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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá popisem větších či technicky a provozně 

zajímavých vodovodů a kanalizací v regionu Svitavska a Březovska. Dává si za cíl, 

reálně a uceleně zhodnotit současný technický stav těchto sítí a zařízení 

vyskytujících se na nich. Navrhnout či popsat realizovaná vylepšení, tak aby bylo 

docíleno koncepčního a hospodárného růstu v provozování infrastrukturního 

majetku.     

Teoretická část ve svých jednotlivých kapitolách věnuje vlastnostem pitné a 

odpadní vody, vodárenství a stokování, a to ve srozumitelných a ucelených celcích. 

Dále se zabývá příslušnou legislativou ve vodním hospodářství. 

Praktická část se obsahově věnuje stávajícímu stavu vodovodní a kanalizační 

sítě. Popisuje realizované projekty, vedoucí ke zkvalitnění vodárenské a čistírenské 

kultury. Navrhuje směry možného vylepšení kvality pitné a vyčištěné vody, 

minimalizaci úniků vody, efektivní dopravy vody, odkanalizování a účelného využití 

energií. Dále pak poukazuje na problematiku provozování inženýrských sítí v 

menších územních celcích s porovnáním provozování skupinového, resp. oblastního 

vodovodu. 

 

 

SUMMARY 

 

The Dissertation deals with a description of larger or technically and 

operationally interesting ducts and sewerages in region Svitavsko and Březovsko. It 

aims practicably and coherently to appraise present technical condition of these 

systems and the mechanisms existing on and next to suggest or describe the 

realized improvements so as to would reach the conceptual and economic growth in 

infrastructure property operation. 

 

The theoretic part describes the individual chapters engaging in waterworks 

engineering, sewerage disposal in the understandable and compact units. And next it 

deal with the applicable legislation in water management.  



 

The practical part pursues a current situation of  water and sewerage system. 

It describes the realized projects leading to an improvement of waterworks and 

cleaning culture. It suggests the directions of potential quality refinement of potable 

and purified water, a minimization of water leakage, an effective water transport, a 

decanalizing and an effective energy utilization. And next to refer to the problems of 

underground services operation in smaller territorial units with a comparison of group 

or regional duct operation. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

ATS – automatická tlaková stanice 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČS – čerpací stanice 

DN – diametre nominal 

EO – ekvivalentní obyvatel 

Kč – korun českých 

kol. – kolektiv 

max. – maximální 

mil. – milion 

min. – minimální 

mj. – mimo jiné 

např. – například 

NL – nerozpuštěné látky, 

Ncelk – celkový dusík 

N-NH4
+ – amoniakální dusík 

N-NO3
- – dusičnanový dusík 

obr. – obrázek 

odst. – odstavec 

OV – odpadní voda 

Pcelk – celkový fosfor 

PE – polyethylen 

pH – reakce vody 

písm. – písmeno 

pozn. – poznámka 



 

prac. – pracovní 

příp. – případně 

PCE - tetrachlorethen 

PE – polyethylen 

PP – polypropylen 

PVC – polyvinylchlorid 

Q - průtok 

resp. – respektive 

Sb. – sbírky 

SV – skupinový vodovod 

tab. – tabulka 

TCE - trichlorethen 

tis. – tisíc 

tzn. – to znamená 

tzv. – tak zvaný 

vč. – včetně 

VDJ - vodojem 

vyd. – vydání 

ŽB – železobeton 
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1. ÚVOD 

 

Nedílnou součástí životní úrovně každého člověka na této planetě je stav 

životního prostředí, tj. zejména kvalita ovzduší, vody, půdy, krajiny, potravin, bydlení 

apod.. Má – li dojít v dohledné době k významnému zlepšení životního prostředí, 

musí většina občanů změnit nazírání na hierarchii hodnot. Výchova k ekologickému 

myšlení a jednání představuje jeden z výchozích předpokladů k tomu, aby bylo 

prosazeno lepšího přístupu společnosti k potřebě chránit životní prostředí a šetrně 

hospodařit s přírodními zdroji. 

 

K tomuto cíli přispívá péče o vodní zdroje, úpravu a dopravu vody a také 

kvalitní odvádění a vyčištění odpadní vody z urbanizovaného území zpět do vodního 

toku. Veřejné vodovody patří k nejdůležitějším oblastem sociální infrastruktury. Na 

jejím optimálním provozování velmi často závisí plynulý výrobní proces všech 

myslitelných lidských odvětví a činností. Úroveň odvádění splaškových vod od 

obyvatelstva i kapalných odpadů vznikajících při průmyslové a zemědělské činnosti a 

jejím následným vyčištěním vypovídá mnohdy více o kulturním, sociálním, 

technickém a ekonomickém stupni rozvoje společnosti než počet vystavěných 

chrámů, tun produkce určité komodity na hlavu obyvatele či počet prosperujících 

bankovních domů v dané lokalitě. 

 

Diplomová práce je rozdělena do dvou stěžejních kapitol.  Teoretické, po 

připomenutí základních pojmů a znalostí ve vodárenství a stokování. A na část 

praktickou, s důrazem na provozní zkušenosti a problematiku provozování, jak 

samostatných vodovodů a kanalizací, tak i skupinkových vodovodů. 

    

 Obsah i způsob zpracování teoretické části plně vyhovuje požadavkům na 

seznámení se s odborným popisem provozních činností, údržby, oprav a kontroly 

vodovodní a stokové sítě.  

 

V kapitole vodárenství jsou uceleně objasněny způsoby jímání surových vod 

z podzemních, resp. povrchových zdrojů. Technologie úpravy surové vody na vodu 
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pitnou s charakteristikou typických úpravárenských procesů, jako je mechanické 

předčištění, usazování, filtrace, čiření, odkyselování, odželezňování, 

odmanganování, adsorpce, iontová výměna, speciální postupy, hygienické 

zabezpečení vod a kalové hospodářství úpraven pitných vod.  Zásobování vod do 

spotřebišť s popsáním potřeb vod pro dostatečné pokrytí daného spotřebiště. 

Základy hydrauliky vodovodních systému, rozdělení a kategorizace vodovodních sítí, 

územní působnost vodárenských soustav. Roztřídění vodojemů pitné vody dle jejich 

účelu, umístění, umístění akumulační nádrže s matematickým návrhem objemu 

akumulačního prostoru. Charakteristika jednotlivých trubních materiálu, jejich 

spojování a zařízení vyskytující se na vodovodních soustavách ( armatury, čerpací 

stanice, redukční stanice, ATS, vodovodní přípojky ). A v závěru problematika potřeb 

vod pro požární účely. 

 

V kapitole stokování jsou osvětleny jednotlivé soustavy stokových sítí, 

alternativní způsoby odkanalizování a systém jejich uspořádání. Tvary stok, 

materiálové rozlišení potrubí. Uceleně charakterizovány objekty na stokových sítích ( 

vstupní šachty, spádiště, skluzy, odlehčovací komory, dešťové vpusti, akumulační 

objekty, čerpací stanice, aj. ). Dále se tato část práce zabývá hydraulikou stokových 

sítí, měřením odpadních vod v potrubí a výškovým, resp. směrovým vedením stok. 

 

Závěrečná kapitola teoretické části se věnuje legislativě ve vodním 

hospodářství 

 

Poznatky a úkoly experimentální části jsou popsány v závěru diplomové 

práce. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Voda, látky ve vodách a vlastnosti vody 

 

2.1.1.  Voda a její význam 

 

 Voda je jedním z nejvýznamnějších produktů planety Země a vyskytuje se 

v přírodním prostředí jak na jejím povrchu, tak v podzemí, či v její atmosféře a to 

v různém skupenství ( vodní pára, kapalná voda a led) a v množství typů vod 

různého charakteru. Existenci vody na Zemi je umožněn život a to od primární 

jednoduché podoby až po variace nejsložitějších dokonalých uskupení, kdy na 

vrcholu vývojové pyramidy stojí člověk. Je to právě člověk, který jako jediný ze 

skupiny živočišných druhů dokáže vodu využívat nejen pro svoji biologickou potřebu, 

nýbrž i pro celou řadu jiných procesů, u nichž je voda základním, případně 

druhotným produktem [1]. 

 

 Voda jako součást nezbytná pro existenci člověka je lidmi ovlivňována v obou 

směrech, tj. pozitivním i negativním. Ovlivněním pozitivním můžeme nazývat úpravu 

vody a zlepšování její vlastnosti, negativním pak jakékoliv její znečišťování. Úprava 

vody je působení člověka na vodu primární za účelem získání vody upravené. Účel, 

pro který je voda upravována, ovlivňuje způsob úpravy a prostředky úpravy [1]. 

 

 Voda v přírodě je bezprostředně ovlivňována svým prostředím, ze kterého si 

odnáší specifický charakter a to jak po stránce fyzikálních vlastností, tak po stránce 

chemické a biologické [1]. 

 

 Voda je za normální teploty bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina, bez 

chuti a zápachu. Její teplota tání je 0 °C a teplota varu je 100 °C. Při přechodu do 

pevného stavu vzrůstá objem o 10 %. Hustota vody vzrůstá až do teploty 3,98 °C, 

kdy dosahuje maximální hodnotu 1000 kg / m3. Zvyšováním teploty nad uvedenou 

hodnotu hustota klesá a při 100 °C činí 958,4 kg / m3. Tato anomálie vody výrazně 

ovlivňuje její chování v přírodě. Ta je např. příčinou jarní a podzimní cirkulace vody 
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v nádržích a jezerech. pH vody při 7  a 25 °C je neutrální. Například čistá voda má při 

0 °C pH 7,472 a při 100 °C pH 6,12. Obvykle se pH vody ve vodárenství pohybuje 

okolo 7 – 7,8.[2] 

 

 Chemicky čistá je pouze destilovaná voda. Dle chemického složení se voda 

dělí na organickou a anorganickou. Voda vyskytující se v přírodě je různě znečištěná 

a můžeme ji pokládat za roztok různých plynů, anorganických a organických látek. 

Složení přírodních vod je ovlivněno rozpustnosti tuhých látek a plynů, výměnou iontů 

mezi kapalinou a tuhou fází, oxidačně redukčními a biochemickými procesy. [2] 

 

2.1.2.  Oběh vody v přírodě 

 

 Téměř 80 % vody na Zemi je obsaženo v oceánech, 19 % v zemské kůře pod 

povrchem země, 1 % tvoří ledovce, 0,002 % je obsaženo v tocích, jezerech a 

vodních nádržích a jen okolo 0,0008 % v atmosféře. 

 

 Vlivem Slunce, jež je iniciátorem a regulátorem oběhu vody v přírodě, dochází 

k výparu vody z vodní hladiny, z půdy, povrchu rostlin atd. Tímto způsobem se 

dostává do atmosféry, ve které je vlivem proudění vzdušné hmoty odtransportována 

na jiné místo a tam, za příznivých podmínek, může dojít ke kondenzaci a vypadnutí 

srážek na povrch Země. Zde se voda vsakuje, obohacuje vláhou půdní profil, 

rozhojňuje zásoby podzemních vod, doplňuje objemy v jezerech, řekách a rybnících 

a opět se vypařuje do atmosféry. Tomuto jevu říkáme oběh vody v přírodě. 

 

 Koloběh vody je podmínkou vyrovnaného stavu vody v přírodě. Jedná se o 

nepřetržitý uzavřený proces vodní cirkulace na zeměkouli, jehož hnací silou je 

sluneční záření a zemská gravitace. 

 

Rozdělení oběhu vody v přírodě: 

 velký oběh, tj. oběh vláhy mezi pevninou a mořem 

 malý oběh, tj. oběh jen v rámci pevniny 

[1] 
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   Obr.č.1 Koloběh vody v přírodě [4] 

 

2.1.3.  Klasifikace látek přítomných ve vodách 

 

 Látky přítomné ve vodě lze klasifikovat také podle jejich kvantitativního 

zastoupení. V oblasti péče o životní prostředí se zjistilo, že toto hledisko, je 

v mnohých směrech výhodné. Při této klasifikaci se zohledňuje i základní oběh látek.                                                                                                                              

                [2] 
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Látky přítomné ve vodě 

Rozpuštěné: 

1. třída látky přítomné v množstvích > 5 mg/l (Na, Ca, Mg, Si, 

HCO3
-, Cl-, SO4

2-, organické látky) 

2. třída > 0,1 mg/l (K, Fe, B, F-, N – NH4
+, NO3

-) 

3. třída > 0,01 mg/l (Al, Mn, Cu, Zn, Pb, As, Ba, Br-, PO4
3-) 

4. třída ve stopových množstvích, < 0,01 mg/l (Cd, Cr, Co, Ni, 

Hg, CN-) 

5. třída přechodné složky vznikající ve vodném prostředí při 

narušení rovnováhy: biologické cykly (oběh C, O2, N2, 

S), radionuklidy 

Tab.1  Klasifikace rozpuštěných látek přítomných ve vodách ( dle F.N. Kemmera ) 

 

Nerozpuštěné: 

1. třída látky neusaditelné, usaditelné a plovoucí 

2. třída mikroorganismy (řasy, bakterie, houby, viry) 

Tab.2  Klasifikace nerozpuštěných látek přítomných ve vodách ( dle F.N. Kemmera ) 

 

Sodík 

 

1 – 100 mg / l v podzemních a povrchových vodách, v minerálních vodách v 

g/l. Zvýšení obsahu Na+ mohou způsobit i některé průmyslové odpadní vody ( např. 

z neutralizace ). Téměř všechny sodné soli jsou ve vodě dobře rozpustné. 

 

Vápník 

 

2 – 200 mg / l. Běžná součást podzemních a povrchových vod. Do vody se 

dostává loužením z vápenců, dolomitů, sádrovce atd. Umělým zdrojem jsou 

průmyslové odpadní vody ( odkyselování vody, neutralizace kyselin ). Způsobuje 

tvorbu kotelního kamene. 
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Hořčík 

 

10 – 50 mg / l. V mořské vodě až 5x více než Ca. Rovněž způsobuje tvorbu 

kotelního kamene. Obsah hořečnatých iontů v přírodních vodách má význam 

z chuťového a zdravotního hlediska. Koncentrace 250 mg / l způsobuje hořkou chuť. 

Velké množství účinkuje jako projímadlo ( např. minerální voda Šaratice ). 

 

Křemík 

 

1 – 100 mg / l. V přírodních vodách se vyskytuje ve formě SiO2. Umělým 

zdrojem jsou odpadní vody z anorganického průmyslu ( sklářský, keramický ), 

fluoridace pitné vody. Způsobuje tvorbu kotelního kamene. Vyšší koncentrace 

křemíku jsou škodlivé při použití vody v textilním průmyslu a v pivovarech. 

 

Chloridy 

 

10 – 100 mg / l, mořská voda jich obsahuje i více než 30 g / l v podobě NaCl. 

Umělým zdrojem jsou některé průmyslové ( neutralizace vod s HCl ) a splaškové 

odpadní vody ( moč, výkaly ). Vyšší obsah chloridů ve vodě se považuje za indikátor 

fekálního znečištění. Člověk denně spotřebuje asi 10 – 15 g NaCl. Koncentrace 

kolem 150 mg / l ještě neovlivňují senzorické vlastnosti vody. 

 

Sírany 

 

  5 – 200 mg / l. Vyskytují se ve všech typech vod. Obsah síranů v tocích se 

zvyšuje vypouštěním odpadních vod s anorganickými nebo organickými 

sloučeninami síry. Vysoké koncentrace síry ve vodách ovlivňují senzorické vlastnosti 

vody a působí agresivně na beton. 

 

Draslík 

 

  Běžná součást přírodních vod. Do podzemních a povrchových vod se může 

dostat z polí hnojených draselnými hnojivy nebo z výkalů. Zvýšený obsah draslíku 

v podzemních vodách je indikátorem fekálního znečištění. 
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Železo 

 

  Velké množství Fe se do recipientů dostává průmyslovými odpadními vodami ( 

zpracování kovů, povrchová úprava kovů apod. ). Mění vzhled vody a ovlivňuje její 

chuť. Zanechává rezavé skvrny na materiálech. Způsobuje nadměrný růst železitých 

bakterií, které potom ucpávají potrubí a při odumírání zapáchají. 

 

Fluoridy 

 

   Umělým zdrojem jsou některé průmyslové odpadní vody ( chemický průmysl, 

úpravny rud ). Nedostatek nebo naopak i nadbytek fluoru v pitné vodě mohou vyvolat 

zdravotní problémy ( hlavně stomatologické ). 

 

Amoniakální dusík 

 

    NH4
+ v pitné vodě jsou důležitým indikátorem čerstvého znečištění ( 

hnilobných procesů ). Nejčastěji to způsobují městské odpadní vody znečištěné 

lidskými nebo zvířecími výkaly ( mohou obsahovat nebezpečné choroboplodné 

zárodky ). 

 

Dusičnany 

 

V nízkých koncentracích jsou téměř ve všech vodách. Větší množství se do vod 

dostávají při jejich použití v zemědělství (hnojiva) a z prostředí znečištěného lidskými 

a zvířecími výkaly. V povrchových vodách stimulují růst řas (eutrofizace). Zvýšený 

obsah dusičnanů ve vodě ( nad 50 mg / l ) může být příčinou methemoglobinaemie u 

kojenců. 

 

Mangan 

 

Podobně jako železo ovlivňuje chuť vody a způsobuje zabarvení materiálů. 

Měď 

 

Sloučeniny Cu jsou velmi toxické pro ryby. 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  9 
 

Zinek 

 

Rovněž velmi škodlivý pro ryby. 

 

Olovo 

 

      Přítomnost olova ve vodách je velmi nebezpečná – způsobuje chronické 

otravy. 

 

Arzen 

 

As a jeho sloučeniny jsou velmi toxické. 

 

Barium 

 

Rovněž toxický prvek. 

 

Bromidy 

 

    V mořské vodě je jejich koncentrace asi 65 mg/l. Sekundárním zdrojem 

bromidů mohou být odpadní vody z chemického a farmaceutického průmyslu. 

 

Fosforečnany 

 

Sloučeniny P přispívají k eutrofizaci vod. 

 

Kadmium 

 

Cd a jeho sloučeniny jsou velmi toxické (nemoc „itai-itai”). 

Rtuť 

 

Patří mezi nejtoxičtější prvky (nemoc Minamata). 

           [3]  
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2.1.4.  Vlastnosti vody 

 

 K posouzení kvality vody ( pitné i surové ) se laboratorními rozbory stanovují 

fyzikální, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti. 

 

Fyzikální vlastnosti vody 

 

 Teplota 

 Barva 

 Zákal 

 Pach a chuť 

 

Teplota 

 

Teplota je významným ukazatelem kvality. Teplota přírodních vod se pohybuje 

v rozmezí 0 °C  -  30 °C. U povrchových vod teplota kolísá v závislosti na ročním 

období, u podzemních vod, u podzemních vod bývá teplota stabilní okolo 10 °C. 

 

Barva 

 

Barva vody je různá podle původu a obsahu látek obsažených ve vodě. 

Zabarvení většinou způsobují látky organického původu. Při stanovení barvy se 

vzorek vody porovnává s platino – kobaltovou stupnicí, barva se pak vyjadřuje číslem 

v mg/l Pt 

 

Zákal 

 

Zákal vody způsobují anorganické nebo organické koloidní a jemně 

suspendované částice. Stanovení zákalu se provádí srovnáním vzorku vody 

s roztoky oxidu křemičitého ( SiO2 ) o různých koncentracích. Zákal se vyjadřuje 

číslem v mg/l SiO2   ( ozn. ZF, resp. NTU ). 

 

 

 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  11 
 

Pach a chuť 

 

Pach a chuť vody se zkouší degustačně. Předem však musí být prokázána 

zdravotní nezávadnost zkoušeného vzorku. Chuť může být slaná, sladká, hořká a 

kyselá. Kyselé chuťové pocity vyvolávají všechny kyseliny. Slanou chuť v čisté formě 

vyvolává jen chlorid sodný. Hořkou chuť způsobují živice, alkaloidy apod. Sladkou 

chuť vyvolávají látky s charakterem sacharidů. 

 

Míra 

zápachu 

Slovní 

charakteristika 

Projev zápachu 

0. žádný zápach není možné zjistit 

I. velmi slabý zápach nezjistí spotřebitel, může ho však 

zjistit odborník 

II. slabý zápach zjistí spotřebitel, pokud je na něj 

upozorněn 

III. znatelný zápach můžeme zjistit 

IV. zřetelný zápach vzbuzuje pozornost, a tím i nechuť 

vodu používat 

V. velmi silný zápach je tak silný, že se voda stává 

nevhodnou k pití 

Tab. č.3 Hodnocení míry zápachu v pitných vodách 

            [1] 

Chemické vlastnosti vody 

 pH 

 tvrdost vody 

 chemická spotřeba vody 

 rozpuštěné látky 

 

pH 

 

Voda může být buď neutrální nebo má určitý stupeň kyselosti ( acidity ) či 

zásaditosti ( alkality ). Acidita nebo alkalita se vyjadřuje číslem označeným jako pH. 

pH určuje koncentraci vodíkových iontů. pH je rovno zápornému logaritmu molární 
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koncentrace vodíkových iontů. Hodnota pH vody je ovlivněna koncentrací kyseliny 

uhličité ( snižuje hodnotu pH ). Významné výkyvy pH od neutrální hodnoty mohou 

často indikovat znečištění. Hodnota pH se určuje kolorimetricky ( srovnání roztoku 

vody a indikátoru s barevnou stupnicí nebo elektrochemicky ( za použití elektrod a 

elektrolytu ). [1] 

 

Tvrdost vody 

 

V souvislosti s obsahem vápenatých a hořečnatých iontů ve vodě se hovoří o 

tvrdosti vody.  

Rozlišuje se : 

 tvrdost přechodná ( hydrokarbonátová ), která je způsobena přítomností 

kyselých uhličitanů ( hydrokarbonátů ) Ca(HCO3)2 a Mg(HCO3)2. Tuto tvrdost 

je možno různými metodami upravit 

 tvrdost trvalá ( permanentní, sulfátová ), která je způsobena rozpuštěným 

síranem ( sulfátem ) vápenatým CaSO4. 

 tvrdost celková, tj. součet obou tvrdostí  

 

Celková tvrdost vody je tedy specifickým způsobem vyjádřený obsah 

vápenatých a hořečnatých iontů ve vodě. K vyjádření obsahu vápenatých a 

hořečnatých iontů přítomných ve vodě se dříve používaly různé stupně. Nejčastěji 

stupně německé, francouzské, anglické atd. V chemii vody je však nejpřijatelnější 

vyjádřit celkovou tvrdost vody v jednotkách mmol / l. 

 

Dle stupnice se může jednat o vodu : 

 velmi měkkou ( do 0,7 mmol/l ) 

 měkkou ( 0,7 – 1,3 mmol/l ) 

 středně tvrdou ( 1,3 – 2,1 mmol/l ) 

 dosti tvrdou ( 2,1 – 3,2 mmol/l ) 

 tvrdou ( 3,2 – 5,3 mmol/l ) 

 velmi tvrdou ( nad 5,3 mmol/l ) 
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Tvrdost vody je nežádoucí zejména při jejím použití pro užitkové účely. 

Projevuje se srážením mycích i pracích prostředků, zvýšeným usazováním vodního 

kamene v rozvodech vody, při ohřevu, v myčkách, pračkách atd. [1] 

 

Chemická spotřeba vody 

 

Míra znečištění vody organickými látkami ( huminové látky, odumřelé řasy, … ) 

se vyjadřuje pomocí chemické spotřeby kyslíku, ozn. CHSK, definované jako 

množství kyslíku potřebné k oxidaci organických látek obsažených ve vodě za použití 

silných oxidačních činidel. Jako oxidační činidlo se používá manganistan draselný ( 

KMnO4 ) nebo dichroman draselný ( K2Cr2O7 ). Podle použitého oxidačního činidla se 

uvádí CHSKMn, resp. CHSKCr. Ve vodárenství se uplatňuje výhradně hodnota 

CHSKMn. CHSK je možno určovat např. fotometricky, vyjadřuje se v mg / l. [1] 

 

Rozpuštěné látky 

 

Mimo organických látek mohou být ve vodě rozpuštěné látky anorganické, 

jedná se především o soli vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, železa, manganu a 

hliníku ve formě uhličitanů, síranů, chloridů, dusitanů, dusičnanů, fluoridů, a 

křemičitanů. Součet hmotnostních koncentrací rozpuštěných anorganických látek ve 

vodě udává celkovou mineralizaci vody. Dále mohou být ve vodách též rozpuštěny 

plyny ( kyslík, dusík, oxid uhličitý, CO2, oxidy síry, oxidy dusíku NO a NO2, sirovodík, 

amoniak, radon, … ) a také kovy. Koncentrace rozpuštěných látek ve vodě se 

stanovuje např. fotometricky a vyjadřuje se zpravidla v mg/l. [1] 

             

Biologické a mikrobiologické vlastnosti vody 

 

Kromě chemických látek může voda obsahovat i živé organismy. Podmínkou 

pro rozvoj biologického oživení ve vodě je dostatek substrátu ( organické hmoty ) a 

kyslíku. Biologický rozbor může přinést spolehlivý obraz o kvalitě vody. V případě 

přírodní vody obecně platí, že čím kvalitnější voda, tím méně obsahuje živých 

organismů, avšak za předpokladu, že organismy nebyly zničeny toxickými látkami. 

Rovněž na výstupu z úpravny je vhodné sledovat biologické vlastnosti vody, lze 

odhalit provozní nebo technologické závady úpravárenského procesu nebo i 
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ohrožení kvality pitné vody. Z vodárenského hlediska jsou významné též 

mikrobiologické vlastnosti vody. Sleduje se obsah koliformních bakterií, fekálních 

koliformních bakterií. Mnohé z těchto organismů indikují fekální znečištění vody. 

Počet bakterií v určeném objemu se vyjadřuje jako počet jedinců tvořících kolonie      

( KTJ ). [1]               

   

2.2. Druhy vod 

 

Vody lze rozlišovat podle původu, výskytu a použití. 

Dělení vod podle původu : 

 přírodní 

 odpadní 

Dělení vod podle výskytu : 

 atmosférické 

 povrchové 

 podzemní 

 zvláštní, to jsou vody důlní, stolní minerální vody a přírodní léčivé vody 

 

Dělení vod podle použití : 

 voda pitná 

 voda užitková 

 voda provozní 

 voda odpadní 

   [5] 

2.2.1.  Pitná voda 

 

Pitnou vodu lze definovat jako vodu zdravotně nezávadnou, která ani při 

trvalém používání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností 

mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním 

působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva a jejíž smyslově postižitelné 

vlastnosti nebrání jejímu používání. [5] 
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Pitná voda musí vyhovovat předepsaným zdravotním a chemickým 

požadavkům a její vlastnosti vnímané smyslovými orgány člověka musí vyhovovat 

jeho požadavkům ( chuť, pach, barva, teplota ). Dobrá pitná voda má obsahovat 

dostatek biogenních prvků a při rozvádění potrubím nesmí porušovat jeho stěny. [5] 

 

Zdroje pitné vody jsou buď podzemní, nebo povrchové. Nejkvalitnějším 

zdrojem pitné vody jsou vody podzemní. Avšak malé zásoby podzemní vody nás nutí 

používat jako zdroj pitné vody i vody povrchové. [5]  

      

Do veřejných vodovodů lze dodávat tuto vodu jen po jejím primárním 

zdravotním zabezpečení a následné trvalé kontrole, zda nezměnila své chemické 

nebo mikrobiologické vlastnosti po celou dobu její distribuce [6]. 

 

2.2.1.1. Jakost pitných vod 

 

Problém zásobování pitnou nezávadnou pitnou vodou byl zpočátku výhradně 

problémem epidemiologickým. Proto byla původně hlavní pozornost věnována 

možnosti fekálního znečištění. Avšak v posledních desetiletích nabývá na významu 

také znečištění toxickými chemickými látkami, anorganickými, organickými a 

radionuklidy. Dobrá pitná voda musí také obsahovat látky nezbytné nebo prospěšné 

pro život a musí vyhovovat i z hlediska organoleptického. Asi čtvrtinu potřebných 

esenciálních minerálních látek ve využitelné formě získává člověk především z vody. 

Proto je v současné době posuzování jakosti pitné vody komplexním problémem. [5] 

 

Nejdůležitější je hledisko zdravotní nezávadnosti. Zárodky infekčních a 

parazitních chorob se mohou do vody dostat s živočišnými odpady. V případě 

fekálního znečištění lze ve vodě prokázat různé mikroby střevního traktu a organické 

či anorganické látky obsažené ve fekáliích, popř. produkty jejich biochemických 

přeměn. Z těchto mikrobů či látek lze vybrat nejvhodnější ukazatele fekálního 

znečištění, jejichž přítomnost ve vodě lze prokázat mikrobiologickým nebo 

chemickým rozborem. [5] 
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Mikrobiologické ukazatele jakosti pitných vod :  

 psychrofilní bakterie, vystihují celkové bakteriální znečištění vody 

 mezofilní bakterie, indikují znečištění vody mikroflórou teplokrevných 

živočichů 

 koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie a enterokoky, tyto 

organismy žijí ve střevním traktu           [5] 

 

Biologické ukazatele jakosti pitných vod : 

 mikroskopický obraz živých a mrtvých organismů 

 mikroskopický obraz bezbarvých bičíkovců 

    [5] 

Chemické indikátory fekálního znečištění : 

 látky obsažené v moči a tuhých fekálií 

 amoniakální dusík, dusitanový dusík, fosforečnany, chloridy z moče 

 urochrom, steroidy, kyselina močová 

    [5] 

Organické  ukazatele znečištění pitné vody 

 sumární stanovení – CHSKMn, CHSKCr, DOC, NEL, fenoly těkající s vodní 

párou, aniontové tenzidy, huminové látky, ƩPCB )  

 toxické chemické ukazatele – aromatické uhlovodíky ( benzen, toluen, xylen, 

ethylbenzen, xyren, aj. ), chlorovaných alifatických uhlovodíků ( chlormethanu, 

chlorethanů a chlorethenů ), chlorbenzénů, chlorfenolů, pesticidů, aj. 

    [5] 

Anorganické ukazatele znečištění pitné vody 

 antimon, arsen, baryum, berylium, dusičnany, dusitany, fluoridy, chrom, 

kadmium, kyanidy, mangan, měď, nikl, olovo, rtuť, selen a stříbro 

    [5] 

Vodu pro pitné účely je nutno hodnotit komplexně. Toto hodnocení spočívá v: 

 místní ohledání zdroje 

 bakteriologický rozbor vody 

 chemický rozbor vody 

 biologický rozbor vody 

 radiologický rozbor vody 

  [5] 
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 Hygienické požadavky na pitnou vodu jsou v ČR od roku 2000 stanoveny 

vyhláškou č. 252 / 2004 Sb. ministerstva zdravotnictví.  Jak už bylo řečeno, pitná 

voda musí vyhovovat mikrobiologickým, biologickým, chemickým, fyzikálním a 

radiologickým požadavkům. Hodnoty ukazatelů uvedených skupin se stanovují mj. 

jako mezní hodnoty, nejvyšší mezní hodnoty, doporučené hodnoty.  

 

Tyto hodnoty lze definovat následovně : 

 mezní hodnota ( MH ) - hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné 

vody, jejích přirozených součástí nebo provozních parametrů, jejíž překročení 

obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Není-li u ukazatele uvedeno 

jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot. [7] 

 nejvyšší mezní hodnota ( NMH )- hodnota zdravotně závažného ukazatele 

jakosti pitné vody, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako 

pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví jinak. [7] 

 doporučená hodnota ( DH ) – hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která 

znamená dosažení optimální koncentrace dané látky nebo součásti z hlediska 

biologické hodnoty pitné vody. [5]  

 

Vyhláškou je rovněž stanoven rozsah, četnost a způsob kontroly pitné vody. 

Četnost odebraných a analyzovaných vzorků je závislá na počtu obyvatel a objemu 

rozváděné vody v zásobované oblasti. Je stanoven počet vzorků pro krácený a 

úplný rozbor. V kráceném rozboru se stanovuje 23 vybraných ukazatelů, v úplném 

pak všechny jmenované v příloze č.1 vyhlášky č. 252 / 2004 Sb. 

 

Mimo pravidelné kontroly se provádějí kontroly kvality vody v nových částech 

vodovodní sítě před jejím uvedením do provozu, v případě přerušení dodávky vody 

déle jak 24 hod, před zahájením sezónního provozu vodovodu nebo zdroje vody a po 

opravě havárie, při níž mohlo dojít k ovlivnění kvality vody.  

    [1] 
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2.2.2.  Odpadní voda 

 

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud 

mají po použití změněnou jakost ( složení nebo teplotu ), jakož i jiné vody z nich 

odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní 

vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány 

pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou 

odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.[8] 

 

Druhy odpadních vod : 

 průmyslové 

 splaškové ( městské ) 

 srážkové 

 balastní 

 infekční 

 

Průmyslové odpadní vody 

 

 U tohoto druhu odpadních vod záleží na tom, z jakého druhu průmyslu 

pocházejí. Obecně platí, že v oblasti chemického průmyslu si většinou společnosti 

čistí vodu vlastní ČOV, z důvodu velkého znečištění odpadních vod. U středně 

velkého zatížení odpadních vod musí dojít k jejímu předčištění z toho důvodu, aby se 

předešlo vypouštění toxických nebo nežádoucích látek do městských ČOV. Jedná-li 

se o průmysl, jehož produkcí vznikají vody s menším znečištěním (např. 

potravinářský), poté mohou být tyto vody vypouštěny spolu se splaškovými. Tyto 

smíšené odpadní vody se nazývají městskými. Průmyslové odpadní vody také lze 

v souladu s vodním zákonem vypouštět na základě povolení příslušného 

vodoprávního úřadu do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c). V konkrétním případě 

lze také vypouštět odpadní vodu do půdních vrstev, ze kterých není možno 

proniknout do vod pozemních a navíc nesmí obsahovat nebezpečné nebo zvlášť 

nebezpečné odpadní látky. [9] 
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Splaškové ( městské ) odpadní vody 

 

 Jsou to odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace z bytů a obytných 

domů. Specifické množství splaškových vod, tzn. množství od 1 obyvatele za den, 

závisí na bytové vybavenosti (koupelny, sprchy, atd.) a je prakticky shodné se 

spotřebou pitné vody. Liší se stupněm znečištění a svým složením a to především 

v závislosti na typu sídla, druhu průmyslu a rovněž stupně naředění srážkovými 

vodami, které vstupují do systému. Znečištění těchto vod má zpravidla ustálenou 

kvalitu. Převládá znečištění organické a to ve všech formách (rozpuštěné a 

nerozpuštěné, usaditelné a neusaditelné látky). Nekladou zvláštní požadavky na 

provedení a provoz stokové sítě a dají se snadno čistit běžnými mechanicko – 

biologickými postupy. [9] 

 

Srážkové odpadní vody 

 

 Pocházejí z dešťových srážek, tání sněhu a ledu. Dostávají se do stokových 

sítí. Jejich množství závisí na jejich intenzitě, době trvání a charakteru 

odvodňovaného území. Nejvíce znečištěné vody odtékají z povrchu území krátce po 

započetí deště a vyznačují se vysokým organickým a anorganickým znečištěním. 

Znečištěné srážkové vody se musí před vypuštěním do recipientu čistit. Míra 

znečištění srážkových vod (chemické složení) závisí na složení ovzduší (vypírání 

plynných, kapalných i pevných komponentů) a na charakteru terénu v dané lokalitě. 

Zejména první podíly srážek mohou obsahovat vysoké koncentrace nerozpuštěných 

látek a organického znečištění v oblastech s vysokým podílem komunálních ropných 

látek. [9] 

 

Balastní odpadní vody 

 Jsou to vody vzniklé únikem z vodovodního řádu ( poruchy dodávky vody - 

prasklé potrubí ) a podzemní odpadní vody, které se dostávají do kanalizace díky 

netěsnostem. V pravém slova smyslu tyto vody nejsou odpadními vodami, ale tvoří 

svým objemovým množstvím významný podíl. [9] 
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Infekční vody 

 

 Vznikají v infekčních odděleních nemocnic a veškerých druhů léčeben, 

v mikrobiologických laboratořích apod. Obsahují veliké množství choroboplodných 

zárodků, které mohou být zdrojem infekcí a epidemií. Z tohoto důvodu je 

nepřípustné, aby byly vypouštěny do běžné stokové sítě bez toho aniž by byly 

důsledně hygienicky zabezpečeny a ošetřeny (různé druhy dezinfekcí). [9] 

 

2.2.2.1. Znečištění odpadních vod 

 

 Látky způsobující znečištění odpadních vod mohou být rozděleny podle 

velikosti částic na látky : 

 rozpuštěné o velikosti částic ≤ 0,001 μm 

 koloidní o velikosti částic 0,001 – 1,0 μm 

 suspendované o velikosti částic 1 - 100 μm 

 usaditelné o velikosti částic ≥ 100 μm 

 

Jinou formou klasifikace je rozdělení látek podle původu na organické a 

anorganické. Skupina organických látek je v odpadních vodách obvykle tvořena po 

jedné třetině látkami rozpuštěnými, koloidními a suspendovanými. Anorganické látky 

jsou obvykle přítomny hlavně ve formě rozpuštěné. 

 

Organické znečištění 

 

Množství organických látek se obvykle vyjadřuje takto : 

 biochemická spotřeba kyslíku (BSK) 

 chemická spotřeba kyslíku (CHSK) 

 ztráta žíháním 

 organický uhlík (Corg) 

 

Biochemická spotřeba kyslíku - vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických 

látek v odpadních vodách. Je rovna množství rozpuštěného molekulárního kyslíku 
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spotřebovaného za určitý časový interval mikroorganismy při biochemickém rozkladu 

organických látek ve vodě. 

