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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá současným popisem zásobování vodou pro město 

Šternberk. Dává si za cíl, reálně a uceleně popsat technický stav a provozování 

vodovodního zařízení pro město Šternberk. 

Teoretická část ve svých jednotlivých kapitolách se věnuje principům a 

legislativám pro zásobování pitnou vodou pro města a obce, mezi které patří například 

ochrana a nakládání s vodními zdroji, úprava vody, jakost pitné vody pro užívání a zásady 

pro výpočet potřeby vody lokalitě, a to ve srozumitelných a ucelených celcích. Dále se 

věnuje příslušným legislativám ve vodním hospodářství v České republice. 

Praktická část je rozdělena na dvě části, kdy první se obsahově zabývá stávajícím 

vodovodem města Šternberk, kdy popisuje cestu vody od jejího odběru po dané spotřebiště 

a dále se zabývá provozováním místního vodovodu. V druhé praktické části se zaobírá 

popisem a spotřebou vody stávajícího bytového domu, který leží ve městě Šternberk. 

Vyhodnocuje spotřebu vody od počátku zabydlování objektu do dnešní doby. 

SUMMARY 

This thesis deals with the description of the current water supply for the town of 

Šternberk. It aims, realistically and comprehensively describe the technical condition and 

operation of the water system for the town of Šternberk. 

The theoretical part in its chapters is devoted to the principles and laws applicable 

in the drinking water supply for cities and towns. This includes the protection and 

management of water resources, water treatment, drinking water quality in the use and 

principles for the calculation of water area, in clear and coherent units. It also discusses the 

relevant legislation in water management in the country. 

The practical part is divided into two parts, the first dealing with the current 

aquaduct aqueduct in the town of Šternberg which describes the journey of water from its 

source to given users and describes the operation of the local water supply. The second 

practical part deals with water consumption of existing residential building, located in 

Šternberk. Evaluates water consumption since the beginning of settling the building to 

date. 
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1 Úvod 

Voda patří mezi jednu z nejzákladnějších složek přírodních zdrojů, bez které se 

lidský organismus nedokáže obejít a v životě je ničím nenahraditelnou surovinou. 

Přírodním koloběhem se voda neustále obnovuje, avšak zásoby pitné sladké vody nejsou 

nevyčerpatelné a je potřeba je chránit. V dnešní době je zásobování obyvatel pitnou vodou 

nedílnou součástí života na zemi a představuje základ zdravého a kvalitního života 

obyvatel. Tím pádem by mělo každé město a obec dbát na rozvoj a zkvalitnění 

vodohospodářské infrastruktury. Vodohospodářská infrastruktura a vodohospodářské 

služby jsou předpokladem ekonomického a sociálního rozvoje na lokální, regionální, státní 

i globální úrovni. 

K tomuto cíli přispívá zásadně pečování o vodní zdroje a jejich ochranu, dále je 

velmi důležitá úprava vody, doprava vody, ale také i o kvalitní odvádění a vyčištění 

odpadních vod zpět do vodních toků. Veřejné vodovody patří mezi nejdůležitější oblast 

sociální infrastruktury, které by se měly nadále rozvíjet a udržovat. 

Bakalářská práce se zabývá popisem a vyhodnocením údajů ohledně zásobování 

vodou města Šternberk, kde se budu v první řadě zabývat teoretickou částí a dále 

experimentální. 

Teoretickou část tvoří jednotlivé kapitoly věnující se historii, principům a 

legislativám pro zásobování vodou v České republice jako je například postup 

distribuování vody, úprava a jímání vody, vodní zdroje a jejich ochrana. 

Experimentální část se dělí na dva okruhy. První z nich je věnován provozování 

stávajícího vodovodu ve městě Šternberk a jeho popisu od jeho vodního zdroje až ke 

spotřebitelům. Druhý experimentální okruh se zaobírá sběrem a vyhodnocením dat v 

bytovém domě, kdy popíši stávající bytový dům a vyhodnotím spotřebu vody od začátku 

jeho využívání. 
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2 Popis zájmové lokality 

Město Šternberk leží v České republice na Střední Moravě v Olomouckém kraji, 

okres Olomouc, kdy polohu a vzdálenosti od města můžete vidět na Obr. 1. V místní části 

Šternberka je několik obcí, z nichž nejvýznamnější je Dálov, Chabičov, Krákořice a 

Těšíkov. Rozloha města činí 47.893km
2
 a nadmořská výška je 268 m n. m. Zeměpisná 

délka a šířka je E17°17´43´´ a N49° 43´38´´. 

 

Obr. 1 Mapa polohy a vzdáleností [26] 

Město Šternberk je zasazeno v půvabném krajinném reliéfu, přibližně 13 km 

severně od města Olomouce a 17 km východně od města Uničov. Leží na úpatí pohoří 

Nízkého Jeseníku v ohybu recipientu, kterým je potok Sitka se svými přítoky, který 

protéká středem města. Jeho poloha je do jisté míry zajímavá a unikátní, tvoří ji rozhraní 

kopcovité a nížinaté krajiny. Ze západní a jižní strany je město rozevřeno do úrodné 

krajiny Hornomoravského úvalu, na severu a východě se začínají zvedat první zalesněné 

kopce Nízkého Jeseníku. 

Znak města Šternberk je znázorněn na Obr. 2, kdy v modrém štítě se v dolní 

polovině zvedá zelená hora a nad ní je osmicípá zlatá hvězda. Dříve se město nazývalo 
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Sternberg neboli hvězdný kopec [26]. 

 

 

 

 

                          

Obr. 2 Znak města Šternberka [26] 

2.1 Charakteristika města Šternberk 

Dnešní Šternberk se svými téměř 14 000 obyvateli dýchá bohatou historií, ale i 

pokroky moderní doby s nabídkou kombinace krásné okolní přírody. První zapsaná zmínka 

o městě Šternberk pochází z roku 1296. Původně vzniklo město jako osada v podhradí 

hradu stejného jména Šternberk. Zásadní vliv na další rozvoj města a celého panství měla 

ve 13. století významná obchodní cesta vedoucí na sever z Olomouce na území Šternberka, 

která dále pokračovala do královského města Uničova a další cesta vedla na severovýchod 

přes pohoří Nízkého Jeseníku dál do Slezska. Město se postupem času vyvíjelo a přes 

značnou devastaci za období 30. leté války pokračoval i nadále jeho rozvoj. 

Ve městě Šternberk byl významný počet německého obyvatelstva. Od konce 18. 

století dochází ve městě k rozvoji především tkalcovského průmyslu, což vyplynulo 

z výhodné polohy města a také z tradice ze zdejších řemesel, zejména plátenictví. V roce 

1869 má město Šternberk již 13 500 obyvatel. Bohužel po první světové válce dochází k 

úpadku tkalcovské výroby a počet obyvatelstva postupně klesá. Tento pokles pokračoval i 

po ukončení 2. světové války z důvodu odsunu německých obyvatel. V roce 1950 tak žilo 

ve městě pouhých 8.989 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel lze vidět i v následující Tab. 1. 
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Rok Počet obyvatel 

1869 13 509 

1880 14 243 

1900 15 220 

1921 13 172 

1950   8 989 

1966 11 829 

2001 14 144 

2010 13 886 

2016 13.673 

Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel ve městě Šternberk od roku 1869 [27] 

Město Šternberk bylo v roce 1991 prohlášeno za městskou památkovou zónu o 

rozloze 78 ha, ve které bylo zapsaných 61 kulturních památek. Šternberk byl dokonce 

v roce 2008 oceněn titulem Historické město roku. Město má velice bohatou historii, 

kterou tvoří historické památky, jež jsou nedílnou součástí města. Nejvýznamnější 

historickou památkou je hrad Šternberk, Augustiniánský klášter a Chrám Zvěstování páně. 

Dále je město Šternberk známo svojí každoroční společenskou akcí ECCE Homo, kdy se 

pořádají závody současných i historických automobilů a motocyklů do vrchu. 

Taktéž nedílnou součástí je hospodářský život ve městě, jelikož Šternberk je 

tradiční průmyslové město, kde hrály a nadále hrají klíčovou roli místní průmyslové 

závody. Manufaktura se v době napoleonských válek nemohla udržet a tak ji postupně 

začala nahrazovat efektivnější strojová výroba. Z historického hlediska se rozvoj města 

projevil zejména umístěním strojírenského průmyslu na jeho katastrálním území, který 

tvořil značnou část potenciálu zaměstnanosti ve městě. Jeho největší součástí byl 

především národní podnik Chronotechna, v němž pracovalo necelých 2000 zaměstnanců 

do 90. let 20. století. Značný hospodářský význam si udržel Šternberský vojenský 

opravárenský podnik, Severomoravské dřevařské závody a místní závod n. p. Moravia. 
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S tím byl spjatý rozvoj, obydlování města a jeho rozšiřování inženýrských sítí [26]. 

2.2 Plány rozvoje vodovodů Olomouckého kraje v ČR 

Zásobování pitnou vodou Olomouckého kraje je na dobré úrovni, jak na 

technickém a koncepčním řešení, tak v počtu napojených obyvatel, kdy v roce 2000 bylo 

na území Olomouckého kraje připojeno na veřejný vodovod 86,2 % obyvatel kraje. Řada 

obcí a měst má vybudovaný veřejný vodovod již dlouhá léta s nutností postupujících 

výměn a rekonstrukcí. Tyto rekonstrukce probíhají postupně dle potřeb a finančních 

možností provozovatele. Určitou část vodovodů v Olomouckém kraji využívají místní 

zdroje k napojení vody. Zejména v okrajových částech okresu, které jsou mimo technický a 

ekonomický dosah stávajících skupinových vodovodů, ze kterých je napojeno největší 

procento obyvatelstva. 

Produkovaná voda je velmi kvalitní a dobrá a vyhovuje všem ukazatelům pro 

pitnou vodu. Vodovody zejména ve městech mají za sebou dlouholetou tradici a prošly 

dlouhodobým technickým vývojem, i když řada vodovodů, zejména rozvodných sítí 

v historických částech obcí a měst, stále funguje od doby uvedení do provozu. 

V budoucnosti budou muset podstoupit potřebnou výměnu. 

Výměna bude probíhat dle potřeb a postupně, pokud možno ve vzájemné 

koordinaci s rekonstrukcí jiných liniových vedení nebo dalších investičních záměrů. 

Navržené technické řešení vodovodu se určuje ze stanovení výhledové potřeby 

vody měst a obcí v jednotlivé době. Výpočet pro výhledovou potřebu vody se stanovoval 

trendovou metodou, která používala výpočet skutečné provozní hodnoty vody fakturované 

a vyrobené. Výpočet vychází z demografického vývoje. Demografická prognóza výpočtu 

potřeby vody je do jisté míry optimistická s ohledem na vytvoření rezervy systému. 

Prognóza na vývoj počtu obyvatel se provádí na výhled 15 let. V Olomouckém kraji je 

průměrná specifická potřeba vody na jednoho obyvatele cca 116 litrů na den. Ale skutečná 

spotřeba vody a z ní vycházející specifická potřeba vody je v kraji velmi různorodá a záleží 

na umístění spotřebiště. Například u obcí situovaných v podhůří Jeseníku, kde se projevuje 

částečné využívání domovní studny, klesá specifická potřeba vody na jednoho obyvatele 

50 – 80 litrů na den. 

Změna stávající koncepce vodovodů se na řešeném území nepředpokládá, ale je 
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navržená celá řada nových rozšíření vodovodních sítí za účelem zvýšit počet napojených 

uživatelů vody. Rozšíření vodovodu v obcích pro novou zástavbu a doplnění stávající řady 

do míst, kde stále není vybudován vodovod. Je navrženo několik vodních zdrojů pro 

posílení vodovodů, ale jedná se však o řešení problému v rámci obecního systému nebo 

systému, který zásobuje například dvě obce. U velkých systémů skupinových vodovodů se 

nepředpokládá, že se posílí množství vodních zdrojů, nejen z důvodu přebytku kapacit 

pramenišť, ale i z důvodu značného úbytku specifické potřeby vody v posledních letech. 

Do budoucnosti je navrženo pouze pár budoucích propojení jednotlivých skupinových 

vodovodů s cílem využít stávající prameniště, které je neplně využívané pro jiný systém 

s nedostatkem pitné vody. 

Cílem rozvoje vodovodů v Olomouckém kraji je postupná rekonstrukce různých 

částí vodovodních sítí, kdy u některých obcí a měst je procento rekonstrukce stanoveno 

naprosto přesně díky informacím o určitém řádu nebo na zpracovaném stupni stavební 

dokumentace. Jinde bylo zapotřebí stanovení odhadem a konzultací s provozovatelem 

vodovodu. Zdroje vody, které jsou stávající a jsou v provozu s kvalitní upravenou vodou, 

budou v provozu i nadále. 

Mezi hlavními problémy rozvoje vodovodů v Olomouckém kraji patří skutečnost, 

že některé místní části a obce nejsou zásobované pitnou vodou z veřejných vodovodů. 

Další problém je technický stav systémů a domovních přípojek, které doposud nebyly 

zrekonstruovány [22]. 

2.3 Historie zásobování vodou města Šternberk 

V polovině 19. století začalo zvyšování počtu obyvatel a přestaly vyhovovat 

místní zdroje pitné vody, protože ve většině případů začala mít voda špatnou kvalitu 

nevhodnou k pití. To zapříčinila nedokonalá kanalizace, která byla pouze zděná nebo jen 

povrchová. Kanalizace, která byla dříve v provozu, byla postavena z cihelného zdiva, 

kamení a ústila do potoku Sitka. Taktéž v okolí studní nebyla zajištěná úprava tak, aby 

nečistoty neprosakovaly do podzemní vody, a jelikož ve městě Šternberk byla vydatnost 

studní malá, nestačila zásobovat vodou narůstající počet obyvatel ve městě. Z těchto dvou 

hlavních problémových faktorů se radní města Šternberk v roce 1895 usnesli, že budou 

řešit nedostatek pitné vody pro obyvatelstvo vybudováním nového, centrálního zdroje 
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pitné, hygienicky nezávadné vody, který by zásoboval město a jeho blízké okolí. Nová 

rozvodná potrubní síť měla být součástí zdroje pitné vody.  

