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Anotace: 
Peroutka T., Posuzování vlivu s druhu vodního zdroje pro zajištění požární bezpečnosti měst a 
obcí, semestrální projekt 
VŠB-TU, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 2007 

 

Klíčová slova: výroba vody, distribuce vody, zdroje vody, způsoby jímání, veřejný vodovod, 

požární potřeba vody 

 

Tato diplomová práce se zabývá vodními zdroji a jejich využitím pro zajištění požární 

bezpečnosti měst a obcí. V úvodní části práce se zabývám obecným popsáním důležitosti 

vodních zdrojů a jejich následným využitím. V dalších částech je popsáno, jakým způsobem 

je zajištěna dodávka vody do veřejných vodovodů a způsob jímání podzemní vody. A 

v závěru této práce jsou popsána rizika, která mohou nastat při využití jen jednoho druhu 

zdroje.    

 

Annotation: 
Peroutka T., Balancing influence with sort water source for ( to ) resaurce fire safety town 
and community, semestral work 
VŠB-TU, Fakulty of Safety Engineering, Ostrava 2007 

 

Key words: production water, distribution water, water sources, type water abstraction, 

common water-supplyes, fire ocation of water 

 

This diploma work is conversating water source and their usage for to resaurce fire 

safety town and cummunity. At recital of work, I considery universal description water 

sources and their following improwement. At the other parts is describe, which method is 

secure water supply to common water-supplyes and method accumulation underground water. 

At the conclusion of work are described diversifications, which may come when we use only 

one type source.  
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1. Úvod 
Cílem této diplomové práce je popsat zajištění dodávky vody a posouzení jednotlivých 

vodních zdrojů a jejich využití pro hasební účely. V práci jsou i popsána rizika vznikající při 

využívání jednoho ze zdrojů vody. 

Voda je základním a nenahraditelným zdrojem tekutin, které jsou nutné pro život. Za 

poslední dvě století se k vodě a vodním zdrojům nechováme dobře. Pro generace před náma 

sloužila voda k vytváření vesnic a měst. Lidé věděli, že pokud příjdou o jediný zdroj vody, tak 

tím zaniká veškerý život v dané oblasti. Na jednotlivých kontinentech jsou nároky na 

množství vodu různé. V euroatlantickém teritoriu jsou tyto nároky nejpřísnější na světě. Voda 

je jednou z nejdůležitějších součástí národního bohatství a patří k základním činitelům 

životního prostředí. V druhé půlce 20. století se několikanásobně urychlilo čerpání vody. 

Tento nárůst má za následek pokles a zhoršení kvality vody. Tyto nežádoucí faktory se 

projevují na celém světě a stávají se celosvětovým problémem. Z tohoto negativního vývoje 

vyplívá, že by jsme se měli zabývat účinnou ochranou vodních zdrojů a v případě nedostatku 

vody vytvořit krizové procesy.    

Výroba a distribuce pitných vod je základní činností každého majitele nebo 

provozovatele vodovodů určených pro veřejnou potřebu. Tímto nařízením se zabývá [5]. 

Proto, aby někdo mohl vykonávat tuto činnost musí mít příslušnou odbornou kvalifikaci a 

také musí být oprávněn k provozování této činnosti.  

V [6] je jako zdroj pro výrobu pitné vody určena přednostně podzemní voda. 

Doplňkovým zdrojem se berou vody povrchové.  

Distribuce pitné vod se provádí pomocí veřejných vodovodů. Hlavním účelem 

vodovodů je dostat pitnou vodu v potřebném čase pro lidskou nebo požární potřebu na 

příslušné odběrné místo distribučního systému. Na distribuovanou vodu se musíme dívat, jako 

na tekutinu potřebnou pro život. Pokud, tak nebudeme činit může se stát, že za určitých 

okolností vznikne krizový stav.  



 7 

2. Rešerše 

 Během přípravy této diplomové práce jsem nezjistil, že by se nějaká literatura 

výhradně zabývala posuzováním vlivu a druhu vodního zdroje pro zajištění požární 

bezpečnosti měst a obcí. Při vyhledávání podkladů jsem používal zdroje z knihovny a 

informace z internetu. A především jsem čerpal z těchto publikací. 

 

Kročová Š., Provozování distribučních sítí pitných vod, VŠB-TUO, Hornicko geologická 

fakulta, Ostrava 2004 [1] 

  

Tato publikace se zabývá riziky provozování vodních děl, především zabezpečením dodávky 

pitné vody a její kvalitou. Také ze zabývá využitím pitné vody pro hasební účely. 

 

Kročová Š., Havárie a  řízení vodního hospodářství, VŠB-TUO, Hornicko geologická fakulta, 

Ostrava 2006 [2] 

 

Tato publikace je zaměřena na výstavbu distribučních systémů, ztrátu vody a její analýzu. 

V závěru se tato publikace zabývá požárním zabezpečením měst a obcí a také krizovými 

situacemi. 

 

Tesařík I. a kol., Vodárenství, Nakladatelství technické literatury, Praha 1987 [15] 

 

Tato kniha je zaměřena na zásobování vodou a to od výpočtu potřeby vody přes její jímání, 

úpravu a rozvod až k akumulaci. Je zde také část věnována výstavbě vodovodních potrubí a 

objektů, a také provozu a údržbě těchto zařízení. 

 

Roth J., Kroupa P.,Vodárenství I, Nakladatelství technické literatury, Praha 1970 [16] 

 

Tato učebnice ze zabývá problematikou potřeby vody pro všechny druhy odběratelů, o 

druzích vodních zdrojů, o konstrukcích jímacích zařízení, o dopravě vody a o jejím rozvodu 

ve spotřebišti. 
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3. Obecný způsob zajišťování dodávky vody do veřejných vodovodů 

 
Hlavním parametrem pro návrh posouzení vodovodu je potřeba vody. Při prvotním 

projektování nebo při rozšiřování stávající vodovodní sítě je třeba nejprve stanovit potřebu 

vody s rozlišením na vodu potřebnou, jako vodu pitnou, užitkovou a nebo vodu sloužící pro 

provozní účely. Při projektování se musí uvažovat s potřebou vody i do budoucna a zvážit a 

posoudit nejekonomičtější způsob zásobování vodou. Pro výpočet potřebné vody 

k zásobování určité oblasti jsou stanoveny přesné zásady, které se určili z mnoha měření 

spotřeby vody na vybudovaných vodovodech a jejich statického vyhodnocení. Po těchto 

dlouholetých sledováních spotřeby vody u různých odběratelů je zárukou, že při správném 

použití platných norem a směrnic pro výpočet potřeby vody dostaneme výsledky, které se 

nebudou moc lišit od skutečnosti. V průběhu času se potřeba vody dostatečně změnila a to 

díky růstu životní úrovně a také díky zvyšování rozsahu výroby v jednotlivých odvětvích 

průmyslu a hospodářství. Od roku 1949 tyto změny vedly k nutnosti několikrát upravit a 

pozměnit normy a směrnice potřebné k těmto výpočtům. 

 

Celkovou potřebu vody pro zásobování můžeme rozdělit podle druhu odběru na tyto 

oblasti[15]: 

1. voda pro obytné pásmo obce:  

- voda pro bytový fond, tj. voda pro přímou osobní spotřebu obyvatelstva na pití, 

vaření, mytí, koupání apod.; 

- voda pro vybavenost obce, tj. voda pro údržbu obce a pro veřejné a ostatní zařízení 

obce; 

2. voda pro zemědělství:  

- voda pro pracovníky v zemědělských závodech; 

- voda pro provoz zemědělských závodů; 

- voda pro hospodářská zvířata; 

- voda pro závlahu; 

3. voda pro průmysl, zahrnující: 

- vodu pro osazenstvo průmyslových podniků; 

- vodu pro provoz průmyslových podniků; 

4. voda pro požární účely, která se používá pro hašení. 
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Nejvíce zaznamenaných údajů o spotřebě vody je z oblasti dodávky vody pro 

obyvatelstvo. Při posouzení a následném použití těchto údajů je třeba rozlišovat, zda se jedná 

o údaje z potřeby pro přímou osobní potřebu nebo o potřebu pro vybavenost obce, případně i 

pro průmysl. Průměrná denní spotřeba na jednoho obyvatele včetně potřeby pro vybavenost 

obce je u nás docela vysoká a vyrovnáváme se nejvyspělejším státům.  

Však největším odběratelem vody je průmyslové odvětví. Tento velký odběr má za 

následek neustále se zvyšující rozvoj průmyslu. Bylo by dobré hledat alternativy ke snižování 

této spotřeby vody pro průmysl.  

Potřeba vody pro požární účely je jen spotřebou nárazovou v celkové bilanci potřeby 

vody a tato potřeba je téměř zanedbatelnou částí v celém odběru. Ale nic to nemění na tom, že 

je vždy nutné zajistit dostatečné množství vody pro tyto požární účely v zásobované oblasti. 

Kromě těchto základních odběrů vody je třeba ještě zmínit potřebu vody pro provoz 

vodárenských zařízení a ztráty vody. Ve vodárenských provozech se bere potřeba vody 

v provozu úpraven v celkovém množství 2 až 5% upravované vody. Potřeba vody v ostatních 

provozech se bere jako zanedbatelné množství, až na potřebu vody pro proplach potrubí a 

hydrantů, které se provádí v době menší dodávky vody do spotřebiště. Ztráty vody vznikají na 

různých částech distribuční sítě a z různých příčin, ale nejčastěji při poruše na potrubí nebo 

netěsností vodovodních potrubí a domovních vodovodů. Tyto ztráty byli poměrně velké a 

pohybovali se v průměru na 20 až 30% dodávané vody. I přes to, že se v dnešní době docílilo 

snižování ztrát vody, stále jsou tyto ztráty až o 100% vyšší než ve vyspělých zemích EU. U 

nás jsou hodnoty ztrát u jednotlivých hospodářských společností rozdílné. Pro sjednocení 

těchto údajů se používá tzv. přepočtová délka vodovodní sítě. 



 10 

Dle zákona [5] §2 je vodovod považován za provozně samostatný soubor staveb a 

zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty. Patří sem stavby pro jímání a odběr, 

jak povrchové, tak podzemní vody a jejich následná úprava a shromažďování. Vodovod je 

vodním dílem. Vodovodem se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění 

odpadních vod.  

Vodovod musí zabezpečovat dostatek zdravotně nezávadné vody pro veřejnou potřebu 

v dané oblasti. Tato dodávka vody musí být zajištěna nepřetržitě. Vodovodní sítě musí být 

chráněny proti nežádoucím vnějším vlivům: zamrznutí, koroze, mikroorganismy, chemickým 

a jiným látkám atd.. 

Systém vnitřních vodovodů zajišťuje dopravu pitné vody k jednotlivým výtokům nebo 

zařízením. Tento systém začíná HUV a končí u jednotlivých výtokových armatur. 

Systém rozvodu je rozdělen dle způsobu dopravy [3]: 

  - jednotný systém: pitná voda se rozvádí i pro účely užitkové a provozní; 

  - oddílný systém: samostatně pro jednotlivé druhy vod. 

Systém rozvodu je rozdělen dle tvaru [3]: 

- větvené: nejčastěji, z hlediska ekonomiky nejméně náročný, tento systém je 

však náročný na tlak a může vytvořit úsek s minimálním odběrem a tím 

může dojít k zhoršení kvality odebírané vody; 

- okruhové: tam, kde je nutná plynulá dodávka vody (nemocnice, hotely, 

laboratoře, …); 

- smíšené: je to kombinace okruhového a větveného systému ; 

- horní či dolní rozvod; 

- zavodněný vodovod: je pod stálým tlakem; 

- nezavodněný. 

Tam, kde nestačí tlakové poměry (výškové budovy) je nutno navrhnout tvz. 

povyšovací stanice s rozdělením na tlaková pásma. 