Chemická spotřeba kyslíku (oxidovatelnost) - je mírou obsahu látek schopných 

chemické oxidace. V praxi se oxidace provádí silně kyselými roztoky (za účelem 

dokonalé oxidace) K2Cr2O7 nebo KMnO4. 

Ztráta žíháním - vyjadřuje rozdíl mezi obsahem veškerých látek (stanovených 

odpařením vzorku a zvážení sušiny) a jejich zbytků po žíhání. 

Organický uhlík - vyjadřuje celkový obsah organických látek ve vodách a to přesněji 

než dříve zmiňovaná CHSK. Principem stanovení je oxidační spalování uhlíkatých 

sloučenin přítomných ve vzorku na CO2, který je stanoven. 

  [11] 

Anorganické znečištění 

 

Anorganické látky jsou v odpadní vodě obsaženy většinou v rozpuštěné formě. 

Obvykle se stanoví jako obsah iontů a solí v jejím zdroji. Přítomnost většiny těchto 

látek v odpadních vodách není důležitá. Současné čištění odpadních vod je 

zaměřeno ne snížení obsahu dusíku, solí fosforu a těžkých kovů v těchto vodách. 

      Obsah dusíku a fosforu ve vodách je důležitý vzhledem k tomu, že tyto látky 

jsou základními živinami pro růst organismů, např. řas, v tocích. S růstem řas je 

spojena tvorba dalších organických látek (produktů metabolismu řas), které mohou 

při své rozkladu značně zvyšovat potřebu kyslíku ve srovnání s původním primárním 

organickým znečištěním odpadní vody. Mluvíme o tzv. eutrofizaci, tj. zvýšení obsahu 

živin v jezerech a vodních tocích, které je provázeno zvýšenou produkcí organických 

látek, je důležitým mezinárodním problémem. Z 1 g fosforu může vzniknout až 1 700 

g rostlinné hmoty (biomasy řas). K rozkladu řas je potřeba kyslík a to jak pro oxidaci 

dusíku na dusičnany, tak pro oxidaci uhlíku na oxid uhličitý. Průměrná potřeba 

kyslíku na celkovou oxidaci činí 5 g kyslíku na 1 g dusíku a 3 g kyslíku na 1 g uhlíku.  

Váhové poměry fosforu, dusíku a uhlíku jsou v biomase řas cca 1 : 7 : 40.  

  [11] 
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2.3. Vodárenství 

 

Zajištění dostatečného množství pitné vody o požadovaném 

hydrodynamickém tlaku ve standardních podmínkách nebo krizových situacích pro 

územní celky je základním požadavkem na veřejné vodovody. Distribuční systémy 

místního a nadmístního významu musí splňovat současně splňovat strategii dodávky 

pitné vody v čase a požadované kvalitě. Současně musí respektovat nové poznatky, 

požadavky a reálné možnosti v oblasti havarijního plánování a řešení krizových 

situací, včetně zajištění nouzových dodávek pitné vody v době jejího přechodného 

nedostatku pro obyvatelstvo, strategické subjekty, průmysl, zemědělství a složky 

Integrovaného záchranného systému.  

 

Evropská rada vydala 6. 5. 1968 ve Štrasburku tzv. Evropskou vodní chartu, 

která je zajímavá v mnoha směrech z hlediska vztahu vodohospodářské výstavby ( 

činností, opatření ) a životního prostředí člověka. 

 

1. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná 

surovina. 

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

zásoby udržet, šetrně a hospodárně s nimi zacházet. 

3. Znečišťování vody způsobuje škody lidem a všem ostatním živým 

organismům. 

4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům zdraví lidu a účelům využití. 

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

její další využití pro veřejnou i soukromou potřebu. 

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

7. Zásoby vody musí být udrženy v současných stavech. 

8. Potřebný pořádek ve vodním hospodářství vyžaduje řízení příslušnými 

organizacemi. 

9. Ochrana vod vyžaduje rozšíření vědeckého výzkumu, vyškolení odborníků a 

výchovu veřejnosti. 

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

hranic, ale podle přirozených hranic povodí. 

  12. Voda nezná žádných státních hranic. To vyžaduje mezinárodní spolupráci  

               [13] 

2.3.1.  Zdroje a jímání vod 

 

Pro vodárenské účely se využívají zdroje vody podzemní nebo povrchové, 

které mají požadovanou kapacitu a požadovanou jakost pro zásobovaný vodovod. 

Přechodným typem mezi zdrojem podzemní a povrchové vody jsou prameny jako 

přirozené vývěry podzemní vody. [14] 

 

Kapacita podzemního zdroje se zjišťuje hydrogeologickými metodami – 

čerpacími pokusy. Využívají se sondy kopané nebo vrtané. Při čerpacích pokusech 

se obvykle nepřekračuje snížení hladiny podzemní vody o více než 3 m. Pokud 

čerpací pokus prokáže parametry zdroje ( vydatnost v l/s, kvalita vody) vhodné pro 

plánovaný odběr vody, využívají se provedené sondy k přebudování na trvalé jímadlo 

[15]. Kapacita povrchového zdroje se stanovuje hydrologickými metodami přiměřeně 

k vodnosti toku nebo objemu vodárenské nádrže. [14] 

 

V ČR využíváme z 52 % povrchové zdroje. Většinou z vodárenských nádrží, 

méně z toků. Povrchové jímání je jednodušší, složitější je však úprava vody. 

Podzemní jímání je složitější, jednodušší je naopak úprava vody. [16] 

 

2.3.1.1. Zdroje podzemních vod 

 

Podzemní vody se nacházejí pod povrchem území v půdě a v nesoudržných 

horninách, kdy vyplňují póry mezi zrny a puklinami. 

 

Pro vodárenské účely má největší význam voda gravitační (též volná), která 

je soustředěna pod povrchem území a pohybuje se vlivem gravitačních sil. Zvodnělá 

vrstva může mít volnou nebo napjatou hladinu, nachází se na omezené (i rozsáhlé) 

oblasti, kterou lze chápat jako podpovrchovou zásobní nádrž, mocnost může být od 

několika málo až do desítek metrů. 
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Podle kinematiky je dále rozlišována podzemní voda stojatá a proudící, podle 

hladiny pak volná nebo napjatá (artézské podzemní vody). Napjatá hladina vzniká, 

pokud voda s volnou hladinou vtéká pod nepropustnou vrstvu. 

 

Obecně platí, že podzemní vody jsou jako zdroj pitné vody vhodnější, jelikož 

jsou lépe chráněny před znečištěním ( v závislosti na hloubce výskytu ), obvykle 

mívají vyhovující kvalitu a často je lze použít buď přímo, nebo s minimální úpravou 

jako vodu pitnou. Chemické složení podzemních vod je závislé na místě a hloubce 

výskytu a na vlastnostech prostředí, ve kterém se nacházejí, časové změny kvality 

nebývají podstatné. 

 

Území ČR je členěno na 143 hydrogeologických rajonů nestejného významu 

vzhledem k množství využitelných zdrojů. Mezi oblasti s nejvýznamnějšími zdroji 

podzemní vody patří kvartérní uloženiny podél řek ( Labe, Orlice, Morava, Bečva…) a 

křídové sedimenty v oblasti Kamenice, Ploučnice, Vysokého Mýta, Svitavska, 

plzeňská pánev. Většina horských oblastí patří do chudých oblastí využitelných 

zdrojů podzemní vody. Vydatnost vodních zdrojů často nepřesahuje 5 l/s 

  

Podzemní vody se obvykle vyznačují vyššími koncentracemi oxidu uhličitého   

( biologický rozklad organických látek, chemický rozklad uhličitanových materiálů ), 

nízkými nebo nulovými koncentracemi organických látek ( důsledek filtrace půdou ). 

Bývají obsaženy ve zvýšeném množství hydrogenuhličitany, sírany, vápník, hořčík, 

sodík, chloridy. Koncentrace kyslíku jsou obvykle velmi nízké, často jsou podzemní 

vody anoxické. Pokud je voda odebírána z malé hloubky, bývají významně 

zastoupeny dusičnany. Vody z hlubších horizontů se vyznačují vyšší koncentrací 

kovů, především železa a manganu. Může se vyskytnout i zdroj s vyšší koncentrací 

radonu nebo jiných radioaktivních látek, v závislosti na místě výskytu. Teplota 

podzemních vod se pohybuje od 5 do 13 °C a je stálá. Hodnoty ph se pohybují 

v rozmezí 5,5 – 7,5. 

 

Častými procesy při úpravě podzemních vod bývá odkyselení ( vysoké 

koncentrace oxidu uhličitého jsou příčinou agresivity vody vůči kovům a jiným 

stavebním materiálům ), odželezování, odmanganování. Zpravidla bývá prováděna 

desinfekce, může být aplikováno provzdušnění pro vypuzení plynného radonu.     [1] 
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2.3.1.1.1. Jímání vod z podzemních zdrojů 

 

Zařízení pro jímání podzemní vody lze rozdělit následovně: 

 vertikální – studny 

 horizontální – zářezy, štoly a galerie 

 kombinované – radiální studny 

 podchycení pramenů – pramenní jímky 

    [1] 

Vertikální jímadla – studny 

 

 Vertikální jímání podzemních vod se navrhuje v případech, kdy zvodněná 

vrstva má dostatečnou mocnost. Pokud se mluví o vertikálním jímání podzemních 

vod, jedná se o studny, které představují nejčastější způsob jímání podzemní vody, 

do kterého je uměle přiváděna voda, např. snížením hladiny vody ve studni 

v důsledku čerpání. 

 

 Studny lze rozdělovat podle několika hledisek. Jednak je to podle použití, 

rozeznáváme studny veřejné (vodárenské – pro hromadné zásobování obyvatelstva 

a průmyslu pitnou a užitkovou vodou ), neveřejné ( domovní – pro jednu nebo 

několik domácností ) a požární ( pro odběr vody při požárním zásahu).  

 

 Podle vztahu k nepropustnému podloží lze rozlišit studny na úplné a neúplné. 

Úplná studna prochází celou zvodnělou vrstvou a sahá až k nepropustnému podloží. 

Neúplná studna zasahuje pouze do horní části zvodnělé vrstvy. 

 

Podle hladiny jsou rozlišovány studny s volnou a napjatou hladinou. Studna 

má napjatou hladinu v případě, že po porušení nepropustné vrstvy vystoupá hladina 

výše, než byla naražena při hloubení.      

                [1] 
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Obr.č.2 Studny s hladinou volnou a napjatou (Artézská studna) 

 

Konstrukce studní 

Podle konstrukce rozlišujeme studny : 

 jehlové ( trubkové ) – nejjednodušší typ studní. Jsou to ocelové nebo 

nerezové trubky o průměru 30 – 80 mm a délce 1 – 2 m spojované na závit. 

Navrhují se do hloubky 50 m, trubky ve spodní části jsou perforovány. Jsou 

vhodné pro odběry vody do 0,5 l/s. 

 vrtané ( trubní ) – zřizují se hlubinným vrtáním ( do 100 m ), při kterém se 

zapouští do země kolona plnostěnných ocelových trubek, zvaných pažnice. Po 

vyhloubení se do pažnice vsune zárubnice, která je menšího profilu, provede 

se obsyp ( štěrk 2 – 4 mm )mezi pažnicí zárubnicí a pažnice se následně 

vytáhne. Zárubnice je ocelová nebo z PVC, perforovaná v místě výskytu 

zvodnělé vrstvy. Tyto studny umožňují odběry z větších hloubek a 

rozsáhlejších jímacích území., kde se jich zřizuje hned několik najednou. 

Z jednotlivých studní se pak voda přečerpává nebo odvádí do společných 

sběrných zařízení. Podle průměru se trubní studny dělí na maloprofilové ( do 

200 mm ), středněprofilové ( 200 – 500 mm ) a velkoprofilové ( nad 500mm ) 

 šachtové – používají se pro jímání většího množství vody. Jejich zřizování je 

hospodárné do hloubky asi 15 m ( dále se neúměrně zvyšují náklady ). 

Předností šachtových studní je velká styková plocha pláště a zvodnělé vrstvy, 

což umožňuje zmenšovat vtokové rychlosti a zamezit vplavování písku do 

studny. Šachtové studny se stavějí z cihelného zdiva, betonu nebo 

prefabrikovaného železobetonu. Dále se rozdělují na :  

 kopané - průměr do 1,5 m, které se budují spíše pro individuální 

zásobování. Často se studniční plášť kopaných studní vytváří ze 
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železobetonových prstencových, které se ve zvodnělé vrstvě osazují 

nasucho, aby spárami mohlo do studny přitékat voda 

 spouštěné – mají vnitřní průměr 3 – 6 m. Nejprve se vykope stavební 

jáma o hloubce nejméně 2 m a na dno jámy se uloží studňový věnec se 

zabetonovaným ocelovým břitem, který usnadňuje klesání studny. 

Pomocí bednění se vybetonuje plášť studny do výše 1 m nad terén. 

Potom se začne těžit zemina ze dna studny, studna klesá a nadezdívá 

se. 

   [1] 

Studny musí být situovány tak, aby jejich okolí po celou dobu jejich provozu 

nemohlo být znečišťováno a dále pak, aby odběrem z nich nebyly ovlivněny již 

existující zdroje vody. Normou jsou stanoveny minimální vzdálenosti od možných 

zdrojů znečištění. Pro dopravu vodu ze studní se nejčastěji používají čerpadla 

hydrodynamická odstředivá v ponorném provedení nebo násosky. [1] 

             

 

    Obr.č.3 Porovnání studny kopané a vrtané a řez trubní studnou  
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Horizontální jímadla 

 

 Horizontální jímání podzemních vod se navrhuje v případě malé mocnosti 

zvodnělé vrstvy ( cca 1 m ) a pokud nepropustné podloží není hluboko pod povrchem 

( do 5 m ), jedná se o jímací zářezy, štoly a galerie. 

 jímací zářezy – používají se pro jímání ze zvodněných vrstev do hloubky 3 m. 

Podzemní voda je odvodněna drénem, který je v horní polovině profilu 

perforovaný, obsypaný štěrkem a zajištěný proti znečištění jílovým těsněním. 

Pro kontrolu drénů se navrhují v bodech zlomů nebo po 50 m délky revizní 

šachty. Tento způsob jímání se volí pouze v místech, kde není možná jiná 

možnost z důvodu nespolehlivosti v období sucha 

 jímací galerie, štoly – galerie se využívají pro jímání většího množství vody      

( až 100 l/s ). Budují se jako průlezné nebo průchozí, a to železobetonové 

nebo zděné. Zřizují se v otevřené rýze nebo hornickým způsobem ( pak jde o 

štoly ). Vnější strana galerie má štěrkový filtr pro soustředění vody a zamezení 

vplavování jemnějších částic. Voda stéká do galerie otvory, umístěnými ve 

spodní části stěn a shromažďuje se v podélném svodném žlabu, kterým 

odtéká. Podél svodného žlabu je na jedné straně nebo na obou stranách 

revizní chodník. Svodný žlab ústí do sběrné šachtové studny. 

    [1] 

 

Obr.č.4 Jímací zářez 
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Kombinované – radiální studny 

 

 Představují tzv. kombinovaný způsob jímání, jsou složeny ze dvou základních 

konstrukčních prvků : z vertikální šachtové studny a z horizontálních sběrných drénů. 

Průměr šachtové studny bývá zpravidla 4 – 6 m. Horizontální drény jsou perforované 

ocelové trubky, které se zatlačují ze šachtové studny hydraulickými lisy. [1] 

 

Podchycení pramenů – pramenní jímky 

 

 Pramen je místo, kde podzemní voda přirozeně vyvěrává na zemský povrch. 

K podchycení pramenů se používají pramenní jímky. Podzemní voda do nich volně 

vtéká, a pokud se z pramenní jímky neodebere, odtéká jako povrchová voda do 

terénu. [1] 

 

2.3.1.2. Zdroje povrchových vod 

 

Povrchové zdroje vody rozlišujeme stojaté ( nádrže ) a tekoucí (vodní toky). 

Voda z těchto zdrojů se obecně dá charakterizovat horší kvalitou než voda z 

podzemních zdrojů, často kolísající, a proto vyžaduje vyšší stupně úpravy před 

použitím pro pitné účely. Povrchové vody se vyznačují větší chemickou rozmanitostí 

než vody podzemní, obsahují větší množství organických látek, malé koncentrace 

oxidu uhličitého ( při odběru z hypolimnia mohou být koncentrace vyšší ) a poměrně 

vysoké koncentrace rozpuštěného kyslíku. Koncentrace kyslíku ve vodě je závislá na 

teplotě, obsahu biologicky rozložitelných látek a na fotosyntéze, je to jeden ze 

základních ukazatelů kvality povrchové vody. Hodnoty pH se u povrchových vod 

pohybují v rozmezí 6 – 8,5. Nižší hodnoty se mohou objevit u vod z rašelinišť, vyšší u 

eutrofizovaných vod. 

 

Při úpravě vody z povrchového zdroje se používají postupy k odstranění 

zákalu, organických látek, suspenzí, často je třeba zlepšovat organoleptické 

vlastnosti. 

               [1]
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2.3.1.1.1. Jímání vody z podzemních zdrojů 

 

Jímací objekty povrchové vody rozlišujeme: 

 pro tekoucí vody ( z vodních zdrojů ) 

 pro stojaté vody ( z nádrží ) 

    [1] 

Jímání z vodních toků 

 

 Při odběru vody z vodního toku musí být dodrženo několik podmínek. Kvalita 

vody ve vodním toku musí být taková, aby bylo možné běžnými technologickými 

prostředky dosáhnout kvality pitné vody vyhovující vyhlášce. 

 

 Odběr vody musí být vodoprávně zajištěn tak, aby byly zachovány nároky 

všech ostatních odběratelů vody a aby byl zabezpečen minimální průtok v řečišti. 

Řečiště musí být v místě jímání stabilní. Pokud tomu tak není a nelze nalézt ve 

vyhovující vzdálenosti jiné vhodné místo odběru vody, musí se vodní tok na určité 

délce upravit. Voda se nesmí odebírat v místech, v nichž by mohlo docházet 

k zanášení odběrného zařízení. 

 

 Před volbou zdroje tekoucí povrchové vody je nutno posoudit účinky ledu, 

který nesmí bránit odběru vody. U splavných toků je zapotřebí respektovat nároky 

lodní dopravy. 

    [1] 

 V tekoucích vodách se pro jímání používají jímadla :    

 řečištní 

 ve dně – dnové jímání je vhodné u toků bystřinného charakteru. Jímací 

objekty ve dně koryta řeky nesmějí být v místech snížené rychlosti 

vody, v nichž vzniká nebezpečí usazování suspendovaných látek, dále 

nesmějí zmenšovat průtočný profil toku a vyvolávat ukládání 

sedimentů. U vodních toků s čistou vodou, obsahující pouze hrubé 

sedimenty ( štěrk ), je vhodné navrhnout napříč korytem jímací žlab, 

chráněný shora česly před zanesením. U dolních toků unášejících 

drobnější usazeniny ( drobný štěrk, hrubý písek ) lze vodu jímat drenáží 

o průměru nejméně 100 mm, umístěnou pod dnem toku a zasypanou 
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hrubým filtračním štěrkem. Objekt je řešen jako nízký stupeň se 

štěrkovou propustí. Drenáž musí být dimenzována na takovou 

průtokovou rychlost, aby nedocházelo k usazování stržených částic. 

Žlab se může zaústit do lapače písku u místěného na břehu a teprve 

z něho se odebírá voda k dalšímu použití. Štěrkový zásyp se musí 

občas vyměňovat, přičemž se čistí celý jímací objekt. Proto bývají tyto 

objekty rozděleny na několik samostatných jednotek, z nichž každá je 

vybavena samostatně uzavíratelnou odběrnou drenáží. Z potoků se 

odebírá voda bodově, a to potrubím umístěným ve vývařišti pod 

přelivem. Odběrné potrubí je zaústěno do jímky, v níž se usadí stržené 

jemné částice.  

 nade dnem – tento typ jímání se navrhuje u širších vodních toků 

s nestabilními břehy nebo s nedostatečnou hloubkou vody u břehů 

následkem značného kolísání hladiny. Objekt musí být situován 

v proudnici mimo místa zvýšeného ukládání nánosů. Výškově se 

umísťuje tak, aby výška vtokového odběru nad dnem byla alespoň 0,7 

m a pod hladinou alespoň 0,5 m. Vtok musí být chráněn před 

působením proudu vody, účinky ledu a poškozením většími vznášenými 

a plovoucími předměty. Vtokový otvor je opatřen česly proti vnikání 

nežádoucích látek. Potrubí se klade zpravidla pod dno a voda přitéká 

do jímky na břehu, odkud se čerpá do úpravny vody. Jímadlo i odběrné 

potrubí se doporučuje navrhovat zdvojené se samostatnými uzávěry. 

 břehová – pro jímání vody z vodních toků se v podmínkách ČR častěji 

používají než řečištní jímadla. Toto řešení je technicky jednodušší a také 

umožňuje snadné provádění údržby. Jsou vhodná pro vodní toky se stabilním 

dnem a se stabilními břehy, u nichž je zaručen odběr vody při minimální 

hladině vody v toku. Této podmínce vyhovují zejména střední a dolní toky. Pro 

odběr se vybírají místa mimo dosah zanášení splaveninami. V oblouku řečiště 

se doporučuje umístit odběr do vrcholu konkávního oblouku. Objekt se musí 

zabezpečit proti účinkům vymílání. Dno vtoku nad dnem řečiště má být 

umístěno tak vysoko, aby při odběru nedocházelo k víření kalů a znečišťování 

vody. Uzavíratelné odběrné potrubí se výškově umísťuje pod minimální 

hladinu tak, aby za všech vodních stavů v řece bylo možno odebírat 

požadované množství vody. Odběrným potrubí se voda odvádí do čerpací 
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jímky, z níž se čerpá do úpravny vody. Mezi vtokovou část a odběrné potrubí 

se vkládá uklidňovací komora s jemnými česlemi. Na vodních tocích, na nichž 

se v zimě vytváří ledová kaše, je vhodné umístit před vtokovou část nornou 

stěnu. Odběrné potrubí se musí navrhnout na takovou průtočnou rychlost, aby 

se nezanášelo strženými částicemi. Jímací objekt se obvykle stavebně 

sdružuje s čerpací stanicí do jednoho celku. 

   [1] 

 

Obr.č.5 Břehové jímadlo [17] 
Vysvětlivky k Obr.č.5 : 1) hrubé čele, 2) jemné česle, 3) sedimentační prostor,          

4) odběrový prostor, 5) betonový poklop 

 

Jímání z vodních nádrží 

 

 Hlavní výhodou jímání z vodních nádrží jsou oproti vodním tokům stabilnější 

kvantitativní a kvalitativní podmínky. Nevýhodou může být dlouhodobě nepříznivá 

kvalita ( eutrofizace ) a náročnější ochrana proti znečištění. 

 

 Kvalita vody v nádrži je závislá na hloubce výskytu a také na teplotě. U 

plochých nádrží (do hloubky 10 m), kde dochází ke snadnému mísení působením 

větru, se kvalita vody s hloubkou mění jen málo. U přehradních nádrží, které bývají 

poměrně hluboké, se projevuje tzv. stratifikace. V různých hloubkách se vyskytuje 

voda různé kvality a to v závislosti na ročním období. Proto jsou navrhována odběrná 

zařízení, která umožňují odběr z různých hloubek tak, aby bylo možné odebírat vodu 

optimální kvality. V hloubkových nádržích se umísťují odběry nad sebou v různých 

výškách ( etážích ), nejnižší 6 m nad dnem.  U nádrží jsou rozlišovány tři vrstvy vody. 

Povrchová vrstva – epilimnium, do které proniká světlo, v létě soustřeďuje největší 

množství organismů, zejména fytoplanktonu. Charakteristickými organismy 
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epilimnické vrstvy jsou řasy. Epilimnium je nejvíce nasycena kyslíkem. Hlouběji se 

nachází metalimnium, kde dochází k úbytku fytoplanktonu a k náhlému úbytku 

kyslíku. U mělkých nádrží sahá tato vrstva do blízkosti dna. Při dně je pak 

hypolimnium s minimálním biologickým oživením a s malým obsahem kyslíku. V této 

vrstvě jsou pouze anaerobní bakterie, které rozkládají organické sedimenty. Výběr 

hloubky jímání vody z nádrže je závislý kvalitě vody. Sleduje se teplota, CHSK, zákal, 

… Nižší teplota vody omezuje rozvoj organismů a přispívá k dobré jakosti vody. Proto 

jsou nádrže ve vyšších polohách s nižší teplotou vody výhodnější pro odběr vody než 

nádrže nížinné. Teplota má také rozhodující vliv na kolísání jakosti vody v nádržích 

v průběhu roku.    

   [1] 

 

Obr.č.6 Teplotní stratifikace v nádrži 

 

Jímání z vodní nádrže lze řešit několika způsoby. U betonových hrází je 

možné vystavět odběrný objekt přímo v tělese hráze, u gravitačních je obvyklé 

provedení odběrnou věží. Je používán také plovoucí odběrný objekt nebo je možné 

použít i břehový nebo dnový jímací objekt podobně jako u vodních toků. [1] 

           

 věžový jímací objekt – může být stavebně uspořádán buď jako samostatná 

odběrná věž spojená komunikačně s hrází či břehem, nebo jako těleso 

stavebně začleněné do tělesa hráze. Samostatně odběrné věže se zpravidla 

navrhují u sypaných zemních a kamenitých hrází, hrázové objekty u 
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betonových přehrad. Odběrné věže mívají čtvercový nebo kruhový půdorys a 

bývají vyvedeny nad maximální hladinu vody. Nad věží se zřizuje otevřená 

nebo krytá plošina pro umístění zvedacích mechanismů. Ve věžových 

jímacích objektech bývají alespoň tři odběrné otvory umístěné v různých 

hloubkách, které odebírají vodu v každém období z nejpříznivější zóny. 

Odběrné ( vtokové ) otvory musejí být samostatně uzavíratelné zevnitř objektu 

i z návodní strany, musí být chráněny česly před vnikáním plovoucích látek. 

Odběr vody z jednotlivých etáží může být uspořádán dvěma způsoby: 

 Uvnitř věže je svislé potrubí, na které jsou připojeny jednotlivé odběry. 

Sběrné potrubí prochází také vodorovnou štolou uvnitř hráze. 

 Výtok z otvorů uvnitř věže je volný, tzn., že věž je naplněna vodou 

z příslušného odběru. Voda odtéká tlakovou štolou. 

 odběry nade dnem nádrže – tento způsob jímaní je možný jen u nádrží 

s čistou vodou, v nichž se na dně nehromadí sedimenty a nedochází 

k rozkladu usazených organických látek. Tyto podmínky mohou být ojediněle 

splněny u přehradních nádrží, časté však bývají u jezer. Jímací objekt se musí 

umístit alespoň 1 m nad dno nádrže a do dostatečné vzdálenosti od míst 

znečištění. Je výhodné jímací objekt i odběrné potrubí spojit systémem 

výpustí, aby při poruše jednoho zařízení zajistilo dodávku vody zařízení druhé. 

Nevýhodou jímacích objektů nad dnem je jejich nepřístupnost. 

 plovoucí odběr – plovoucí jímací objekty mají tu přednost, že umožňují odběr 

z určité hloubky pod hladinou bez ohledu na kolísání hladiny. 

    [1] 

 

Obr.č.7 Věžový odběr – vodní nádrž Šance [18] 
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2.3.1.3. Ochranná pásma vodních zdrojů 

 

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních 

nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou 

s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok stanoví vodoprávní úřad ochranná 

pásma. Vyžadují – li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná 

pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. 

 

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží 

k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení 

a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích 

stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, 

jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. 

 

 Ochranná pásma I.stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území 

 u vodárenských nádrží a u dalších nádrží určených výhradně pro 

zásobování pitnou vodou minimálně pro celou plochu hladiny nádrže při 

maximálním vzdutí 

 u ostatních nádrží s vodárenským využitím než uvedených výše 

s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení na hladině nádrže 100 m 

od odběrného zařízení 

 u vodních toků 

 s jezovým vzdutím na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad 

místem odběru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo 

k hraně vzdouvacího objektu a šířce ochranného pásma 15 m, ve 

vodním toku zahrnuje minimálně jednu polovinu jeho šířky v místě 

odběru 

 u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 

10 m od odběrného zařízení 

 v ostatních případech individuálně 

 

Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranného pásma I.stupně, může 

být tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci 

hydrogeologického povodí nebo hydrogeologického rajonu. Vodoprávní úřad může 
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ochranné pásmo II. stupně, je – li to účelné, stanovovat postupně po jednotlivých 

územích. 

  [19] 

2.3.2.  Úprava surové vody 

 

 Cílem úpravy vlastností vody je dosažení takových kvalitativních parametrů 

upravené vody, aby byly splněny požadavky na kvalitu vody z hlediska jejího dalšího 

použití. Z hlediska kvality upravené vody ovšem musí být splněny jak požadavky 

z hlediska jejího cílového použití, tak dalších souvisejících předpisů a norem. [6] 

 

 Při úpravě podzemních vod se z vody odstraňují především Fe, Mn, agresivní 

CO2, Ca, Mg, a plyny. Podstatou jejich úpravy je tedy odkyselování, odželezování, 

odmanganování, popř. dekarbonizace. Při volbě technologických postupů pro úpravu 

povrchových vod se za rozhodující kritérium považuje obsah organických látek ( 

charakterizovaný hodnotou CHSK ). Základem úpravy je pak čiření a separace kalu ( 

sedimentace a filtrace ). Posledním technologickým postupem při výrobě pitné vody 

jak z vody povrchové tak i podzemní je vždy její hygienické zabezpečení. [20] 

 

2.3.2.1  Základní procesy úpravy vody 

 

Voda se upravuje způsoby : 

 fyzikálními  

 cezení vody 

 hrubé či jemné odlučování nečistot 

 mechanické provzdušňování ( aerace ) vody 

 prostá flotace vody 

 prostá sedimentace vody 

 prostá ( mechanická ) filtrace vody 

 adsorpce vody 

 chemickými 

 koagulace po nadávkování chemikálií 

 flokulace po nadávkování chemikálií 
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 flotace nadávkované vody 

 čiření nadávkované vody 

 sedimentace nadávkované vody 

 koagulační filtrace nadávkované vody 

 filtrace nadávkované vody 

 chemické odželezování a odmanganování 

 chemické odkyselení vody 

 chemické zušlechťování vody ( například následná ozonizace ) 

 dezinfekce vody 

 iontová výměna 

 biologickými a mikrobiologickými 

 likvidace producentů konzumenty ( děje se v přírodním prostředí mimo 

úpravnu vody ) 

 likvidace organického a anorganického znečištění působením 

mikroorganismů živočišného či rostlinného původu ( jedná se o aerobní 

mikroorganismy a řasy ). aerobní mikroorganismy a řasy odstraňují 

vedle organického znečištění i nežádoucí mikroby a koliformní 

zárodky. Tento proces je nazýván mineralizací organického znečištění 

    [1] 

 Před vlastní úpravou surové vody se v řadě případů provádí tzv. preoxidace – 

proces, vyvolaný přídavkem oxidačního činidla k surové vodě před její další úpravou. 

Provádí se fyzikálně – chemicky nebo chemicky. [16] 

 fyzikálně – chemická preoxidace vzdušným kyslíkem – preoxidace je 

nutná při velmi nízkém obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě. Slouží k oxidaci 

kationtů Fe2+, ke zlepšení chuti vody, k prevenci koroze kovových potrubí atd. 

Aerace je nutná také tehdy, obsahuje – li voda přebytek plynů jako např. 

sirovodík H2S, který způsobuje nepříjemný pach vody, kyslík O2, jehož 

bublinky uvolňované z přesycené vody ruší proces usazování nebo filtrace a 

volný oxid uhličitý CO2, který činí vodu agresivní 

 chemická preoxidace – spočívá v použití chloru a jeho sloučenin, ozonu, 

peroxidu vodíku a manganistanu draselného 

 preoxidace chlorem – k výhodám tohoto způsobu dávkování chloru 

před vlastní úpravou surové vody patří zejména zlepšení flokulace, 
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zvýšení usazovací rychlosti vytvořeného kalu, potlačení rozvoje řas a 

dalších organismů v uzavřených nádržích a filtrech, odstranění amoniaku, 

dusitanů, atd. Přechlorace může vést ke vzniku nežádoucích sloučenin, 

škodlivých pro lidský organismus. Jedná se zejména o chlororganické 

sloučeniny. Tyto sloučeniny se tvoří v důsledku působení chloru na určité 

látky organického původu, které upravená voda obsahuje.  Výhodou 

preoxidace oxidem chloričitým je rychlejší oxidace Mn2+ na MnO2 než 

chlorem  

 preoxidace ozonem – pokud se použije před filtrací, může být tento 

způsob používán i k odželezení a odmanganování vody 

 preoxidace manganistanem draselným – způsob aplikovaný zejména 

tehdy, obsahuje – li voda mangan. Množství manganistanu používané při 

preoxidace. Množství manganistanu musí být důsledně kontrolováno, 

neboť jeho přebytek může podstatně zabarvovat vodu 

  [16] 

2.3.2.2.  Typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody 

 

 Výběr zdroje vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou se řídí ČSN 75 

7214 Surová voda pro úpravu na pitnou vodu. V této normě jsou z hlediska 

upravitelnosti zařazeny vody do čtyř kategorií : 

 Kategorie A1 – úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění 

sloučenin a prvků, které mohou mít vliv na její další použití a to zvláště snížení 

agresivity vůči materiálů rozvodného systému včetně domovních instalací ( 

chemické nebo mechanické odkyselení ), dále odstranění pachu a plynných 

složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek 

a zvýšení jakosti [21]. Do této skupiny patří povětšinou kvalitní podzemní 

vody. [22] 

 Kategorie A2 – surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační 

filtraci, jednostupňové odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou 

biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to vše s koncovou 

dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody [21]. Do této 

skupiny patří podzemní a povrchové vody se zvýšeným obsahem Fe, Mn, 
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organických látek, NH4
+, NO2

- a vody s příliš nízkou nebo příliš vysokou 

koncentrací Ca a Mg. [22] 

 Kategorie A3 – úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu 

čiřením, oxidací, odželezňováním a odmanganováním s koncovou dezinfekcí 

popř. jejich kombinací. Mezi další vhodné procesy se řadí např. využívání 

ozónu, aktivního uhlí, pomocných fakulantů, flotace. Ekonomicky náročnější 

postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, 

iontová výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně [21].  Do této 

skupiny patří vody s vysokými koncentracemi látek uvedených ve skupině A2 

a se zvýšeným obsahem látek těžko odstranitelných ( např. pesticidy, ropné 

látky, nebo NO3- > 50 mg / l ). Na výrobu pitné vody je lze použít jen tehdy, 

není – li k dispozici kvalitnější zdroj. Nutná úprava pak bývá značně nákladná. 

[22] 

 Vyšší koncentrace než jsou uvedeny pro kategorii A3 – vodu této jakosti 

lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody, a to jen s udělením výjimky 

příslušným krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít 

technologicky náročné postupy spočívající v kombinaci typů úprav uvedených 

pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit stabilní kvalitu vyráběné pitné vody 

podle vyhlášky č. 252 / 2004 Sb. Přednostním řešením v těchto případech je 

však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. [21]  

 

2.3.2.3.  Typické procesy pro úpravu vod 

 

 Pro úpravu povrchových vod : mechanické předčištění, čiření, filtrace, 

dezinfekce, adsorpce, fluoridace, ultrafiltrace, nanofiltrace a stabilizace. 

 

 Pro úpravu pitných vod : odkyselování, odželezňování, odmanganování, 

dezinfekce, odstraňování vápníku a hořčíku, deionizace, demineralizace, desorpce a 

membránové procesy. 
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2.3.2.3.1.  Mechanické předčištění surové vody 

 

 Surová voda musí být před úpravou zbavena hrubých nečistot a dalších 

nerozpuštěných látek, které by mohly negativně ovlivnit funkci úpravny ( poškození 

čerpadel, ucpání potrubí atd. ). K tomuto účelu se používají česle, síta, lapáky písku 

a usazovací nádrže. [16] 

 

Hrubé česle 

 

 Umožňují zachycení nejhrubších nečistot jako např. větví, ledových ker, 

kmenů stromů, atd. Světlost mezi česlicemi, které jsou z ploché oceli nebo ocelových 

prutů různého profilu, je přibližně 100 mm. Odstraňování zachycených předmětů se 

většinou provádí manuálně. U jezerních a přehradních jímadel se používají česle 

svislé, sklon česlí u toků činí 60° až 75°. Stíraní těchto česlí je buď mechanické, 

strojní nebo samočisticí. [16] 

 

Jemné česle 

 

 Zařazují se za hrubé nebo střední česle Světlost mezi česlicemi se pohybuje 

od 2 – 5 mm. Jejich stírání je strojní nebo samočisticí. [16] 

 

Síta 

 

 Mohou nahradit jemné česle nebo jsou dalším stupněm předčištění surové 

vody. Slouží k odstranění drobných nečistot z vody. Vyrábějí se z nerezové oceli, 

fosfobronzu nebo syntetických vláken. Životnost sít z nerezové oceli bývá 6 – 8 let, 

ze syntetických vláken přibližně 3 roky. Velikost ok sít se pohybuje od 20 – 50 mm. 