Na výstavbu vodovodu byla určená vodohospodářská firma C. Korte a spol. se 

sídlem v Ústí nad Labem, která byla nejlepší firmou v oboru. Jako první krok společnost 

provedla průzkum vodních zdrojů v blízkém okolí města. Za nejvhodnější místo vybrali 

lokalitu v katastru Moravské Huzové, která leží 7 km od města Šternberk. Na místě byly 

vyvrtány tři studny do hloubky cca 27 m o průměru 400 mm v pískovém podloží. Podloží 

zaručovalo dostatečnou vydatnost pramenité vody a pomocí čerpací zkoušky se prokázalo, 

že je možné ze studny odebírat za trvalého čerpání až 12 l/s. 

V roce 1898 proběhlo zasedání šternberské rady ohledně zásobování pitné vody 

do města, kdy zvítězil názor, že je třeba odebírat hloubkovou vodu v lokalitě Moravské 

Huzové, nad názorem prosazující povrchové jímání vody ze strany živnostenské.  

Po poskytnutí půjčky z hypoteční banky mohla započít stavba, která byla opět 

určená firmě C. Korte. Jako první byla postavena čerpací stanice v Moravské Huzové a 

dále bylo položeno potrubí v délce 8 km a průměru 300 mm směrem do města Šternberk. 

Na konci roku 1899 v 9.30 hodin byla vytlačena první pitná voda do hlavního 

vodojemu na ulici Ořechová ve Šternberku o objemu 800 m
3
, ze kterého se dále voda 

rozváděla gravitačně do spotřebiště. Několik let byla voda občanům dodávána kvalitně až 

do roku 1922, kdy prvním signálem bylo vniknutí plovoucích písků ze tří studní z 

Moravské Huzové do přívodního řádu. Toto zapříčinil pokles hladiny podzemní vody 

v lokalitě, kdy vydatnost studny poklesla z 1300 m
3
 na 580 m

3 
denně. Tím byla městská 

rada nucena vydat přísné pokyny k šetření vodou a zároveň nucena hledat další zdroj pitné 

vody. 

Koncem roku 1926 uzavřelo město Šternberk dohodu o odběru přebytečné vody 

z katastru obce Hlásnice, kde se nacházela štola Otýlie, která dříve sloužila jako 

odvodňovací štola ze železnorudného dolu. Dále je přivedlo hledání na katastrální území 

Řídeč, kde pro zlepšení vodních poměrů byla vyhlédnuta další štola Jiří-Hugo, která také 

sloužila jako odvodňovací štola železnorudného dolu. Oba zdroje pitné vody se nadále 

používají k zásobování města Šternberk a místních obcí. 

V 50. letech 20. století byl znovu pocítěn nedostatek pitné vody, a to při menším 

počtu obyvatel, ale především ve vyšších tlakových pásmech. Dodávka vody se velmi 
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omezila. Proto město Šternberk nechalo vypracovat nový projekt za pomoci brněnské 

firmy Stavoprojekt, který určil za nejvhodnější zdroj pitné vody opět štolu s názvem Horní 

Huť. Stavba trvala dlouhých 10 let a byla financována z prostředků státu, který zaplatil 

jeden a čtvrt milionu Kčs. Důležitá však byla kvalita a množství čerpané vody, která 

vydržela do dnešních dnů [23]. 

2.4 Současný stav zásobování vodou města Šternberk 

Ve městě Šternberk je vybudován veřejný vodovod, o který se stará a také ho 

vlastní vodohospodářská společnost Sitka s.r.o. Veřejný vodovod byl vybudován postupně 

a v současné době je na něj napojených 100 % obyvatel města. Vodovod má stále několik 

zdrojů pitné vody, které zásobují pitnou vodou město Šternberk, ale i další obce jako např. 

Hlásnici a Krákořice [24]. 

3 Principy a legislativní podklady pro zásobování pitnou vodou 

Oblast výroby a zásobování pitnou vodou v České republice je rozdělena mezi 

ministerstvo zemědělství, ministerstvo zdravotnictví a mezi ministerstvo životního 

prostředí, kdy každé z nich má v kompetenci určitou oblast a to: 

 Ministerstvo životního prostředí - ochrana vodních zdrojů, 

 Ministerstvo zemědělství - využití vodních zdrojů, výrobu pitné vody a její 

dopravu ke spotřebiteli, 

 Ministerstvo zdravotnictví - jakost pitné vody u spotřebitele. 

Právní úprava je tímhle způsobem složitější, ale takto je dopodrobna legislativně 

zajištěno zásobování vody od zdroje vody až ke spotřebiteli. Vodoprávní úřad zajišťuje 

dozor nad dodržováním určitými zákony, normami, vyhláškami a technickými podklady, 

které jsou: 

Legislativní požadavky ČR: 

 Vyhláška č. 146/2004 Sb. požadavky na jakost surových podzemních vod, 

 Vyhláška č. 252/2004 Sb. o jakosti pitné vody, kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů – vodní zákon, 
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 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, 

 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů – zákon o vodovodech a kanalizacích, 

 Vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů [17]. 

Legislativní požadavky Evropské unie: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60ES, ustávající rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách), 

 Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, 

 Směrnice Rady 75/440/EHS o požadované jakosti povrchových vod určených 

k odběru pitné vody v členských státech, 

 Směrnice Rady 91/692/EHS ke standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění 

určitých Směrnic, vztahujících se k životnímu prostředí, 

 Směrnice Rady 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečištěním 

způsobeným určitými nebezpečnými látkami, 

 Směrnice Rady 81/855/EHS upravující s ohledem na přistoupení Řecka, Směrnici 

79/869/EHS o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod 

určených k odběru pitné vody v členských státech [17]. 

Technické podklady: 

 ČSN 75 0150 Vodní hospodářství, terminologie vodárenství, 

 ČSN 75 5040 Vodárenství, nouzové zásobování vodou, 

 ČSN Pravidla výběru a hodnocení vodních zdrojů pro hromadné zásobování pitnou 

a užitkovou vodou, 

 ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody, 

 ČSN 75 7214 Jakost vod, 

 ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, 

 ČSN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí, 

 ČSN 75 5922 Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů, 
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 ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, 

 ČSN 73 6650 Vodojemy,      

 ČSN 75 5950 Provozní řád vodovodu, 

 ČSN 75 7121 Jakost vod a požadavky na jakost vody dopravované v potrubí, 

 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb a zásobování požární vodou [17]. 

3.1 Vodní hospodářství ČR 

Vodní hospodářství ČR se dělí do dvou oborů, kdy první z nich je obor vodních 

toků a druhým je obor vodovodů a kanalizací, které spadají pod odvětví národního 

hospodářství. 

Obor vodních toků řeší správu, rozvoj a provoz vodních sítí toků, např. vodních 

nádrží, jezů a přehrad. V zájmu jsou však také jejich úprava, ochrana před povodněmi a 

regulace odtoku povrchových vod. Taktéž zahrnuje vytváření optimálních podmínek pro 

obecné užívání vod, a to např. pro krajinotvorné využívání vod, pro vodní rekreaci a pro 

vodní dopravu. V oboru vodních toků je významným úkolem vytváření správných 

podmínek pro odběr povrchové vody, která se dále využívá ve vodárenství, v průmyslu i 

v zemědělství.  

Vodní toky v ČR spravuje pět státních podniků Povodí, jsou zřízeny 

Ministerstvem zemědělství a jsou plně ve vlastnictví státu: 

 Povodí Moravy, 

 Povodí Odry, 

 Povodí Ohře, 

 Povodí Vltavy, 

 Povodí Labe. 

O zbylé drobné vodní toky se stará státní podnik Lesy České republiky, a.s. a 

obce. 

Obor vodovodů a kanalizací řeší zásobování pitnou vodou, odvádění a následné 

čištění odpadních vod. Tento obor souvisí s budováním a provozováním vodních zdrojů, 

čistíren odpadních vod a dalších kanalizačních a vodovodních sítí a také samozřejmě 

s dodáváním vody do domácností nebo např. do průmyslového odvětví [7]. 
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3.2 Druhy vod 

Voda patří mezi nejvýznamnější a nejdůležitější suroviny na planetě Zemi 

vyskytující se v různém skupenství a v mnoha typech vod různého charakteru. Díky 

existenci vody na Zemi vznikl život, a to od jednoduchých organizmů až po ty složitější, 

kdy stojí na vrcholu pyramidy člověk, který jako jediný dokáže využívat vodu nejen pro 

biologickou potřebu, ale i pro celou řadu jiných potřeb [9]. 

Vody lze rozdělit do tří základních skupin, jak uvádí [2], a to dle původu, použití 

a výskytu: 

 vody podle původu – vody přírodní a odpadní, 

 vody podle použití - vody odpadní, provozní, užitková a voda pitná, 

     vody podle výskytu – vody povrchová, podzemní, atmosférická a voda zvláštní, to 

jsou např. vody přírodně léčivé, stolní minerální vody a vody důlní [2]. 

3.3 Zdroje vody 

V České republice se využívají dva typy zdrojů vody, a to zdroje povrchové vody 

a zdroje podpovrchové vody. Přechodným stavem mezi nimi se označují prameny, např. 

přirozené vývěry podzemní vody. Zdroje podzemní vody jsou vody, nacházející se v půdě 

pod povrchem, kdy vyplňují póry mezi puklinami a zrny v nesoudržných horninách, která 

se odebírají pomocí studní a jímadel. Luciana Sinisi uvádí, že: „Podzemní voda je 

klíčovým zdrojem pro zásobování pitné vody, kdy je skutečnost, že na celém světě víc než 2 

miliardy lidí závisí na podzemní vodě pro jejich každodenní spotřebu.“[20] Dále máme 

zdroje povrchové vody, které se využívají prostřednictvím vodárenských nádrží a vodních 

toků, ze kterých voda dále proudí do úpraven vod a následně do vodojemů nebo 

spotřebišť.[6] Harry Hickey uvádí, že: „Zařízení na zpracování povrchových zdrojů jsou 

složitější, jak v projektování a provozních hledisek, vzhledem k nižší kvalitě surové vody, 

která musí být ošetřená.“ [29] 

A naopak odebírání vody z podpovrchových zdrojů je velmi kvalitní voda a 

nemusí se většinou složitě a nákladně upravovat. Takových zdrojů vody je na našem území 

České republiky cca 45 %, jelikož odebírání vody povrchové je u nás také velmi rozšířené, 

i když kvalita vody není až tak kvalitní a musí se nadále nákladně upravovat [10]. 
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3.4 Právní předpisy o ochraně vodního zdroje 

Přirozená samočisticí schopnost vody si dlouhou dobu uměla poradit s obrovským 

znečištěním vody, ale se vzrůstajícím rozvojem techniky, chemie, dopravy a vzrůstajícím 

počtem obyvatel na zemi začalo znečištění řek převyšovat samočisticí přirozenou 

schopnost, která již nestíhá eliminovat dnešní znečištění. 

A za tím účelem byla přijata Evropská vodní charta vyhláškou dne 6. května 1968 

ve Štrasburku a ČR ratifikovala Protokol o vodě a zdraví vyhlášený v OSN v Londýně 

v roce 1999, která zahájila mezinárodní spolupráci při ochraně vodních zdrojů včetně 

ochrany před znečišťováním vody. Tento dokument o dvanácti pravidlech zahrnuje 

význam vody pro člověka a životní prostředí a upozorňuje na problémy hospodaření 

s vodou. 

Evropská vodní charta: 

 Bez vody není života, voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná 

surovina. 

 Zásoby dobré vody nejsou nevyčerpatelné. Proto je stále naléhavější tyto zásoby 

udržet, šetrně a hospodárně s nimi zacházet.  

 Jakost vody musí odpovídat požadavkům zdraví lidu a účelům využití.  

 Znečišťování vody způsobuje škody lidem a všem ostatním živým organismům.  

 Použitá voda musí být vrácena do recipientů v takovém stavu, který neovlivní její 

další využití pro veřejnou i soukromou potřebu. 

 Pro udržení zásob vody má značný význam rostlinstvo, především les. 

 Zásoby vody musí být udrženy v současných stavech.  

 Potřebný pořádek ve vodním hospodářství vyžaduje řízení příslušnými 

organizacemi. 

 Ochrana vod vyžaduje rozšíření vědeckého výzkumu, vyškolení odborníků a 

výchovu veřejnosti.  

 Každý člověk má povinnost šetrně a hospodárně používat vodu k dobru všech. 
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 Vodohospodářské plánování se má řídit ne podle politických a správních hranic, ale 

podle přirozených hranic povodí. 

 Voda nezná žádných státních hranic, to vyžaduje mezinárodní spolupráci.[28] 

Právní předpisy pro ochranu podzemních a povrchových vod v ČR vytváří 

Ministerstvo životního prostředí, jež bylo zmíněno v předchozí kapitole. Jedná se o soubor 

opatření, který vyplívá ze zákonů a vyhlášek. Hlavním cílem ochrany vody je udržení 

optimální jakosti a množství vodních zdrojů, kdy nám pomáhá k ochraně vodního zdroje 

pitné vody zákon č 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), §30 – ochranná pásma [11]. 

Pavel Punčochář uvádí ochranu pásma vodních zdrojů takto: „K ochraně 

vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod 

využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více 

než 10 000 m
3
 za rok stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma.“[7] 

Ochranná pásma se dále dělí na ochranná pásma I. stupně a ochranná pásma 

II. stupně: 

 Ochranná pásma I. stupně – ochranné pásmo stanoví vodoprávní úřad jako 

souvislé území. U vodárenských nádrží a u dalších možných nádrží určené pouze 

pro zásobování pitnou vodou minimálně pro celou plochu hladiny nádrže při 

maximálním vzdutí a u ostatních nádrží s vodárenským využitím než uvedených 

výše s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení na hladině nádrže 100 m od 

odběrného zařízení. 

U vodních toků s jezovým vzdutím na břehu odběru minimálně v délce 

200 m nad místem odběru proti proudu, po proudu do délky 100 m nebo k hraně 

vzdouvajícího objektu a šířce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje 

minimálně jednu polovinu jeho šířky v místě odběru a u zdrojů podzemních vod 

s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení. 

V ostatních případech se daná situace řeší individuálně. 

 

 Ochranná pásma II. stupně – ochranné pásmo se stanovuje uvnitř ochranného 

pásma I. stupně, může být jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými 

územími v rámci hydrogeologického rajonu nebo hydrologického povodí, kdy 
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vodoprávní úřad může ochranné pásmo II. stupně, je-li to účelné, stanovovat 

postupně po jednotlivých územích [8]. 