Vnitřní rozvody musí mít dostatečné množství vody, dostatečný přetlak, hygienickou 

nezávadnost, těsnost potrubí a armatur a musí být chráněny proti mrazu a vysokým teplotám, 

také musí být zajištěna jejich životnost, minimální hlučnost a jednoduchá montáž [3]. 

Pitnou vodou se rozumí veškerá voda, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a 

nápojů, voda používaná v potravinářství a dále voda, která je určená ke styku s lidským tělem 

nebo k dalším účelům lidské potřeby a to bez ohledu ne její původ, skupenství a způsob jejího 

dodávání. Výroba je uskutečněná z podzemních zdrojů, které jsou vyhrazeny pro tyto účely.  
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3.1 Zásobování požární vodou 
Dalším neméně důležitým cílem pro využití pitné vody je její potřeba pro požární 

účely měst, obcí, průmyslových aglomerací i jednotlivých objektů.  

 

Zdroje požární vody se dělí na přirozené a umělé.  

1. přirozené zdroje: podzemní voda; 

        povrchová voda. 

  

2. umělé zdroje: požární vodovod; 

      požární studny; 

                 požární vodní nádrže. 

 

Umělé zdroje požární vody se zřizují jen tehdy pokud není zajištěno dostatečné 

množství požární vody z přirozených nebo víceúčelových zdrojů nebo pokud je zajištění 

požární vody z umělého zdroje ekonomičtější a výhodnější než ze zdroje přirozeného. 

K těmto zdrojům musí být zajištěn bezpečný přístup požární technikou, proto příjezdová 

komunikace musí vydržet mezní zatížení na jednu nápravu nejméně 80 kN. Tato přístupová 

komunikace musí být napojena na čerpací stanoviště, aby požární technika měla 

bezproblémový přístup až ke zdroji požární vody. Jako umělé zdroje se berou požární 

vodovod, požární studna a požární nádrž. Nejvhodnějším zdrojem požární vody je požární 

vodovod, který je správně vybudovaný a dobře provozovaný. 

Hlavně přirozenými zdroji požární vody by měla být zajištěna požární bezpečnost. U 

přirozených zdrojů je třeba zvolit místo vhodné k odběru vody a musí vyhovět těmto 

podmínkám:  - dobrý příjezd a možnost zřízení čerpací stanice pro zásahový požární 

automobil; 

- výška hladiny nesmí klesnout pod 1 m nad dnem vodního zdroje; 

- odběrné místo musí být bez nánosu a naplavenin. 

 

Dalšími neméně důležitými zdroji pro požární účely jsou víceúčelové zdroje. 

Víceúčelové zdroje slouží jak pro účely provozní, tak i pro požární účely a proto musí být 

upraveny, tak aby vyhověla těmto požadavkům. Za stanovených podmínek nemusí být celá 

kapacita těchto zdrojů využitá jen pro požární účely. Pokud vodoprávní úřad nerozhodne jinak 

musí být v kapacitě vodního zdroje trvale zajištěna požární voda, která nenaruší množství 

vody určené k provozním účelům.  Do víceúčelových vodních zdrojů patří i vodovod pro 



 12 

veřejnou potřebu se zásobním vodojemem určeným pro příslušné tlakové pásmo. Využití 

vodovodu, který slouží pro veřejnou potřebu, k požárním účelům se musí projednat 

s vlastníkem nebo provozovatelem vodovodní sítě. Domovní nebo veřejné studny lze také 

brát, jako víceúčelové vodní zdroje.  

Zabezpečení staveb požární vodou lze rozdělit do dvou okruhů. V prvním okruhu je 

požární voda součásti vodovodní sítě a druhý okruh tvoří vnitřní požární rozvody. Při tom, 

když je voda využita pro požární potřeby součástí vodovodní sítě, tak se musí navrhnout 

odběrná místa, jako podzemní a nadzemní hydranty, výtokové stojany a velkokapacitní 

odběrná místa, rozmístění se stanovuje dle [9]. Při návrhu odběrných míst musí projektant 

spolupracovat s majitelem nebo provozovatelem distribuční sítě. Při špatném návrhu dochází 

při požárním zásahu k tlakovým problémům nebo k nedostatečnému objemovému průtoku, 

nebo také ke kombinaci obou těchto negativních vlivů.  Vnější odběrná místa jsou především 

pro zásobování mobilní požární technikou. Především v městské zástavbě bývá veřejný 

vodovod zdrojem vody pro hašení. V menších obcích nebo u samostatně stojících staveb se 

musí zdroj požární vody navrhnout s ohledem na dojezdovou vzdálenost hasičů a požadované 

celkové množství požární vody [3].  

Při návrhu vnitřních požárních rozvodů musí byt zajištěno dostatečné Qmax o přesně 

specifikovaném hydrodynamickém tlaku vody. V případě, že tento požadavek nelze 

z jakýchkoliv důvodu splnit, musí být navrženo jiné řešení pro dodávku vody na hasební 

účely. Při nedodržení těchto zásad dochází k nefunkčnosti požárního zabezpečení. Vnitřní 

požární rozvody jsou napojeny na vnitřní systém vodovodu. Používají se proudnice s tvarově 

stálou nebo zploštělou hadici. Dalším alternativou jsou vnitřní hydranty. 

Zásobování požární vodou se řídí [9]. Pokud v objektu existuje nějaké požární riziko, 

musí být zajištěno zásobování požární vodou. Požadavky na rozmístění odběrných míst 

požární vody v objektu stanoví požární specialista. Minimálně po dobu 30 minut musí být 

systémem zajištěna dodávka vody v předepsaném množství.  
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Pro požární úseky bez požárního rizika, požární úseky menší, než vyžadují předpisy 

pro zajištění požární bezpečnosti objektu se požární vodovody nezřizují, například to jsou [3]:  

-  požární úseky se samočinným hasícím zařízením; 

-  požární úseky, kde je pro prvotní zásah potřebné množství hasebních 

látek a zařízení; 

-  budovy, kde celkový počet osob pro bydlení a ubytování není větší  

než 20; 

-  v budovách se zdravotnickým zařízením, kde celkový počet osob není 

větší než 15. 

 

Vnitřní odběrná místa se osazují hadicemi o jmenovité světlostí 25 mm nebo 19 mm. 

Toto osazení se řídí podle druhu a velikosti objektu nebo požárního úseku. Pro návrh 

rozvodné vodovodní sítě se počítá se současným použitím nejvýše dvou hadicových systémů 

na jednom stoupacím potrubí. Při více stoupacích potrubí v objektu se uvažuje se současným 

zásobováním vodou nejvýše tří vnitřních odběrných míst. Vnitřní odběrná místa se napojují 

na rozvody studené vody hned za vodoměrnou sestavou, aby nedocházelo k tzv. černému 

odběru. Potrubí vnitřního požárního vodovodu je vedeno samostatným kovovým potrubím 

k jednotlivým vnitřním požárním hydrantům. Požární hydranty se v objektech většinou 

umisťují poblíž vstupů do chráněných prostor a únikových cest a to v takovém množství, aby 

byl možný zásah v kterékoliv místnosti v objektu. Vnitřní požární hydranty se osazují tak, aby 

jejich uzavírací armatura byla ve výšce 1,2 – 1,5 m nad podlahou. Zavodněné potrubí 

vnitřního požárního vodovodu musí být trvale pod tlakem vody a potrubí musí být taky 

chráněno proti zamrznutí. Hydranty musí být volně přístupné, nezamčené a vhodně označené.  

Vnitřní rozvody vody se dimenzují tak, aby i na nejnepříznivěji položeném hydrantu 

byl zajištěn přetlak alespoň 0,2 Mpa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice alespoň  

Q= 0,3 l/s. V budovách s výškou h větší než 30 m se kromě vnitřních odběrných míst zřizuje 

požární potrubí s výtokem na každém podlaží [9].  

 

3.2 Posouzení potrubí pro požární účely 
Pro zajištění požární bezpečnosti měst a obcí musí být správně nadimenzovány 

přivaděče, distribuční sítě a vodovodní přípojky. Při tomto dimenzování se musí počítat 

s řadou faktorů, které mohou pozitivně i negativně ovlivnit všechny děje, jako kvalita vody, 
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hydrodynamické tlakové poměry, tlakové ztráty, rychlost proudění vody, technický stav sítě 

atd.   

Po několika měřeních vodoměrem, tlakovou sondou a data-loggerem, které jsou 

popsány v [1], vyplývá několik závěrů, které je vhodné respektovat při návrzích požárního 

zabezpečení měst a obcí: 

- potrubí by mělo být dimenzováno na hodnotu větší než 150mm, protože při takové 

šířce nedochází k tlakovým ztrátám a změnám kvality vody; 

- u vodovodních řádů Js 80mm a Js 100mm se mění hydrodynamický tlak vody a při 

vyšší rychlosti proudění vody se negativně mění její kvalita. 

Alternativním řešením u distribučních sítí, které z jakýchkoliv příčin nelze realizovat 

požární krytí dodávky vody je vhodné projednat s Hasičským záchranným sborem a zkusit 

najít jinou koncepci řešení. Ta například spočívá ve vybudování plnících míst u kterých je 

nejmenší povolený odběr 60 l.s-1 a pro dané účely splňuje požadavky dimenze vodovodního 

potrubí DN 300mm. U sítí, kde tyto parametry nelze splnit se můžou po dohodě s Hasičským 

záchranným sborem vybudovat výtokové stojany s minimální kapacitou 35 l.s-1. U velmi 

malých vodovodních sítí s přívodními řády DN 100 nebo 80mm, musíme odběrná místa 

situovat před vlastní rozvody pro jednotlivé nemovitosti. 

Pro úspěšný zásah hasičských jednotek je nezbytná součinnost informací dějů. Ve 

vyspělých vodárenských společnostech mají oba subjekty společné technické podklady o 

umístění hydrantů a opakované výsledky hydraulických zkoušek vytypovaných požárních 

hydrantů [2]. Každé přerušení dodávky vody do jakékoliv části vodovodní sítě musí 

provozovatel neprodleně nahlásit CTV nebo hasičskému záchrannému sboru. 

3.3 Požární plnící místa, výtokové stojany  
Při celkovém dimenzování distribuční sítě, přivaděčů a vodovodních přípojek, které 

nám slouží k požárnímu zabezpečení vodou, se musí vždy zohlednit hodinová minima a 

maxima, i k potřebě zajišťující určité množství vody k hasebním účelům. Mezi potřebami 

vody určenými k spotřebě a hašení někdy dochází ke střetu zájmu a proto je nutné hledat 

řešení.  

 V současné době je technika hašení rozsáhlých požárů nebo běžných požárů, značně 

odlišná od dosud konzervativního způsobu požárního zabezpečení stavebních celků a budov. 

V dnešní době je důležitým faktorem čas a množství použité vody, pro tyto účely vyhovují 

především plnící místa. Podzemní nebo nadzemní hydranty jsou pouze doplňkovým 

segmentem hasebního zásahu. Dle článku 4.7 [9], je nejmenší povolený odběr u plnících míst  
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60 l.s-1. Pro zabránění kavitačního režimu je nutno počítat u běžné vodovodní sítě s rychlostí 

proudění vody v potrubí 0,8 m.s-1, při použití požárního čerpadla až 1,5 m.s-1. Pro tyto účely 

splňuje požadavky dimenze vodovodního potrubí DN 300 mm.  

Řešení požárního zabezpečení s vybudováním požárního místa nebo míst umožňuje 

projektantovi, vlastníkovi nebo provozovateli distribuční sítě navrhnout nebo redimenzovat 

vodovodní síť tak, aby distribuovaná pitná voda mohla splnit náročné požadavky na její 

kvalitu a hygienizaci pitných vod ve smyslu [6] o ochraně veřejného zdraví. 

 Vybudováním plnících míst se částečně řeší i problém s hašením požáru u výškových 

budov měst a především objemem dodávané vody do cisteren s vysokotlakými čerpadly a pro 

hašení budov s výškou nad 60 m vodního sloupce. 

