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Anotace 

Tato diplomová práce řeší způsob míchání vody ze dvou kvalitativně rozdílných 

zdrojů tak, aby výsledná voda splňovala požadavky na pitnou vodu a aby využití obou 

zdrojů bylo co nejekonomičtější. Uvedený problém je řešen ve spotřebišti obce Będzin – 

Grodziec (Polská republika). Toto spotřebiště má dva zdroje vody – skupinový přivaděč 

GPW, ve kterém je obsah dusičnanů pod normou určeným limitem, avšak tato voda je 

v porovnání se druhým zdrojem dražší, a místní vrt, ve kterém dusičnany překračují 

dovolené limity. Řešení spočívá v optimálním využití obou zdrojů takovým způsobem, aby 

bylo co nejvíce zhodnoceno ekonomické hledisko a zároveň aby byla dodržena kvalita 

pitné vody v rámci zákonných vyhlášek a norem. 

 

Klí čová slova: kvalita vody, řídicí systém, dusičnany, míchání, vodní zdroj, 

přivaděč 

 

Summary 

This final thesis solves way of water mixing from two quantitatively different 

resources so that output water would comply with requirements on drinking water quality 

level and consumption of both resources would be as effective as possible. The issue is 

solved within area of village of Bedzin - Grodzies (Poland). Area of consumption has two 

water resources: group pipe line with nitrates content under standard limit but with much 

higher price, and local well with nitrates content above limit. The solution is based on 

optimal utilizing of both resources so that financial point of view and quality of water 

according to standards are balanced. 

 

Keywords: quality of water, control system, nitrates, mixture, water source, 

drinking water supply piping 
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1. Úvod 

Pracuji ve firmě GDF spol.s r.o., která se zabývá kompletní dodávkou řídicích 

systémů pro vodní hospodářství. Naše firma působí v celé České republice a spolupracuje 

s velkými vodárenskými společnostmi. Máme realizováno více než tisíc jednotlivých 

vodárenských objektů – vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod, úpravny vod, 

automatické tlakové stanice, redukční šachty. Tyto objekty jsou začleněny do 

automatického dálkového řízení jednotlivých provozovatelů. 

V roce 2002 jsme otevřeli pobočku v Polsku, kde postupně navazujeme obchodní 

styky s jednotlivými provozovateli, či vlastníky vodovodních a kanalizačních sítí, a 

pomáháme řešit jejich problémy s provozováním vodovodů a kanalizací. 

V nedávné době jsem se podílel na řešení jednoho problému s dodávkou pitné vody 

pro spotřebiště Będzin – Grodziec. Jedná se o obec ležící v jižním Polsku, nedaleko města 

Katowice. Vodovodní síť této obce je provozována společností MPWiK Sp.z o.o. Będzin, 

skládá se z několika automatických stanic, které jsou napájeny z prvního zdroje pitné vody 

– z přivaděče společnosti GPW S.A. Katowice, a vyrovnávacího vodojemu. Druhým 

zdrojem pitné vody jsou místní vrty. Jedním z nich je vrt Rozkówka, který byl donedávna 

využívaný, avšak pro nesplnění limitů dusičnanů obsažených ve vodě byl odstaven [1]. Pro 

provozovatele vodovodní sítě bylo velmi důležité znovuobnovení odebírání vody z tohoto 

vrtu, neboť cena vody z přivaděče GPW se každým rokem zvyšovala a tento trend nebylo 

možné převádět na spotřebitele. Ve spolupráci s Ing. Zbyňkem Cupákem, 

vodohospodářským projektantem, přišla naše firma s řešením, kdy bude využívána voda 

z místního vrtu Rozkówka a bude vhodným způsobem míchána s vodou z přivaděče GPW. 

Do zásobního řádu obce se dodá voda, která bude splňovat zákonem stanovené limity. 

Tento návrh řešení vyžadoval kvalitní řídicí systém, který by spolu s prvky měření 

splňoval zadané požadavky. Bylo třeba měřit „on-line“ stav dusičnanů ve výstupním 

potrubí míchací stanice a na základě těchto hodnot regulovat odběr vody z jednotlivých 

zdrojů. 

V této diplomové práci popisuji, jakým způsobem lze tento problém řešit a jak jsme 

jej nakonec vyřešili. 
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2. Popis problematiky, základní charakteristiky území 

V jižní části Polska, ve slezském vojvodství, nedaleko města Katowice leží obec 

Będzin (obrázek 1). Se svým počtem obyvatel (cca 60 tis.) se řadí spíše k městům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grodziec je místní část, která se 1. 6. 1975 připojila k obci Będzin (obrázek 2). 

Počet obyvatel části Grodziec je cca 10 tis. (údaj z roku 2002) [2]. Maximální hodinová 

potřeba vody pro tuto část území je 28 l/s. Tuto potřebu kompletně po odstavení vrtu 

Rozkówka pokrývá přivaděč GPW S.A. Ostatní vrty na území obce Będzin zásobují jiné 

městské části [3; 4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 1 – poloha obce Będzin na mapě 

Obrázek 2 – umístění městské části Grodziec 
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Dle laboratorních měření (příloha 2) obsahuje voda ve vrtu Rozkówka 56,3 mg/l 

dusičnanů (NO3). Což je nadlimitní množství, maximální přípustná hodnota dle platné 

legislativy je 50 mg/l [5]. Oproti tomu voda z přivaděče GPW obsahuje pouze 20,2 mg/l 

dusičnanů. Maximální vydatnost vrtu Rozkówka je 40 l/s [3; 4]. 

3. Voda a její jímání 

3.1. Voda 

Voda se chemicky skládá z dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku, je 

bezbarvá, čirá, bez chuti a zápachu. V silnější vrstvě tvoří namodralý nádech. Vyskytuje se 

na Zemi ve třech skupenstvích [6; 7]: 

• pevné – led 

• kapalné – voda 

• plynné – vodní pára 

Chemické vazby mezi atomy vodíku a kyslíku svírají úhel přibližně 105° (obrázek 

4). Díky této nelinearitě je voda polární a vykazuje určitou anomálii – největší hustotu má 

při teplotě 3,95°C, jak je naznačeno na fázovém diagramu závislosti skupenství na tlaku a 

teplotě vody (obrázek 3) [6; 7; 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – molekula 
vody 

Obrázek 3 – fázový diagram 
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Tato vlastnost vody má následující důsledky [6; 7; 9]: 

• led se tvoří na hladině vody, tepelně izoluje nezamrzlou vodu, mráz tedy neproniká 

tak hluboko, teplá voda (3,95°C) se hromadí na dně, vodní živočichové mohou 

snáze přežít 

• urychlení procesu zvětrávání hornin a vytváření podmínek pro vznik půdy (voda při 

zamrzání zvětšuje objem a trhá horniny) 

• kypření ornice při zamrzání 

Voda zabírá téměř 71 % zemského povrchu, světové oceány obsahují odhadem 1 370 

miliónů km3 slané vody, což je přibližně 97 % celkového množství vody na Zemi. 

Zbývající 3 % tvoří sladká voda na pevnině, 2/3 z tohoto množství tvoří voda v ledovcích. 

Zbývá tedy necelé 1 % vody na Zemi, které může sloužit jako zásoba sladké vody [6; 8; 

10; 11]. 

3.2. Pitná voda 

V zákoně č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví je pitná voda definována následovně: 

„Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, 

vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k 

péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo 

lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, 

skupenství a způsob jejího dodávání“ [12].  

Pitná voda musí také splňovat kvalitativní požadavky, ty jsou stanoveny příslušnou 

legislativou, která je rozebrána v dalších kapitolách této práce.  

3.3. Jímání vod 

Jako zdroje pitné vody pro lidskou potřebu slouží vody povrchové či vody podzemní. 

Voda se odebírá z přírodního prostředí jímáním. K tomuto účelu slouží jímací objekty. 

Jsou to technická zařízení, která umožňují co nejjednodušší a nejekonomičtější přechod 

vody z přírodního prostředí do technického zařízení takovým způsobem, aby nebyla 

zhoršena její jakost [13; 14]. 
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Podzemní vody jsou pro výrobu pitné vody vhodnější, avšak v dnešní době se 

nevyhneme využívání povrchové vody pro výrobu vody pitné. Zásoby podzemní vody 

nejsou tak objemné, aby pokryly potřebu vody v dnešní společnosti. Dalším důvodem pro 

jímání povrchových vod je vzdálenost mezi místy s výskytem podzemních vod vhodných 

pro výrobu pitné vody a spotřebišti, pro která je tato voda potřeba vyrobit a dodat. V našich 

klimatických podmínkách, kde hustota vodních toků je relativně bohatá, je tedy možné 

používat povrchovou vodu jako zdroj pro výrobu vody pitné [13]. 

Způsoby jímání podzemních vod [13; 15; 16; 17]: 

• pramení jímky 

• horizontální objekty – štoly, galerie, zářezy 

• vertikální objekty – studny jehlové, studny trubní (vrtané), studny šachtové 

(kopané, spouštěné) 

• kombinované objekty 

Způsoby jímání povrchových vod: 

• jímání z nádrží (věžové objekty, objekty nade dnem, břehové objekty, plovoucí 

objekty, sdružené objekty) 

• jímání z vodních toků (objekty břehové, dnové a v řečišti) 

3.3.1. Pramenní jímky 

Pramenní jímky jsou jednoduché jímací objekty, kterými získáváme vodu z pramenů 

a vývěrů. Jímat vodu musíme takovým způsobem, aby byl přirozený vývěr vody co 

nejméně ovlivněn. Voda se zachycuje v jímce při výstupu ze skalního podloží, jímka je 

umístěna v dostatečné hloubce, tak aby nedocházelo ke vzdutí hladiny. Jímka bývá vhodně 

zakryta. Zemní práce při budování jímky se musí provádět šetrně s ohledem na možné 

zmizení vývěru či objevení pramenu na jiném místě při necitlivém zásahu do podloží [13; 

16; 17]. 
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3.3.2. Štoly, galerie, zářezy 

Patří mezi horizontální jímací objekty, budují se v místech, kde zvodnělá vrstva není 

ve větší hloubce než 5 m a její mocnost nepřekračuje 1 m. Další podmínkou užití tohoto 

způsobu jímání vody je nepropustné podloží pod zvodní [13; 16; 17].  

Jímací zářez je v podstatě horizontální drenáž uložená do zvodnělé vrstvy, která 

přivádí vodu do sběrné jímky nebo do galerie. Navrhují se kolmo na směr proudnic 

podzemní vody, průtočná rychlost by neměla klesat pod 0,5 m.s-1. V lomových místech a 

po určité vzdálenosti u přímých úseků se budují revizní a čistící šachty. Na obrázku 5 je 

zakreslen jímací zářez ústící do galerie [13; 16; 17]. 

Pro jímání většího množství vody z puklin a dutin se staví jímací štoly neboli galerie. 

Bývají průlezné či průchozí. Pokud se staví v otevřených výkopech, hovoříme o galeriích, 

jsou-li budovány hornickým způsobem, jedná se o štoly. Puklinová voda stéká do sběrného 

žlabu podél celé štoly, odtud dále odtéká do sběrné studny [13; 16; 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

Výhodou horizontálního způsobu jímání vody je to, že v jímací oblasti není třeba 

budovat čerpací stanice – voda odtéká do sběrného objektu gravitačně [13]. 

3.3.3. Vertikální jímací objekty - studny 

Nejjednodušší způsob vertikálního jímání podzemních vod je proveden pomocí 

jehlových studen. Jedná se o ocelové trubky průměru 30 až 80 mm, které mají délku 1 až 

2 m a spojují se pomocí závitu. Na spodní části je umístěn zarážecí hrot a následuje trubka 

s perforací do výšky cca 1 m. Vpravují se do země beraněním, zatlačováním, vplavováním 

Legenda: 

1 – štěrk, 2 – kameninová 
trouba, 3 – rovnanina 

z kamene, 4 – štěrk, 5 – 
písek, 6 – betonová deska, 7 
– jílové těsnění, 8 – betonová 

zídka, 9 – drenáž, 10 – 
železobetonová klenba, 11 - 

piloty 

Obrázek 5 – galerie se zaústěným jímacím zářezem 
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anebo zavibrováním. Tento způsob jímání se používá pro nízké odběry z malých hloubek 

[13; 16; 17]. 