[16] 

 

Mikrosíta ( mikrocézy )  

 

 Suspendované látky jsou zachytávány na povrchu mikrosít tvořených jemným 

pletivem. Zařízení je vytvořeno jako otáčející se bubnové síto s kontinuálním 

proplachováním. Voda vtéká do bubnu jednou otevřenou základnou, buben se otáčí 
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a voda vytéká jeho povrchem. Spláchnuté suspenze jsou odváděny do sběrného 

žlabu a do odpadu. Síta mívají otvory rozměrů 10 – 60 µm. Mikrocézy se používají 

pro první stupeň separace při odstraňování řas. Pro tekoucí vody se osvědčily 

s velikostí otvorů od 20 µm, pro vody z nádrží jsou do 10 µm. Účinnost zachycení 

suspendovaných látek je 30 – 60 %. [16] 

 

Lapáky písku 

 

 Ve vodách odebíraných z vodních toků se nachází větší množství 

hrubozrnných anorganických látek ( písek, hlína ), které mohou způsobovat problémy 

např. při čerpání nebo v nádržích ( mechanické poškození, abraze, nežádoucí 

usazování, … ).  K odstranění těchto látek slouží lapáky písku, které se umísťují do 

jímacího objektu nebo bezprostředně za něj ( v závislosti na povaze zachycovaných 

částic ). Lapáky písku se navrhují tak, aby zachycovaly u dna sunuté částice o 

velikosti zrn 0,1 – 0,25 mm. Podstatou je snížení rychlosti vody nebo změna směru 

proudění tak, aby zrna, která mají být zachycena, klesla ke dnu lapáku. Snížení se 

dosahuje prohloubením dna. Podle směru průtoku vody se rozlišují lapáky 

horizontální a vertikální. 

 horizontální lapák písku – nejjednodušší je tvořen prostým usazovacím 

žlabem, na jehož vtoku je dno sníženo ve sklonu 30°, na výtoku se pak zvedá 

ve sklonu 60°. Délka mezi vtokovou a výtokovou částí, musí být taková, aby 

zrna písku stačila klesnout ke dnu. U těchto typů lapáků převládá délkový 

rozměr. Nejjednodušším typem horizontálního lapáku je komorový lapák 

písku. Průtočná rychlost má být v rozmezí 0,15 – 0,45 m / s. Doba zdržení se 

navrhuje kolem 60 s ( min. 30 s ). Účinná hloubka se navrhuje 1,5 – 3 m 

 vertikální lapák písku – tyto lapáky mají čtvercový nebo kruhový půdorys, 

převládá zde výškový rozměr. Voda se přivádí do horní části, obteče nornou 

stěnu a vytéká opět horní částí. U těchto typů dochází mimo snížení rychlosti i 

ke změně směru proudění z horizontálního na vertikální. Písek, který se 

shromažďuje u dna, je vybírán drapákem nebo mamutkou.  

    [1]    
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2.3.2.3.2. Usazování a usazovací nádrže 

 

 Při usazování se tuhá částice pohybuje v kapalině vlivem gravitačního 

zrychlení. 

Na částici působí tři síly:  

 Síla FG  - vyvolaná gravitací 

 Síla FV – vztlaková síla 

 Síla FR – síla odporu prostředí 

 

Síly FG a FV jsou pro danou částici a prostředí konstantní ( závisí pouze na 

jejich hustotách). Síla FR roste s rychlostí částice. Rychle se ustavuje rovnováha sil, 

kdy platí: FG = FV + FR. Výsledná síla, která na částici působí, je pak rovna nule a 

částice se pohybuje rovnoměrnou konstantní rychlostí u (tzv. usazovací rychlostí). 

Hodnota u je funkcí průměru a hustoty částice, hustoty kapaliny a součinitele odporu 

prostředí, který závisí na míře turbulence pohybu. Usazovací rychlost lze vypočítat 

z rovnice rovnováhy sil, dosadíme-li za FR vztah popisující odpor prostředí. Pro 

částici kulovitého tvaru a laminární prostředí lze použít Stokesův vztah, kde FR = f 

(průměr a usazovací rychlost částice a viskozita kapaliny). Obecněji lze odpor 

prostředí vyjádřit Newtonovým vztahem, platným i pro turbulentní charakter pohybu 

částic. 

V praxi se setkáváme s polydisperzními suspenzemi se zastoupením částic 

různých průměrů, hustot a usazovacích rychlostí. Suspenze, jejichž částice netvoří 

během svého pohybu větší celky (nepodléhají koagulaci), mají během sedimentace 

konstantní usazovací rychlost. Nazývají se zrnitý kal. Roste-li následkem spojování 

průměr částic, mění se jejich sedimentační rychlost. Soustavy mající sklon 

k aglomeraci částic se nazývají vločkový kal. 

 

Podle koncentrace sedimentující suspenze pak hovoříme o prosté 

sedimentaci (každá částice se chová jako izolovaná), rušené sedimentaci 

(uplatňuje se vliv vzrůstající hustoty a viskozity prostředí) a zahušťování suspenze 

(částice ztrácí individuální charakter a mezi vrstvou kalu a čistou kapalinou se tvoří 

rozhraní). 
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Odstraňování suspendovaných látek z vody se provádí v usazovacích 

nádržích s přerušovaným a s kontinuálním provozem. V technologii vody mají 

největší význam nádrže s kontinuálním provozem. Podle tvaru se dělí na pravoúhlé 

a kruhové, podle způsobu protékání vody pak na nádrže s horizontálním a 

vertikálním průtokem. 

 

Při navrhování usazovacích nádrží se vychází ze zákona povrchového 

zatížení (tzv. Hazenův zákon). Podle tohoto zákona se v nádrži zachytí jen ty 

částice, jejichž usazovací rychlost je větší nebo rovná povrchovému zatížení nádrže 

(u ≥ Q/A , kde Q je průtok vody a A je plocha usazovacího prostoru nádrže bez 

ohledu na její tvar. 

 

Usazovací nádrže se ve vodárenství uplatňují při úpravě povrchových vod 

čiřením a při dvoustupňovém odželezňování, dekarbonizaci a mechanické úpravě 

podzemních vod. 

 

Obr.č.8 Schéma usazovací nádrže s horizontálním průtokem 

Vysvětlivky k Obr.č.9 – Voda protéká usazovacím prostorem ( 1 ) směrem 

k odtokovému žlabu ( 2 ). Zadržené suspenze jsou pojízdným shrabovákem ( 3 ) 

stírány do kalového prostoru ( 4 ), odtud se kal přepouští do kalové jímky ( 5 ). 

Plovoucí látky se shrnují do žlabu ( 6 ), umístěném na norné stěně ( 7 ). Tato nádrž 

má obdélníkový půdorys a délku i přes 30 m. 
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Obr.č.9 Schéma usazovací nádrže s vertikálním průtokem 

Vysvětlivky k Obr.č.9 – Voda přitéká do středového válce ( 1 ), mění směr o 180° a 

protéká vlastním usazovacím prostorem vzhůru ke sběrným žlabům ( 2 ). Odrazový 

štít ( 3 ) brání zviřování kalu usazeného v kalovém prostoru ( 4 ). Rychlost vody ve 

středovém válci nemá překročit 0,1 m / s. Nádrže se budují 4 – 6 m hluboké 

s obdélníkovým nebo kruhovým půdorysem.  

  [22] 

2.3.2.3.3. Filtrace 

 

 Filtrace je významný článek úpravy vody a řadí se do skupiny procesů 

s názvem separace. Pokud surová voda obsahuje některé z pevných látek ve formě 

látek suspendovaných, koloidních či rozpuštěných, je třeba po jistém zásahu 

například předpravy provést jejich odseparování. Pokud je třeba v rámci úpravy vody 

provádět separaci pevných látek, tak filtrace vždy tvoří jeden ze stupňů separace a to 

jak při jednostupňové úpravě, kdy je jediným článkem separace a následuje za 

pomalým nebo rychlým mícháním, tak při dvoustupňové a vícestupňové úpravě, kdy 

je zpravidla druhým, či posledním článkem separace. Následuje za sedimentací nebo 

čiřením. V tomto případě se jedná o dvoustupňovou separaci. [1] 

 

 V technologii vody se používají dva základní druhy filtrace : 

 hloubková neboli objemová filtrace – suspenze je filtrována vrstvou 

zrnitého materiálu 

 filtrace suspenzí na filtrační přepážce ( kalolisy, náplavové svíčkové filtry ) 

  [22] 
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Při úpravě pitných vod se používá objemová filtrace. Při ní dochází k 

zadržování nečistot filtračním ložem v důsledku několika na sobě nezávislých účinků 

(adhezní, scezovací, usazovací a čiřicí). Základní význam má adheze suspenze na 

zrna filtrační vrstvy na základě přitažlivých van der Waalsových sil. Díky adhezi se 

filtrem zachytí i částice menší, než jsou mezery filtračního lože. 

 

Mezi faktory, které ovlivňují účinnost filtrace, patří charakter a množství 

suspendovaných látek ve vodě, zrnitost a výška filtrační náplně, filtrační rychlost a 

teplota vody (resp. její viskozita). 

 

Důležitá je cykličnost provozu objemových filtrů, skládající se z filtrační 

(pracovní) a prací (regenerační) fáze. O ukončení filtrační fáze rozhodují dvě kritéria:  

 překročení povolené tlakové ztráty filtru - je způsobena tím, že zachycené 

suspenze snižují mezerovitost lože a zvyšují jeho hydraulický odpor 

 průnik suspenzí do filtrátu převyšující požadovanou koncentraci 

 

V prací fázi se filtrační náplň uvede do expanze vodou nebo společně vzduchem a 

vodou a vytvoří fluidní vrstvu. V ní se působením smykových sil a vzájemným 

otíráním zrn uvolňují zachycené nečistoty, které jsou odváděny prací vodou do 

odpadu. 

 

Podle uspořádání a druhu používaných náplní lze objemové filtry rozdělit na 

pomalé filtry ( anglické ), otevřené (atmosférické) a tlakové filtry ( rychlofiltry ), 

jsou to uzavřené válcové nádrže s vypouklými dny, zhotovené ze svařovaných nebo 

nýtovaných plechů.  Jejichž náplně tvoří tříděné písky (zrnitost 0,4 až 1,6 mm podle 

typu filtru). Praní se obvykle provádí vodou a vzduchem. Dvouvrstvé filtry (např. 

písek a aktivní uhlí), filtry s náplní z plastických hmot ( např. polyuretan ), 

náplavné filtry ( do vody se před filtr dávkuje jemně zrněný pomocný filtrační 

materiál – křemelina, perlit, bentonit, práškové aktivní uhlí atd. ). Tento pomocný 

materiál se hromadí na pevné přepážce a vytvoří filtrační koláč. Tento filtrační koláč 

pak funguje jako vlastní filtrační element.   
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Ve vodárenství se nejčastěji používají otevřené pískové filtry. Jsou dvojího 

typu:  

 americké - které mají menší zrnitost náplně, kvalitnější filtrát, ale rychlejší 

vzrůst tlakových ztrát, a proto musí být filtrační cyklus z hlediska překročení 

povolených tlakových ztrát ukončen dříve. Perou se pouze vodou. 

  evropské -  s hrubšími zrny náplně, nižší účinností filtrace, ale pomalejším 

vzrůstem tlakových ztrát. Rychlejší průnik suspenzí do filtrátu, bez vyčerpání 

tlakového spádu. Při použití většího zrna je třeba vyššího sloupce filtrační 

náplně. Evropské filtry se perou vodou a vzduchem. Filtrační rychlosti jsou u 

obou typů od 4,5 do 7 m3 m-2 h-1. 

  [22] 

 

Obr.č.10 Zjednodušené schéma evropského otevřeného filtru [23] 

 

Pomalá filtrace ( anglická ) 

 

 Je biologický způsob úpravy vody, používaný již od 19. století. Hlavním cílem 

pomalé filtrace je odstranění biologického a bakteriologického znečistění ze surové 

vody (nikoli separace suspenzí vznikajících při úpravě vody jako u objemové filtrace). 
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Pomalá filtrace podstatně snižuje i obsah dusíkatých látek, zejména amonných iontů, 

a zlepšuje senzorické vlastnosti vody. 

 

Vlastní filtrační efekt zajišťuje biologická blána, která se tvoří na horní vrstvě 

pískového lože v tloušťce 1-2 cm. Je tvořena směsnou kulturou mikroorganismů, 

které mineralizují organické látky ve vodě (nutný je dostatek rozpuštěného O2 ). 

 

Pro pomalé filtry se používá písek o zrnitosti 0,3 až 1 mm ve vrstvě 100 až 120 

cm. Spodní vrstvu filtru o výšce 40 až 60 cm tvoří štěrk. Filtrační rychlosti jsou nízké 

a nepřesahují 0,3 m3 m-2 h-1. Délka filtrační fáze bývá 3 až 12 týdnů a bývá ukončena 

vzrůstem tlakové ztráty. Regenerace filtru se provádí stržením horní vrstvy písku do 

cca 3 cm hloubky. Po regeneraci se filtr napouští spodem, aby se z náplně vytlačil 

vzduch. Poté se filtr zapracovává ( tzn. provozuje, aniž by se protékající voda 

odebírala), dokud se nevytvoří nová biologická blána. To může trvat i několik týdnů.  

 

Pomalá filtrace je vhodná pro malé úpravny, pro velké se nehodí pro značné 

nároky na filtrační plochu. 

  [22] 

 

Obr.č.11 Schéma pomalého anglického filtru [23] 
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2.3.2.3.4. Čiření 

 

 Čiření ( koagulace ) je fyzikálně – chemický proces, kterým se z vody 

odstraňují koloidní látky organického původu ( huminové látky, bílkoviny, mýdla, 

barviva, ligninsulfonany, bakterie ) a anorganického původu ( částečky jílu, sraženiny 

), které jsou natolik malé, že je nelze odstranit sedimentací ani filtrací. Principem 

koagulace je shlukování koloidních částic ( velikost od 1 nm do 1 µm ) do větších 

agregátů, poutaných mezimolekulovými adhezními silami, jejichž velikost již 

umožňuje účinnou separaci sedimentací a filtrací. 

 

 Samovolné koagulaci koloidů v přirozeném stavu brání souhlasný elektrický 

náboj, díky němuž se částice vzájemně odpuzují, popř. též hydratační obal okolo 

silně polárních funkčních skupin ( –COOH, –OH, –OCH3 ) makromolekulárních 

organických látek. Většina koloidních nečistot ve vodě nese záporný náboj, který je 

důsledkem iontové adsorpce či elektrolytické disociace. Vlivem náboje vzniká na 

povrchu částic elektrická dvojvrstva s elektrokinetickým potenciálem ( tzv. zeta-

potenciál). Principem čiření je odstranění nebo snížení tohoto náboje. Odstraněním 

nábojové bariéry převládnou adhezní síly nad odpudivými silami elektrostatickými a 

částice se začnou shlukovat. Tohoto efektu se dosahuje přídavkem koagulačního 

činidla ( koagulantu ), které hydrolyzuje za vzniku částic opačného znaménka než 

částice nečistot. Jejich vzájemnou interakcí je pak původní náboj částic neutralizován 

a vznikají agregáty s téměř nulovým zeta-potenciálem. V důsledku tepelného 

Brownova pohybu se tyto elektroneutrální částice často potkávají, spojují a tvoří stále 

větší agregáty. Tato část růstu částic se označuje jako perikinetická koagulace. Po 

překročení koloidních hranic je nutno dalším srážkám a růstu vloček pomoci 

mícháním (ortokinetická koagulace). Na rozdíl od perikinetické fáze, kdy pro 

dokonalé smísení koagulantu s vodou používáme intenzivní rychlé míchání, jedná se 

v ortokinetické fázi o pomalé míchání. To musí zajistit dostatečný pohyb vloček, 

nesmí však být příliš intenzivní, aby nedocházelo k jejich rozbíjení. 

  [22] 

Koagulační činidla 

 

 Nejčastěji používaná koagulační činidla v technologii vody jsou soli železa a 

hliníku ( FeSO4, FeCl3, Al2(SO4)
3 .18 H2O a AlCl3 ), které hydrolýzou poskytují 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  49 
 

hydroxid železitý a hydroxid hlinitý. Hydrolýza probíhá postupně za tvorby různých 

hydroxokomplexů a právě tyto kladně nabité produkty částečné hydrolýzy se účastní 

koagulace. Konečné produkty Fe(OH)3 a Al(OH)3 jsou prakticky bez náboje a jejich 

koagulační účinek je malý. Sumárně lze hydrolýzu koagulantu popsat následujícími 

rovnicemi: 

Fe 3+ + 3 H2O = Fe (OH)3 + 3 H+  

Al 3+ + 3 H2O = Al (OH) + 3 H+  

Hydrolýzou uvolněné vodíkové ionty jsou neutralizovány HCO3
- : 

H+ + HCO3
- = H20 + CO2 

 

Tím se posunuje uhličitanová rovnováha a pH vody klesá. Při úplném 

vyčerpání přirozené koncentrace hydrogenuhličitanů, by pH prudce kleslo pod 4,5 a 

rovnováha hydrolýzy koagulátu by se posunula vlevo. Dávky koagulantu se proto volí 

tak, aby výsledné pH vody bylo v optimální oblasti, které je 5.2 až 6 pro železité 

koagulanty a o cca 0,6 jednotky pH vyšší pro koaguláty hlinité. Vzhledem k nízkému 

pH mluvíme o kyselém čiření, které je běžně používané ve vodárenství. V 

energetice se často využívá také tzv. zásadité čiření ( pH = 9,8-10,2 ), kdy se do 

vody dávkují železité soli a vápno ( vedle koloidních látek se odstraňují i CO2, HCO3
-, 

Fe a Mn ). 

 

Vedle základních koagulačních činidel se k intenzifikaci čiření využívá též 

pomocných koagulantů ( nejčastěji organické flokulanty na bázi polyakrylamidu ), 

jejichž hlavním účelem je propojení drobných částic do velkých, dobře 

separovatelných vloček. 

             [22] 

Čiřiče 

 

 Nejčastěji se pro čiření vody používají zařízení nazývaná čiřiče. Ač se jedná o 

nádrže různých konstrukcí, mají vždy čtyři základní funkční prostory : 

 koagulační prostor – dochází v něm k destabilizaci nečistot koagulátem a 

k tvorbě malých vloček. Zde probíhá perikinetická a částečně ortokinetická 

koagulace 

 prostor vločkového mraku - vločky zde dále rostou v důsledku ortokinetické 

koagulace a jsou separovány filtrací vločkovým mrakem, který je ve vznosu a 
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voda jim protéká zdola vzhůru. Při této filtraci se uplatňují adhezní síly 

podobně jako při objemové filtraci pískovým ložem 

 prostor vyčiřené vody – voda je z tohoto prostoru odváděna soustavou 

sběrných žlabů 

 kalový prostor – slouží k zahušťování a odklízení kalu, kontinuálně 

odtahovaného z prostoru vločkového mraku 

 

Čiřiče se konstrukčně liší především způsobem, jakým je ve vznosu udržován 

vločkový mrak. Např. hydraulicky v čiřičích s dokonalým vznášením vločkového 

mraku, kde se sedimentační rychlost vloček rovná vzestupné rychlosti vody, nebo 

mechanicky, pokud je sedimentační rychlost vloček vyšší než vzestupná rychlost 

vody, a musí se ve vznosu udržovat mícháním. 

              [22] 

 

Obr.č.12 Schéma čiřiče s dokonalým vznášením vločkového mraku [17] 

Vysvětlivky k Obr.č.13 – ( 1 ) přítok vody s nadávkovaným koagulátem, ( 2 ) 

tangenciální zavedení do centrálního zvonu, ( 3 ) obtokové hrany, ( 4 ) přepadové 

hrany pro přebytečný kal, ( 5 ) tlumící zarážky, ( 6 ) zahušťovací prostor, ( 7 ) prostor 

s tlakovou vodou na proplachování obtokových hran, ( 8 ) sběrný žlab a odběr vody 

z čiřiče 

 

Separace vloček  

 

 Separace vznikající suspenze bývá jedno nebo dvoustupňová. 

 jednostupňová separace – se používá u kvalitních vodních zdrojů s nízkým 

obsahem organických látek. Voda je po rozmíchání koagulantu vedena přímo 
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na pískový filtr. Zde probíhá ortokinetická koagulace, která začíná ve vodním 

sloupci nad filtrem a končí v pískovém loži 

 dvoustupňová separace – nejčastěji se provádí v uspořádání čiřič a filtr. 

Ortokinetická koagulace končí v prostoru vločkového mraku, který zároveň 

zadržuje hlavní podíl kalu a slouží jako 1.separační stupeň. Pískové filtry pak 

slouží k zachycování jen nejmenších vloček, které prochází 1. stupněm. 

 

Místo čiřičů se někdy používají koridorové koagulační nádrže s horizontálním 

průtokem vody. V tomto případě musí být ortokinetická koagulace dokončena již v 

samotné nádrži. Jako 1. separační stupeň vloček pak bývá zařazena sedimentační 

nádrž, jako 2. stupeň opět filtrace. 

  [22] 

2.3.2.3.5. Odkyselování pitné vody 

 

 Odkyselování je technologický proces, který se často užívá při výrobě pitné, 

užitkové i provozní vody z vody podzemní. Proces odkyselování se nejčastěji 

zařazuje na začátek úpravy jako součást  předpravy vody. Znakem tohoto procesu je 

alkalizace vody a její provzdušňování, tak i jako u procesů odželezňování a 

odmanganování surové vody. Volný oxid uhličitý se při aeraci z vody odstraňuje ( 

odvětrává ) a železo a mangan se naopak vzdušným kyslíkem oxidují. Tyto procesy 

často probíhají společně. [1] 

 

 Kyselost vody způsobuje vysoký obsah oxidu uhličitého. pH této vody 

dosahuje často výrazně hodnot pod hranicí pH neutrální. Kyselost vody a obsah 

dalších plynů rozpuštěných ve vodě způsobuje řadu problémů charakteru 

technického, ale i charakteru organoleptického. Voda s obsahem volného CO2 je 

agresivní a způsobuje především korozi kovových materiálů. Vedle železa je CO2 

korozivní i na další kovy ( např. měď, zinek, olovo a další ). Organoleptické problémy 

způsobuje především sirovodík. Korozivní působení oxidu uhličitého však má rovněž 

výrazný vliv na organoleptické vlastnosti vody, zejména chuť, barvu a čich. [1] 

 

 Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě má značný vliv na kvalitu vody a její 

posuzování. Nedostatek kyslíku ve vodě ( pod 5 – 6 mg / l O2 ) vytváří korozní 
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prostředí. Nedostatek kyslíku má rovněž nedobrý vliv při úpravě vody biologickým 

způsobem. Bezkyslíkové vody nepůsobí při konzumaci dojmem svěžesti a jejich 

chuťové parametry jsou nižší. [1] 

 

 Odkyselování se provádí na základě chemického složení vody buď 

mechanickým provzdušňováním (u vod s dostatečným obsahem Ca a Mg), nebo 

chemicky (je-li příliš nízká koncentrace Ca a Mg). Cílem procesu je v obou případech 

dosažení vápenato - uhličitanové rovnováhy, která vyjadřuje vztah mezi ionty 

HCO3
-, CO3

2-, Ca2
+ a volným CO2. Popisuje ji chemická rovnice:  

CaCO3(s) + H20 + CO2 = Ca2+ + 2 HCO3
-  

kde je rovnovážný CO2 v rovnováze s ionty HCO3
- . To znamená, že se žádný 

CaCO3(s) nerozpouští ani nevylučuje. [22] 

 

Mechanické odkyselování: 

 

 Základem mechanického odkyselování je snižování koncentrace CO2 

provzdušňováním. Rozpustnost CO2 ve vodě se řídí Henry-Daltonovým zákonem a je 

při konstantní teplotě přímo úměrná parciálnímu tlaku CO2 nad hladinou vody ( kolem 

30 Pa, čemuž odpovídá rozpustnost cca 0,5 mg / l ). Z vody přesycené oxidem 

uhličitým pak při styku se vzduchem CO2 uniká. Rychlost úniku závisí na velikosti 

styčné plochy voda-vzduch a koncentraci CO2 ve vzduchu. Technicky se provádí 

rozstřikem vody do vzduchu ( rozprašovací trysky, sprchy, betonové kaskády, 

skrápěná síta ) nebo vháněním vzduchu do vody ( provzdušňovací rošty, hladinové 

provzdušňovače Kessener )  za současného odvětrávání uvolněného CO2. Při tomto 

způsobu je zbytková koncentrace CO2 ve vodě 5-7 mg / l. [22] 
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Obr. č. 13 Mech.odkyselování vod – betonová kaskáda [17] 

 

 

Obr. č. 14 Mech.odkyselování vod – skrápěná síta [17]  

 

Chemické odkyselování 

 

 Principem tohoto způsobu odkyselování je reakce upravované vody obsahující 

volný oxid uhličitý a jiné plyny s látkami různého typu, které neutralizují  nežádoucí 

účinek těchto látek ( např. kyselost a agresivitu ). Při eliminaci oxidu uhličitého 

takovou reakcí je zvyšována uhličitanová tvrdost vody. Toto je vhodné zejména u vod 

měkkých s obsahem volného CO2. Při reakci jiných minerálních kyselin nebo kysele 

reagujících plynů se zvyšuje neuhličitanová tvrdost vody ( např. síranová ). 

 

 Chemické odkyselování vody se provádí filtrací upravované vody přes pevné 

filtrační hmoty nebo dávkováním alkalicky reagujících látek do vody. Mezi vhodný 
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filtrační pevný materiál patří mramor, dolomit, polovypálený dolomit ( PVD ) či jiné 

materiály distribuované pod různými obchodními názvy. Do skupiny látek 

dávkovaných do vody je možno začlenit hydroxid vápenatý, hydroxid sodný, uhličitan 

sodný a další látky. 

    [1] 

Odkyselování vápnem  

 

Patří k nejdéle používaným způsobům odkyselování vody. Lze jim odstranit 

agresivní CO2 z vody a v případě potřeby také rovnovážný CO2. Snadněji tak může 

dojít k vytvoření ochranné vrstvy v potrubí. Přidá – li se vápno pouze k vázaní 

volného CO2, proběhne reakce : 

Ca(OH)2 + 2 CO2  →  Ca2+ + 2 HCO3
- 

 

 Přídavkem přebytku vápna je voda současně dekarbonizována, přičemž z ní 

vypadává málo rozpustná uhličitan vápenatý : 

Ca(OH)2 + 2 HCO3
-   →  2 CaCO3 + 2 H20 

 

 Teoretická dávka Ca(OH)2 k odstranění 1 mg CO2 činí 0,84 mg. Dávka se volí 

tak, aby došlo k ustavení vápenato – uhličitanové rovnováhy. 

 

 Výhodou odkyselování vápnem je fakt, že může být použito bez ohledu na 

chemické složení vody. Nevadí přítomnost železa ani manganu. Nevýhodné je to, že 

dávkování vápna musí být přesné, aby nedocházelo k vylučování uhličitanu 

vápenatého a k inkrustaci potrubí. Způsob se proto hodí jen pro velké úpravny se 

stálou kontrolou složení vody a dávkování vápna. Vápno se k vodě přidává ve formě 

vápenného mléka nebo vápenaté vody. Dávkuje se přímo do sacího potrubí nebo do 

reakční nádrže s mechanickým mícháním. 

    [1] 

Odkyselování mramorem 

 

 Tento způsob odkyselování se provádí filtrací vody obsahující CO2 přes 

zrněný mramor. Přitom dochází k rozpuštění CaCO3 podle rovnice : 

CaCO3 + CO2 a H20  →  Ca(HCO3)2 
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 Tento způsob je hospodárný pro malé výkony a vody s nízkým obsahem CO2. 

Hydroxidy železa a manganu snižují odkyselovací efekt, proto voda musí zbavena 

těchto látek. 

 

 Filtry se navrhují otevřené s náplní mramorové drtě o velikosti zrn 1 až 3 mm. 

Doba kontaktu vody s mramorem závisí na kvalitě mramoru, složení vody a na její 

teplotě. Optimální je zdržení 20 – 30 minut.  

    [1] 

Odkyselování polovypálenými dolomitovými hmotami ( PVD ) 

 

 PVD se získávají termickou úpravou přírodního dolomitu  ( CaCo3•MgCO3 ). 

Při teplotách 650 až 800 °C vzniká porézní směs MgO•CaCO3, která reaguje 

s oxidem uhličitým zhruba třikrát rychleji než mramor. Na odkyselení se podílí 

především složka MgO. 

  

 Na kvalitě vypálení přírodního dolomitu závisí odkyselovací efekt. Nedokonalé 

vypálení zrn pouze na povrchu vytváří nedostatečnou účinnost a krátkou dobu 

efektivní životnosti materiálu. 

 

 Filtry se navrhují otevřené i tlakové. Velikost zrn bývá od 1 mm. Jemnější 

náplně jsou účinnější. Známými přípravky k odkyselení vody je magno a dekarbolit. 

  [1] 

2.3.2.3.6. Odželezňování, odmanganování 

 

 Fenomén železa a manganu je významnější u podzemních než u povrchových 

vod. Sloučeniny železa a manganu nejsou pro zdraví člověka a dalších konzumentů 

škodlivé ( jedná se o biogenní prvky ), ale vytvářejí negativní technologický a 

organoleptický problém. Z hlediska technologického se jedná o vznik řady poruch ( 

inkrustace ) na zařízení a potrubí v důsledku jejich zanášení a ucpávání sraženinami 

železa a manganu po oxidaci jejich primární dvoumocné formy. Dvoumocné železo a 

mangan jsou v přírodním prostředí ve vodě rozpuštěny. Železo a mangan jsou 

v podzemní vodě obsaženy většinou společně. Samostatný výskyt je ojedinělý. 

Z hlediska organoleptických vlastností je výskyt železa a manganu velmi problémový. 
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Již koncentrace železa či manganu v desetinkách mg / l způsobují pachové vjemy. 

Obsah železa a manganu způsobuje také změnu barvy vody. Při praní způsobuje 

zejména mangan skvrny na prádle. [1] 

 

 Úprava vody s obsahem železa a manganu spočívá vždy ve dvou fázích. 

První fáze je oxidace ( Fe2+, Mn2+ ) na vyšší formu ( mocenství ). Takto vícemocné 

formy vytváří vločkovitou suspenzi, která je z vody separovatelná. Druhá fáze úpravy 

spočívá v separaci vysrážení vločkovité suspenze. U železa je to klasická separace 

na jednom nebo či dvou separačních stupních, mangan je separovatelný při 

kontaktní oxidaci na zrnitém materiálu za přítomnosti katalyzátoru. Významným 

činidlem při odstraňování železa a manganu z vody mohou být železité či 

manganové bakterie ( Galionella pro Fe2+, Clenothrix fusca i magnifera, Cladothrix 

dichtoma ). [1] 

 

Technické způsoby odželezování a odmanganování vod : 

 oxidace vzdušným kyslíkem způsobem mechanického provzdušňování 

 kontaktní odželezování a odmanganování 

 alkalické čiření 

 oxidace chlorem 

 oxidace manganistanem draselným 

 oxidace ozonem 

 v horninovém prostředí 

 biologickým způsobem          [22] 

 

Oxidace vzdušným kyslíkem způsobem mechanického provzdušňování 

 

 Železo a mangan se vyskytují ve vodě jako dvojmocné sloučeniny 

hydrogenuhličitanů nebo síranů. Při aeraci se tyto oxidují a uvolňuje se ekvivalentní 

množství volného oxidu uhličitého a případně jiných plynů jako je sirovodík, metan a 

další. Při aeraci v důsledku uvolněného CO2 dochází k alkalizaci aerované vody 

s nárůstem pH.  

  

 Příslušné oxidační reakce pro hydrogenuhličitanů Fe a Mn jsou: 

4 Fe(HCO3)2 + O2 + 2 H2O  →  4 Fe(OH)3 + 8 CO2 
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2 Mn(HCO3)2 + O2 + 2 H2O  →  2 MnO2 + 2 H2O + 4 CO2 

  

 Příslušné oxidační reakce pro sírany Fe a Mn jsou : 

4 FeSO4 + O2 + 10 H2O  →  4 Fe(OH)3 + 4 H2SO4 

   MnSO4 + 0,5 O2 + H2O  →  MnO2 + H2SO4    

 

 Pro oxidaci 1mg  Fe2+ je teoretická spotřeba 0,143 mg O2. Pro oxidaci 1 mg 

Mn2+ je teoretická spotřeba 0,291 mg O2. Při odželezování podzemních vod nemá pH 

klesat pod 7. Při odmanganování podzemních vod nemá pH klesnout pod 8,1 lepé 

pod 8,5. Proces odželezování je časově nenáročný a oxidace probíhá v sekundách 

případně desítkách sekund. Proces oxidace manganu je pomalejší a vyžaduje dobu 

zdržení 15 – 30 minut. V případě, že při oxidaci vzdušným kyslíkem nedosáhne pH 

požadované hodnoty, doporučuje se pH zvýšit pomocí alkalizačního činidla ( např. 

hydroxid vápenatý, louh sodný ). 

  

Zařízení pro oxidaci vzdušným kyslíkem jsou například : 

 betonová kaskáda 

 skrápěná síta 

 vodní skok 

 prstencový vodní skok 

 horizontální provzdušňovací zařízení typu INKA, Bubla a další zařízení 

pro horizontální provzdušnění 

 turbína            [1] 

 

Oxidace chlorem 

 

 Odželezovací oxidační reakce pro hydrogenuhličitanů probíhá dle rovnice : 

2 Fe(HCO3)2 + Cl2 + Ca(HCO3)2  →  2 Fe(OH)3 + CaCl2 + 6 CO2 

 

 Odželezovací oxidační reakce pro sírany probíhá dle rovnice : 

2 FeSO4 + Cl2 + 3 Ca(HCO3)2  →  2 Fe(OH)3 + 2 CaSO4 + CaCl2 + 6 CO2 

 

 Oxidace 1 mg Fe vyžaduje 0,647 mg Cl2. Oxidace probíhá rychle a je účinná 

již při pH nad 5. Zvyšováním pH se rychlost oxidace zvyšuje. Pro odmangování se 
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oxidace pouze chlorem používá vzácně. Potřebné pH je značně vyšší, přičemž pH 7 

je nedostatečné. Reakce při pH 7 by probíhala velmi zdlouhavě ( 2 – 3 hod ), což je 

z hlediska úpravárenského nerealizovatelné. proto se chlor používá pouze při oxidaci 

železa, tato reakce proběhne v sekundách, případně v desítkách sekund a následně 

se provede oxidace manganatých sloučenin například manganistanem draselným. 

Časově je třeba obě reakce oddělit. Při dvoustupňové separaci se provede oxidace 

železa chlorem před I. separačním stupněm a oxidace manganu manganistanem 

draselným před II. separačním stupněm. Při jednostupňové separaci je třeba mezi 

oběma dávkami zabezpečit určitou prodlevu, aby reakce probíhaly odděleně. toto je 

vhodné i z hlediska ekonomiky provozních nákladů, kdy levný chlor zoxiduje snadno 

železo a násobně dražší manganistan draselný zoxiduje mangan. Při nedostatečném 

oddělení reakcí by oxidace železa proběhla pomocí dražšího manganistanu 

draselného.  

  [1] 

Oxidace manganistanem draselným 

 

 Pro oxidaci 1 mg Fe je třeba teoretická dávka 0,567 mg KMnO4, pro oxidaci 1 

mg Mn zase 1,92 mg. Při přítomnosti organických látek ve vodě je dávka vyšší než 

teoretická. Naopak, zapracování filtrů vyššími oxidy manganu ( burel jako povlak 

pískových zrn ) působí tyto katalyticky pro proces odmanganování a potřebná dávka 

manganistanu draselného klesá. Po zapracování filtrů ( období několik týdnů až 

měsíců ) dochází k pozitivní situaci, že oxidace manganu probíhá kontaktně, 

katalyticky na pískových zrnech filtrační náplně. [1] 

 

Oxidace ozonem  

 

 Volba ozonu jako chemikálie pro oxidaci železa a manganu souvisí s tím, zda 

je prokázána vazba železa na organické komplexy, kterými jsou například huminové 

látky. Tyto látky působí v procesu oxidace jako ochranné koloidy a brání vylučování 

vloček Fe(OH)3. Z tohoto důvodu je třeba zabezpečit razantní oxidaci, pro kterou je 

ozon vhodným činidlem. 

 

 Oxidace železa probíhá dle rovnice : 

2 Fe3+ + O3 + 2 H+  →  2 Fe3+ + H2O + O2 
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 Oxidace manganu probíhá dle rovnice : 

Mn2+ + O3 + H2O  →  MnO2 + O2 + H+ 

 

 Pro oxidaci 1 mg Fe2+ je třeba 0,43 mg O3 a pro oxidaci Mn2+ 0,9 mg O3. 

Dávka ozonu musí být přiměřená, kdy snahou je, aby došlo k oxidaci manganu na 

oxid manganičitý MnO2. Při vyšších dávkách ozonu dochází k oxidaci manganu na 

vyšší oxidy manganu, což vytváří barevnost vody. Může dojít k oxidaci až do formy 

manganistanové a voda je zbarvena do fialova.  Rychlost reakce je závislá na kvalitě 

směšování, tj. na způsobu provedení reakce ozonu s vodou. Následné zdržení 

nadávkované vody v kontaktní ( vymírací ) nádrži zabezpečuje dokonalou reakci a 

využití ozonu pro chemickou reakci. Reakční a vymírací nádrž musí být uzavřeny a 

nemohou mít přímý kontakt s atmosférou s ohledem na nebezpečí kontaktu obsluhy 

s tímto agresivním plynem. Přebytečný ozon se odvádí do destruktoru ozonu, kde se 

likviduje. 

  [1] 

Odželezování a odmanganování biologickým způsobem 

 

 Tato metoda spočívá ve využití schopnosti některých vybraných bakterií 

působit pozitivně v procesu odželezování a odmanganování.  

 

Metabolismus některých bakterií je založen na oxidaci Fe2+ na Fe3+, která za 

příznivých podmínek probíhá velmi rychle. Ke známým rodům bakterií patří rod 

Leptothrix, Crenothrix, Siderocapsa, Ferrobacillus, Galionella atd. Aby bylo možné 

použít tento způsob, musí surová voda obsahovat amoniak. 