3.4 Zabezpečení výškové zástavby  
Výškové budovy v řadách velkých měst, jsou nedílnou součástí dnešní architektury. 

Pro zajištění požární bezpečnosti staveb je nutné vybudovat, takový systém dodávky vody, 

aby byl zajištěn dostatečný hydrodynamický tlak vody i v případě požárního odběru. Pro tyto 

účely se z technického a legislativního hlediska využívají hydroforové stanice, které jsou 

vybudovány dle [10], § 1 odst. c, popřípadě dle § 1 odst. b. Pokud byly převzaty 

vodohospodářskými organizacemi, staly se součástí distribučních sítí. V současném zákoně o 

vodovodech a kanalizacích [5], se už tyto stavby nepovažují za zařízení pro veřejnou potřebu. 

Z něho vyplývá, že jsou vždy součástí objektů pro které slouží. Stávající objekty se však musí 

provozovat podle původních platných předpisů.  

 Při požárním zabezpečení stavby se musí uvažovat s řadou alternativ rizikových stavů, 

které mohou v určitých krizových situacích způsobit přerušení dodávky vody. Mezi tyto 

alternativy patří například poruchy čerpadel, výpadek elektrické energie, poškození zařízení, 

pokud je přímo umístěno v objektech. Ve srovnání s gravitačním režimem většiny požárních 

hydrantů je výhodou u tohoto systému naopak velká variabilita nastavení hydrodynamického 

tlaku. Pro velká rizika přerušení dodávky vody do ve vnitřních hydrantových sítí v době 

požáru, a většinou nedostatečném okamžitém použitém množství vody v požárních 

hydrantech na patách domů, je vhodné mít pro objekty v požárních plánech určené hydranty 

s vyšší průtokovou kapacitou v dojezdové vzdálenosti od daných objektů, nebo mít 

vybudována přímo plnící místa hasičských cisteren. 
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4. Druh a způsob jímání podzemních vod 
Při jímání a následné distribuci vody vznikají rizikové faktory, které ovlivňují činnost 

vodního díla. Dle [6], § 2 o vodách se považují podzemní vody za vody přirozeně se 

vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku  horninami a také 

vody protékající drenážními systémy a vody ve studních. Dle §29 jsou tyto vody určeny na 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k dalšímu hospodárnému užívání pomocí dostupných 

technologií a není-li to na úkor uspokojení uvedených potřeb.  

Díky tomu, že podzemní vody jsou skryty přímému pozorování není dost poznatků o 

jejich vzniku, pohybu a výskytu, proto se při jejich ochraně dělají chyby. I přes to, že 

podzemní vody tvoří asi zhruba půl procenta z celkového objemu vody na naší planetě mají 

obrovský význam. Diky atmosférickým srážkám jsou zdroje pitných vod stále obnovovány a 

není rozhodující jejich malé množství z celkového objemu vody na světě. Zdroje podzemních 

vod slouží pro pitné účely hlavně proto, protože jsou zbaveny od choroboplodných zárodků a 

škodlivých látek. Tyto vlastnosti získává tím, že se tato vody prodlévá v pórech hornin po 

delší dobu.  

Rozlišují se dva druhy zásob podzemních vod:  

1.statické zásoby – voda obsažená v horninách; 

2.dynamické zásoby – jsou dány podzemním odtokem. 

 

Pro jímání podzemních vod se musí udělat hydrogeologický průzkum 

s vyhodnocením, který musí obsahovat nejméně tyto údaje:  

a) údaje o geologických a hydrogeologických poměrech: týkají se zkoumaného 

území a jeho širšího okolí ve vztahu k poměrům klimatickým nebo 

hydrologickým; 

b) poznatky o tvorbě a režimu podzemní vody: týkají se jejího původu, kolísání 

hladiny, směru,kterým se pohybuje atd.; 

c) charakteristiku horninového prostředí: tento údaj nám vypovídá o pórovitosti, 

rozpukání a zkrasovění skalních hornin, také o zrnitosti sypkých hornin; 

d) údaje o jakosti podzemní vody: se týkají změn jakosti a především fyzikálních, 

chemických, bakteriologických a biologických vlastností vody; 

e) podrobný popis průzkumných objektů a prací; 

f) závěry pro návrh jímání. 

 



 17 

 

4.1. Objekty pro jímání podzemní vody  
Tyto objekty se třídí podle způsobu jímání na [14]:  

a) trubní studny; 

b) šachtové studny; 

c) šachtové studny s radiálními sběrači; 

d) jímací zářezy; 

e) pramenní jímky; 

f) ostatní způsoby jímání. 

 

Rozhodující pro konstrukci jímacího objektu a způsobu odběru vody je zpravidla [14]:  

a) prostorové rozložení a vzájemné omezení zvodněných propustných poloh a poloh 

nepropustných; 

b) fyzikální a mechanické vlastnosti zvodněného prostředí; 

c) u pramenů mimo jiné i charakter výtoku vody na terén; 

d) stav a charakter hladiny podzemní vody; 

e) směr pohybu podzemní vody v zájmovém území; 

f) využitelné množství podzemní vody; 

g) jakost podzemní vody; 

h) způsob doplňování zvodně; 

i) způsob odběru vody; 

j) stav území v uvažovaném místě jímacího objektu. 

 

U každého jímacího objektu se musí určit [14]:  

a)   způsob hloubení: průměr, hloubka; 

b)   u zárubnice: materiál, tvar, velikost a rozmístění otvorů; 

c)   u obsypů: materiál, velikost a tvar zrn a počet obsypových vrstev; 

d)   u síťoviny: materiál a velikost ok; 

e)   u filtrů z jiných hmot jejich materiálové, hydraulické, případně jiné charakteristiky; 

f)   způsob, druh a umístění těsnění, včetně odtěsnění  jednotlivých zvodní; 

g)   popis čerpací zkoušky. 
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4.2 Studny 
Studna je vodní dílo, které slouží k jímání podzemní vody. Máme dva druhy studen, 

prvním a nejrozšířenějším typem jsou studny vrtané (trubní), druhým typem jsou studny 

kopané (šachtové) [4]. Máme ještě další typy studen, ale ty se v dnešní době používají jen 

výjimečně. Existují dva projekční typy. První typ je, že se studna projektuje a vybuduje jako 

průzkumné geologické dílo podle [11]. Po průzkumu tohoto díla a jakosti vody se tato studna 

upraví na vodní dílo dle [12], resp. Vodního zákona [6]. Tím druhým typem je přímo 

projektována a vybudována studna jako vodní dílo dle stavebního, resp. Vodního zákona. Jde-

li o typ studny, jejichž provádění se dělá hornickým způsobem (vrtané studny nad 30 m  a 

všechny kopané studny bez ohledu na hloubku), vstupují do fáze prováděcí projektové 

dokumentace a realizace podle [11].  

 Pro to, kdo může studny projektovat a 

provádět jsou dva možné způsoby řešení. 

Jedná-li se o ty studny, které jsou v počáteční 

fázi řešeny jako průzkumná geologická díla, 

tak je mohou projektovat, provádět a 

vyhodnocovat pouze právnické a fyzické osoby 

s příslušným oprávněním. Práce řídí a za jejich 

výkon odpovídá osoba s osvědčením odborné 

způsobilosti a oboru hydrogeologie. Jsou-li 

práce prováděny hornickým způsobem musí 

projektovou dokumentaci zpracovat pouze 

osoba s oprávněním báňský projektant. Jedná-li 

se o dílo, které je v druhé fázi projektu bráno 

jako studna, může tyto práce pro účely územní 

rozhodnutí, stavebního povolení a povolení 

k nakládání s vodami projektovat pouze osoba 

s autorizací pro obor vodohospodářské stavby a 

provádět je může pouze fyzická nebo právnická 

osoba s příslušným živnostenským nebo jiným 

oprávněním pro daný typ staveb [4]. 

  

Obrázek 1 – Řez studnou [4] 
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Jedná-li se o studny, které jsou přímo projektovány jako vodní díla, tak tyto stavby 

může projektovat osoba s autorizací pro obor vodohospodářské stavby a provádět je může 

pouze fyzická nebo právnická osoba s příslušným živnostenským nebo jiným oprávněním pro 

daný typ staveb. Hydrogeolog vstupuje do procesu projekční přípravy a to v době zpracování 

projektu pro stavební povolení, protože s vydáním stavebního povolení studny musí být 

vydáno povolení k nakládání s podzemní vodou [4]. 

 

4.2.1 Požární studna 

Požární studny jsou vybudovány v místech s vysokou hladinou podzemních vod a 

množství této vody musí zajistit požadovanou vydatnost. Výhodou těchto zdrojů požární vody 

je jejich nezamrzání, neznečištěná voda a připravenost k požárnímu zásahu. Požární studnu 

musí mít pro trvalou zásobu objem alespoň 14 m3 nebo musí mít takový objem, kterým je 

zabezpečeno potřebné množství vody dle[9]. Pokud požární studna není opatřena vstupem 

nebo trvalým sacím zařízením, musí být vytvořen otvor o minimálním rozměru 300 mm pro 

umístění sací hadice. 

 

4.3 Horizontální jímadla 

Horizontální jímací objekty se  používají, když zachycení vody vertikálními jímacími 

objekty je nedostatečné nebo nevýhodné. Do této skupiny patří zářezy, štoly a vodorovné 

vrty. Tento způsob jímání se navrhuje v místech, kde je malá hloubka nepropustného podloží 

zvodnělé vrstvy a pro malou výšku zvodnělé vrstvy. Z toho vyplývá, že tyto typy jímadel se 

používají k jímání v píscích a štěrcích, jejichž nepropustné podloží není pod povrchem 

hlouběji než 5 m a mocnost zvodnělé vrstvy je menší než 1 m, nebo v místech, kde podzemní 

voda teče zvětralinami a puklinami. Hlavními částmi jímadel jsou jímací sběrače a sběrné 

jímky nebo sběrné studny. Štoly jsou jímací objekty, které jsou raženy hornickým způsobem. 

Požívají se v místech, kde ve svahu vycházejí propustné vrstvy v hlubších polohách 

zvodněné. Štoly je vhodné doplnit chodbami raženými do stran, tím se doplní jímací účinky. 
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4.3.1 Jímací zářezy 

Voda je jímána kameninovými polévanými troubami, nejmenší světlostí 7,5 cm. 

V dolní polovině jsou trouby plnostěnné, v horní části jsou děrované. Jsou uloženy buď na 

urovnaném nepropustném podloží, nebo jsou do něho zapuštěny na polovinu průměru. 

Průtočná rychlost ve sběrači nesmí klesnout pod 0,5 m/s. Voda zachycená sběrači se svádí do 

sběrné jímky, kde není možnost zanášení[16].  

 

 

4.4 Prameny 

Velké množství způsobů průtočnosti a propustnosti zvodnělých hornin, zejména pak 

značný počet možností uložení zvodněných vrstev, skýtá mnoho podmínek pro vznik 

pramenů. Proto se z hlediska jímání pramenných vývěrů rozdělují prameny podle jejich 

vlastností, které vyjadřují vhodnost pramene k požadovanému účelu užití vodního zdroje. 

Tyto vlastnosti zároveň podmiňují konstrukci jímadla, kterými můžeme zabránit nežádoucím 

účinkům vody[16].  

Prameny se proto rozdělují nejen podle fyzikálních, chemických a mikrobiologických 

vlastností, ale rozdělují se i podle geologických a hydraulických vlastností a to na prameny 

sestupné, které můžeme charakterizovat gravitačním průtokem vody zvodnělými horninami 

od sběrné oblasti k pramenním vývěrům a na prameny výstupné, což jsou vývěry podzemní 

vody vzniklé působením tlaku vodního sloupce podzemní vody nebo vztlakem plynu.  