3.5 Jímání vody 

K jímání vod se používají již zmíněné zdroje povrchové nebo podzemní, které 

musí mít požadovanou jakost a požadovanou kapacitu pro zásobovaný vodovod. Dle 

normy ČSN 75 5115 [30]. Jímání podzemní vody, která zahrnuje navrhování, výstavbu a 

provoz pro nové nebo zrekonstruované studny a pro jímací objekty podzemní vody. 

U podzemních zdrojů se zjišťuje kapacita hydrologickými metodami neboli 

čerpacími zkouškami. Pro zjištění se využívají sondy kopané nebo vrtané. Při čerpacích 

pokusech se většinou nepřekračuje snížení hladiny o více než 3 m u podzemní vody. Když 

čerpací zkoušky budou mít dobré parametry zdroje jako je vydatnost v l/s a budou mít 

dobrou kvalitu vody pro plánovaný odběr vody, tak se využijí provedené sondy 

k přebudování na trvalé jímadlo [4]. 

U povrchových zdrojů se při odebírání vody využívají vodní toky nebo vodní 

nádrže. U vodních toků se musí dodržovat několik podmínek, kdy kvalita odebírané vody 

ve vodních tocích musí být taková, aby se dalo běžnými technologickými postupy zajistit 

kvalitu vody ve vyhovující vyhlášce. Odebírání vody z vodního toku musí být vodoprávně 

zajištěno tak, že se musí zachovat všechny nároky na ostatní odběratele vody a musí být 

zabezpečen minimální průtok v daném řečišti. Řečiště v místě jímání musí být stabilní. 

Pokud tomu tak není a není možno nalézt jiné místo vhodné pro odběr vody, tak se musí 

vodní tok v určité délce upravit, jelikož se voda nemůže odebírat v místě, kde by mohlo 

dojít k zanesení odběrného zařízení. Oproti tomu jsou vodní nádrže stabilnější a mají 

vhodné kvalitativní podmínky. Nevýhodou vodních nádrží může být v dlouhé době 

nepříznivá kvalita, neboli eutrofizace a také jsou náročnější na ochranu proti znečištění. Na 

odebírání kvalitní vody z nádrže působí nejen hloubka odběru, ale také teplota vody v dané 

hloubce, kdy u mělkých vodních nádrží do 10 m dochází k jednoduchému mísení vod 

působením větru. Na rozdíl od hlubokých vodních nádrží, kdy se v různých hloubkách 

vyskytuje voda různé kvality a to v závislosti na ročním období, se tento jev nazývá 

stratifikace. A proto se odebírá voda v navrhovaných odběrných zařízeních nad sebou, 
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která dovolují odběr vody v různé hloubce tak, aby bylo možné odebírat vodu optimální 

kvality [16]. 

3.6 Pitná voda 

Pitnou vodu získáme úpravou vody surové. Vody určené pro lidskou spotřebu se 

označují veškeré vody, buď po úpravě nebo v původním stavu, určené pro pití, vaření, 

přípravu potravin nebo k jiným účelům v domácnosti, a to bez všech ohledů na jejich 

původ a na dodávání vody, buď z rozvodné sítě, z láhví, ze zásobníku nebo v kontejnerech, 

a dále veškerá voda využívaná v jakémkoli potravinářském průmyslu na uchování, 

zpracování a výrobě potravin pro lidskou spotřebu, dle definice 2. článku již zmiňované 

Směrnice Rady z roku 1998 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu 98/83/ES [17]. Za 

pitnou vodu se nepovažují vody z přírodně léčivého zdroje a přírodní minerální vody. 

Pitná voda musí splňovat předepsané chemické a zdravotní požadavky a její 

vlastnosti musí vyhovovat smyslovým orgánům člověka jako je chuť, teplota, barva a 

pach. Každý provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu musí zajistit, že dodávaná voda 

bude mít jakost pitné vody. „Kvalitní pitná voda musí mít dostatek biogenních prvků a při 

dodávání vody v potrubí nesmí voda porušovat stěny potrubí.“[31] 

Hygienickými limity biologických, mikrobiálních, organoleptických, chemických 

a fyzikálních ukazatelů se stanovují hygienické požadavky na zdravotně nezávadnou a 

hlavně čistou pitnou vodu. Hygienické limity se stanovují jako největší mezní hodnoty, 

mezní hodnoty a doporučené hodnoty – Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 254/2004 

Sb. [17]. 

3.7 Jakost pitné vody 

Původně byla hlavní pozornost věnována na možnost fekálního znečištění, ale 

v posledních letech se zabýváme také znečištěním chemicky toxických látek, organickými, 

anorganickými a radionuklidy. Kvalitní pitná voda musí zásadně obsahovat látky 

prospěšné a hlavně potřebné pro zdraví a život člověka, které také musí vyhovovat 

z hlediska organoleptického. Kolem ¼ potřebných minerálních látek získává člověk 

především z vody, a proto je v dnešní době posuzování jakosti pitné vody všestranný 

problém. Velice důležitý faktor je zdravotní nezávadnost. S živočišnými odpady se mohou 
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do vody dostat zárodky infekčních a parazitních chorob. Pokud se jedná o fekální 

znečištění, lze poukázat na mikroby střevního traktu a jiné látky, ať už organické nebo 

anorganické, které jsou obsaženy ve fekáliích. Pomocí mikrobů nebo látek můžeme tedy 

vybrat nejvhodnější ukazatele, co se týče fekálního znečištění. Mikroby nebo látky lze 

prokázat pomocí mikrobiologických nebo chemických rozborů.  

Ukazatele jakosti pitných vod v oblasti mikrobiologické dělíme na psychrofilní 

bakterie, mezofilní bakterie a koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie a 

enterokoky. Psychrofilní bakterie nám označují celkové bakteriální znečištění vody, zatím 

co mezofilní bakterie ukazují znečištění vody díky teplokrevným živočichům. Ostatní 

zmíněné ukazatele jako koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie a 

enterokoky jsou organismy žijící ve střevním traktu. Biologické ukazatele jakosti pitných 

vod dělíme na mikroskopický obraz živých a mrtvých organismů a mikroskopický obraz 

bezbarvých bičíkovců [2]. 

Právě špatně upravenou vodou se přenáší mnoho chorob, které způsobují velké 

množství úmrtí hlavně v rozvojových zemích. Voda s sebou nenese pouze bakteriální 

riziko, ale i chemické. Chemické riziko hrozí kvůli rozvíjejícímu se průmyslu, jedná se o 

toxické látky, ale i pesticidy a těžké kovy. Lidské zdraví znečištěná voda ovlivňuje buď 

přímo nebo skrz potravu nebo osobní hygienu [18]. 

Vodu pro pitné účely musíme hodnotit podle více aspektů, kterými jsou například 

místní ohledání zdroje, bakteriologický rozbor vody, chemických rozbor vody a další [2]. 

3.7.1 Požadavky na jakost pitné vody 

Jak již bylo zmíněno dříve standarty pro kvalitu pitné vody, upravuje směrnice 

podle Council Direct 98/83/EC, 1998 Evropská směrnice o jakosti vod určené pro lidskou 

spotřebu. Upravuje také kvalitu vody nabízené k prodeji v lahvích nebo cisternách, pro 

výrobu potravin a v porodnictví. Podle této směrnice byl vytvořený právní předpis pro 

jakost pitné vody v ČR. Tato směrnice stanovuje dva typy parametrů.  

Jedná se o 28 mikrobiologických a chemických parametrů pro vodovodní sítě, 

které jsou povinné a je nutno je splnit ve stanovených termínech, jelikož jsou velmi 

důležité pro zdraví občanů a k ochraně životního prostředí. Dále máme parametry 
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nepovinné. Jestliže jsou překročené optimální hodnoty, je nutné zkoumat důvody tohoto 

překročení a přejít k jeho nápravě v souladu s veřejným zdravím.  

V normě ČSN 75 7111 [3] je určena kvalita pitné vody pro veřejné zásobování. 

Jde o vodu, u níž jsou určeny přesně všechny vlastnosti fyzikální, chemické, 

mikrobiologické a biologické, stejně tak jako vlastnosti pouze mikroskopicky zjistitelné. 

Tato norma upravuje ukazatele obecné pro jakost pitné vody, ale také ukazatele pro 

speciální provoz. 

Pitná voda nesmí po fyzikální stránce vykazovat odpuzující vzhled, zabarvení 

nebo zápach. Z druhé strany, tedy bakteriologické, nesmí obsahovat lidské a zvířecí 

infekční nebo parazitní bakterie, které by mohly způsobovat různé choroby. Chemické 

složky jsou upraveny podle normy přípustnosti toxických látek pro pitnou vodu. Ideální 

teplota se pohybuje mezi 8 až 12 stupni Celsia. Pomocí laboratorního zkoumání určujeme, 

zda pitná voda vyhovuje daným požadavkům.  

Vhodnost vody k pití určují a vyhlašují určené orgány. Stanovují také nejvýše 

přípustnou hranici ostatních látek ve vodě. Nejdůležitějším faktorem pro orgány je, aby 

pitná voda nebyla ani při dlouhodobém používání příčinou vzniku zdravotních poruch. 

Kritéria jsou vymezena ve Vyhlášce ministerstva zdravotnictví 252/2004 Sb.[3]. 

3.8 Úprava pitné vody 

Vodu je nutné upravovat, abychom dosáhli kvalitativních parametrů vody podle 

požadavků na pitnou vodu. Musí být splněny požadavky pro cílové použití vody. Pro 

úpravu vody využíváme chemické, mechanické, fyzikálně-chemické a biologické procesy. 

Další základním požadavkem je také dodání potřebného množství kvalitní vody, které 

bohužel nebývá vždy plněné a dochází k přetěžování úpraven, což vede ke snížení kvality 

vody[1]. 

Vodní zdroj nám udává jakost upravené vody, dále záleží na postupu úpravy vody 

a použitém úpravárenském zařízení. Před prvním technologickým zásahem se odebírají 

vzorky surové vody. Pokud zdroj surové vody tvoří více zdrojů, odebírají se vzorky nejen 

z každého zdroje, ale i z jejich směsi. Obr. 3 nám popisuje výrobu a distribuci pitné vody 

ke spotřebiteli [14]. 
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Obr. 3 Úprava surové vody na pitnou [32] 

Výběr zdroje pro zásobování obyvatelstva se řídí ČSN 75 7214 [17]. Podle 

upravitelnosti můžeme surovou vodu rozdělit na tři kategorie A1 až A3.  

Kategorie A1 se upravuje pro koncovou dezinfekci po odstranění sloučenin a 

prvků, které mohou mít vliv na další použití a snížení agresivity vůči rozvodným 

systémům, odstraňuje se zápach a plynné složky provzdušňováním. Následuje prostá 

filtrace. Do této skupiny se zařazují většinou kvalitní podzemní vody. 

Kategorie A2 se vyznačuje jednodušší úpravou například koagulační filtrací, 

odželezňováním nebo odmanganováním, pomalou biologickou filtrací a dezinfekcí. Pro 

zvýšení kvality se voda stabilizuje. Do této skupiny patří podzemní a povrchové vody se 

zvýšeným obsahem Fe, Mn, organických látek, NH4
+
, NO2

-
 a vody s příliš nízkou nebo 

příliš vysokou koncentrací Ca a Mg. 

Pro Kategorii A3 je nutná dvou či vícestupňová úprava čířením, oxidací, 

odželezňováním, odmanganováním s koncovou dezinfekcí. Jako další vhodné procesy se 

používá ozón, aktivní uhlí, flotace a pomocné flokulanty. Do této skupiny patří vody s 

vysokými koncentracemi látek uvedených ve skupině A2 a se zvýšeným obsahem látek 

těžko odstranitelných (např. pesticidy, ropné látky, nebo NO3- > 50 mg/l). Na výrobu pitné 

vody je lze použít jen tehdy, není-li k dispozici kvalitnější zdroj. Nutná úprava pak bývá 

značně nákladná [33]. 
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3.8.1 Procesy úpravy vody 

Jak již bylo zmíněno, existuje více úprav vody, a to fyzikální, chemickou, 

biologickou a mikrobiologickou cestou. Do fyzikální úpravy vody řadíme cezení vody, 

hrubé či jemné odlučování nečistot, mechanické provzdušňování vody (aerace), prostá 

flotace vody, prostá sedimentace vody, prostá filtrace vody a adsorpce vody. Mezi 

chemické řadíme koagulace po nadávkování chemikálií, flokulace po nadávkování 

chemikálií, flotace nadávkované vody, čiření nadávkované vody, koagulační filtrace vody 

a další. Poslední skupinou již zmíněné biologické a mikrobiologické úpravy jsou likvidace 

producentů konzumenty a likvidace organického a anorganického znečištění působením 

mikroorganismů živočišného či rostlinného původu. Před přímou úpravou vody se 

v mnoha případech provádí tzv. preoxidace neboli přidání oxidačního činidla k surové 

vodě [9]. 

Záleží také, zda upravujeme vodu povrchovou nebo podzemní. Povrchové vody 

upravujeme mechanickým předčištěním, čířením, filtrací, dezinfekcí, absorpcí, fluoridací, 

ultrafiltrací, nanofiltrací a stabilizací. Podzemní vodu musíme nejprve odkyselit, 

odželeznit, odmanganovat, dezinfikovat, odstranit vápník a hořčík, deionizovat, 

demineralizovat, provést desorpci a membránové procesy.  

3.8.2 Filtrace 

Z výčtu úprav se pro příklad můžeme zaměřit třeba na filtraci. Jedná se o důležitý 

článek úpravy vody s názvem separace. Filtrace odstraňuje pevné látky ve formě látek 

suspendovaných, koloidních či rozpustných. Používáme dva druhy filtrace, a to 

hloubkovou neboli objemovou filtraci a filtraci suspenzí na filtrační přepážce. Na úpravu 

pitné vody se používá objemová filtrace. Nečistoty se zadržují ve filtračním loži díky 

několika na sobě nezávislých účinků. Objemové filtry lze podle uspořádání a druhu náplně 

rozdělit na pomalé, otevřené a tlakové filtry. Filtry tvoří válcové nádrže s vypouklými 

dny, vyrobené ze svařovaných nebo nýtových plechů. Náplně tvoří tříděné písky různých 

velikostí. Praní se provádí různými kombinacemi, nejčastěji vodou a vzduchem, ale také 

pískem a aktivním uhlím, kdy se tato kombinace nazývá dvouvrstvý filtr. Filtr s náplní 

z plastických hmot při použití polyuretanu nebo náplavný filtr, kdy se do vody dávkuje 

jemně zrnný materiál. Materiál se hromadí na pevné přepážce a vytvoří filtrační koláč. 
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Nejčastěji se však používají pískové otevřené filtry, které dělíme na americké a evropské. 

