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1. Úvod 

Voda je nejrozšířenější látkou na Zemi. Je základní podmínkou života a hospodářského i 

civilního vývoje. Patří mezi nejpoužívanější hasicí látky, proto je dobré mít zajištěno 

dostatečné zásobování požární vodou. Pro využití dostatečné zásoby požární vody pro hasební 

zásah se využívá vodních toků, přirozených a umělých nádrží na vodu a k velmi důležitým a 

strategickým zdrojům z hlediska zdolávání mimořádných událostí patří vodovodní potrubí 

distribučních sítí, z kterých je voda odebírána pomocí hydrantů výtokových stojanů či 

plnicích míst. Z toho vyplývá, že distribuční síť pitných vod je používána pro kombinovanou 

potřebu požární a spotřební vody. Toto řešení zásobování vodou při mimořádných událostech 

je předmětem mé bakalářské práce.  

Před započetím řešení dané problematiky zmiňuji historický přehled vývoje vodárenství 

společně s vývojem právní úpravy, kde uvádím nejdůležitější právní předpisy, z kterých se 

v této oblasti dnes vychází. 

V první části práce se věnuji posuzování hydraulické účinnosti distribuční sítě veřejných 

vodovodů u vybrané vodárenské společnosti Havlíčkův Brod, konkrétně v obci Přibyslav. 

Systémem distribuční sítě je hodnocena jako celek. Posuzuji, zda daná vodovodní síť 

vyhovuje požadavkům na kombinovanou potřebu spotřební i požární vody. 

V další části je řešeno navrhování dimenzí vodovodních řadů určených  pro kombinovanou 

potřebu požární a spotřební vody, posuzování vlivu použitého materiálu na tlakové ztráty a 

jsou zde uvedeny technické požadavky na stavbu vodovodů. Uvádím návrh možných opatření 

pro splnění požadavků na kombinovanou potřebu vody z distribuční sítě a zabývám se částí 

nové výstavby rodinných domů v obci Přibyslav, kde je uveden postup návrhu příslušné 

dimenze potrubí nutné pro splnění potřeb požární vody a spotřební vody. Současně je uveden 

výpočet hydrostatického tlaku. 

V kapitole 7 je uvedeno dimenzování měřidel určených pro monitorovací objekty a 

distribuční sítě pitných vod a měřidel určených pro kombinovanou spotřebu (požární a 

spotřební voda) a čisté odběry požární vody. Jsou zde představeny nejpoužívanější druhy 

měřidel, jejich vlastnosti a použití společně s monitorovacími objekty. 

Navrhování výtokových stojanů, odběrných míst, plnících míst a požárních hydrantů 

v závislosti na požadavcích HZS a možnostech distribuční sítě pitných vod je uvedeno v další 

části. Vychází se především z normy ČSN 73 08 73  Požární bezpečnost staveb – zásobování 
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požární vodou. Je uveden způsob navrhování, rozmístění těchto vnějších odběrných míst a 

jiné způsoby řešení v této oblasti. 

Poslední kapitola řeší návrh optimalizace sledování hydraulických procesů a řízení technicko-

operativních dějů v závislosti na akumulacích vody, výkonu úpraven a reálných ztrátách vody 

v distribučních systémech. Tato část práce se zabývá pohledem na síť z jiného hlediska, tj. 

případným zapojením tohoto vodotechnického zařízení do plánů havarijní připravenosti 

vodohospodářského subjektu, případně integrací některých provozních celků do krizového 

plánu kraje a obce, a to především v oblasti součinnosti při zajišťování nouzového zásobování 

vodou.  

Základním předpokladem zvládnutí těchto krizových stavů je dokonalá znalost hydraulických 

parametrů distribuční sítě, použití reálných možností nejen v oblasti klasického provozování, 

ale především za krizových situací s použitím minimálního množství realizované vody v síti. 

Cílem práce je definování vlivu hydraulické účinnosti distribuční sítě pitných vod na řešení 

mimořádné události v důsledku dlouhodobého výpadku hlavního zdroje vody pro spotřebiště 

z provozu, včetně návrhu alternativních řešení náhradního nebo nouzového zásobování pitnou 

vodou při využití znalosti hydraulických parametrů v uzlových bodech. 
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2. Rešerše literatury 

KROČOVÁ, Š. Provozování distribučních sítí pitných vod. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2004. 84 s. ISBN 80-248-0606-1.  

V této publikaci jsou popsány rizikové faktory při stavbě distribučních systémů pitných vod, a 

také rizikové faktory při jímání a distribuci vod. V závěrečných kapitolách se zabývá vazbami 

distribučních systémů rozvodů pitných vod na požární problematiku, vlivem snižování ztrát 

vody na redimenzaci vodovodní sítě a řešení krizových situací ve vodním hospodářství.  

GRÜNWALD, A. A KOLEKTIV. Vodárenství. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 1998. 

ISBN 80-902460-7-9. 

V této knize se dočteme o stavu a vývoji zásobování v ČR, také jsou zmíněny metodické 

podklady pro rozhodování o koncepci řešení. Dále se dočteme o výpočtech potřeby vody, 

využití zdrojů vody, jejich akumulacích a o rozvodu a dopravě vody. 

KROČOVÁ, Š. Havárie a řízení vodního hospodářství. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1246-0. 

Tato publikace je zaměřena na výstavbu distribučních systémů pitných vod. Jsou zde 

rozebírány jednotlivé části vodovodní sítě. Také je zde řešena problematika ztrát vody, 

způsobu měření, druhů měřidel a monitorovacích zón. V posledních dvou kapitolách je 

uvedeno požární zabezpečení měst a obcí, jejich krizová řízení a legislativní opora procesů. 

 

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

Zákon udává podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, podmínky na ochranu 

podzemních i povrchových zdrojů vody. Vymezuje právní vztahy k povrchovým a 

podzemním vodám.  

 

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

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje vztahy a povinnosti při provozu a výstavbě vodovodů a kanalizací. Zákon 

říká, že vlastník vodovodu i provozovatel vodovodu jsou povinni umožnit přístup k vodovodu 

a umožnit bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru 
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3. Historický vývoj vodárenství  

Opatřit si dobrou vodu bylo vždy jednou z prvních starostí člověka při zakládání sídlišť a tak 

je tomu i dnes. Rostoucímu obyvatelstvu již často nestačily často prameny v blízkém okolí a 

bylo nutno dopravovat vodu ze vzdálenějších míst. Historický vývoj vodárenství je spojen s 

tvořivou lidskou prací a tvůrčím duchem, který dovedl navrhnout a uskutečnit projekty, 

kterým se dodnes obdivujeme. Úctu si zaslouží již svým provedením, které vzhledem k 

tehdejším pomůckám byly významnými technickými díly. 

Z doby kolem roku 5000 př. n. l. pocházejí zbytky vodovodu ze sumerské kultury. V Indii 

byla města s rozvedenou vodou již v roce 2500 př. n. l. Obyvatelé starověkých měst v oblasti 

kolem Středozemního moře mě1i vždy nouzi o dobrou pitnou vodu. Není proto divu, že právě 

tam vznikají první vodovody. Data jejich stavby jsou ovšem přibližná, chybějí většinou 

spolehlivé podklady. 

Kolem roku 1000 př. n. l. se v Egyptě, Sýrii a Palestině stavějí první zděné vodovody, vysoké 

stavby podobné mostům. Voda tekla ze vzdálených hor zděnými žlaby nebo trubkami z 

pálené hlíny. Stavby prováděli podle plánů otroci; byly zřízeny asi za vlády Šalamounovy v 

Tyru a Jeruzalémě. 

Asi v roce 500 př. n. l. vznikají vodovody v Babylónii a Malé Asii, z roku 331 př. n. l. 

pochází první Římský vodovod. Během let, zvláště za doby císařů, byly postaveny další, 

takže v roce 535 tam bylo 14 vodovodů s dodávkou 2,1 mil. m3 denně, tj. 18001/ob. Stavby 

byly prováděny také v ostatních zemích rozsáhlé říše a mnoho jich je dosud v provozu ve 

Francii, Španělsku, Dalmácii. 

Nejzajímavější je vodovod města Pergamonu v Malé Asii, asi z roku 200 př. n. l. Mě1 tři 

rovnoběžné, od sebe oddělené řady světlosti 190 a bronzové shybky, uložené v kamenných 

deskách. Nejvyšší tlak byl asi 16 kg/cm2. [8] 

Do odlehlých míst pouští, kde se člověk z neznámých důvodů usadil, nebylo možno vodu 

odnikud přivádět a byla hledána pod zemí. První artéské studny byly prý zřízeny už kolem 

roku 2000 př. n. l. v oasách Gharb, Dehl a jinde. Není známo, zda byly kopané či vrtané, ale 

byly velmi hluboké. Spolehlivé zprávy pocházejí z roku 550 od Olympiada z Alexandrie, 

který píše o studních až 500 loket hlubokých, z kterých se rozlévala voda potokem po oázách. 

Po rozpadnutí římské říše nastal ve stavbě vodovodů dlouhotrvající úpadek. Dosavadní díla 

postupem doby zpustla v důsledku špatného udržování. Teprve rozvoj měst ve středověku si 
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vynutil zlepšení zásobování vodou. První gravitační vodovod byl nalezen na počátku  13. 

století v Londýně a je provedený z olověných trub 6". 