Trubní studny (vrtané) slouží k odběrům vod z větších hloubek a z rozlehlejších 

jímacích území – zde se zřizuje více studní se společným sběracím zařízením. Studny se 

budují pomocí hlubinného vrtání – do země se zapouští systém plnostěnných ocelových 

trub (pažnic), které se po dosažení patřičné hloubky a zapuštění zárubnice s kalníkem 

vytahují. Ve zvodnělé části se kolem zárubnice umisťuje obsyp tvořený tříděným štěrkem 

či pískem. Horní část vrtu je utěsněna jílovitým materiálem – znemožnění znečištění vrtu 

z povrchu. Schéma trubní studny se nachází na obrázku 6 [13; 16; 17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zárubnice hrají ve vystrojení vrtu významnou roli. Děrování zárubnice umožňuje 

vtok vody do potrubí. Způsobem děrování a vlastnostmi obsypu se reguluje vtoková 

rychlost vody. Podle konstrukce rozeznáváme zárubnice děrované, sítové a tmelené. 

Materiál používaný na výrobu zárubnic může být ocel, kamenina, dřevo a také plasty [13; 

17]. 

Po zavedení zárubnice, vytažení pažnic a provedení obsypu se nad trubní studnou 

buduje vstupní šachta. Do této šachty je zárubnice vyvedena a je zakončena zhlavím. 

Ukončení zárubnice musí znemožňovat pronikání nečistot ze dna šachty. Vstupní šachta je 

vyvedena nad terén, okolí šachty je vyspárováno tak, aby do šachty nepronikala povrchová 

Legenda: 

1 – betonové dno, 2 – kalník, 3 
– děrovaná zárubnice, 4 – 

pažnice, 5 – štěrkový obsyp, 6 – 
záhlaví studny, 7 – odběrné 

potrubí, 8 – betonová šachta, 9 
– jílové těsnění, 10 – betonové 

skruže, 11 – větrací otvor 

Obrázek 6 – trubní studna 



Bc. Karel Poláček: Řízení kvality pitné vody ve vodovodním řádu obce Będzin - Grodziec 

2010  8 

voda. Vstupní šachta převážně slouží pro údržbové práce a případné opravy studny [13; 16; 

17]. 

Hlavním důvodem pro stavbu šachtových studní (obrázek 7) je možnost jímání 

většího množství vody. Jejich velká styková plocha pláště umožňuje dostatečný vtok vody 

ze zvodněných oblastí, není třeba velká vtoková rychlost a nedochází k vplavování písku 

do studny. Šachtové studny je díky jejich velkému objemu možné využít jako akumulační 

nádrže. Existují dva typy šachtových studní – úplné a neúplné, přičemž úplné šachtové 

studny se zapouští na nepropustné horninové podloží [13; 16; 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šachtové studny menších rozměrů se provádí jako studny kopané. Jsou vhodné pro 

menší hloubky. Stavební jáma se obvykle zapaží, ode dna se vyzdívá, pažení se postupně 

odstraňuje a prostor mezi zeminou a zdivem je vysypáván štěrkopískovým materiálem. 

Kopané studny je také možné realizovat pomocí železobetonových skruží kladených do 

jámy na sebe na sucho, vznikají spáry, což umožňuje pronikání vody ze zvodnělé oblasti 

do studny. Horní část studny je opět utěsněna jílovitým materiálem [13; 16; 17]. 

Spouštěné studny (obrázek 8) mývají průměr pláště mezi 3 až 6 m. Do předem 

vykopané jámy se umístí skruž s ocelovým břitem. Při dalším odkopávání zeminy ze dna 

studny první skruž vlastní vahou klesá. 

Legenda: 

1 – filtrační obsyp, 2 – zdivo 
s vtokovými otvory, 3 – krycí 
deska uložená po obvodu, 4 – 

betonové skruže, 5 – 
zavzdušnění, 6 – litinový 
poklop, 7 – odvzdušnění 

Obrázek 7 – šachtová studna 
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Další skruže se postupně nadezdívají. Musí se kontrolovat smě

aby výsledné usazení studny bylo rovnoměrné. Hloubka studny musí být taková, aby bylo 

lé vrstvy. Prostor mezi vnějším pláštěm studny a zeminou se nevypl

sní se jílovitým materiálem. Voda proniká do studny pouze dnem. Horní 

ást studny se zakryje například železobetonovou deskou [13; 16; 17]

Jímání z nádrží 

vodních nádrží má své klady i zápory. Hlavní nevýhodou t

č ější ochrana těchto vod. Legislativně řeší tuto problematiku ochranná 

ů, avšak i přes tato opatření je náchylnost k zneč

Naproti tomu vodní nádrže zajišťují stabilnější podmínky – hladina v

množství vody nekolísá. Také jakost vody se v kratších časových intervalech m

. Další výhodou u některých nádrží je možnost volby hloubky odb

využívá vzhledem ke kolísání kvality vody vlivem změn ročního období

Legenda: 

1 – první skruž s ocelovým břitem
2 – nadezdívka, 3 – hladina 

podzemní vody, 4 – jílové těsně
5 – krycí železobetonová deska

1 

2 

3 

4 

5 

Obrázek 8 – spouštěná studna 

Obrázek 9 – jímací objekt vodní nádrže Šance 

- Grodziec 
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[13; 16; 17]. 
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 Typy jímacích objektů nádrží [13; 17]: 

• břehový odběrný objekt 

• dnový odběrný objekt  

• odběrná věž (obrázek 9) 

• plovoucí odběrný objekt (obrázek 10) 

 

3.3.5. Jímání z vodních toků 

Při využívání vody z vodních toků musí být kvalita surové vody taková, aby bylo 

možné z ní pomocí technologických procesů úpravy vyrobit vodu pitnou. Také musí být 

zajištěny všechny další vodoprávní náležitosti – zachování minimálního průtoku řečištěm 

pro další odběratele vody a pro zachování života ve vodním toku. V místě odběru vody 

musí být stabilní řečiště, odběrné místo musí být dále zajištěno proti zanášení splaveninami 

[13; 17]. 

Odebírat vodu z vodních toků můžeme břehovými jímadly, pomocí odběrných 

objektů ve dně koryta toku anebo odběrným místem v průtočném profilu. 

Břehový jímací objekt (obrázek 11) je technicky jednodušší, umožňuje snadnou 

údržbu a obsluhu. Musí být však dodržena podmínka dostatečné hloubky vody v místě 

odběru, aby bylo zajištěno zaplavení vtokového potrubí i při sušších obdobích. Ochranu 

vtoku před plaveninami zajišťují hrubé, popřípadě jemné česle [13; 17]. 

 

 

 

 

 

 

V horních částech toku a v bystřinách je možné budovat odběrné objekty ve dně 

toku. Zde je však nutné brát v úvahu stabilitu koryta a režim splavenin. V korytě se 

Obrázek 10 – plovoucí odběrný 
objekt nádrže Vranov 

Obrázek 11 – řez břehovým jímacím objektem 

Legenda: 

1 – plovoucí norná 
stěna, 2 – provizorní 
hrazení, 3 – česle, 4 – 

čerpadlo 
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umisťuje betonový objekt, do nějž je zavedeno odběrné potrubí, vše je zasypáno štěrkem a 

přikryto například železobetonovými překlady (obrázek 12) [13; 17]. 

 

 

 

 

 

 Je-li potřeba umístit odběrný objekt do průtočného profilu koryta (například 

z důvodu nestabilních břehů, či velkého množství splavenin), budují se odběrná místa 

v průtočném profilu  toku (obrázek 13). Tento způsob odběru vody z povrchových zdrojů 

však není příliš častý [13; 17]. 

 

 

 

 

 

4. Požadavky na kvalitu a množství pitné vody 

V této kapitole následuje ucelený přehled platné legislativy a její stručný popis 

v oblasti vodárenství. První podkapitola je věnována základnímu dokumentu evropského 

společenství, ze kterého vychází legislativa všech členských zemí. V dalších podkapitolách 

je rozebrána situace v České republice a v Polsku. Jsou zde porovnány drobné rozdíly 

v požadavcích na kvalitu pitné vody, posuzované dle jednotlivých stanovených ukazatelů.  

Obrázek 12 – dnový odběrný objekt 

Legenda: 

1 – ČS, 2 – odběrné 
potrubí, 3 – odběrné 
místo kryté překlady 

1 

3 

2 

Obrázek 13 – odběrné místo v profilu toku 

Legenda: 

1 – odběrní objekt, 2 – sací 
jímka, 3 – sací potrubí, 4 – 

proplachovací potrubí 
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4.1. Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě 

Dne 3. listopadu 1998 byla přijata směrnice rady evropského společenství pod číslem 

98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Tato směrnice nahradila starou 

směrnici ze dne 15. 7. 1980 pod číslem 80/778/EHS z mnoha důvodů [18]:  

• vědecký a technologický pokrok 

• dodržování zásadních jakostních a zdravotních ukazatelů pitné vody (je na uvážení 

jednotlivých členských státech, zda připojí další ukazatele) 

• stanovení minimálních cílů kvality životního prostředí tak aby bylo podporováno 

udržitelné užívání vody k lidské spotřebě 

• stanovení základních norem jakosti pitné vody pro společenství evropských států 

• zahrnutí vody využívané v potravinářském průmyslu do vod, které se posuzují dle 

této směrnice 

• stanovení základních opatření na ochranu povrchových a podzemních vod 

• vyjmutí přírodních minerálních vod a vod léčebných z okruhu vod pro lidskou 

spotřebu (pro tyto vody byla vytvořena samostatná zvláštní pravidla) 

• stanovení dostatečně přísných hodnot ukazatelů pro látky, které jsou důležité pro 

všechny členské státy 

• zvolení hodnot všech ukazatelů tak, aby byla dlouhodobě zajištěna bezpečná 

konzumace vody 

• sjednocení rozborů vody jednotlivých států tak, aby byly spolehlivé a srovnatelné 

• vytvoření vhodného rámce pro odchylky jakosti vody, které nelze místně splnit 

• doporučení vhodných látek a materiálů pro stavbu vodárenských sítí 

• zavedení informovanosti spotřebitelů o jakosti vody 

• a další 

„Cílem této směrnice je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoliv 

znečištění vody určené k lidské spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně nezávadná a 

čistá“ [18].  
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Směrnice definuje vodu pro lidskou spotřebu následovně: 

• „veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě 

potravin nebo k jiným účelům v domácnosti, bez ohledu na její původ, či zda je 

dodávána z rozvodné sítě, ze zásobníků cisteren, v lahvích nebo kontejnerech“ [18]. 

• „veškerá voda používaná v potravinářských zařízeních k výrobě, zpracování, 

konzervaci nebo uvádění výrobků nebo látek určených k lidské spotřebě na trh, 

pokud se příslušné vnitrostátní orgány neujistí, že jakost této vody nemůže ovlivnit 

zdravotní nezávadnost potravin v jejich konečné podobě“ [18]. 

Jak bylo již napsáno výše, tato směrnice se nevztahuje na přírodní minerální vody 

řádně prohlášené příslušnými státními orgány a na vody léčivé. Pro oba druhy těchto vod 

platí samostatné směrnice ES. Členské státy mohou pro účely posuzování dle této směrnice 

vyjmout vody určené pro takové účely, které neovlivní (přímo ani nepřímo) zdraví 

spotřebitelů a také vody pro individuální zásobování s denní kapacitou do 10 m3 nebo 

pokud zásobují méně než 50 osob a zároveň není voda dodávána obchodně či veřejně. Do 

této kategorie tedy spadají domovní studny a vrty. Nicméně uživatelé vlastních studen a 

vrtů musí být dle této směrnice informováni o opatřeních, která jsou nezbytná pro ochranu 

lidského zdraví při využívání vlastních zdrojů vody. Pokud by hrozilo reálné nebezpečí, 

musí být odběratelé vody z vlastních studen neprodleně informováni jakým způsobem 

postupovat, aby snížili a eliminovali riziko nákazy [18]. 

Směrnice dále vymezuje obecné povinnosti pro jednotlivé členské státy. Voda se 

považuje za zdravotně nezávadnou a čistou, pokud: 

• „neobsahuje žádné mikroorganismy a parazity ani žádné látky, které by svým 

množstvím nebo koncentrací představovaly případné ohrožení lidského zdraví, a“ 

• „splňuje minimální požadavky stanovené v částech A a B přílohy I“ 

Důležitá poznámka tvrdí, že v žádném případě nesmí dojít ke zhoršení kvality vody 

při aplikaci této směrnice. Jinak řečeno, je-li někde voda pro lidskou spotřebu kvalitnější, 

než povoluje tato směrnice, nesmí se negativně změnit její kvalita, byť by ještě dle 

směrnice evropské rady vyhověla [18]. 