 

 Mangan lze biologicky oxidovat pomocí různých bakterií, z nichž některé 

způsobují oxidaci Mn nepřímo v důsledku zvýšení pH spojeného s jejich 

rozmnožováním. Jiné bakterie oxidují mangan pomocí svých intracelulárních enzymů 

nebo adsorbují mangan rozpuštěný na povrchu buněčné membrány a pak dochází 

k jeho oxidaci pomocí extracelulárních enzymů. Mangan se poté koncentruje do 

vrstvy, která obklopuje buňku nebo skupinu buněk. Rozvoj bakterií vyžaduje prostředí 

s hodnotou oxidačně – redukčního potenciálu nad 400 mV. 

 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  60 
 

 Růst bakterií oxidujících mangan je pomalejší než bakterií oxidujících železo. 

Mezi známé manganaté bakterie patří například Clenothrix fusca i magnifera a 

Cladothrix dichtoma. 

  [1] 

Odželezování a odmanganování v horninovém prostředí 

  

 Lze provádět tím způsobem, že se část jímané podzemní vody provzdušní a 

pomocí vrtů vrací zpět do zvodnělé vrstvy, kde probíhá oxidace a separace sraženin 

v původním horninovém prostředí. [22] 

 

Kontaktní odželezování a odmanganování 

 

 Se provádí filtrací vody přes písek preparovaný MnO2, jehož katalytického 

účinku se využívá k rychlé oxidaci Mn2+ vzdušným kyslíkem. U vod s obsahem Fe > 

3 mg / l by docházelo k rychlému zanášení filtru hydroxidem železitým a je proto lepší 

pracovat ve dvou stupních. S prvním pro odželeznění a s druhým pro autokatalytické 

odmanganování. [22] 

 

Alkalické čiření 

 

 Představuje účinný způsob odželezňování a odmanganování oxidací 

kyslíkem z vody. Oba procesy probíhají dostatečně rychle díky vysokému pH vody, 

které se při alkalickém čiření upravuje na hodnoty kolem 10 vápnem. [22] 

 

2.3.2.3.7.  Adsorpce 

 

 Adsorpce organických nečistot z vody pomocí aktivního uhlí nebo jiných 

vhodných materiálů (křemelina, perlit) se v technologii vody používá při úpravě vod o 

vysoké koncentraci organických látek. Aktivní uhlí se používá rovněž k dočistění vody 

a odstraňování organického (pesticidy, tenzidy, ropné látky, fenoly) a anorganického 

(těžké kovy) mikroznečistění. Sorpční hmoty na bázi iontoměničů se používají 

především při úpravě napájecí vody v energetice. 
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Principem adsorpce je tvorba dynamické rovnováhy mezi koncentrací 

rozpuštěné látky ( absorbátu ) v kapalné fázi a na povrchu tuhé fáze ( absorbentu ). 

Rovnovážný stav mezi adsorbovaným množstvím ( a ) a koncentrací rozpuštěné 

látky ( cr ) při konstantní teplotě popisuje tzv. adsorpční izoterma. V technologii vody 

se k popisu adsorpčních rovnováh nejčastěji používá Langmuirova izoterma nebo 

následující empirická Freundlichova izoterma: 

  

kde n a K jsou konstanty, které se pro adsorbent ( nebo pro příslušné odstraňované 

znečistění ) stanovují experimentálně. 

 

Vedle vlastností samotného adsorbentu ovlivňuje adsorpci z roztoku i povaha 

adsorbátu a rozpouštědla, pH a teplota. Povaha adsorbátu a rozpouštědla má vliv 

největší, přičemž se zde uplatňuje pravidlo o vzájemné afinitě látek podobné polarity, 

podle něhož se na nepolárním adsorbentu přednostně adsorbují nepolární látky a 

naopak. 

 

Při úpravě vody se z adsorbentů nejvíce používá aktivní uhlí. Připravuje se 

karbonizací březových nebo bukových pilin, uhlí, ořechových skořápek či kostí za 

nepřístupu vzduchu při teplotách pod 600 °C a následnou aktivací v atmosféře CO2, 

CO, vzduchu, vodních par atd. při teplotách 200-1000 °C. Aktivací vzniká 

mikropórovitá struktura s povrchem ~103 m2 / g. 

 

Aplikace aktivního uhlí se obvykle provádí dvěma způsoby:  

 přímým dávkováním práškového aktivního uhlí do vody před první nebo 

druhý separační stupeň (používáno pouze výjimečně v době přechodného 

zhoršení jakosti vody, neboť se takto použité uhlí již nedá regenerovat)  

 filtrací vody přes granulované aktivní uhlí v kolonách (při trvale zhoršené 

jakosti vody). 

  [22] 

2.3.2.3.8.  Iontová výměna 

 

 Typ adsorpce, kdy je adsorbát k adsorbentu poután pomocí sil elektrické 

přitažlivosti, se označuje jako iontová adsorpce. Schopnost vyměňovat ionty má řada 
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anorganických i organických látek, přírodních i umělých. V úpravě vody převládají 

umělé pryskyřice na bázi polymerů. Základ těchto makromolekulárních sloučenin 

tvoří trojrozměrný skelet, na němž jsou umístěny aktivní (výměnné) skupiny. Podle 

znaménka náboje disociované funkční skupiny rozeznáváme dva základní druhy 

měničů iontů (ionexů): 

 katexy – jejichž disociované funkční skupiny mají záporný náboj, a proto 

přitažlivými elektrostatickými silami poutají kationty 

 anexy – jejichž disociované funkční skupiny mají kladný náboj, což umožňuje 

poutat anionty. 

 

Funkční skupiny ionexů se dělí na silně a slabě disociované. Silně disociované 

skupiny jsou plně disociované a tudíž schopné výměny v celém rozsahu pH. Jsou to 

silně kyselé katexy se sulfonovou skupinou – SO3
- a silně bazické anexy typu I s 

kvarterní amonnou skupinou – N(CH3)3
+ nebo typu II se skupinou –

N(CH3)2(CH2CH2OH)+. 

 

Slabě disociované skupiny jsou disociovány v závislosti na pH. Slabě kyselé 

katexy mají karboxylovou funkční skupinu – COOH, která je disociovaná pouze při 

pH > pK, to je při pH > 4 a u některých typů dokonce až při pH > 6. Slabě bazické 

anexy s funkčními skupinami tvořenými primární, sekundární či terciální aminovou 

skupinou ( – NH2, = NH, ≡ N ) disociují až vázáním vodíkového protonu při hodnotě 

pH < ( 14 – pK ). Podle druhu skeletu a typu funkční skupiny probíhá jejich disociace 

při hodnotách pH < 5, u některých typů již při pH < 7. 

 

Proces iontové výměny se převážně uskutečňuje dynamickým způsobem v 

kolonách, jejichž konstrukce je podobná tlakovým pískovým filtrům. Náplň tvoří 

ionexy ve formě drobných kuliček o velikosti 0,3 až 1,5 mm. Pracovní cyklus ionexu 

se skládá ze čtyř operací, které se cyklicky opakují: 

 sorpční fáze – kdy dochází k vlastní iontové výměně. Ionty se zachycují 

v chromatografických vrstvách, tj. nejsilněji poutané se zachycují přednostně a 

tvoří horní vrstvy. Tím se výměnná zóna ( tj. výška vrstvy, na které klesne 

koncentrace zachycovaných iontů z původní hodnoty na nulu ) posunuje dolů. 

Sorpční fáze končí průnikem nežádoucích iontů do filtrátu. Sorpční schopnost 

ionexu se vyjadřuje užitkovou kapacitou ( mol / l )  
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 praní – má za účel nakypření stlačené vrstvy ionexu. Provádí se obdobně jako 

u pískových filtrů 

 regenerace – při regeneraci probíhá eluce zachycených iontů a současně 

převedení ionexu do pracovní formy. Změna směru průběhu výměnných 

reakcí se dosahuje přebytkem regeneračního činidla. Regenerace se provádí 

roztokem kyseliny u katexů a hydroxidů u anexů. Pro silně kyselé katexy 

pracující v Na cyklu ( např. pro odstraňování Ca a Mg v kotelní vodě ) se 

k regeneraci používá roztok NaCl. Podle technického provedení rozeznáváme 

regeneraci souproudnou, protiproudnou a externí 

 vymývání – odstraňuje zbytky regeneračního činidla 

 

Ve vodárenství se ionexů používá výjimečně (např. katexy při odstraňování 

anorganického mikroznečištění těžkých kovů, anexy při snižování obsahu dusičnanů 

dodatečnou úpravou vody v domácnostech). Ve velkém rozsahu se jich však využívá 

k odstraňování Ca a Mg ( tzv. změkčování ), deionizaci a demineralizaci vody při 

přípravě napájecích vod parních kotlů a ve speciálních průmyslových odvětvích. 

  [22] 

 

 

Obr.č.15 Schéma ionexové filtru [25] 
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2.3.2.3.9. Speciální postupy úpravy vody 

 

 Všechny metody na odsolování vody, tj. získávání čisté vody z vod mořských 

se dají rozdělit do dvou kategorií : 

 metody transportující z roztoku produkt ( vodu )  - tyto metody jsou 

výhodnější při vyšších koncentrací solí a v přítomnosti znečištění neiontové 

povahy. Jejich nevýhodou je často vyšší energetická náročnost. 

 prostá destilace 

 vícestupňová destilace 

 komprese par 

 vymrazování  

 reverzní osmóza 

 metody transportující z roztoku příměsi ( soli a ostatní znečišťující látky ) 

 dialýza 

 elektrodialýza 

 iontová výměna          [22] 

 

Vymrazování 

  

 Získávání čisté vody vymrazováním ze slaného roztoku využívá toho, že při 

pozvolném ochlazování vymrzají krystaly čisté vody a sůl zůstává v roztoku. Z 

hlediska energetického je tento proces výhodnější než destilace, protože skupenské 

teplo tání je jen ~ 15 % skupenského tepla vypařování. Je však obtížné dokonale 

oddělit krystaly čistého ledu od zbývajícího solného roztoku, což je jeden z hlavních 

důvodů proč se tato metoda komerčně nevyužívá k výrobě vody. Vymrazování je 

však důležitou laboratorní technikou ( lyofilizace ), používanou pro odstraňování vody 

ze vzorků. Produktem jsou původně rozpuštěné soli, suspenze, či organické látky. 

  [22]   

Reverzní osmóza  

 

 Metoda reverzní osmózy je založena na transportu vody ze solného roztoku 

přes polopropustnou membránu. Princip reverzní osmózy je jednoduchý. Když je 

v nádobě opatřené membránou propustnou pro vodu (ale ne pro sůl) v jedné části 
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čistá voda a v druhé části slaná voda, proudí voda přes membránu do slaného 

roztoku. Je to dáno snahou po vyrovnání koncentrace vody na obou stranách 

membrány. V čisté vodě je na jednotku objemu více molekul vody než v solném 

roztoku a proto je vyšší četnost přechodu molekul vody do roztoku soli. Jak voda 

přechází přes membránu, hladina čisté vody klesá a vzrůstá hladina slané vody. 

V rovnováze se hydrostatický tlak daný rozdílem výšek hladin v ramenech nádoby ( a 

hustot ) rovná osmotickému tlaku. V tuto chvíli prochází přes membránu stejné 

množství vody oběma směry. Jestliže je tlak na roztok soli vyšší než osmotický tlak ( 

pro mořskou vodu je to ~ 3 MPa) , proces se obrátí a voda proudí zpět do části s 

čistou vodou ( reverzní osmóza ). [22]   

 

Obr.č.16 Princip reverzní osmózy, ( A ) osmotický tok, ( B ) osmotická rovnováha,      

( C ) reverzní osmóza [22]   

 

Ultrafiltrace 

 

 Jedná se o metodu dělení nebo zahušťování koloidních roztoků na základě 

velikosti molekul koloidních částic pomocí polopropustných membrán o potřebné 

velikosti pórů. Voda, pravé roztoky a koloidní částice menší než mikropóry 

membránou procházejí, větší koloidy a suspenze se zadržují. Hnací silou je tlak. 

Ultrafiltrace je proto proces podobný reverzní osmóze, používají se však poréznější 

membrány a nižší provozní tlaky (0,1-0,2 MPa), což je dáno nízkým osmotickým 

tlakem vysokomolekulárních látek. [22]   
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Dialýza a elektrodialýza  

 

 Při dialýze se oddělují složky pravých či koloidních roztoků na základě 

velikosti molekul. Prostor roztoku a čistého rozpouštědla je oddělen polopropustnou 

membránou o určité velikosti pórů. Do čistého rozpouštědla přechází pouze molekuly 

menší než jsou rozměry mikropórů membrány, hnací silou procesu je podobně jako u 

osmózy snaha po vyrovnání koncentrací jednotlivých složek roztoku na obou 

stranách membrány. Dialýza se používá v laboratorních a průmyslových operacích, 

zejména k oddělování koloidních látek od pravých roztoků. 

 

Při elektrodialýze je průchod iontů membránou urychlován elektrickým polem. 

Rychlost odstraňování iontů ze solného roztoku v elektrickém poli pak závisí nejen na 

koncentračním spádu, ale též velikosti a znaménku jejich náboje. 

  [22]   

 

Obr.č.17 Schéma elektrodializačních komůrek s roztokem NaCl. ( A ) směr pohybu 

iontů při zapojení proudu. ( B ) konečná fáze [26]   

Vysvětlivky k Obr.č.17 A = aminopermeabilní membrána, C = kationpermeabilní 

membrána 
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2.3.2.3.10.  Hygienické zabezpečení vody 

  

 Účelem desinfekce je hygienické zabezpečení pitné vody, tzn. především 

usmrcení choroboplodných zárodků  ( bakterie, viry ) a také prevence před jejich 

výskytem v pitné vodě. 

  

Dezinfekce vody bývá obvykle posledním krokem při úpravě vody a má 

zásadní vliv na její kvalitu. Dezinfekci lze považovat za součást dopravy vody.  

 

Ve vodárenství mohou být používány chemické nebo fyzikální postupy za 

nasazení následujících dezinfekčních činidel : 

 na bázi chlóru 

 plynný chlór Cl2 

 oxid chloričitý ( chlordioxid ) ClO2 

 chlornan sodný NaClO 

 chlorové vápno ( jednorázové studny ) 

 chloramin 

 bezchlórových 

 ozón O3 

 UV záření 

 oligodynamické účinky kovů 

  [27]   

 Použití některých dezinfekčních činidel s sebou však přináší i nežádoucí 

efekty – tvorbu vedlejších produktů, které jsou v pitné vodě nežádoucí. Vznik těchto 

vedlejších produktů ovlivňuje přítomnost tzv. prekursorů ( huminové látky, řasy, 

amoniak, atd. ) v upravované vodě, dávka desinfekčního činidla, pH a teplota vody. 

Nejznámější skupinu vedlejších produktů desinfekce vody představují 

trihalogenmethany ( chloroform ). Výskyt většiny vedlejších produktů dezinfekce 

v pitné vodě je spojen s použitím chlóru a jeho sloučenin. [27]   
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Plynný chlór Cl2 

 

 Chlór je při úpravě vody používán zejména pro své silně dezinfekční a 

oxidační účinky. Celosvětově je jako desinfekční činidlo nejčastěji používán chlór a 

jeho sloučeniny. Používá se také pro předpravu ( podzemních vod ) jako velmi silné 

oxidovadlo. Chlór je žlutozelený, dráždivý plyn, jeho hustota je 2,5x vyšší než hustota 

vzduchu. Rozpustnost chlóru ve vodě je závislá na teplotě. 

 

teplota [°C]  10 20 30 

rozpustnost [g/l]  9,65 7,3 5,8 

Tab.č.4 Rozpustnost chlóru [27]   

 

 Plynný chlór reaguje s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkové ( HCl ) a 

kyseliny chlorné ( HClO ): 

Cl2 + H2O = HCl + HClO 

2 HClO  →  2 HCl + O2  

 

 Tato reakce je ukončena během několika sekund. Podíl obsahu jednotlivých 

forem chlóru ve vodě je závislý na jejím pH. Kyselina chlorná je nestála a uvolňuje 

kyslík, který napadá protoplazmu bakteriálních buněk a způsobuje jejich destrukci. 

 

 Při použití chlóru k desinfekci, mohou v závislosti na obsahu některých látek    

( prekurzorů ) vznikat vedlejší produkty desinfekce ( trihalogenmethany, chlorfenoly, 

anorganické chloraminy ). Hlavními prekurzory trihalogenmethanů jsou přirozené 

makromelokulární organické látky přítomné především v povrchových vodách. Jedná 

se hlavně o huminové látky, ale také řasy a jejich metabolické produkty. Reakcí 

chlóru s amonnými ionty přítomnými ve vodě vznikají anorganické chloraminy : 

monochloramin ( NH2Cl ) a dichloramin ( NHCl2 ). Trichloramin může vznikat až při 

poměrně vysokých dávkách chlóru a velmi nízkém pH. 

 

 Chlór je dodáván v lahvích 30 – 60 kg kapalného chlóru nebo kontejnerech     

( 500 – 600 kg ). Z 1 kg stlačeného kapalného chlóru se vyrobí 31 l plynného chlóru. 

Do vody je chlór dávkován chlorátory, kde se plynný chlór přivádí do uzavřené 

nádrže spolu s ředící vodou, v níž se rozpustí. Zde vzniklá chlórová voda je 
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dávkována do upravované vody. Dávkování má být prováděno v režimu podtlakovém 

( méně nebezpečné – chlór neuniká do ovzduší ) nebo tlakovém. 

 

 Množství chlóru potřebného k desinfekci závisí na vlastnostech vody ( teplota, 

pH, CHSKMn, obsah organických látek, stupeň biologického oživení ). Doba kontaktu 

vody s volným chlórem má být před použitím pitné vody nejméně dvě hodiny. 

Přibližná dávka chlóru do podzemní vody je 0,1 – 0,3 mg / l, do povrchové vody pak 

1 – 3 mg / l. Dávkováním Cl2 je snižováno pH vody. Chlorování v provoze řídíme tak, 

aby koncentrace volného chlóru v nejvzdálenějším místě sítě byla v mezích 0,05 – 

0,3 mg / l. Při velkém obsahu amonných iontů ve vodě se provádí chlorování do bodu 

zlomu. 

 

 Některé povrchové vody vyžadují při úpravě velké dávky chlóru, jehož 

přebytek se odstraňuje tzv. dechlorací. Provádí se mechanickým provzdušněním 

vody nebo chemicky – redukčně působícími látkami ( thiosiřičitan sodný, oxid siřičitý, 

siřičitan sodný, aktivní uhlí ). 

 

 Jako desinfekční činidlo lze chlór používat pouze v případě, že při desinfekci 

nevzniká větší množství vedlejších produktů. Výhodou při použití chlóru jsou nižší 

provozní náklady na desinfekci, nevýhodou je závislost účinnosti na pH a možný 

vznik nežádoucích produktů. 

  [27] 

Oxid chloričitý ( chlordioxid ) ClO2   

 

 Oxid chloričitý se vyskytuje buď ve formě oranžového ve vodě rozpustného 

plynu, nebo červenohnědé explozivní kapaliny, je nestálý, explozivní a 

z bezpečnostních důvodů se nepřepravuje, proto se připravuje přímo na úpravnách 

vody. 

 

 Oxid chloričitý má silně oxidační a desinfekční účinky, je několikanásobně 

účinnější než plynný chlór, odstraňuje lépe barvu a zápach vody. Desinfekční účinek 

je nezávislý na pH. Za nevýhody lze označit nutnost výroby na místě, vyšší provozní 

náklady, složitější obsluhu a nižší rozpustnost ve vodě než chlór ( avšak lepší než 

ozón ). 
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 Vedlejším produktem při tomto způsobu desinfekce jsou chloritany ( mezní 

hodnota vyhlášky je 0,2 mg / l ). Oxid chloričitý s organickými látkami netvoří 

chlorované deriváty. 

 

 Oxid chloričitý se vyrábí pomocí generátoru reakcí chloritanu sodného NaClO2 

s chlórem ( chlórová metoda ) nebo kyselinou chlorovodíkovou ( nechlórová metoda 

). Vzniklý koncentrovaný roztok oxidu chloričitého je pak dávkován do pitné vody 

dávkovacími čerpadly. Přibližné dávky jsou do podzemních vod 0,3 mg / l a do 

povrchových 0,4 mg / l. 

 

 Oxid chloričitý často nahrazuje v procesech desinfekce plynný chlór, je též 

vhodný i při odželezování ( hubení železitých bakterií ). 

  [27]   

 

Chlornan sodný NaClO 

 

 Chlornan sodný je často používán u malých úpraven vody ( 5 až 10 l / s ), 

z důvodu méně náročných požadavků na obsluhu. Je dodáván jako 15 % - ní vodný 

roztok v PVC barelech po 50 l. Chlornan sodný je asi 7 x méně účinný než plynný 

chlór, potřebuje také delší dobu kontaktu s vodou. Dávkování chlornanu zvyšuje pH 

upravované vody. [27]   

 

Ozón O3 

 

 Ozón je nejsilnější desinfekční ( i oxidační ) činidlo ze všech současně 

používaných. Za normálních podmínek je to nestálý ( rozpadá se na O2 ), 

zapáchající, namodralý plyn, škodlivý pro lidský organismus, z čehož plynou velmi 

přísná opatření pro nakládání. Ozón je vyráběn v ozonizátorech z kyslíku ( vzdušný, 

kapalný nebo generovaný ) a energie podle rovnice : 

3 O2 + 2,89 • 105 J = 2 O3 

 

 Z 1 m3 vzduchu, který obsahuje cca 300 g O2, lze získat 5 – 10 g ozónu. 

Rozpustnost je 3,33 mg / l. Přibližné dávkování do povrchové vody je 0,3 mg/l, do 

podzemní pak 0,15 – 0,2 mg / l. Ozón má vysokou účinnost. Baktericidní účinek má 
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při koncentraci 0,1 – 0,2 mg / l s kontaktní dobou 1 – 2 min, virocidní účinek při 

koncentraci 0,4 mg / l při kontaktu 4 min. Ozón také zlepšuje organoleptické 

vlastnosti vody. 

 

 Míchání vzduchu, který obsahuje ozón a upravované vody se provádí 

v injektorech nebo v tlakových mísičích, které mohou pracovat na různých principech 

( barbotáž, prstencový vodní skok, atd. ). Po smísení je voda zdržována 

v kontaktních nádržích, kde doba zdržení je závislá na teplotě. Při 10°C je to 10 min, 

při 20°C pak 5 min. po použití ozónu je nutné zajistit jeho rozpad – termicky, teplotou 

nad 260°C nebo chemicky aktivním uhlí. 

 Oproti chlóru nevytváří ozón ve vodě zbytkové koncentrace, účinkuje pouze 

v místě dávkování, takže pokud má být voda zajištěna proti možné rekontaminaci, je 

nutné jí dochlórovat. Nevýhodou mohou být vyšší ekonomické náklady ( cca 5x 

dražší než chlór ). Ozón lze používat i při oxidaci. 

    [1]   

Oligodynamické metody dezinfekce vody 

 

 Ionty některých kovů, zejména stříbra a mědi, mají schopnost i v nepatrných 

koncentracích ničit mikroorganizmy. Tento účinek, zvaný oligodynamický, spočívá 

v blokování enzymů vlivem iontů Ag+, příp. Cu2+. Pro dosažení požadovaného účinku 

musí být doba kontaktu s vodou poměrně dlouhá, obvykle alespoň 3 – 6 hodin. 

Uvedený způsob je vhodný pro dezinfekci nepříliš kontaminovaných vod. Podle 

způsobu aplikace oligogodynamického přípravku se rozlišuje : 

 kontaktní katadynace – upravovaná voda se dostává do styku 

s elementárním stříbrem, jemně rozptýleným na velkém povrchu různých 

materiálů ( např. mikrofiltrů ). Koncentrace stříbra, které se rozpustí ve vodě, 

je velice nízká, ale pro oligodynamický účinek dostačující. 

 elektrokatadynace – ionty Ag+ jsou uvolňovány do vody ze stříbrné anody 

elektrolytickým procesem. Při expozici stejnosměrného proudu 1,6 V po dobu 

0,5 až 2 minuty se dosáhne koncentrace Ag 0,05 až 0,5 mg / l, postačující pro 

oligodynamický účinek. Při tomto způsobu dezinfekce je nutno respektovat 

koncentrační limit Ag pro pitnou vodu. 

 oligodynamické přípravky – jedná se o sloučeniny stříbra, ve vodě málo 

rozpustné, jako je chlorid stříbrný AgCl. Jsou vhodné k nárazové dezinfekci 
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malých zdrojů ( studny ). Obchodní název přípravku na bázi AgCl je Sagen. 

Podle zkušeností dostačuje pro desinfekci 1 m3 vody dávka 10 g Sagenu. 

              [24]   

Ultrafialové záření 

 

 Účinek tohoto záření spočívá v působení na disperzní systém protoplazmy 

mikroorganismů, v němž vyvolává změnu struktury, a to vede k jejich usmrcení. 

Zdroje UV záření ( vlnová délka < 350 nm ) bývají rtuťové křemenné lampy, kolem 

nichž v tenké vrstvě ( 150 nm ) proudí voda, která musí být průzračná, neboť zákal 

snižuje prostupnost záření a tím i účinnost. Nejúčinnější je krátkovlnné záření o 

vlnové délce 260 nm. Doba ozařování bývá poměrně krátká, řádově několik minut. 

Metoda se užívá pro malé zdroje. 

 

Výhody metody : 

 do vody nejsou vnášeny cizorodé látky 

 odpadá manipulace s chemikáliemi, včetně kontroly jejich dávkování 

 

Nevýhody metody : 

 účinek dezinfekce není trvalý, v rozvodné síti může dojít k druhotné 

kontaminaci, proto se kombinuje s chlorováním 

 životnost ozařovacích lamp je poměrně krátká ( cca 2 000 hod ) 

 nároky na energii jsou poměrně vysoké, aparát pro výkon 750 l / h má 

příkon 300 W 

 

Zajímavé je zjištění, že dusičnany jsou při dlouhodobějším působení UV 

záření redukovány na toxické dusitany. V praxi však je doba expozice kratší, než 

doba, při níž k tomuto jevu dochází. Velice účinná je kombinace UV záření a ozónu, 

kterou lze rozložit i velice resistentní organické sloučeniny, jako jsou polycyklické 

aromatické bifenyly, chlorované uhlovodíky aj. 

  [24]   
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2.3.2.3.11.  Kalové hospodářství úpraven pitných vod   

 

 Kalové hospodářství úpraven vody zahrnuje problematiku zahušťování, 

odvodnění a likvidaci kalů, které jsou odváděny ze separačních stupňů úpravy. 

Hrubé nečistoty separované na česlích jsou hrubozrnné a mají malý obsah vody. 

Kaly ze zahušťovacích prostorů usazovacích nádrží a čiřičů mají vločkovitý charakter 

a tvoří 70 až 90% veškerých kalů z úpravy vody. Kaly z praní filtrů obsahují velké 

množství vody ( více než 99% ) a jejich struktura je také vločkovitá. Produkované 

množství kalů z úpravny vod je závislé na kvalitě surové vody, zvolené technologii 

úpravy a dávkování chemikálií. Poněvadž obsah vody ve vodárenských kalech se 

pohybuje v rozmezí 94 – 99%, má značný význam proces zahušťování kalů. Účelem 

tohoto procesu je snížení obsahu vody ve vločkách a dosažení co největší možné 

koncentrace suspendovaných látek tak, aby měl plastickou nebo tuhou konzistenci. 

 

Způsoby odvodňování čistírenských kalů se dělí na : 

 zahušťování sedimentací – kalová pole, kalové laguny, zahušťovací nádrže  

 flotace 

 strojní odvodňování 

 prostá filtrace 

 vakuová filtrace 

 filtrace na filtračních lisech  - kalolisech, tlakových pásových filtrech 

 

Pro zlepšení filtračních vlastností vodárenských kalů se kaly většinou musí 

upravovat buď fyzikálními způsoby ( ohřev, vymrazování, ultrazvuk ) nebo 

chemickými způsoby ( přídavkem chemikálií nebo pomocných fakulantů ). 

Vodárenské kaly je také možno uskladňovat například v lomech po ukončení 

činnosti, dolech nebo odkalištích, případně likvidovat výjimečně na ČOV. 

  [16]   
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2.3.2.3.12. Technologické linky používané při úpravě surové vody 

 

Technologické linky používané při úpravě surové podzemní vody 

 

Nejběžnější úpravy : 

 odkyselení 

 odplynění 

 odželezování 

 odmanganování 

 filtrace 

 dezinfekce 

 

 

Obr.č.18 Technologické linky používané pro úpravu surové podzemní vody [28]   

 

A – Odželezňování chlorací    chemické odkyselení      separace kalů na 

pískovém filtru              hygienické zabezpečení chlorací 
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B – Mechanické odplynění          chemické odkyselení s dvoustupňovou separací 

kalu v sedimentační nádrži a na pískovém filtru          hygienické zabezpečení 

chlorací 

C – chemické odkyselení         chemické odželezňování se separací kalu na 

pískovém filtru             odmanganování na pískovém filtru pomocí KMnO4                

hygienické zabezpečení chlorací 

  [28]   

Technologické linky používané při úpravě surové povrchové vody 

 

Nejběžnější úpravy : 

 koagulace 

 filtrace 

 dezinfekce 

 

 

Obr.č.19 Technologické linky používané pro úpravu surové povrchové vody [28] 

 

A – odběr vody z údolní nádrže           jednostupňová koagulace se separací vloček 

na pískovém filtru          hygienické zabezpečení chlorací           dekarbonizace 
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B – odběr z toku       koagulace s dvoustupňovou separací kalu v sedimentační 

nádrži a na pískovém filtru           hygienické zabezpečení chlorací            

rekarbonizace    

C – odběr z toku          s dvoustupňovou separací kalu v čiřiči a na pískovém filtru 

         hygienické zabezpečení chlorací          rekarbonizace 

  [28] 

2.3.3.  Zásobování vodou do spotřebišť  

 

Voda a distribuce pitných vod a odvádění a čištění odpadních vod jsou 

z právního i provozního hlediska nedílnou součástí technické infrastruktury. 

 

Koncepce staveb vodovodů sleduje cíl zabezpečit dodávku kvalitní pitné vody 

co největšímu podílu obyvatel v bytech a v občanské vybavenosti, dále zabezpečit 

potřeby pitné vody pro průmysl a pro zemědělství a podle potřeby i vodu požární. [15]  

 

 Česká republika patří z hlediska zásobování obyvatelstva pitnou vodou k lépe 

vybaveným zemím. I z hlediska jakosti dodávané pitné je situace srovnatelná 

s úrovní nejvyspělejších evropských států. Větší rozdíl je v čištění odpadních vod. 

Zatímco ve většině zemí EU se míra napojení na ČOV blíží 100% ( vykazováno jako 

dostupnost napojení a nikoliv skutečně napojení obyvatelé ) v přistupujících zemích 

napojení nepřekračuje 70 – 80%. Česká republika dosáhla v roce 2006 80% 

skutečně napojených obyvatel na kanalizaci a 73,6% obyvatel je skutečně napojeno 

na kanalizaci s čistírnou. V růstu výstavby ČOV v období od roku 1990 patříme mezi 

nejúspěšnější. [29] 

 

 Stav vodohospodářské infrastruktury a rozsah provozování charakterizuje 

několik základních údajů za rok 2010 : 

 z celkového počtu 6 254 obcí je vodovod pro veřejnou potřebu 

vybudován v 5 100 obcích a kanalizace pro veřejnou potřebu je 

vybudována ve 4 579 obcích, z toho 1 035 skupinových.  

 v roce 2010 bylo v České republice zásobováno z vodovodu 9,78 mil 

obyvatel, tj. 93,1 % z celkového počtu obyvatel v ČR. Ve všech 

vodovodech bylo vyrobeno celkem 641,8 mil.m3 pitné vody. Za úplatu 
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bylo dodáno (fakturováno) 492,5 mil.m3 pitné vody, z toho pro 

domácnosti 319,6 mil.m3 pitné vody. Ztráty pitné vody dosáhly 143,8 mil. 

m3, tj. 19,7% z vody určené k realizaci. Oproti rokům 2004 a 2005 opět 

vzrostl podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů 

celorepublikově 2% na 93,6. Délka vodovodní sítě je 73 448 km.[29] [30] 

 

Dlouhodobý trend poklesu spotřeby vody byl patrný i v roce 2006, i když 

výsledný pokles vody vyrobené určené k realizaci o 19 mil.m3 oproti roku 2005 nebyl 

tak výrazný jako v předešlých letech. Podíl vody nefakturované na vodě vyrobené se 

snížil minimálně. Na rozdíl od předešlého roku byl zaznamenán i pokles vody 

fakturované na vodě vyrobené na 75,5 mil. m3, přestože podíl vody fakturované 

v zemědělství a průmyslu se zvýšil zhruba o 10%. Specifická spotřeba z vody 

vyrobené proti roku 2005 poklesla o 2 litry na osobu a den, stejně jako specifická 

spotřeba z vody fakturované. [29] 
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           Obr.č.20 Schéma hospodaření s pitnou vodou [32] 

  

Pod pojmem vodovod rozumíme soubor staveb a zařízení zahrnující 

vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr 

povrchové a podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Rozmanitost vodovodu je 

dána následující nezbytnou skladbou objektů : 
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 vodní zdroj ( voda povrchová nebo podzemní ) 

 jímací objekt povrchové vody ( tekoucí nebo stojaté ) nebo podzemní         

( vertikální, horizontální nebo kombinované jímadlo ) 

 čerpací stanice ( jednostupňové, dvou, příp. vícestupňové čerpání ) 

 úpravna vody 

 přiváděcí ( gravitační nebo výtlačný ) řad ( řad do hlavního objektu – do 

úpravny, čerpací stanice, vodojemu ) 

 vodojem 

 zásobní řad ( obvykle řad z vodojemu do rozvodné sítě ) 

 rozvodná vodovodní síť s nezbytným objektovým vybavením a 

provozním zařízením 

  [31] 

 

Obr.č.21 Půdorysné schéma vodovodní sítě [41] 

 

Vodovody je možno rozdělit podle : 

 rozsahu zásobení ( počtu spotřebišť a rozsahu zásobovaných územních 

celků ) 

 vodovod místní 

 vodovod skupinový 

 vodovod oblastní 
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 podle vzájemného výškového umístění vodního zdroje a spotřebiště na 

 vodovod gravitační 

 vodovod výtlačný 

 dle uspořádání rozvodných sítí 

 vodovodní soustava větevná 

 vodovodní soustava okruhová 

 vodovodní soustava kombinovaná 

 podle účelu 

 vodovody s převažující funkcí hromadného zásobování pitnou vodou 

 vodovody průmyslové 

 vodovody požární 

              [31] 

2.3.3.1. Potřeba vody 

 

Potřeba vody je hlavním údajem pro navrhování a posuzování každého 

vodovodu. Zejména při projektování nových vodovodů a při rozšiřování stávajících 

vodárenských objektů a zařízení je třeba stanovit potřebu vody. Potřebu vody je 

nutno stanovit nejen pro stávající stav zásobované oblasti, ale hlavně pro stav 

budoucí. Na začátku 90. let 20.století se specifická potřeba vody vypočtená ze 

skutečně fakturované vody pro obyvatelstvo pohybovala mezi 160 – 200 litry na 

osobu za den. Po přechodu na tržní ekonomiku a zvýšení ceny pitné vody tato 

specifická potřeba trvale klesá a v současné době se pohybuje mezi 80 – 130 litry na 

osobu za den. [29]  

 

Celkovou potřebu vody pro zásobovanou oblast rozdělujeme podle druhu 

odběru na tyto základní skupiny : 

 voda pro obytné pásmové obce, která se dále člení na 

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

pití, vaření, mytí, koupání apod. 

 vodu pro vybavenost obce, tj. vodu pro údržbu obce ( kropení 

komunikací, hřišť apod. ) a pro veřejné a ostatní zařízení obce ( 

školství, kulturu, zdravotnictví, tělovýchovu, obchod, administrativu 

apod. ) 
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 voda pro zemědělství, do které patří 

 voda pro pracovníky v zemědělských provozech 

 voda pro provoz v zemědělských farmách 

 voda pro hospodářská zvířata 

 voda pro průmysl, zahrnující 

 vodu pro osazenstvo průmyslových podniků 

 vodu pro provozní a technologické účely 

 voda pro požární účely, která se používá pro hašení požárů 

  [29] 

2.3.3.1.1. Výpočet potřeby vody 

 

Výpočet potřeby vody není dnes právními ani jinými předpisy podrobněji 

stanoven. Lze přihlédnout k příloze č.12 vyhlášky č.428 / 2001 Sb. kterou se provádí 

zákon č. 274 / 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Tato směrná čísla slouží ke 

stanovení množství odebrané vody, není – li u odběratele osazen vodoměr. Výpočet 

potřeby vody se provádí pro budoucí stav a to asi za 30 let od prováděného výpočtu. 