V Praze byly sice vodovody již ve 13. století na Vyšehradě a pražském hradě, ale teprve roku 

1348 vzniká „První veřejný vodovod gravitační“, který dodával vodu dřevěnými troubami do 

kašen. 

Po roce 1410 vznikají první vodárny ve střední Evropě, hnané vodními koly: roku 1412 v 

Augsburku, 1416 v Brně a 1431 staroměstská vodárna v Praze, která byla svým technickým 

zařízením první tohoto druhu v Evropě. 

Voda se čerpala vodními koly do nádrží v dosud zachovaných vodárenských věžích (roku 

1495 Šítovská, r. 1536 Novomlýnská, r. 1562 Petržílkovská). Odtud se vedla gravitací 

dřevěnými a místy mramorovanými troubami do kašen, většinou umělecky provedených 

(Krocínova kašna), umístěných na náměstích nebo nádvořích domů. Také ostatní města 

zřizovala vodovody: roku 1532 Plzeň, České Budějovice a Mělník, který podle nedoložených 

zpráv měl patrně vodovod dříve než Praha. 

Později „Provedený vodovod Pražského hradu“ (za Rudolfa II.) měl již trouby z pálené hlíny, 

uvnitř polévané, a uzávěry (kohouty) bronzové. Z té doby pochází také Rudolfova studna - 66 

m hluboká a Rudolfova štola, přivádějící vodu z Vltavy do Královské obory. 

Rozvod a veškeré vodárenské zařízení prováděli mlynářští tesaři čili sekerníci a vodáci, 

zabývající se stavbou mlýnů a vodních děl. Vynikajícími znalci vodárenství byli v 16. století 

rybníkáři Štepánek z Netolic a proslulý rožmberský stavitel Jakub Krčín z Jelčan, dále pražští 

mlynáři, kteří sami navrhovali plány vodovodů a čerpadel. 

Také v cizině vznikají zajímavé práce technické, například roku 1563 velké zařízení s 

kývavými žlaby z řeky Tajo do Alcazaru ve Španělsku. V roce 1600 byla postavena kašna ve 

Valdštejnské zahradě, původně Lobkovická. Po této době nastává až do roku 1648 úpadek, 

zaviněný d1ouhými válkami, z kterého se země jen velmi zvolna zvedá. 

V Rusku se provádí velký vodovod v Moskvě kolem roku 1750, v Paříži se staví roku 1782 

parní vodárna, 1821 je dán do provozu první pískový filtr v Glasgowě. 

V roce 1854 byla dána do provozu Žofínská vodárna v Praze a postupně další na předměstích. 

V roce 1914 zahájila provoz káranská vodárna, r. 1929 podolská. [8] 

Velkým problémem ve středověku byl nejen nedostatek pitné vody, ale i nedostatek vody pro 

hašení požárů. Tento problém byl ještě více umocněn strukturou vesnic a měst, kdy na velmi 
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malé ploše tísněné hradbami, byly postaveny domy z dřevěných trámů pokryté doškami. 

Potom stačil pouze malý impuls, úmysl, nedopatření či přírodní živel a vzplálo celé město. 

V prvopočátcích bylo zařízení k hašení velmi prosté. Vodní koše, vědra, háky, plechové 

lucerny. Později k nim přibyly přenosné kovové stříkačky, vodní sudy, žebřík, páčecí 

sochory, povozy na přepravu vody v sudech a neustále se přicházelo s novými prostředky a 

zlepšováky na zdolávání požáru. Trvalým nevyřešeným problémem však zůstával nedostatek 

vody na hašení. Ten byl v podstatě odstraněn teprve koncem 19. století, kdy se ve větších 

městech začínají zprovozňovat první hydrantové sítě. Ve většině případů je však z hlediska 

požární bezpečnosti limitujícím faktorem kapacita prameniště. V druhé polovině 18. století 

začal stát vydávat požární předpisy a řády. Zpřísnila se požární prevence a také se zlepšila 

protipožární ochrana. [7] 
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4. Stručný p řehled právní úpravy 

Nahlédneme-li do historie, byla nejdříve právně zabezpečena ochrana vody před úmyslným 

znečištěním, a to při vzniku velkých měst. Dlouhou dobu zde nebyla jednotná právní úprava, 

až roku 1869 byl vydán 1. rámcový vodní zákon Rakousko Uherský. Zanedlouho roku 1870 

byl vydán 1. český vodní zákon, 1. moravský vodní zákon a 1. slezský vodní zákon. Takřka 

po 96 letech praxe a zkušeností je vydán zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, jeho 

prováděcí směrnice č. 50/1979 Sb. a vodní zákon č. 138/1973 Sb., které daly předpoklady, 

abychom mohli aplikovat dnešní zákony EU a zkvalitnili tak pitnou vodu. [7] 

Po přijetí těchto předpisů došlo zcela prokazatelně k zastavení znečišťování podzemních vod. 

Jejími a dnes aplikovanými nástupci na úseku distribuce, úpravy, jímaní a kvality pitných vod 

jsou tři základní legislativní normy. Zákon o vodách (vodní zákon) č. 254/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tato nová právní úprava byla vyvolána především potřebou uvést právní předpisy oboru 

vodovodu a kanalizací do právního řádu a potřebou reagovat na transformační proces. 

Současně byla do právního řádu zavedena ustanovení všech příslušných směrnic Evropských 

společenství. 

Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 

Účelem je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání 

vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit 

podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních 

děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k 

ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.  

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a 

právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a 

stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. [12] 
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Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

• práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory 

veřejného zdraví, 

• soustavu  orgánů  ochrany  veřejného  zdraví, jejich  působnost a pravomoc, 

• úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku  z hlediska   

dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí. 

Je mimořádně důležitým prvkem na úseku vodního hospodářství zabývající se jedním z jeho 

výsledných produktů – pitnou vodou. Tato legislativní norma kodifikuje § 3 hygienické 

požadavky na vodu, v § 4 stanovuje povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky 

dodávané pitné vody a v § 5 taxativně stanoví povinnosti, které musí splňovat požadovaný 

výrobek přicházející do styku s pitnou vodou. Jsou v ní prostřednictvím vyhlášek stanoveny 

hygienické limity a současně stanoveny nejvyšší mezní hodnoty a doporučené hodnoty. [7] 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a 

kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních 

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku.  

V historii vodárenství byly dosud všechny činnosti na úseku provozování vodovodů upraveny 

vyhláškami, vládními nařízeními, směrnicemi, státními nebo odborovými normami. Nyní 

z definice zákona vzniká provozovatelům vodárenských systémů a subjektům využívajících 

služeb veřejných vodovodů řada práv a povinností jako: 

• odborná kvalifikace k provozování  

• plánování rozvoje vodovodů a kanalizací 

• zpracování přesné majetkové evidence 

• definování obecných technických požadavků na výstavbu vodovodů a kanalizací a 

především na jakost vody 

• zcela nové definice a rozsah ochranných pásem vodovodních a kanalizačních řádů 

• ochrana spotřebitele 

Mimo výše uvedených závazných činností a metod dochází v rámci výroby a distribuce 

k důležité změně. Provozovatel odpovídá za kvalitu vody přímo u odběratele, a ne jako dříve 

jen na veřejné části vodovodní přípojky. Tato okolnost bude nutit vodárenské společnosti 
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k řadě opatření především v kvalitativních parametrech, aby mohla stanovenou normu 

dodržet. Bude však nutno provést důkladnou analýzu používání vhodných materiálů 

k převádění pitné vody, dimenzí řádů a nalezení vhodného kompromisu mezi hydraulickými 

parametry distribuční sítě a požárními potřebami hasičských záchranných sborů. 

Mimořádný význam z hlediska provozovatele vodovodních systémů má prováděcí vyhláška č. 

428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví technické parametry 

jednotlivých činností. [4] 

Z dikce zákona [12] vyplývá, že některá jeho ustanovení se váží i k Hasičskému záchrannému 

sboru České republiky (dále jen HZS ČR“) jako k odběrateli povrchových i podzemních vod 

pro účely hašení požárů. 

Aby byla zabezpečena ochrana vodních zdrojů využívaných pro zásobování pitnou vodou, 

stanovují vodoprávní úřady formou rozhodnutí v souladu s vodním zákonem [12] ochranná 

pásma I. a II. stupně. Jsou to vymezená území v terénu, kde platí zvláštní režim z důvodu 

zabezpečení kvality podzemní a povrchové vody.  

Pro HZS ČR a jednotky PO to tedy znamená, že by v rámci své územní působnosti měly: 

• být informovány se zřízenými ochrannými pásmy.  

• být seznámeny s podmínkami zakotvenými v rozhodnutích o zřízení ochranných 

pásem. 

• dodržovat podmínky stanovené v rozhodnutích o zřízení ochranných pásem. 

Návaznosti k požárním předpisům 

V souladu s ustanovením § 27 zákona o PO vydávají kraje v přenesené působnosti v podobě 

nařízení kraje podmínky k zabezpečení zdrojů vody pro hašení. Rozsah dokumentace kraje 

k zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů upravuje nařízení vlády tato dokumentace má 

obsahovat: 

• určení zdrojů vody pro hašení požárů 

• podmínky jejich trvalé použitelnosti 

• podmínky pro dostupnost a pro odběr vody 

• způsob zabezpečení stanovených podmínek 

Dále uvádím některé další neméně důležité právní předpisy, které doplňují a podporují výše 

zmíněnou právní úpravu. [15] 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Nahradil zák. č. 50/1976 Sb., který platil 16 let. Zavádí spoustu nových a revolučních prvků. 