Evropský pískový filtr můžeme vidět na Obr. 4 – zjednodušené schéma evropského 

otevřeného filtru [3]. 

 

Obr. 4 Zjednodušené schéma evropského otevřeného filtru[34] 

3.9 Zásobování pitnou vodou 

Potřeba vody ovlivňuje vznik vodárenských systémů, jejich rozvoj, ale především 

projektování vodovodů, vodních zdrojů, úpravu vody, zásobní vodojemy a další. Analýza 

spotřeby vody nám napomáhá k pochopení dějů minulých, ale i k stanovení reálných 

možností budoucího vývoje potřeby vody.  

3.9.1 Vývoj zásobování vodou 

S životní úrovní a ekonomickými možnostmi obyvatelstva je úzce spjat vývoj 

spotřeby vody. Se zvyšováním ekonomické úrovně obyvatelstva se zvyšují také nároky na 

pitnou vodu a její dodávku. Díky zvýšené technické úrovni se snižuje spotřeba pitné vody. 

Také se spotřebou vody souvisí její cena, která je složena z finančních nákladů na výrobu a 

dodávku pitné vody do místa spotřeby, údržbu a rehabilitaci celého systému dopravy vody. 

Pokud se vyskytne jakýkoliv vnější problém, který cenu vody změní, ovlivní to také 

poptávku po vodě. S vnějšími důsledky zásahů do ceny vody, které se týkaly v udržování 

nízké ceny v období rozvoje socialistického státu, mají vodárenské společnosti problémy 
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dodnes. Kvůli nízké ceně vody nemělo obyvatelstvo, ale ani velkoodběratelé důvod 

k jejímu hospodárnému využívání. S rozšiřováním obyvatelstva, zejména v nových bytech, 

a zvyšováním hygienické úrovně rostla specifická spotřeba vody. Z tohoto důvodu byl 

vytvořen tlak na rozšiřování kapacitních zdrojů. Do doby než byla kapacita vyřešena, 

docházelo k přetěžování stávajících zdrojů a díky ekonomické náročnosti na rozvoj zdrojů, 

byly zanedbávány stávající zdroje v oblasti údržby a rekonstrukcí, především vodovodních 

sítí. 

Od roku 1990 vzrostla veřejná potřeba z 83,2 % do roku 2002 téměř k 90 %. 

Délka vodovodní sítě byla rozšířena o 27 % ve stejném časovém období. Vývoj se změnil 

zavedením nákladových cen vodného a stočného. Na místo pokračování nárůstu spotřeby 

vody, dochází k jejímu poklesu mírně i dodnes. Rychlý pokles vody sebou nepřinesl pouze 

pozitivní stránky, ale i negativní. Pozitivum bylo ukončení přetěžování zdrojů pitné vody a 

uzavření problematických zdrojů z důvodu jakosti vody. Začaly rekonstrukce 

opotřebených úpraven vod, byly zavedeny nové technologické postupy, díky nimž je 

dodnes možné plnit postupně zvyšující se nároky na jakost upravené vody. Rezervy 

umožnily zabezpečit dodávku pitné vody a zajistit zlepšování stavu rozvodné vody. 

Z důsledku rezerv vyplynula možnost bezpečného a funkčního, ale i hospodárného 

systému zásobování vodou. Jako negativum se stalo prodloužení dopravy vody především 

ve velkých systémech. Nastalo riziko vzniku některých látek v hygienických 

zabezpečeních a jakosti vody. Z tohoto důvodu bylo nutné vodu více upravovat. 

Od poloviny devadesátých let se začala zlepšovat péče o infrastrukturu 

vodovodních zásobovacích řádů a tím se snížila ztráta vody v potrubní síti. Velcí 

provozovatelé sestavili programy pro systémové odstraňování zjevných i skrytých závad. 

Bohužel snižováním spotřeby vody roste jednotková cena vody. Vysoké fixní náklady, 

díky vybudované infrastruktuře v minulosti, při rozložení cenu zvyšují. Nutné rekonstrukce 

vodárenských systémů z republikových a evropských fondů také zvyšují cen vodného [34]. 

3.9.2 Zásobování vodou do roku 2015 

Pro existenci života je voda základní podmínkou. Všichni lidé bez ohledu na 

sociální podmínky a ekonomické možnosti mají právo na kvalitní pitnou vodu. V Evropě 

vysoká kvalita pitné vody patří k běžným požadavkům obyvatel. 
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U nás v ČR se přikláníme k již zmíněné Evropské vodní chartě. Z tohoto 

protokolu musí státy zabezpečit přístup k pitné vodě svým obyvatelům. Nejvíce se zaměří 

na řešení na udržitelné využívání vodních zdrojů, kvalitu vod, na ochranu ekosystémů a 

nezávadnosti vody k lidskému zdraví. Vodohospodářská infrastruktura je předpokladem 

dalšího sociálního i ekonomického rozvoje. Cílem PRVKÚ je zjistit a rozebrat podmínky 

pro zajištění potřebné kvality pitné vody, určit priority a podmínky k jejich uskutečnění. 

Návrhy na řešení u jednotlivých vodovodů se zaměřují na dvě otázky a to: „ Doplnění, 

modernizace a rekonstrukce současných vodovodů a výstavba vodovodů v obcích, které v 

současné době nemají vodovod pro veřejnou potřebu“ [33]. 

V návrhu technického řešení byly posouzeny všechny stavy struktury vodovodů, 

jejich zdrojů, zásobování vodojemů a vodovodních sítí. Byly vyměřeny potřebné kapacity 

s výhledem do roku 2015 a s tím spjaté potřebné rekonstrukce a modernizace. Obtížným a 

velmi důležitým úkolem je najít kritéria a doporučení, ve kterých obcích začít s výstavbou 

vodovodů a ve kterých ne [33]. 

3.10 Zásady pro výpočet potřeby pitné vody 

U výpočtu potřeby vody lze přihlédnout k příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., 

a k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, jelikož jinak není přesně 

stanoven. Výpočet se provádí do budoucna asi na 30 let dopředu. Potřeba se vyčíslí podle 

zpracovaných územních plánů v nově budovaných lokalitách. V dalších případech, kde se 

nenachází veřejný vodovod, vyplývá potřeba vody z počtu obyvatel, občanské vybavenosti 

a charakteru zástavby [1]. 

Ministerstvo zemědělství v souhrnné zprávě rozlišuje výpočty vody takto: výpočet 

potřeby vody z vody fakturované domácnostem (VFD) a výpočet potřeby vody z vody 

fakturované ostatním (VFO). Pro výpočet potřeby vody fakturované domácnostem 

podklady dodávají provozovatelé a obecní úřady, u kterých jsou provozovány vodovody. 

Dokládají potřebu vody ve výchozím roce. Pokud nelze v obcích zajistit potřebné 

podklady, jsou potřeby vody odhadnuty statisticky podle obcí, u kterých byly hodnoty 

zjištěny.  
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Výpočet potřeby vody z vody fakturované domácnostem dělí ministerstvo ještě na 

obce v současné době zásobené pitnou vodou z veřejného vodovodu a obce v současné 

době nezásobené pitnou vodu z veřejného vodovodu. 

3.10.1 Obce v současné době zásobené pitnou vodou z veřejného vodovodu 

(VFD) 

U obcí zásobené z vodovodu se vychází ze specifické potřeby vody v počátečním 

roce a v předchozích letech. Obec musí stanovit min. a max. hranici pro určitý počet 

obyvatel, jak můžeme vidět v Tab. 2 - specifická potřeba z VFD v cílovém roce (rok 

2015).  

Počet obyvatel v obci 
Specifická potřeba VFD v l/os x den 

Min. Max. 

do 150 50 - 60 100 

150 - 500 60 120 

500 - 2 000  80 140 

nad 2 000 100 150 - 160 

Tab. 2 Specifická potřeba z VFD v cílovém roce (rok 2015) [33] 

Zda je specifická spotřeba větší než maximum, předpokládá se pokles v cílovém 

roce na maximální hodnotu, pokud se nachází specifická spotřeba ve vymezeném pásmu, 

předpokládá se nárůst nebo pokles, nepočítá se však, že by spotřeba překročila maximální 

hodnotu. Jestliže se specifická spotřeba pohybuje v počátečním roce na minimu, stanoví se 

roční procentuální nárůst k cílovému roku.  

3.10.2 Obce v současné době nezásobené pitnou vodou z veřejného vodovodu 

(VFD) 

Pro stanovení specifické potřeby vody se uskuteční rozbor specifických potřeb 

vody v obcích zásobených pitnou vodou. Předpokládá se, že nebude překročena maximální 

hodnota 150 l/os ×den, stejně tak specifická potřeba neklesne pod minimum ve výši 

50 l/os ×den. 
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3.10.3 Obce v současné době zásobené pitnou vodou z veřejného vodovodu 

(VFO) 

Při výpočtu se vychází z předpokladu, že hodnota potřeby vody v m³/rok zůstává 

v cílovém roce na úrovni počátečního roku. Je nutné kontrolovat, zda nedošlo k výrazným 

poklesům nebo nárůstům potřeby vody, jestliže se změny vyskytnou, specifická potřeba 

odpovídá přibližně hodnotě 5 – 25 l/os ×den. V potaz musíme také brát vybavenost obcí 

z hlediska služeb nebo výrobních zařízení. Pro obce větší než 5 000 obyvatel se specifická 

potřeba určuje individuálně. 

3.10.4 Výpočet potřeby vody z vody nefakturované (VFO) 

Základním údajem pro výpočet je stanovení specifického úniku na jednotku 

náhradní délky potrubí o průměru 150 mm. Náhradní délka je definována jako „taková 

délka potrubí o profilu DN 150, jehož vnitřní povrch se rovná součtu povrchů všech 

skutečných potrubí rozvodných řadů a sítí.“ [33] Díky tomuto zavedení má hodnocení 

úniku srovnatelný základ. Pro výpočet používáme dva vzorce.  

𝐿𝑁 =  𝐿 ×
𝐷𝑁𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í

150
 

𝐿𝑁 - náhradní délka 

𝐿 - délka úseku 

𝐷𝑁 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í - skutečný profil potrubí v mm 

Obr. 5 Náhradní délka jednotlivých úseků [33] 

𝑈 =
𝑉𝑁𝑈

∑ 𝐿𝑁
 

𝑈 - specifický únik vody z potrubí v m
3
/km × rok 

𝑉𝑁𝑈 - únik vody z rozvodů v m
3
/rok 

Obr. 6 Průměrný specifický únik ve výchozím roce [33] 

Do budoucna se vždy počítá s rekonstrukcí vodovodních sítí. Rozsah rekonstrukcí 

se liší podle velikosti obcí. Minimum nutné pro udržení technického stavu při životnosti 

potrubí 50 – 80 let bylo stanoveno na 1,5 až 2 % rekonstrukce za rok. V potaz při výpočtu 
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podílu vody nevyfakturované bereme, že stáří potrubí zvyšuje specifický únik vody každý 

rok. Současně se kontroluje procentuální podíl úniku na celkovém počtu vyrobené vody. 

Při velkých únicích je právě doporučována rekonstrukce [33]. 

3.10.5 Nerovnoměrnost potřeby vody (VFO) 

Potřeba vody není hodnotou konstantní. Ovlivňuje ji čas, klimatické podmínky, 

místní podmínky, ale i hospodářské činnosti. Různý odběr vody lze sledovat v různých 

časových obdobích a každý z nich má svůj účel a smysl. Jestliže hodnotíme rozdíly 

v jednotlivých letech, slouží nám podklady pro určení potřeby vody pro sledované 

spotřebiště do budoucna. Měsíční rozdíly jsou podkladem pro určení vydatnosti zdroje, 

přiváděcích kapacit a úpraven pro denní potřebu vody. Denní rozdíly v hodinách dne nám 

ukazují nutný akumulační prostor vodojemu a určení vhodné maximální hodinové potřeby 

vody. Obr. 7 nám ukazuje rozložení spotřeby studené vody během týdne. 

Obr. 7 Spotřeba studené vody během týdne [35] 

Hodinová nerovnoměrnost je způsobena životním stylem obyvatel v dané lokalitě. 

Záleží na místních podmínkách jako druhu a rozsahu zaměstnání, skladbě obyvatel, 

vybavenosti bytů. Větší nárůst můžeme sledovat také v neděli večer ve větších městech, 

kdy se obyvatelé vracejí z rekreace do svých míst trvalého bydliště. Zvýšené nárazové 

potřeby na vodu kladou vysoké nároky na provoz vodárenských zařízení. V tomto případě 
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můžeme hovořit o maximální hodinové potřebě vody, díky ní můžeme vypočítat 

maximální denní potřebu vody.  Maximální denní potřebu vody pro obytné pásmo 

vypočteme vzorcem: 𝑸𝒎 =  𝑸𝒑 . 𝒌𝒅 [ 𝑚³/ 𝑑𝑒𝑛 ],  při čemž 𝑄𝑚  je maximální denní 

potřeba vody, 𝑄𝑝 znázorňuje průměrnou denní potřebu vody a kd představuje součinitel 

denní nerovnoměrnosti [1]. 

Pro stanovení maximální denní potřeby se obce rozdělují do 5 kategorií podle 

Tab. 3 s hodnotami součinitelů denní nerovnoměrnosti. 

velikost obce Součinitel denní nerovnoměrnosti 

do 500 obyvatel 1,50 

od 501 do 2 000 obyvatel 1,35 

od 2 001 do 20 000 obyvatel 1,30 

od 20 000 do 1 000 000 obyvatel 1,25 

od 1 000 001 obyvatel 1,20 

Tab. 3 Součinitel denní nerovnoměrnosti [33] 

4 Popis a vyhodnocení současného stavu zásobování vodou v zájmové 

lokalitě 

Cílem bakalářské práce je popsat a vyhodnotit současný stav zásobování pitnou 

vodou ve městě Šternberk, kdy se budeme zaobírat místním vodovodem od jeho vodního 

zdroje až po jeho spotřebiště. Dále se budeme zajímat o provozování a rozvoj vodovodní 

sítě ve městě Šternberk, která zásobuje město kvalitní vodou, bez které by se neobešli. 

