojnásobné množství koagulantu, více 

retenčního času a mnohonásobně větší nádrže. Sedimentace také díky většímu množství 

koagulantu produkuje větší množství kalu s velkým objemem vody. V případě, že tedy 

porovnáváme sedimentaci a flotaci za stejných podmínek, je sedimentace mnohem méně 

účinná, a navíc značně neekonomická, a to z důvodu zahušťování většího množství kalu. 

Dále si lze povšimnout, že sedimentace je více ovlivněna agregací buněk a je tedy méně 

schopná odstranit menší shluky sinic než flotace rozpuštěným vzduchem. Například při 

odstraňování chlorofilu-a byla flotace úspěšnější, a to s nižší dávkou koagulantu. Další výhodou 

je, že při nižší teplotě se účinnost flotace rozpuštěným vzduchem zvyšuje více než u 

sedimentace.  
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7 ZÁVĚR 

Jelikož je sedimentace částic prostorově a časově velmi náročný proces, začalo se logicky 

přemýšlet nad myšlenkou opačnou, tedy vynášet znečištění nad hladinu. Tak vznikla flotace, 

která separuje tuhé, nebo kapalné částice pomocí jemných vzduchových bublin. Zprvu se 

ovšem nevyužívala ve vodárenství, ale ke zpracování kovových rud. Ve vodárenství se používá 

již od 60. let 20. století. U nás se její expanze dočkáváme až v posledních 6 letech a zasloužil 

se o to především doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 

Flotace existuje ve vícero modifikacích. Existuje flotace dispergovaným vzduchem, ta funguje 

na principu intenzivního míchání, nebo probubláváním vzduchu porézním materiálem. Tento 

druh se používá především v hutnickém průmyslu. Dále existuje elektroflotace, ta vyrábí 

mikrobublinky pomocí elektrolýzy. Pro vodárenství je nejvhodnější flotace rozpuštěným 

vzduchem. Bývá zařazována jako první separační stupeň při čištění povrchových zdrojů vody. 

Flotace se mimo jiné využívá v čistírnách odpadních vod. 

Proces flotace rozpuštěným vzduchem je dvoustupňový. V prvním kroku dochází k transportu 

částic k mikrobublině. Ve druhém kroku částice k mikrobublině přilne. DAF mimo jiné 

ovlivňuje velikost částic, hustota částic, velikost mikrobublin a teplota. 

Flotaci rozpuštěným vzduchem používáme nejčastěji u povrchových vod s vysokým obsahem 

organických látek, a to především k odstraňování sinic a řas z eutrofizovaných vod. Účinná je 

i při odstraňování zákalu, který doprovází přítomnost řas a sinic.  

V projektování flotačních jednotek je velmi důležitá předprojektová příprava a poloprovozní 

zkoušky. I opakované použití flotační jednotky v podobných podmínkách nemusí nutně 

znamenat úspěšnou aplikaci. Pečlivé poloprovozní zkoušky mohou znamenat úsporu 

vynaložených investic. 

Jelikož je v České republice zhruba 50 % zdrojů pitné vody povrchových, nevyhnuli jsme se 

zde, i když s notným zdržením oproti zbytku světa, expanzi flotačních jednotek. Uvažovat se o 

tom začalo v souvislosti s úpravnou vody Mostiště. Zde mohli odběratelé poprvé užít pitnou 

vodu v roce 2005. Jelikož výsledky upravené pitné vody se dají považovat za výborné, můžeme 

děkovat ÚV Mostišti za zpopularizování flotace rozpuštěným vzduchem minimálně v českých 

vodárenských kruzích.  

Další úpravny, které ÚV Mostiště následovaly, na sebe nenechaly dlouho čekat. Jako první 

navázala úpravna vody Hradec Králové. Zde si DAF poradila i s velmi vysokým počtem 

organismů (letní maxima okolo 7000 org·ml-1). Separační úspěšnost flotační jednotky se 

pohybuje okolo 95 %.   