Část 1. – definovány základní pojmy  

Část 2. – určuje orgány, které můžou vydávat různá stanoviska a rozhodnutí 

Část 3. – zabývá se územním plánováním §18 – 102  

Část 4. – stavební řád (stavby, terénní úpravy a udržovací práce......) 

Část 5. – společná ustanovení 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 241/2006 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Jedná se o přehled nejdůležitějších právních norem, které je nutné neustále sledovat, jelikož 

v posledních letech dochází k jejich častým změnám a novelám. To je způsobeno především 

vstupem do EU a sjednocením s její právní úpravou, dále rychlým vývojem techniky a 

dalšími aspekty dnešní doby. 
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5. Posuzování hydraulické ú činnosti distribu ční sítě 
veřejných vodovod ů 

Pro posouzení skutečné účinnosti vodovodní sítě je zapotřebí znát technické možnosti 

především přiteklého množství vody do prostoru a odběru v daném čase. Tuto potřebu 

umožňuje dimenze potrubí, tlakové ztráty a technický stav sítě. [12] 

Typické schéma zásobování pitnou vodou: 

• zdroj a jímání surové vody 

• doprava vody od zdroje k úpravně 

• úpravna vody 

• doprava vody z úpravny k vodojemu 

• akumulační vodojem 

• zásobovací řad 

• rozvodná síť 

Pro posouzení hydraulické účinnosti distribuční sítě veřejných vodovodů jsem si vybral 

vodárenskou společnost kraje Vysočina, která sídlí v Havlíčkově Brodě, jejíž název je 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. a jako posuzovanou oblast, kterou zásobí 

vodárenská společnost Havlíčkův Brod, jsem si vybral Přibyslav, což je obec s rozšířenou 

působností. [14] 

Hlavní provozovatelé 

Nejvýznamnější provozovatelé vodovodů v kraji Vysočina jsou: 

• Vodárenská akciová společnost a. s. s divizemi Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou 

• Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. 

• Vodak Humpolec spol. s r. o. [16] 

5.1 Hlavní zdroje vody 

• Skupinový vodovod Želivka – Podmoklany zásobuje podstatnou část ÚC Havlíčkův Brod. 

Zdroji vody jsou vodárenská soustava Želivka a rozsáhlá oblast zdrojů podzemních vod, 

situovaná severovýchodně od Chotěboře. Z vodovodu jsou zásobena všechna města a další 

obce Havlíčkobrodska. 

• Skupinový vodovod Golčův Jeníkov – Čáslav, který zásobuje severní okraj ÚC Havlíčkův 

Brod a přilehlé části kraje Pardubického a Středočeského. Zdroje vody pro skupinový 
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vodovod se nacházejí severně od města Chotěboř a jsou propojeny se zdroji pro SV Želivka 

– Podmoklany. Vodou ze SV je zásoben zejména Golčův Jeníkov, Vilémov, další obce v 

oblasti a město Čáslav na území kraje Středočeského. 

Město Havlíčkův Brod (410 - 475 m.n.m.) je zásobeno pitnou vodou z veřejného vodovodu, 

který je napojen na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Hlavním zdrojem pitné vody 

tohoto skupinového vodovodu jsou podzemní zdroje. Jímacím zařízením jsou štoly, vrty, 

zářezy a studny. 

Soustavou svodných řadů jsou podzemní zdroje skupinového vodovodu soustředěny do místa 

čerpací stanice Podmoklany (akumulace 700 m3). Při tomto soustředění jsou dále využívány 

čerpací stanice Kladruby s akumulací 50 m3, VDJ Kladruby 250 m3 a přečerpávací stanice 

Podmoklany s akumulací 2 x 250 m3. Z čerpací stanice Podmoklany je voda čerpána do 

zemního VDJ Homole 3 x 900 a 2 x 1000 m3. Vodojem Homole slouží pro přímé zásobování 

Chotěboře. Dalším zdrojem pitné vody pro město Havlíčkův Brod je ÚV Želivka. Ten přivádí 

do Havlíčkova Brodu 60 l/s. [9] 

 

5.2 Charakteristika obce a její distribu ční síť 

Město Přibyslav leží na jihovýchod od Havlíčkova Brodu, obcí protéká řeka Sázava. Město 

má místní části Česká Jablonná, Dobrá, Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí, Přibyslav, Ronov nad 

Sázavou a Utín. [16] 

      Tabulka 1 Demografický vývoj             Tabulka 2 Potřeba vody z bilance 

5.2.1 Popis sou časného zásobování vodou 

Místní (městská) část Přibyslav (446 - 509 m.n.m.) je zásobeno pitnou vodou z veřejného 

vodovodu, kterou zajišťují místní zdroje SV Želivka - Podmoklany. Původním zdrojem pitné 

vody je Stará studna v údolí bezejmenného potoka v místní části Přibyslavi zvané 

„Holzmanův žlab“ (vydatnost 0,68 l/s), posílená zářezy Bořil (vydatnost 2,2 l/s). Kvalita této 
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vody není zcela vyhovující, většinu roku jsou překračovány limity dusičnanů, kvůli kterým je 

tento zdroj někdy odstaven. Dalšími zdroji jsou zářezy „Staré prameniště“  (celková vydatnost 

0,5 - 3 l/s) a infiltrace z rybníka Rejholec (vydatnost 1,72 l/s), oba s proměnlivou kvalitou 

vody. Voda z těchto zdrojů stéká do VDJ Přibyslav I. 120 m3 a do VDJ Přibyslav II..150 m3, 

z obou vodojemů je voda gravitačně dopravována do spotřebiště. Přes rozvodnou síť 

Přibyslav je zásobována městská část Dobrá, od roku 1997 i osada Keřkov a od roku 2003 

městské části Poříčí a Ronov n. Sázavou. Město Přibyslav je také napojeno novým 

přivaděčem na SV Želivka - Podmoklany, kde byl vybudován nový vodojem Přibyslav III. 

500 m3. Dále je navrženo rozšíření rozvodné sítě pro novou výstavbu RD v lokalitě "Pod 

bramborárnou" v celkové délce cca 900 m, včetně 41 ks přípojek. Provoz vodovodu je řízen 

centrálním dispečinkem. Uvádím obr. 1, který znázorňuje výše popsané zásobování vodou. 

 

 

Obr. 1 Průtokové a provozní schéma vodovodu Přibyslav – Dobrá – Keřkov  
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Místní (městská) část Dobrá (464 - 488 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený 

na vodovodní síť Přibyslavi. Provozovatelem místního i skupinového vodovodu je VaK 

Havlíčkův Brod, a.s. 

Místní (městská) část Hřiště (527 - 562 m.n.m.) je zásobena užitkovou vodou z veřejného 

vodovodu. První vodovod byl vybudován v roce 1918. Zdrojem byla studna, z které voda 

tekla do vodojemu. Později byl vybudován větší vodojem, do kterého byla svedena další 

studna a také stávající vodojem. Na nový vodojem byla připojena i studna z Ronova nad 

Sázavou, z které se do vodojemu čerpá.  

Místní (městská) část Poříčí (450 - 483 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený 

na SV Želivka - Podmoklany. Provozovatelem místního i skupinového vodovodu je VaK 

Havlíčkův Brod, a.s. 

Místní (městská) část Ronov nad Sázavou (452 - 492 m.n.m.) je napojen na SV Želivka - 

Podmoklany. Provozovatelem místního i skupinového vodovodu je VaK Havlíčkův Brod, a.s. 

Místní (městská) část Utín (466 - 492 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, 

zásobovaný gravitačně z VDJ Utín 1x30 m3 (510,30 / 508,10 m.n.m.). Vodojem je plněn 

přívodním řadem, napojeným na přívodní řad Přibyslav - Pribina Hesov, zdrojem vody jsou 

stávající zdroje vodovodu Přibyslav (viz obec Přibyslav). Provozovatelem vodovodu je VaK 

Havlíčkův Brod, a.s. [9] 

5.2.2 Stručný popis vodovodu  

Základním cílem vodovodu je zajistit dodávku pitné vody do vodovodu Přibyslav 

s vytvořením vyššího tlakového pásma. Zdrojem pitné vody je přivaděč Havlíčkův Brod - 

Chotěboř a stávající prameniště, tj. staré zářezy a infiltrace Rejholec. 

Staré zářezy  

Se nacházejí v údolíčku severně od Přibyslavi a jsou tvořeny soustavou drenů průměr 100 mm 

délka 306 m z poloděrované kameniny a průměr 110 mm délka 109 m z PVC svedené do 

pramenní jímky. Prameniště je vymezeno a označeno tabulemi na ocelových sloupcích a tvoří 

zároveň pásmo hygienické ochrany I. stupně a je oseto travou (celková vydatnost 0,5 - 3 l/s). 

Infiltrace Rejholec 

Infiltrace Rejholec je tvořena umělými, štěrkovými kazetami na břehu rybníka Rejholec. 

Nátokový břeh je kryt filtrační plachetkou. Voda z kazety je jímána zářezem z poloděrované 
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kameniny DN 150 a svedena do pramenní jímky. Odtud je proveden svodný řad PVC 160 do 

pramenní jímky na starém prameništi (vydatnost 1,72 l/s). 