4.1 Vodní zdroje  

Vodovodní síť ve městě Šternberk využívá tři zdroje podpovrchové vody, ze 

kterých čerpá nejen město Šternberk, ale i blízké obce např. Krákořice a Hlásnice. Stávající 

vodní zdroje pitné vody jsou Horní huť, Krákořice a Otýlie. Všechny stávající vodní zdroje 

jsou již zmíněné staré štoly v blízkém okolí.  

Ve všech případech má voda výbornou kvalitu a tím pádem se voda nemusí dále 

složitě a nákladně upravovat. Především platí zásada, že podpovrchové vody jsou jako 

zdroj pitné vody daleko více vyhovující než vody povrchové, jelikož jsou lépe chráněny 

před znečištěním. Samozřejmě záleží na hloubce výskytu pitné vody, podle čehož se i 

odráží chemické složení vody. Pokud se voda odebírá z malé hloubky, bývají ve vodě 
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významně obsaženy dusičnany a naopak vody z hlubších míst se vyznačují větším 

obsahem kovů [23]. 

4.1.1 Vodní zdroj Horní huť  

Vodní zdroj Horní huť je stará štola, která leží nedaleko obce Hlásnice. Původně 

měla sloužit na těžbu železné rudy za 2. světové války pro válečné potřeby. Při výstavbě 

byla vykopána šachta o profilu 2100 x 4100 mm do hloubky 66 m a odtud byla ražena 

štola o délce 200 m. Kvůli značnému přítoku vody bylo důlní dílo přerušeno a následně 

uzavřeno.  

Po pěti letech důlní šachta opět hrála důležitou roli. Z důvodu nedostatku pitné 

vody pro zásobování obyvatelstva města Šternberk se hledal nový zdroj pitné vody. Při 

čerpací zkoušce se prokázalo 40 l/s čerpaného množství, později však čerpané množství 

vody kleslo na 20 l/s. Velmi důležitá byla však kvalita vody, která nepotřebovala a stále do 

dnešní doby nepotřebuje žádné úpravy, a tak mohla pokračovat výstavba čerpací stanice, 

výstroje šachty a vodovodu, kterou schválil Krajský národní výbor v Olomouci roku 1950. 

Práce trvaly do roku 1960 a byly zcela uhrazeny z peněz státu. 

Prvním krokem byla úprava těžební jámy pro usazení čerpadel. Dále byla 

vybudována čerpací stanice a výtlačný řád s vodojemem v Tolstého ulici ve městě 

Šternberk. Odtud je vodojem do dnešní doby napojený na stávající potrubní síť, která je 

dále propojená s vodojemem Ořechová. V dnešní době je maximální vydatnost a povolené 

množství odběru pitné vody stanoveno na 18 l/s. 

4.1.2 Vodní zdroj Krákořice  

Vodní zdroj Krákořice jsou již nevyužívané železnorudné šachty s názvem Jiří – 

Hugo v katastrálním území Řídeč. Vodní zdroj Krákořice má vodu vysoké kvality 

s hlubinným oběhem a s bohatým mineralizačním prostředím, např. tufy, tufity, vápence. 

Byl vybudován za hlavním cílem zlepšení vodních poměrů ve městě Šternberk.  

V roce 1965 provedli čerpací zkoušky za pomocí dvou kusů ponorných čerpadel, 

která čerpala 20 l/s vody, která se již nadále nemusí upravovat. Následnou čerpací stanici 

vybudovali přímo nad těžební jámou, která dále odčerpává pitnou vodu do blízkého 

zemního vodojemu Krákořice v obci Krákořice o objemu 1000 m
3 

a odtud pitná voda 
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zásobuje, neboli vytéká pomocí gravitace do již zmiňovaného vodojemu na ulici Tolstého. 

Dnešní vydatnost tohoto vodního zdroje je maximálně 20 l/s a povolené množství je 10 l/s. 

4.1.3 Vodní zdroj Otýlie  

Vodní zdroj Otýlie v katastru obce Hlásnice, dříve sloužil jako odvodňovací štola 

opět železnorudného dolu, který byl roku 1926 uzavřen z důvodů takřka úplného vydobytí 

železné rudy a kvůli neúspěšné hornické práci, která neměla dosud slibné výsledky. Štola 

má profil 1330 x 2200 mm s délkou 360 m a má půlkruhovou klenbu.  

Z této bývalé uzavřené štoly v obci Hlásnice vytéká trvale 6 – 8 l/s nezávadné 

kvalitní pitné vody. Čerpání pitné vody do vodojemu na ulici Ořechová ve Šternberku 

započalo někdy kolem roku 1929 za podmínky, že obec Hlásnice bude také moci odebírat 

vodu z vodního zdroje Otýlie do vodojemu Hlásnice o objemu 50 m
3
, ale odběr pro obec 

Hlásnici nesměl přesáhnout množství čerpané vody nad 0,5 l/s. Voda čerpaná z vodního 

zdroje Otýlie putuje i nadále gravitačně do vodojemu Ořechová a od poloviny padesátých 

let zásobuje také dodnes vodojem na ulici Jesenická ve Šternberku. Vydatnost tohoto 

zdroje je maximálně 8 l/s a povolené množství je také 8 l/s [23]. 

4.2 Jímání vody z podzemních zdrojů 

Zařízení pro jímání podzemní vody se může rozdělit na čtyři skupiny, které jsou: 

 horizontální (jímací zářezy, vodorovné vrty, štoly a galerie), 

 vertikální (šachtové studny), 

 kombinované (radiální studny), 

 plošné (pramenní jímky). 

4.2.1 Horizontální jímací objekty 

Mezi horizontální jímací objekty patří štoly, galerie a jímací zářezy. Jímací štoly 

nebo také galerie se využívají jako vodní zdroje pro zásobování vodou města Šternberk. 

Taktéž se využívají pro jímání velkého množství vody ve skále a razí se většinou 

v lokalitách, kde zvodněná vrstva proniká, např. ve svažitém území až na zemský povrch. 

Jímací štoly zachycují puklinovou vodu, která je samozřejmě v podzemí a proudí pouze po 
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puklinách zpevněných hornin, a bývají zásadně průchodové. Stěny můžou být zabezpečeny 

kamennou, cihelnou, betonovou obezdívkou nebo se využívalo dřevěné pažení [13]. 

Dále se využívají jímací zářezy, které se používají nejčastěji. Jímací zářezy se 

využívají pro jímání podzemní vody v mělkých podpovrchových vrstvách s relativně 

malou kapacitou. Většinou ústí do sběrné jímky a dále se voda přečerpává do úpravny 

vody. Jímání pomocí zářezů se provádí z perforovaných kameninových trub neboli drénů, 

které ústí do sběrných jímek a staví se jako kryté jímací zářezy [14]. 

4.2.2 Vertikální jímací objekty 

Vertikální jímadla jsou šachtové studny, které bývají zpravidla svislé a slouží 

k odběru podzemní vody. Podle účelu rozdělujeme studny na veřejné, které jsou přístupny 

pro zásobování obyvatelstva vodou, a dále máme studny domovní, které slouží pouze pro 

zásobování vodou jedné nebo výjimečně více domácností. 

Dle technického řešení rozdělujeme studny šachtové kopané a studny vrtané. 

Studny kopané jsou hloubené studny, které jsou vyztužené tvrdým pláštěm např. 

z prefabrikovaných skruží, betonového, cihelného nebo kamenného zdiva, kdy musí být 

vnitřní průměr nejméně 1 m a dno nejméně 2 m pod průměrnou hladinou vody. Dále 

běžnějším způsobem jsou studny vrtané, které se budují v místech s větší hloubkou 

podzemní vody nebo tehdy, kdy není požadavek na vysoký odběr vody. Vrtané studny se 

provádí různými způsoby, a to vrtání nárazem, drápkově, rotačně, jádrově nebo rotačně 

příklepové. Výstroje bývají např. ocelové, nerezové, PVC-U, PEHD, keramické a další 

[13]. 

4.2.3 Kombinované jímací objekty 

Kombinované jímací objekty bývají zpravidla radiální studny, které se skládají ze 

dvou konstrukčních prvků, a to z vertikální šachtové studny a z horizontálních sběrných 

drénů, kdy průměr šachtové studny bývá od 4 m do 6 m. Jako horizontální drény se 

využívají perforované ocelové trubky, které jsou zatlačeny ze šachtové studny pomocí 

hydraulických lisů [13]. 
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4.2.4 Plošné jímací objekty 

Plošný jímací objekt se rozumí jako pramen podzemní vody, ze kterého přirozeně 

vyvěrává voda na zemský povrch. Na jejich podchycení se používají pramenní jímky a 

podzemní voda do nich samovolně vtéká, a pokud se voda z pramenní jímky neodebírá, tak 

dále odtéká jako povrchová voda do okolního terénu [13]. 

4.3 Vodojemy 

Vodojemy slouží ke krátkodobé akumulaci vody a zajištění potřebného tlaku ve 

vodárenských soustavách. Vipin Bhardwaj uvádí, že: „Systém by měl dodávat vodu, aniž 

by došlo ke zhoršení její kvality, v dostatečném množství a také při dostatečném tlaku 

vody.“ [19]. Objekt neboli vodojem pro akumulaci vody se skládá z jedné nebo více nádrží 

a armaturní komory. Mezi jeho hlavní funkce patří vyrovnání rozdílu mezi rovnoměrným 

přítokem do vodojemu a nerovnoměrným odběrem z daného vodojemu. Shromažďuje 

potřebné zásoby vody pro hasičské potřeby a pro případ poruchy na objektech a ve vodním 

zdroji před daným vodojemem. Vodojem zajišťuje potřebný min. hydrodynamický přetlak 

0,25 MPa ve spotřebišti při nepřekročení max. hydrostatického tlaku 0,6 až 0,7 MPa. 

Vodojemy lze rozdělit podle třech základních kritérií, a to podle účelu, umístění a 

konstrukce [6]. 

4.3.1 Rozdělení vodojemu dle účelu 

 Vodojem zásobní - Neboli akumulační zásobuje dané tlakové pásmo. Zásadně 

splnit všechny základní funkce pro tlaková pásma jako jsou např. akumulační 

zásobní, tlakovou a akumulační vyrovnávací. Nazývá se tak vodojem, který je 

průtočný a plní se tehdy, kdy je přítok do vodojemu větší než odběr. Když je odběr 

spotřebiště větší než přítok do daného vodojemu, tak vodojem vyrovná nedostatek 

vody svojí zásobou. 

 Vodojem hlavní - Je nadřazen vodojemu vyššího řádu, který se využívá u 

oblastních nebo u skupinových vodovodů. Výškové umístění hlavního vodojemu se 

navrhuje tak, aby vodojem pomocí tlaku ovládal všechny podřízené zásobní 

vodojemy. 
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 Vodojem přerušovací - Neboli pásmový se používá tehdy, kdy je v daném území 

velký výškový rozdíl. To znamená mezi nejvyšším a nejnižším místem spotřebiště, 

kde by alespoň při jednom vodojemu, který zásobuje spotřebiště, byla překročena 

mezní hodnota maximálního hydrostatického tlaku 60 m vodního sloupce. Osazení 

druhého pásmového vodojemu se přeruší hydrostatický tlak zásobního vodojemu a 

dané spotřebiště se rozdělí na dvě tlaková pásma, při členitějším území 

s převýšením od 75 m do 100 m je potřeba spotřebiště rozdělit do tří tlakových 

pásem, kdy budeme muset použít dva přerušovací vodojemy. Při převýšení od 100 

m do 120 m se musí použít čtyři pásma atd. 

 Vodojem vyrovnávací - Využívá se převážně ve spotřebištích s nepříznivou 

konfigurací terénu, kde by pouze jeden stávající vodojem nedokázal zajistit 

potřebný minimální hydrodynamický přetlak v odlehlých a hlavně výškově 

nepříznivých místech, kdy vodojem zásobní leží před spotřebištěm a naopak 

vodojem vyrovnávací leží za spotřebištěm. V době kdy není odběr vody tak vysoký 

se vyrovnávací vodojem plní pomocí zásobního vodojemu. Když jsou odběry ve 

špičce, oba vodojemy vzájemně spolupracují [5]. 

 Vodojem požární - Řídí se dle normy ČN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. 

Slouží výhradně pro zajištění a zásobu požární vody.  Jeho využití je časté a velmi 

důležité při protipožárním opatřením [6]. 

4.3.2 Vodojem podle umístění 

Při navrhování vodojemu musíme vycházet z požadavku a zabezpečení 

minimálního hydrodynamického přetlaku ve všech místech spotřebiště. Zároveň nesmíme 

mezní povolené hodnoty maximálního hydrostatického tlaku ve spotřebišti překročit. Dále 

by vodojem měl být co nejblíže k vodnímu zdroji a také co nejblíže ke spotřebišti, kvůli 

nákladům na čerpání a z důvodů minimálních tlakových ztrát. Umístění musíme volit i 

podle nenáročného příjezdu, a pokud je za potřebí, tak i podle napojení na elektrickou 

energii [5]. 

 Vodojem čelní – Je umístěn před spotřebištěm a využívá se u výtlačného nebo 

gravitačního vodovodu. Je to klasický případ průtočného zásobního vodojemu. 

Výhodou tohoto umístění jsou jednoznačné známé průtokové a tlakové poměry. 
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Nevýhodami jsou větší provozní náklady kvůli nutnosti přečerpávat celý objem 

maximální denní potřeby Qm do vodojemu a dále zabezpečení spotřebiště, protože 

je přítok pouze z jedné strany. 

 Vodojem ve spotřebišti – Nejčastěji se využívá věžový vodojem v těžišti 

spotřebiště, který se staví v rovinatém území. K zásobování vodojemu se využívá 

samostatné výtlačné potrubí nebo proudí voda do vodojemu pomocí zásobovací 

sítě. 

 Vodojem koncový – Umístění koncového vodojemu, neboli umístění za 

spotřebištěm se řídí dle provozního propojení a funkce hlavních objektů soustavy. 