Potřeba vody se vyčíslí především podle zpracovaných územních plánů u nově 

budovaných lokalit. U obcí nebo jejich částí, které nemají veřejný vodovod, 

vycházíme z počtu obyvatel a charakteru zástavby. Dále se individuálně kalkuluje 

občanská vybavenost. [29] 

 

V roce 1995 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR metodický pokyn pro výpočet 

potřeb vody jako podkladu při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a 

posuzování vydatnosti vodních zdrojů. V metodice jsou rozlišeny dva způsoby 

výpočtu potřeby vody : 

 pro spotřebiště s vodovodem 

 Varianta A – vhodná pro jednotlivá spotřebiště, vysoké nároky na 

podklady 

 Varianta B – vhodná pro více spotřebišť zásobovaných ze skupinového 

vodovodu, střední nároky na podklady 

 Varianta C – vhodná pro větší oblasti ( velké skupinové vodovody, 

vodárenské soustavy, okresy, regiony ), minimální nároky na podklady 

 pro spotřebiště bez vodovodu 
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 varianta D – vhodná pro přípravnou a projektovou dokumentaci, 

vyžaduje zpracovaný situativní návrh vodovodní sítě 

 varianta E – vhodná pro koncepční úvahy zejména při posuzování 

zdrojových možností, minimální nároky na podklady 

  [33] 

V postupech stanovení potřeb vody jsou používány tři metody a jejich 

kombinace : 

 metoda trendová ( pro spotřebiště již zásobované z vodovodu ) – vychází 

se z dosažené skutečnosti a další vývoj je modelován tak, aby se hodnoty 

hlavních ukazatelů postupně přibližovaly k zobecněným hodnotám v ČR. 

 metoda normativní ( pro menší spotřebiště dosud nezásobené 

z vodovodu ) – při stanovení příslušných normativů se vychází ze 

zhodnocení vývoje v posledních letech 

 metoda jednotkového úniku nefakturované vody ( jako objektivní 

metoda pro stanovení výše nefakturované vody ) – podstatou je vyčíslení 

jednotkového úniku nefakturované vody, vztaženého na 1 km přepočtené 

délky vodovodní sítě ( přívodní řady, rozvodná síť a přípojky ) a prognóza 

jeho postupného snižování 

  [33] 

Výpočet výhledové potřeby vody pro spotřebiště s vodovodem – Varianta A 

 

QpT = FDMT + FVOT + FOOT + VVOT + VNFT   [ l / s] 

 

FDMT – voda fakturovaná celkem, která zahrnuje veškerou potřebu vody pro 

obyvatelstvo, tj. pro domácnosti, drobné živnosti, malé podnikatele a přiměřenou 

individuálně nekalkulovanou občanskou vybavenost 

FVOT – výhledová potřeba současných významných odběratelů 

FOOT – výhledové potřeby pro všechny ostatní odběratele 

VVOT – potřeba vody pro významné výhledové ostatní odběratele 

VNFT – voda nefakturovaná  

  [34] 

 Tento metodický pokyn doporučuje uvažovat v dlouhodobém výhledu ( 5 – 20 

let ) se specifickou potřebou vody v rozmezí 150 – 200 l. os. den-1. Z dnešního 
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pohledu jsou to čísla ještě značně vysoká. Doporučuje se počítat s potřebou 130 

l.os.den-1. [29] 

 

 Norma ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

(2003) stanovuje potřebu požární vody Qpož podle druhu objektů a jejich plochy 

požárního úseku S. Uvádí nejmenší jmenovitou světlost DN potrubí vodovodní sítě 

připojující hydrant a k tomu dvě hodnoty Qpož: odběr z hydrantu při doporučené 

průtočné rychlosti 0,8 m/s a odběr z hydrantu s požárním čerpadlem při rychlosti 

průtoku v potrubí 1,5 m/s. Např : 

 rodinné domy do 200 m2 zastavěné plochy S a pro nevýrobní objekty S ≤ 

120 m2 je nejmenší dimenze potrubí DN 80 při Qpož = 4 l / s a 7,5 l / s 

 nevýrobní objekty 120 m2 > S ≤ 1000 m2, a pro výrobní objekty a sklady S 

≤ 500 m2 je min. DN 100 při Qpož = 6 l / s a 12 l / s. 

 nevýrobní objekty 1000 m2 > S ≤ 2000 m2 a pro výrobní objekty a sklady  

500 m2 > S ≤ 1500 m2 je min. DN 125 při Qpož= 9,5 l / s a 18 l / s. 

  [15] 

 Kromě uvedených druhů potřeb vody je třeba se ještě zmínit o potřebě vody 

pro provoz vodárenských zařízení o ztrátách vody. Ve vodárenských provozech se 

uvažuje potřeba vody v provozu úpraven ( hlavně na praní filtrů ) v množství 2 – 5 % 

upravované vody. Potřeba vody v ostatních provozech je zanedbatelná kromě 

potřeby vody pro proplachování potrubí a hydrantů. Ztráty vody v potrubí vznikají 

jednak při poruchách potrubí, jednak jsou způsobeny netěsnostmi vodovodních 

potrubí a domovních vodovodů ( instalací ). Jsou poměrně značné a odhadují se 

v průměru na 20 až 30 % dodávané vody. [29] 

 

2.3.3.1.2. Nerovnoměrnost potřeby vody 

 

Velikost odběru vody a tedy i potřeby vody nejsou hodnotami konstantními. 

Mění se v průběhu času ale i změnou klimatických podmínek, místních podmínek i 

hospodářské činnosti. Nerovnoměrnost odběru vody se může sledovat v různých 

časových obdobích, přičemž každé z nich má svůj účel a smysl. Rozdíly mezi 

odběrem v v jednotlivých letech jsou podkladem pro úvahy o výhledové potřebě vody 

pro sledované spotřebiště. Rozdíly v jednotlivých měsících a dnech jsou podkladem 
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pro stanovení požadované vydatnosti vodních zdrojů, přiváděcích kapacit a úpraven 

vody na maximální denní potřebu vody. Rozdíly v jednotlivých hodinách dne 

s maximální denní potřebou vody, popř. i v kratších časových intervalech, jsou 

podkladem pro výpočet nutného akumulačního prostoru vodojemu a pro 

dimenzování rozvodné a zásobovací vodovodní sítě ( na maximální hodinovou 

potřebu vody ). [29] 

 

Graf č. 1 Maximální průběhy spotřeby studené vody v bytových domech   

    během týdne                          [35] 

 

Ve vodárenství rozeznáváme tyto nerovnoměrnosti odběru a potřeby vody : 

 denní nerovnoměrnost – rozdíl v potřebě a odběru vody v jednotlivých dnech 

během roku 

 hodinová nerovnoměrnost – rozdíly v potřebě a odběru vody v jednotlivých 

hodinách jednoho dne 

  [29] 

 U odběru vody pro obyvatelstvo včetně vybavenosti závisí denní 

nerovnoměrnost na velikosti zásobované oblasti, na ročním období, na klimatických 

podmínkách a na místních podmínkách ( snížení odběru vody ve větších městech ve 

volných dnech ). Hodinová nerovnoměrnost je způsobena způsobem života obyvatel 

ve sledované zásobované lokalitě. Průběh hodinové nerovnoměrnosti se může dosti 

značně lišit v jednotlivých lokalitách v závislosti na místních podmínkách ( rozsah a 
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druh zaměstnanosti, skladba obyvatel, rozsah vybavenosti apod. ). V posledních 

letech se projevuje i vliv sledování televizních programů, po jejichž skončení nastává 

tzv. televizní špička odběru vody způsobená současným použitím hygienických 

zařízení v domácnostech, jejichž příslušníci sledovali televizní pořad. Obdobně 

dochází v posledních letech ke špičkovému odběru vody ve větších městech a 

sídlištích v neděli večer po návratu obyvatel z pobytu mimo trvalé bydliště, které se 

také soustřeďuje do krátké doby. [29] 

 

 Tyto odběry kladou velké nároky na provoz vodárenských zařízení, především 

vodojemů a zásobovacích sítí. Vzhledem k tomu hovoříme o maximální hodinové 

potřebě vody Qh, na kterou bývají zásobní řady ve spotřebišti. Průběh hodinových 

potřeb je významný pro stanovení užitného objemu vodojemu, pro dimenzování 

čerpacích zařízení, dodávajících vodu přímo do spotřebiště ( hydroforové čerpací 

stanice, čerpací stanice podle přetlaku nebo průtoku v síti ). [29] 

 

Vedle hodnoty Qh, je též určující hodnota Qm – maximální denní potřeba vody. 

Jedná se o průměrnou denní potřebu vody násobenou součinitelem denní 

nerovnoměrnosti kd. Na tuto hodnotu bývají dimenzovány přívodní řady z úpravny 

vody do vodojemu, dále zařízení na odběr vody ze zdrojů a kapacita úpravny vody.    

              [29] 

 Maximální denní potřeba vody pro obytné pásmo obce se vypočte podle 

vzorce :   Qm = Qp . kd  [ m
3 / den ] 

Qm – maximální denní potřeba vody 

Qp – průměrná denní potřeba vody. Stanovuje se ze specifické potřeby vody a počtu 

příslušných jednotek 

kd – součinitel denní nerovnoměrnosti 

  [29] 

 Pro stanovení maximální denní potřeby vody pro obyvatelstvo se obce 

rozdělují do čtyř kategorií s těmito hodnotami součinitelů denní nerovnoměrnosti : 
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velikost obce 
specifická potřeba 

vody součinitel denní nerovnoměrnosti kd 

do 1 000 obyvatel 20 l/(os.d.) 1,5 

1 000 - 1 500 obyvatel 30 l/(os.d.) 1,4 

5 000 - 20 000 obyvatel 70 l/(os.d.) 1,35 

20 000 - 100 000 obyvatel 125 l/(os.d.) 1,25 

Tab.č.5 Součinitel denní nerovnoměrnosti [29] 

 

 Pro lokality nad 100 000 tis. obyvatel a velkých vodárenských soustav se 

uvažuje s koeficientem kd 1,20. [29] 

 

 Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo se vypočte podle vzorce 

:      [m3 / den] 

Qh – maximální hodinová potřeba vody 

kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

  [29] 

 Pro výpočet maximální hodinové potřeby vody Qh pro obyvatelstvo a 

živočišnou výrobu se hodnoty maximální denní potřeby vody vynásobí součinitelem 

hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8. U spotřebišť vysloveně sídlištního charakteru je 

možno tento součinitel zvýšit až na kh = 2,3. Jestliže průběh potřeby vody pro 

zemědělskou výrobu je znám a neodpovídá průběhu potřeby vody pro obyvatelstvo, 

vypočte se maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo a živočišnou výrobu 

samostatně. Maximální hodinová potřeba vody pro pracovníky v průmyslu se uvažuje 

ve výši 50 % z hodnoty vypočítané pro příslušnou směnu po dobu 1 hodiny na konci 

směny anebo lépe podle skutečnosti. Celková maximální hodinová potřeba vody je 

maximální hodnota výsledného průběhu hodinové potřeby vody, která se získá jako 

součet průběhu hodinových potřeb vody pro obyvatelstvo, zemědělství a průmysl. 

Skutečný průběh hodinové potřeby vody a jeho kolísání jsou závislé na charakteru 

obce a na způsobu života obyvatel. [29]  
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2.3.3.1.3. Základní terminologie v problematice potřeby a spotřeby vod 

 

 spotřeba vody – množství vody skutečně odebrané z vodovodního zařízení 

za určité časové období 

 potřeba vody – množství vody udávané za časovou jednotku potřebné ve 

zdroji pro zajištění dodávky vody pro odběratele, stanovuje se většinou 

výpočtem, návrhová hodnota pro návrh jednotlivých částí ( prvků ) 

distribučního systému 

 specifická potřeba vody – množství vody za jednotku času připadající na 

jednoho obyvatele nebo na jednotku charakterizující určitý výrobní nebo 

nevýrobní proces 

 potřeba požární vody – množství vody pro požární účely za časovou 

jednotku, jehož odběr má být zajištěn z vodovodního potrubí 

 průměrná denní potřeba vody Qp – výpočtová hodnota množství vody za 

den stanovena ze specifické potřeby vody násobením počtem příslušných 

jednotek 

 maximální denní potřeby vody Qm – průměrná denní potřeba vody 

násobená součinitelem denní nerovnoměrnosti kd. Potřeba vody kolísá 

v průběhu roku i týdnů, hodnoty kd závisí na velikosti a charakteru spotřebiště 

 maximální hodinová potřeba vody Qh – největší potřeba vody po dobu 

jedné hodiny ve dnech s maximální denní potřebou. Stanoví se z maximální 

denní potřeby vody násobením součinitelem hodinové nerovnoměrnosti kh 

 odběr vody – je množství vody odebírané jednotlivými odběrateli z vodovodu 

za jednotku času 

 nerovnoměrnost potřeby vody – kolísání odebíraného množství vody ve 

spotřebišti za časovou jednotku ve sledovaném období 

 součinitel nerovnoměrnosti – poměr mezi maximální a průměrnou potřebou 

vody za časovou jednotku ve sledovaném období 

 občanská vybavenost – soubor budov, ploch a jiných zařízení, která slouží 

bezprostředně k potřebám obyvatelstva v souvislosti s bydlením ( obchody, 

školy, kina, divadla, apod. ) 

 technická vybavenost – souhrn ploch, objektů a vedení nevýrobního 

charakteru s převládajícím technickým rázem, nezbytných k provozu sídlišť    

( inženýrské sítě, zařízení pro čištění města ) 
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 základní vybavenost obytného území – občanská a technická vybavenost, 

která slouží pouze pro potřebu obyvatel příslušného území, o jehož 

zásobování vodou jde 

   [34] a [29]    

2.3.4.  Základy hydrauliky rozvodných tlakových potrubí 

 

 Účelem výpočtů vodovodů je hydraulicky správné a ekonomicky hospodárné 

dimenzování průměrů potrubí DN [m, mm] pro zajištění požadovaných průtoků a 

tlaků vody v síti v průběhu dne. Výsledkem výpočtu je především posouzení 

vodovodní sítě s ustanovením o nejmenším hydrodynamickém přetlaku v rozvodné 

síti vodovodu v místě napojeni vodovodní přípojky a u hydrantu a dále s ustanovením 

o maximálním přetlaku v nejnižších místech vodovodní sítě. [14] 

 

 Průtok vody ve vodovodních sítích je tlakový. Při navrhování a posuzování 

dimenzí potrubí a vyšetřování tlakových poměrů v rozvodných sítích se vychází 

z předpokladu ustáleného průtokového režimu. Při proudění kapaliny v potrubí 

vznikají tlakové ztráty, které mají původ jednak v tření kapaliny o stěny potrubí a 

jednak v tzv. místních odporech. [31] 

 

Hydraulický výpočet potrubí je založen na aplikaci : 

 průtokové rovnice Q = S . v. Objemový průtok v daném místě lze vyjádřit 

průřezem potrubí S a rychlosti proudění v. 

 rovnice kontinuity ( spojitosti ) Q = S1 . v1 = S2 . v2 = konst. Rovnice 

kontinuity říká, že hmotnostní průtok kapaliny v různých místech téhož 

nerozvětveného potrubí je stejný 

 rovnice Bernoulliho h1+p1 / ρg + v1
2 / 2g = h2+p2 / ρg + v2

2 / 2g  + Z = konst. 

Vyjadřuje zákon zachování energie, kde 

Q – průtok potrubím  ( m3 / s ) 

S – plocha průtočného průřezu potrubí ( m2 ) 

v – střední profilová rychlost ( m / s ) 

h1,h2 – polohové výšky ( m )  

ρ – hustota ( měrná hmotnost ) ( kg / m3 ) 

g – tíhové zrychlení ( m / s ) 
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Z – tlaková ztráta v úseku délky L ( m ) 

 

p1 / ρg , p2 / ρg – přetlakové výšky ( m ) 

v1
2 / 2g, v2

2 / 2g – rychlostní výšky ( m ) 

  [31] 

 Při praktických výpočtech se rychlostní výška zanedbává, protože při 

uvažování rychlosti proudění v potrubí kolem 1 m / s má nepatrnou hodnotu ( cca 5 

cm ). Znamená to tedy, že čára tlakových ztrát se ztotožní s čárou 

hydrodynamického přetlaku ( tlakovou čárou ). [31] 

 

 Poměr I = Z / L . 100 ( % ) nebo I = Z / L . 1000 ( ‰ ), je označován jako sklon 

čáry hydrodynamického přetlaku ( tlakové čáry ) vyjadřovaný nejčastěji v ‰. S touto 

veličinou se pracuje při dimenzování vodovodního potrubí a při určování tlakových 

dynamických poměrů v rozvodných sítích. [31] 

 

2.3.4.1.   Tlakové ztráty 

 

 Při proudění skutečných tekutin vznikají následkem viskozity hydraulické 

odpory, tj. síly, které působí proti pohybu částic tekutiny. Pod pojmem hydraulické 

odpory zahrnujeme při proudění skutečné tekutiny všechny účinky, které způsobují 

rozptyl energie. Rozptýlená ( ztrátová ) energie na hydraulických odporech se projeví 

buď jako tlakový úbytek ( vynucené proudění v potrubí, apod.), nebo úbytkem 

kinetické energie ( výtok z nádob otvory, apod. ), anebo snížením polohové energie   

( proudění v korytech, gravitační potrubí, apod. ). [37]   

 

 Hydraulické odpory se dělí na odpory třecí a místní. Třecí odpory jsou 

charakteristické tím, že závisí na délce potrubí, kanálu, apod. Ztrátový součinitel 

třecího odporu je přímo úměrný délce potrubí L. Místní odpory vznikají v místech, kde 

se mění velikost rychlosti ( změna průtočného průřezu ), směr rychlosti ( zakřivené 

potrubí ), popřípadě velikost i směr rychlosti ( armatury ) a dochází přitom k odtržení 

proudu a vzniku vířivé oblasti. Celkové tlakové ztráty v potrubí jsou dány součtem 

ztrát třením a ztrát místních. [37] 
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Ztráty třením zt 

 

 Mají původ v tření kapaliny o stěny potrubí. Jejich velikost závisí na druhu 

materiálu potrubí ( jeho drsnosti ), délce potrubí, průměru potrubí a průtočném 

množství ( resp. průtočné rychlosti v ). Vypočítají se podle Darcyho – Weissbachovy 

rovnice  

 

kde, 

zt - tlaková ztráta v úseku délky L  

λ - součinitel třecích ztrát 

L - délka úseku potrubí ( m ) 

d - vnitřní průměr potrubí ( m ) 

v - střední průřezová rychlost ( m / s ) 

g - tíhové zrychlení ( m / s2 ) 

 

 Součinitel tření λ se stanoví podle režimu proudění podle různých vzorců – pro 

vodovody je univerzálně použitelný vzorec White – Colebrook 

 

 

 

kde, 

Re – Reynoldsovo číslo se vypočítá Re = v .d / γ 

γ – kinematická viskozita ( m2 / s-1 ) 

k – absolutní drsnost potrubí ( m ) 

  [31] 

 Rychlostní součinitel C, charakterizuje vliv drsnosti stěn potrubí nebo koryta, 

tvar průtočného průřezu a výjimečně i sklon. Pro výpočet ztrát v kvadratické oblasti 

používáme Chézyho rovnici, jejichž úpravou obdržíme rovnici Darcy – 

Weissbachovu. Pro výpočet rychlostního součinitele C byla odvozena řada 

empirických výrazů ( dle Manninga, dle Pavlovského ) 

 

Chézyho rovnice 
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kde, 

L - délka úseku potrubí 

Q - průtok 

R - hydraulický poloměr 

A - průtočný průřez 

O - omočený obvod 

C - rychlostní součinitel   -   např. dle Manninga  

n – drsnostní součinitel 

K - průtokový modul  -  

  [38] 

 V praktických výpočtech se tlakové ztráty třením zjišťují z hodnoty sklonu 

tlakové čáry I [%, ‰] a z délky potrubí L podle známého vztahu : 

 

I = zt / L . 1000  [ ‰ ]  

zt = I . L / 1000 [ m ]  

              [31] 

Hodnota sklonu tlakové čáry I se odečte při dimenzování potrubí 

z dimenzovacích tabulek  nebo nomogramů pro navrhovaný průtok Q a navrženou 

dimenzi DN, spolu s hodnotou střední průřezové rychlosti v, pro zvolený druh 

materiálu potrubí.  [31] 

 

Ztráty místní zm 

 

 Mají původ v místních odporech potrubí vyvolávajícího nadměrnou turbulenci. 

Jsou to zejména náhlé lomy, zúžení nebo rozšíření a různé armatury. Mají praktický 

význam jen u tzv. hydraulicky krátkých potrubí, jako jsou sací potrubí čerpadel, 

násosky, shybky, apod., kde platí l / d ≤1000 ( l je délka potrubí v metrech a d jeho 

světlost v metrech ). U hydraulicky dlouhých potrubí, kde platí l / d > 1000 je možno 

místní ztráty zanedbat, protože jejich hodnota je ve srovnání se ztrátami třením 

nepodstatná. [31]  
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Místní ztráty se vypočítají ze vztahu  

 

 

 

kde, 

v - průřezová rychlost 

ξ - součinitel místní ztráty závislý na druhu a rozměru odporu ( najdeme v tabulkách ) 

  [31] 

 V praktických výpočtech se často ztráty počítají tak, že všechny místní odpory 

se nahradí ekvivalentní délkou přímého potrubí stejného DN a tato délka se přičte ke 

skutečné délce potrubí. V takto ,,prodlouženém,, potrubí se vypočítá ztráta třením dle 

vztahu : zt = I . L / 1000, a ta v sobě již zahrnuje ztráty třením i ztráty místní. Pro 

určení ekvivalentních délek místních ztrát jsou sestrojeny různé nomogramy. [31] 

 

2.3.5.  Navrhování vodovodních sítí 

 

Navrhování vodovodních sítí se řeší hledisky : 

 hydraulickými – podle potřeb řešení průtokových a tlakových poměrů vody 

v síti 

 územně – technickými – s cílem zajistit dodávku vody v potřebném tlaku a 

množství pro určené lokality ( zóny ) podle územního plánu 

 ekonomickými – s cílem zajistit stavbu vodovodu a jeho provoz hospodárným 

způsobem, za hydraulicky a ekonomicky vhodné lze považovat průtokové 

rychlosti vody v potrubí od 1 m / s do 1,5 m / s 

 geomorfologickými – při návrhu vodovodů je nutno zejména respektovat 

výškové a spádové poměry terénu 

 provozními – zajistit dostupnost řadů pro opravy, pro nové odbočky, pro 

vyhledávání poruch vodovodu 

  [15] 
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Zásady navrhování vodovodních sítí dle ČSN 75 5401 

 

1. Vodovodní potrubí veřejného vodovodu se nesmí propojovat s potrubím 

užitkové vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by 

mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému 

2. Doporučená nejmenší šířka ochranného pásma potrubí vodovodu do průměru 

500 mm je 1,5 m na každou stranu, pro potrubí nad 500 mm v šířce 2,5 m na 

každou stranu 

3. V zastavěném území se má vodovodní potrubí ukládat do veřejně přístupných 

prostor při dodržení podmínek prostorového uspořádání sítí podle ČSN 73 

6005. Podzemní sítě koordinovat s místními komunikacemi a navrhovat 

souběžně s osou komunikace. Přednostně ukládat do nezpevněných částí tzv. 

přidruženého prostoru. Po využití předchozí možnosti také do pásů pro pěší    

( chodníků ). Posléze pak do krajů vozovky. K potrubí musí být vždy umožněn 

přístup pro provádění údržby a oprav. 

4.  Vodovodní potrubí se ukládá do vyhrazeného zájmového pásma v prostoru 

za plynovod směrem od zástavby. Při křížení se vodovodní potrubí a potrubí 

vodovodních přípojek ukládá pod kabelová vedení jak silová, tak i sdělovací a 

pod plynová potrubí. Vždy však nad stoky jednotné a splaškové kanalizace. 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu vodovodu s některými 

sítěmi :  

 silovými a sdělovacími kabely – 0,4 m 

 plynovodem – 0,5 m 

 vodovodem a kanalizací – 0,6 m 

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení vodovodu s některými sítěmi : 

 silovými kabely – 0,4 m 

 sdělovacími kabely – 0,2 m 

 plynovodem – 0,15 m 

 kanalizací – 0,10 m 

5. Při souběhu vodovodu a ostatních podzemních sítí s budovami se minimální 

nutná vzdálenost sítě od budov řídí prioritním požadavkem neohrožení 

stability objektů a je ovlivněna založením objektu, jeho technickým stavem a 

geologickými podmínkami 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  94 
 

6. Vodovodní potrubí se navrhuje mimo ochranné pásmo železnice. Se 

souhlasem správního orgánu železnice je možné navrhnout vodovodní potrubí 

ve vzdálenosti nejméně 4 m od osy krajní koleje. 

7. Vodovodní potrubí se navrhuje mimo ochranné pásmo silnice. Podle vyhlášky 

ministerstva dopravy č. 35 / 1984 SB. se určuje ochranné pásmo dálnic a 

rychlostních komunikací 100 m od osy přilehlého jízdního pruhu, u cest I. třídy 

50 m, II. třídy 25 m, III. třídy 20 m a u místních komunikací I. a II. třídy 15 m. 

8. Vodorovná vzdálenost vodovodního potrubí od stromořadí se volí tak, aby 

stromy nepřekážely při pokládce a opravách potrubí a aby nebyly 

poškozovány při této činnosti. 

9. U potrubí z nekovových materiálů nebo z kovových materiálů nevodivě 

spojených je nutné navrhnout kovový vodič spojený s kovovými armaturami a 

navazujícím kovovým potrubím, aby bylo možno následně zjistit polohu 

potrubí v zemi. 

10. Potrubí je nutno staticky posoudit na jeho odolnost proti působení sil 

v podélné ose potrubí, vznikajících od přetlaku vody v potrubí a od tepelných 

změn potrubí. Odbočky, lomy ( oblouky ) a konce potrubí se navrhují opěrné 

bloky, pokud potrubí není odolné proti namáhání v podélném nebo příčném 

směru.  

11. Vodorovná vzdálenost tepelně neizolovaného vodovodního potrubí od zdrojů 

možného ochlazování nebo oteplování má být nejméně 1 m. Krytí 

vodovodního potrubí nemá být větší než o 1 m oproti doporučenému 

nejmenšímu krytí. V zastavěném území má být krytí vodovodního potrubí 

nejvíce 2 m. Větší krytí je možné připustit ve výjimečných případech se 

souhlasem majitele vodovodu. 

12. Nejmenší doporučené krytí potrubí o světlosti  menší než DN 400 je : 

 v hlinitých zeminách – 1,2 m 

 v hlinitopísčitých zeminách – 1,3 m 

 v písčitých zeminách – 1,4 m 

 ve štěrkových a skalnatých zeminách – 1,5 m 

U potrubí DN 400 a větší jmenovité světlosti je možné hodnoty krytí zmenšit o 

0,2 m. Nelze – li dodržet potřebné krytí potrubí je nutno mělčí uložení potrubí 

doložit statickým výpočtem a potrubí chránit nenasákavou tepelnou izolací. 
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13. Vodovodní potrubí do DN 200 se navrhuje v podélném sklonu nejméně 3 ‰, 

od DN 250 až DN 500 ve sklonu nejméně 1 ‰ a potrubí DN 600 a větším ve 

sklonu nejméně 0,05 ‰. Při podélném sklonu větším než 10 ‰ je třeba 

výpočtem doložit stabilitu potrubí proti posunu. 

14. Navrhovaný hydrostatický přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nemá 

převyšovat hodnotu 0,6 MPa a v odůvodněných případech 0,7 MPa. Na tyto 

maximální přetlaky jsou dimenzovány běžné spotřební armatury. Nejmenší 

hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě napojení vodovodní přípojky 

má nýt 0,15 MPa a při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 

MPa. U hydrantů pro odběr požární vody má být přetlak min 0,2 MPa a při 

odběru požární vody > 0,05 MPa.  

15. Uložení vodovodního potrubí na most se navrhuje podle ČSN 73 6201 

Projektování mostních objektů. Návrhem je nutno zajistit ochranu mostu pro 

případ poruchy vodovodního potrubí. 

16. Při převedení vodovodního potrubí pod vodními toky se musí uvažovat i 

budoucí úprava toku. Uložení potrubí se navrhne tak, aby krytí mezi dnem 

toku a vnějším povrchem potrubí ( včetně izolace a chráničky ) bylo vždy 

nejméně :  

 0,5 m u nesplavných toků 

 1,2 m u splavněných toků a u toků, u nichž se uvažuje se splavněním 

17. Křížení vodovodního potrubí s vodními toky samostatným přemístěním se řeší 

individuálně podle místních podmínek. 

18. Na rozvodné síti se navrhují uzávěry : 

 v místech rozvětvení vodovodní sítě tak, aby bylo možné uzavřít úsek 

s poruchou 

 aby bylo možné rozváděcí potrubí uzavřít samostatně v každé ulici 

 na potrubí okruhové vodovodní sítě za a před odbočením přípojky pro 

odběratele, u nichž se nesmí přerušit zásobování vodou ( např. 

nemocnice ) 

 podle potřeby i na odbočkách pro hydranty a výtokové stojany 

 na shybkách splavných toků ( na obou jejich stranách ) 

19. Na nejnižších místech vodovodního systému se umísťují kalníky, na 

nejvyšších vzdušníky. Pro regulaci tlaku ve vodovodní síti se používají 

redukční ventily, pro navýšení přetlaku ATS stanice či čerpací stanice. 
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20. Šachty se navrhují zejména pro vodoměry, průtokoměry, redukční ventily, 

vzdušníky, sekční uzávěry s elektropohonem a čistící tvarovky.  

21. Šachty se doporučují zřizovat : 

 pro umístění uzávěrů DN 500 a větších 

 pro umístění uzávěrů DN 300 a větších v nezastavěném území 

 v uzlech a potrubí, kde je umístěno několik uzávěrů 

 v kontrolních místech měření tlaku a průtoku 

22. Hrdla a příruby nebo i jiné spoje musí být osazené od stěn a dna tak, aby byla 

umožněna montáž a demontáž potrubí a armatur. Rozebíratelné spoje nesmí 

být zabudované do stavební konstrukce šachet. 

23. Hydranty se na vodovodní síti osazují podle místních podmínek. Hydranty je 

možno používat též k odvzdušnění, odkalení a vypouštění vody z potrubí. 

24. Výtokové stojany se navrhují jen výjimečně tam, kde není možné nebo 

hospodárné zřídit vodovodní přípojky k jednotlivým objektům nebo v místech 

s jen občasným odběrem vody. 

  [39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.č.6 Zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru [40] 
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2.3.6.  Rozvodné vodovodní sítě 

 

2.3.6.1. Kategorizace vodovodních řádů 

 

 Vodovodní řady jako tzv. sítě technického vybavení lze třídit podle územní 

působnosti a kapacitního významu v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová vedení 

technického vybavení takto : 

 dálková -  

 1.kategorie, tj. nadřazená ( magistrální – tranzitní – oblastní ). 

Pokud mohou procházet sídelními útvary, nemají zpravidla k obytné 

zóně přímou vazbu 

 místní - 

 2.kategorie, tj. hlavní ( zásobovací – napáječe – sběrače ). Zajišťují 

zásobování nebo zabezpečení zón a sídelních útvarů. Nemají zpravidla 

přímou vazbu na obsluhované objekty, kromě tepelných napáječů a 

stok 

 3. kategorie, tj. vedlejší ( spotřební – rozvodná – uliční ). Zajišťuje 

zásobování nebo zabezpečení zón sídelních útvarů a jejich částí. Mají 

zpravidla přímou vazbu na obsluhované objekty. 

 4.kategorie, tj. podružná ( přípojky ). Zajišťují zásobování a 

zabezpečení obsluhovaných objektů nebo provozních celků. 

  [29] 

 

Obr.č.22 Schéma vedení vodovodních sítí 
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2.3.6.2. Uspořádání rozvodných sítí 

 

 Rozvodnými vodovodními sítěmi rozumíme soustavy vodovodních řadů 2. a 3. 

kategorie ve smyslu ČSN 73 6005 s nezbytným objektovým vybavením, které mají 

přímou prostorovou a funkční vazbu na konkrétné spotřebiště. Podle uspořádání 

vodovodních řadů rozvodné sítě mohou být : 

 větvené – uspořádání řadů je ve tvaru rozvětveného stromu bez 

zaokruhování. Používá se u malých spotřebišť venkovského charakteru, kde 

liniový charakter zástavby nevytváří podmínky pro provozně účelné a 

ekonomicky únosné zaokruhování rozvodných řadů. 

 výhody : minimální investiční náklady, jednoduché navrhování, 

provádění a provozování, jednoznačné průtokové a tlakové poměry. 

 nevýhody : provozně málo spolehlivé – ke konkrétnímu místu odběru 

se voda dostává pouze z jedné strany, velký dopad poruch a 

nárazových odběrů na plynulost zásobení, stagnace vody v koncových 

úsecích 

 okruhové – uspořádání řadů je do uzavřených okruhů. které se vzájemně 

dotýkají ve styčných úsecích a uzlech. Používá se u větších spotřebišť 

s převažujícím plošným charakterem zástavby, u které je technicko – 

ekonomicky a provozně účelné a výhodné zaokruhování rozvodných řadů. 

 výhody : provozně výhodné – voda se ke každému odběrnému místu 

dostává ze dvou stran, takže dopad poruch je možno omezit pouze na 

konkrétní řady nebo jejich úseky. Tlaky v síti jsou vyrovnanější               

(nárazové odběry se eliminují dodávkou vody ze dvou nebo více stran).  

 nevýhody : vyšší pořizovací náklady, složitější navrhování a výpočet 

sítě 

 kombinované – tyto jsou kombinací dvou výše uvedených typů. Kdy 

okruhová síť se doplňuje s větvenou v okrajových částech spotřebiště 

s převažujícím liniovým charakterem zástavby. Má výhody a nevýhody obou 

předchozích typů.  

  [31] 
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Obr.č.23 Schéma situace vodovodní sítě [14] 

 

2.3.7.  Územní působnost vodárenských soustav 

 

Vodovod místní 

 

 Jsou historicky nejstarším typem vodovodů, jejichž vznik se váže ke vzniku a 

rozvoji vyspělých starověkých měst. Lze je charakterizovat jako technicky a provozně 

jednoduchá zařízení zajišťující zásobování jedné obce nebo města z jednoho 

případně i více zdrojů vody. Pokud to podmínky umožňovaly, byly budovány 

přednostně jako gravitační. [31] 

 

Vodovody skupinové 

 

 Začaly se budovat přibližně ve dvacátých letech minulého století jako 

důsledek rozvoje spotřebišť a zvyšování potřeby vody. Jejich charakteristickým 

znakem je společné zásobování několika spotřebišť ( měst a obcí ) z jednoho nebo 

více vodních zdrojů. Voda je zde dopravována gravitačně, ale ve velkém rozsahu i 

čerpáním a kromě zdrojů podzemní vody se využívá upravované vody povrchové. 

Podle technického uspořádání a objektového vybavení je možno skupinové 

vodovody navrhnout : 

 s jedním společným vodojemem – upravená voda je dopravovaná do 

jednoho hlavního vodojemu, který objemově a tlakově ovládá všechna 

spotřebiště.  
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 výhody – úspora investičních nákladů na akumulaci ( jediný vodojem ) 

a jednoduchost provozu 

 nevýhody – vyšší investiční náklady na dlouhé zásobní řady velkých 

světlostí ( nutno navrhnout na hodinovou maximální potřebu ), značná 

rozkolísanost tlaků ( možnost vzniků vodních rázů ) a možné problémy 

s plynulostí zásobování v koncových úsecích skupiny – výhodné je na 

konci skupiny vybudovat vyrovnávající vodojem 

 s několika místními vodojemy – upravovaná voda je dopravována přívodním 

gravitačními nebo výtlačnými řady do místních zásobních vodojemů 

jednotlivých spotřebišť situovaných co nejblíže ke spotřebišti, aby zásobní 

řady byly co nejkratší. Navrhují se též při členitém území s návrhem více 

tlakových pásem. 

 výhody – úspora investičních nákladů na přiváděcí řady menších 

světlostí ( navrhují se na maximální denní potřebu ) a rovnoměrné 

rozdělování vody všem spotřebištím i v období s nedostatkem vody. 

 nevýhody – vysoké investiční náklady na několik vodojemů a 

nákladnější rekonstrukce přiváděcích řadů a vodojemů při vzrůstu 

potřeby vody 

[31] 

 

Obr.č.24 Skupinový vodovod s jedním VDJ   Obr.č.25 Skupinový vodovod s více VDJ 
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Vodovody oblastní 

 

 Jsou to vodovody, u kterých je z jednoho strategického vodního zdroje ( 

zpravidla vodárenské nádrže ), příp. dalších zdrojů zásobováno rozsáhlé území 

zahrnující velké množství spotřebišť, spadajících do několika bývalých okresů nebo 

krajů. Jejích vznik u nás je možno situovat do období po 2.světové válce, kdy 

v souvislosti s hospodářským růstem vznikla potřeba rozšiřování územní působnosti 

vodovodů plošným zásobováním. Vodovody tohoto typu a rozsahu s velkým 

množstvím objektů, dopravou vody na velké vzdálenosti ( běžně desítky km ) a 

složitým systémem řízení se nazývají vodárenskými soustavami [31]. Vodárenské 

soustavy se často klasifikují podle místa dopravy vody na nadřazené a místní [29]. 

 výhody – vyšší zabezpečenost dodávky vody, možnosti převodů vody, 

optimální využitelnost a spolupráce vodních zdrojů a centrální řízení celého 

systému s využitím moderních prostředků sdělovací a výpočetní techniky. 

 nevýhody – vysoké investiční a provozní náklady ( budování rozsáhlých 

investic a doprava vody na velké vzdálenosti ), větší zranitelnost centrálních 

povrchových zdrojů vody, dopady poruch na velké území, větší ztráty vody a 

náročná a dlouhodobá realizace těchto investic. [31] 

 

2.3.8.  Rozdělení vodovodů podle výškového uspořádání 

 

Gravitační vodovod 

 

 Je provozně výhodnou variantou uspořádání vodovodu použitelnou tehdy, 

pokud výškový rozdíl mezi vodním zdrojem a spotřebištěm je dostatečně velký a 

zajistí se v celé rozvodné síti minimální  hydrodynamický přetlak v hodnotě 0,25 MPa 

bez nutnosti čerpání. Při nejpoužívanější variantě vodojem před spotřebištěm je voda 

ze zdroje přiváděna gravitačně do úpravny vody, z úpravny vody přiváděcím řadem 

do vodojemu a z vodojemu zásobním řadem do spotřebiště. Charakteristickým 

znakem gravitačního vodovodu je permanentní ( celodenní ) přítok vody do vodojemu 

bez nutnosti čerpání, což je velmi výhodné z hlediska minimalizace provozních 

nákladů a i z hlediska úspory investičních nákladů na objekt vodojemu. [31] 
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Výtlačný vodovod 

 

 Je provozně méně výhodnou, přesto však nejčastější variantou uspořádání 

vodovodů. Navrhuje se tehdy, pokud vodní zdroj vůči spotřebišti leží níže, ve stejné 

úrovni anebo jen o něco málo výše, takže gravitační doprava vody ze zdroje do 

spotřebiště není možná vůbec nebo možná je, ale nezajistí jeho dostatečné tlakové 

zásobení. Charakteristickým znakem všech výtlačných vodovodů je, že vodu 

z vodního zdroje, příp. úpravny vody, je nutno do vodojemu čerpat. [31] 

 

2.3.9.  Akumulace vody ve vodárenských soustavách 

 

 Ke krátkodobé akumulaci vody ve vodárenských soustavách slouží vodojemy.  