Nádrž má objem 63 000 m3, kóta hráze 537,5 m n. m. zatopená plocha 6,5 ha, průměrná 

hloubka 1 m. Ve vzdálenosti cca 50 m od břehové hrany rybníka je vyhlášeno a označeno 

cedulemi pásmo hygienické ochrany I. stupně 

Přívodní řad Pohled - Přibyslav 

Přívodní řad se napojuje na konec stávajícího přivaděče Český Dvůr - Břevnice - Pohled DN 

300 cementovaná ocel a DN 300 LT Pont a Mousson (tvárná litina, cementovaná) u sv. Anny 

u Pohledu. Odtud je provedena odbočka z PVC 110 a přívod do vodojemu Pohled. Přívodní 

řad je z LT 250 PaM v délce 4 535 m a LT 200 PaM dl. 3684 m. Před silnicí Stříbrné Hory -

Krátká Ves je vysazena odbočka se šoupětem DN 100 a provedeno přívodní potrubí DN 110 

PVC v délce 43 m do nově vybudované armaturní šachty, která bude vybavena technologií, 

jež je součástí akce „Vodovod Stříbrné Hory“. Za odbočkou je osazeno na přivaděči sekční 

šoupě DN 300 se zemní soupravou. Řad je v Přibyslavi přiveden ke starému vodojemu 2 x 60 

m3 a vodojem byl krátkým potrubím připojen. Odtud je veden v souběhu s ostatními 

potrubími a odpadem do nového vodojemu pro vyšší tlakové pásmo. Mezi starým vodojemem 

a novým je vedeno propojovací potrubí DN 225 PVC. Do nového vodojemu je přivedena 

voda ze stávajícího prameniště potrubím DN 110 PVC v délce 135 m. Na odbočce ze 

stávajícího přivaděče z prameniště jsou pro oba směry osazena šoupata. Mezi starými 

vodojemy byly provedeny propoje tak, aby je bylo možné užívat jako samostatné nádrže. [9] 

Vodojem Přibyslav  

Vodojem vyššího tlakového pásma má obsah 2 x 250 m3 a laminátovou vložku. 

Kóta max. hladiny je  529,82 m n.m. 

Kóta dna  526,52 m n.m.  

Na přítoku z přivaděče je osazen elektrouzávěr, společné měření tlaku a průtoku, před každou 

nádrží ruční uzavírací šoupě. Na přítoku z prameniště je osazen ruční uzávěr, elektrouzávěr a 

měření přítoku. Vodojem je napojen na vyšší tlakové pásmo zásobním řadem DN 160 PVC 

v délce 1515 m. V síti byly na několika místech pro vytvoření vyššího tlakového pásma  

provedeny propoje z PVC 110 v celkové délce 33 m. Mezi řady je vloženo šoupě. Na 

zásobním řadu je osazeno měření průtoku. Voda ve vodojemu je chlorována v závislosti na 

přítoku zařízením JESCO-MAGDOS. 
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Vodojemy nižšího tlakového pásma mají objem 2 x 60 m3 a 1x 150 m3  

Kóta maximální hladiny je 520,33 m n. m. 

Kóta dna je                         516,63 m n. m. 

Před vodojemy je v armaturní šachtě umístěn vodoměr pro měření spotřeby nižšího tlakového 

pásma. 

Rozvodné řady Přibyslav 

Voda ze starých vodojemů je vedena řadem DN 200 eternit do obce. Zde je rozvedena 

soustavou řadu okruhové sítě k jednotlivým nemovitostem. Řady se stávají z různého profilu 

a materiálu. 

V nejnižších a nejvyšších místech řadů jsou osazeny hydranty jako kalníky a vzdušníky. 

Z nového vodojemu je zásobní řad 160 PVC přiveden na okraj obce ke hřbitovu a v rozvodné 

síti je provedení místních propojů a uzávěrů vyčleněno vyšší tlakové pásmo. [9] 

5.3 Posouzení zásobování požární vodou 

V tabulce 1 a 2 jsou uvedeny hodnoty a množství vody, která je k dispozici pro použití jako 

požární voda. Hodnoty v uzlových bodech a vlastnosti sítě při odběru z hydrantu či více 

hydrantů najednou se mi nepodařilo od vodárenské společnosti získat. Bohužel tyto užitečné 

informace nemá ani HZS kraje Vysočina. Mohlo by se tak předejít možným haváriím na 

distribuční síti či jiným komplikacím. 

U hydrantů jsou uvedeny pouze průtoky, tlaky, které jsem získal na územním odboru 

Havlíčkův Brod. V příloze č. 2 uvádím rozmístění hydrantů v obci a současně strukturu 

distribuční sítě. Uvedené hydranty jsou hydranty vytypované, které by měly splňovat 

podmínky HZS. Na těchto hydrantech se dělají revize, ze kterých se zpracuje zápis do 

protokolu viz. tab. 1 Hydrantová síť. 

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:  

Tabulka 3 Hydrantová síť:  

 Hydrostatický 
tlak  (MPa)  

Hydrodynamický 
tlak  (MPa)  

Průtok  
Q (l/s)  

H 1-Nerudova čp. 663  0,42  0,36  3,11  
H 2-Tyršova čp. 228  0,30 0,28  2,74 
H 3-Wolkerova čp. 616  0,36  0,32  2,93  
H 4-Tržiště čp. 241  0,32  0,28  2,74  
H 5-Náměstí čp. 50  0,38 0,32  2,93  
H 6-Příkopy čp. 549  0,28 0,18  2,20  
H 7-U nové pož.zbrojnice  0,44  0,38  3,20  
H 8-Zahradní (u bytovek)  0,32  0,28  2,74 
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Tabulka 4 Rybníky:    

Název  
   

Vydatnost  Poloha  Příjezdy  

Doberák  5 087 m3  směr Dobrá-od Přibyslavi  za značkou Dobrá odbočit 
doprava-před mlýnem  

Pumpertajch  6 409 m3 směr Hřiště-od Přibyslavi  před Jáchymovou zahradou 
odbočit doleva  

Brigádník  7 708 m3  za Lesním družstvem obcí  kolem LDO,nad koupalištěm 
odbočit vlevo  

Žabka  19 271 m3  směr Hesov-od Přibyslavi  před Hesovem(směr 
Keřkov) odbočit vpravo 

Město má uvedeny i požární nádrže, ale nemá u nich uvedeny vypovídající parametry, a tedy 

mi přišlo zbytečné tyto neúplné údaje uvádět. 

Hodnoty průtoku v tabulce 1 jsou poněkud nízké, tuto nesrovnalost jsem se snažil zjistit u 

vodárenské společnosti Havlíčkův Brod, která revize provádí a odpovědi se mi dostalo až u 

výrobce používaného měřidla k těmto revizím. Norma uvádí minimální průtok 4 l/s, přičemž 

této hodnotě neodpovídá ani jeden údaj.  

Měření se provádí tak, že se na hydrant upevní hydrantový nástavec, k němu se připojí 

redukce na hadici C 52 společně s cca 2 m dlouhou hadicí a uzavíratelnou  proudnicí, na 

hadici je napojen tlakoměr. Otevře se hydrant a zároveň i proudnice, voda se nechá proudit, 

aby se tlak ustálil a z tlakoměru se odečte hodnota hydrodynamického tlaku. Poté se 

proudnice zavře, opět se počká na ustálení tlaku a odečte se hydrostatický tlak. K přístroji je 

dána převodní tabulka (viz. příloha 6), z  které se podle naměřených hodnot 

hydrodynamického tlaku odečte průtočné množství. Po konzultaci s výrobcem jsem zjistil, že 

uvedený přístroj je určen k měření vnitřních hydrantů, ale venkovních jen pokud nás zajímá, 

zda budou parametry splňovat hodnoty na připojení hadice C 52 s proudnicí. Touto metodou, 

ovšem nezjistíme, jaká bude vydatnost hydrantu v l/s, připojíme-li na něj 1 nebo 2 hadice typu 

B 75.  

Pokud by se měřily hydranty pomocí hadic B 75 a vhodnými měřidly (např. příloha 4 a 5), 

byly by naměřené údaje mnohem účelnější a dalo by se jednoznačně říci, zda vyhovují či ne. 

Pro hasiče je důležité vědět, jak rychle je schopen daný hydrant naplnit CAS, a to bohužel 

z hodnot uvedených v tab. 1 nezjistíme. Lze tedy říci, že způsob měření podzemních, 

nadzemních hydrantů vodárenskou společností Havlíčkův Brod je nevyhovující. 
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6. Navrhování dimenzí vodovodních řadů určených  pro 
kombinovanou pot řebu 

Dimenzování distribučních systémů pitných vod patří vždy k nejdůležitějším činnostem 

projekčních týmů zabývajících se výstavbou nových vodovodů nebo jejich rekonstrukcí. 

Vodovodní síť se navrhuje na výpočtové průtokové množství, které se směrem průtoku 

zmenšuje. Jeho velikost závisí na vzájemné poloze vodního zdroje a spotřebiště. Potrubí 

vodovodní sítě musí zaručit nejen dodávku potřebného vypočteného množství vody, ale 

současně v době největšího odběru ze sítě musí mít voda v potrubí v každém místě potřebný 

tlak. Dobu a největší odběry v průběhu dne vidíme z grafu č. 1. Minimální hydrodynamický 

tlak vody je dán vyhláškou 428/2001 Sb. – technickými požadavky na stavbu vodovodů. 