 

 

Obrázek 2 – jímací zářez [16] 
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4.4.1 Jímání pramenů 

Jímacím pracím pramenů musí být věnována největší péče, poněvadž vodní zdroj je 

nejdůležitějším objektem celého vodovodního zařízení a v něm spočívá záruka bezpečné 

dodávky dostatečného množství v každé době. Především se musí splnit všechny hygienické 

požadavky, aby pramen nemohl být znečištěn. Jímací zařízení musí být účelné a jednoduché, 

aby byla splněna ekonomická podmínka minimálních stavebních nákladů. To neznamená, že 

musí být vždy použity nejlevnější stavební hmoty, jelikož nejlevnější může být v mnohých 

případech nejdražší. Všechny pozdější opravy a rekonstrukce jsou při nerušeném 

vodárenském provozu vždy obtížné a nákladné. 

 

4. Druh a způsob jímání povrchové vody 

Dle [6] §2 se za vody povrchové považují vody přirozeně se vyskytující na zemském 

povrchu, tento charakter neztrácejí i při průtoku přechodně zakrytými úseky, přirozenými 

dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. 

Povrchové vody se užívají k obecnému užívání a k průmyslovému využívání. Pokud 

chceme tyto vody využít k jinému než obecnému užití musí být vydáno vodoprávní 

rozhodnutí. Pokud zdroje povrchových vod slouží k úpravě na vodu pitnou, tak se k jejich 

ochraně vyhlašují ochranná pásma hygienické ochrany I. a II. stupně ochrany.  

Při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo 

nezávadnost vod, také se nesmí narušit okolní přírodní prostředí nebo jakýmkoliv způsobem 

ovlivňovat odtokové poměry, poškozovat břehy nebo vodní díla a zařízení. 

V dnešní době se poptávka vody u obyvatelstva a v průmyslu zvyšuje, proto se i 

projevuje větší potřeba využívat povrchovou vodu a tím roste její podíl ve vodárenským 

využití. Předpokládá se, že povrchové vody budou tvořit až 80% veškeré dodávané vody. 

Rozhodujícím faktorem pro kvalitu vody povrchových vod v nádržích jsou takzvaná ochranná 

pásma, hospodaření v těchto pásmech a vytváření ochranných zřízení na přítocích. Výstavba a 

celkový provoz těchto nádrží vyžadují dlouhodobější průzkumy a poučení se z předchozích 

podobných projektů. Pro vodu přímo z toku použitelnou pro pitné účely jsou určeny pouze 

toky stanovených tříd. K jímání z povrchových vod slouží dva základní typy jímadel a to 

jímadla na stojatých vodách a jímadla v tekoucích vodách. Za zdroje vody u stojatých vod se 
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berou v úvahu přirozené vodní nádrže(jezera) a umělé vodní nádrže(rybníky a přehradní 

nádrže). V ČR mají největší význam přehradní nádrže.  

Kvalita vody je ovlivněna hloubkou nádrže. U nádrží do hloubky 10m, které se 

nazývají ploché nádrže dochází díky působení větru k míšení a tím se kvalita vody po svislici 

mění jen málo. U přehradních nádrží, které jsou většinou hluboké se jakost vody v průběhu 

roku v jednotlivých hloubkách podstatně mění. Působení různých teplot ovlivňuje jakost vody 

v nádržích. Pro dobrou jakost vody je rozhodující nižší teplota, při které je omezen rozvoj 

organismů. Výhodnějšími pro odběr vody jsou nádrže ve výškách nad 500m, protože v těchto 

výškách už je nižší teplota vody. Během roku se díky teplotám mění jakost vody. Voda má 

největší hustotu při teplotě 4ºC. V podzimních a jarních měsících je teplota vody v celé nádrži 

4ºC, zato v létě je hladina teplejší a se vzrůstající hloubkou teplota klesá v zimě je zase 

hladina nejchladnější a s hloubkou teplota vody vzrůstá a u dna má 4ºC. Těmito teplotními 

pochody jsou ovlivněny biologické pochody a od nich se odvíjí i jakost vody.  

 

4.1 Způsob jímání 

Jímadla se dělí na dvě základní skupiny a to na jímadla v nádržích a na jímadla 

v tekoucích vodách.  

 

4.1.1 Jímadla v nádržích 

Jímadla v nádržích se dále dělí na věžová jímadla a jímadla nad dnem nádrže. Věžové 

jímadlo má dva druhy stavebního uspořádání a to buď jako samostatně odběrná věž, která je 

komunikačně spojena s břehem nebo hrází a tím druhým způsobem je těleso, které je stavebně 

začleněno do hráze.  

 

 

 

 

 

Obrázek 3- Odběrná věž před 
sypanou hrází: 1-věž, 2- odběr, 3- 
spodní uzávěr, 4- štola [15] 
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Samostatné odběrné věže jsou budovány většinou u sypaných zemních a kamenitých 

hrází. Hrázové objekty se budují u betonových přehrad. U věžových jímadel musí být 

vybudovány nejméně tři odběrné otvory, které jsou umístěny v různých hloubkách. Vtokové 

otvory musí být uzavíratelné a to jak z návodní strany, tak i zevnitř. Před vniknutím cizích 

těles jsou tyto otvory chráněny česly. Nejvhodnějšími pro ochranu jsou pohyblivá česla 

k jejich ovládání slouží plošina nad věžovým objektem stejným mechanismem jako 

provizorní hrazení.  

Odběr vody pomocí věžových jímadel může být dvěma způsoby: 

- uvnitř věže je svislé potrubí, na toto potrubí jsou připojeny jednotlivé 

odběry a vodorovné potrubí prochází vodorovnou štolou, která je uvnitř 

hráze; 

- volný výtok z otvorů uvnitř věže tím dochází k naplnění věže vodou 

z příslušného odběru a odtok vody je zajištěn tlakovou štolou. 

Jímání nad dnem nádrže je možný jen u nádrží, kde se vyskytuje čistá voda a kde se na 

dně nehromadí sedimenty a nedochází k rozkladu usazených organických látek[15]. Tuto 

čistotu vody častěji splňují jezera ojediněle jsou tyto podmínky splněny u přehradních nádrží. 

Jímání se provádí minimálně 1 m nade dnem nádrže a v dostačující vzdálenosti od míst se 

znečištěním. Pro tento typ jímání se doporučuje jímací objekt a odběrné potrubí spojit 

systémem výpustí, tímto spojením je zajištěna dodávka vody druhým zařízením i při poruše 

jednoho ze zařízení. Nevýhodou tohoto typu jímání je jejich nepřístupnost. 

 

4.1.2 Jímadla v tekoucích vodách 

Vodní toky patří k častým zdrojům 

zásobování obyvatelstva a průmyslu vodou. 

Tato voda musí mít takovou jakost, aby se dala 

pomocí technologických postupů upravit na 

vodu, která vyhoví normě pro pitnou vodu. Při 

odběru vody z těchto toků musí být zachován 

její minimální průtok v řečišti se zachováním 

nároků všech ostatních odběratelů. Při odběru 

vody z řečiště musí být toto místo dostatečně Obrázek 4- Jímadlo v řečišti: 1- odběrný objekt, 2- 
jímka, 3- sací potrubí, 4- proplachovací potrubí 
[15] 
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stabilní, pokud to nelze zajistit, musí se vodní tok na určité délce upravit. Při odběru vody 

nesmí docházet k zanášení odběrného zařízení a u splavných toků se musí respektovat nároky 

spojené s lodní dopravou. 

Jímání vody nad dnem řečiště je vhodné použít u širších vodních toků, kde jsou 

nestabilní břehy nebo tam, kde je nedostatečná hloubka u břehů. Výška vtokového odběru by 

měla být alespoň 70 cm a minimálně 50 cm pod hladinou. Tento objekt by měl být mimo 

místa s ukládáním nánosu a také mimo místa znečištění odpadními látkami. Celé jímací dílo, 

zařízení musí bát zabezpečeno proti působení proudu vody, plovoucím předmětům a vtokové 

otvory musí být opatřeny  česlem proti vniknutí nežádoucích látek. Potrubí se kladou 

nejčastěji pod dno a voda přitéká do jímky na břehu, odtud se čerpá do úpravny vody. Jímadla 

a odběrná potrubí se doporučují dělat zdvojeně se samostatnými uzávěry. 

Břehová jímadla se u nás používají velmi často. Tato jímadla se používají nejčastěji u 

toků se stabilním dnem a břehem. Musí být zaručen odběr vody při minimální hladině vody 

v toku. Těmto požadavkům odpovídají střední a dolní tratě vodních toků. Pro jímání pomocí 

těchto jímadel se musí vybírat místa, kde nedochází k zanášení splaveninami. Nevhodné pro 

jímání jsou místa s předpokládaným zanášením splaveninami, za tyto místa se považují 

rozšířená řečiště. Pro tato jímadla se musí zabezpečit, aby nedošlo k účinkům vymílání. Vtok  

musí být umístěn tak, aby nedocházelo k víření kalů a znečišťování vody. Potrubí s možností 

uzavírání musí být umístěno pod minimální hladinu vody, tak aby se mohlo odebírat potřebné 

množství vody ze všech vodních stavů v řece. Pomoci odběrného potrubí je voda odváděna do 

čerpací jímky, poté je přečerpána do úpravny vody. Jímací objekt a čerpací stanice je 

sdružena do jednoho objektu. Pokud se v zimních měsících na vodních tocích vyskytuje 

ledová kaše je za potřebí učinit 

vhodná opatření, jako jsou norné 

stěny před vtokovou částí, před niž 

se ledová kaše hromadí. Odběrné 

potrubí je třeba navrhnou takovým 

způsobem, aby bylo možné 

pojmout vodu o takovém 

průtočném množství, při kterém 

nedojde k zanášení strženými 

částmi. 

 

 

Obrázek 5- Břehová jímadla: 1- plovoucí klády, 2- česlo, 3- 
čerpadlo [15] 



 25 

 

Jímání ve dně koryta se používá u bystřinných toků. Tyto jímací objekty se nesmí 

umístit do míst, kde je snížená rychlost vody, protože tam dochází k usazování 

suspendovaných látek. Tato jímací zařízení nesmí zmenšovat průtočný profil řeky, kterým by 

docházelo k ukládání sedimentů. Tato jímadle lze používat u větších toků, jako příčné jímací 

žlaby nebo jímací drény, u potoků je možno použít bodový odběr. U těchto jímacích objektů 

je důležité o jaký vodní tok se jedná, v jaké části toku by mělo toto zařízení pracovat nebo 

jaký druh sedimentu se tam vyskytuje. 

 

 

 

 

4.2 Ochrana vodních zdrojů před znečištěním 

Ochrana se provádí podle [6]. Při odběrech z povrchových vod jsou tři stupně 

hygienické ochrany. Tato ochranná pásma určuje a podmínky jeho využití vydává 

vodohospodářský orgán na základě vyjádření hygienické služby. I. stupeň ochrany slouží 

k zabezpečení vodního zdroje v místě odběru nebo jímacího zařízení. II. stupeň ochrany 

slouží k ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti ve vzdálenějších místech toku. Tato ochrana 

slouží před znečištěním toxickými látkami, mikrobiálním znečištěním nebo chrání před jinak 

škodlivými látkami. III. stupeň slouží k ochraně u povrchových vod před zásahy, kterými by 

mohlo dojít ke snížení vydatnosti vodního zdroje, před jeho znečištěním a před biogenními 

látkami. 

 

 

 

Obrázek 6- Jímadlo ve dně řeky: 1- stupeň ve dně, 2- děrované 
potrubí, 3- zához z kamene, 4- stavidlo, 5- česla, 6- lapač písku [15] 
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4.3 Zdroje povrchových vod k požárním účelům 

K požárním účelům se u povrchových vod využívají zdroje víceúčelové a zdroje 

umělé. Mezi zdroje umělé patří vodní nádrže. Za víceúčelový vodní zdroj se bere takový 

zdroj, který slouží pro požární účely a zároveň i svému provoznímu účelu. 