Každý členský stát si může libovolně změnit limitní hodnoty jednotlivých ukazatelů, 

avšak tyto hodnoty nesmí být méně přísné, než určuje příloha I této směrnice. Také může 
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každý členský stát ustanovit limity dalších ukazatelů, nezahrnutých v příloze I, vždy však 

voda musí splňovat zdravotní nezávadnost a čistotu [18]. 

Dodržování těchto hodnot se týká těchto způsobů dodávek: 

• voda z rozvodné sítě vytékající z kohoutků 

• voda dodávaná z cisterny 

• voda stáčená do lahví v místě jejich plnění 

• voda v potravinářském průmyslu používaná k výrobě potravin 

Pokud kvalitu vody z rozvodné sítě negativně ovlivňuje vnitřní vodovod a toto je 

prokazatelné, považují se podmínky dle přílohy I směrnice za splněné, s výjimkou objektů, 

kde se voda dodává veřejnosti (nemocnice, školy, restaurace, jídelny apod.). V těchto 

případech musí být vlastníci dotčených nemovitostí upozorněni, jaké musí udělat nápravné 

kroky, aby došlo k zlepšení kvality vody, a zároveň všichni spotřebitelé v daném místě 

musí být seznámeni s tímto stavem [18]. 

Jedním z nástrojů pro udržení kvality vody pro lidskou spotřebu je pravidelné 

monitorování. Kontroluje se, zdali voda splňuje kritéria jednotlivých ukazatelů. „Vzorky 

vody by měli být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost vody spotřebovávané 

během celého roku“. Je-li součástí úpravy vody i desinfekce, musí být znečištění 

vedlejšími produkty desinfekce co nejmenší. Aby byly požadavky na monitorování 

dodrženy, ustanoví příslušné orgány monitorovací programy, přičemž tyto programy musí 

splňovat minimální požadavky dle přílohy II směrnice o jakosti vody k lidské spotřebě. 

Místa pro odběr vzorků musí také splňovat minimální požadavky dle přílohy II [18]. 

S odebranými vzorky se provádí rozbor jednotlivých ukazatelů. Podrobnosti pro 

rozbory jsou stanovené v příloze III směrnice. Jsou zde v první části předepsané postupy 

vyhodnocování vzorků, a pokud členský stát provede rozbor dle jiné, zde nespecifikované, 

metody, musí být prokázáno, že získané výsledky jsou přinejmenším stejně spolehlivé a 

vypovídající jako u předepsaných metod. V částech 2 a 3 přílohy III jsou metody 

doporučené a lze použít jakékoliv jiné, vyhovující stanoveným požadavkům [18]. 

Jak bylo popsáno výše, příloha I směrnice o jakosti vody určuje, jaké ukazatele je 

nutné sledovat, aby byla dodržena kvalita vody. Existuje-li důvodné podezření, že látky a 
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mikroorganismy, na něž nebyly stanoveny žádné limity v příloze I, mohou ohrozit lidské 

zdraví, bude se dodatečně provádět monitorování a vyhodnocování i těchto látek [18]. 

Článek 8 směrnice pojednává o nápravných opatřeních a omezeném užívání. Pokud 

se přes všechnu snahu nepodaří zajistit dodávka zdravotně nezávadné vody, musí být tento 

stav okamžitě prošetřen, musí být zjištěny příčiny a spotřebiteli se podá informace o tomto 

stavu a možných řešeních. V každém případě musí být provedena nápravná opatření, aby 

nemohlo dojít k ohrožení zdraví obyvatelstva [18]. 

Pokud nelze v určité oblasti zajistit kvalitní vodu splňující veškeré ukazatele, mohou 

členské státy povolit odchylky od ukazatelů v části B přílohy I, avšak jen na omezenou 

dobu. Tato doba je stanovena na tři roky. Po uplynutí této lhůty je provedeno kontrolní 

šetření. Nebyly-li provedeny dostatečné kroky k nápravě, nemůže být povolena druhá 

tříletá výjimka. Třetí tříleté prodloužení lhůty evropská komise povoluje zcela výjimečně. 

Každá odchylka musí obsahovat tyto údaje [18]: 

• důvody, které vedou k odchylce 

• ukazatel dle části B přílohy I, který nesplňuje povolené hodnoty, monitorování za 

předchozí období, nejvyšší přípustnou hodnotu 

• zeměpisnou oblast 

• množství denně dodávané vody 

• údaje o počtu obyvatel zasažených touto odchylkou 

• výčet potravinářských podniků nacházejících se v dotčené oblasti 

• plán dalšího monitorování 

• plán nápravných opatření s časovým rozvrhem prací 

• odhad nákladů 

• požadovanou dobu trvání odchylky 

O každé odchylce musí být spotřebitelé včas informováni a musí být poučeni o tom 

jak postupovat, aby pro ně odchylka nepředstavovala riziko ohrožení zdraví. V žádném 

případě se odchylky netýkají vody k lidské spotřebě, která je dodávána v lahvích či jiných 

nádobách [18]. 
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Hodnoty ukazatelů v přílohách I, II a III jsou nejméně jedenkrát za pět let 

přezkoumány a případně upraveny dle poznatků vědeckého a technického pokroku. 

Z této směrnice také vyplívá povinnost jednotlivých členských států informovat své 

obyvatelstvo o kvalitě vody určené k lidské spotřebě [18].  

Důležitý je článek čtrnáctý, o časovém rozvrhu plnění požadavků. „Členské státy 

přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jakost vody určené k lidské spotřebě splní 

požadavky této směrnice do pěti let od jejího vstupu v platnost“, což je do 23. listopadu 

2003 (směrnice vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropských společenství) [18].  

Členský stát může podat za výjimečných okolností zvláštní odůvodněnou žádost o 

delší období pro splnění podmínek této směrnice, avšak jen pro zeměpisně vymezené 

oblasti. Možnost prodloužení je pouze tři roky. Toto se opět netýká vody prodávané 

v obalech, zde žádné dodatečné lhůty prodloužení nejsou povoleny [18]. 

Nezbytné právní a správní předpisy pro dosažení souladu s touto směrnicí, musí být 

jednotlivými členskými státy přijaty do dvou let od nabytí účinnosti této směrnice, což je 

do 23. listopadu 2001 [18]. 

4.2. Přílohy I, II a III sm ěrnice 98/83/ES 

Část A přílohy I pojednává o mikrobiologických ukazatelích. Jsou to bakterie 

Escherichia coli (obrázek 14), dále Enterokoky a bakterie Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

 

 

 

 

Escherichia coli je kolimorfní bakterie, neboli indikační organismus, který 

signalizuje fekální znečištění pitné vody a upozorňuje na možné zamoření vody dalšími 

patogenními mikroorganismy [19; 20; 21]. V jiných vodách, než fekálních, se běžně 

Obrázek 14 – Kolonie Escherichia coli při 10000 násobném zvětšení 
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nevyskytuje. Jak ve vzorku vody dodávané vodárenskou sítí, tak ve vodách balených se 

nesmí vyskytovat ani jedna bakterie [18]. 

Enterokoky je skupina bakterií, které se běžně vyskytují v zažívacím traktu. Jsou 

citlivé vůči změnám vnějšího prostředí, v pitné vodě se nemnoží a na rozdíl od bakterie 

Escherichia coli indikují čerstvé fekální znečištění [19; 20; 21]. I tato skupina bakterií se 

nesmí vyskytovat v žádném vzorku ani jedna [18]. 

Pseudomonas aeruginosa je bakterie vylučující nebezpečný toxin a způsobuje řadu 

onemocnění (zánět močových cest, zánět středního ucha, hnisání popálenin apod.). Je 

velmi rezistentní vůči antibiotikům [19; 20; 21]. Příloha I směrnice povoluje počet kolonií 

100/ml při 22°C a počet kolonií 20/ml při 37°C [9]. 

Část B přílohy I obsahuje výčet chemických prvků a látek s povolenými hodnotami. 

Jedná se například o arzen, benzen, kadmium, chróm, měď, kyanidy, olovo, rtuť, 

dusičnany, dusitany, pesticidy a další. Všechny tyto látky jsou velmi škodlivé lidskému 

zdraví, proto jsou zahrnuty do sledovaných ukazatelů [18]. 

V části C přílohy I jsou uvedeny indikační ukazatele jako například množství hliníku, 

vodivost, pH, oxidovatelnost, radioaktivita a další. Výklad některých ukazatelů z této části 

přílohy je velmi individuální. Jedná se o zbarvení, pach, chuť a zákal. Hodnota ukazatele 

pro tyto vlastnosti vody je „pro spotřebitele přijatelná a bez abnormálních změn“. 

Zajímavé je, že není stanovena přípustná teplota vody. Některé patogenní bakterie (např. 

Legionella pneumophila, optimální rozsah teplot 25°C – 50°C) se množí i při nižších 

teplotách a mohou mít negativní vliv na kvalitu vody [19; 21]. Tento stav může nastat 

především u věžových ocelových vodojemů, které nemají svůj původní vzhled (stříbrný 

nátěr). Avšak ukazatel „chuť“ si lze vyložit i tak, že teplejší voda nemá pro spotřebitele 

přijatelnou chuť [18]. 

Příloha II ustanovuje způsob monitorování ukazatelů. Jsou dva způsoby 

monitorování – kontrolní a revizní. Četnost odběru vzorků se řídí denním objemem 

dodávané či produkované vody. Častější jsou kontrolní odběry vzorků a monitorují se tyto 

ukazatele (z části A, B i C přílohy I) [18]: 

• hliník (pokud je použit jako flokulační činidlo při úpravě vody) 

• amonné ionty 
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• barva 

• vodivost 

• bakterie Clostridium perfringens (je-li zdrojem voda povrchová či vodou 

povrchovou zdroj ovlivněný) 

• bakterie Escherichia coli 

• koncentrace vodíkových iontů 

• železo (pokud je použito jako flokulační činidlo při úpravě vody) 

• dusitany (pokud se desinfikuje voda chloraminem) 

• pach 

• bakterie Pseudomonas aeruginosa (pouze u vod prodávaných v obalech) 

• chuť 

• počet kolonií při 22°C a při 37°C (pouze u vod prodávaných v obalech) 

• kolimorfní bakterie 

• zákal 

Na rozdíl od kontrolního monitorování, revizní monitorování zahrnuje kontrolu 

všech ukazatelů dle přílohy I směrnice [18].  

Příloha III směrnice stanovuje metody rozboru jednotlivých ukazatelů tak, aby byly 

vypovídající a srovnatelné. Jsou zde odkazy na metodické normy a pro chemické prvky a 

sloučeniny pravdivost hodnoty ukazatele, přesnost hodnoty ukazatele a mez detekce, vše 

v procentech [18]. 

Směrnice rady 98/83/ES ještě obsahuje přílohu IV – lhůty pro provedení předpisů ve 

vnitrostátním právu; a přílohu V – srovnávací tabulku. Tato tabulka srovnává články nové 

směrnice a směrnice nahrazované 80/778/EHS [18]. 

4.3. Legislativa v České republice 

Ke dni vstupu České republiky do Evropské unie, tj. k 1. 5. 2004, byly přijaty 

potřebné zákony k implementaci Směrnice rady 98/83/ES. Jedná se o zákon o vodách 
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254/2001 Sb. (vodní zákon), zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., zákon o 

odpadech 185/2001 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2001 Sb. a jeho prováděcí 

vyhláška 376/2000 Sb., kterou se stanovily požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost 

její kontroly. Tato prováděcí vyhláška byla nahrazena novelou 252/2004 Sb. Poslední 

novelizace proběhly u této vyhlášky změnami 187/2005 Sb. a 293/2006 Sb. 

4.3.1. Vodní zákon 

 Hlavním účelem zákona 254/2001 Sb. je ochrana vodstva jak podzemního, tak 

povrchového. Zákon dále stanovuje tyto cíle [22]: 

• stanovení podmínek pro hospodárné využívání vodních zdrojů 

• zachování a také zlepšení kvality vod 

• snižování nepříznivých účinků sucha a povodní 

• zajištění bezpečnosti vodních děl 

• ochrana vodních ekosystémů 

• ochrana suchozemských ekosystémů, které jsou závislé na vodních ekosystémech 

I tento zákon byl mnohokrát novelizován, naposledy v roce 2009 změnou č. 157. 