Příloha 7 

 

Graf 1 Přítok a odtok VDJ Přibyslav v l/s během dne 

Z hlediska rozvodu vody za požáru by bylo nehospodárné navrhovat vodovodní síť na 

maximální hodinové množství zvětšené o potřebu požární vody. Proto se při návrhu postupuje 

tak, aby bylo zajištěno požadované množství  požární vody o potřebném hydrodynamickém 

tlaku a současně nezbytné množství spotřební vody. Pro dané účely nejlépe vyhovuje 

okruhová síť. K osamoceným objektům je možno vést i větvené řady v min.  DN 80 mm. U 
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průmyslových vodovodů dodávajících jak vodu požární, tak i pitnou, užitkovou a 

průmyslovou,  musí vodovod v případě požáru dodávat nejen předepsané množství požární 

vody, ale i průměrné hodinové množství průmyslové vody. 

Při hospodárném návrhu vodovodní sítě je třeba respektovat zásadní rozdíl mezi sítí větvenou  

a okruhovou, který spočívá v tom, že u větvené sítě jsou známa jednoznačná průtočná 

množství v jednotlivých úsecích sítě, kdežto u okruhové sítě jsme odkázáni na odhad 

průtočných množství v jednotlivých úsecích a jejich postupné vyrovnání. K snížení dané 

negace je vhodné v současné době využít matematické modelování, které eliminuje 

nepřesnosti výpočtu nebo odhadu na minimum. 

V důsledku výrazného poklesu množství realizované vody ve vodovodní síti většiny měst a 

obcí vzniká v současné době problém optimalizace stávajících dimenzí potrubí tak, aby byly 

schopny zajistit dostatečné požadované množství požární vody a vyrovnat se s kvalitou vody 

v důsledku snížené rychlosti jejího proudění v trubních řadech. Při snížení rychlosti proudění 

vody, v krajních případech až jejímu relativnímu zastavení, hrozí nebezpečí ztráty její 

čerstvosti a zdravotního zabezpečení. Pro snížení daného rizika navrhuji následující technicko 

- provozní opatření: 

• Získat absolutní přehled o množství realizované vody v distribučním systému, 

především o trvání hodinových maximálních a minimálních odběrů. Přehled je vhodné 

mít na úsecích sítě v maximální délce 15 – 25 km. 

• Pomocí monitorovacího systému vyhodnocovat průtokové parametry v jednotlivých 

sekcích a zónách. 

• U kritických úseků sítě z hlediska rychlosti proudění pitné vody provést analýzy 

průtokového spektra a navrhnout provozní režim zvyšující rychlost proudění. 

• U naddimenzovaných vodovodních řadů prověřit % jejich reálného zatížení ve vztahu 

k předpokládanému rozvoji území, prověřit uzlové body sítě a dle výsledků navrhnout 

jejich redimenzaci. 

• Prověřit stav inkrustace vnitřních stěn potrubí dle jednotlivých použitých trubních 

materiálů, jejich vliv na kvalitu vody při různém objemovém zatížení. 

• Prověřit u vytypovaných bodových odběrů pro požární a průmyslové účely vliv na 

hydrodynamickou tlakovou čáru sektoru nebo zóny a jejich jednotlivých částí. 
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• Na základě požadavku HZS prověřit všechna odběrná místa určená k plnění 

cisternových vozů nebo přímému hasebnímu zásahu. Kapacitně a tlakově 

nevyhovující odběry nahradit na základě hydraulických zkoušek doplnit o nová 

odběrná místa. 

Při stanovování nového odběrného místa určeného pro požární odběry je vždy nutno 

posuzovat při potenciálním odběru vody pro zásah i jeho vedlejší vlivy na další spotřebitele 

především z hlediska udržení kvality vody a tlakových poměrů. Proto doporučuji využívat 

k daným účelům pouze vodovodní řady s DN 200 a výše, s dostatečnými provozními režimy, 

(průtok vody ve vodovodním řadu) a vnitřní cementovou nebo plastovou výstelkou. 

Za předpokladu, že budou při výstavbě nebo rekonstrukcích vodovodní sítě požívány výše 

uvedené základní předpoklady, může postupně v rámci ČR dle investičních možností 

jednotlivých vodárenských společností dojít k výraznému zlepšení současného stavu, kdy i 

požární odběry nepřesahující 7 – 10 l/s, vážně komplikují provozování vodovodních sítí, 

především v oblasti udržení kvality vody. Pokud bude při výpočtu použito matematické 

modelování, které je pro tyto účely zvlášť vhodné, je možno docílit v libovolném místě 

vodovodní sítě optimálního provozního režimu z hlediska rychlosti proudění vody v trubních 

řadech i poměrně přesné simulace tlakových ztrát za různých odběrových situací. 
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6.1 Stanovení dimenze vodovodního potrubí 

Je zřejmé, že fyzikální a chemické vlastnosti materiálu úzce souvisí s délkou životnosti 

potrubí. Potrubí jsou normalizována jejich vnitřním průměrem - jmenovitou světlostí (DN 

[mm]) a jmenovitým tlakem – maximálním pracovním přetlakem (PN [MPa]). Výběru 

vhodného materiálu je nutno věnovat velkou pozornost, jelikož potrubí tvoří zpravidla 

nejnákladnější a nejrozsáhlejší část celé sítě. [11] 

Trubní materiály 

kovové  ocel 

litina - šedá, tvárná 

nekovové sklolaminát 

plastické hmoty – PVC, PE 

azbestocement 

beton 

Pro volbu vhodného profilu můžeme použít vodovodní tabulky. [3] V průtokových tabulkách 

a grafech jsou tlakové ztráty v potrubí nebo sklony vedení vyjadřovány v ‰ (promile). Ideální 

rychlost proudění vody v potrubí je udávána 0,6 – 1,2 m/s. Energetické ztráty spočítáme tak, 

že od sebe odečteme kóty minimální hladiny vodojemu a minimální kótu spotřebiště, kam se 

má dopravovat voda a tuto hodnotu vydělíme vzdáleností těchto dvou míst, kterou 

vynásobíme tisícem a dostaneme výsledek v ‰. [10] 

Nejmenší profil vodovodního řadu se používá DN 80 mm. Ve výjimečných a odůvodněných 

případech, pro krátké větve s omezeným počtem připojených nemovitostí a bez požadavku na 

požární zabezpečení je možno navrhovat veřejné řady i v dimenzi DN 50. [1] 

6.2 Návrh zásobování vodou pro část obce P řibyslav 

Průměrná denní potřeba vody Qp (m3/d) je specifická potřeba vody v l nebo m3 vztažená na 

jednoho obyvatele za den. V hodnotě specifické potřeby vody jsou uvažovány obyvatelstvo + 

individuálně kalkulované odběry + ztráty vody v rozvodné síti, a to ve výši cca 20 %. Pro 

navrhování a posuzování základních parametrů vodárenských zařízení je třeba počítat 

s časově nerovnoměrným průběhem potřeby vody. Stanovují se hodnoty maximální denní Qm 

a maximální hodinové Qh potřeby vody. [2] 
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Na maximální denní potřebu se dimenzují zařízení pro odběr vody ze zdroje, kapacita 

úpravny vody, řady pro dopravu vody do vodojemu (přiváděcí řady), vodojemy. Vypočte se 

ze vzorce: 

Qm = Qp . kd (l/s, m3/d)     [11] 

kde:  Qp  je průměrná denní potřeba vody  

Qm je maximální denní potřeba vody  

kd    je součinitel denní nerovnoměrnosti 

Na maximální hodinovou potřebu vody se dimenzují zařízení pro zásobování obyvatel 

v úseku od vodojemů po zásobované nemovitosti. Podle průběhu kolísaní hodinových potřeb 

se navrhují velikosti čerpacích stanic, automatických tlakových stanic, vodojemů. Vypočte se 

ze vzorce: 

Qh = Qm . kh  (l/s, m3/d)    [11] 

kde:    Qh  je maximální hodinová potřeba vody  

kh    je součinitel hodinové nerovnoměrnosti  

Hodnota součinitele kh je 1,8 nebo 2,1. Hodnota 2,1 je doporučována pro sídlištní charakter 

zástavby. Průměrná hodnota specifické potřeby vody obyvatel je cca 150 – 200 l na osobu a 

den. Požadované množství požární vody, hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a 

obsahu nádrže jsou uvedeny v normě ČSN 730873. 

 

Nyní bych navrhl dimenzi vodovodního řadu určeného pro kombinovanou potřebu požární a 

spotřební vody v části obce Přibyslav. Jedná se o rozšíření obce zástavbou rodinných domů o 

celkovém počtu 41 domů. V každém rodinném domě se počítá se 4 osobami, celkem jde tedy 

o 164 osob v rozšiřované lokalitě. Roční spotřeba vody (voda k realizaci) v obci Přibyslav je 

cca 190 000 m3/rok, přepočteme-li to na jednoho obyvatele, tak dostaneme hodnotu cca 143 

l/ob.-1.d-1 . Hodnotu specifické potřeby vody tedy použijeme 150 l/ob.-1.d-1. Výpočet potřeby 

vody pro navrhovanou část, podle výše uvedených vztahů nám vychází:  

Průměrná denní potřeba vody Qp = 24.6 m3/d 

Maximální denní potřeba vody Qm = 34,4 m3/d 

Maximální hodinová potřeba vody Qh = 62 m3/d 

Navrhovaná část je napojena na horní tlakové pásmo k vodojemu 2 x 250 m3 . Od vodojemu 

ke spotřebišti je zvolen materiál PVC o průměru 160, ten se dále ve spotřebišti mění podle 

požadovaných parametrů. Poblíž okrajů navrhované části máme z jedné strany vodovodní řad 
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PVC 110 a na další straně PVC 90. Vypočteme-li průtočné množství v l/s z maximální 

hodinové spotřeby (cca 1 l/s), zjistíme z tabulky v příloze 1, že by nám stačilo PVC 50. To by 

ale nevyhovovalo na potřebu požární vody podle ČSN 730873. Protože v tomto případě se 

nejmenší profil vodovodního řadu používá DN 80 mm, čemuž odpovídá PVC 90, zvolíme 

tedy tento průměr.  