 

Vodojemy jsou stavební objekty různé konstrukce, umístění a vybavení, které u 

vodovodů plní následující hlavní funkce : 

 slouží pro vyrovnání rozdílu mezi rovnoměrným přítokem do vodojemu a 

nerovnoměrným odběrem z vodojemu 

 vytváří potřebné zásoby vody pro hašení požárů a pro případy poruchy 

ve vodním zdroji a na objektech před vodojemem 

 zajišťuje potřebný minimální hydrodynamický přetlak ve spotřebišti         

( min. 0,25 MPa ) při nepřekročení maximálního hydrostatického tlaku      

( 0,6 – 0,7 MPa ) 

 

Vodojemy je možno rozdělit podle tří základních kritérií, a to : 

 podle účelu 

 vodojem zásobní ( akumulační ) 

 vodojem hlavní  

 vodojem přerušovací ( pásmový ) 

 vodojem vyrovnávací  

 vodojem požární 

 podle umístění 

 vodojem čelní ( před spotřebištěm ) 

 vodojem ve spotřebišti 
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 vodojem koncový ( za spotřebištěm ) 

 vodojem čelní a koncový ( před a za spotřebištěm ) 

 podle konstrukce, tvaru a umístění akumulační nádrže 

 vodojemy zemní 

 železobetonové, válcového tvaru, monolitické nebo 

prefabrikované 

 železobetonové, pravoúhlého tvaru ( krabicové ), monolitické 

nebo prefabrikované trubní 

 vodojemy nadzemní 

 věžové vodojemy s ocelovými nádržemi 

 věžové vodojemy železobetonové monolitické nebo 

prefabrikované 

 komínové vodojemy 

 vodojemy s nezasypanou akumulační nádrží na povrchu terénu 

  [31] 

2.3.9.1. Vodojemy podle účelu 

 

Vodojem zásobní ( akumulační ) 

 

 Zásobuje určité tlakové pásmo, plní všechny základní funkce, tj. akumulační 

vyrovnávací, akumulační zásobní a tlakovou. Je to průtočný vodojem, který se plní 

tehdy, jestliže přítok do vodojemu je větší než odběr a prázdní, je – li odběr 

spotřebištěm větší než přítok, takže vodojem vyrovnává nedostatek svojí zásobou.                         

              [31] 

Vodojem hlavní 

 

 Je nadřazeným vodojemem vyššího řádu, který se používá u skupinových 

nebo oblastních vodovodů. Jeho výškové umístění se navrhuje tak, aby vodojem 

tlakově ovládal všechny podřízené zásobní vodojemy soustavy. [31] 

 

 

 

 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  104 
 

Vodojem přerušovací ( pásmový ) 

 

 Jeho použití je nezbytné v územích s velkým výškovým rozdílem mezi 

nejvyšším a nejnižším místem spotřebiště, kde by pouze při jednom zásobním 

vodojemu byla překročena mezní hodnota maximálního hydrostatického tlaku Hmax = 

60 ( 70 ) m vodního sloupce ( 0,6, resp. 0,7 MPa ). Osazení druhého pásmového 

vodojemu se přeruší hydrostatický tlak zásobního vodojemu a spotřebiště se rozdělí 

na 2. tlaková pásma. Při členitějším území s převýšením 75 – 100 m je nutné 

spotřebiště rozdělit na tři tlaková pásma ( použít 2 přerušovací vodojemy ), při 

převýšení 100 – 120 m na čtyři pásma atd. [31] 

 

Vodojem vyrovnávací 

 

 Používá se ve spotřebištích s nepříznivou konfigurací terénu, kdy by pouze 

jeden zásobní vodojem nezajistil potřebný minimální hydrodynamický přetlak 

v odlehlých výškově nepříznivě položených místech. Použitím druhého, vhodně 

výškově umístěného vyrovnávacího vodojemu, bude základní funkce potřebného 

tlakového ovládání i v těchto částech spotřebiště zajištěna. Vodojem zásobní je 

vodojemem čelním ( před spotřebištěm), vodojem vyrovnávací, vodojemem 

koncovým ( za spotřebištěm ). V době malých odběrů se vyrovnávací vodojem  plní 

ze zásobního vodojemu, v období se zvýšených a špičkových odběrů oba vodojemy 

spolupracují. Potrubí mezi spotřebištěm a vyrovnávacím vodojemem plní funkci 

přiváděcího a zásobního řadu a voda v něm proudí oběma směry v závislosti na 

okamžité provozní ( odběrové ) situaci. [31] 

 

Vodojem požární 

 

 Je jednoúčelovým vodojemem výhradně s funkcí zajištění potřebné zásoby 

požární vody, ve smyslu normy ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. 

Zásobování požární vodou. Jeho použití je časté např. při protipožárním 

zabezpečení výrobních průmyslových nebo zemědělských areálů a provozů nebo 

obytných celků s věžovým vodojemem, který neobsahuje požární zásobu. [31] 
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2.3.9.2. Vodojemy podle umístění 

 

 Při volbě místa vodojemu se vychází z požadavku zabezpečení minimálního 

hydrodynamického přetlaku ve všech místech spotřebiště a současně nepřekročení 

mezní povolené hodnoty maximálního hydrostatického přetlaku ve spotřebišti. 

Vodojem by měl být co nejblíže ke zdroji vody, aby náklady na čerpání byly co 

nejnižší a současně co nejblíže k těžišti spotřeby, z důvodů minimálních tlakových 

ztrát. Volbu místa ovlivňuje i požadavek nenáročného příjezdu a pokud je to nutné i 

možnost napojení na zdroj el. energie. [31] 

 

Vodojem čelní ( před spotřebištěm ) 

 

 Je případ klasického průtočného zásobního vodojemu u výtlačných nebo 

gravitačních vodovodů. Výhodou této dispozice jsou jednoznačné známé průtokové a 

tlakové poměry, nevýhodami nižší zabezpečenost spotřebiště ( přítok je pouze 

z jedné strany ) a vyšší provozní náklady vyplývající z nutnosti přečerpávat celý 

objem maximální denní potřeby Qm do vodojemu. [31] 

 

 

Obr.č.26 VDJ před spotřebištěm [41] 

 

Vodojem ve spotřebišti 

 

 Nejčastějším případem této varianty je použití věžového vodojemu v těžišti 

spotřebiště, které se uplatňuje v rovinatém území. Voda do vodojemu může být 

přiváděna buď samostatným výtlačným potrubím nebo přes zásobní síť. V prvním 

případě se navrhuje samostatný výtlačný řad do vodojemu a zásobní řad 

z vodojemu, na který je napojena rozvodná síť a vodojem funguje jako klasický 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  106 
 

průtočný zásobní vodojem. V druhém případě je navržen pouze jeden společný řad, 

na který je napojena rozvodná síť, a který plní funkci přiváděcího ( výtlačného ) a 

zásobního řadu s provozními režimy stejnými jako u koncového vodojemu. [31] 

 

Obr.č.27 VDJ ve spotřebišti [41] 

 

Vodojem koncový ( za spotřebištěm ) 

 

 Určujícím kritériem u této soustavy není geografická dispozice, ale provozní 

propojení a funkce hlavních objektů soustavy. Hlavním charakteristickým znakem je, 

že výtlačný řad prochází spotřebištěm a v úseku spotřebiště – vodojem plní funkci 

zásobního řadu a ve vlastním spotřebišti funkci hlavního rozvodného řadu, na který je 

napojena vlastní rozvodní síť. Výhodami této varianty je vyšší provozní 

zabezpečenost spotřebiště ( možnost zásobování spotřebiště ze dvou stran ) a nižší 

provozní náklady na čerpání ( do vodojemu není nutno čerpat celé množství Qm, ale 

pouze jeho část ). Nevýhodou je složitější a značně proměnlivé průtokové a tlakové 

poměry.[31] 
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Obr.č.27 VDJ za spotřebištěm [41] 

 

Vodojem čelní a koncový ( před a za spotřebištěm ) 

 

 Je případem použití dvou vodojemů a sice klasického zásobního, který je 

vodojemem čelním a vodojemu vyrovnávacího, který je vodojemem koncovým. [31] 

 

2.3.9.3. Vodojemy podle umístění akumulační nádrže 

 

Zemní vodojemy 

 

 U zemních vodojemů je dno založeno pod úrovní terénu nebo na úrovni 

terénu. Skládají se ze dvou účelově odlišných částí – akumulační nádrže ( akumuluje 

se tu potřebné množství vody ) a armaturní komory ( zde jsou umístěna veškerá 

ovládací zařízení vodojemu, která umožňují jeho provoz ). Zemní vodojemy mají 

celou škálu objemů od 10 m3 až do 6 000 m3. Dále se zemní vodojemy dělí : 

 dle tvaru – trubní, s obdélníkovým půdorysem, s mnohoúhelníkovým 

půdorysem, krabicové a kruhové ( jednokomorové, dvoukomorové a 

vícekomorové ) 

 dle konstrukce – monolitické, prefabrikované, ocelové ze smaltovaných 

plechů 

  [31] 
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Obr.č.28 Půdorys a řez zemním vodojemem [14] 

 

Věžové vodojemy 

 

 Používají se v rovinatých územích, hlavně pro zásobování menších spotřebišť. 

Věžový vodojem se skládá z akumulační nádrže, nosné konstrukce a základu. Tvar 

akumulační nádrže se volí převážně vzhledem k rovnoměrnému zatížení jako koule -

typ Hydroglobus nebo Aquglobus anebo čočkovitého tvaru. Objemy jsou většinou 

50,100 a 200 m3. Nádrže se vyrábějí nejčastěji z oceli nebo železobetonu, nosná 

konstrukce bývá opět ocelová, železobetonová nebo zděná. Tvar nádrže se volí tak, 

aby bylo dosaženo co nejrovnoměrnějšího zatížení nosné konstrukce. Častým typem 

věžového vodojemu v ČR je ocelový vodojem, který tvoří kulovitá nádrž nesená 

sloupem z ocelových trub. Nosný sloup je ukončen kulovitým kloubem, který je 

zasazen do kulového lože připevněného na železobetonové základové desce. 

Svislou polohu zajišťují ocelová kotevní lana rozmístěna okolo vodojemu, na jednom 

konci uchycená pod nádrží a na druhém konci uchycena přes napínací zařízení do 

kotevních bloků. Potrubí je vedeno v nosném sloupu a manipulační komora je 

umístěna pod vodojemem. Některé typy ocelových vodojemů se již nekotví lany, 

statické zajištění je řešeno nosným sloupem. Kromě ocelových věžových vodojemů 

jsou v menší míře také železobetonové věžové vodojemy. Stavba vodojemů tohoto 

typu je složitější. Nádrž vodojemu se často vybetonuje na zemi a je zvedána  do výše 
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při současném betonování nosné konstrukce. Další možností je stavění pomocí 

posuvného bednění. [14] 

 

Obr.č.29 Věžový ocelový vodojem [42] 

 

2.3.9.4. Akumulace vodojemu 

 

2.3.9.4.1. Základní pojmy 

 

 maximální hladina – hladina vody v nádrži vodojemu při odtoku vody 

přelivem – hrana přelivu 

 minimální hladina – uvažuje se na úrovni horní hrany konstrukce dna 

 horní provozní hladina – 5 až 20 cm pod hranou přelivu, vymezuje horní 

úroveň využitelného objemu vody v nádrži 

 dolní provozní hladina – stanovena podle účelu a funkce vodojemu, většinou 

vymezena provozní akumulací pro vyrovnání rozdílů mezi přítokem a odběrem 

 využitelný objem vodojemu – je tvořen třemi dílčími akumulacemi 

 Ah – provozní akumulace, vyrovnává nerovnoměrnost mezi přítokem 

vody do vodojemu a odběrem 

 Ap – akumulace požární vody 

 Ar – rezervní akumulace pro případ poruchy na přítoku do vodojemu 

  [34] 
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2.3.9.4.2. Návrh akumulace vodojemu 

 

Návrh provozní akumulace Ah 

 

 Návrh objemu provozní akumulace vodojemu Ah se nejčastěji stanoví 

tabelárně porovnáním přítoku a odběru z vodojemu v jednotlivých hodinách lepro 

maximální denní potřebu vody. Ze součtové čáry rozdílu mezi přítokem a odběrem 

v jednotlivých hodinách se sečtou absolutní hodnoty největšího záporného a 

kladného rozdílu. Součet těchto dvou hodnot stanoví potřebný objem provozní 

akumulace vodojemu Ah. Její velikost závisí na charakteru a počtu hodin přítoku vody 

do vodojemu a časovém rozdělení odběru z vodojemu. 

  

 Velikost provozní akumulace Ah se pohybuje v rozmezí 15 – 35 % Qm [m
3]. 

Minimálních hodnot z Qm dosahuje při konstantním gravitačním 24 hodinovém 

přítoku do vodojemu a malé nerovnoměrnosti v odběrech z vodojemu 

charakterizovanou hodnotami kh = 1,5 až 2. Maximálních hodnot z Qm dosahuje pří 

přítoku do vodojemu zajišťovaném čerpáním s dobou kratší než 17 hodin a vysokou 

nerovnoměrností v odběrech vody z vodojemu charakterizovanou hodnotami kh = 2 

až 2,5. [34] 

 

Návrh akumulace požární vody Ap 

 

 Návrh objemu akumulace požární vody Ap se stanoví ze vztahu : 

Ap = 3,6 . Qp . t . n [ m3 ] 

 

kde, 

Qp je odběr požární vody v l/s z odběrného místa dle ČSN 73 0873 Zásobování 

požární vodou a pohybuje se v závislosti na charakteru zástavby v rozmezí 7,5 – 40 

l/s. 

t je doba v hodinách, po kterou je nutno zajišťovat odběr požární vody – minimálně 

0,5 hod, doporučená hodnota pro běžnou bytovou zástavbu je 2 hod. 

n je počet odběrných míst požární vody, pro běžnou bytovou zástavbu n = 1 

  [34] 
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Návrh rezervní akumulace Ar 

 

 Návrh rezervní akumulace pro případ výpadku zdroje vody, případně poruchy 

na přítoku vody do vodojemu se provádí v závislosti na charakteru přítoku vody do 

vodojemu a významu odběratelů ve spotřebišti. Běžně se rezervní akumulace 

navrhuje jako Ar = 50 % Qm [ m3 ].        [34] 

 

Návrh celkové akumulace vodojemu 

 

 Ac = Ah + Ap + Ar   [ m3 ] 

 

 Celková akumulace vodojemu musí podle příslušné ČSN 73 6650 Vodojemy 

činit minimálně 60 % Qm. 

 

 Na základě výpočtu této celkové akumulace vodojemu Ah se navrhne 

typizovaný vodojem s nejbližší vyšší akumulací. V případě, že bude navrhován 

atypický vodojem, zaokrouhlí se vypočtená celková akumulace nahoru na celé 

stovky, případně celé tisícovky m3. Toto navýšení akumulace vodojemu se započte 

do rezervní akumulace Ar a podle celkové výšky navrženého vodojemu se stanoví 

výšky odpovídající jednotlivým dílčím akumulacím. Z výšek odpovídající provozní 

akumulaci Ah pak vyplývají minimální a maximální provozní hladiny.  

  [34]  

 

2.3.10. Trubní materiály ve vodárenství a jejich spojování 

 

2.3.10.1. Základní terminologie a požadavky na trubní materiály 

 

 vnější průměr ( OD ) – střední vnější průměr dříku trouby v jakémkoliv 

příčném řezu. Pro trouby označované vnějším průměrem dříku se jako vnější 

průměr udává největší průměr viditelný v příčném řezu 

 vnitřní průměr ( ID ) – střední vnitřní průměr dříku trouby v jakémkoliv 

příčném řezu 
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 jmenovitá světlost ( DN/ID nebo DN/OD ) – číselné označení průměru 

součásti potrubím celým číslem, které se přibližně rovná skutečnému rozměru 

v milimetrech. Vztahuje se buď na vnitřní průměr ( DN/ID ) nebo na vnější 

průměr ( DN/OD ). 

  [34]   

Rozhodující faktory pro volbu trubního materiálu : 

 pracovní přetlak a hydraulické rázy v potrubí 

 způsob a druh vnějšího zatížení potrubí 

 druh, únosnost a agresivita okolní zeminy 

 výskyt bludných proudů 

 kvalita dopravované vody 

 požadovaná životnost potrubí 

 způsob provádění 

 finanční náklady na realizaci a následně na provoz 

  [31] 

Obecné zásady volby materiálů ve vodárenství : 

 vzhledem k vnitřnímu přetlaku v potrubí jsou nejvhodnější trouby 

ocelové a z tvárné litiny 

 se zřetelem na odolnost proti venkovnímu zatížení jsou nejvhodnější 

rovněž trouby ocelové a z tvárné litiny. Ostatní trubní materiály snesou 

běžná venkovní zatížení při normálním způsobu uložení a za normálních 

okolních podmínek 

 při korozním ohrožení potrubí vlivem okolního prostředí ( agresivní 

zemina, agresivní podzemní vody, bludné proudy ) jsou nejvhodnější 

potrubí z plastu a tvárné litiny.  

 přehled životnosti podle jednotlivých druhů materiálů : 

 šedá litina – 60 až 90 let 

 tvárná litina – 80 až 100 let 

 ocel – 25 až 40 let 

 azbestocementové trouby – 50 až 70 let 

 plastové potrubí – 40 až 60 let 

 zastoupení materiálů na vodovodních sítích ČR 

 šedá litina – 79 % 
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 tvárná litina – 5 % 

 ocel – 12 % 

 PE – 2% 

 PVC, sklolaminát – 2% 

 z hlediska pracnosti manipulace s troubami na stavbě jsou 

nejvýhodnější trouby z plastů, které jsou nejlehčí. Nejméně vhodné jsou 

trouby z šedé litiny a oceli. 

 z hlediska pracnosti montáže a spojování trub jsou nejvhodnější trouby 

těsněné pryžovými kroužky nebo prstenci. Tuto podmínku dnes již 

splňují všechny druhy trub s výjimkou trub ocelových 

  [31] 

2.3.10.2. Kovové trubní materiály a jejich spojování 

 

Ocel ( OC ) 

 

 Ocelové trouby se pro dopravu vody využívají především pro řady, kde je 

dosahováno vysokého zatížení a provozního tlaku. Zde se nejlépe využije výborných 

mechanických vlastností oceli, jako je vysoká pevnost, pružnost, houževnatost a 

odolnost proti únavě. V současné době ustupují ocelové trouby jiným materiálů. 

Vzhledem k silným korozivním vlastnostem je ocel v dnešní době používána na 

provizorní krátkodobé přeložky. Pro výrobu atypických tvarovek ( např. velkých profilů 

) se upřednostňuje nerezová ocel. Přesto jsou ocelové trouby ve specifických 

podmínkách a pro větší profily stále využívány. Výhody : dostupnost v délkách až do 

13,5 m, odolnost vůči vodním rázům. Nevýhody : citlivost na korozi, ocel vyžaduje 

vnitřní i vnější ochranu, nižší životnost ( 25 až 40 let ) [43]. Nejběžnějším typem spoje 

ocelového potrubí je svařování ( tzv. nerozebíratelný spoj ). Takto spojené potrubí je 

vodotěsné, dobře přenáší osové síly. Spoje se svařují tavně elektrickým proudem. 

Největším problémem u takto provedeného spojení je neporušení vnitřní ochranné 

vrstvy. Dalším typem je spoj přírubový ( rozebíratelný ). Tento spoj se téměř 

výhradně používá uvnitř vodárenských objektů. Nejčastěji se pro spojování 

ocelového potrubí používají svařované oblouky, trubkové oblouky, tvarovky T, 

odbočky a klenutá kolena [34].  
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Šedá litina ( LT, GG ) 

 

 Podíl litiny na trubním materiálu vodovodu v ČR je udáván mezi 60 – 74 % 

v závislosti na velikosti DN. V současné době se nepoužívá, je nahrazována tvárnou 

litinou. Výhody : odolnost proti korozi, odolnost proti oděru, schopnost tlumit chvění. 

Nevýhody : menší pevnost, malá odolnost proti nárazům, nízká mez průtažnosti [43]. 

Nejběžnějším typem spoje u o trub z šedé litiny je násuvný spoj SKD. Jeho montáž je 

velmi jednoduchá a spoj je spolehlivý při všech provozních podmínkách. Pro profily 

DN 800 a větší se používá spoj ucpávkový. Těsnosti je dosaženo rovnoměrnou 

montáží po obvodě spoje. Litinová ucpávka ve smontovaném stavu tlačí na pryžové 

těsnění klínovitého tvaru a zajišťuje těsnost spoje [34].  

 

Tvárná litina ( LT, GGG ) 

 

 Příznivé mechanické vlastnosti tvárné litiny podstatně zvyšují provozní 

možnosti vodovodních řadů a jejich spolehlivost. Tvárná litina je v poslední době 

nejpoužívanějším materiálem ve větších městech. Výhody : odolnost proti korozi, 

odolnost proti otěru, schopnost tlumit chvění, pevnost v tahu, odolnost proti nárazům, 

prodloužení životnosti, vysoká mez průtažnosti. Tvárnou litinu lze doporučit pro 

rozvodné řady vodovodní sítě, zejména s nestabilním půdním podložím nebo pro 

výtlačné řady s vysokými provozními tlaky [43]. U potrubí z tvárné litiny se téměř vždy 

používá hrdlový spoj, který je kompatibilní I s troubami a tvarovkami z šedé litiny [34]. 

 

2.3.10.3. Nekovové trubní materiály a jejich spojování 

 

Sklolaminát  ( GRP ) 

 

 Trubní materiál, který se pro výrobu vodovodního potrubí využívá již několik 

desítek let. Sklolaminátové trouby se vyznačují vysokou pevností, stálostí a nízkou 

hmotností. S ohledem na nízkou hmotnost je možno je vyrábět ve větších délkách – 

až 12 m. Jsou rezistentní vůči ultrafialovému záření, mají velmi dobré hydraulické 

parametry ( nízká drsnost ), jsou odolné proti korozi. Sklolaminát je vhodný pro 

dlouhé zásobní a přiváděcí řady s malým množstvím směrových změn ( tzn. tvarovek 
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) v silně korozivním prostředí [43]. Spojování sklolaminátových trub je vytvořen ze 

speciálních násuvných spojek s pryžovým těsněním. Hladké konce trub lze spojovat 

ocelovými spojkami [34]. 

 

Plastické hmoty 

 

 Plasty všeobecně vykazují malou provozní drsnost, několikanásobně nižší 

hmotnost než kovové materiály. Nevýhodou plastů je vysoká roztažnost v závislosti 

na změně teploty. Plasty je vhodné používat zejména pro malé profily ( rozvodná síť ) 

se stabilním podložím bez možnosti znečištění ropnými látkami [43]. 

 PVC – používá se pro snadnou montáž a nižší cenu, je citlivý na špatně 

provedení pokládky ( poškození nárazem, nestabilní podloží půdy ). Při 

dlouhodobém skladování na slunci dochází ke snížení pevnosti [43]. 

Spojování PVC trub je praktikováno za pomocí nástrčných hrdel. PVC trubní 

materiál lze spojovat také lepením nebo pomocí mechanických svěrných 

spojek ( ty umožní spojovat i jinak těžko spojovatelné materiály ). Přechod na 

přírubové spoje lze provést pomocí tvarovek FNPL a ENPL [34]. 

 PE ( lPe, HDPE ) – materiál, který můžeme pro jeho flexibilitu, malou 

hmotnost a odolnost vůči korozi použít na rozvodných řadech, zvláště pro 

menší průměry potrubí. Ohebnost umožňuje kopírování trasy často i bez 

nutnosti použití tvarovek. U tohoto materiálu je zejména nutno dbát na kvalitní 

obsyp potrubí, je náchylný na mechanické poškození. Trubky se dodávají 

v délkách 6 nebo 12 metrů i jako vinuté v délce 100 až 500 m [43]. PE trubky a 

tvarovky lze spojovat svařováním ( svařování natupo, polyfúzně nebo za 

pomoci elektrotvarovek ) a za pomoci mechanických spojek rozebíratelných a 

nerozebíratelných [34]. 

 

Azbestocementové vodovodní potrubí 

 

 V současné době se azbestocementové trouby nenavrhují a nevyrábí. Jde o 

materiál s poměrně nízkou pevností v ohybu a shodou okolností proti nárazům. Je 

propustný pro určité organické látky. Za nevýhodu lze považovat i nutnost použití 

litinových tvarovek. Za výhodu tohoto materiálu lze považovat odolnost proti korozi 

Od počátku 80.let se objevují proti tomuto trubnímu materiálu, resp. přítomnosti 
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azbestu výhrady. Azbest, který se uvolňuje v mikrovláknech, může mít škodlivé          

( karcinogenní ) účinky na lidské zdraví. Je ale pravdou že zdraví škodlivý je 

převážně při stavební manipulace a jeho následném řezání než při dopravě pitné 

vody. Azbestocementové potrubí je spojováno spojkami s pryžovými navalovacími 

kroužky.  [34] 

 

2.3.11. Armatury na vodovodní síti 

 

 Armatury zajišťují řízení a ovládání provozu a změny hydrostatických veličin.  

Základní požadavky : 

 funkčnost 

 dostatečná odolnost proti tlakovému zatížení a silám v potrubí 

 ovládání 

 těsnost 

 odolnost proti korozi 

 příznivé hydraulické poměry 

 hygienická nezávadnost 

 snadná montáž a demontáž 

  [34] 

Armatury dělíme podle funkce a způsobu použití na : 

 uzavírací – šoupátka, klapky, ventily, kohouty, plovákové uzávěry 

 odběrné – hydranty, vzdušníky, kalosvody, výtokové stojany 

 ostatní – redukční ventily, zpětné klapky, montážní vložky, kompenzátory 

  [31] 

2.3.11.1. Uzavírací armatury 

 

Šoupátka 

 

 Šoupátko je armatura, která v otevřeném stavu uvolňuje celý průřez potrubí. 

Uzavírací těleso se pohybuje pravoúhle ke směru průtoku media [34]. Umísťují se 

především v místech odbočných řadů, ale také za odbočku na hlavní řad. Kromě 

toho se šoupátka osazují jako trasová, z důvodu zkrácení dílčího úseku vodovodního 
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řadu. Šoupátka mohou být z šedé či tvárné litiny, přírubová, hrdlová a nátrubková. 

Ovládání šoupátek je možno buď kolečkem anebo pomocí zákopové soupravy [31] 

 

Uzavírací klapky 

 

 Klapka je uzavírací armatura, u které se uzavírací těleso ( talíř klapky ) otáčí 

kolem osy napříč prouděním. V otevřené poloze stojí talíř klapky vodorovně nebo 

kolmo k ose potrubí a je obtékán [34]. Klapky mají stejnou funkci jako šoupátka. 

Jejich velkou předností je snadné ovládání při manipulaci. Toto je způsobeno 

působením tlaku proudící vody při pootevření klapky. Využití klapek je především u 

větších profilů potrubí ve velkých armaturních komorách vodojemů a úpraven vod. 

K jejich ovládání je používáno servopohonu nebo ovládacích kol [31]. 

 

Ventily a kulové kohouty    

 

 Používají se především na ovládání vodovodních přípojek převážně 

v dimenzích od 20 mm do 63 mm. Ventily jsou povětšinou osazovány s nevrtacím 

pasem přímo na hlavní potrubí. Ventily i kohouty jsou vyráběny buď z kovového 

materiálu, nebo z plastických hmot. Ventily se ovládají zemní soupravou [31]. Kulový 

kohout je uzavírací armatura, u které se uzavírací těleso otáčí kolem osy napříč 

prouděním a přes které prochází medium při jeho otevřené poloze. Uzavíracím 

tělesem je koule, která je v tělese uložena excentricky [34]. 

 

Zpětná klapka 

 

 Zpětná klapka zabezpečuje, aby nedošlo k opačnému proudění, než je 

požadováno. Je to armatura průtočná pouze v jednom směru. Instaluje se do potrubí 

v případě, že zařízení vyžaduje usměrňování průtoku. Tyto armatury jsou otevírány 

průtokem media a těsně uzavírány zpětným prouděním. Zpětná klapka je 

vyžadována za čerpadly a kompresory, ale i v potrubních systémech a v odbočkách 

ke spotřebitelům, aby se zabránilo zpětnému sání nebo nasávání. [34]   
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Obr.č.30 Schéma ventilů, šoupátka, klapky a kohoutu [44]    

 

2.3.11.2. Odběrné armatury 

 

Hydranty 

 

 Jsou armatury využívané pro odběr vody přímo zásobovací sítě pro požární 

účely, pro proplachování trubních úseků, odvzdušňování a odkalení potrubí. Jsou 

vyráběny z šedé, tak i tvárné litiny. Hydranty jsou podzemní, nadzemní a šachtové.  

 podzemní hydrant -  má výtok vody těsně pod úrovní terénu a je chráněn 

proti poškození hydrantovým poklopem. Výhodou podzemních hydrantů je 

menší riziko poškození, jednoduchá instalace a nebrání dopravě. Mezi 

nevýhody patří omezená přístupnost parkujícími vozidly, nutnost stojanu pro 

odběr a obtížné nalezení za ztížených podmínek. Vyrábí se ve světlostech DN 

80 a DN 100. Hlavními součástmi jsou ventilová komora s připojovací 

přírubou, ventil, vlastní těleso hydrantu nahoře rozdvojené, těleso ucpávky 

s vřetenovou tyčí a bajonetový ozub. Ventilový uzávěr je ovládán prodlužovací 

trubkou, maticí a vřetenem zakončeným jehlanem a nástavcem. [31]   
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 nadzemní hydrant – vyrábí se ve světlostech DN 80, 100 a 150. Ovládají se 

speciálním klíčem. Charakterizuje je typický stojan stojící na zemi s přípojkami 

pro odběr. Mezi jeho výhody patří dobrá lokalizace, rychlá přístupnost a 

použitelnost, výtoky nelze znečistit. Jako nevýhody má především narušení 

dopravního prostoru, jsou ohroženy vozidly, nemohou být připojeny na potrubí 

ležící v dopravním prostoru, vyšší náklady na pořízení a údržbu. Mezi 

nadzemní hydranty patří i hydrant objezdový, který má volené místo lomu. 

Lom zaručuje požadovanou ochranu hydrantu při silném nárazu a při nehodě 

zabraňuje výtoku vody. [34]  

 

Obr.č.31 Nadzemní a podzemní hydranty 

 

Vzdušníky 

 

 Vzdušníky jsou armatury, které se používají k eliminaci vzduchu, který se 

hromadí na nejvyšších či jinak specifických místech sítě. Jejich funkce spočívá 

v odvedení ( odvzdušnění ) tohoto nashromážděného vzduchu [34]. Vzdušníky jsou 

ruční nebo automatické.  

 ruční vzdušník - se skládá z výfukové trubice s poklopem a s postranními 

otvory. Poklop je opatřen čtyřhrannou hruškou k nasazení klíče. Vyžaduje 

stálou obsluhu a údržbu. Jako ruční vzdušník je možno využívat hydrantu. [31]      

 automatický vzdušník – je odvzdušňovací a zavzdušňovací jednokomorový 

ventil s plovákovým uzávěrem. Je – li v plovákové komoře vzduch, kouli 

(plovák) je u dna. Hladina vody sama zvedne kouli a uzavře trysku. Otvorem 

v trysce je při stoupající hladině vody vzduch odváděn, při klesající hladině 

přisáván. [31]   
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Kalosvody 

 

 Osazují se v nejnižších bodech tras vodovodního potrubí – přiváděcích, 

zásobovacích a výtlačných. V zásobovací síti měst obvykle zastávají funkci 

kalosvodů hydranty. Slouží k odvádění usazených kalů a k vyprazdňováni trubních 

úseků při poruchách. Kalosvod se skládá z odbočky na vodovodním potrubí, uzávěru 

se zemní soupravou a pokopem a odpadním potrubím vyvedeným nad terén. Konec 

odpadního potrubí je opatřen žabí klapkou. [31] 

 

   

Obr.č.32 Vypouštění a odvzdušňování vodovodního potrubí [41] 

 

2.3.11.3. Ostatní armatury 

 

Redukční ventily 

 

 Redukční ventily umožňují redukci tlaku, regulaci průtoku a regulaci hladiny. 

Také se osazují pro ochranu čerpadel před vodním rázem, pro uzavření potrubí při 

havárii, kdy průtok dosáhne takové hodnoty, která neodpovídá limitním provozním 

podmínkám [34]. Používají se zejména u přiváděcích a zásobních potrubí a v 

úsecích rozdělující jednotlivá tlaková pásma. Redukční ventil je složen z talířového 

škrtícího orgánu ( ventilu ), regulačního pístu a pružiny, kterou je možno nastavit na 

požadovaný tlak. Při zvýšení tlaku nad stanovenou hodnotu stlačuje tlak vody 
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pružinu a přitlačuje škrtící ventil k sedlu, čímž se přítok vody částečně nebo zcela 

uzavře. Při poklesu tlaku je postup opačný. [31] 

 

Montážní vložky 

 

 Se instalují do vodovodního potrubí pro usnadnění montáže a demontáže 

armatur tvarovek. Sestávají se z pevné a pohyblivé části těsněné teleskopicky 

upravenými ucpávkami. Jsou to přírubové armatury. [31] 

 

Kompenzátory 

 

 Slouží k vyrovnání podélných změn potrubí vlivem rozdílu teplot. Pro 

vodárenské účely se používají kompenzátory vlnové a pryžové. 

 vlnový kompenzátor – má v podélném řezu tvar vlnovky s vodící trubkou, 

která snižuje hydraulické odpory. Funkční orgán je tvořen jednou vlnou pryže 

s kordovými vložkami. Vlna je omezena ocelovými plášti zakotvenými 

v přírubách. 

 pryžové kompenzátory – slouží k vyrovnání podélné tepelné roztažnosti 

potrubí, k vyrovnání menších trubních lomů a ke tlumení  chvění potrubí, 

zejména u čerpadel 

  [31] 

2.3.12. Doprava vody čerpáním 

 

 Ve vodovodní síti někdy nepostačí výhodné řízení tlakových poměrů vody 

v síti vodojemy, např. při nepříznivých výškových poměrech terénu s vodovodní sítí 

nebo z hydraulických důvodů. V takových případech je nutno používat pro zajištění 

přetlaku vody v požadovaných mezích odpovídající technologická zařízení. Přetlak 

vody v potrubí se zajišťuje čerpadly. Změna přetlaku se zajišťuje z hodnoty na 

vstupní straně zařízení na požadované hodnoty přetlaku na výstupní straně. pro 

umístění čerpadel se zřizují čerpací stanice. [14] 
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2.3.12.1. Čerpací stanice 

 

 Čerpací stanice jsou součástí vodárenských zásobovacích celků pitných vod. 

Zabezpečují dopravu vody v případech, kde není možné vykonávat dodávku vody 

gravitačním způsobem. Slouží k čerpání surové vody ze zdrojů, při zvyšování 

potřebných tlaků. Čerpací stanice se budují přímo u podzemních nebo povrchových 

zdrojů pro čerpání surové vody do úpraven nebo přímo do vodojemů. Úpravny vody 

mají vlastní technologické čerpací stanice a další pro dopravu upravené vody do 

spotřebišť. Součástí zásobovacích sítí bývají někdy tzv. přečerpávací stanice. Podle 

výškových poměrů s vydatností zdroje, základových podmínek a způsobu dopravy 

rozlišujeme čerpací stanice podzemní a povrchové. Podle hloubky hladiny zdroje 

dělíme dále čerpací stanice do vrtů a studní zpravidla s vertikálními nebo ponornými 

čerpadly a čerpací stanice s horizontálními čerpadly. Ty jsou z provozního hlediska 

nejspolehlivější. [34] 

 

Obr.č.33 Obecné schéma ČS [45] 

Vysvětlivky k Obr.č.33 

SN sací nádrž, SP sací potrubí, Č čerpadlo, VP výtlačné potrubí VN výtlačná nádrž 

p´= psa -  tlak na hladině v sací nádrži 

p´´= pva - tlak na hladině ve výtlačné nádrži 

ps, pv  - tlaky měřené v charakteristických průřezech čerpadla ( sací a výtlačné hrdlo ) 

hs – sací výška, hv – výtlačná výška, hg – geodetická výška 
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2.3.12.2. Čerpadla 

 

 Čerpadla jsou strojně – technologická zařízení, která slouží k dopravě vody a 

jiných kapalin čerpáním z míst s nižší nadmořskou výškou do míst výše položených 

 

Obecné rozdělení čerpadel : 

 podle použití 

 pro čistou vodu 

 pro kalovou vodu 

 pro kaly 

 pro horkou vodu 

 pro chemické látky 

 pro viskózní kapaliny ( oleje ) 

 podle pohonu 

 s elektrickým motorem 

 spalovacím motorem 

 parním motorem 

 vodními nebo větrnými motory 

 ručním motorem 

 podle polohy osy 

 horizontální 

 vertikální 

 podle dosahovaného pracovního tlaku ( měrné energie Y ) 

 nízkotlaká ( Y < 250 J / kg ) 

 středotlaká ( Y = 250 – 500 J / kg ) 

 vysokotlaká ( Y > 250 J / kg ) 

 podle počtu oběžných kol 

 jednostupňová 

 vícestupňová 

 podle průtoku a směru proudění 

 čerpadlo s konstantním průtokem 

 čerpadlo s měnitelným průtokem 

 jednosměrné čerpadlo 
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 obousměrné čerpadlo 

 reverzní čerpadlo 

 podle umístění čerpadla 

 čerpadlo v suché jímce 

 čerpadlo v mokré jímce ( ponorná čerpadla ) 

 podle způsobu přeměny mechanické práce ( již je čerpadlo uváděno do 

činnosti ) na potenciální energii ( vytlačování, čerpání vody ) 

 hydrodynamická – jsou čerpadla s nepřímou přeměnou mechanické 

energie v kinetickou a potencionální energii kapaliny 

 odstředivá – pracují převážně s kinetickou energií kapaliny. 