 

4.3.1 Požární nádrž 

Požární nádrž slouží, jako zásobník požární vody, uplatní se jako zdroj požární vody 

tam, kde je nutné požadované množství vody pro požární zásah na jednom místě. Používá se 

jako doplňující zdroj tam, kde nestačí kapacita jiného vodního zdroje. Její velikost je dána 

potřebnou zásobou požární vody podle [9]. Dno u požární nádrže je vždy ve sklonu ke kalové 

jímce. Do nádrže musí být zajištěno napouštění, doplnění zásob vody, odběr a vypouštění 

vody, čištění nádrže. Nádrž musí být vybavena bezpečnostním přelivem a přístupem na dno. 

Pokud vybudování jedné nádrže o požadované velikosti je investičně a provozně nevhodné 

doporučuje se vybudovat několik menších nádrží o stejném objemu, jako požadované 

množství vody na pokrytí požární bezpečnosti v dané oblasti. Otevřené požární nádrže se 

zřizují v místech s vhodnou plochou a tam, kde je potřeba zřídit požární nádrž většího obsahu. 

Budují se zpevněným dnem a zpevněnými svahy nebo svislými stěnami a nebo jako nádrže 

zemní. Kryté požární nádrže se budují v místech s hustou zástavbou nebo tam, kde jsou 

mrazy, nečisté ovzduší a nutnost mít v dané oblasti jinak nezajistitelnou zásobu požární vody. 

Nejvhodnější jsou otevřené nádrže se svahy, nejčastěji čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým 

i nepravidelným půdorysným tvarem. Odběr vody z požárních nádrží se provádí pomocí 

požární techniky nebo pomocí přenosných požárních čerpadel ze sací jímky nebo jímky 

kombinované a nebo trvalým sacím potrubím. 
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5. Přivaděče  

Pomocí přiváděcích řádů je voda dopravována do vodojemu a pomocí zásobovacích 

řádu je voda dopravována do rozvodné vodovodní sítě. Způsob dopravy vody, jak přivaděči, 

tak zásobovacími řády je buď gravitační nebi výtlačný. Důležitým faktorem pro dopravu vody 

do spotřebiště je rozhodující poloha vodojemu k spotřebišti. Vodojemy bývají umístěny před 

spotřebištěm, ve spotřebišti nebo za spotřebištěm. Pro navrhování průměru u gravitačního 

vodovodu je důležité průtočné množství, které je určené maximální denní spotřebou a u 

výtlačných vodovodů je průtočné množství určené čerpaným množstvím v čerpací stanici, tak 

aby se za potřebnou dobu čerpání dopravila do vodojemu celodenní maximální potřeba vody. 

Nejlepší řešení je takové, které má nejpříznivější tlakové poměry. Za normálních podmínek 

musí být ve vodovodní síti alespoň minimální hydrodynamický tlak, který je odvozen od 

počtu podlaží. Za požáru stačí hydrodynamický tlak 10m v.s. Za průměrnou hodinovou 

spotřebu se bere 24hodinový průměr z maximální denní spotřeby pro obyvatelstvo, který se 

musí zvětšit o průměrnou hodinovou spotřebu pro průmysl. Přivaděče ovlivňují kvalitu vody 

v distribučním systému. Tlakové ztráty způsobuje poddimenzování a naopak při 

předimenzování mohou negativně působit na zdravotní zabezpečenost a čerstvost vody. 

 

5.1.Gravitační vodovod 

 Tento typ přiváděcího vodovodu se používá, když rozdíl vodního zdroje a spotřebiště 

je tak velký, že se v celé vodovodní síti vyvodí alespoň minimální hydrodynamický tlak. 

Gravitační přiváděcí řády jsou činné po celou dobu 24 hodin. Podle toho, jak je vodojem 

umístěn vůči spotřebišti nebo podle vydatnosti vodního zdroje nastává několik případů:  

1. větší vydatnost vodního zdroje než je maximální průměrná hodinová spotřeba 

včetně potřeby vody pro požární účely: v tomto případě voda přitéká z vodního zdroje do 

spotřebiště zásobovacím řádem; 

2. vodní zdroj pokrývá pouze maximální denní spotřebu: k vyrovnání rozdílu mezi 

přítokem z vodního zdroje a kolísajícím odběrem slouží vodojem; 

- vodojem před spotřebištěm: návrh gravitačního přiváděcího řádu do vodojemu se 

stanoví na maximální denní potřebu Qmaxd a pro zásobení vody do spotřebiště na maximální 

hodinovou potřebu Qmaxh, která je dána průměrnou hodinovou spotřebou Qh + potřebou 

požární vody Qpož.; 
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- vodojem ve spotřebišti: dělí se na dva typy, tím jedním je se samostatným 

přiváděcím řádem, který je shodný s předchozím návrhem a druhý typ je, když přiváděcí řád 

je zároveň zásobovacím řádem; 

- vodojem za spotřebištěm: přivaděč mezi zdrojem a vodojemem se dimenzuje na 

maximální denní potřebu Qmaxd, a rozvodná síť na maximální průtočné množství v nočních 

hodinách Qv, kdy je odběr vody minimální a také zásobování mezi spotřebištěm a vodojemem 

je minimální. Při špičkovém odběru je z vodního zdroje gravitačně zásobována pouze část 

spotřebiště. Z vodojemu přitéká množství vody, které se rovná maximální hodinové spotřebě 

zmenšené o maximální denní spotřebu, tímto způsobem je krytá zbývající část spotřebiště.  

 

5.2 Výtlačný vodovod 

U řešení gravitačního vodovodu se vycházelo z předpokladu, že vodní zdroj leží výše 

než spotřebiště a tím pádem svojí výškovou polohou zajišťuje potřebný tlak ve vodovodní síti. 

Častějším případem je, že vodní zdroj leží níže než spotřebiště nebo svojí výškovou polohou 

není schopný zajistit dostatečný tlak ve vodovodní síti. Pokud nastane tato situace volí se 

řešení výtlačného vodovodu. Pro výtlačné vodovody je charakteristický výtlačný přiváděcí 

řad, který dopravuje vodu do vodojemu pomocí čerpací stanice. Tento čerpací řád nepracuje 

po celý den, ale jen po určitou dobu v které se musí načerpat do vodojemu celodenní potřeba 

vody pro spotřebiště. Výtlačný řád se navrhne na čerpané množství Qč, které se určí 

z maximální denní potřeby vody a z počtu hodin, které jsou potřebné pro čerpání. Stejně jako 

u gravitačního vodovodu je i u výtlačného vodovodu celá řada řešení:  

- vodojem před spotřebištěm: přiváděná voda do vodojemu se navrhuje na čerpané 

množství Qč a zásobování do spotřebiště na maximální hodinové množství Qmaxh  nebo na 

hodinovou potřebu vody Qh  ke které musíme přičíst potřebu požární vody Qpož; 

- vodojem ve spotřebišti: pokud je se samostatným přiváděcím řádem, tak se to řeší 

stejně, jako předešlý případ, pokud je výtlačné potrubí i zásobovacím řádem, tak se přiváděcí 

řád od čerpací stanice až ke spotřebišti nadimenzuje na čerpané množství Qč a zásobující 

potrubí, kterým se voda dopravuje do vodojemu navrhne na největší průtok vody Qv, který je 

v nočních hodinách při nejmenším odběru. Průtočné množství se stanoví z čerpaného 

množství, který je zmenšen o minimální odběr vody v noci. 
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- vodojem za spotřebištěm: přivaděč z čerpací stanice až do spotřebiště se navrhne na 

čerpané množství Qč a vodovodní síť ve spotřebišti se navrhne na čerpané množství, které se 

zmenší o minimální odběr vody v nočních hodinách. Podle maximální hodinové potřeby nebo 

podle průměrné hodinové spotřeby a potřeby požární vody v denních hodinách se navrhne 

průměr zásobovacího řádu a tím se stanoví výškové umístění vodojemu za spotřebištěm.  

 

Pro výstavbu přivaděčů se používají převážně tyto materiály: ocel, litina, laminát a 

plasty. 

Ocel je velmi rozšířeným druhem materiálu. Dříve se jako vnitřní ochrana používaly 

asfaltové nátěry o velikosti 0,2 mm, dnes se používají především cementové nástřiky. Ocel je 

nenahraditelným materiálem u dimenzí větších než 500 mm. 

Litina jako materiál používající se pro přivaděče slouží pouze pro potrubí o velikosti 

maximálně 500 mm. Litina by měla být brána, jako hlavní materiál pro výstavbu přivaděčů. 

V minulosti se pro vnitřní ochranu používaly také asfaltové nátěry, v dnešní době se používají 

nátěry s cementací nebo epoxydací. 

Laminát je vhodným materiálem jen pro některé typy přivaděčů. Laminát stejně, jako 

některé plasty má výrazně zhoršené podmínky pro vyhledávání skrytých vad. 

Plasty, jako materiál jsou vhodné jen pro sériovou výrobu pouze do DN 315 mm. Pro 

jejich použití se musí na trasách vytvořit řada kontrolních bodů, které slouží k vyhledávání 

potenciálních skrytých úniků vody. Tento materiál není vhodný pro výstavbu dlouhých úseků, 

protože má sníženou akustickou schopnost přenášet poruchové šumy. 

Pro provoz a celkovou dobrou funkčnost vodovodního řádu je důležitá dobrá volba 

materiálu. Na přivaděčích se buduje jen málo stavebních objektů nebo se osazuje méně 

ovládacích prvků. Absence těchto objektů nebo ovládacích prvků ztěžuje až vylučuje 

ekonomické vyhledávání skrytých závad. Mezi hlavní rizika při špatném vybudování 

přiváděcího řádu je, že může dojít ke změně kvality vody a zdravotního zabezpečení a to díky 

předimenzovanosti při které dochází k zvýšené tvorbě inkrustů. Mezi ty nejhlavnější rizika 

patří ztížené vyhledávání skrytých závad, nezjistitelná ztráta vody v přivaděčích a u potrubí 

vyráběných z ocelového materiálu absence katodové ochrany. K zabránění některých těchto 

poruch slouží postupná redimenzace přivaděčů nebo provést novou vnitřní ochranu pomocí 

cementové nebo plastové vystýlky. Pokud nastane ten případ, že jsou přivaděče 

předimenzovány je dobré nastavit speciální režim proudění vody tzv. pulzní režim. Také by se 

měl vstup a výstup přivaděčů osadit měřidly, které budou kontinuálně snímat hodnoty v m-

3/časové jednotky a l.s-1.  
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5.3 Vliv přivaděčů na požární bezpečnost 

Vodovodní přivaděč je prvním článkem v zásobování vodou, který má vliv, jak 

pozitivní, tak i negativní na kvalitu vody. Důležitými vlastnostmi, které ovlivňují tuto kvalitu 

vody jsou především vhodná dimenze a druh použitého materiálu. Tyto vlastnosti ovlivňují 

kvalitu vody v distribučním rozvodném systému a její následné použití pro požární zásah. Pro 

požární zásah je důležitá nepřetržitá dodávka vody o potřebném tlaku a množství, proto když 

dochází k předimenzování přivaděčů dochází během několika km a hodin ke snížení rychlosti 

proudění vody a následném nedostatku vody  pro zásah. Toto proudění může být ovlivněno 

také druhem materiálu, potrubím nebo inkrustací stěn. Při této předimenzovanosti dojde 

k enormní ztrátě koncentrace hladiny volného chlóru, až pod kritickou hodnotu 0,05 mg/l a 

tím dojde k následnému nárůstu Fe ve vodě přes povolenou koncentraci 0,2 mg/l. 

 Ovlivnění požárního zásahu může mít také za následek porucha na přiváděcím potrubí 

a následné přerušení dodávky vody. Tato porucha může být způsobena vadným materiálem 

nebo konstrukcí, tyto poruchy se označují jako poruchy vlastní. Druhým typem poruch jsou 

poruchy vzniklé vadným uložením a montáží potrubí nebo korozí popřípadě mrazem. 

