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Terciální doèištìní
K zachycení a úèinné odstranìní zbytkových koncentrací nerozpuštìných látek a navázaného zneèištìní jsou do 
spojeného odtoku umístìny mikrosítové bubnové filtry. Zaøízení je osazeno do stavebního objektu se zabezpeèením 
gravitaèního prùtoku. Pro pøípad opravy nebo výmìny filtraèní tkaniny filtrù je objekt vybaven uzavíracím 
stavidlem s elektropohonem a ruèními uzavíratelnými stavítky na nátocích k jednotlivým filtrùm. Kapacita zaøízení 
je 2 x 200l/s. Z šachty na odtoku z terciálního doèištìní je vyvedeno potrubí nové AT stanice provozní tlakové vody.

Projektant díla

HORTOP s.r.o.

Dosazovací nádrže
Separace kalu je provádìna ve dvou kruhových dosazovacích nádržích Kunst Floc-In s hloubkou pøi okraji 4,4m        
a prùmìrem 27 m. Nádrže jsou vystrojeny nerezovým vyklízecím zaøízením a vzduchovým systémem pro odstranìní 
plovoucích neèistot. Zachycené plovoucí neèistoty jsou stahovány do vnitøní kanalizace ÈOV.
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Rozšíøení a intenzifikace ÈOV Bardìjov

Výstavba ÈOV v Bardìjovì probìhla v rámci investièního projektu VVS a.s. „Zásobování pitnou vodou a 
odkanalizování obcí v mikroregionu Bardìjov – Horná Topåa“. Hlavním cílem projektu je splnìní požadavkù 
smìrnice 91/271/EHS a národních pøedpisù Slovenské republiky o èištìní mìstských odpadních vod. Stavba – 
kofinancovaná z fondù EU pøes MŽP SR – byla realizována v rámci areálu stávající èistírny. Celý proces výstavby 
probíhal za plného provozu a byl rozdìlen na etapy tak, aby se minimalizoval dopad na kvalitu vyèištìné vody. 

Partneøi výstavby:
Investor stavby: Východoslovenská vodárenská spoleènost, a.s., Košice
Zhotovitel: Sdružení spoleèností Chemkostav, a.s. – Ekostav a.s.
Zhotovitel technologické èásti díla: KUNST spol. s r.o.
Projektant: Sdružení firem Hortop, s.r.o.

Realizace díla: 04/2011 – 01/2013
Ukonèení zkušebního provozu: 07/2013
Celkové náklady: 16 269 099 EUR
Náklady technologické èásti díla: pøevyšují 3 mil EUR

Pøedmìtem díla byla kompletní rekonstrukce èistírny odpadních vod s novou biologickou linkou, na kterou jsou 
svedeny odpadní vody z jednotné stokové sítì mìsta Bardìjova. Podle údajù VVS a.s. závod Bardìjov, nejsou v 
souèasné dobì do veøejné kanalizace Bardìjova zaústìny prùmyslové vody. Na èistírnu je napojeno 35 000 
obyvatel. 

V rámci intenzifikace a rozšíøení ÈOV Bardìjov byly realizovány následující soubory:
· Nová odlehèovací komora a nové mechanické pøedèištìní skládající se z lapáku štìrku, hrubých 

strojních èeslí a jemných strojních èeslí. 
· Nové zaøízení pro praní shrabkù a lis na shrabky. Nová stanice pro dovážené fekální vody.
· Kompletní rekonstrukce vstupní èerpací stanice, instalace nového technologického zaøízení, øízení 

výkonu nových èerpadel pøes frekvenèní mìnièe.
· Nový dvojkomorový podélný hydraulicky míchaný lapák písku a tuku.
· Nová praèka písku.
· Pøestavba stávajících biologických reaktorù na regeneraci, anaerobní - anoxický reaktor (v 

selektorovém uspoøádání) a deš�ovou zdrž. 
· Nový objekt obìhové aktivace v dvoulinkovém uspoøádání. 
· Nová dmýchárna. 
· Stanice pro dávkování externího substrátu (BrentaPlus VP1), stanice pro srážení fosforu železitým 

koagulantem (Prominent). 
· Dvì nové kruhové dosazovací nádrže o prùmìru 27 m s hloubkou 4,4 m a flokulaèním válcem typu 

KUNST DNKHFI-27-K. 
· Terciální doèištìní odpadních vod mikrosítovými filtry. 
· Nová linka zahuštìní pøebyteèného kalu. 
· Pøestavba stávajícího kalojemu (kalového sila) na provzdušòovanou stabilizaèní nádrž kalu. 
· Pøestavba stávající vyhnívající nádrže na uskladòovací nádrž kalu. 
· Nové mechanické odvodnìní kalu odstøedivkou a transportem odvodnìného kalu na krytou skládku. 
· Kompletní nový øídící a monitorovací systém, kompletní nové rozvody silnoproudu, vè. nové 

trafostanice napájené ze vzdušné linky, nový kamerový a zabezpeèovací systém.

Lapák písku a tuku
Ze vstupní èerpací stanice jsou odpadní vody èerpány na lapák písku a tukù. Protože existující stoková sí� je 
øešena jako jednotná, voda obsahuje znaèné množství minerálních èástic. S ohledem na nízké prùmìrné 
koncentrace pøítokové BSK5 a potøebu úèinného odstraòování dusíku s využitím procesu denitrifikace byl 
realizován hydraulicky míchaný podélný dvojkomorový lapák písku a tukù. Zachycený písek je pomocí 
vodorovného závitového dopravníku posouván proti smìru proudìní do sbìrného místa, pøièemž souèasnì 
dochází k propírání organických látek z písku. Ze sbìrné komory je písek èerpán na praèku písku. Strojní zaøízení 
lapáku písku rovnìž zajiš�uje zachycení a odvod pøípadných plovoucích látek z hladiny vody do nádrže tuku a 
plovoucích neèistot.
Hydraulicky míchaný podélný dvojkomorový lapák písku a tukù LPTH KUNST je chránìn užitným vzorem na 
území ÈR a SR. Technologie je dále naprojektována na ÈOV Dubnica nad Váhom, ÈOV Trenèín - ¾avy breh, 
ÈOV Nové mesto nad Váhom.