U nejnepříznivěji položeného nadzemního (podzemního) hydrantu podle normy ČSN 730873 

má být zajištěn statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa, optimální tlaková hladina je 0,31 – 

0,36 MPa. Nebo musíme dodržet podle normy tab. 2 požadované průtoky, to je v našem 

případě 4 l/s. Odečteme-li od sebe  kóty vodojemu a navrhované části dostaneme výšku 40m, 

což je hydrostatický tlak 0,4 MPa. Tedy požadovanou hodnotu na tlaky splníme, průtočnost 

zjistíme až po změření odběru z nově vybudované sítě. 
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7. Dimenzování m ěřidel ur čených pro monitorovací objekty 
a požární vodovody 

Vodoměry jsou přístroje, kterými se měří množství vody proteklé v určitém místě potrubím. 

První vodoměr sestrojil roku 1793 italský fyzik Venturi. Použil k tomu poznatku, že zmenší-li 

průřez trouby, kterou protéká voda, zvětší se v zúženém místě rychlost, ale současně klesne 

tlak. [8] 

Většina vodárenských společností provozujících veřejné vodovody a kanalizace má základní 

přehled o množství vyrobené nebo nakoupené vody a množství pitné vody fakturované. Nižší 

úroveň znalostí bývá o nakládání s vodami po celou dobu jejího distribučního cyklu, tj. od 

doby, kdy vody opouští úpravnu nebo nákupní místo až do doby jejímu předání konečnému 

spotřebiteli. Abychom tento nedostatek odstranili, nebo alespoň snížili na přijatelnou míru, je 

nutno množství vody měřit. Pro měření se ve vodárenství používají různá měřidla. K hlavním 

patří : 

• Vodoměry 

• Venturiho trubice 

• Indukční průtokoměry 

• Ultrazvukové průtokoměry 

• Rychlostní sondy 

Každý z výše uvedených způsobů má své výhody a nevýhody a technické podmínky  měření. 

Nejrozšířenější měřidla jsou vodoměry různých typů. Podle konstrukce se vodoměry 

rozdělují: 

• Rychlostní  (mezi rychlostní patří vodoměry lopatkové a šroubové ) 

• Objemové  - daný typ měření je nejpřesnější a dělí se na pístové, diskové a kroužkové  

• Průřezové -  princip měření je založen na poklesu tlaku při průtoku  zúženým profilem 

7.1 Dimenzování m ěřidel 

Ve vodním hospodářství jsou nasazena měřidla průtoku vody využívající většiny známých 

principů měření průtoku kapalin. Při nasazení na konkrétní měřicí místo je tudíž nutno vždy 

pečlivě zvážit místní podmínky a požadavky pro každou aplikaci zvlášť.  

• mechanické vodoměry rychlostní a objemové (přesnost ± 2 % až ± 5 % z měřicího 

rozsahu, do jmenovité světlosti DN 500, nepotřebují elektrickou energii) 
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• průtokoměry se škrtícími orgány - clony a dýzy (přesnost sestavy s moderním 

elektronickým vysílačem tlakové diference do 1 % z měřicího rozsahu, složitá měřicí 

sestava, do jmenovité světlosti DN 3000) 

• magneto-indukční průtokoměry (přesnost ± 0.2 až 0.5 % změřené hodnoty, do 

jmenovité světlosti DN 3000) jsou cca 5 až 10 x přesnější než mechanický vodoměr 

obr. 2 

• ultrazvukové průtokoměry (přesnost ± 0.5 až 1 % z měřené hodnoty, stacionární verze 

do DN 3000, přenosné verze - instalace na povrch potrubí bez omezení DN) jsou cca  

4 x přesnější než mechanický vodoměr obr. 3 

 
 

 
Obr. 3 Ultrazvukový průtokoměr 

 
Obr. 2 Induk ční průtokoměr 

Další známé typy průtokoměrů, jimiž lze měřit průtok kapalin, se pro jeho měření používají 

jen vzácně. Velmi přesné hmotnostní průtokoměry jsou příliš drahé, vírové a plováčkové 

průtokoměry zase pro vodárenské účely málo přesné. [5] 

Optimální funkce libovolného druhu měřidla závisí na jeho správném nadimenzování pro 

příslušný odběr. Měřidlo ze zákona musí splňovat určitou přesnost.  Ta je stanovena ±  2 %. 

Správnost je ověřována Metrologickým úřadem v časovém úseku, který nesmí přesáhnou 6 

let. Jestliže u standardních odběratelů pitné vody bývá odběrový diagram zpravidla stále se 

opakující s minimálními odchylkami, tak při navrhování měřidla pro monitorovací systémy 

nebo požární potřebu vody je nutno vyvarovat se řady chyb a optimalizovat jeho dimenzi tak, 

aby byla schopna citlivě reagovat na minimální provozní zatížení a současně dle potřeby 

převést i maximální průtoková množství. 
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7.2 Monitorovací objekty 

• Měřidlo musí zachytit min. a maximální průtok vody. Zvláště důležité je zaznamenání 

minimálního průtoku vody pro potřeby vyhodnocování hydraulické účinnosti 

vodovodní sítě nebo jejích uzavřených částí. 

• Pro tyto účely je možné použít vodoměry i různé další typy elektronických měřidel. 

Vodoměry mají výhodu, že jsou schopny měřit požadované údaje i bez přívodu el. 

energie. V případě potřeby on-line přenosů měřených veličin je nutno zpravidla mít již 

el. přípojku  nebo jiný ekvivalentní zdroj proudu. 

7.2.1 Mobilní systém radiového ode čtu vodom ěrů 

Systém radiového odečtu zejména pro odečty obtížně přístupných nebo často odečítaných 

vodoměrů, přináší výrazné zvýšení produktivity a bezpečnosti práce obr. 5. 

Systém využívá bezplatné radiové frekvence v pásmu 433 Mhz, která je vyhrazena pro přenos 

dat a poskytuje dostatečné parametry pro řešení odečtů měřidel. Využitím pulsního 

universálního modulu lze do systému začlenit i vodoměry jiných výrobců. 

7.2.2 Řízení provozu vodovodu P řibyslav 

Vodovod Přibyslav navazuje na již provozovaný oblastní vodovod, který je řízen z dispečinku 

v Havlíčkově Brodě. Z dispečinku je dálkově řízen provoz, jsou ovládány rozhodující stroje a 

zařízení nutná pro plynulý provoz celého vodovodu. Z jednotlivých objektů jsou přenášeny 

základní údaje pro informační systém. Na podkladě vyhodnocení těchto údajů je řízen provoz 

celého vodovodu. 

Vlastní provoz vodovodu Přibyslav je řízen hladinou ve vodojemu Přibyslav, jejíž meze jsou 

voleny tak, že při určité minimální hladině ve vodojemu se otevře elektrouzávěr na nátoku 

z přivaděče a při dosažení navolené meze se uzavře. Přítok z prameniště, z přivaděče a odběr 

jsou měřeny vodoměry ABB Kent s čidly OPTO, která jsou zavedena do stanice TELEMAT. 

Hladina ve starých vodojemech je měřena závěsnými a v novém vestavným tenzometrem BD 

Senzors, jehož signály jsou zavedeny do stanice TELEMAT P. 

TELEMATU P. vyhodnotí proteklé množství a dle zadaných konstant spíná  výstupní relé 

(dává povel pro čerpadlo MAGDOS k chlorování). Všechny uvedené údaje jsou stanicí 

pomocí datového kabelu předány do rádia RACOM, které je umístěno v armaturní komoře. 

Na fasádu vodojemu je přikotven stožár s anténou a odtud jsou veškeré uvedené údaje 

přenášeny na dispečink do Havlíčkova Brodu. [9] 
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7.3 Požární m ěření odb ěrů vody 

• Optimální dimenzování měřidla pro  současné odběry spotřební a požární vody je 

velmi složité. Složitost spočívá především v tom, že odběrové spektrum i náběhová 

křivka se výrazně liší ve všech fázích odběru. Doporučuji proto pro průmyslové 

odběry realizovat v jednotné dimenzi jen část vodovodní přípojky, tj. od vodovodního 

řadu do vodoměrné šachty a zde vnitřní ležaté rozvody vybudovat separátně pro 

spotřební a požární vodu. 

• Pokud není možno z jakýchkoliv provozních nebo technických důvodů takto 

postupovat, je vhodné osadit na společný spotřební a požární odběr „sdružený 

vodoměr“, např. DN 80/20. Pokud se použije tento druh měření, musí příslušná 

vodárenská společnost stanovit u daného měřidla zvýšenou provozní údržbu pro 

zachování parametrů přesnosti měřidla. 