Zákon vymezuje pojmy jako například podzemní vody, povrchové vody, vodní útvar, útvar 

povrchové vody, útvar podzemní vody, vodní zdroj, povodí a další. Podle §3 tohoto zákona 

nejsou vody předmětem vlastnictví a nejsou součástí pozemků, na kterých se voda 

vyskytuje. Avšak odebraná voda z těchto zdrojů se již nepovažuje za podzemní či 

povrchovou vodu [22]. 

V zákoně jsou specifikovány povinnosti všech osob, které nakládají s povrchovými 

či podzemními vodami, anebo nějakým způsobem přijdou s těmito vodami do styku [22].  

Základní povinnosti [22]: 

• ochrana a hospodárné užívání vod 

• při výrobě vody využívání účinných úprav, které zohledňují nejlepší dostupné 

technologie 



Bc. Karel Poláček: Řízení kvality pitné vody ve vodovodním řádu obce Będzin - Grodziec 

2010  20 

• povinnost stavebníků při realizaci staveb zabezpečit zásobování vodou, odvádění a 

čištění odpadních vod takovým způsobem, aby byl dodržen tento zákon (v opačném 

případě nesmí být vydáno stavební povolení, či kolaudační souhlas) 

Zákon dále upravuje obecné nakládání s povrchovými vodami a užívání vodních 

toků k plavbě. V zákoně je vymezeno, k jakým činnostem při nakládání s vodami je třeba 

povolení vodoprávního úřadu. Jedná se o tyto činnosti [22]: 

• vypouštění odpadních vod 

• přečerpávání vod za účelem získání tepelné energie 

• čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění 

Povrchové vody 

• odběr vody 

• vzdouvání či akumulace vody 

• využívání energetického potenciálu vody 

• k užívání těchto vod k chovu ryb a jiných živočichů za účelem podnikání 

• a k jinému blíže nespecifikovanému nakládání s vodami 

Podzemní vody 

• odběr vody 

• akumulace vody 

• čerpání za účelem snižování hladiny 

• obohacování podzemních vod vodou povrchovou 

• a k jinému blíže nespecifikovanému nakládání s vodami 

Povolení není potřeba k čerpacím pokusům při hydrogeologických průzkumech a při 

průzkumech vydatnosti vodních zdrojů, k odběrům vod při zjišťování jejich stavu, 

k odběru vod při mimořádných událostech a záchranných pracích a při cvičení či zásahu 

hasičských jednotek, požárních jednotek či jiných ozbrojených sil České republiky [22]. 
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 V dalších paragrafech zákona jsou podrobně vysvětleny a popsány všechny 

informace důležité pro vydání, změnu či zrušení povolení k nakládání s vodami [22]. 

 Mimo povolení nakládání s povrchovými či podzemními vodami vydává 

vodoprávní úřad také souhlas. Vydává se ke stavbám, které nepotřebují povolení, ale tyto 

stavby mohou ovlivnit vodní poměry v dané oblasti (dálková potrubí, podzemní skládky, 

terénní úpravy v záplavových oblastech, stavby poblíž vzdušných pat ochranných hrází 

apod.). O všech rozhodnutích musí vést vodoprávní úřad evidenci. Do katastru nemovitostí 

se musí zapisovat všechny informace o vodních dílech, vodních plochách a tocích a 

ochranná pásma vodních zdrojů a děl [22]. 

 Aby bylo možné vodstvo účinně chránit a pro výkon veřejné správy dle tohoto 

zákona, je důležité znát stav podzemních a povrchových vod. Zjišťuje se množství vody a 

její jakost s ohledem na lidskou činnost, vede se vodní bilance a také se vede podrobná 

evidence vodních toků a útvarů, množství a jakost podzemních a povrchových vod, odběrů 

vod, vypouštění odpadních vod, citlivých či zranitelných oblastí, záplavových území a 

další. Tyto informace jsou zpracovávány ministerstvem zemědělství a je jimi plněn 

informační systém veřejné zprávy [22]. 

 Na základě znalosti stavu vodstva je prováděno plánování v oblasti vod. Účelem 

plánování je [22]: 

• ochrana vod 

• ochrana před povodněmi 

• ochrana před dalšími škodlivými účinky vod 

• trvale udržitelné využívání vodních zdrojů 

• zajištění pitné a užitkové vody 

Ministerstvo zemědělství vydává plán hlavních povodí (Labe, Dunaj – jeho přítoky, 

Odra), který zahrnuje všechny výše uvedené aspekty. Je schvalován vládou a nejpozději 

každých šest let musí být aktualizován. Další plány jsou vydávány správci jednotlivých 

povodí ve spolupráci s jednotlivými vodoprávními úřady, stanovují konkrétní cíle pro 

danou oblast a způsoby, jak těchto cílů dosáhnout [22]. 



Bc. Karel Poláček: Řízení kvality pitné vody ve vodovodním řádu obce Będzin - Grodziec 

2010  22 

 V jednotlivých paragrafech tohoto zákona jsou dále stanoveny práva a povinnosti 

všech dotčených osob ať už fyzických či právnických. Mimo jiné se zde uvádí [22]: 

• povinnosti vlastníků pozemků k ochraně vod 

• co je zakázáno v chráněných oblastech akumulace vod 

• jakým způsobem jsou chráněny vodní zdroje 

• stanovení pravidel pro vytváření ochranných pásem vodních zdrojů, ploch a toků 

• definice citlivých a zranitelných oblastí 

• využívání vodních ploch a toků ke koupání 

• podmínky pro vypouštění odpadní vody 

• definice závadných látek, jež ohrožují povrchové a podzemní vody 

• jakým způsobem postupovat při haváriích, povinnosti jednotlivých státních orgánů 

při haváriích 

• definice vodních toků a jejich správa 

• definice vodních děl, jejich ochrana a provozování 

• ochrana před povodněmi 

• poplatky za odebrané či vypouštěné množství vody, penále 

• výkon státní správy 

• sankce při porušení tohoto zákona  

Součástí tohoto zákona jsou dvě přílohy. V příloze 1 je uveden seznam zvlášť 

nebezpečných látek (organohalogenové sloučeniny, organofosforové sloučeniny, 

organocínové sloučeniny, karcinogenní látky, rtuť a její sloučeniny, kadmium a jeho 

sloučeniny a další) a seznam nebezpečných látek (zinek, měď, nikl, olovo, chrom, arzen, 

fosfor a mnoho dalších). Příloha 2 obsahuje sazby za odebraná množství podzemní vody a 

sazby za obsah jednotlivých látek ve vypouštěných odpadních vodách [22]. 

Zákon 254/2001 Sb. kompletně stanovuje všechny aspekty v oblasti nakládání 

s podzemními, povrchovými či odpadními vodami.  
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4.3.2. Zákon o vodovodech a kanalizacích 

Zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu se svými 

novelizacemi (naposledy zákonem 76/2006 Sb.) pokrývá legislativně oblast vodovodních a 

kanalizačních sítí od objektů pro jímání vody až po čistírny odpadních vod včetně přípojek 

[23]. V další části bude rozebrán tento zákon pouze z pohledu vodovodů. 

Zákon se nevztahuje [23]: 

• na vodovody s denní produkcí nižší než 10 m3 

• pokud je počet osob trvale využívající vodovod menší než 50 

• pokud vodovody neslouží k trvalému rozvodu pitné vody 

• a na vodovody, na které není připojen alespoň jeden odběratel 

Ve druhém paragrafu jsou jasně definovány základní pojmy [23]: 

Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady 

a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo 

podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem [23]. 

Dále jsou v tomto paragrafu konkretizovány další pojmy – provozování vodovodů, 

kdo je provozovatel a jaké oprávnění je k provozování potřeba, kdo je odběratel, vnitřní 

vodovod [23]. 

Aby mohl odběratel využívat dodávku vody z vodovodní sítě je potřeba přípojka. 

Přípojka na rozdíl od veřejného vodovodu není vodní dílo, začíná v místě odbočení 

z vodovodního řadu a končí vodoměrem, popřípadě vnitřním uzávěrem připojeného 

pozemku či stavby. Dle tohoto zákona je vlastníkem přípojky je odběratel a ten má 

povinnost je udržovat v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich trvalá funkčnost [23]. 

Plán rozvoje vodovodů zpracovává kraj svými výkonnými orgány. Vychází se 

z územního plánu velkých územních celků. Před schválením je tento plán projednáván 

s dotčenými obcemi, jednotlivými provozovateli a vlastníky vodovodů, jejichž se plán 

rozvoje týká. Dále je plán projednáván s ministerstvem zemědělství, s dotčeným správcem 

povodí a s příslušným vodoprávním úřadem. Je schvalován na dobu nejdéle deset let [23]. 
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Zákon dále stanovuje povinnost vlastníkovi vést majetkovou evidenci vodovodů. 

Dalším druhem evidence je evidence provozní, ta určuje povinnost vlastníka vést průběžné 

informace [23]: 

• o zdrojích podzemní vody 

• o zdrojích povrchové vody 

• výkresovou dokumentaci vodovodu 

• nákladové listy 

• cenové kalkulace 

• plán kontrol jakosti vody při její výrobě 

• provozní deník 

• provozní řády 

Vybrané majetkové a provozní evidence se k 28. únoru bezplatně předávají 

příslušnému vodoprávnímu úřadu, vodoprávní úřad zpracuje tyto informace a předá 

nejpozději 30. dubna ministerstvu zemědělství do centrální evidence vybraných údajů [23]. 

V §6 jsou zakotveny podmínky pro vydání oprávnění k provozování vodovodů. 

Oprávnění vydává krajský úřad a mimo jiné jsou zde kladeny požadavky na patřičné 

vzdělání a praxi [23]. 

Zákon dále definuje povinnosti a práva vlastníka vodovodu, povinnosti a práva 

stavebníka a povinnosti a práva provozovatele vodovodu [23]. 

Vodovody, jako důležitá součást infrastruktury, musí dodávat dostatečné množství 

pitné vody, musí být zajištěna nepřetržitá dodávka a pokud slouží zároveň jako zdroj 

požární vody, musí splňovat požární technické požadavky. Vodovody jsou navrhovány a 

stavěny tak, aby byly chráněny [23]: 

• před zamrznutím 

• před vnější či vnitřní korozí 

• proti vnikání nebezpečných mikroorganismů 
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• proti vnikání chemických či jiných látek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu 

pitné vody 

• před jinými vnějšími vlivy 

Dodávka vody je jednotlivým odběratelům měřena stanovenými měřidly – jedná se 

většinou o vodoměry, které jsou úředně cejchovány dle zákona č. 505/1990 Sb. ve znění 

zákona č. 119/2000 Sb. Není-li odběratel přesvědčen o správnosti měření odebrané vody, 

má právo na vlastní náklady zajistit zkoušku Českým metrologickým institutem. Je-li 

zjištěna vetší než povolená odchylka měření, je měřidlo prohlášeno za nefunkční a voda je 

fakturována dle skutečného odběru ve stejném období předchozího roku. Zákon dále 

popisuje další technické podmínky měření odebraného množství vody [23]. 

V § 20 je definován pojmy vodné. Může být jednosložkové nebo dvousložkové. 

Jednosložkový výpočet ceny je součin ceny za jednotkové množství (m3 dodané pitné 

vody) a skutečné odebrané množství. Dvousložkový způsob má oproti jednosložkovému 

navíc dle cenového předpisu stanovenou pevnou sazbu za používání přípojky, přestože 

není registrován žádný odběr. Každý odběratel pitné vody je povinen platit vodné. Při 

zásahu požárních jednotek však tato povinnost odpadá [23].  

Zákon dále stanovuje ochranná pásma vodovodních sítí. Ochranné pásmo je prostor 

v blízkosti vodovodu, určený pro jejich snadnou provozuschopnost. V ochranném pásmu 

vodovodu nelze [23]: 

• provádět zemní práce a stavby 

• umisťovat konstrukce či jiná zařízení znemožňující přístup k vodovodu či 

kanalizaci 

• umísťovat zařízení, která by mohla ohrozit technický stav infrastruktury či omezit 

jejich provozování 

• vysazovat trvalé porosty (stromy, keře) 

• umisťovat skládky 

• provádět terénní úpravy lze pouze s písemným souhlasem provozovatele či 

vlastníka sítě 
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Veřejnou správu nad vodovody mají na starost obecní úřady, obecní úřady 

s rozšířenou působností, krajské úřady a ministerstvo zemědělství. Každá ze složek 

státních orgánů má stanovena své kompetence, práva a povinnosti [23]. 