Úpravna vody Bedřichov byla, stejně jako úpravna vody Meziboří, osazena flotační jednotkou 

v roce 2014. Osazený maximální výkon je až 400 l·s-1. respektive 550 l·s-1. Jedná se o 

momentálně nejvyšší výkon mezi úpravnami vod, které byly osazeny flotací rozpuštěným 

vzduchem na území České republiky. 

Kapitolou sama o sobě je úpravna vody Souš. Zde se setkáváme s ojedinělou kombinací dvou 

různých flotačních linek. První byla na úpravnu dosazena pro zahuštění vodárenských kalů. 
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Poloprovozní zkoušky této inovace zde proběhly již v roce 2004. Druhá flotační jednotka byla 

doplněna jako první separační stupeň, a to v roce 2015.  

V zahraničí jsou flotační jednotky mnohem běžnější. Jen v USA jich je více než 150. Výjimkou 

je v tomto případě Slovensko, kde proběhly na ÚV Hriňová pouze poloprovozní zkoušky, ale 

nakonec bylo rozhodnuto o jiné alternativě. 

V porovnání se sedimentací si stojí flotace rozpuštěným vzduchem velmi dobře. Nejen že 

flotace potřebuje až třikrát méně koagulantu, vyžaduje méně retenčního času a také používá 

mnohonásobně menší nádrž. Další výhodou je, že produkuje menší množství kalu. 

Flotace rozpuštěným vzduchem je velmi inovativní a jelikož má mnoho pozitiv, jistě se při 

rekonstrukci, nebo výstavbě nových úpraven vody v tuzemsku dočkáme dalších použití.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Al  hliník 

AOX  halogenové organické sloučeniny 

Cl  chlór 

DAF  flotace rozpuštěným vzduchem 

Fe  železo 

FP2  filtrační písek o velikosti zrn 1,0 – 1,6 mm 

FTU  jednotka zákalu 

GAU  aktivní uhlí 

h, hod  hodina 

CHSKMn chemická spotřeba kyslíku 

j  jednotky 

kg, mg  kilogram, miligram 

KNK4,5 neutralizační kapacita 

ks  kus 

l  litr 

org  organismy 

Pa, kPa pascal, kilopascal 

pH  vodíkový exponent 

m, m2, m3 metr, metr čtvereční, metr krychlový 

Mg  hořčík 

mg·l-1 Pt jednotka barvy 

min  minuta 

ml  mililitr 

Mn  mangan 

mol  jednotka látkového množství 

MO  množství organismů 

NTU  jednotka zákalu 

PAC   polyaluminium chlorid 

ÚV  úpravna vody 

VN  vodní nádrž 
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ZF  jednotka zákalu 
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SUMMARY 

The bachelor thesis presents the principles of Dissolved Air Flotation (DAF), its history, 

modifications and parameters. 

Whereas the sedimentation of particles is space-consumingly and time-consumingly complex 

process, logically someone began to think about the opposite idea, bring pollution above the 

surface. This has resulted in flotation that separates solid or liquid particles with air 

microbubbles. 

Flotation exists in multiple modifications as dissolved air flotation, dispersed air flotation and 

electroflotation. Dissolved air flotation is used in water treatment plants. DAF is primarily 

suitable for the treatment of surface sources that are susceptible to eutrophication. DAF 

excellently removes debris, cyanobacteria and turbidity. 

The second part of the thesis describes the experience with dissolved air flotation in the Czech 

Republic and abroad. Domestic water treatment plants are described in more detail from 

available sources. 

Subsequently the aim of the bachelor thesis is comparison of the dissolved air flotation with 

sedimentation. It is estimated that flotation needs less coagulant and requires less retention time. 

Furthermore, flotation produces much less water sludge. 

The conclusion of the thesis is that dissolved air flotation is a very innovative process that is 

likely to expanse in the near future in the Czech Republic. 