Tyto všechny negativní jevy mohou ovlivnit následný požární zásah. Pro prvotní 

eliminaci těchto negativ je důležitý správný prvotní návrh. K tomuto návrh slouží 

matematické modelování.   

 

6. Akumulace vody  

 
Ve vodárenství jsou dva druhy akumulace, akumulace dlouhodobá a akumulace 

krátkodobá. Dlouhodobá akumulace zajišťuje zásobu dostatečného množství vody pro 

uvažované zásobovací pásmo po celý rok. Nejčastěji se vytváří v povrchových vodárenských 

nádržích nebo rybnících nebo v podzemních vodonosných vrstvách, které jsou zásobeny 

vodou přirozeným nebo umělým způsobem. 

Krátkodobá akumulace je nejčastěji vytvářena pomocí vodojemů, které slouží pro 

akumulaci potřebného množství vody v uvažovaném zásobovacím pásmu. Aby byli tyto cíle 

splněny musí tyto vodojemy plnit následující funkce [18]:  

- vyrovnávat rozdíl mezi přítokem a odběrem vody a pokrýt špičkové potřeby vody;  

- udržovat potřebný tlak v systému rozvodu vody; 
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- udržovat rezervu pro případ přerušení dodávky z vodárenských zařízení a poruch na 

rozvodném systému vody; 

- a poskytnout vodu pro požární účely v souladu s místními předpisy. 

 

U rozsáhlejších vodovodních soustav vodojemy také slouží k snadnějšímu ovládání a 

řízení vodovodní soustavy. Celkový objem vodojemu se skládá z využitelného a 

nevyužitelného objemu. Za nevyužitelný objem se bere konstrukce vodojemu, která není 

využita k žádným účelům. Využitelný objem vodojemu a také doba zadržení vody závisí na 

tom, jakou funkci má vodojem plnit, také na provozním režimu a na požárních a poruchových  

zásobách vody vodojemu v systému zásobování vodou. Objem a funkce celého vodojemu je 

závislá na vyrovnávání přítoku a odběru vody za stanovený časový úsek. Přítok vody do 

vodojemu je buď rovnoměrný, který je nepřerušovaný po 24 hodin nebo přerušovaný a nebo 

nerovnoměrný. U každého vodojemu musí být určena bezpečnostní rezerva, která je navržena 

podlé rizika a trvání provozních poruch, které mohou vzniknout na přiváděcím potrubí, 

v úpravně vody, v čerpací stanici a v řídících systémech. Bezpečnostní rezervy musí být 

zvýšeny pokud nám vodojem slouží také pro požární účely, ale existuje vyjímka, kdy je 

k dispozici velký využitelný zásobovací objem. 

 Naléhavé potřeby požární ochrany je možno pokrýt dočasnými opatřeními. Pokud je 

to možné, tak se vodojemy umisťují co nejblíže k zásobovacímu pásmu a to z důvodů lepšího 

zabezpečení proti přerušení a zmenší se tím i tlakové ztráty.  

Ruční numerické stanovení objemu provozních zásob se stanoví z přitékajícího a 

odtékajícího množství vody v jednotlivých hodinách dne takto:  

- vypočtou se rozdíly mezi přítokem a odběrem vody, a to jak přebytky, tak i 

nedostatky;  

- vypočte se součtová čára přebytků i nedostatků; 

- sečtou se absolutní hodnoty obou maxim součtové čáry, to znamená maximální 

hodnoty a minimální hodnoty záporné, součet udává objem provozních zásob vody potřebný 

pro vyrovnání nerovnoměrnosti přítoku a odběru vody [15]. Celkový výpočet se určí buď 

v procentech a hledaný objem provozních zásob v m3 se zjistí tak, že se vynásobí procentní 

hodnota hodnotou Qm, která určuje maximální potřebu vody pro dané spotřební pásmo a nebo 

se výpočet provede přímo v m3.  
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Stanovení požárních zásob to znamená, potřebný objem požární vody se stanoví dle 

[15] podle vzorce: 

    Apož=3,6qpht [m3]  

- kde qp je potřeba požární vody [l.s-1], 

- h je uvažovaný počet odběrů, 

- t je předpokládané trvání požáru. 

 Pro dané spotřebiště jsou všechny údaje potřebné pro výpočet objemu požární vody 

uvedeny v [15] a rozsah potřebného objemu s může pohybovat v mezích od 48 do 2700 m3.  

Pro stanovení poruchové zásoby vody ve vodojemu se doporučuje zvětšit objem 

vodojemu o 60 až 100% součtu provozního a požárního objemu. Toto zvětšení akumulace se 

bere jako poruchová zásoba, pro případy poruchy na vodárenské zařízení před vodojemem. 

Rozhodujícím faktorem pro velikost zvětšení akumulace je posouzení důsledků škod, které by 

mohly vzniknout při přerušení dodávky vody do zásobovacího pásma, proto se toto zvětšení 

musí ekonomicky posoudit, a to také s ohledem na výstavbu vodárenské soustavy v které je 

vodojem s poruchovou zásobou navrhován.  

Celkový objem vodojemu se určí součtem z objemů provozních, požárních a 

poruchových zásob. U vodojemu zemních se objemy volí podle velikostní řady 50, 100, 150, 

250, 400, 650, 1000, 1500, 2500, 4000, 6000 a 10 000m3. U věžových vodojemů se objem 

vodojemu volí podle velikosti dostupného typu a podle druhu věžového vodojemu. 

6.1 Vodojemy 

Rozlišují se dva základní druhy vodojemů a to vodojemy zemní, které mají dno pod 

úrovní nebo v úrovni terénu a vodojemy věžové, které mají dno v určité výšce nad terénem. 

V ČR se nejčastěji používají vodojemy zemní a to díky vhodným terénním podmínkám. 

Vodojemy zemní jsou levnější, mají lepší tepelnou izolaci, která zabraňuje nadměrnému 

oteplování vody v letních měsících  a také ochraňuje vodu proti zamrzání. Vodojemy věžové 

se požívají tam, kde je technicky nezbytné zajistit dostatečný přetlak ve vodovodní síti.  

6.1.1 Zemní vodojemy 

Skládají se dvou účelově odlišných částí: 

- vodní nádrž; 

- manipulační komory. 

Do vodní nádrže je přístup jen přes manipulační komoru. V nádrži se akumuluje 

potřebné množství vody. Do manipulační komory je přístup z venku a uvnitř jsou umístěny 
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veškeré ovládací prvky vodojemu, které umožňují řízení vodojemu a ostatních pomocných 

zařízení. 

                                      

6.1.2 Věžové vodojemy 

Věžové vodojemy nejsou v ČR tak rozšířenými typy vodojemů, jako zemní vodojemy, 

které jsou i z ekonomičtějšího hlediska výhodnějšími. Z tohoto důvodu se věžové vodojemu 

v ČR používají především v rovinatých územích a to především pro  zásobování menších 

spotřebišť.  

Věžové vodojemy mají tři části: 

- vodní nádrže; 

- nosné konstrukce; 

- základy. 

Nejčastějším materiálem pro výstavbu těchto vodojemů je ocel nebo železobeton. Tvar 

nádrže se volí, aby došlo k nejrovnoměrnějšímu zatížení nosné konstrukce a taky, aby byla 

nádrž konstrukčně nejvýhodnější.  

      

Obrázek 7- Zemní vodojem [19] Obrázek 8- Zemní vodojem [19] 

Obrázek 9- Věžový vodojem [19] Obrázek 10- Věžový vodojem [19] 
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  Společnými zásadami pro výstavbu a provoz vodojemu je počet komor, povrch 

vnitřních stěn a jak vodojem správně provozovat. Pro bezpečný provoz by vodojem měl mít 

nejméně dvě a více komor, tím je zajištěna optimální akumulace a čerstvost pitné vody. U 

jednokomorového vodojemu může voda ztrácet čerstvost a zdravotní zabezpečení. Důležitým 

faktorem je i materiál, ze kterého jsou vodojemy vyrobeny, nejčastěji bývají železobetonové, 

ocelové nebo kombinované. Povrch uvnitř vodojemu musí být hladký a bez pórů a veškeré 

kovové části musí být ošetřeny, tak aby nedocházelo ke korozi. Vodojemy musí vyhovět všem 

požadavkům EU, to znamená, že musí být zabráněno kontaminaci nebo chemickým, fyzikální 

a biologickým změnám, které jsou škodlivé pro jakost vody. Provoz a údržba vodojemu není 

technicky náročná, ale provozovatel musí dodržovat několik zásad pro bezpečný provoz.  

Mezi tyto zásady patří [2]:  

- obsluha musí mít zdravotní atesty; 

- odběry vzorků smí provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci pro danou 

činnost. Protokoly o rozborech musí být uchovány po dobu 5 let ode dne odběru 

vzorku pitné vody; 

- provozovatel musí zamezit vniknutí cizorodých látek do prostoru akumulace; 

- musí dodržet zásady provozního řádu vodojemu o pravidelném čištění a 

desinfekci; 

- a dodržet čerstvost akumulací vody. 

 

6.2 Vliv akumulace na požární bezpečnost 

Vodojemy různých druhů a charakteru jsou součástí distribuce pitné vody pro 

potřebné zásobovací pásmo. U těchto staveb vzniká minimum rizik a závad při provozování, 

tyto vlastnosti jsou dány projekční a stavební propracovaností. Ale i přes to, že k výstavbě 

vodojemů se dnes převážně používá nerezová ocel. Jsou vodojemy, které mají trouby 

z obyčejné oceli. U těchto vodojemů je rizikem jejich ochrana před korozí.  

Požární zásah může ovlivnit předimenzování v akumulaci a tím pádem k neúměrnému 

časovému zdržení vody a následnému nedostatku vody. Nevhodným přítokem a odtokem 

vody dochází k stání vody a tím k zhoršení kvality vody. Také u některých vodojemů dochází 

vlivem teplot k uvolnění volného chlóru a tím k zhoršení sekundárního zdravotního 

zabezpečení vody. Pro případ poruchy na přívodu vody do vodojemu se doporučuje zvětšit 
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akumulační prostor vodojemu, který slouží jako poruchová zásoba. Při návrhu této zásoby je 

nutné posoudit důsledky a škody z přerušení dodávky vody do spotřebiště. 

Správná funkčnost vodojemu je do jisté míry ovlivněna správnou funkčností přivaděče 

vody a také její následnou distribucí. Voda ve vodojemu musí splňovat svojí zdravotní 

bezpečnost, která je projednána s hygienickou službou s ohledem na celý zásobovací systém.  

 

7. Rizika vznikající při využití jen jednoho druhu zdroje 

Jímání a následná distribuce vod je ovlivněna řadou rizikových faktorů, které ovlivňují 

činnost majitele nebo provozovatele vodního díla a následnou distribuci vody a její použití 

pro požární zásah. Na začátku je třeba zvážit, jestli tyto rizikové faktory mohou ovlivnit 

výsledný produkt a tím narušit celý výrobní cyklus. Také je třeba posoudit, jestli jsou 

v úpravnách a při následné distribuci tyto faktory zvládnutelné v mezích zákonných předpisů. 

Po novelizaci [5] se změnili některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví ze kterých 

vzniká majitelům, provozovatelům a Ministerstvu zdravotnictví řada povinností, které se 

vztahují k EU. 

Především Ministerstvo zdravotnictví je vždy do 2 měsíců povinně informovat Komisi 

Evropských společenství o opatřeních podle § 3a [5] o časově omezených výjimkách dodržení 

ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou, mimo výjimek u mikrobiologických ukazatelů. Dále 

každé tři roky vypracovat zprávu o jakosti pitné vody, v niž uvede nejméně informace o všech 

jednotlivých zdrojích pitné vody. Tato zpráva se zveřejňuje na veřejně přístupném místě a po 

jejím zveřejnění se do dvou měsíců zašle Komisi Evropských společenství[1]. 