Hlava VIII tohoto zákona pojednává o správních deliktech [23]. 

4.3.3. Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Od přijetí zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 14. července 2000 

proběhlo více než dvě desítky novelizací. Ta poslední v roce 2009. Jedná se o velmi 

obsáhlý zákon zabývající se všemi aspekty lidského konání s ohledem na ochranu 

veřejného zdraví. Oboru vodárenství se přímo dotýká jeho část – hlava II, díl 1, paragrafy 3 

až 5 – voda a výrobky přicházející do styku s vodou, chemické přípravky, vodárenské 

technologie [12]. 

V prvním odstavci je definice pitné vody a je zde odkaz na prováděcí vyhlášku 

(252/2004 Sb.), ve které jsou konkrétně stanoveny hodnoty jednotlivých ukazatelů, které 

musí splňovat pitná voda. Každý provozovatel veřejného vodovodu je povinen zajistit, aby 

dodávaná voda měla tyto kvality. Pokud dodávaná voda nesplňuje jakost pitné vody, je 

možné na žádost provozovatele vodovodu zažádat o výjimku, kterou udělí na časově 

omezenou dobu orgán ochrany veřejného zdraví, a na jejím základě lze obnovit dodávku 

vody až do vyřešení problému. Nikdy se však výjimka nesmí udělit, pokud voda nesplňuje 

všechny mikrobiologické ukazatele. Odstranění závady musí proběhnout do třiceti dnů 

[12].  

Není-li možné přes všechna nápravná opatření dodržet stanovený limit některého 

ukazatele (mimo mikrobiologického), může požádat provozovatel vodovodní sítě o 

stanovení mírnějšího hygienického limitu. Snížení limitu ukazatele povoluje příslušný 

orgán veřejného zdraví. Tato výjimka platí co nejkratší dobu, nejdéle však tři roky, po tuto 

dobu musí být prováděna nápravná opatření. Prodloužení výjimky lze ještě jednou povolit 

na další tři roky. Za zvlášť mimořádných okolností je možné požádat o další prodloužení – 

toto stanovení mírnějšího hygienického limitu schvaluje Komise Evropských společenství, 

žádost podává příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jménem České republiky. 

V každém případě je nutné brát ohled na zdraví spotřebitelů [12]. Tato část zákona o 
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veřejném zdraví vychází ze směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, kde 

v článku 8 je toto obdobně ustanoveno. 

Provozovatelé, či vlastníci vodovodů jsou podle §4 tohoto zákona povinni provádět 

kontrolu kvality pitné vody v četnosti a metodami, které stanovuje vyhláška 252/2004 Sb. 

Dále jsou povinni zaznamenat údaje o kontrole v elektronickém dokumentu, který musí 

ihned předat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Odběrná místa stanovuje 

provozovatel, vlastník anebo také orgán ochrany veřejného zdraví. Elektronické protokoly 

o odběru vzorku se musí uchovávat nejméně pět let [12]. 

Vlastník veřejného vodovodu, či provozovatel na popud vlastníka, musí vypracovat 

provozní řád, který obsahuje [12]: 

• místa odběru surové vody 

• základní údaje o technologii úpravy vody 

• údaje o chemických přípravcích potřebných v technologii úpravy 

• plán kontrol technického stavu vodovodu 

• podmínky údržby 

• způsob stanovení odběrných míst vzorků 

• rozsah a četnost odběrů vzorků pitné vody 

• a počet zásobovaných osob 

Provozní řád před vstupem v platnost schvaluje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

 Nedodržení hygienických limitů musí být neprodleně oznámeno příslušnému 

orgánu (hygienické stanice) a musí být ihned podniknuty kroky k nápravě. Orgán 

postupuje v takových případech dle stanovených pravidel a ve zvlášť závažných případech 

mohou zakázat provozovaní takového vodovodu [12]. 

 Každý výrobce či dovozce výrobku, který přichází do styku s pitnou vodou, je 

povinen zajistit aby materiálové složení výrobku odpovídalo hygienickým požadavkům, 

stanovených v prováděcích předpisech. Složení výrobku musí být označeno na obale, 

visačce či v průvodní dokumentaci. Zboží nesplňující tyto podmínky nesmí být na trh 

uváděno. Další povinností distributora výrobku přicházejícího do styku s pitnou vodou je 
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zajištění osvědčení o akreditaci či autorizaci, že použitím daného výrobku nedojde 

k negativnímu ovlivnění pitné či teplé vody. Každý takto schválený výrobek musí být 

vybaven návodem k použití v českém jazyce a také návodem k odstranění následků 

nesprávného použití. Je stanoveno, že výrobci pitné vody mohou k úpravě vody používat 

takové technologie a chemické přípravky, které jsou povoleny v prováděcích předpisech 

anebo může orgán ochrany veřejného zdraví povolit použití i jiných technologií a 

chemických výrobků, prokáže-li výrobce, že navrhovaná technologie a výrobek negativně 

neovlivní jakost pitné vody [12]. 

4.3.4. Prováděcí vyhláška 252/2004 Sb. 

Tato vyhláška stanovuje požadavky na pitnou a zároveň teplou vodu a dále stanovuje 

rozsah a četnost kontroly pitné vody. Prováděcí vyhláška přebírá výčet ukazatelů 

z evropské směrnice 98/83/ES, jsou zde tedy uvedeny hygienické limity 

mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. 

Limitní hodnoty radiologických ukazatelů pitné vody nejsou touto vyhláškou stanoveny, 

jsou určeny zvláštním právním předpisem. Vyhláška má několik příloh, přičemž každá 

z nich předepisuje konkrétní požadavky [24]. 

Příloha I vyhlášky stanovuje požadavky na pitnou vodu. Je rozdělena do dvou částí 

[24]: 

• část A – mikrobiologické a biologické ukazatele 

• část B – fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 

Část A je totožná s částí A přílohy I směrnice 98/83/ES. Jsou zde navíc tři ukazatele 

neuvedené v evropské směrnici, a to  

• mikroskopický obraz – abioseston 

• mikroskopický obraz – počet organismů 

• mikroskopický obraz – živé organismy 

Abioseston je neživý materiál jako například zbytky rostlinného původu (pylová 

zrna, schránky řas), zbytky živočišného původu (motýlí šupiny, stopy nálevníků, ptačí peří, 
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schránky vířníků, anorganické části (škrobová zrna, saze, popílek, vločky koagulantu, 

koroze) apod [20]. 

Část B obsahuje výčet ukazatelů, které jsou v příloze I směrnice 98/83/ES uvedeny 

v částech B a C. Navíc oproti směrnici jsou zde tyto ukazatele [24]: 

• beryllium 

• hořčík 

• volný chlór 

• chloritany 

• microcystin-LR 

• ozón 

• stříbro 

• trichlormethan (chloroform) 

• vápník 

• vápník a hořčík společně 

Tyto nové ukazatele vychází z nových poznatků v oblasti úpravy pitné vody, což 

směrnice rady umožňuje. 

Příloha II vyhlášky stanovuje mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a 

organoleptické ukazatele kladené na teplou vodu dodávanou potrubím užitkové vody, nebo 

vnitřním vodovodem, pokud je tato teplá voda propojena směšovací baterií s rozvodem 

vody pitné. Je zde rozlišeno, zdali je teplá voda vyrobena z pitné vody ohřevem, či zdali je 

vyrobena z jiné než pitné vody. Pokud je voda vyráběna z jiné než pitné vody, je zde 

povolen vyšší ukazatel na chemickou spotřebu kyslíku a dále se nepatrně liší povolený 

rozsah pH. Ostatní ukazatele jsou pro oba způsoby získávání teplé vody shodné [24]. 

V příloze III, prováděcí vyhlášky, se nachází výčet ukazatelů, které platí pro teplou 

vodu vyráběnou pro účely osobní hygieny zaměstnanců z individuálního zdroje. Oproti 

příloze II je zde počet ukazatelů nižší, nároky na tuto vodu již nejsou tak přísné. 

V této vyhlášce jsou specifikovány dva způsoby vyhodnocení odebraných vzorků – 

krácený rozbor a úplný rozbor. Úplný rozbor se provádí s ohledem na ukazatele uvedené 
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v příloze I. Jedná se celkem o 62 ukazatelů ať už mikrobiologických, fyzikálních, 

chemických či organoleptických. Krácený rozbor se týká pouze ukazatelů uvedených 

v příloze V. Počet ukazatelů je jen 23. Četnost odběru vzorků a provádění jejich rozboru 

stanovuje příloha IV vyhlášky. Krácené rozbory jsou častější, počet odběrů závisí na počtu 

obyvatel zásobované oblasti či na odběru vody produkované v daném místě. Čím větší 

produkce vody, tím častější jsou rozbory odebraných vzorků pitné vody [24]. 

V příloze VI jsou specifikovány dvě skupiny ukazatelů [24]: 

• ukazatele, pro které jsou stanoveny analytické metody rozboru vzorků, uvedeno 

v části A přílohy, jsou to mikrobiologické ukazatele jako například množství 

kolimorfních bakterií, enterokoky či legionely 

• ukazatele, pro které jsou stanoveny požadavky na metodu rozboru, patří sem 

fyzikálně – chemické ukazatele 

Povolené hodnoty radionuklidů v pitné vodě (ať už balené, či dodávané ze sítě 

veřejných vodovodů stanovuje tabulka 4 a tabulka 5 přílohy č. 10 vyhlášky Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost 307/2002 Sb. O radiační ochraně [25]. 

4.4. Požadavky na množství pitné vody 

Potřeba vody je hlavní parametr při výpočtech vodárenských soustav, při návrhu 

jímacích objektů, úpraven vody, vodojemů a dalších objektů na vodovodní síti. Je to 

předpokládané množství vody, které je nutno dodat do vodárenské sítě, aby byla 

uspokojena potřeba odběratelů. Přesný postup výpočtu není žádnými předpisy nikde 

stanoven, avšak existují metodické pokyny ministerstva zemědělství z roku 1993, kde je 

doporučeno, s jakými hodnotami pracovat. Vychází se také z místních poměrů a potřeb 

spotřebitelů. Potřeba vody se počítá na dobu budoucí, tj. cca za 30 let, z důvodu možného 

rozšiřování zásobovaného území [26]. 

Potřeba vody byla před privatizací vodovodů a kanalizací v průměru mezi 160 až 200 

l na osobu a den. Od té doby má sestupnou tendenci, dnes se tato hodnota pohybuje mezi 

80 až 130 l na osobu a den [26]. 

Celková potřeba vody se skládá z dílčích potřeb, a to [26]: 
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• voda pro obytnou část obce (bytový fond – pití, vaření, koupání…, vybavenost 

obce – úklid komunikací, závlaha parků a hřišť, školy, kulturní zařízení, 

zdravotnické zařízení, sportovní zařízení, obchod apod.) 

• voda pro zemědělské účely (zemědělské farmy, farmy hospodářských zvířat…) 

• voda pro průmyslové odvětví (provozní, technologická) 

• požární voda (tato příliš neovlivňuje celkový výpočet potřeby vody, neboť její 

potřeba je občasná) 

Do kategorie průmyslové vody technologické je možné zahrnout technologickou 

vodu používanou při výrobě vody v úpravnách (např. při praní filtrů). Podílí se na celkové 

potřebě vody 2 – 5 % [26].  

Významnou složkou při výpočtu potřeby vody jsou ztráty vody, které se pohybují 

v naší zemi mezi 20 – 30 % z vody k realizaci. Je to vysoký podíl a cílem je neustále ho 

snižovat. V západních zemích se podařilo ztráty vody dostat pod hranici 10 % [26]. 

Příčin ztrát je několik [26]: 

• nepřesnost měřidel 

• poruchy vodovodní sítě 

• netěsnost vodovodní sítě 

• nevykázání veškeré vody, která je dodávána zdarma 

• krádeže a neoprávněné odběry 

4.5. Legislativa v Polské republice 

Objekt, kterého se tato diplomová práce týká, jak již bylo napsáno, leží v Polsku. 

Proto jsou důležité ukazatele, které jsou zakotveny v polské legislativě. Jelikož však Polská 

republika vstoupila dne 1. 5. 2004 do Evropské unie, vychází její současná platná 

legislativa ve vodním hospodářství také ze směrnice rady 98/83/ES. 