Kromě dokonalého měření v pásmu běžného odběru a nízkých průtoků musí zaručit možnost 

vysokého průtoku pro zásobování požární vodou beze změny metrologických parametrů nebo 

poškození vodoměru. Oba tyto požadavky splňují např. jednovtokové vodoměry třídy 

přesnosti "C" FLODIS a FLOSTAR-M s vysokou citlivostí v nízkých průtocích a současně 

dlouhodobě přetížitelných o 20 - 50% Qmax. Průtok vody je zaručen i v případě zablokování 

oběžného kola. Příloha č. 3 

 
Obr. 4 Sdružený vodoměr 

Měření kapacity vodovodní sítě je založeno na měření tlaků a průtoků ve vodovodní síti a 

provádění hydrantových testů. Pomocí zvýšení zátěže  vodovodní  sítě v průběhu 

hydrantových testů může být vyvoláno nestandardní chování systému v okolí místa odběru, 

na základě kterého je možné ověřit kapacitu potrubí. K provádění hydrantových testů a 

měření kapacity požárních hydrantů se používají měřidla jako např. Hydra 100 nebo Sensus 

Metering Systems a další viz příloha č. 4.  [13] 
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8. Návrh výtokových stojan ů, odb ěrných míst, plnících míst 
a hydrant ů 

Tato problematika vychází a je řešena především normou ČSN 73 08 73  Požární bezpečnost 

staveb – zásobování požární vodou. Tato norma určuje zásady pro zásobování požární vodou 

pro nově projektované stavební objekty, otevřená technologická zařízení a volné sklady a pro 

změny staveb.  

Mezi prvními podmínkami je, že pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje 

požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném množství po 

dobu alespoň 30 minut. 

Za zdroje požární vody jsou považovány touto normou zejména nadzemní a podzemní 

hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa, vodní toky (např. řeka, potok), přirozené a 

umělé nádrže. Jsou to vnější odběrná místa a jsou určena především pro zásobování mobilní 

požární techniky při zásahu. Požadavky na vnější odběrní místa požární vody se vyhodnotí 

pro jednotlivé požární úseky. Za rozhodující se považuje případ s nejvyššími nároky na 

zásobování požární vodou. 

Při návrhu výtokových stojanů, odběrných míst, plnicích míst a požárních hydrantů je jasně 

stanoveno, pro jaký druh objektu a jeho mezní plochu je rozmístění vnějších odběrných míst. 

Je tedy řečeno, jakou maximální vzdálenost mohou mít od objektů a mezi sebou. Tyto 

hodnoty uvádí norma. Uvedené vzdálenosti se měří po nejpravděpodobnější trase vedení 

zásahu nebo jízdy požární techniky. 

Pro nadimenzování potrubí při návrhu pro požární účely jsou uvedeny minimální hodnoty 

průměru potrubí DN, průtoku Q (l·s-1) a akumulace požární vody. Tyto údaje jsou uvedeny 

taktéž v normě. 

U nejnepříznivěji položeného nadzemního (podzemního) hydrantu má být zajištěn statický 

(zásobovací) přetlak 0,2 MPa. Nejmenší odběr z požárního výtokového stojanu musí být 35 

l·s-1. Umístění požárních výtokových stojanů a plnicích míst je možné jen po dohodě se 

správcem vodovodu.  

Jako vnější odběrní místa pro zásobování vodou k hašení se mají navrhovat zejména 

nadzemní hydranty. Vzhledem k vyšší ceně o proti podzemním hydrantům volí některé 

vodárenské společnosti přednostně podzemní hydranty. [17] 

Pro vodovodní potrubí ve sdružených trasách městských vedení platí ČSN 73 7505. 
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8.1 Požární plnící místa výtokové stojany 

V případě rozsáhlého požáru a jeho zdolávání je velmi důležitým faktorem mimo jiné i 

možnost  rychlého  doplňování cisternových vozů. Pro tyto účely nejlépe slouží požární plnicí 

místa. Dle článku 5.7 ČSN 730873 je nejmenší povolený odběr u plnicího místa 60 l/s. Pro 

zabránění kavitačního režimu je nutno počítat u běžné vodovodní sítě s rychlostí proudění 

vody v potrubí 0,8 m/s, při použití požárního čerpadla až 1,5 m/s. Pro dané účely splňuje 

požadavky dimenze vodovodního potrubí DN 300 mm. 

Budování plnicích míst je reálné a ekonomické jen u distribučních sítí, které zajistí odběr min. 

60 l/s. U sítí, kde tyto parametry nelze splnit, je po dohodě s hasičským záchranným sborem 

možné a vhodné vybudování výtokových stojanů s minimální kapacitou 35 l/s v místech před 

vlastním vtokem vody do rozvodné vodovodní sítě s dobrým příjezdem cisternových vozů. U 

velmi malých vodovodních sítí s přívodními nebo rozvodnými řady DN 100 mm, 80 mm, 

pokud chceme udržet kvalitu pitné vody, a tuto povinnost stanovuje zákon, musíme rovněž 

situovat odběrná místa pro hašení požárů již před vlastními rozvody a přípojkami pro 

jednotlivé nemovitosti. 

Toto řešení projektantovi nebo provozovateli vodního hospodářství umožní skloubit zajištění 

dostatku požární vody a současně dimenzovat distribuční síť ve vztahu k reálné i výhledové 

spotřebě vody v zaručené kvalitě, včetně jejího hygienického zabezpečení.  

Vybudovaná plnicí místa částečně řeší i problematiku hašení požárů u výškové zástavby měst, 

především dostatečným objemem dodávané vody do cisteren s vysokotlakými čerpadly pro 

hašení budov s výškou nad 60 m vodního sloupce. [7] 

8.2 Zabezpečení výškové zástavby 

Výškové stavby, převážně v řadách velkých měst, jsou nedílnou součástí architektury města. 

Pro zajištění požární bezpečnosti staveb je však nutno vybudovat účinný systém dodávky 

vody o dostatečném hydrodynamickém tlaku vody i v případě požárního odběru vody. 

Při úvaze o požárním zabezpečení stavby je nutno počítat s řadou alternativ rizikových stavů, 

které mohou způsobit v krizové situaci přerušení dodávky vody, např. poruchy čerpadel, 

výpadek elektrické energie, poškození zařízení, pokud je přímo v objektech. Výhodou tohoto 

systému je velká variabilita nastavení hydrodynamickému tlaku ve srovnání s gravitačním 

režimem většiny požárních hydrantů. 
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Pro značná rizika přerušení dodávky vody ve vnitřních hydrantových sítích v době požáru a 

většinou nedostatečném okamžitém použitém množství vody v požárních hydrantech na 

patách domů, je vhodné pro objekty mít v požárních plánech určené hydranty s vyšší 

průtokovou kapacitou v přijatelné dojezdové vzdálenosti od daných objektů, nebo přímo 

plnicí místa hasičských cisteren. [7] 

V obci Přibyslav je osm vytypovaných hydrantů určených pro hasební zásah. Z toho lze 

vyvodit, že hustota hydrantů je nedostatečná. Důležitým údajem pro praktické využití je jejich 

skutečná vzdálenost od sebe a kapacitní možnosti plnění cisternových vozů nebo možnost 

využití pro přímý zásah. 

8.3 Zásobení požární vodou nové zástavby obce P řibyslav 

Posouzení navrženého vodovodu dle ČSN 73 08 73 – Zásobování požární vodou, požární 

bezpečnost staveb. 

Vodovod je navržen pro zásobování obytné zástavby (41 rodinných domků) pitnou vodou  a 

požární vodou. Zásobování je zajišťováno z obecního vodojemu o obsahu nádrže 14m3, což 

odpovídá zajištění požární vody do půl hodiny. V I. etapě lokality je navržen jeden nadzemní 

požární hydrant a 6 podzemních požárních hydrantů. Navržený veřejný vodovod je napojen 

na stávající vodojem s dostatečným objem – (potrubí PVC 90 a požadovaný tlak 0,2 MPa.). 

Ve vzdálenostech do 600m jsou stávající vodní zdroje – kaskády rybníků. 

K předpokládanému čerpacímu stanovišti je vyhovující komunikace. 
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9. Návrh optimalizace sledování hydraulických proce sů a 
řízení technicko-operativních d ějů  

Řídit veřejné vodovody a kanalizace neznamená, tak jako tomu bylo v minulosti a u některých 

společností je i dosud, vodu vyrobit nebo nakoupit zpravidla od oblastních vodovodů, pustit 

do distribučního systému a odebranou vodu jednotlivými zákazníky následně vyfakturovat. 