Pokud během studie daného jímacího území nastane situace, že se 

z hydrogeologických průzkumu prokáže, že následným upravováním vody nelze vyloučit 

překročení mezní a nejvyšší mezní hodnoty referenčního rizika s bez prahovým účinkem, 

který z pravidla přejde v toxické účinky, je nutno tento zdroj vody vyloučit z hlediska 

pozdější úpravy na vodu pitnou.  
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7.1 Podzemní vody  
Při použití podzemní vody, jako jediného druhu zdroje spočívají hlavní rizika v těchto 

bodech [1]: 

- kontaminace podzemních vod průmyslovou činností v pásmu povodí; 

- výluhy a následná infiltrace z průmyslových a organických hnojiv; 

- znečišťování a kontaminace půdy provozem motorových vozidel; 

- infiltrace organického a anorganického znečištění z povrchových vod; 

- potenciální infiltrace odpadních vod do vod podzemních; 

- stavební činnost při narušení ochranných a zvodnělých vrstev reliéfu    

terénu; 

- neúměrné zvýšení rychlosti proudění podzemních vod vlivem čerpání ; 

- nedostatek vody pro zásobování . 

 

7.2 Povrchové vody  
Dalším zdrojem mohou být vody povrchové. Dle [6] §2 o vodách se za vodu 

povrchovou považují vody, které se přirozeně vyskytují na zemském povrchu. Tyto vody se 

používají k obecnému užívání nebo v průmyslu. 

Pokud chceme tyto vody využít k jinému použití než 

k obecnému, musí být vydáno vodoprávní rozhodnutí. 

Povrchové vody po úpravě se také mohou použít jako 

vody pitné a k jejich ochraně se vyhlašují pásma 

hygienické ochrany. Tato ochrana je obsažena 

v zákoně o vodách v § 30. 

 

Při použití povrchové vody, jako jediného zdroje dodávky vody jsou hlavní rizika 

tato[1]:  

- bodové zdroje znečištění (městské a průmyslové); 

- nebodové zdroje, které zahrnují plošné znečištění převážně zemědělských 

obhospodařovaných ploch; 

- difúzní (rozptýlené drobné zdroje znečištění ve většině případů 

neevidované); 

- nebodové zdroje vzniklé petrografickou a mineralogickou skladbou hornin 

povodí. 

Obrázek 11 – Rybník Edrovice [8] 
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Všechny tyto negativní jevy mohou způsobit zastavení dodávky vody do spotřebiště a 

tím také nedostatek vody pro požární potřebu. Mezi tyto negativní jevy patří také odstranění 

zdroje elektrické energie, která je potřebná pro čerpání a nesládnou distribuci. 

  

 Nedostatek pitné vody se projeví ve všech zásobovaných oblastech, tím pádem i 

v potřebě vody pro požární účely.  Nedostatek pitné vody je způsoben vyřazením zdroje pro 

jeho nevyhovující jakost nebo v důsledku technologických havárií nebo poklesem vydatnosti 

vodních zdrojů způsobených dlouhodobým suchem.  Při dlouhodobém vyřazení vodního 

zdroje dojde k nedostatku pitné vody v dané oblasti a tím k zdravotnímu ohrožení 

obyvatelstva, způsobení hygienicko epidemiologické situace, ohrožení činností 

zdravotnických zřízení, omezení až zastavení výroby potravin a také k nedostatku požární 

vody pro potřebný požární zásah. 

 

Znečištění podzemních vod je spojeno hlavně s pesticidy a dusičnany převážně ze 

zemědělství. Vypouštění fosforu z městských čistíren odpadních vod se v dnešní době snížilo 

a to díky zlepšení technologií a velkému rozšíření bezfosfátových pracích a čistících 

prostředků ve spotřebitelských sítích, takže od počátku 80. let 20. století se koncentrace 

fosforu snížily. 

 

Podle hydrologů a klimatologů klesají i v ČR zásoby podzemních vod a kolem 

poloviny století by se jejich nedostatek mohl stát kritickým. Za posledních 100 let se spotřeba 

vody šestinásobně zvýšila. Před třiceti lety na našem území stačilo vyhloubit osm metrů pro 

dosažení vody pro studny, teď se musí kopat do třiceti metrů, proto i zde je pokles vody 

znatelný. U nás srážky rostou s nadmořskou výškou a také je důležitá poloha návětrné strany, 

vzhledem k převládajícímu směru větru. Nejsuššími oblastmi jsou severozápadní a také 

střední Čechy, na Moravě to jsou jihomoravské úvaly, který leží v srážkovém stínu Alp a 

Českomoravské vrchoviny. Naopak nejvlhčími místy jsou hřbety pohraničních hor a také 

oblasti okolo Znojma a Hornomoravský úval. Zásoby na našem území jsou závislé na 

množství srážek, které u nás spadnou. Zásoby podzemních vod jsou u nás rozmístěny 

nerovnoměrně. Velké množství podzemní vody se vyskytuje v oblasti České tabule a dále 

také v Podkrušnohorských a Jihočeských pánvích a v Ostravské pánvi. 
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Hlavním ukazatelem kvality povrchové vody jsou teplota, barva, zákal, pH, obsah 

suspendovaných látek, koncentrace železa, manganu a rozpuštěné organické látky.  

Teplota povrchové vody je velmi důležitým faktorem její použitelnosti pro potřebu. 

Pokud teplota vody v nádržích překročí 18ºC je odmítnuta pro osobní potřebu. Při zákalu je 

třeba chemický zásah, protože u povrchové vody to značí vliv znečištění recipientu, 

geologické, hydrologické a jiné poměry v povodí a činnosti různých biologických seskupení. 

Z hlediska hodnoty pH jsou pro zásobování nejvhodnější středně až tvrdé vody, které nejsou 

provozu nebezpečné.   

 

Jednou z příčin znečištění vodních zdrojů je také eroze. Při erozi je půda narušena a 

odnášena větrem nebo vodou a tímto se do vody dostávají erozní látky. Spoluviníkem eroze je 

sama voda, která při deštích a tání sněhu stéká po sklonité půdě a přitom půdu smývá, vymílá 

a tímto způsobem se voda dostává do vodních toků a nádrží.   

Některé látky, které stojí za znečištěním vod:  

- polychlorované bifenyly: používá se v průmyslu jako elektricko izolační kapalina 

v kondenzátorech a transformátorech; 

- dusík: v průmyslových a statkových hnojivech, působí jako rostlinná výživa a 

okyseluje ekosystém; 

- amoniak: obsažen v kyselých deštích a vytváří se při rozkladu organických 

materiálů; 

-sinice: cyanobakterie, jejich toxiny mohou vyvolat řadu komplikovaných 

onemocnění. 

 

8. Eliminace a posouzení rizik 

Jak lze ochránit zdroje podzemních vod[1]: 

- vyhlášením ochranných pásem vodních zdrojů I. a II. Stupně, včetně 

zavedení speciálního režimu činností; 

- vyhlášení širšího území dle § 33 [6] za zranitelnou oblast v lokalitách, kde 

koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50mg.l-1, nebo mohou této 

hodnoty dosáhnout; 

- u bodového znečištění vybudování „Milánských“ stěn nebo hydraulických 

bariér; 
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- vybudování sítě monitorovacích vrtů včetně zpracování režimu 

monitorování kvality vod; 

- zařazení podzemního zdroje – surové vody – do jedné ze tří kategorií 

sledování limitních hodnot kvality vody odpovídající standardním 

metodám jejich úpravy; 

 

Ochranné prvky u povrchových vod a jejich možnosti[1]: 

- ve smyslu zákona o vodách [6] § 52 a § 33 vyhlásit „citlivé a zranitelné 

oblasti“ v zónách, kde koncentrace dusičnanů přesahují hodnotu 50 mg.l-1 

nebo mohou této hodnoty dosáhnout; 

- vyhlášením ochranného pásma I. a II. Stupně včetně speciálního režimu 

činnosti; 

- zvýšení efektu čistírenských procesů čistíren odpadních vod včetně 

zavedení třetího stupně čištění; 

- evidence odstranění neevidovaných výpustí kanalizace do toků včetně 

vybudování malých čistíren odpadních vod, případně přečerpání odpadních 

vod do centrálních čistíren odpadních vod. 

 

Všechny tyto negativní jevy nám mohou ovlivnit, nebo i zastavit dodávku vody do 

spotřebiště a tím i ohrozit možný požární zásah. Takové to situace lze označit za krizové 

stavy. Na tyto situace musí být provozovatel vodovodní sítě a HZS připraven.  

 

Při stavu, kdy vodu pitnou nelze z důvodu její závadnosti použít pro zásobování 

obyvatelstva, se tato voda v některých případech může využít k hasebním účelům. Proto by ke 

zdroji vody měl být takový přístup, který umožní dojetí požární techniky, proto příjezdová 

komunikace musí vydržet mezní zatížení na jednu nápravu nejméně 80 kN. Pro tyto náhlé a 

neočekávané situace musí mít každá vodohospodářská společnost připraveny krizové a 

operační plány. V těchto plánech by mimo jiné měli být: akumulační kapacity vodojemů, 

možnost zásobování z náhradních zdrojů, pokud je dodávka vody omezena z důvodu výpadku 

elektrické energie mít náhradní dieselagregáty, dále mít zajištěnu spolupráci s HZS a s CTV. 

Při krizi na distribučním systému je tato situace lépe zvládnutelná, protože se vesměs jedná o 

krizi lokálního charakteru.  
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Jak už bylo řečeno je třeba při nedostatku nebo nemožnosti použití pitnou vodu mít 

připraveny krizové plány na úseku výroby, distribuce pitných vod a požárního zabezpečení, 

který musí obsahovat [1]:  

- plán svolání zaměstnanců;  

- plán ukrytí;  

- plán zabezpečení zdrojů;  

- plán variabilní dodávky vody při vyřazení některého ze zdrojů; 

- plán nouzového zásobování;  

- plán nouzového řízení procesů a spojení.  

 

Je potřeba mít zajištěny technické prostředky, jako dieselagregáty pro čerpání a úpravy 

vody, laboratoře pro kontrolu vody, zabezpečení nouzového zásobování vodou a také mít 

zajištěnu dopravu. Krize může vzniknout jak na zdrojích vody, tak v distribuční síti. V těchto 

situacích je důležité mít zajištěno minimální zásobování strategických míst, jako je armáda, 

IZS, nemocnice a jiná návazná zařízení a také důležité průmyslové objekty.  

 

Při výpadku elektrické energie u čerpadel, jak u podzemních, tak nadzemních zdrojů 

vody musí mít hasiči k dispozici potřebnou techniku. Při použití klasického čerpadla PS 12 je 

možno čerpat vodu jen z hloubky maximálně do 10 m. Pro hloubky do 20 m je vhodné použít 

ejektor, nebo pro větší hloubky kontejner pro dálkovou dopravu vody HFS, který je schopen 

čerpat vodu i z hloubky 60 m. 

 

Za bodový zdroj znečištění se považuje takové znečištění, které je samostatně 

rozpoznatelné. Bodové zdroje znečištění mají zanedbatelný rozsah a lze je matematicky 

namodelovat. Proti tomuto znečištění jsou účinné Milánské stěny. Jsou to podzemní stěny, 

které se nejčastěji používají k zapažení výkopů a prostorných jam. Podzemní stěny vznikají 

vyplněním vytěžené rýhy prostým betonem, železobetonem, prefabrikátem a různými 

suspenzemi podle požadovaného účelu. Hloubka Milánských stěn většinou nepřesahuje 30 m. 

Vodotěsnost spojů se zajistí pomocí těsnících pásů do spár. Typy podzemních stěn jsou 

monolitické, prefabrikované a těsnící a lze je vhodně kombinovat.    

Pitná a surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2, A3. 

Toto zařazení se určuje z minimálně dvanácti vzorků, které se odebírají během dvou let. 