Obdoba našeho vodního zákona je v Polsku zákon ze dne 18. 7. 2001 – Prawo 

wodne. Byl již mnohokrát novelizován, naposledy v roce 2008. V prvním bodě první 

kapitoly, části první je definováno, čím se zákon zabývá – upravuje hospodaření s vodou v 
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souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, zejména rozvoj a ochrana vodních zdrojů. 

Dále následuje vymezení pojmů, jako například orgány zodpovědné za oblast vodního 

hospodářství, na jaké vody za zákon vztahuje, ustanovení povodí apod. Kapitola druhá 

pojednává o vlastnictví vody – volně se vyskytující voda (až na výjimky, stanovené tímto 

zákonem) patří ministerstvu financí a dále pak jednotlivým územním samosprávám. 

Povinnosti jednotlivých vodohospodářských orgánů a vlastníků nemovitosti jsou popsány 

ve třetí kapitole. Další části tohoto zákona pojednávají [27]: 

• Část druhá – užívání vod (k čemu je voda určena, kdo ji jakým způsobem využívá. 

• Část třetí – ochrana vod (pravidla, vymezení chráněných oblastí) 

• Část čtvrtá – vodní stavby (hlavní zásady výstavby vodních děl, způsoby regulace 

vodních toků, meliorace) 

• Část pátá – ochrana před povodněmi a proti suchu 

• Část šestá – správa vodních zdrojů a plánování v oblasti hospodaření s vodou 

(ekonomické nástroje, vodní katastr, monitorování stavu vodstva, kontrola 

hospodaření s vodami) 

• Část sedmá – vodárenské společnosti (zakládání, orgány vodárenských společností, 

dohled a kontrola činnosti vodárenských společnost 

• Část osmá – odpovědnost za škody způsobené vodou 

• Část devátá – trestně-právní předpisy 

• Část desátá – závěrečné předpisy a přechodná ustanovení 

Srovnáme-li náš vodní zákon a polský vodní zákon zjistíme, že ač se struktura obou 

zákonů liší, hlavní prioritou obou zákonů je ustanovit efektivní udržitelné hospodaření 

s vodami a jejich ochrana a rozvoj. 

Dne 7. 6. 2001 byl přijat zákon o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Tento zákon vymezuje podmínky pro zásobování vodou 

určenou pro lidskou spotřebu a požadavky na veřejnou kanalizaci, včetně zásady podnikání 

dodávek vody a kanalizace, vytváření podmínek pro zajištění kontinuity dodávek a kvality 

vody, spolehlivé odvádění a čištění odpadních vod, požadavky na kvalitu vody určených k 

lidské spotřebě. Tento zákon, obdobně jako český zákon o vodovodech a kanalizacích 
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stanovuje základní pravidla a způsoby nakládání s vodami, kdo s těmito vodami může 

nakládat, jaké musí splňovat podmínky, jakým způsobem je prováděna kontrola dodávané 

pitné vody, povinnosti odběratelů, kompetence jednotlivých vodohospodářských orgánů a 

samospráv, způsob platby za dodávky pitné vody a také sankce za porušení tohoto zákona 

či nedodržení předepsaných povinností [28]. 

Prováděcí vyhláška, ve které jsou stanoveny hodnoty ukazatelů pro posouzení kvality 

vody, byla přijata dne 4. 9. 2000., její název zní W sprawie warunków, jakim powinna 

odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz 

zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. Účelem 

této vyhlášky je stanovení hodnot kvalitativních ukazatelů pitné vody, způsoby jejich 

zjišťování a četnost kontrol. Vyhláška vychází ze směrnice rady 98/83/ES a kopíruje 

jednotlivé hodnoty stanovených ukazatelů. Její součástí je sedm příloh, každá z nich se 

zabývá určitým okruhem ukazatelů [5]: 

• Příloha 1 – bakteriologické (mikrobiologické) ukazatele pitné vody (stejné 

ukazatele a hodnoty jako ve směrnici rady 98/83/ES) 

• Příloha 2 – fyzikálně-chemické ukazatele (oproti směrnici rady 98/83/ES jsou zde 

uvedeny některé další prvky, jako například baryum, volný chlór, zinek, hořčík, 

stříbro a oxid fosforečný 

• Příloha 3 – organoleptické ukazatel (zde je navíc ukazatel – olejové skvrny – 

nemají být viditelné) 

• Příloha 4 – četnost odebírání kontrolních vzorků pitné vody 

• Příloha 5 – doporučené zkušební metody vyhodnocování odebraných vzorků 

• Příloha 6 – rozlišení ukazatelů, které jsou zahrnuty do základních odběrů a 

vyhodnocování vzorků a které se sledují při rozšířené analýze 

• Příloha 7 – ukazatele, které musí splňovat voda ke koupání 

Pro účely této práce je důležitá limitní hodnota ukazatele NO3 (dusičnany), jehož 

nejvyšší mezní hodnota (jak České republice, tak v Polsku) je 50 mg/l [5; 24]. 
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5. Řešení problému 

Aby bylo možné začít znovu využívat odstavený vodní zdroj Rozkówka, bylo nutné 

splnit zákonem stanovené limity všech sledovaných ukazatelů. Jak již bylo naznačeno 

v úvodu, dle rozboru vody, provedeného dne 10. 01. 2005, veškeré mikrobiologické, 

fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele nepřekračovaly zákonné limity [5], až na 

jeden a to byl obsah dusičnanů. Pokud by se tento ukazatel dostal pod stanovenou mez, 

mohla by být voda ze studně opět dodávána do vodovodní sítě. Z místní situace vodovodní 

sítě se nabízelo řešení – smíchat vodu ve studni s vodou z přivaděče v takovém poměru, 

aby výsledná voda splňovala veškeré náležitosti [3; 4]. Na základě veškerých podkladů a 

projekčních studií bylo rozhodnuto o rekonstrukci studně Rozkówka a vybudování 

v blízkosti tohoto zdroje míchací stanici. 

5.1. Popis situace před rekonstrukcí 

V oploceném areálu provozovatele MPWiK Sp. z o.o se nacházel samotný vrt, vedle 

něj stála betonová buňka (obrázek 15). Ve vrtu bylo umístěno čerpadlo napojené 

z rozvaděče v buňce. Jak již bylo napsáno, jímací objekt byl odstaven z důvodu 

nevyhovujících hodnot dusičnanů ve vodě. Tomu odpovídal i stav celého zařízení [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 15 – původní stav vrtu Rozkówka 
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Dalším problémem byla nepropojenost studny z přivaděčem GPW – tedy nemožnost 

přímého míchání vody z obou zdrojů. 

5.2. Návrh technologického řešení 

Abychom získali hodnotu maximálního poměru míchání, sestavíme bilanční rovnici, 

kde vstupními parametry budou jednotlivé hodnoty dusičnanů obou zdrojů. Potřebujeme 

získat maximální možnou procentní část vody, kterou můžeme odebírat z vodního zdroje 

Rozkówka. 

 

Vstupní parametry: 

NO3R   obsah dusičnanů ve vodě ze studny Rozkówka (56,3 mg/l) 

NO3GPW  obsah dusičnanů v přivaděči GPW (20,2 mg/l) 

NO3max.  maximální povolená hodnota dusičnanů dle platné legislativy (50 mg/l) 

1 – XR procentní podíl vody z přivaděče GPW, převedený na setiny 

 

Hledaná veličina: 

XR maximální procentní část vody ze studni Rozkówka 

 

Rovnice: 

���3� ∙ ��� + 
��3�� ∙ �1 − ���� = ��3���. 

56,3 ∙ �� + 20,2 ∙ �1 − ��� = 50 

56,3 ∙ �� − 20,2 ∙ �� = 50 − 20,2 

36,1�� = 29,8 

�� ≅ 0,825 = 82,5% 

 

Po převedení na procenta a zaokrouhlení na celé desítky získáme hodnotu 80%. Tedy 

abychom zajistili maximální využití vodního zdroje Rozkówka můžeme míchat tuto vodu 

s vodou z přivaděče v poměru 80 : 20 dílům. 

Pro výpočet přítoku vody z přivaděče GPW vyjdeme z maximální vydatnosti studni 

40 l/s [4]: 
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Vstupní parametry: 

QR  maximální vydatnost vodního zdroje Rozkówka (40 l/s) 

XR procentuální část vody ze studni Rozkówka (80%) 

XGPW  procentuální část vody z GPW (20%) 

 

Hledané veličiny: 

QGPW  potřebný přítok vody z přivaděče GPW 

QC  celkový maximální průtok z obou zdrojů 

 

Rovnice: 

�� = �� ∙ 0,01 ∙ �  

� =
��

�� ∙ 0,01
=

40

80 ∙ 0,01
= 50 #/% 

��� = � − �� = 50 − 40 = 10 #/% 

 

Maximální množství vody potřebné z přivaděče GPW k míchání v poměru 80 : 20 je 

tedy 10 l/s. Všechny známé i vypočítané hodnoty přehledně uvedeny v tabulce 1. 

 

 

Dusičnany (NO3) Rozkówka [mg/l] 56,3 

Dusičnany (NO3) GPW [mg/l] 20,2 

Vydatnost vrtu Rozkówka [l/s] 40 

Poměr míchání (Rozkówka : GPW) [%] 80 : 20 

Dusičnany (NO3) Rozkówka + GPW [mg/l] 49,08 

Podíl vody z GPW [l/s] 10 

Celkové množství vody [l/s] 50 

 

I přes použití kvalitního řídicího systému je udržet hodnotu dusičnanů těsně pod 

normou stanovenou mez velmi těžké. Vezmeme-li v úvahu jistou nepřesnost měřících čidel 

a určité zpoždění řídicího systému vzhledem k řízení akčních členů (frekvenční měniče, 

regulační klapky) jeví se tento způsob míchání jako možný, ale těžko dosažitelný. Norma 

nepřipouští v žádném případě překročení, byť chvilkovému, sledovaných ukazatelů. 

Z tohoto důvodu je vhodné poměr míchání upravit. Dle znaleckého posudku Ing. Zbyňka 

Tabulka 1 – maximální možný poměr míchání 
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Cupáka bylo zvoleno výchozí míchání v poměru 3:2 (což znamená 60% vody ze zdroje 

Rozkówka a 40% vody z přivaděče GPW) [4]. Při tomto způsobu je výsledná hodnota 

dusičnanů 41,86 mg/l a výsledné celkové množství dodané vody 66,67 l/s (tabulka 2). 

 

 

Dusičnany (NO3) Rozkówka [mg/l] 56,3 

Dusičnany (NO3) GPW [mg/l] 20,2 

Vydatnost vrtu Rozkówka [l/s] 40 

Poměr míchání (Rozkówka : GPW) [%] 60 : 40 

Dusičnany (NO3) Rozkówka + GPW [mg/l] 41,86 

Podíl vody z GPW [l/s] 26,67 

Celkové množství vody [l/s] 66,67 

 

Jak již bylo uvedeno v úvodní části, maximální hodinová potřeba vody pro tuto část 

města se pohybuje kolem 28 l/s [3]. Možnosti obou zdrojů tuto hodnotu výrazně 

překračují. Bylo rozhodnuto, že samotné míchání vody z těchto zdrojů bude probíhat 

v objektu umístěném u studni Rozkówka. V uvedené době probíhala trubní rekonstrukce 

části vodovodní sítě, v rámci této akce bylo provozovatelem položeno nové potrubí o 

světlosti DN 200 z přivaděče ke studni. Od čerpadla ve studni bylo vedeno rekonstruované 

potrubí o světlosti DN250, společný výtlak byl realizován potrubím o DN400. 

Potrubí z přivaděče je po vstupu do objektu míchání redukováno na DN 100, 

následuje ruční ventil a potom opět redukce na světlost potrubí DN 80. Na takto 

redukované potrubí je napojena automatická tlaková stanice o třech čerpadlech s vlastní 

regulací dle tlaku a možností dálkového řízení analogovým signálem 4 – 20 mA. Výtlačné 

potrubí ATS je opět redukováno na DN100, následuje zpětná klapka a regulační ventil, 

taktéž s možností dálkového ovládání. Za regulačním ventilem je přes další redukce 

připojen vodoměr DN 50. Větev potrubí z přivaděče končí v T-kusu DN 150. 

Potrubí ze studny je v objektu zredukováno z DN 250 na DN 150, následuje příruba 

s filtrem, zpětná klapka a regulační ventil dálkově řízený. Za ním se nachází vodoměr DN 

100 a větev je zakončena dalším vstupem do T-kusu DN 150. V tomto místě dochází 

k primárnímu míchání vod z obou zdrojů. 