V pracovní části čerpadla, oběžním kole, je kapalině udělována 

kinetická energie, kterou je kapalina hnána k vnějšímu obvodu 

kola a v důsledku toho vzniká na vstupu do oběžného kola 

podtlak. Rozdílem tlaku působícího na hladinu v sací nádrži a 

tlaku na vstupu do oběžného kola dochází k nasávání kapaliny 

do čerpadla. Tlaková energie se takto mění v energii kinetickou. 

Při výtoku z oběžného kola se kinetická energie vlivem pozvolné 

změny průtočného průřezu ( rozšířením ) v převáděcí a spirální 

skříni mění z větší části na energii tlakovou.  

o radiální – kapalina vstupuje do oběžného kola axiálně       

( rovnoběžně s osou ) a vystupuje radiálně ( kolmo k ose 

otáčení ). Pro malé výstupní tlaky se konstruuje jako 

jednostupňová, pro větší jako vícestupňová. Používají se 

pro čerpání menších množství do velkých výšek ( tzn. pro 

dosažení velkých tlaků ) 

o diagonální ( šikmý tok vody ) – vstup vody je axiální a 

výstup poloaxiální ( šikmý ). Dopravní výška je dána 

jednak odstředivou silou na obvodě oběžného kola, 

v závislosti na rychlosti otáčení a průměru oběžného kola, 

jednak působením lopatek na čerpanou kapalinu. 

Používají se pro čerpání většího množství kapaliny do 

malých a středních výšek 
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 axiální ( vrtulová ) – vstup vody na lopatky oběžného kola je 

axiální, výstup také. Hřídel, spojující motor s vlastním čerpadlem 

prochází převážně vertikálně trubním kolenem, kde je těsněn 

ucpávkou. Toto provedení umožňuje umístit vlastní oběžné kolo 

pod hladinu, takže odpadá sací koš. Používají se pro čerpání 

velkých množství kapalin do malých výšek 

 obvodová 

 labyrintová 

 kombinovaná 

 hydrostatická – jsou objemová čerpadla s přímou přeměnou 

mechanické energie v potencionální hydraulickou energii 

 rotační – zubová, vřetenová, lamelová, s rotujícími písty, 

s odvalujícím pístem 

 s kmitavým pohybem – pístová ( radiální, axiální, řadová ), 

plunžrová, membránová, vlnovcová, křídlová ) 

 hadicová 

 kombinovaná 

 ostatní 

 proudová 

 elektromagnetická 

 zdvižná 

 mamutí 

  [45] 

 

Ve vodárenství jsou nejrozšířenější čerpadla hydrodynamická, odstředivá 

v provedení horizontálním ( jedno nebo vícestupňová ), vertikální nebo čerpadla 

ponorná. Charakteristickým znakem těchto čerpadel je jedno nebo více oběžných kol 

osazených na hřídeli společně s elektromotorem a uložených v pouzdru ( skříni ) 

čerpadla. Voda vstupuje do čerpadla axiálně a vystupuje radiálně [31]. Hydrostatická 

čerpadla se ve vodárenství používají především jako čerpadla dávkovací. Například 

pro dávkování různých chemikálií, které slouží k úpravě a dezinfekci vody [34].  
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Obr.č.34 Radiální čerpadlo [45] 

 

 

Obr.č.35 Diagonální čerpadlo [45] 

 

2.3.12.2.1. Základní parametry čerpadel 

 

Čerpané množství Q 

 

Je to zaručené množství kapaliny, které je čerpadlo schopno nepřetržitě 

dodávat při hospodárném provozu ( v oblasti nejvyšší účinnosti ) a při určité dopravní 

výšce H. Je určováno  v l / min, l / s, m3 / hod. 
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Dopravní výška H 

 

 je rozdíl celkové energie jednoho kilogramu čerpané kapaliny při výstupu 

z čerpadla a při vstupu do něho. Geodetická dopravní výška hg je rozdíl výšek hladin 

před a za čerpadlem. Při čerpání vody ze studny do vodojemu je to výškový rozdíl 

mezi maximální hladinou ve vodojemu a minimální hladinou ve studni. Skládá se 

z geodetické sací výšky Hs a geodetické výtlačné výšky hv. Manometrická dopravní 

výška hm je geodetická dopravní výška hg zvětšená o součet hzs, hzo, hzd a hzv.  

 

 

Obr.č.36 Soustava pro čerpání vody  
 
LEGENDA POUŽITÝCH SYMBOLŮ:  

pSN ………. tlak na hladině sací nádrže [Pa]  

pVN ………. tlak na hladině výtlačné nádrže [Pa]  

c1, c2, c3 … absolutní rychlosti ve vedení [m/s]  

hS ………. sací výška [m]  

hV ………. výtlačná výška [m]  

hg ………. rozdíl geodetických výšek hladin sací a výtlačné nádrže [m]  

ZTRÁTY VE VEDENÍ:  

hzs ………. ztrátová výška v sacím vedení (potrubí) [m]  
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hzo ………. ztrátová výška v oběžném kole čerpadla [m]  

hzd ………. ztrátová výška v difuzoru [m]  

hzv ………. ztrátová výška ve výtlačném vedení [m] 

  [46] 

Měrná energie Y 

 

 Tato veličina je definována jako energie potřebná k čerpání hmotnostní 

jednotky kapaliny. Mezi dopravní výškou H a měrnou energií Y platí vztah : 

Y = g . H  [ J / kg ]           [31] 

 

Příkon čerpadla 

 

 Je to skutečný výkon přenesený hnacím zařízením ( motorem ), buď přímo, 

nebo přes převod na hřídel čerpadla. Udává se ve W a je vyšší než užitečný výkon 

čerpadla Nu o celkové ztráty.  

Vypočítá se :  PP = Mk . ω  [ W ] 

kde, 

Mk je krouticí moment na hřídeli čerpadla [ Nm ] 

ω je úhlová rychlost [ 1 / s ] 

  [46] 

Užitečný výkon čerpadla 

 

 Je to výkon odevzdaný čerpadlem kapalině, která prochází výtlačným hrdlem 

čerpadla.  

Vypočítá se ze vztahu : Nu = ρ . g . Q . H   [ W ]    nebo   Nu = ρ . Q . Y   [ W ] 

kde, 

ρ je hustota kapaliny [ kg / m3 ] 

g je tíhové zrychlení [ m / s-1 ] 

  [31] 

Účinnost čerpadla η 

 

 Je poměr užitečného výkonu čerpadla Nu k jeho příkonu N na hřídeli. Udává 

se v %. Účinnost čerpadla závisí na jeho typu a konstrukci a mění se s čerpaným 

množstvím. 
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Je dán vztahem :  η = ( Nu / N ) . 100    [ % ] 

  [31] 

2.3.12.3. Automatické tlakové ( hydroforové ) stanice 

 

 Čerpání vody přes tlakovou nádrž se používá při zásobování jednotlivých 

vysoko položených nebo výškových objektů spotřebiště, kde nevystačí 

hydrodynamický přetlak vodojemu, a pro které by bylo neekonomické budovat 

věžový vodojem. Nachází dále uplatnění při zásobování menších spotřebišť               

( průmyslových a zemědělských provozů, rekreačních areálů ) nebo jednotlivých 

nemovitostí ( rod. domů ) při odběru vody z domovních studní. Jsou to zařízení, u 

kterých je funkce vodojemu z hlediska tlakového ovládání spotřebiště nahrazena 

uzavřenou tlakovou nádrží. 

 

Princip funkce  

 

 Nádrž je v dolní části naplněna vodou, v horní části vzduchem, který působí 

jako vzduchový polštář. Dočerpáváním vody do nádrže se zvětšuje objem vody 

v nádrži na úkor zmenšení objemu vzduchu, což vede ke zvětšení tlaku v nádrži        

( komprese ). Při dosažení nastavené hodnoty vypínacího tlaku p2 tlakový spínač  

vypne čerpadlo. Při odběru vody z nádrže stlačený vzduch vytlačuje vodu a tím je 

zajištěno tlakové zásobování spotřebiště. Při poklesu hladiny na zapínací úroveň, 

které odpovídá nastavená hodnota zapínacího tlaku p1 se obnoví dočerpávání vody 

do nádrže a proces se opakuje.  

 

 Při provozu tlakové nádrže je stlačený vzduch postupně pohlcován vodou, 

čímž se jeho objem a tlak snižuje, což vede ke zkracování zapínací periody T. Proto 

se musí vzduch v nádrži průběžně doplňovat, to se děje automaticky u malých AT 

stanic přivzdušňovacím ventilem u středních a velkých AT stanic nainstalovaným 

kompresorem s příslušenstvím. 

 

 Oproti klasickým vodojemům mají AT stanice některé výhody : 

 menší pořizovací náklady 

 nenáročnost na umístění 
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 rychlá a jednoduchá montáž 

 vyšší stupeň hygienické ochrany ( uzavřený systém )  

 

ale i také nevýhody : 

 strojní vybavení musí být dimenzováno na špičkovou potřebu 

 nemožnost volby čerpání mimo energetických špiček 

 při přerušení dodávky elektrického proudu je téměř současně přerušena 

dodávka vody 

 při menší vydatnosti zdroje než je špičková spotřeba je nutno vybudovat 

akumulační nádrž zdroje 

 spotřeba elektrické energie je někdy větší než při čerpání do vodojemu 

 

Základní návrhové parametry AT stanice : 

 zapínací tlak p1 - určí se z výškového rozdílu mezi nejvyšším bodem 

spotřebiště a úrovní zapínací hladiny zvětšeného o hodnotu potřebného 

hydrodynamického přetlaku v tomto místě spotřebiště a hodnotu tlakových 

ztrát 

 vypínací tlak p2 – jeho hodnota se volí o 0,1 až 0,2 MPa vyšší než hodnota 

p1, což vychází z požadavku optimalizace provozních nákladů, životnosti 

technologického zařízení a spolehlivosti jeho provozu. 

 četnost spínání čerpadla, tzv. frekvence f ( h-1 ) – je určena tzv. zapínací 

periodou T ( min ), což je doba mezi dvěma sousedními zapnutími čerpadla. 

Volí se z ohledem na životnost stykačů a elektromotoru v rozmezí T = 5 – 10 

min, čemuž odpovídá frekvence f = 6 – 12 hod-1.  

Mezi oběma veličinami platí vztah : T = 60 / f [ min ], f = 60 / T [ h-1 ] 

 užitečný objem nádrže Vu – je objem vymezený zapínací a vypínací hladinou 

 celkový objem tlakové nádrže Vc  

  [31] 

2.3.13. Vodovodní přípojka 

 

 Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od 

odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu 

uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem, resp. odbočná 
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tvarovka, případně navrtávací pas s hlavním přípojkovým uzávěrem je součástí 

vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. [19] 

 

 Zřízení odbočení s uzávěrem na vodovodním potrubí při zřizování vodovodní 

přípojky se nepovažuje za stavbu a vodoprávní úřad nevydává povolení. Náklady na 

odbočení s uzávěrem hradí vlastník vodovodu. Vlastní přípojka včetně výkopu 

umožňující zřízení odbočení s uzávěrem na vodovodním potrubí, je stavbou 

vodovodní přípojky. Náklady spojené s pořízením přípojky hradí odběratel [29]. 

Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné 

prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. [19] 

 Vlastníkem vodovodních přípojek zřízených do účinnosti zákona č. 274/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, tzn. do 1. 1. 2002, je vlastník pozemku nebo 

stavby připojené na vodovod, neprokáže-li opak. Vlastníkem vodovodní přípojky po 

účinnosti zákona č.274/2001 Sb., tzn. od 1. 1. 2002, je ten, kdo na své náklady 

přípojku zřídil. [19]  

 

 Vodovodní přípojka slouží k dodávce pitné, hygienicky nezávadné vody 

z hlavního vodovodního řadu do připojené nemovitosti, objektu, areálu, atd. 

 

Hlavní zásady pro vodovodní přípojky 

 

 pro jednu nemovitost musí být navržena jen jedna vodovodní přípojka 

 vodovodní přípojka nesmí být uložena v prostředí znečištěném zdraví 

škodlivými látkami 

 vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu 

 vodovodní přípojka se navrhuje a po hlavní domovní uzávěr z jednoho 

druhu a jednoho kusu materiálu a jedné jmenovité světlosti. Jako 

materiál se nejčastěji používá polyetylen, PVC, litina 

 trasa vodovodní přípojky má být co nejkratší bez zbytečných lomů 

 vodovodní přípojka v místě napojení ( obvykle navrtacím pasem ) u 

profilu do 50 mm má být opatřena uzávěrem ( ventil nebo kohout ), u 

profilů větších je napojení provedeno odbočkou se šoupětem, se zemní 

soupravou a poklopem. Místo napojení musí být označeno štítkem na 

oplocení nebo objektu odběratele, případně sloupkem 
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 vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla vedena pokud možno 

kolmo k objektu 

 potrubí vodovodní přípojky se navrhuje ve spádu minimálně 3 ‰ tak, aby 

bylo potrubí vždy odvzdušněné. Je – lito možné, má potrubí stoupat 

směrem k vnitřnímu vodovodu. Pokládka vodovodní přípojky by měla být 

realizována do nezámrzné hloubky. Doporučuje se ochranné pásmo 

vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce na obě strany od potrubí 

 vodovodní přípojka má být vždy umístěna nad potrubím dopravujícím 

zdraví škodlivé látky. V opačném případě musí být navržena opatření 

zabraňující možnému znečištění 

 na konci vodovodní přípojky se umísťuje další uzávěr bez odvodnění. 

Tento uzávěr je součástí vodoměrné sestavy, kde za ním následuje 

vodoměr a další uzávěr s odvodňovacím ventilem  

  [29] 

 Vlastní napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad se provádí nejčastěji 

nevrtacími pásy, které umožňují provádět navrtávky na potrubí litinové nebo plastové. 

Navrtávky se provádí z boku nebo z hora vodovodního potrubí. K provádění 

navrtávky se používají nevrtací soupravy. Napojování přípojek se provádí pod tlakem 

vody ve vodovodním potrubí. Při stavbě vodovodní přípojky se na potrubí připevňuje 

vytyčovací vodič. Do zásypu potrubí se obsyp potrubí 30 cm na vrch potrubí ukládá 

výstražná fólie. Podsyp vodovodní přípojky se provádí pískem.[29] 

 

Obr.č.37 Schéma vodovodní přípojky 
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2.3.14. Požární vodovod 

 

 Nedílným smyslem a cílem veřejných vodovodů je zajištění dostatečného 

množství požární vody pro územní celky, včetně jejich veřejné a technické 

infrastruktury. Pro tyto potřeby je distribuční síť dimenzována a vytváří v akumulacích 

dostatečné rezervy vody. Jednotlivé vodovodní řady musí být dimenzovány tak, aby 

u dohodnutých odběrných míst s Hasičským záchranným sborem byl trvale 

požadovaný hydrodynamický tlak vody a zařízení umožňovalo plynulý odběr vody. 

Pro tyto účely se na vodovodním potrubí zřizují nadzemní nebo podzemní hydranty, 

výtokové stojany nebo plnící místa. Zařízení musí zajistit i v nejnepříznivějších 

podmínkách jejich položení na vodovodní síti hydrodynamický tlak vody při požárním 

odběru min. 0,25 MPa. Z provozních a technických důvodů ( přechodné snížení 

kvality pitné vody a kavitačního režimu čerpadla ) by rychlost proudění vody v potrubí 

neměla překročit 0,9 až 1,1 m / s. Přípustné překročení rychlosti proudění je do 1, 5 

m / s. Překročení rychlosti proudění vody, a tím nebezpečí zhoršení její kvality 

v distribučním systému, hrozí u hydrantové sítě při napojení na vodovodní řady nižší 

jmenovité světlosti než DN 80, u výtokových stojanů v případech, pokud DN potrubí 

je nižší než 250 mm a u plnících míst pod DN 300 mm.  Minimální kapacitní plnění 

odběrných míst je následující : 

 podzemní a nadzemní hydranty – 4 až 7,5 l / s 

 výtokové stojany – 35 l / s 

 plnící místa – 60 l / s 

  [29] 

 Vnějším požárním vodovodem může být veřejný vodovod, případně 

samostatný požární vodovod. Vnější požární vodovod slouží k přívodu požární vody 

k objektům nebo do vnějších požárních hydrantů. Největší vzdálenost vnějších 

požárních hydrantů od objektu je 80 m. U objektu, kde se požaduje požární voda 

v množství menší než 20 l / s, může být vnější vodovod nahrazen jiným vyhovujícím 

vodním zdrojem ( rybník, řeka, požární nádrž ). Tento zdroj nesmí být od objektu 

vzdálen více než 200 m. Vnější požární vodovod má svým uspořádáním a 

dimenzováním zajistit dodání potřebného množství požární vody do kteréhokoliv 

požárního úseku. Při potřebě požární vody větší než 25 l / s se rozvodná síť vnějšího 

požárního vodovodu navrhuje jako okruhová. Při potřebě menší než 25 l / s může bát 

navržen jediný vodovodní řad ( větev ) za předpokladu, že je k dispozici stálá potřeba 
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požární vody. Vnější požární vodovod musí být dimenzován pro současné hašení 

vnitřními i vnějšími hydranty, popř. jinými vodními hasícími zařízeními. Vzájemná 

vzdálenost vnějších požárních hydrantů má být v areálu průmyslových závodů 

nejvýše 80 m, u ostatní výstavby nejvýše 120 m. Vnější požární hydranty se umísťují 

podél komunikace a jejich křižovatek. Výhodné je střídavé umístění po obou stranách 

komunikace. Jmenovitá světlost potrubí, které napájí vnější požární hydranty, nesmí 

být menší než jmenovitá světlost hydrantu. Rozvodná vodárenská síť i zásobovací 

řady veřejného vodovodu se vždy i v případech, kdy veřejný vodovod je zároveň 

požárním vodovodem, dimenzuje na maximální hodinovou potřebu vody. Z tohoto 

titulu je však nepřípustné zvětšování dimenze potrubí nad rámec odpovídající 

navrhovanému průtoku Qh z důvodu stagnace v koncových úsecích sítě za 

normálního provozu.[29] 

 

2.3.14.1. Potřeba vody pro požární účely 

 

 Pro všechny stavební objekty je třeba zajistit požární vodu vyjma objektů, 

v nichž je nepřípustné hašení vodou tam, kde to příslušné předpisy nevyžadují ( ČSN 

73 0873 ) a dále pro objekty, jejichž hodnota je nižší než náklady na zajištění požární 

vody. Potřeba požární vody závisí na druhu budov ve spotřebišti, na jejich velikosti ( 

např. počet podlaží ), na stupni požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků a 

budov ( hořlavosti nosných a dělících konstrukcí ) na vzájemném seskupení budov ( 

jejich vzájemná vzdálenost ) a na uvažovaném požární bezpečnosti jednotlivých 

požárních úseků a budov ( závisí na vybavenosti budov ). Způsob výpočtu požární 

vody se řídí ČSN 73 0873 Požární vodovody. Pro bytovou výstavbu se množství 

požární vody dodávané vnějším požárním vodovodem pro jednu bytovou sekci 

stanoví podle následujících údajů : 

 do 3 nadzemních podlaží – 6,7 l / s 

 4 až 8 nadzemních podlaží – 10 l / s 

 9 až 14 nadzemních podlaží – 13,3 l / s 

 nad 14 nadzemních podlaží – 16,7 l / s 

 

Potřeba požární vody pro průmyslovou, občanskou a ostatní výstavbu ( kromě 

výstavby bytové uvedené výše ) se stanoví pro požární úseky s půdorysnou plochou 
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větší než 10 m2 podle ČSN 73 0873, kde se posuzuje velikost obestavěného 

prostoru, konstrukce objektu a stupně požární bezpečnosti. Pro volné skládky 

hořlavých látek o ploše 400 m2 se potřeba požární vody stanoví v závislosti na 

intenzitě sálání, Při intenzitě sálání nízké je to 6,7 l / s, střední je to 13,3 l / s a vysoké 

20 l / s. [29] 

 

2.4. Stokování 

 

Kanalizace představuje soubor technických zařízení a zařízení a staveb 

zajišťujících neškodné odvádění splaškových, dešťových a průmyslových odpadních 

vod z urbanizovaného území, průmyslových závodů, komunikací a ostatních ploch a 

jejich vyčištění tak, aby po vypouštění do recipientu splnily zákonné podmínky na 

kvalitu vypouštěných odpadních vod a neměly negativní vliv na životní prostředí. [29] 

 

2.4.1. Složení dešťových a splaškových vod 

 

Splaškové odpadní vody 

  

 Splaškové odpadní vody mají obvykle šedou nebo šedohnědou barvu a jsou 

silně zakalené. Čerstvé splašky nemají příliš intenzivní zápach, avšak za několik 

hodin, když se vyčerpá rozpuštěný kyslík a začnou probíhat anaerobní biologické 

pochody, začíná odpadní voda intenzivně tmavnout a silně zapáchat, protože reakcí 

vznikají sulfidické síry se sloučeninami železa se vylučuje černý FeS. 

  

 Teplota závisí na ročním období, v zimě 8 – 12 °C, v létě asi 20 °C. K výkyvům 

může dojít vypouštěním některých teplých průmyslových odpadních vod. Se 

vzrůstající teplotou, klesá množství rozpuštěného kyslíku. Reakce splaškových vod 

bývá slabě alkalická, pH obvykle bývá 6,5 – 8,5. Hodnota KNK4,5 se pohybuje 

v rozmezí 2 – 8 mmol / l. Dostatečně velká tlumivá kapacita splaškových vod ( 

související s KNK4,5 ) je důležitá při nitrifakční bázi biologického čištění, kde tlumí 

pokles pH. Nečistoty jsou hrubé, dispergované ( zbytky jídel, papír ), jemně 
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rozptýlené i rozpuštěné. Splaškové vody znečišťují různé látky. Anorganické a 

organické složení splaškových vod je dáno složením vody pitné a užitkové.  

  [9] 

 

Ukazatel Rozmezí hodnot Jednotky 

Hodnota pH 6,5 - 8,5 - 

Nerozpuštěné látky 200 - 700 mg / l 

    -          z toho usaditelné 73 % 

-       z toho neusaditelné 27 % 

Rozpuštěné látky 600 - 800 mg / l 

BSK5 s potlačením nitrifikace 100 - 400 mg / l 

CHSK - Cr 250 - 800 mg / l 

TOC ( DOC ) asi 250 mg / l 

Ncelk 30 - 70 mg / l 

N - NH4 20 - 45 mg / l 

Pcelk 5 – 15 mg / l 

Poměr BSK5 : CHSKCr 0,5 - 
Obr.č.38 Orientační složení splaškových vod [47] 

 

Biochemická spotřeba kyslíku ( BSK5 ) - hmotnostní koncentrace rozpuštěného 

kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek a v oxickém prostředí 

biochemickou oxidací organických látek. Hodnota je mírou koncentrace biologicky 

rozložitelných látek. 

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) - koncentrace organických látek ( biologicky 

rozložitelných i nerozložitelných ). Tato koncentrace je dána množstvím oxidačního 

činidla ( dichromanu, manganistanu ), které se spotřebuje za určitých podmínek na 

jejich oxidaci. Výsledek se přepočítává na kyslíkový ekvivalent. 

 

Vzájemné poměry ukazatelů organického znečištění : 

 CHSK : BSK5 = 1 : 2 

 BSK5 : TOC = 1,6 

 CHSK : TOC = 3 – 3,5 

 

Pro účinné biologické čištění je důležitý obsah nutrientů (N, P)  

BSK5 : N : P = 100 : 5 : 1 
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Dešťové odpadní vody 

 

 Dešťovými vodami se označují srážkové vody odváděné ze střech, 

komunikací, parkovišť atd., většinou do společné nebo oddílné dešťové kanalizace.  

  

Znečištění dešťových vod tvoří široké spektrum různých látek původu : 

 anorganického v rozpuštěné a nerozpuštěné formě – těžké kovy, anionty 

silných minerálních kyselin ( SO4
2-, NO3, Cl- ), sloučeniny dusíku, fosforu a 

další 

 organického v nerozpuštěné a rozpuštěné formě. Organické látky jsou 

zastoupeny především ropnými látkami, chlorovanými uhlovodíky, PCB, PAU, 

dioxiny, pesticidy, atd.. Mikrobiální složku znečištění tvoří zejména fekální 

koliformní bakterie, enterokoky a další 

 

Nákladní a osobní doprava zatěžuje dešťové vody dvěma dalšími skupinami 

závadných látek – PAU a nitrofenoly. Sloučeniny těchto dvou skupin jsou toxické, 

karcinogenní a stabilní jak ve vodě, tak i v půdě. 

  [9] 

2.4.2.  Soustavy stokových sítí 

 

 Stoková soustava je zařízení pro sběr, shromažďování a dopravu tekutých 

odpadů. Podle způsobu odvádění odpadních vod rozeznáváme tři základní stokové 

soustavy : 

 jednotná stoková soustava 

 oddílná stoková soustava 

 modifikovaná stoková soustava 

  [47] 

2.4.2.1. Jednotná stoková soustava 

 

 V jednotné stokové soustavě jsou všechny druhy odpadních vod ( splaškové, 

průmyslové, srážkové ) odváděny společně jednotnou stokovou sítí. Výhodou 

jednotné stokové sítě jsou úspory investičních nákladů proti soustavě oddílné. Další 

výhodou je pozitivní vliv na provozování sítě, spočívající v jejich samočinném 
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proplachování při průtocích dešťových vod, což omezuje nebezpečí zanášení stok 

hlavně v úsecích s minimálním sklonem.[29] 

 

 Rozhodující pro dimenzování stok jednotné stokové soustavy je okamžitý 

extrémní průtok, nikoli celkové množství ( např. celoroční ). Z důvodu ekonomických 

se  však celá stoková síť nedimenzuje na extrémní průtoky srážkových vod, ale 

hospodárněji, na množství menší, díky umístění odlehčovacích komor. Ty umožňují 

odlehčovat průtok v kmenové stoce od určitého poměru naředění splaškových vod 

srážkovými do vodního toku. Za odlehčovací komorou pak pokračuje stoka směrem 

k čistírně již zmenšeným profilem. Tímto opatřením se docílí hospodárného návrhu 

stokové sítě a všech dalších objektů čistírny odpadních vod.[29] 

 

 Nevýhodou jednotné soustavy je, že se za dešťových průtoků připouští přímé 

vypouštění naředěných splaškových vod do vodního toku se všemi negativními 

dopady hygienickými a na životní prostředí. V recipientu mohou způsobovat potíže a 

zahnívat. Lavice usazeného kalu z odlehčovacích stok, zákal a přísun organických 

látek, může nepříznivě ovlivnit samočisticí schopnosti a kyslíkovou bilanci [48].  

Tento negativní vliv, může být eliminován vybudováním dešťových zdrží řešených 

jako nádrže průtočné, záchytné nebo usazovací. [29] 

 

 Přesto, že celkové roční množství splašků převyšuje množství dešťových vod 

za stejné období, je výpočtový průtok dešťových vod tak velký, že výpočtové průtoky 

ostatních druhů odpadních vod je možno až na výjimky pro dimenzování jednotné 

stokové soustavy zanedbat. [29] 

 

 Odlehčovací komory jsou konstruovány tak, aby při vzrůstajícím průtoku 

vlivem deště došlo při určitém průtoku k přepadávání vody do odlehčovací stoky a 

odtud do recipientu nebo dešťové nádrže. Nevýhoda odlehčovací komory spočívá 

v tom, že i při velmi vysokém naředění splaškových vod vodami dešťovými, dochází 

k zanášení čerstvého fekálního znečištění do recipientu. [29] 
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Obr.č.39 Schéma jednotné stokové soustavy [49] 

 

2.4.2.2. Oddílná stoková soustava 

 

 V oddílné stokové soustavě se různé druhy odpadních vod vzájemně nemísí a 

pro každý druh odpadních vod je budována samostatná síť. [29] 

 

 Splaškové, případně průmyslové nebo ostatní odpadní vody jsou odváděny 

splaškovou sítí přímo na ČOV, srážkové vody samostatnou, zpravidla mělčeji 

uloženou sítí, buď přímo do vodního toku, nebo přes dešťové zdrže. Nedochází zde 

tedy ke kontaktu splaškových a ostatních závadných odpadních vod se životním 

prostředím. Nevýhodou oddílné soustavy, kromě vyšších investičních nákladů, jsou I 

výrazně vyšší nebezpečí zanášení, zejména v úsecích s minimálními sklony. Oddílná 

soustava se uplatňuje zejména při odkanalizování menších obcí, dále u obcí s málo 

vodnými vodními toky, které by nezajistily dostatečné ředění odlehčovacích vod z 

odlehčovacích komor. [29] 

 

 Dešťové stoky odvádějící přívalové vody budou zpravidla stejného profilu jako 

stoky jednotné soustavy, mohou být však mělčeji uloženy. Dešťové vody se dopravují 

pouze gravitačně. [29] 
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2.4.2.3. Modifikovaná stoková soustava 

 

 Modifikovaná stoková soustava vzniká například kombinací jednotné a oddílné 

stokové soustavy v rámci odvodnění jednoho urbanizovaného celku. [47] 

 

 Princip spočívá v tom, že splaškové vody jsou odváděny hluboko uloženými 

stokami, dešťové vody mělce uloženým potrubím. Při přívalových deštích nejvíce 

znečištěné dešťové vody na začátku deště, se prázdní spojovacím potrubím ze dna 

dešťových stok v šachtách do stok splaškových. Po jejich zahlcení nad úroveň dna 

dešťových stok dochází k odtoku srážkové vody dešťovými stokami přímo do 

recipientu. Největší znečištění z oplachu terénu na začátku deště a z výplachu 

dešťových stok je takto svedeno splaškovými stokami ( za deště pod tlakem ) do 

ČOV. Do recipientu je již odváděna relativně čistá voda. [47] 

 

2.4.3.  Alternativní metody odvádění odpadních vod 

 

Způsob dopravy odpadních vod můžeme rozdělit na tradiční a alternativní.  

 

Za tradiční způsob považujeme jednotné či oddílné soustavy s gravitační 

dopravou odpadních vod. U tradičního způsobu odvodnění je důraz kladen 

především na jednoduchost a spolehlivost provozování. Tato zařízení se vyznačují 

vysokými dopravními výkony, které plynou především z potřeby odvádění dešťových 

odpadních vod. [29] 

 

Alternativní způsoby se mohou uplatnit v oblastech s rozptýlenou zástavbou, 

v rekreačních územích, v chráněných oblastech, v ochranných pásmech zdrojů pitné 

vody, zájmová území s několika samostatnými povodími. Okolnosti, které vedou 

k upřednostňování alternativního způsobu odvedení odpadních vod je i konfigurace 

terénu, terasovitá zástavba, široké ulice, kde by situace vyžadovala souběh dvou 

gravitačních stok. Jedná se také o oblasti s nepříznivými podmínkami pro zakládání 

stok, případně oblasti s minimálními spády. V těchto lokalitách se jeví tradiční 

způsoby odkanalizování jako nehospodárné a těžko realizovatelné. Nabízí se proto 

alternativní způsoby odkanalizování, za ty lze považovat kanalizaci tlakovou, 
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kanalizaci podtlakovou ( vakuovou ) a kanalizaci gravitační maloprofilovou. 

Alternativní způsoby odvádění odpadních vod mohou vést v řadě případů ke snížení 

investičních nákladů a tím uspíšení realizace investičního záměru. Proti těmto 

způsobům odkanalizování hovoří některé nevýhody, jako je absence dlouhodobých 

zkušeností s provozováním, provozní náročnost systému, vyšší nároky na provozní 

energie, kratší životnost a vyšší četnost provozních poruch. Tyto systémy nejsou 

vhodné pro odvádění dešťových odpadních vod. [29] 

 

2.4.3.1. Tlaková kanalizace 

 

Podstatou systému tlakové kanalizace jsou domovní čerpací stanice, do nichž 

jsou svedeny splašky z jednotlivých případně dvou a více nemovitostí. [29] 

 

 Tlakové odkanalizování je založeno na principu přetlaku uvnitř větevné nebo 

okruhové trubní dopravní sítě. Dopravované splašky do systému dodávají a vnitřní 

přetlak ( 0,2 – 0,5 MPa ) vyvozují čerpadla umístěná v domovních čerpacích 

stanicích. Ty jsou umístěny v blízkosti odvodňovaného či odvodňovaných objektů. 

Z majetko – právních důvodů je optimální, jestliže každá nemovitost vlastní svojí 

domovní čerpací stanici na přístupné části soukromého pozemku. Vhodné je také 

napojení čerpadla v domovní čerpací jímce na elektrickou energii přes samostatné 

měřidlo spotřeby. [47] 

 

 Princip systému je založen na odvodu splaškové vody z jedné nebo více 

nemovitostí gravitační přípojkou do domovní čerpací jímky, která bývá umístěna 

přibližně v místech stávající žumpy nebo septiku ( již je do ní svedeno odpadní 

potrubí ), což ale nemusí být pravidlo. Tento způsob neplatí v případě, že do potrubí 

odvádějícího odpadní vody z domu jsou zaústěny dešťové vody. V tomto případě je 

nutné dešťové vody oddělit, protože by narušily systém splaškové kanalizace. 

Čerpadlo s mělnícím zařízením poté, co splaškové vody dosáhnou určité hladiny, 

sepne a přibližně během deseti minut vyčerpá tlakovou částí přípojky do tlakové 

kanalizace. Odvodnění je tedy založeno na vyvození tlaku 0,5 – 3 MPa v hlavním 

uličním potrubí, do kterého jsou čerpány odpadní vody z akumulačních domovních 

jímek. [50] 
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Systém se tedy skládá z těchto prvků : 

 gravitační přípojky z jedné nebo více nemovitostí svedených do sběrné 

akumulační jímky 

 vlastní akumulační jímka vybavena čerpadlem s mělícím zařízením 

 výtlaku do sběrného tlakové potrubí 

 sběrného tlakového potrubí 

  [29] 

 Tlakové větevná nebo okruhová síť se navrhuje nejčastěji z plastového potrubí 

( PVC, PE, PP ) minimální DN 80 a ukládá se v nezámrzné hloubce ( krytí 1 – 1,2 m ) 

v min. sklonu 3 ‰. Požadovaná průtočná rychlost v potrubí je 0,7 m / s, z důvodu 

samočištění výtlačného potrubí. Stoková síť musí být vybavena přibližně po 300 m 

uzávěry, odkalovacími a odvzdušňovacími armaturami ( hydranty ). [29] 

 

K hlavním výhodám tlakové kanalizace patří nižší investiční náklady oproti 

gravitační kanalizace, minimum balastních vod, odpadá údržba stok, snadno 

dohádatelné poruchy [49]. K hlavním nevýhodám patří velké množství domovních 

čerpacích stanic s technologickým vybavením náročným na kontrolu a údržbu, 

neekonomický provoz ( čerpání malých množství velkým počtem čerpadel ), vyšší 

provozní nároky na vlastní síť ( proplachování, odvzdušňování, odkalování ), vyšší 

nároky na el.energii. [29] 

 

 

Obr.č.40 Schéma tlakové kanalizace [50] 
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2.4.3.2. Podtlaková ( vakuová ) kanalizace 

 

Podtlaková kanalizace pracuje na principu vyvození podtlaku ve stokové síti, 

do kterého se přes domovní sací ventily na domovních přípojkách nasávají odpadní 

vody z jednotlivých nemovitostí. Celý tento systém má centrální vakuovou stanici, ve 

které se pomocí vakuových čerpadel ( vývěv ) vytváří podtlak ve sběrné tlakové 

nádobě. Odpadní vody se vlivem udržovaného podtlaku v celém systému do 

zásobníku nasávají při každém otevření sacího ventilu na některé z domovních 

přípojek. Sací ventily jsou osazeny ve sběrných šachtách na domovních přípojkách a 

její provoz ( otevírání a zavírání ) je řízen automaticky v závislosti na stavu hladiny ve 

sběrných šachtách pomocí ovládacího potrubí. Z vakuové stanice jsou odpadní vody 

na ČOV dopravovány gravitačně nebo přečerpáváním. Specifická je pro tuto 

technologii zejména transportní rychlost 6 – 8 m / s. Vakuová stanice se umísťuje 

centrálně a pokud možno v nejnižším místě území a je vybavena zpravidla dvěma 

podtlakovými nádržemi o objemu cca 10 m3, každá nádrž má vlastní vývěvu. 

Provozní podtlak v systému se udržuje v optimálním rozmezí 0,06 – 0,08 MPa. 