U tohoto typu výtlačný řád prochází spotřebištěm a v úseku spotřebiště. Vodojem 

může zásobovat spotřebiště ze dvou stran a nemusí se do něj čerpat celé množství 

Qm, ale stačí pouze část. Nevýhodou je proměnlivé průtokové a tlakové poměry. 

 Vodojem čelní a koncový – Je to soustava dvou vodojemů, které jsou umístěny 

před a za spotřebištěm. Typ je klasický zásobní, který je vodojem čelní a vodojem 

vyrovnávací, který je vodojemem koncovým [6]. 

4.3.3 Vodojem podle konstrukce a umístění akumulační nádrže 

Vodojemy lze umístit po a nad úroveň terénu. Ke konstrukci vodojemu 

využíváme materiály monolitické, prefabrikované nebo ocelové ze smaltovaných plechů. 

A dle tvaru trubní, s obdélníkovým nebo mnohoúhelníkovým půdorysem, krabicové, 

kruhové, dále se rozdělují počtem komor na jednokomorové, dvoukomorové a 

vícekomorové. 

 Vodojem zemní – Vodojem má dno akumulační nádrže buď pod úrovní terénu, 

nebo na úrovni terénu. Vodojem je složen ze dvou částí. První částí je akumulační 

nádrž, kde se akumuluje potřebné množství vody o objemu od 10 m
3
 do 6000 m

3
. 

Druhou části je armaturní komora, kde je umístěno veškeré ovládací zařízení 

vodojemu. 

 Vodojem věžový – Vodojem je složen z akumulační nádrže, nosné konstrukce a ze 

základu. Využívá se převážně v rovinatém území a pro zásobování menšího 

spotřebiště. Jeho akumulační nádrž je převážně kulovitého tvaru, kvůli 

rovnoměrnému zatížení vody. Potrubí je vloženo do sloupu. (Hasík, 2009) 
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4.3.4 Vodojemy využívané ve městě Šternberk 

Vodojemy, které se využívají ve městě Šternberk, jsou všechny zemní a liší se od 

sebe objemem akumulační nádrže a umístěním. Všechny vodojemy jsou umístěny nad 

městem na zvedajícím se terénem v pěti výškových tlakových pásmech. 

 Vodojem Krákořice – Vodojem o objemu 2 × 500 m
3
 leží nad obcí Krákořice, 

která mimochodem také využívá vodojem Krákořice pro zásobování pitnou vodou. 

Byl postaven kolem roku 1965. Tvar komory je prizmatický, neboli lomený. Voda 

je do vodojemu čerpána výtlačným řádem z vodního zdroje Jiří – Hugo a dále 

pokračuje přivaděčem DN 250 pomocí gravitace do vodojemu Tolstého ve městě 

Šternberk, kde nadále zásobuje obyvatelstvo města. Dno vodojemu leží ve výšce 

320,00 m n. m. a maximální hladina vody je ve výšce 325,00 m n. m. 

Obr. 8 Vodojem Krákořice 

 Vodojem Ořechová – Vodojem o objemu 2 × 400 m
3
 z roku 1899 je zásobován 

gravitačně ze štoly Otýlie a dále se z tohoto vodojemu voda rozvádí gravitací do 

potrubní sítě města Šternberk. Vodojem patří do II. tlakového pásma. Tvar komory 

je prizmatický. Dno vodojemu leží ve výšce 327,75 m n. m. a maximální hladina 

vody je ve výšce 330,75 m n. m. Vodojem je umístěn na ulici Ořechová, podle 

které se i vodojem jmenuje. U vodojemu je i čerpací stanice, která čerpá vodu do 

vyššího tlakového pásma do blízkého vodojemu Depo.  
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Obr. 9 Vodojem Ořechová 

 Vodojem Tolstého – Vodojem o objemu 2 × 350 m
3
 byl postaven kolem roku 

1950 a jeho součástí je čerpací stanice. Vodojem na ulici Tolstého je zásobován 

z důlní šachty Horní Huť pomocí čerpací stanice a také je dále zásobován 

gravitačně z vodojemu Krákořice. Odtud napojení na stávající potrubní síť a 

propojení s vodojemem Ořechová. Tvar komor je válcový a dno vodojemu leží ve 

výšce 306,40 m n. m. a maximální hladina vody je ve výšce 309,80 m n. m. 

Vodojem je v I. tlakovém pásmu. 

Obr. 10 Vodojem Tolstého 
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 Vodojem Na Stráni – Vodojem o objemu 2 × 100 m
3
, do kterého je voda 

přiváděna pomocí čerpání přes spotřebiště z čerpací stanice u vodojemu Ořechová. 

Vodojem je v tlakovém pásmu IIIa a leží na začátku lesa nad ulicí Na Stráni ve 

městě Šternberk a byl vybudován kolem roku 1950. Tvar komory je válcový, kdy 

dno vodojemu leží ve výšce 366,95 m n. m. a maximální hladina vody je ve výšce 

370,55 m n. m. 

Obr. 11 Vodojem Na Stráni 

 Vodojem Jesenická – Vodojem o objemu 120 m
3
, který leží u silnice nad městem 

Šternberkem a obce Hlásnice. Vodojem je zásobován od 50. let ze štoly Otýlie, tak 

jako vodojem Ořechová a dále pokračuje pomocí gravitace do města Šternberk. 

Vodojem Jesenická je v tlakovém pásmu IIa. Tvar komory je válcový. Dno 

vodojemu leží ve výšce 330,25 m n. m. a maximální hladina vody je ve výšce 

332,90 m n. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Vodojem Jesenická 



       Matěj Machala: Zásobování vodou města Šternberk 

 

2016  36   

 Vodojem Depo – Vodojem je zásobován pomocí čerpací stanice z vodojemu 

Ořechová do vyššího tlakového pásma do vodojemu Na Valech později zvaného 

Depo o objemu 100 m
3
. Dále je voda gravitačně rozváděna do spotřebiště. 

Vodojem je v tlakovém pásmu III a leží asi 1 km v lese nad vodojemem Ořechová a 

byl vybudován kolem roku 1899. Tvar komory je válcový a dno leží ve výšce 

384,20 m n. m. a maximální hladina vody je ve výšce 386,70 m n. m. [23]. 

Obr. 13 Vodojem Depo 

4.4 Popis vodovodu 

Ve městě Šternberk je vybudován skupinový vodovod, který je v majetku a správě 

vodohospodářské společnosti VHS Sitka s.r.o. Vodovod byl vybudován postupně již od 

roku 1899 a v současné době je na něj napojených 100 % obyvatel.  

Pomocí skupinového vodovodu města Šternberk se zásobuje několik spotřebišť, 

např. to jsou obce Krákořice, Hlásnice a Babice. Voda je zde dopravována gravitačně 

z vodních zdrojů s několika místními vodojemy. 

Distribuční vodovodní síť města Šternberk je uspořádaná do uzavřených okruhů, 

která se vzájemně dotýká ve styčných úsecích a uzlech. Distribuční síť jednotlivých 

tlakových pásem je navzájem propojená, kdy propojovací větve jsou uzavřeny uzavíracími 

armaturami. Okruhová rozvodná síť se používá u větších spotřebišť a s převažujícím 

plošným charakterem zástavby. Výhody této okruhové rozvodné sítě jsou, že se voda 
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dostane k odběrnému místu ze dvou stran, takže dopad poruchy je možné omezit jen na 

konkrétní řád nebo na jeho úsek a dále, že tlaky v síti jsou vyrovnanější. Nevýhodou jsou 

pořizovací náklady a složitější navrhování a výpočet rozvodné sítě [23]. 

4.4.1 Materiál vodovodní sítě 

Vodovodní síť ve městě Šternberk je zhotovena z potrubí o světlosti od DN 40 až 

DN 300 mm a převážně z materiálu tvárné litiny, ale také i z oceli, PVC a PE. Kdy novější 

řády jsou budovány pouze z PVC [23]. 

Životnosti daných materiálů jsou: 

 plastové potrubí – 40 až 60 let, 

 azbestocementové trouby – 50 až 70 let, 

 ocel – 25 až 40 let, 

 tvárná litina – 80 až 100 let, 

 šedá litina – 60 až 90 let. 

Tvárná litina, která je nejvíc zastoupena ve městě Šternberk má příznivé 

mechanické vlastnosti. Vlastnosti podstatně zvyšují provozní možnosti vodovodních řádů a 

jejich spolehlivost. Tvárná litina je nejpoužívanějším materiálem ve větších městech. 

Výhody tvárné litiny jsou odolnost proti korozi, odolnost proti otěru, pevnost v tahu, 

odolnost proti nárazům a nestabilním půdním podložím. U potrubí se používá zejména 

hrdlový spoj, který je kompatibilní i s troubami a tvarovkami z šedé litiny. 

Dále jsou staré a problematické úseky  vodovodní sítě ve Šternberku 

rekonstruovány pomocí potrubí z PVC. PVC se používá pro snadnou montáž a nízkou 

cenu. Jeho vlastnosti jsou horší než potrubí z tvárné litiny, např. je citlivé na špatné 

provedení pokládky (poškození nárazem) a dlouhodobé skladování na slunci sníží pevnost 

potrubí. PVC potrubí se spojuje za pomocí nástrčných hrdel nebo lepením a svěrných 

spojek [10]. 

4.4.2 Krizový plán 

Vybudovaný vodovodní systém města Šternberk je zásobovaný z okolních zdrojů 

vody a částečně je propojený s prameništěm Štěpánov. Štěpánovské prameniště patří mezi 
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hlavní zdroje skupinového vodovodu města Olomouc, kdy město Šternberk lze za určitých 

provozních podmínek zásobit pouze z tohoto Štěpánovského prameniště. Stejně tak je 

město možné určitou dobu zásobovat ze zdrojů místního vodovodu. Minimální množství 

vody pro město Šternberk v době krizového zásobování je na první dva dny 70,5 m
3
/d a na 

další dny je to 211,42 𝑚³/𝑑 [24]. 

4.5 Společnost  VHS SITKA, s.r.o. 

Jedná se o vodohospodářskou společnost, která provozuje několik desítek 

vodárenských zdrojů a zařízení pro čistění a odkanalizování vod v působnosti Šternberska 

a Uničovska. Byla založena v roce 1992 jako obchodní společnost. Jejími majiteli jsou 

města a obce a to k roku 2013 – Šternberk, Babice, Hlásnice, Lužice, Štěpánov, 

Mladějovice, Komárov, Řídeč, Liboš, Dlouhá Loučka a Újezd. Od 1. 5. 1993 začala 

spravovat předaný majetek, který do té doby byl ve správě podniku Vodovody a kanalizace 

Olomouc. Její hlavní úkol v roce 1993 představoval snížení ztrát vody, která dosahovala až 

56%. V roce 1995 vytvořila vodárenský dispečink. Monitorování dat pomohlo k 

postupnému snížení ztrát vody. U všech zanedbaných objektů provedla rekonstrukci, 

výměnu sekčních uzávěrů a výměnu zařízení k čerpání vody. Zrekonstruovala také 

vodovodní řady, neboť byly vystavěny z nevhodného materiálu a byly na hranici své 

životnosti. Všechny objekty ve správě společnosti, jak zdroje vody, tak i zařízení pro 

čistění a odkanalizování odpadních vod, jsou sledovány a ovládány dálkově z dispečinku. 

Dispečink sídlí v administrativní budově společnosti a v čistírně odpadních vod. 

S rozvojem digitalizace a internetu zavedla společnost VHS SITKA digitalizované řídící 

jednotky pro vodárenské objekty. Vodárenské zařízení je tedy možnost kontrolovat všude, 

kde je pokrytí signálem pomocí SMS zpráv.  

Společnost VHS SITKA, s.r.o. vykonává hlavní, ale i doplňkovou činnost. Hlavní 

činností je zastoupení v provozu vodohospodářské infrastruktury, tedy provoz vodovodů, 

kanalizací a čistíren odpadních vod. Doplňkovou činností poskytuje služby v oblasti 

vývozu žump, čištění kanalizací, zemních a stavebních prací a jiné.  Základní kapitál 

společnosti nyní činí 215 599 000 Kč a je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady 

společníků. V Tab. 4 Rozložení kapitálu společnosti VHS SITKA, s.r.o. můžeme vidět 

počet hlasů a vkladů společníků v roce 2013. Podle smlouvy je dohodnuto, že za každých 

1 000 Kč je dán jeden hlas. Motto společnosti zní: ŽIVOT = VODA = SITKA [23]. 
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Společník Vklad v Kč Vklad v % Počet hlasů 

Město Šternberk 185 506 000 91, 877 186 506 

Obec Babice 4 032 000 1, 997 4 032 

Obec Hlásnice 2 420 000 1, 199 2 420 

Obec Lužice 4 020 000 1, 991 4 020 

Obec Štěpánov 68 000 0, 034 68 

Obec Mladějovice 2 506 000 1, 241 2 506 

Obec Komárov 466 000 0, 231 466 

Obec Řídeč 459 000 0, 227 459 

Obec Liboš 20 000 0, 010 20 

Obec Dlouhá Loučka 2 390 000 0, 184 2 390 

Obec Újezd 20 000 0, 010 20 

Celkem 201 907 000 100  

Tab. 4 Rozložení kapitálu společnosti VHS SITKA, s.r.o. [23] 

4.6 Rozbor pitné vody 2015 

Inspekce na úpravu vody v Londýně uvádí rozbory pitné vody takto: „Vodárenské 

společnosti mají povinnost odebírat vzorky a testovat je, aby vyhovovaly parametrům pro 

jakost pitné vody, které se musí provádět každý rok na kohoutku servisních nádrží 

spotřebitelů a úpravně vody“ [21]. Společnost VHS Sitka, s.r.o. proto každý rok vydává 

výsledky rozboru pitné vody pro oblasti, které spravuje, které je velmi důležité hlídat již 

z míněného důvodu kvality pitné vody. Voda ve městě Šternberk je kvalitní, nepotřebuje 

žádné další úpravy a vyhovuje všem daným parametrům, jak můžeme vidět v Tab. 5, kde 

jsou zobrazeny výsledky rozboru pitné vody v roce 2015 pro město Šternberk. 
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Ukazatel Dusičnany Železo Mangan Tvrdost pH 
CHSKMn 

* 
TOC 

Datum 

aktual. 