Optimálnější je vyšší počet vzorků, který většinou činí 24-36 vzorků.   
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Ochrana zdrojů pitných vod před jejich znečištěním se řídí dle [6].  

Tato směrnice se skládá ze tří základních částí:  

I- pásmo hygienické ochrany; 

II- zřizování vodárenských nádrží; 

III- závěrečná ustanovení. 

Za ochranné pásma se považují pásma hygienické ochrany 1. a 2. stupně a pro odběry 

z povrchových vod slouží i pásma hygienické ochrany 3. stupně. Podle posudku orgánu 

hygienické služby vydá vodohospodářský orgán rozhodnutí o stanovení ochranného pásma i o 

způsobu a podmínkách jeho využití. Tato pásma hygienické ochrany se musí navrhnout již 

v projektové dokumentaci staveb. Pro použití pásem hygienické ochrany u podzemních zdrojů 

je potřebné hydrogeologické a hydrochemické zhodnocení. U povrchových vod je potřeba 

zhodnocení jakosti vody a prognóza jejich vývoje. 

Pásmo hygienické ochrany 1. stupně se stanoví k zabezpečení ochrany místa vodního 

zdroje v prostoru místa odběru, popřípadě jímacího zařízení, před možností bezprostředního 

negativního ovlivňování nebo ohrožení vodního zdroje. U vodních nádrží zabezpečuje pásmo 

hygienické ochrany 1. stupně i vytvoření podmínek pro dobrý vývoj jakosti vody[15]. 

Pásmo hygienické ochrany 2. stupně se stanoví k ochraně vydatnosti, jakosti nebo 

zdravotní nezávadnosti vodního zdroje před ohrožením ze vzdálenějších míst. Je určeno 

především k ochraně před mikrobiálními znečištěními a před znečištěním toxickými látkami, 

látkami ovlivňujícími senzorické vlastnosti vody a látkami jinak škodlivými. 

Vodohospodářský orgán může rozdělit toto pásmo podle hydrogeologických poměrů na 

vnitřní a vnější část a stanovit odlišné podmínky pro jejich využívání[15]. 

Pásmo hygienické ochrany 3. stupně se stanovuje k zabezpečení ochrany vodního 

zdroje povrchových vod před nepříznivými zásahy do hydrologických a hydrogeologických 

podmínek oběhu vody, jejichž důsledkem by mohlo být zejména snížení vydatnosti vodního 

zdroje, před jeho znečištěním a přísunem biogenních látek.  

Provozovatelé, kteří provozují zařízení jímací, čerpací a upravují a rozvádí pitnou a 

užitkovou vodu určenou k hromadnému zásobování v pásmech hygienické ochrany musí 

sledovat ochrannou účinnost pasem hygienické ochrany a dodržování způsobu podmínek 

jejich využití.  
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Dále jsou zde popsány: 

1. základní hygienické zásady pro využívání pásem vodních zdrojů 

podzemních vod; 

2. hygienické zásady pro využití pásem vodních zdrojů povrchových vod 

z vodních toků a vodárenských nádrží; 

3. a v této části jsou popsány hygienické zásady pro zřizování 

vodárenských nádrží. 

 

K zabránění znečišťování vody také slouží čistírny odpadních vod. V těchto čistírnách 

probíhají děje podobné se samočinným čistěním vody v tocích, s tím, že toto čištění probíhá 

na menším prostoru a v intenzivnější míře. Čistírna musí být přizpůsobena druhu a 

vlastnostem odpadní vody, nejvíce se odpadní vody čistí v městských čistírnách. 

Procesy čištění odpadních vod: 

1. mechanické čištění; 

2. biologické čištění nebo biologické odstraňování biogenních prvků; 

3. fyzikálně- chemické čištění. 

 

Čistírny neřeší jenom čištění odpadních vod, ale také zneškodňování kalů a jiných 

látek. Mezi nejdůležitější faktory patří velikost čistírny, která se vyjadřuje počtem 

ekvivalentních obyvatel (EO). 

 

Velké čistírny – EO nad 20000; 

Střední čistírny – EO nad 5000; 

Malé čistírny – EO do 5000. 
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Mechanické čištění je prvním někdy třetím stupněm čištění a slouží k rozpuštění látek, 

které tvoří největší část znečištění odpadních vod.  

             

 
 

Biologické čištění odpadních vod probíhá v biologickém reaktoru za působení 

mikroorganismů. Aktivním činitelem pro biologické čištění je funkční polokultura 

kultivovaná ve formě suspenze v aktivační nádrži nebo se používá ve formě nárostu ve 

zkrápěných biologických kolonách. Základem tohoto čištění jsou bakterie, také 

mikroskopické houby, plísně, kvasinky, měňavky nebo nálevníci i organismy mnohobuněčné. 

Organické látky se transportují přímo do buněk mikroorganismů. Vysokomolekulární 

organické látky se nejdříve sorbují nebo mechanicky zachytí do slizovité matrice funkční 

polokultury. Tyto zachycené látky se enzymaticky rozštěpí a nízkomolekulární fragmenty 

jsou opět transponovány do buněk, kde se metabolizují. 

Tento metabolizmus je složen ze dvou procesů: 

- katabolismus: generuje energie z organických látek pro potřeby buňky; 

- anabolismus: vede k syntéze nové biomas. 

 

Obrázek 11 – Přehled způsobu a zařízení pro mechanické čištění [20] 
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Biologické odstraňování biogenních prvků, tzv. nutrietů. Nutriety jsou v odpadních 

vodách anorganické sloučeniny dusíku a fosforu. Při zvýšené přítomnosti těchto dvou prvků 

v odpadních vodách vyvolá následující problémy:  

- amoniaku, který je toxický pro vodní organismy; 

- zvýšení nákladů úpravy vody pro vodárenské využití, případně má za následek jeho 

znemožnění; 

- obohacení povrchových vod živinami se všemi původními negativními jevy. 

 

Fyzikálně chemické čištění se používá v případech, kdy nestačí mechanické a 

biologické čištění k odstranění všeho znečištění v dostatečné míře. Tento způsob čištění se 

označuje, jako třetí stupeň čištění nebo se používají pro čištění průmyslových odpadních vod  

a v tomto způsobu čištění jsou využívány fyzikálně chemické postupy. Pro částice o velikosti 

1µm se při fyzikálně chemickém čištění nejčastěji používá sedimentace, filtrace a ve 

speciálních případech flotace, magnetická separace a hydrocyklon pro částice s hustotou 

menší než voda a dochází k odlučování na hladině. U částic menších než 1 nm, které vytvářejí 

roztoky se čištění volí podle vlastností roztoků a používají se tyto procesy: neutralizace, 

srážení, oxidace a redukce, difuzní procesy a jiné. 

 

 

9. Návrh řešení 

Pro správný chod celého systému je důležitá dobrá kvalita vody a správná funkčnost 

celé vodárenské soustavy, která zásobuje spotřebiště a také dopravuje vodu k požárním 

účelům. Proto ochraně vodních zdrojů a k jejich následné distribuci a použití, je třeba 

dodržovat právní základy. Pro ochranu povrchových vod je třeba zamezit zranitelnosti těchto 

zdrojů. Tuto ochranu lze provést tak, že tyto zdroje budou oploceny a chráněny. U 

podzemních zdrojů vod se snažit o asanaci závadných látek v horninám podloží. Všechna 

účinná opatření jsou drahá, ale pro kvalitu vody se musí tyto prostředky obětovat. Pomoci 

právních předpisů je třeba zlepšit jednoduchost vyhlašování hygienických pásem ochrany a 

udržení těchto pásem. Při nemožnosti použít zdroj vody, ať už se jedná o povrchové či 

podzemní zdroje vody je vhodné mít vybudovány rezervní zdroje a hlavně mít vypracovány 

krizové plány. Další možností je mít k dispozici zásobování dané oblasti z dvou nezávislých 

zdrojů. 
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V celé distribuční síti se vyskytuje řada slabých míst, které lze do jisté míry odstranit 

nebo alespoň minimalizovat. U vodojemů je možnost snížení rizika ve variabilitě kapacitního 

plnění a zdržení vody v nádržích s možností kontinuálního promícháváni. U vodojemů je 

rizikových faktorů méně a jejich optimalizace je zvládnutelná.  

Proto se, za nejvíce rizikovou část celé distribuce vody bere poruchovost řádu a 

vodních přípojích po uzavření ovládacích prvků a vytvoření podtlaku se vznikem zpětného 

nasávání zeminy a dalších možných kontaminovaných látek. Pro eliminaci těchto negativ se 

provádí rozbor, který  má za následek přerušení dodávky vody na 2-3 dny. Prvotní možností 

jak optimalizovat vodovodní síť je její matematické modelování. Tímto způsobem se ušetří 

náklady a budou použity ideální profily trubních řádu, kterými se zabezpečí požadovaná 

rychlost pohybu vody. 

U rozvodné sítě existují postupy, kterými to lze eliminovat, jako například správný 

návrh a výpočet distribuční sítě, udržení koncentrace volného chlóru ve vodě, umístění 

ovládacích armatur atd. tak, aby měl provozovatel možnost tyto negativní jevy řešit. U 

přiváděcího potrubí je základním faktorem k správné funkčnosti prvotní návrh. Tím se rozumí 

správná volba materiálu a vhodná dimenze potrubí. Dalšími řešeními, jak zlepšit funkci 

přivaděčů jsou měřidla na vstupu a výstupu pro snímání hodnoty  v m3/ časovou jednotku a 

l/s. Dalším opatřením je délka úseku o velikosti 1500-2000 m s možností uzavírání a 

budování v rozmezích 300-400 m kontrolní styčné body, které umožňují zjištění skrytých 

úniků vod.  

Prvotní možností jak optimalizovat vodovodní síť je její matematické modelování. 

Tímto způsobem se ušetří náklady a budou použity ideální profily trubních řádu, kterými se 

zabezpečí požadovaná rychlost pohybu vody. 

 

 

 

 



 46 

10. Závěr 

Cílem této práce bylo posouzení jednotlivých zdrojů vody, jejich použití pro požární 

zabezpečení měst a obcí, a také rizika, která mohou vzniknout při použití jednoho ze zdrojů. 

  

Úvodu této práce se obecně zabývá čerpáním, distribucí pitné vody a popsáním 

vodovodního řádu. Dále je zde popsáno k jakým účelům se voda používá a podle jakých 

zákonů se provozovatel musí řídit. 

 

V další části práce je popsáno použití vodovodního řádu, jak pro účely nepřetržité 

dodávky pitné vody k uživatelům, tak je zde dále popsána použitelnost vody pro hasební 

účely. Tato část se také zabývá popsáním vnitřních odběrných míst, hydrantů a plnících míst . 

 

V kapitolách 4 a 5 jsou popsány druhy a hlavně způsoby jímání jak u podzemních, tak 

u povrchových vod. A tyto kapitoly se zabývají užitím těchto vod k požárním účelům. 

 

V následujících kapitolách jsem se zabýval přiváděním vody do vodojemů pomocí 

přivaděčů a následnou akumulací. Je zde popsáno jakým způsobem se tato voda přivádí a jaké 

druhy vodojemů se u nás používají. Také je zde popsáno, jak přivaděče a akumulace můžou 

ovlivnit požární bezpečnost.  

 

V dalších částech této práce jsou popsána riziky, které mohou nastat při využití jen 

jednoho zdroje vody. Je zde popsáno jak riziko při jímání podzemních vod, tak také riziko 

vznikající při použití jen povrchových vod. Dále jsou zde tato rizika posouzena a popsána 

jejich eliminace s návrhem některých řešení. 

 

Tato práce posoudila druhy vodních zdrojů a jejich využití k požárním účelům, také 

jaká mohou nastat rizika a posouzení těchto rizik. Také je zde posouzeno jakým způsobem 

ovlivňují akumulace a přivaděče požární bezpečnost a návrh řešení pro eliminaci rizik 

spojených jak s čerpáním, tak s distribucí. 
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