Tabulka 2 – optimální poměr míchání 
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Průtok smíchané vody je opět měřen vodoměrem DN 100. Za vodoměrem je 

namontováno ruční uzavírací šoupátko a následují dvě redukce pro připojení potrubí DN 

400 do zásobního řadu vodovodu. Dispozice technologie v půdorysném řezu je na obrázku 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po základním promíchání vody přímo v T-kusu dochází k následnému míchání 

v redukci před vodoměrem do spotřebiště, v kolenu za vodoměrem a v redukci na potrubí 

DN 400. Hodnota dusičnanů se měří těsně před výstupem potrubí z objektu. 

5.3. Další možné způsoby technologického řešení 

Uvedený problém by se také mohl řešit vybudováním akumulační nádrže o 

dostatečné velikosti, do které by se napustila voda z jednotlivých zdrojů v definovaném 

poměru, a po promíchání vody pomocí míchadla by bylo možné tuto vodu čerpat do 

zásobního řadu. Avšak náklady na vybudování akumulační nádrže by byly daleko vyšší, 

než realizované řešení. 

Další možností by bylo vybudování nové studny na jiném místě, nicméně z hlediska 

topologie krajiny, která je pro celou oblast rovinatá, v nezastavěných místech zemědělsky 

obdělávaná, by obsah dusičnanů ve spodní vodě byl patrně obdobný. I v této variantě by 

náklady mnohonásobně převýšily provedené úpravy. 

Obrázek 16 – schéma technologie v půdorysném řezu 
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Jinou možností je odstranění dusičnanů pomocí fyzikálně-chemických metod – 

iontová výměna, reverzní osmóza, elektrodialýza, chemická redukce, anebo pomocí 

biologické denitrifikace. Všechny tyto metody jsou značně ekonomicky náročně, jak 

investičně, tak provozně [29]. 

5.4. Stavební úpravy objektu 

Aby bylo možné zabudovat novou technologii míchání, bylo potřeba objekt stavebně 

upravit. Z technologického návrhu vyplynula potřeba většího zastřešeného temperovaného 

prostoru pro umístění jednotlivých technologických zařízení. Stavební úpravy byly 

prováděny provozovatelem na jeho náklady. 

Úpravy probíhaly v následujících krocích: 

• demontáž stávajícího rozvaděče a elektroinstalace 

• odstranění betonové budky 

• zarovnání betonových skruží studny s terénem, renovace a vyčištění celé studny 

• vybudování základové betonové desky pro nový objekt 

• stavba nového objektu míchání z montážních panelů 

• zateplení objektu míchání 

Na následujícím obrázku 17 je objekt vyfocen po těchto stavebních úpravách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 17 – objekt míchání po stavebních úpravách 
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5.5. Popis elektroinstalace 

Jelikož se jednalo o objekt na území Polska, bylo nutné dodržet elektroinstalační 

normy této země. Šlo především o tyto normy: 

• PN-IEC 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. (Elektrické 

instalace v budovách. Opatření pro bezpečnosti. Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem.) 

• PN-IEC 60364-5-51 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. (Elektrické instalace 

v budovách. Výběr a montáž elektrického zařízení. Základní ustanovení.) 

• PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. (Elektrické instalace v budovách. Výběr a montáž elektrického 

zařízení. Dovolené proudy v elektrických rozvodech) 

• PN-IEC 60364-6-61 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. (Elektrické instalace v budovách. Revize.) 

• PN-IEC 60439-1 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w 

pełnym i niepełnym zakresie badań. (Nízkonapěťové rozvaděče a rozvodnice. 

Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče.) 

Přestože polská legislativa v oblasti elektrických norem vychází z evropské 

legislativy, stejně jako česká, vyskytovaly se drobné odchylky, které musely být začleněny 

do projektu a realizovány při montáži. 

Elektroinstalace objektu „Studna Rozkówka a míchací stanice“ vychází ze 

zvoleného technologického řešení. Provozovatel požadoval zachování stávajícího 

rozvaděče s frekvenčním měničem. Tento měnič, který napájel čerpadlo ve studni, byl 

zachovalý a plně funkční. Pro ostatní technologická zařízení byl doplněn plastový skříňový 

rozvaděč s prosklenými dveřmi o rozměrech 1500 x 750 x 420 mm, označený 05RM1. 

Rozvaděč se zavěsil do stavebně upravené místnosti míchání na zeď, vedle stávajícího 

rozvaděče. Na pevném rámu rozvaděče byly osazeny prvky měření a regulace (MaR), 

prvky automatického systému řízení (ASŘ) a prvky motorické instalace. Do krycí masky 
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se zabudoval ovládací a signalizační panel se zobrazením technologického procesu 

(obrázek 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvaděč 05RM1 je silově napájen ze stávajícího rozvaděče RMS1 celoplastovým 

kabelem CYKY 5 x 16. Jako ochrana před bleskem a rušivými vlivy elektrické sítě 

(přepětí, napěťové špičky) je na vstupní svorky rozvaděče instalována přepěťová ochrana – 

svodič přepětí.  

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena: 

• základní – automatickým odpojením od sítě a ochranným pospojováním (spojení 

vstupních a výstupních kovových potrubí měděným vodičem o průřezu 10 mm a 

uvedení všech propojených konstrukcí na stejný potenciál jako ochranný vodič a 

uzemnění) 

• doplňková – proudovým chráničem s vybavovacím proudem pod 30mA a 

doplňujícím pospojováním (propojení všech ostatních kovových konstrukcí 

vodičem o průřezu 6 mm) 

 

 

Obrázek 18 – ovládací a signalizační panel umístěný v masce rozvaděče 
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Elektrická zařízení napojená z rozvaděče: 

• M1, M2, M3 – čerpadla automatické stanice HYDROVAR VDH 3.22 s plynulou 

regulací otáček pomocí analogového signálu 4 – 20 mA a vlastní tlakovou nádobou 

o objemu 80 l, vlastním elektrorozvaděčem, napojená na potrubí z přivaděče GPW 

za škrtícím ventilem 

• M4, M5 – jednosedlový regulační a uzavírací ventil BR11 s elektrickým 

servomotorem REGADA STR, regulace pomocí analogového signálu 4 – 20 mA, 

M4 umístěn na výtlaku ATS HYDROVAR (M1, M2, M3), M5 umístěn na výtlaku 

ze studně  

• M6 – trojfázový ventilátor dodaný v rámci stavebních úprav, sloužící k odvětrání 

místnosti s technologií 

• EH1 – elektrický přímotopný panel EKOFLEX SL10 – řízené vytápění místnosti 

s technologií 

• M7 – stávající čerpadlo ve studni, silově napojené ze stávajícího rozvaděče RMS1 

přes frekvenční měnič, v rozvaděči 05RM1 se pouze nachází řídící obvody  

• dále jsou v rozvaděči jističové vývody pro napojení standardní zásuvkové skříně a 

pro napojení osvětlení 

Silová elektroinstalace je provedena celoplastovými měděnými kabely typu CYKY 

patřičného průřezu, k přenášení údajů ze sond a čidel jsou použity stíněné sdělovací kabely 

typy SYKFY. Veškeré vodiče a kabely jsou uloženy v drátěných žárově zinkovaných 

žlabech, sdělovací obvody prostorově odděleny od silových obvodů. 

5.6. Použitý řídicí systém, měření a regulace 

Jako řídicí systém byl vybrán technologický počítač (PLC) Adam 5000 firmy 

Advantech. Jedná se o modulární systém složený z procesorové jednotky umístěné na 

základové desce, do které je možné vkládat potřebné analogové či binární vstupně výstupní 

moduly. Výhodou tohoto systému je to, že se jedná v podstatě o klasický počítač 

v provedení průmyslového PC. Metody programování a správy jsou daleko jednodušší. 

Tento systém se osvědčil na mnoha vodárenských objektech [30]. 
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Sestava PLC v objektu „Rozkówka“ se skládá z: 

• rozšířené základové desky (až 8 dalších modulů) s procesorovou jednotkou 

• dvou modulů analogových vstupů (2x 8 AI) 

• tří modulů binárních vstupů (3x 16 BI) 

• jednoho modulu binárních výstupů (1x 16 BO) 

• jednoho modulu analogových výstupů (1x 4 AO) 

Uvedená konfigurace je dostačující pro připojení všech vstupních signálů z měřících 

čidel a akčních členů a zároveň umožňuje ovládání potřebných zařízení. 

Měření neelektrických veličin potřebných k řízení technologie míchání jsou 

realizovány pomocí standardních čidel. Tyto čidla převádí měřený údaj buď na analogovou 

hodnotu 4 – 20 mA, na frekvenčně pulzní hodnotu (řádově jednotky Hz) popřípadě na 

klasický binární vstup. Tyto informace jsou zavedeny na patřičné vstupy průmyslového 

PLC a slouží ke zpracování pro řídící algoritmy PLC. 

Měří se tyto veličiny: 

• LIC1  [m] – hladina ve studni Rozkówka, tenzometrická ponorná sonda BD Sensors 

LMP305, rozsah 0 – 40 m 

• PIC1 [bar] – tlak vody z přivaděče GPW za škrtícím ventilem, tenzometrická 

sonda na potrubí Siemens Sitrans PZ, rozsah 0 – 10 bar 

• PIC2 [bar] – tlak vody za automatickou tlakovou stanicí na přivaděči GPW, 

tenzometrická sonda na potrubí Siemens Sitrans PZ, rozsah 0 – 10 bar 

Obrázek 19 – PLC Advantech Adam, série 5000 
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• PIC3 [bar] – tlak smíchané vody z obou zdrojů, tenzometrická sonda na potrubí 

Siemens Sitrans PZ, rozsah 0 – 10 bar 

• PIC4 [bar] – tlak vody z vrtu Rozkówka, tenzometrická sonda na potrubí Siemens 

Sitrans PZ, rozsah 0 – 10 bar 

• PIC5 [bar] – tlak ve vodovodní síti města Będzin, tenzometrická sonda na potrubí 

Siemens Sitrans PZ, rozsah 0 – 10 bar 

• PIC6 [bar] – tlak vody z přivaděče GPW před škrtícím ventilem, tenzometrická 

sonda na potrubí Siemens Sitrans PZ, rozsah 0 – 10 bar 

• FIQ1 [m3 / h] – průtok vody z přivaděče GPW, vodoměr Meinecke WPD s pulzním 

výstupem pro optočidlo VS9, 1000 pulzů = 1m3 

• FIQ2 [m3 / h] – průtok vody z vodního zdroje Rozkówka, vodoměr Meinecke WPD 

s pulzním výstupem pro optočidlo VS9, 1000 pulzů = 1m3 

• FIQ3 [m3 / h] – průtok smíchané vody do vodovodní sítě města Będzin, vodoměr 

Meinecke WPD s pulzním výstupem pro optočidlo VS9, 1000 pulzů = 1m3 

• TIC1  [°C] – teplota vzduchu v objektu míchání, teplotní snímač APO Elmos 

STPt/I, rozsah –10 až 40°C 

• QIC1 [mg / l] – analyzátor obsahu dusičnanů ve vodě Hach-Lange, sonda Nitratax 

plus, vyhodnocovací jednotka SC100, rozsah 0,1 – 100 mg / l 

• LZA1 [-] – čidlo zaplavení potrubí Zelio RM 79696006 s vyhodnocovacím relé 

RM4-LA32M, kontrola přítomnosti vody za škrtícím ventilem na přivaděči GPW, 

binární signál 

Velmi důležité je měření obsahu dusičnanů ve smíchané vodě, neboť právě tato 

hodnota je směrodatná, zdali voda splní zákonem stanovené požadavky. Bylo dohodnuto, 

že toto čidlo na základě doporučení více uživatelů pořídí provozovatel. Přední světová 

firma v oblasti procesních analyzátorů Hach-Lange dodala na tuto akci spolehlivé měřící 

zařízení, jehož parametry poskytovaly záruku přesného měření: 

 Čidlo: 

• fotometrická UV absorpční měřící metoda bez použití činidel 
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• přesnost měření 3 % z rozsahu ± 0,5 mg / l (což při měření kolem hodnot 50 mg / l 

činí chybu měření max. 2 mg / l) 

• rozlišení 0,1 mg / l 

• reakční čas 1 min. 

• měřící interval 1 min. 