Jednotka [mg/l] [mg/l] [mg/l] mmol/l 
  

[mg/l] 
 

Povolený limit  

* *   (MH a 

DH) 

50 0,2 0,05 0,9-5,0 
6,5-

9,5 
3 5 

 

Šternberk 

město 
22,14 0,007 <0,005 3,68 7,3 

 
<1,0 1.2.2016 

Šternberk 

Žleb 
26,8 <0,005 <0,005 3,7 7,2 

 
<1,0 1.2.2016 

Šternberk 

VOP 
11,3 <0,005 <0,005 3,68 6,8 

 
<1,0 1.2.2016 

Šternberk 

Krákořice 
22,5 <0,005 <0,005 3,68 7,43 

 
<1,0 1.2.2016 

Skup. vodovod 

Mladějovice 
11,8 <0,005 <0,005 2,23 7,6 

 
<1,0 1.2.2016 

Skup. vodovod 

Štěpánov 

(Liboš, Mor. 

Huzová) 

11,75 <0,005 0,002 3,86 6,9 0,31 1,1 1.2.2016 

Babice, Lužice 28,5 0,014 0,011 2,86 7,4 
 

<1 1.2.2016 

Paseka 14,5 <0,005 <0,005 2,74 7,4 
 

<1 1.2.2016 

Újezd 13,7 0,007 <0,005 2,77 7,3 
 

<1 1.2.2016 

Hlásnice 27,1 <0,005 <0,005 2,37 7,6 
 

<1 1.2.2016 

Chabičov 11,8 0,005 <0,005 1,03 7,2 
 

1,17 1.2.2016 

Dalov 6,56 0,002 <0,005 0,7 7,59 
 

<1,0 1.2.2016 

Domašov u 

Štbk. 
4,92 0,013 <0,005 1 7,18 

 
0,8 1.2.2016 

Tab. 5 Výsledky rozboru pitné vody [23] 

4.7 Potřeba vody města Šternberk 

Potřeba vody města Šternberk se stanoví podle již zmíněného výpočtu pro potřebu 

pitné vody, který vychází z počtu obyvatel, občanské vybavenosti a charakteru zástavby. 

Pro výpočet vody fakturované domácnostem dodává podklady provozovatel, tedy VHS 

Sitka, která dokládá potřebu vody ve výchozím roce, jak můžeme vidět v následující 

tabulce. 
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Základní parametry: Ozn.: Jednotky 2000 2005 2010 2015 

Počet všech zásobovaných 

obyvatel 

Nz obyvatel 13 992 13 969 13 886 13 623 

Voda vyrobená celkem VVR tis.m
3
/r 1 169 1 238 1 201 1 158 

Voda fakturovaná celkem VFC tis.m
3
/r 899 1 018 989 946 

Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis.m
3
/r 603 719 705 673 

Spec. potř. fakt. vody 

obyvatelstva 

Qs,d l/(os.den) 121 141 160 160 

Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 181 200 218 218 

Spec. potř. vody vyrobené Qs, v l/(os.den) 235 243 251 251 

Průměrná denní potřeba Qp m
3
/d 3 202 3 393 3 298 3 244 

Max. denní potřeba Qd m
3
/d 4 323 4 581 4 841 4 796 

Tab. 6 Potřeba vody z bilance pro města Šternberk ( 2000 - 2015) [23] 

4.8 Rozvoj vodovodu města Šternberk ve výhledovém období 

Ve městě Šternberk je navrženo vybudování tří tlakových pásem ze stávajících 

pěti. Do budoucna by se neměly využívat vodojemy Jesenická, Na Stráni a Depo. Vodojem 

Ořechová bude využit pro akumulaci pro ČS čerpající vodu do III. tlakové pásma. 

Vodojem Tolstého 2 x 350 m³ bude zásobovat I. tlakové pásmo, stejně tak jako nově 

navržený VDJ la 2 x 2 500 m³. Také bude vybudován nový zemní vodojem s řadem DN 

400 délky 1 800 m přes zemní čerpací stanici na hlavní řad DN 300 ze Štěpánova – 

Moravské Huzové. Nový vodojem s označením la bude vodou dodávat do spotřebiště 

novým řadem DN 400 délky 550 m.  

II. tlakové pásmo budou zásobovat dva vodojemy a to hlavní vodojem 

s označením lla 2 x 650 m³, který bude vybudován nad VDJ la. Odtud bude čerpána voda 

s výtlačným řadem DN 200 délky 400 m. Nad Dolním Žlebem ze zdroje Otýlie má být 

navržen druhý vodojem llb 2 x 250 m³. Návrh také obsahuje nový zásobovací řad 

z vodojemu lla DN 250 délky 850 m a v severní části pásma vytvoření propojovacího řadu 

DN 150 délky 600 m. Vodojem 2 x 250 m³ měl být vystavěn v roce 2015.  

Pro III. tlakové pásmo byl navržen nový VDJ III 2 x 150 m³, do kterého bude 

voda čerpána z čerpací stanice Ořechová s výtlačným řadem DN 100 délky 1 000m. Počítá 

se také s vybudováním nové úpravny vody v Moravské Huzové o kapacitě 50 l/s. Měla by 

zásobovat kvalitní pitnou vodou obce Štěpánov, Moravská Huzová, Liboš, Stádlo, Krnov, 
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Březce, Benátky a Šternberk. Nyní se voda dodává bez úpravy. Úprava bude spočívat 

v aeraci na provzdušňovacích věžích a v rámci dávkování plynného chloru. V akumulační 

nádrži 2 x 250 m³ bude voda akumulována a distribuována do spotřebišť dvěma hlavními 

směry. První směr je zastoupen I. tlakovým pásmem do města Šternberk s výtlačným 

řádem DN 300 o čerpací kapacitě 32 l/s. Druhý směr je dán pro ostatní obce pomocí AT 

stanice 3 – 18 l/s a nového řadu PVC DN 150 délky 1 550 m. U obce Liboš bude končit 

výtlačný řad a bude napojen do stávající vodovodní sítě.   

S předpokladem od ÚP pro novou výstavbu v rozvojových plochách, zejména 

„Lhota“ nebo „ U hřbitova“ je naplánováno rozšíření vodovodní sítě v délce 6 500m. Do 

roku 2015 měla být provedena výstavba 3 500 m nového řadu. Podle staří rozvodné sítě se 

přepokládá postupná výměna a rekonstrukce nejporuchovějších řadů [24]. 

5 ZPRACOVÁNÍ PŘÍKLADU STANOVENÍ SPOTŘEBY VODY 

V BYTOVÉM DOMĚ – SBĚR DAT, JEJIJICH ZPRACOVÁNÍ A 

INTERPRETACE 

V další a tím poslední části mé bakalářské práce se budu zabývat zpracováváním a 

stanovením dat spotřeby vody v bytovém domě a také jeho popisem, ve kterém v této době 

bydlím. Zpracování dat spotřeby vody proběhne od začátku zabydlování daného objektu, 

tím pádem od začátku odběru vody až po současnou dobu odběru vody. Dané informace o 

spotřebě pitné vody bytového domu z místního vodovodu budu hodnotit a vyhodnocovat 

v grafických znázorněních.  

5.1 Popis bytového domu 

Objekt se nachází v zastavěné části mezi centrem a okrajem města Šternberk 

známé jako Vinný vrch mezi ulicemi Babická a Pod pivovarem, kde stojí starý opuštěný 

pivovar. Pozemek je velmi dobře situován ke světovým stranám s výborným výhledem na 

celé město Šternberk a nachází se ve funkční zóně určené pro obytnou zástavbu. Je to 

novostavba, která byla započata roku 2006, zkolaudovaná byla roku 2008, kdy stavba 

trvala přesně 22 měsíců. Jedná se o obytný dům s výlučně obytnou funkcí. 

Konstrukční systém stavby tvoří monolitický železobetonový skelet. Sloupy o 

rozměrech 400 x 400 mm jsou v obou směrech v osových vzdálenostech 5000 mm, kdy 
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konstrukční výška je 3060 mm, stropy jsou monolitické železobetonové podepřené 

bodovými sloupy. Objekt tvoří dva dilatační celky. Objekt je založen hloubkově do 

skalního podloží na vetknutých železobetonových pilotech. Výplňové zdivo je 

z keramických bloků Porotherm 24 P+D na MVC. Vnější část obvodového pláště tvoří 100 

mm vrstva pěnového polystyrenu. Výplně otvorů neboli okna a dveře jsou plastová. Okna 

mají izolační dvojsklo. Vzhled a barvy fasády objektu jsou tlumené pastelové přírodního 

vzhledu.  

Architektonické a výtvarné řešení objektu je tvořen byty s terasami, půdorys bytu 

i s terasou vytváří zpravidla tvar písmene L. Terasy, neboli kaskády jsou pro dům 

typickým prvkem a směrem vzhůru celou hmotu domu redukují svým ustupováním. 

Obytné kaskády vytváří pocit komfortu rodinného domu svojí otevřenou terasou. 

Podstatnou výhodou terasy je výhled do okolí při zachování vlastní intimity a nenarušení 

intimity sousedního bytu a terasy. Objekt je tvořený dvěma podzemními podlažími a třemi 

nadzemními podlažími, které jsou rozděleny do tří částí neboli vchodů s označením A, B a 

C. Podlaží jsou propojeny schodišti a výtahy. 

Objekt tvoří 27 bytových jednotek s terasami, balkony či pozemky o velikosti od 

2+kk do 4+kk a 4 bytové jednotky pouze 2+kk a to bez teras, tedy celkem 31 obytných 

bytů. Bytové jednotky se nachází v podlažích 1PP, 1NP, 2NP a 3NP. V posledním neboli 

2PP se nachází společná, ale také oddělená parkovací místa, garáže, sklepy a technické 

místnosti. Kotelna a předávací stanice je umístěna v samotném objektu domu a to v 1PP ve 

vchodě C. Kotelna je osazena dvěma plynovými kotli o celkovém výkonu 330 kW. Plyn je 

rozveden pouze do kotelny a bytové jednotky jsou bez možnosti připojení k plynu [25]. 

5.2 Popis vnitřního vodovodu daného objektu 

Vodovodní přípojka je vedena z ulice Babická, kde se napojuje na stávající 

městský vodovod z materiálu PVC a potrubí DN 80. Jako materiál přípojky bylo použito 

potrubí z PE d 63 mm uložené do 100 mm hutněného pískového lože. Vedení přípojky je 

obnoveno od stávající vodoměrné šachty a ukončeno uvnitř budovy v místnosti pro 

technickou vybavenost. Je uloženo v zeleném pásu podél příjezdové komunikaci 

k bytovému domu. Byla provedena tlaková zkouška potrubí dle technické normy ČSN 73 
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6611 [25]. Před uvedením potrubí do provozu byl dle postupu proveden proplach a 

dezinfekce potrubí.  

Vodovod bytového domu má celkem 32 vodoměrů, kdy 1 centrální vodoměr leží 

před objektem ve vodoměrné šachtě a zapisuje spotřebu pitné vody celého objektu. K této 

vodoměrné šachtě má přístup pouze VHS Sitka s.r.o. Dále zbylých 31 podružných 

vodoměrů jsou uvnitř každého bytu s tzv. výměníkovou stanicí, ke které mají přístup pouze 

majitelé bytu. Z vnitřního vodovodu se využívá voda na topení, toalety, koupelny, 

kuchyně, požární hydranty D25 a také na zalévání rostlin na terase [25]. 

5.3 Sběr dat 

Sběr dat proběhl od roku 2008, kdy byl bytový dům dokončen a začal se pomalu 

obydlovat. Až po začátek roku 2015, kdy byl bytový dům zcela obydlen a nezůstal jediný 

volný byt. Data byla důkladně zapisována v každém započatém roku a to vlastníky bytu, 

kvůli fakturované spotřebě vody. Každý vlastník bytu je povinen zapsat stávající spotřebu 

vody na svém vodoměru, který je připojený na vnitřním vodovodu v bytové jednotce. Data 

uvedená na vodoměru jsou v jednotce m
3
. Jsou uvedeny od začátku odebírání vody při 

koupi bytu až po současnost. Data jsem rozdělil na celkovou spotřebu vody v bytovém 

domě a na spotřebu vody v každém ze třech vchodů zvlášť. Cílem tohoto příkladu bude 

vyhotovit data spotřeby vody za určité období pomocí grafů a popisků. 

5.4 Stanovení spotřeby vody v daném objektu 

Spotřeba vody je množství vody skutečně odebrané z vodovodního zařízení za 

určité časové období. Stanovení spotřeby vody se vypočítá z následujících příkladů, kdy 

vypočítáme potřebu vody, specifickou spotřebu vody, maximální denní spotřebu a 

maximální hodinovou potřebu vody daného objektu. Na jeden den pro jednu osobu bylo 

stanoveno v bytovém domě 230 l/den, což je v tomhle případě velmi vysoká spotřeba, 

jelikož průměrná denní spotřeba se pohybuje okolo 130 l/s. Tahle vysoká hodnota byla 

stanovena díky terasám, na kterých je velké množství zeleně, která potřebuje zalévat. 
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Výpočet potřeby vody: 

Počet obyvatel: bytové jednotky × osoba na jednu bytovou jednotku 

Počet obyvatel: 31 × 3,67 = 113,77 = 114 osob 

Specifická spotřeba vody: 

 Qp = počet obyvatel × litry na osobu za den 

Qp = 114 × 230 = 26 220 l/den 

Maximální denní spotřeba:  

𝑄𝑚 =  𝑄𝑝 ×  𝑘𝑑  

𝑄𝑚 - maximální denní spotřeba 

𝑄𝑝 - specifická spotřeba vody 

𝑘𝑑 - součinitel denní nerovnoměrnosti 

𝑄𝑚 = 26 220 × 1,25 = 32 775 𝑙 

Maximální hodinová spotřeba:  

𝑄ℎ =  𝑄𝑚 𝑥 𝑘ℎ  

𝑄ℎ - maximální hodinová spotřeba 

𝑄𝑚 - maximální denní spotřeba 

𝑘ℎ - součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

Qh = 0,38 × 1,8 = 0,684 l 

[25] 
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Interpretace získaných datObr. 14 Celková množství spotřebované vody bytového domu v m
3
 za 

uplynulých 7 let (2009-2016) 

Obr. 14 nám zobrazuje celkovou spotřebu vody v m³ za posledních 7 let. Můžeme 

vidět, že v roce 2008, kdy byl bytový dům dokončen, byla spotřeba minimální a to pouze 

124 m³ za rok. Postupným odkupem bytů a zabydlováním potřeba vody úměrně začala 

stoupat. Poměrně dlouhou dobu trvalo úplné odkoupení bytů stávajícími majiteli. Spotřeba 

vody tedy rostla pomalým tempem, ne nárazovým skokem. V roce 2015 můžeme vidět 

spotřebu vody, při skoro plně obsazeném bytovém domě s 30 obytnými buňkami. Celková 

spotřeba vody tedy v roce 2015 za uplynulých 7 let akumulačně činí 8.936 m³. 
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Obr. 15 Množství spotřebované vody bytového domu v m
3
 v daném roku (2009-2016) 

Další Obr. 15 nám zobrazuje spotřebu vody v jednotlivých letech od roku 2008 do 

roku 2015 celého bytového domu.  Opět můžeme vidět, že v roce 2008 při ukončení 

stavby, byla spotřeba vody velice nízká a to hlavně z důvodu nezabydlenosti domu. Při 

shrnutí jednotlivých let nejsou skoky v nárůstu až tak razantní. Největší skok ve spotřebě 

vody se odehrál v roce 2013 o 795 m³, kdy poptávka po bytech velice stoupla. Podobný 

skok se vytvořil také mezi rokem 2014 a 2015, kdy spotřeba vzrostla o 666 m³. Z grafu 

můžeme také říct, že při plně obsazeném bytovém domě činí celková spotřeba za rok 2 479 

m³. Samozřejmě spotřeba nemusela růst pouze z důvodu obydlení bytů, ale také zvýšenou 

spotřebou vody za posledních 7 let z důvodu změny technologických trendů a opětovného 

posunutí hygienických nároků. Není tedy jisté, zda celková spotřeba bude již stagnovat, 

nebo opět další rok vzroste.  
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Obr. 16 Celková množství spotřebované vody bytového domu ze vchodu A v m
3
 za uplynulých 7 let 

(2009-2016) 

Naakumulovaná spotřeba vody za posledních 7 let ve vchodu „A“ činí 3.116 m³. 