Pod pojmem řízení výrobních procesů musí být trvalé sledování pohybu daného média, 

znalost operačních možností při haváriích, schopnost tyto děje rychle a účinně řešit a mít 

možnosti prognózovat ve středně a dlouhodobém horizontu vývoj celého subjektu, včetně 

optimalizace výroby vody, její účelné akumulace a distribuce. Pro řešení mimořádných situací 

musí společnost mít zpracovány operační programy, havarijní a krizové plány, především část 

pojednávající o nouzovém zásobování vodou. Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme 

vybudovat monitorovací systémy v následujícím základním rozsahu:  

• Mít měřidla na všech zdrojích pitných vod z podzemních nebo povrchových zdrojů, 

dodávajících vodu do vodovodní sítě 

• Mít měřidla vždy na přítokových a odtokových místech z vodojemů 

• Rozdělit distribuční síť dle její délky na monitorovací sektory, zóny a oblasti. Každá 

tato oblast musí mít samostatné měření 

• Dle důležitosti monitorovacího místa na nich vybudovat přenosové systémy s přenosy 

on-line nebo of-line 

• Daná technologická data je nutno nejméně denně analyzovat a přijímat operační 

rozhodnutí při negativním vývoji hydraulických parametrů 

9.1 Ztráty pitné vody 

Úroveň ztrát pitné vody v distribučním systému může výrazně ovlivnit nejen ekonomické 

hospodaření vodárenských společností, ale především při vzniku mimořádné situace na 

vodních zdrojích (středně dlouhodobé vyřazení) i dodávky pitné vody spotřebitelům 

prostřednictvím NZV. Jedná se především o přímé dodávky vody z vodovodní sítě pro 

vybrané subjekty dle krizových plánů příslušného kraje. V ČR činí roční ztráty vody 

v distribuční síti 146 mil. m3 tj. cca 22 % množství realizované vody. U ostatních 

vodárenských společností se ztráty pohybují v rozmezí 12 - 29 %, s tím, že nejsou výjimečné 
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místní ztráty vysoko přes 50 %. Pro optimalizaci ztrát vody doporučuji přijmout následující 

opatření : 

• V první etapě vyhodnotit ztráty vody v celé síti jako jednomu celku. 

• V úsecích, které přesáhnou 15 %, vybudovat dle stanovených priorit monitorovací 

systémy. 

• K snížení ztrát vody v systému lze zahájit i snižování hydrodynamických tlakových 

čar až na úroveň zaručených zákonem.  

• Analyzovat, které úseky vykazují vysoké % poruchovosti a tyto zařadit do 

rekonstrukcí. 

• Dle potřeby vybavit společnost detekční technikou pro vyhledávání skrytých poruch. 

Současná úroveň trubních materiálů, měřidel, detekční techniky, přenosových zařízení 

technologických dat a výpočetní techniky umožňuje dle investičních možností společností 

dosáhnout postupně cíle cca 7 - 9  % ztrát vody v distribučním systému. Pokud se společnosti 

k tomuto cíli dostanou, nebo alespoň výrazně přiblíží, lze považovat optimalizaci 

hydraulických procesů za splněnou. 

9.2 Hydraulická závislost distribu ční sítě na zdrojích vody 

V podmínkách distribuce pitných vod ve vztahu k plnění požadavků nouzového zásobování 

pitnou vodou  v době mimořádné události velkého rozsahu, například při výpadku hlavního 

zdroje pitné vody pro spotřebiště, může mít hydraulická účinnost sítě rozhodující úlohu. Pro 

posouzení dané závislosti je rozhodující kapacita náhradního vodního zdroje, kapacita 

úpravny vod nebo čerpací stanice ve vztahu k množství realizované vody v distribučním 

systému.  

• Pokud kapacita náhradního vodního zdroje včetně jeho dalších technologických 

stupňů se rovná nebo převyšuje max.den. množství realizované vody ve vodovodní 

síti, (což je v realitě krajně neobvyklé), nevzniká žádný technicko – provozní problém. 

• Pokud náhradní zdroj pitné vody má menší kapacitu než je množství realizované vody 

ve vodovodní síti, je nutno přijmout následující opatření : 

� dle analýz monitoringu  je nutno neprodleně vyřadit z provozu vodovodní řady 

s vysokými ztrátami vody 
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� dočasně zastavit odtok vody z vodojemů do spotřebiště a následně do systému 

vodu dodávat jen v závislosti na skutečné kapacitě zdroje 

� snížit dle technických možností systému hydrodynamickou tlakovou čáru ve 

všech tlakových pásmech její distribuce 

� zajistit přednostní dodávky vody pro spotřebitele jmenovitě dané krizovým 

plánem kraje a obce 

� u ostatních spotřebitelů, dle reálné hydraulické účinnosti vodovodní sítě, 

redukovat náhradní nebo nouzovou dodávku vody dle možností až na minima 

pro osobu a den stanovená legislativou 

� pro tyto potenciální potřeby vybudovat na vodovodních řadech výdejní místa 

pitné vody po dobu provádění NZV 

Z daného vyplývá, že každá vodárenská společnost provozující veřejné vodovody musí mít 

v předstihu informace o reálné hydraulické účinnosti vodovodní sítě. Bez těchto poznatků 

může a musí v případě mimořádné události velkého rozsahu pouze improvizovat, avšak ne 

systematicky reagovat na událost a nový provozní režim řídit.  U malých obcí a měst, kde 

nepřesahuje délka vodovodní sítě cca 25 km, je dostatečné provádět monitorovací úkony na 

vstupních měřidlech do distribučního systému. Za optimální je však vhodné považovat délku 

monitorovacího úseku cca 5 – 7 km. Střední a velká města pro zvládnutí mimořádných situací 

při vyřazení vodních zdrojů,  převážně povrchových, však musí mít vybudovány rozsáhlé 

monitorovací systémy, nejlépe s on-line  přenosy technologických dat. [6] 
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10. Závěr 

Smyslem práce je využití distribuční sítě pitných vod při řešení mimořádných událostí. Již 

v historii, kdy docházelo k velkým a rozsáhlým požárům, se snažili lidé různými způsoby 

řešit co nejlepší zajištění osídlených oblastí vodou, aby v případě požáru mohli uchránit co 

nejlépe svůj majetek. Neustálým zdokonalováním se došlo až k dnešní podobě zásobování, 

kde jsou navrhovány distribuční sítě pro společnou potřebu spotřební a požární vody. 

V první části práce je posouzena hydrodynamická účinnost sítě, a to konkrétně u obce 

Přibyslav. Jsou zde posouzeny možnosti sítě, množství vody přiteklé a odteklé, také jsou 

popsány její části, jejich rozmístění a kapacity. 

Po vyhodnocení této části jsem zjistil, že je vyzkoušena a posouzena jen nepatrná část 

požárních hydrantů a u nich uváděné hodnoty neodpovídají požadavkům HZS. 

Při navrhování dimenzí vodovodních řadů určených  pro kombinovanou potřebu požární a 

spotřební vody, v důsledku výrazného poklesu množství realizované vody ve vodovodní síti 

většiny měst a obcí, vzniká v současné době problém optimalizace stávajících dimenzí potrubí 

tak, aby byly schopny zajistit dostatečné požadované množství požární vody a vyrovnat se 

s kvalitou vody v důsledku snížené rychlosti jejího proudění v trubních řadech. Pro řešení 

tohoto problému jsou navržena různá opatření a budou-li při výstavbě nebo rekonstrukcích 

vodovodní sítě požívány, může postupně v rámci ČR dle investičních možností jednotlivých 

vodárenských společností dojít k výraznému zlepšení současného stavu. 

Jedním z dalších problémů je volba mezi nadzemními a podzemními hydranty. HZS ČR 

prosazuje především nadzemní hydranty před podzemními, které se špatně vyhledávají 

především v zimním období, mohou zamrzat, někdo nad ně zaparkuje atd. a komplikuje se tím 

zásah hasičů při zdolávání mimořádné události. Ale tomuto řešení se brání investor, neboť 

podzemní hydranty jsou podstatně levnější než nadzemní a peníze jsou dnes rozhodujícím 

faktorem. Situaci je možné řešit dotacemi nebo jinou finanční podporou např. od města, ale 

myslím si, že získání finančních prostředků bude dost obtížné. Dalším a ráznějším způsobem 

řešení by bylo legislativní nařízení.. 

Úroveň ztrát pitné vody v distribučním systému může výrazně ovlivnit nejen ekonomické 

hospodaření vodárenských společností, ale především vznik mimořádné situace na vodních 

zdrojích (středně dlouhodobé vyřazení), dodávky pitné vody spotřebitelům prostřednictvím 

NZV. Pro řešení mimořádných situací musí společnost mít zpracovány operační programy, 
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havarijní a krizové plány, především část pojednávající o nouzovém zásobování vodou. Touto 

problematikou se zabývám v poslední části práce, kde je také uvedeno, v jakém základním 

rozsahu musíme vybudovat monitorovací systémy, abychom tohoto cíle dosáhli a jak řešit 

optimalizaci ztrát vody. 

Z daného vyplývá, že každá vodárenská společnost provozující veřejné vodovody musí mít 

v předstihu informace o reálné hydraulické účinnosti vodovodní sítě. Jak jsou tyto informace 

zpracovány, jsou-li použitelné a účinné v praxi při nějaké mimořádné události společně 

s havarijními a krizovými plány, je otázkou na další bakalářskou nebo diplomovou práci. 
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Příloha č. 4 
HYDRA 100 
Založeno na rychlostním průtokoměru typu Woltex DN 100 umožňuje měřit průtoky a tlaky v 
požárních hydrantech, zdrojích požární vody, závlahových systémech a při odkalení potrubí. 

 

 

Příloha č. 5 

Sensus Metering Systems - Hydrantový vodoměr 

 
 

Hydrantový vodoměr pro studenou vodu, do 50°C, PN 16 

• aplikace pro identifikaci průtoků a tlaků na hydranty  
• vzhledem k výkonovým parametrům vodoměru, možnost osazení  na požárních hydrantech  
• analýza hydrantů se záznamem - certifikát  
• možnost dálkové  kontroly průtoků a tlaků  pomocí datalogerů  
• přenosná  mobilní konstrukce  
• v příslušenství hadice délky 2,5m, napojitelná na hydranty  
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