• teplota měřeného média +2°C až +40°C 

• potřeba údržby 1 h / měsíc 

• záruka 24 měsíců na čidlo a navíc 5 let na světelný zdroj 

Vyhodnocovací jednotka: 

• mikroprocesorový systém měření se zobrazovacím panelem, na který je možné 

zapojit až dva měřící kanály (např. dvě dusičnanové sondy) 

• pracovní rozsah teplot od –20°C do +60°C 

• krytí IP66 (vysoká odolnost vůči prachu a vodě v okolí přístroje) 

• standardní výstup hodnot měřené veličiny 4 – 20 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zabezpečení objektu byla do rozvaděče instalována profesionální ústředna 

Jablotron JA-63K, která spolu s infradetektory, kódovou klávesnicí a výstražnou sirénou 

chrání před vstupem nepovolaných osob do místnosti s technologickým zařízením a 

rozvaděčem. 

Obrázek 20 – vyhodnocovací jednotka SC100 s čidlem měření NITRATAX plus 
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Regulace technologie míchání je prováděna pomocí akčních členů. Jedná se o: 

• stávající frekvenční měnič Danfoss VLT čerpadla M7 ve studni (regulace je 

prováděna analogovým signálem 4 – 20 mA) 

• automatickou tlakovou stanici TYP (M1, M2, M3) na přivaděči vody z GPW, 

s možností dálkové regulace (regulace je prováděna analogovým signálem 4 – 20 

mA) 

• regulační klapku vody BR11 s elektropohonem REGADA (M5) na přítoku ze 

studně (regulace je prováděna analogovým signálem 4 – 20 mA z PLC, na vstup 

PLC je přiveden zpětnovazební signál 4 – 20 mA, udávající aktuální míru uzavření 

či otevření regulační klapky) 

• regulační klapku vody BR11 s elektropohonem REGADA (M4) na přivaděči GPW 

(regulace provedena stejně jako u klapky M5) 

5.7. Dálkový přenos dat 

Průmyslový počítač instalovaný v rozvaděči je schopen autonomně dle nastavených 

parametrů řídit technologický proces. Nicméně dnešní trend v oblasti vodárenství je 

možnost kontroly a řízení vodárenské sítě z centrálního pracoviště provozovatele. Data se 

mohou na centrální velín přenášet mnoha způsoby: 

• komunikační kanál po kabelu (protokoly RS232, RS485, MODBUS, PROFIBUS, 

ETHERNET) – tento způsob se pro přenos dat z objektu míchání na velín nehodil 

z důvodu neexistence kabelového propojení obou míst 

• přenos dat satelitním propojením 

• přenos dat pomocí radiového spojení s využitím operátorů mobilní sítí (protokol 

GPRS) – nízké pořizovací náklady, avšak vysoké provozní, nespolehlivost sítě 

• přenos dat pomocí radiové sítě v pásmu vln 400 MHz – vyšší pořizovací náklady, 

avšak nízké provozní náklady, provozovatel využil tuto možnost 

Přenos dat zajišťuje dvojice radiostanic, jedna instalovaná v dispečerském pracovišti 

provozovatele, propojená datovým kabelem s dohledovým PC, druhá umístěná v objektu 

míchání a taktéž propojená kabelem s průmyslovým PLC v rozvaděči. Komunikace 
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probíhá obousměrně po nastavených časových intervalech. Na dispečerském PC se data 

z PLC zpracovávají, archivují a slouží jako podklad pro vizualizaci objektu. Dispečer má 

stálý přehled o procesech, které vyplývají z technologie, a může je ovlivňovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Popis řízení 

Úkolem řízení jednotlivých akčních členů je dosáhnout maximálního využití vody 

z místního zdroje – studny, a zároveň dodržet hodnotu dusičnanů pod zákonem stanovenou 

mez. 

Čerpadla automatické tlakové stanice M1, M2 a M3 jsou řízena frekvenčními měniči 

umístěnými v rozvaděči, který byl dodán společně s ATS jako kompletní zařízení. ATS 

udržuje konstantní tlak (PIC1) na přivaděči vody GPW na takové úrovni, aby byla 

následná technologie míchání vody snazší. Tuto hodnotu je možné měnit na základě 

požadavků provozovatele. Jako výchozí stav byla zvolena hodnota 0,7 MPa. Vlastní 

automatika ATS si zároveň hlídá, zdali je v přivaděči vody dostatečný tlak pro čerpání. 

V opačném případě je ATS odstavena. Není-li dostatečný tlak vody v přivaděči GPW 

Obrázek 21 – vizualizace objektu míchání na dispečerském PC provozovatele 
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(PIC6) není možné provádět technologii míchání a z tohoto důvodu se odstaví i čerpadlo 

M7 ve studni. 

Čerpadlo M7 ve studni je řízeno frekvenčním měničem ve stávajícím rozvaděči na 

konstantní tlak (PIC4) také z důvodu snazšího následného míchání. Čerpání ze studně je 

také blokováno dostatečným množstvím vody – není-li dosažena alespoň minimální 

hladina (LIC1) dojde k odstavení čerpadla. V tomto případě sice nedochází k míchání obou 

zdrojů vody, ale do zásobní sítě je stále dodávána voda z přivaděče GPW. 

Vlastní míchání vody je prováděno pomocí regulačních a uzavíracích ventilů M4 a 

M5 s elektropohony. Řízení ventilů má pět režimů: 

• Režim 1 – náběh. Tento režim je vytvořen pouze pro účely najetí regulace do 

dalšího režimu po zapnutí PLC. Regulační ventil M5 (voda ze studně) se otevře na 

implicitně nastavenou hodnotu a ventil M4 (voda z přivaděče GPW) je uzavřen na 

stejnou hodnotu, na kterou je M5 otevřen. To znamená, že součet procentuálních 

hodnot otevření je vždy roven 100. 

• Režim 2 – minimální průtok. Pokud není dostatečný průtok vody z některého ze 

zdrojů, či obou současně (měřeno průtokoměry FIQ1, FIQ2), přejde regulace do 

tohoto režimu, kdy je ventil M5 otevřen na nastavenou hodnotu. Stav trvá, dokud 

není obnovena plná dodávka vody k míchání. Nedostatek vody z přivaděče GPW 

může nastat, není-li dostatečný tlak – to může být způsobeno například havárií na 

síti nebo zvýšeným odběrem vody z přivaděče před objektem míchání. Nedostatek 

vody ze studně je zřejmý – porucha čerpadla či frekvenčního měniče nebo 

nedostatečná výška hladiny. 

• Režim 3 – trvalý poměr . Tento režim slouží pouze pro přímé nastavení otevření 

regulačních ventilů na stanovenou hodnotu. Zvolit tento stav je umožněn pouze 

dispečerovi dálkově z centrálního řídicího pracoviště. Nejedná se tedy o regulaci, 

operátor nastaví procentuelní hodnotu otevření ventilu M5, ventil M4 otevřen 

v protitaktu. 

• Režim 4 – regulace podle poměru pr ůtoků. V tomto režimu jsou regulační 

ventily řízeny tak, aby poměr průtoků FIQ2 (průtok ze studně) ku FIQ3 (celkový 

součtový průtok) byl konstantní. Tento režim vychází ze znalostí obsahů dusičnanů 
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v jednotlivých zdrojích a může částečně nahrazovat přímou regulaci dle aktuální 

hodnoty dusičnanů ve smíchané vodě. 

• Režim 5 – lineární regulace podle hodnoty obsahu dusičnanů ve smíchané 

vodě. Tento režim již přímo reguluje ventily takovým způsobem, aby výsledná 

hodnota dusičnanů nepřekročila 50 mg / l. Jelikož měřící metoda při měření 

dusičnanů vykazuje určité zpoždění (cca 15 min.) přechází regulace do tohoto 

režimu po předchozím režimu 4. Jednotlivé regulační stupně a citlivost regulace lze 

uživatelsky měnit, tak aby bylo možné řídicí systém vyladit na co nejefektivnější 

způsob regulace. 

5.9. Provozní data 

Následující obrázky ukazují, jak se projevuje řízení technologie v současnosti. Data 

pochází ze čtvrtku 25. 2. 2010. Na obrázku 22 je celodenní graf poměru míchání vod 

z jednotlivých zdrojů FIQ2 / FIQ1, což je voda ze studně k vodě z přivaděče. Je zde vidět, 

že poměr kolísá kolem hodnoty 1,4 až 1,5 v nočních a ranních hodinách, po sedmé hodině 

ranní stoupá až k hodnotě 2 v poledne. Podíváme-li se na průběh průtoků pro toto období 

(obrázek 23) zjistíme, že v noci a brzo ráno je odběr vody minimální, po sedmě hodině 

vzrůstá a po deváté hodině večer opět následuje útlum spotřeby vody. 

 

Obrázek 22 – graf - poměr vody ze zdroje Rozkówka k vodě z přivaděče 

 

 

Denní čas [h] 

Poměr FIQ2/FIQ1 [-] 
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 Z obrázku 23 je dále zřejmé, že vydatnost vrtu Rozkówka dosahuje k hodnotě 85 

l/s. Dále je vidět, že při nízké potřebě vody regulace na konstantní hodnotu dusičnanů, 

nepřesahující hodnotu 50 mg/l je mírně rozkmitaná, při vyšších průtocích je již ustálená. 

V každém případě však dusičnany nepřesahují povolenou mez, což bylo cílem řízení. 

Řídicí systém samozřejmě umožňuje zobrazovat grafy, sestavy grafů apod. pro 

jakoukoliv měřenou, zadávanou či počítanou veličinu. Pro příklad je zde na obrázku 24 

uveden graf, zobrazující řídící signály 0 až 100 % (odpovídající hodnotám 4 až 20 mA, 

vysílaným PLC) pro regulační ventily M4 (voda z přivaděče) a M5 (voda ze studně). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průtok [l/s] 

Denní čas [h] 

Fialová – součet průtoků z obou zdrojů 

Modrá  – voda ze studně 

Zelená – voda z přivaděče 

Červená – dusičnany 

Obrázek 23 – průtok vody, hodnota dusičnanů ve smíchané vodě 

Obrázek 24 – grafy regulačních veličin pro M4 a M5 
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6. Zhodnocení 

Provozovatel vodovodní sítě v Będzine v roce 2007 dodal spotřebitelům celkem 

548 281 m3 pitné vody ze studni Rozkówka a objektu míchání. Voda nakoupená pro 

míchání ve stejném období činila 200 084 m3. Zbytek vody, tedy 348 197 m3, bylo 

odčerpáno z vlastní studny. Jedem m3 kupované vody od GPW stál 1,47 zł. Pokud by nebyl 

zprovozněn vrt, dalo by se říct, že vodu do spotřebiště by bylo nutné nakoupit zcela 

z přivaděče GPW. Náklady na nákup vody by se tedy zvedly o: 

 

  348 197 ∙ 1,47 = 511 849,6 zł 

 

 Náklady na kompletní rekonstrukci objektu činily celkem 808 524,3 zł. Dalším 

aspektem, který hovoří ve prospěch obnovení vrtu, je fakt, že cena za m3 dodané vody 

z přivaděče GPW má rostoucí tendenci. Návratnost investice, po započítání všech faktorů, 

tedy činila necelé dva roky. (Veškeré informace pochází z mnoha interních zdrojů 

společnosti MPWiK.) 

7. Závěr 

Pitná nezávadná voda je něco, co dnes každý občan státu Společenství evropské unie 

požaduje za naprosto samozřejmou věc. Není tomu tak v celém světě. V rozvojových 

zemích je pitná voda nedostatkovým zbožím. Zásoby pitné vody ze světového měřítka jsou 

omezené. Z hlediska udržitelného života na Zemi je nezbytné všechny zdroje pitné vody 

chránit a hospodárně je využívat takovým způsobem, aby i další generace měli zajištěnou 

tuto vzácnou tekutinu. 

Díky řešení popsaného v této práci byl znovuobnoven zdroj pitné vody pro malou 

oblast ve střední Evropě. Společnost provozující tento vodní zdroj pozitivně ocenila 

ekonomické hledisko, které ji znovuobnovený vrt přinesl. Hlavním problémem však stále 

zůstává vysoká hladina dusičnanů v podzemní vodě, která se nezměnila. K nápravě tohoto 

stavu by bylo nutné optimalizovat používání chemických látek a hnojiv v zemědělství, 

díky kterému se zvýšený obsah dusičnanů vyskytl. Toto je úkol pro všechny 

zainteresované osoby a přesahuje rámec této diplomové práce. 
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