Z 3 vchodu v bytovém domě, tedy vchod „A“ je se svoji spotřebou na 2. místě, přestože se 

zde nachází nejvíce bytů ze všech a to 11. Skoky ve spotřebě ze začátku opět nebyly moc 

veliké. Spotřeby vody přibylo nejvíce v posledních třech letech. Poslední rok dokonce o 

884 m³. Jak již bylo zmíněno, největší vliv na spotřebu vody měla koupě bytů novými 

majiteli a jejich obydlení, ale i jiné technické, technologické či módní aspekty. Spotřeba 

vody se od prvního roku zvýšila 125krát. Tyto hodnoty můžeme vidět v Obr. 16. 
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Obr. 17 Celková množství spotřebované vody bytového domu ze vchodu B v m
3
 za uplynulých 7 let 

(2009-2016) 

Z Obr. 17 můžeme vyčíst spotřebu vody za uplynulých 7 let ve vchodu „B“. 

Vchod „B“ vykazuje nejvyšší naakumulovanou spotřebu ze všech vchodů, přičemž se 

v něm nachází 10 bytů, tedy o 1 byt méně než ve vchodu „A“. Záleží na velikosti bytů a 

počtu osob v bytech žijících. V prvním roce byla spotřeba vody největší ze všech vchodů, 

dá se tedy přepokládat, že v tomto vchodu při dokončení stavby bylo prodáno nejvíce bytů. 

Opět skok mezi rokem 2014 a 2015 největší, rozdíl je 908 m³. Pokud porovnáme spotřeby 

vchodů „A“ a „B“ jejich vývoj je celkem podobný.  

 

 

 

 

 

99 
248 

432 

727 

1028 

1708 

2361 

3269 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

V
o

d
a 

v
 m

³ 

Rok 

Celková množství spotřebované vody bytového domu ze vchodu 

B v m3 za uplynulých 7 let (2009-2016) 

Spotřeba vody v m³



       Matěj Machala: Zásobování vodou města Šternberk 

 

2016  50   

 

Obr. 18 Celková množství spotřebované vody bytového domu ze vchodu C v m
3
 za uplynulých 7 let 

(2009-2016) 

Poslední vchod „C“ má nejnižší celkovou spotřebu za uplynulých 7 let ze všech. 

V prvním roce v grafu č. 5 můžeme vidět spotřebu nulovou, neboť nebyl prodán ani jeden 

byt. Postupem času se spotřeba začala nabalovat v jako předešlých případech. Opětovně 

největším skokem ve spotřebě byl rok 2015. Ve vchodu „C“ se nachází také 10 bytů jako 

ve vchodu „B“, přesto je rozdíl ve spotřebě velice viditelný. Rozdíl mezi vchody v roce 

2015 se zastavil na 718 m³, což není zrovna rozdíl zanedbatelný. Jak již bylo zmíněno, 

tento rozdíl, může být způsoben velikostí bytů, počtem obyvatel, ale také životním stylem 

obyvatel, nebo rozdílem zda byt má terasu nebo ne, nýbrž na ní se většinou nachází zeleň, 

která také ovlivňuje spotřebu vody bytů. Tyto fakta nám zobrazuje Obr. 18. 
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Obr. 19 Množství spotřebované vody bytového domu ze vchodu A v m
3
 v daném roku (2009-2016) 

Obr. 19 nám ukazuje již spotřebu za každý jednotlivý rok ve vchodu „A“. Znovu 

se nám potvrdila skutečnost o postupném nárůstu spotřeby vody. Skoky se událi v letech 

2013, kdy spotřeba vrostla, naopak v roce 2014 zůstala skoro na stejné hranici. Největší 

spotřeba se zase potvrdila v roce 2015. Potvrzeno bylo také druhé místo v množství 

spotřeby vody pro vchod „A“, přestože se v něm nachází nejvíce bytů.  
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Obr. 20 Množství spotřebované vody bytového domu ze vchodu B v m
3
 v daném roku (2009-2016) 

Rozložení spotřeby vody v jednotlivých letech u vchodu „B“ můžeme vidět 

v Obr. 20. Do roku 2012 byla spotřeba vody na nízké úrovni, první velký skok byl 

zaznamenán v roce 2013 o jednonásobek spotřeby. Jako u předešlého vchodu v roce 2014 

zůstala spotřeba vody skoro neměnná s předešlým rokem, zvýšila se opět v roce 2015 o 

255 m³. Na zvýšenou spotřebu vody, kromě faktorů, které jsme již zmínili, může být taky 

rozrůstání se mladých rodin v bytovém domě.  
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Obr. 21 Množství spotřebované vody bytového domu ze vchodu C v m
3
 v daném roku (2009-2016) 

Vchod „C“ se liší svoji spotřebou vody od ostatních vchodů postupně rostoucí 

spotřebou. V roce 2010 dokonce spotřeba mírně klesla o 19 m³ než v roce předešlém. Do 

roku 2012 byla spotřeba mírná a úměrně rostla od roku 2013 až do dnes. Nemůžeme vidět 

ve spotřebě takové skoky spotřeby vody jako u vchodu „B“ nebo „A“, přestože počet bytů 

je skoro totožný. Můžeme tedy podotknout, že v jednotce „C“ se byty prodávali postupně, 

zatímco v ostatních vchodech nárazově. Stejně tak se nám na Obr. 21 potvrzuje jeho 

nejmenší spotřeba ze všech vchodů.  
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6 ZÁVĚR  

Bakalářská práce se zabývá zásobováním pitnou vodou vybraného města 

Šternberk a jeho vodárenské infrastruktury, která je pro město velmi důležitou složkou. 

Díky rozvoji a údržbě místního vodovodu může město stále fungovat a rozvíjet se, jak v 

průmyslu, tak v počtu obyvatel. Dále se zabývá principy a legislativami ohledně 

zásobování pitnou vodou, které se musí dodržovat pro kvalitní dodání pitné vody ke 

spotřebiteli, i když tomu tak v některých případech není. 

V první části je popsána charakteristika a historie zájmové lokality neboli města 

Šternberk, která se zaměřuje na vývoj města a rozvoj obyvatelstva. Dále práce popisuje 

vývoj zásobování vodou města od jeho počátku a stručného popisu současného zásobování. 

Také se zde zabývá rozvojem vodovodu Olomouckého kraje, v kterém město Šternberk 

leží. Rozvoj vodovodů hraje důležitou roli díky postupným rekonstrukcím různých částí 

vodovodní sítě a hledání nových vodních zdrojů pro posílení vodovodů. 

V druhé části jsou popsány principy a legislativní požadavky pro zásobování 

pitnou vodou, kde práce uvádí důležité požadavky na odběr vody z vodních zdrojů přes 

úpravu a jakost pitné vody až po principy řešení zásobování pitné vody pro obyvatelstvo. 

Tyhle vyhlášky, zákony, směrnice a technické podklady jsou velmi důležité pro kvalitní 

zásobování pitnou vodou a jsou nedílnou součástí vodního hospodářství. Vodní 

hospodářství řeší ochranu a optimální podmínky pro obecné užívání vod a dále řeší 

budování a provozování vodních zdrojů, čistíren odpadních vod a dalších vodovodních a 

kanalizačních sítí. 

V rámci bakalářské práce za účelem zjištění stávajícího stavu zásobování pitnou 

vodou města Šternberk, byl proveden průzkum stavu vodní infrastruktury města. Práce 

popisuje celou cestu vody od jímání až po spotřebitele. Prvním krokem pro zásobování 

vodou je vybrání vhodného vodního zdroje. Město Šternberk využívá tří místní 

podpovrchové zdroje, které mají ve všech případech výbornou jakost pitné vody a nemusí 

se nadále upravovat. Ve všech třech případech se jedná o staré štoly, které se využívají na 

odběr vody pro město Šternberk. Dále práce popisuje vodojemy, do kterých se pomocí 

gravitace nebo čerpání odvádí pitná voda z vodních zdrojů města Šternberk. Město využívá 

čtyři místní vodojemy a dva okolní, které zajišťují hydrodynamický přetlak ve spotřebišti. 

Bylo zde navrhnuto v roce 2015 vybudování tří tlakových pásem ze stávajících pěti, kdy se 
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měly přestat využívat vodojemy Jesenická, Na Stráni a Depo. Rozvoj se po usnesení 

odložil na neurčito a díky tomu se posouvá celkový technologický a technický rozvoj 

vodovodní sítě ve městě Šternberk. 

Je zapotřebí dále pokračovat v rekonstrukci vodovodního potrubí a armatur, které 

se musí postupně v rámci dostupných peněžních zdrojů vyměnit. Tato výměna by se 

neměla zanedbávat, jelikož je velmi důležitá do budoucna pro snížení ztráty úniku vody a 

kvalitu dodávané vody. 

Dále byl v práci proveden průzkum spotřeby pitné vody v bytovém domě č. p. 

2534. Zpracování dat proběhlo odečtem vody na vodoměrných zařízeních v každém z 

jednatřiceti bytů, které jsou všechny obydlené. Sběr dat začíná od doby uvedení budovy do 

provozu až po současnou dobu neboli od roku 2008 až do roku 2016. Na grafech, které 

znázorňují spotřebu vody lze vidět vzrůstající spotřebu vody díky pomalému obydlování 

novostavby. Spotřeba vody je rozdělená podle celkové spotřeby vody a spotřeby vody v 

daném roku. Také práce uvádí spotřebu vody v jednotlivých vchodech, které má budova 

celkem tři. Spotřeba vody bytového domu byla vyčíslena na 230 l/den, což je velmi vysoká 

hodnota, která je stanovena díky terasám, na kterých je velké množství zeleně. Terasy 

obsahují vodovodní kohoutky, z kterých se čerpá voda z vnitřního vodovodu budovy a tedy 

je voda pro zavlažování zeleně pitná a všem naskakuje na vodoměrných zařízeních. V 

tomhle případě to není zapotřebí a pouze se zvyšuje spotřeba pitné vody v bytovém domě, 

jelikož pro jedno zalití jedné terasy se spotřebuje okolo 100 l/den. Samozřejmě záleží na 

počtu rostlin, obsahu květináčů a na počasí, které je v dnešní době velmi teplé a je 

zapotřebí zalévat v letních dnech alespoň jednou denně. Samozřejmě v zimním období tato 

spotřeba pitné vody na zavlažování rostlin klesá, jelikož se vodovodní kohoutek na 

terasách nevyužívá, ale v průměru tvoří spotřeba pitné vody na zavlažování teras značné 

procento spotřeby pitné vody v bytovém domě. 

Pro tyhle zavlažovací účely měla být vybudována v blízkosti bytového domu 

zvláštní studna, která by sloužila na zavlažování zeleně na terasách, kdy by nebylo 

zapotřebí zalévat pitnou vodou a tím nezvyšovat spotřebu daného objektu. Bytový dům má 

kolem sebe mnoho místa na vybudování téhle zásobovací studny pro zavlažování zeleně, 

která však nebyla v projektu navrhnuta, kvůli rychlé realizaci stavby a nedostatečnému 

peněžnímu zdroji, který by se zvýšil z důvodu výstavby studny, čerpadla a rozvodné sítě 
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vodovodu. Je to veliká škoda, jelikož spotřeba vody na zavlažování je velmi vysoká a také 

pro vlastníky bytů i nákladná. 
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Seznam zkratek 

atd. – a tak dále 

BSK5  – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 

CHSKcr – chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 

ČR – Česká republika 

DN – diametre nominal 

Kč – korun českých 

Kčs – korun československých 

max. – maximální 

min. – minimální 

např. – například 

obr. – obrázek 

PE – polyethylen 

PVC – polyvinylchlorid 

Q – průtok 

Sb. – sbírky 

tab. – tabulka 

tis. – tisíc 

VDJ – Vodojem 
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Příloha č. 2 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba vody v m³ 124 615 1125 1871 2860 4644 6457 8936 

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba vody v m³ 124 491 510 746 989 1784 1813 2479 

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba vody v m³ 25 213 404 678 999 1619 2232 3116 

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba vody v m³ 99 248 432 727 1028 1708 2361 3269 

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba vody v m³ 0 154 289 466 833 1317 1864 2551 

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba vody v m³ 25 188 191 274 321 620 613 884 

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba vody v m³ 99 149 184 295 301 680 653 908 

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba vody v m³ 0 154 135 177 367 484 547 687 

 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba vody v m³ 124 615 1125 1871 2860 4644 6457 8936 
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