Podtlaková síť se navrhuje jako větevná z PVC nebo PE tlakového potrubí DN 80 až 

250. Ukládá se v hloubce zajišťující minimální krytí 1 až 1,2 m v minimálním sklonu 2 

‰ ve směru toku. Tento sklon musí být zajištěn vždy, a to i při stoupání terénu. [50]  

 

Systém podtlakové kanalizace se skládá : 

 gravitační domovní svody do sběrných šachet 

 podtlakové připojovací potrubí ( podtlakové přípojky ) s osazenými 

sacími ventily ve sběrných domovních šachtách 

 podtlaková stoková síť 

 vakuová stanice se sběrnou tlakovou nádobou 

  [50] 
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Obr.č.41 Schéma podtlakové kanalizace [49] 

 

2.4.3.3. Gravitační maloprofilová kanalizace 

 

Maloprofilová kanalizace je specifická použitým trubním materiálem velkých 

délek s malými světlými profily, nízkou drsností a integrovanými, dokonale 

vodotěsnými spoji. Revizní šachty jsou nahrazovány kontrolními šachticemi. Celý 

systém odvádění odpadních vod je gravitační s možným využitím násoskového 

efektu v úsecích s negativním spádem nivelety. Centrální sběrný bod s jímkou či 

ČOV musí být tedy umístěn níže než ostatní připojované objekty, propojené 

gravitačním sběračem malého profilu. Nevýhodou je nutnost provozování lapačů 

pevných nečistot ( konstrukční obdoba septiků ), které zabraňují vniknutí 

sedimentujících látek do systému. Pro některé objekty, které nesplňují podmínku 

gravitačního zaústění nad hydrodynamickou čárou stanovenou výpočtem, je nutno 

budovat septik osazený čerpadlem. [47] 
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Obr.č.42 Schéma gravitační maloprofilová kanalizace [12] 

 

2.4.4. Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí 

 

Systém uspořádání stokových sítí vychází z konfigurace území, 

z urbanistického řešení zástavby a vzájemné polohy odvodňovaného území a 

recipientu. Koncepce uspořádání stokových sítí směřuje s ohledem na neustále 

rostoucí náklady na elektrickou energii k tomu, aby bylo snižováno množství a doba 

čerpání odpadních vod na minimum. Mimo výše úspor za energie nejsou 

zanedbatelné také faktory bezpečnosti a spolehlivosti sítě. Koncepce konkrétního 

systému je do značné míry předurčena členitostí území a dalšími faktory uspořádání 

stokových sítí. Většina reálných stokových sítí je však založena na kombinaci dvou 

nebo více těchto systémů uspořádání. Jedná se o tyto základní systémy – 

 radiální 

 větevný 

 úchytný 

 pásmový 

  [47] 
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Radiální systém 

 

 Bývá aplikován při odvodňování uzavřených kotlin bez přímého spojení           

( sklonu ) k recipientu. Voda se stahuje stokovou sítí do nejnižšího území a z tohoto 

místa je přečerpávána přes rozvodí nebo odváděna štolou samospádem nebo 

čerpáním do čistírny odpadních vod. [47] 

   

Obr.č.43 Radiální systém stokové sítě [50] 

 

Větevný systém 

 

 Navrhuje se v členitém území s nepravidelnou zástavbou. Stoky se vedou 

nejkratším směrem do hlavní kmenové stoky, která prochází nejnižším místem 

odvodňovaného území a ústí do čistírny odpadních vod. [47] 

 

Obr.č.44 Větevný systém stokové sítě [50] 
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Úchytný systém 

 

 Navrhuje se v plochých říčních údolích s mírným sklonem odvodňovaného 

území k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél vodního toku a do ní ústí 

sběrače vedené napříč údolím ( ulicemi města ). Na kmenové stoce jsou zařazeny 

odlehčovací komory, které umožňují snížení stavebních nákladů na výstavbu stoky 

jednotné soustavy odlehčováním části odpadních vod dostatečně zředěných 

dešťovou vodou do recipientu. Za odlehčovací komorou má potom kmenová stoka 

značně menší průřez. [29] 

 

Obr.č.45 Úchytný systém stokové sítě [50] 

 

Pásmový systém 

 

 Navrhuje se při odvodňování rozsáhlejších území s většími výškovými rozdíly. 

Stoková síť je rozčleněna na několik výškových pásem, v rámci kterých může být 

jakékoli uspořádání sítě. Odpadní vody z jednotlivých pásem se odvádějí stokami 

nižších řádů do tzv. pásmových sběračů. Velký význam má tento systém tam, kde 

nejnižší sběrač vedený podél vodního toku leží pod maximální hladinou v řece a 

odpadní vody je proto nutné přečerpávat. Pásmový systém umožňuje odvodňovat 

jednotlivá pásma samostatně gravitačně a přečerpávat pouze odpadní vody 

připadající na nejnižší pásmo. [29] 
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Obr.č.46 Pásmový systém stokové sítě [50] 

 

2.4.5. Tvary a rozměry stok 

 

Návrh tvaru příčného profilu stoky je dán konkrétními hydraulickými, 

provozními, stavebními ( statika ), ekonomickými, geologickými a jinými požadavky.   

             [50] 

Pro stoky se doporučuje přednostně používat tyto tvary : 

 kruhový 

 vejčitý 

 tlamový ( stlačený ) 

 

Kruhový profil 

 

 Je nejrozšířenější průřezový profil stok. Středně vyhovuje z hlediska 

hydraulického, je velmi výhodný z hlediska konstrukčního a prováděcího (nejsnáze 

se vyrábí jako prefabrikát). Staticky je méně výhodný než vejčitý. [50] 

 

Obr.č.47 Kruhový profil [50] 
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Vejčitý profil 

 

 Je nejvýhodnější z hlediska hydraulického a statického. Nevýhodou je 

převýšení profilu, takže jej lze použít v úsecích s dostatečnou výškou nadloží. Kromě 

běžného, tzv.Vídeňského profilu se používá tzv. Pražský normál, složený 

z kruhových oblouků. [50] 

 

Obr.č.48 Vejčitý profil vídeňský a pražský [50] 

 

Tlamový ( stlačený ) profil 

 

 Je nejméně vhodným profilem z hlediska statiky i hydrauliky. Používá se ve 

stísněných výškových profilech a pro úseky s velkými průtoky (stálý proplach). 

Nejčastěji jsou to kmenové stoky, sběrače. [50] 

 

Obr.č.49 Tlamový ( stlačený ) profil [50] 

 

 Pro všechny základní profily jsou v normě pro běžně vyráběné rozměrové typy 

uvedeny kromě základních rozměrů, i údaje pro hydraulické výpočty při plném 

průtoku, vyjádřené vztahem : R = S / O   
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kde, 

R je hydraulický poloměr v m 

S je průtočná plocha v m2 

O je omočený obvod v m 

  [50] 

 Kruhové stoky jsou definovány vnitřním průměrem ( D ) v mm, u plastů 

vnějším průměrem v mm, ostatní tvary poměrem šířky k výšce ( b : h ) v m. Zlepšení 

hydrauliky profilu při odvádění bezdeštných splašků lze docílit navržením tzv. kynety 

( žlábku ). Na gravitační stokové síti se nesmí používat menší jmenovité světlosti než 

DN 250 pro potrubí z kameniny a z plastů a DN 300 pro potrubí z ostatních materiálů. 

Tento požadavek neplatí pro potrubí s tlakovým nebo podtlakovým průtokem ( např. 

ve shybkách, u tlakové a podtlakové kanalizace ). Výtlačné potrubí na dopravu 

odpadních vod má mít nejmenší jmenovitou světlost DN 150, výjimečně DN 80, 

pokud je zabezpečeno proti ucpání ( česlemi, mělnícím čerpadlem apod. ). Minimální 

průtočná rychlost v tomto potrubí je 0,8 m / s. [50] 

 

Rozdělení stok dle přístupnosti  

 

 Podle přístupnosti vnitřního prostoru stok pro potřeby kontroly, údržby, oprav  

je možno profily stok rozdělit: 

DN < 800 mm     - neprůlezný profil 

DN  800 – 1500  - průlezný profil 

DN > 1500          - průchozí profil 

 

Samostatnou kategorií tvoří tzv. kolektory, což jsou podzemní liniové stavby  

průchozího profilu, ve kterých jsou soustředěny všechny podzemní inženýrské sítě 

v daných trasách ( voda, elektrické rozvody, telefonní rozvody,..). [50] 

 

2.4.6. Materiály stokových sítí 

 

Materiál stok se volí podle účelu a plánované životnosti díla. Požadované 

vlastnosti materiálů stokových sítí jsou : 

 vodotěsnost 
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 bezpečná odolnost proti 

 mechanickým vlivům 

 chemickým vlivům 

 biologickým vlivům 

 vlivům dopravované odpadní vody 

 agresivnímu působení okolního prostředí 

 namáhání stok 

 má umožnit bezpečné a účinné čištění stok 

  [51] 

 Na potrubí jednotné a oddílné stokové soustavy se používají trouby podle 

platných norem. Matriály, vyhovující výše uvedeným požadavkům jsou : 

 kamenina 

 beton ( doporučuje se pro dešťové stoky ) 

 polymerbeton 

 čedič 

 sklolaminát 

 šedá litina 

 tvárná litina 

 plasty 

 vláknocement 

 případně kombinace výše uvedených 

  [51] 

Stoky mohou být : 

 trubní 

 monolitické – jedná se o stavby betonované přímo na místě ( případně trubní 

materiály ze statických důvodů plně betonované ). Provádějí se většinou 

v případě odvádění většího množství vod, u hlavních sběračů nebo 

kmenových stok. Mohou se betonovat ve výkopu hloubeném, případně ve 

výkopech ražených ( větší hloubky stok ) 

 stoky zděné z cihel – vyzdívají se z dobře vypálených kanalizačních, 

kyselinovzdorných nebo vápenopískových cihel. Méně časté jsou 

z keramických tvárnic, taveného čediče, betonových tvárnic, žulových kostek 

apod. Dnes se provádí v malé míře, nebo při sanaci stávajících stok. 
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Nevýhodou je vysoký podíl ruční práce. Výhodou je chemická odolnost a 

odolnost proti obrusu 

 stoky z prefabrikátů - mohou to být betonové, železobetonové nebo 

polymerbetonové roury různého tvaru a uložení, případně segmentové 

oblouky pro tuneláž, výjimečně kolektory. 

  [50] 

Kamenina 

 

 Kameninové kanalizační trouby hrdlové se vyrábějí běžně do DN 600. 

Kameninové trouby a tvarovky se vyrábějí z přírodních kameninových jílů s příměsí 

ostřiv. Po vypálení je povrch trub pokryt glazurou, která zajišťuje nenasákavost trub a 

odolnost povrchu. 1 kg glazované kameniny obsahuje: 800 g jílu, 235 g šamotu a 15 

g glazury 

 

Hlavní výhodou kameninových trub je : 

 dlouhá životnost  

 odolnost vůči obrusu povrchu 

 vysoká mechanická odolnost 

 odolnost proti působení vlivů zemní vlhkosti 

 nepropustnost 

 chemická odolnost 

 nízký hydraulický odpor 

 možnost recyklace        

      

Nevýhodou tohoto materiálu jsou především mechanické vlastnosti: 

 nízká pevnost 

 velká křehkost materiálu 

 vysoká hmotnost. 

  [51] 

Potrubí, u něhož je vyžadována vyšší chemická odolnost, se vyrábí z 

chemické kameniny. Spojování kameninových trub se provádí hrdlovými spoji s 

použitím pryžových kroužků, které jsou již při výrobě zalisovány do hrdla i na hladký 

konec spojovaných trub a po zasunutí trub do hrdla na sebe dosedají. Bezhrdlé         

( rovné ) trouby se spojují převlečnou spojkou nebo opravnou manžetou.   Způsoby 
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spojování používané před rokem 1990 vykazují poruchy a dá se předpokládat, že 

kameninová kanalizace z této doby je netěsná. [47] 

 

Obr.č.50 Příklad kameninové sestavy potrubí [47] 

 

Beton a železobeton 

 

 Betonové a železobetonové hrdlové trouby jsou používány pro odvádění 

neagresivních odpadních vod o volné hladině nebo přechodně v mírně tlakovém 

proudění. Trouby o DN 600 mm mohou být osazeny výstelkou ( čedičovou, z 

kyselinovzdorných kameninových segmentů nebo plastovou ), která několikanásobně 

zvyšuje životnost trouby svojí odolností vůči abrazi i chemicky agresivním látkám. 

Obkladem jsou ošetřeny také objekty stokové sítě Betonové trouby jsou vyráběny 

jako kruhové, vejčité nebo tlamové. [47] 

 

Materiál : 

 betonová směs je složena ze tří frakcí tříděného kameniva, směsného 

cementu, přísady a příměsi jemných podílů 

 beton pevnostní třídy C 40/50 s vysokou odolností proti obrusu a proti 

agresivitě chemického prostředí stupně 5b dle ČSN ENV 206 

 pryžový těsnící profil musí odpovídat svými kvalitativními vlastnostmi 

DIN 4060 

 při koncentraci SO4
2- vyšší než 500 mg / kg ve vodě nebo vyšší než 3000    

mg / kg v půdě je nutné použít síranovzdorný cement 

  [47] 
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 Napojení kanalizačních přípojek se provádí v libovolném místě návrt pro 

přípojku DN 150 nebo 200. Spojování trub je uskutečněno pomocí pryžových 

těsnících profilů, pryžovým valivým těsnění, tmelem, cementovou maltou. [50]  

 

Obr.č.51 Příklad betonové kruhové roury s plastovým obkladem [47] 

 

Polymerbeton 

 

 Polymerbeton je kompozitní materiál, skládající se z plniva ( nejčastěji 

štěrkopísek ) a pojiva ( syntetické pryskyřice – vinylesterová, epoxidová, 

polyesterová) a mikroplniva (kamenný prach). Trouby jsou odlévány do forem. 

Přednostmi polymerbetonu jsou vynikající fyzikálně-chemické vlastnosti, které jsou 

možné vhodnou volbou pojiv a plniv v širokých mezích měnit. Polymerbeton se 

vyznačuje vyšší pevností v tlaku, v tahu a v tahu za ohybu, vyšší odolností proti 

korozi (lze použít při pH média 1 – 13, dle použitého plniva), nízkou drsností téměř 

nulovou nasákavostí. Polymerbetonové trouby je vhodné použít při vysokém 

mechanickém namáhání a pro agresivní odpadní vody. Kanalizační polymerbetonové 

trouby jsou vyráběny v profilech DN 200 – 3600. Spojování těchto trub je totožné 

s troubami betonovými a železobetonovými. 

Výhody: 

 nízká drsnost 

 téměř nulová nasákavost 

 odolnost proti korozi 

Nevýhody: 

 vyšší součinitel teplotní roztažnosti a u některých pryskyřic větší 

polymerační 
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smrštění (a tedy větší vnitřní napětí) 

 vyšší cena polymerových pojiv 

 hmotnost 

  [51] 

Čedič 

 

 Z čediče, popř. z materiálů na bázi čediče, se vyrábí obložení vnitřních stran 

potrubí. Používání čedičových prvků ve stokové síti prodlužuje životnost takto 

obloženého potrubí. Uplatňují se tam, kde se dopravuje abrazivní, popřípadě erozivní 

materiál, nebo tam, kde dochází k velkým rychlostem v potrubí či objektech stokové 

sítě ( spadiště, retardéry ). Čedič je použitelný v širokém rozsahu pH 3 – 13. Odlitky 

z taveného čediče určené pro stokové sítě se běžně spojují a spárují cementovými 

pojivy. [51] 

 

Sklolaminát 

 

 Sklolaminát (označovaný také jako GRP - Glass Reinforced Pipes) je složen 

z polyesterové pryskyřice, křemičitého písku a skelných vláken. Variabilní použití 

těchto komponent při výrobě může vést ke zcela rozdílným vlastnostem a to i při 

stejné tloušťce stěny. Sklolaminátové trouby se vyznačují odolností proti korozi a 

nízkou hmotností. Trouby ze sklolaminátu jsou v rozsahu od - 40 do 100 °C teplotně 

stálé a ani při velkých teplotních rozdílech neměknou. S ohledem na nízkou hmotnost 

je možno je vyrábět ve větších délkách až 12 m. Jsou rezistentní vůči ultrafialovému 

záření, mají velmi dobré hydraulické parametry (k = 0,01 – 0,1 mm). Při výstavbě je 

nutné dodržen, správné postupy pokládky. Trouby jsou obvykle vyráběny v rozsahu 

DN 200 – 2400. Nevýhodou je dlouhodobá plastická přetvárnost materiálu. 

Sklolaminátové trouby se vyrábějí dvěma základními technologiemi, a to navíjením a 

odstředivým litím do duté formy. Životnost tohoto materiálu je 100 let, nejstarší 

sklolaminátové potrubí je v provozu 30 let. Při výstavbě je nevýhodou, podobně jako 

u plastů, správně provedené hutnění. Materiál není korozivní, dá se použít i nad 

terénem. Typizovaná je trouba HOBAS, skládající se ze skleněného vlákna, 

nenasycené polyesterové pryskyřice a plniva. [51] 
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 Trouby jsou spojovány kompletizovanými spojkami, které mají na vnitřní straně 

vložku ze syntetického kaučuku EPDM. Systém spojek je shodný pro beztlaké 

kanalizační řady, tak i pro tlakové systémy. [50]  

 

Tvárná litina 

 

 Tvárná litina je prakticky nástupkyní klasické šedé litiny. Zatímco v šedé litině 

se grafit vyskytuje ve formě lamel, v tvárné litině je ve shlucích kulovitého tvaru. 

Vykrystalizování grafitu ve tvaru kuliček se dosahuje přidáním určitého množství 

hořčíku do prvotřídní základní litiny. Tím jsou odstraněny možné čáry šíření lomu a je 

zvýšena odolnost. 

 

Nejdůležitější vlastnosti tvárné litiny jsou:  

 formovatelnost 

 odolnost proti otěru 

 odolnost proti korozi 

 schopnost tlumit chvění 

 pevnost v tahu 

 odolnost proti nárazům 

 vysoká mez průtažnosti 

 

Trouby z tvárné litiny se používají zejména u tlakových kanalizačních systémů, 

ale i u gravitačních systémů s vysokým mechanickým namáháním. Nevýhodou je 

nízká odolnost proti korozi, křehkost a hmotnost litinových kanalizačních trub. 

  [51] 

 Spoje litinových trub jsou dokonale vodotěsné. Existuje velké množství spojů, 

např. hrdlové, které jsou opatřeny pryžovými kroužky ( TYTON ) a přírubové, které 

mohou být i uzamykatelné. Všechny druhy hrdlových spojů jsou konstruovány tak, že 

je možno po spojení  provést  úhlovou odchylku  ( na základě propozic výrobce ). [50] 
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Plasty 

 

 Plasty v současné době mají velmi rychlý vývoj. Potrubí z plastů pro výstavbu 

kanalizačních systémů postupně vytlačuje materiály jako je např. kamenina. Jsou 

používány následující typy polymerních materiálů : 

 PE - HD – pro odvádění splaškové a povrchové vody ze silnic, cest a 

podobných ploch. Je rezistentní vůči většině rozpouštědel, kyselin, zásad a 

olejů. Výhodami jsou nízká cena, snadná zpracovatelnost, velmi dobrá 

chemická odolnost, tuhost a vláčnost při nízkých teplotách [51] 

 Neměkčené PVC - pro vnější kanalizace, trubky a tvarovky vhodné pro odvod 

odpadních vod v rozsahu pH 2 – 12, do teploty média 60°C ( DN 100 – 200 ) 

resp. 40°C ( DN 250 – 500 ). Neměkčený PVC má vlastnosti, jejichž 

kombinace není obecně dosažitelná u jiných plastů : vynikající odolnost vůči 

vodě, kyselinám (i kyselině fluorovodíkové), alkáliím i organickým chemikáliím, 

nízkou permeabilitu vodní páry, kyslíku a mnohých těkavých anorganických 

sloučenin, vysokou tvrdost, odolnost proti oděru a mechanickou pevnost, 

dobré elektroizolační vlastnosti, vysoký lesk a čirost. PVC je ve srovnání s PE 

nebo PP těžce zpracovatelný termoplast. Vedle nízké tepelné stability je to 

dáno nevýhodnými tokovými vlastnostmi termoplastické taveniny. To vede ke 

zvláštnostem při zpracování PVC a k nutnosti používat stabilizátory, maziva a 

změkčovadla. Ve vodohospodářství je velmi používaný kanalizační systém 

hladký ( KG ) [52] 

 PP – pro vnější i vnitřní kanalizace, odolný proti vysokým teplotám média, 

vhodný pro odvod všech druhů odpadních tekutin a chemických látek s 

výjimkou některých rozpouštědel a ropných látek [51] 

 

Některé typy trub jsou vyráběny jako korugované ( se zpevňujícím vnějším 

žebrováním ). Plastové potrubí je možno spojovat mechanicky s těsnícím prvkem, 

lepením nebo svařováním. Pro realizaci kanalizačních přípojek jsou vhodné spoje 

mechanické s těsnícím prvkem nebo lepené. Pro kanalizační řady je spojováno 

zasunutím trubky do hrdla na gumový těsnící kroužek. [50] 
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2.4.7. Objekty na stokových sítích 

 

Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Objekty se navrhují pro 

zajištění správné funkce stokové sítě a pro bezpečné provádění všech potřebných 

prací při kontrole, čištění a údržbě stok. Pro výstavbu a provoz platí ČSN 73 6701 

Stokové sítě a kanalizační přípojky. Z materiálů se používají beton, železobeton, 

kanalizační kamenina, plasty, kovové prvky ( stupadla, poklopy odolné proti korozi ) 

atd. Vstupní otvory jsou kruhové a mají mít min. průměr 600 mm, výjimečně 

čtvercové ( nepojízdné plochy ) o stranách 600 mm. Výškově jsou vstupy navrhovány 

a prováděny v závislosti na umístění. V komunikaci je to nad terénem 0 mm a pod 

terénem 5 mm. Mimo komunikaci je to nad terénem v intravilánu 100 mm a 

v extravilánu 300 až 500 mm. [47] 

 

Na kanalizačních systémech se vyskytují tyto objekty : 

 vstupní šachty a větrací šachty 

 spojné šachty a komory 

 lomové šachty 

 spadiště 

 skluzy 

 dešťové vpusti 

 uliční vpusť 

 chodníková vpusť 

 horská vpusť 

 lapáky splavenin 

 výustní objekty 

 proplachovací objekty 

 shybky 

 odlehčovací komory 

 odlehčovací komora s přepadem 

 odlehčovací komory se škrtící tratí a s přepadem 

 odlehčovací komory s přepadajícím paprskem 

 odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou 

 zařízení na regulování průtoku odpadních vod 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  159 
 

 plovákový regulátor 

 štítový oddělovač 

 zpětné klapky na stokové síti 

 akumulační a separační zařízení 

 akumulační objekty 

 separátory 

 čerpací stanice 

  [47] 

2.4.7.1. Vstupní šachty 

 

 Vstupní šachty se navrhují všude tam, kde se mění směr nebo sklon přímých 

úseků stok, příčný profil nebo materiál stoky, na horním konci každé stoky a v místě 

spojení dvou nebo více stok. Pokud v těchto místech nejsou nahrazeny jiným 

objektem, který splňuje současně účel vstupní šachty. Vstupní šachty slouží 

provozovateli pro pravidelnou kontrolu, čištění a manipulaci na stokové síti. Dále  

rozdělují přímé úseky, jejich vzájemná vzdálenost se určuje pro neprůlezné ( kruhové 

profily nad DN 800, ostatní nekruhové prizmatické průřezy min. výšky 800 mm a min. 

šířky 600 mm ) a průlezné stoky 50 m. Pro průchozí ( min.výška nad 1500 mm ) 

stoky 100 m a více. [50] 

 

Vstupní šachta se skládá z : 

 vstupní části – ukončuje se přechodovým kónusem, při mělkém uložení 

zákrytovou deskou. Vstup řešen stupadly s osovou vzdáleností nejméně 250 

mm a nejvýše 350 mm 

 manipulační část – minimální světlý půdorysný rozměr je 1000 mm u kruhové 

šachty nebo 800 mm x 1000 mm u obdélníkové šachty 

 monolitický základ – je spodní díl šachty, v jehož dně je provedeno 

žlábkovité spojení jednotlivých sto, u vstupních šachet DN 1000 je tento 

základ dodáván jako prefabrikát 
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Větrací šachty 

 

 Na průlezných a průchozích stokách mohou být v odůvodněných případech 

zřízeny větrací šachty. větrací šachty neslouží pro vstup do stok, a proto mohou mít 

menší půdorysný rozměr než šachty vstupní a nejsou také opatřeny stupadly. 

  [50] 

 

 

Obr.č.52 Vstupní šachta [47] 

 

2.4.7.2. Spojné šachty a komory 

 

Soutok se provádí ve : 

 vstupních ( spojných ) šachtách - kruhového půdorysu a to při spojování 

stok do průměru DN 400.  

 spojných komorách - a to při spojování stok DN 500 a větších ( u 

nekruhových stok při min. šířce 600 mm ).  

  [47] 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  161 
 

 

Obr.č.53 Spojné komory a šachty [47]  

 

2.4.7.3. Lomové šachty 

 

Změny směru stoky se provádí : 

 u neprůlezných stok - kruhovým obloukem v šachtě, popř. ve spadišti. 

Poloměr oblouků při napojení stok musí být > 0,75D. V místě spojení stok a 

v místě směrového lomu musí být úhel < 90°, s výjimkou spadišť.  

  u průlezných a průchozích stok - změna směru se provádí obloukem. 

Poloměr oblouku je min. desetinásobek šířky stoky., menší pouze se 

souhlasem provozovatele. Vstupní šachta se pak umísťuje na začátek a na 

konec oblouku  

  [51] 

2.4.7.4. Spadiště 

 

 Spadiště jsou objekty, jejichž účelem je překonat stupněm velký sklon, při 

kterém by ve stoce při návrhovém průtoku byly přesahovány maximální povolené 

rychlosti. Sklon stok mezi spadišti volíme takový, aby bylo dosaženo max. rychlosti 

povolené pro daný materiál stoky. Maximální povolené výšky spadiště jsou 4 m pro 

DN 250 až 400, respektive 3 m pro DN 450 až 600. 
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 Část šachty i dno spadiště, vystavené nárazu přívalové vody, musí být 

opatřeny pevným a odolným obkladem. K odvádění bezdeštného odtoku 

splaškových odpadních vod je spadiště opatřeno samostatnou vertikální troubou 

světlosti DN 200 vyústěnou u dna spadiště. Za větších průtoků, kdy již tato trouba 

nestačí k odvedení celého množství odpadních vod, přepadá voda z dané výšky na 

dno spadiště. 

  [47] 

 

Obr.č.54 Spadiště [47] 

 

2.4.7.5. Skluz 

 

 Skluzy, obdobně jako spadiště slouží k překonání velkého sklonu na stokové 

síti. Navrhují se velmi strmých a dlouhých tratích, kde by bylo budování kaskády 

spadišť nákladné. Skluz se sestává z vlastní skluzové stoky s průtočnou rychlostí do 

10 m / s a z objektu na konci skluzu k utlumení přebytečné pohybové energie a 

k odvedení vodou strženého vzduchu ( proud je možno utlumit např. 

železobetonovými rozrážeči osazenými ve dně šachty, která je pro odvzdušnění 

přikryta roštěm ). [47] 
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2.4.7.6. Dešťové vpusti 

 

 Dešťové vpusti slouží k odvodnění vozovek, chodníků a zpevněných ploch. 

Zpravidla nejsou provozovány provozovatelem kanalizace, ale jinými právnickými 

osobami. Jsou součástí komunikačních staveb. 

 

Dělení dešťových vpustí : 

 uliční vpusť 

 chodníková vpusť 

 horská vpusť 

 

Uliční vpusť 

 

 Skládá se z litinové mříže s rámem, tělesa vpusti o průměru 500 mm, koše na 

splachy, přípojky na kanalizaci. Vpusť má odvodňovat komunikaci o ploše max. 400 

m2 a vzdálenost vpustí je od 40 do 60 m. Vpusti se osazují v nejnižším místě 

komunikace při okraji vozovky. 

 

Chodníková vpusť 

 

 Jsou výhodné tam, kde se požaduje zachovat plynulost povrchu vozovky a 

také při malých sklonech odvodňovaných ploch. Vtok není seshora, ale zboku, jeho 

účinná plocha bočního vtoku musí být alespoň 0,025 m2. Navrhují se též u zastávek 

městské hromadné dopravy 

 

Horská vpusť 

 

 Umisťuje se v místech strmých sklonů odvodňovaného terénu nad 8 %, dále 

tam, kde se očekává přítok dešťových vod z nezpevněných ploch nebo v silničních a 

jiných otevřených příkopech. Rám dvojité mříže se osazuje přímo na konstrukci 

tělesa vpusti. Může plnit též funkci lapače splavenin. Navrhují se jako zděné, 

prefabrikované nebo monolitické šachty obdélníkového půdorysu s dvojitou mříží 

s potrubím na odvodnění srážkové vody bez pachové uzávěrky. sedimentační 
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prostor vznikne umístěním odpadu ve výšce 600 mm nade dnem vpusti, vznikne tak 

prostor pro zachycení kalu. [47] 

 

 

Obr.č.55 Dešťové vpusti [47] 

 

2.4.7.7. Lapáky splavenin 

 

 Navrhují se tam, kde se zvodňuje extravilánu otevřenými příkopy do trubní 

sítě. Zabraňuje se tak vniknutí nečistot, zejména pak sedimentujících splavenin, do 

stokové sítě. Zároveň je retardován povrchový odtok. Pro použití lapače splavenin 

platí zásady ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. [47] 

 

  

   

 

 

 

 

 

Obr.č.56 Lapáky splavenin [47] 
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2.4.7.8. Výustní objekty 

 

 Výustní objekty jsou zařízení na vypouštění odpadních vod do vodních toků 

nebo nádrží. Mají za úkol podpořit promísení přiváděných odpadních vod s vodou 

v recipientu. Pro výusti jsou vhodné plochy na konkávním břehu toku s dostatečnou 

hloubkou vody a dostatečným proudem, tak aby nedocházelo k zanášení stok 

splaveninami z recipientu. Při vypouštění vod do velkých řek, rybníku a jezer se 

aplikuje tzv. dnové výusti. Objekt nesmí ohrozit plavbu, umísťuje se do nezámrzné 

hloubky. Výustní objekty bývají často vystaveny silným účinkům proudící vody a 

proto je třeba věnovat velkou pozornost jejich zakládání. [47] 

 

Obr.č.57 Výustní objekty [47] 

 

2.4.7.9. Proplachovací objekty 

 

 Proplachovací šachty slouží k proplachování stok s výjimkou vrcholových 

úseků, pro které jsou určeny proplachovací komory. Jejich návrh je třeba všude tam, 

kde odpadní voda nemá dostatečnou unášecí sílu, takže v ročním průměru dochází 

k usazování splavenin a zanášení stok. Proplachovací šachta je obdobné konstrukce 

jako vstupní šachta, ale vybavená tak, že na odtoku ze šachty je osazeno stavítko. 

Rám stavítka je zabetonován do stěny šachty. Zahrazením stavítka se voda vystaví 

do určité výše. Náhlým otevřením stavítka se pak vytvoří povodňová vlna, která 

spláchne splaveniny. Vzdutím vody nesmí dojít k zanesení stoky již propláchnuté. 
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Proplachovací komory se osazují na vrcholových tratích stokových sítí. Kde je 

nedostatek odpadní vody pro proplachování, musí se voda přivést z vodoteče nebo 

z vodovodu. Objem proplachovacích komor se má přibližně rovnat polovině objemu 

proplachovaného úseku stoky. [47] 

 

2.4.7.10. Shybka 

 

 Shybky jsou objekty sloužící k převedení odpadních vod pod překážkami ( 

jinými stokami, vodními toky, zářezy, komunikacemi atd. ) v těch případech, kdy 

niveleta stoky je ve stejné úrovni jako překážka a nelze jí snížit tak, aby odpadní vody 

protékaly pod překážkou samospádem s volnou hladinou. 

 

Kanalizační shybky dělíme z hydraulického hlediska na : 

 shybky úplné – leží – li strop shybky pode dnem přítokové a odtokové stoky 

 shybky neúplné – leží – li strop shybky nade dnem přítokové a odtokové 

stoky 

 

Podle počtu ramen členíme shybky na : 

 shybky jednoramenné 

 shybky víceramenné 

 

Víceramenné shybky se navrhují tam. kde přítok silně kolísá, např. na stokové 

síti jednotné soustavy je jedna větev shybky určena pro převedení bezdeštného 

průtoku a další větev ( nebo větve ) je v provozu za max. průtoku. Jednoramenné 

shybky je možné navrhovat při velmi rovnoměrném přítoku odpadních vod ke shybce, 

nebo tam, kde je na jednotné stokové soustavě možnost ještě před shybkou 

přívalové vody oddělit. 

 

Materiál pro trubní část shybky ( sestupné rameno, spojovací část a vzestupné 

rameno ) je možno použít jakýkoliv z materiálů vhodných pro stoky. Minimální profil 

shybky je DN 200. Velmi důležitý při návrhu shybky je sklon vzestupného ramene, 

který nemá být větší než 1 : 3, doporučuje se 1 : 5. Rychlost odpadních vod 

protékajících shybkou nemá klesnout při průměrném množství odpadních vod ( Q24 ) 
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pod hodnotu 0,75 m / s. Na vtoku ( horní zhlaví ) a na výtoku ( dolní zhlaví ) ze 

shybky se budují objekty, které slouží k revizi a čištění jednotlivých větví shybky.  

 

Při hydraulickém výpočtu návrhu shybky je velmi důležité stanovení místních 

ztrát. Jsou to ztráta na vtoku do shybky, ztráty v ohybech shybky a ztráta na výtoku 

ze shybky. 

 

Způsoby zakládání shybek : 

 za sucha – převedení vody potrubím nebo žlabem, přeložení řečiště, 

postupným jímkováním 

 pod hladinou vody – rýha pro potrubí se připravuje strojně, trhavinou, 

protlakem, štolováním,… ). Kladení potrubí závisí na způsobu zakládání a na 

použitém materiálu.  

  [47] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.58 Shybka [47] 
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2.4.7.11. Odlehčovací komory 

 

 Odlehčovací komory patří k nejdůležitějším a zároveň i nejsložitějším objektům 

stokových sítí z hlediska hydraulického, hydrologického, hygienického i 

konstrukčního, přičemž tato jednotlivá hlediska se vzájemně ovlivňují a úzce spolu 

souvisejí. Zdravotně inženýrská problematika odlehčovacích komor souvisí 

s celkovým koncepčním řešením stokových sítí, s následným návrhem technologie 

čištění odpadních vod i s otázkami čistoty recipientů. 

 

 Konstrukčně musí být odlehčovací komora uspořádána tak, aby oddělovala 

z celkového průtoku nad ní množství vody, o které má být průběžná stoka odlehčena, 

a toto množství aby odváděla odlehčovací stokou do recipientu. Oddělení se děje 

nejčastěji přepadem přes přeliv, jehož koruna je umístěna nade dnem odlehčovacího 

koryta ve výši odpovídající průtoku, při němž má být odlehčovací komora uvedena 

v činnost. 

 

Mezi základní typy odlehčovacích komor se řadí : 

 odlehčovací komory s přepadem bez regulace odtoku a s přepadem 

 přímým 

 jednostranným bočním 

 oboustranným bočním 

 odlehčovací komory se škrtící tratí a s přepadem 

 odlehčovací komory s přepadajícím paprskem ( štěrbinové ) 

 odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou ( etážové ) 

 ostatní odlehčovací komory ( s násoskou, stavítkem ) 

  [47] 

2.4.7.11.1. Odlehčovací komory s přepadem 

 

 přímým – odlehčování se provádí ve směru osy přívodní stoky. Rozdíl mezi 

jednotlivými typy je v orientaci přelivu na směr přítoku odpadní vody do 

odlehčovací komory. Základními typy jsou přepad přímý kolmý, přímý šikmý, 

přímý obloukový a přímý lomený. 
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 bočním – směr odlehčování je odkloněn od směru přívodní stoky. Snaha o 

zvýšení účinnosti bočního přepadu vedla ke konstrukci odlehčovací komory 

s bočním přepadem v oblouku, při kterém se využívá odstředivá síla proudící 

vody v oblouku. Oboustranný přepad umožňuje oproti jednostrannému délku 

přelivné hrany a tím i délku celé odlehčovací komory zkrátit. 

  [47] 

 

Obr.č.60 OK s přepadem přímým ( přímý kolmý přepad, přímý šikmý přepad, přímý 

obloukový přepad, přímý lomený přepad ) [47] 

 

Obr.č.60  OK s přepadem bočním ( boční jednostranný s přímou hranou, boční 

jednostranný v oblouku, boční jednostranný se šikmou hranou, boční 

oboustranný se šikmými hranami ) [47] 
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2.4.7.11.2. Odlehčovací komory se škrtící tratí a s přepadem 

 

 Škrtící trať je úsek s menším průměrem, vložený mezi odlehčovací komoru a 

stoku vedenou dále k čistírně odpadních vod. Jeho působením se hladina v komoře 

vzdouvá a vtok do odtokového potrubí se zahlcuje. Úsek škrtící tratě tedy pracuje 

v tlakovém režimu, přičemž jeho průtočná kapacita se mění jen málo. Škrtící trať se 

kombinuje s přepadem přímým nebo bočním. [47] 

 

2.4.7.11.3. Odlehčovací komory s přepadajícím paprskem 

 

 Pracují na principu rozdělení přepadajícího paprsku odpadní vody. Malé, tzv. 

bezdeštné průtoky a zředěné množství splašků propadne úzkou štěrbinou do příčně 

položeného žlábku, odkud odtékají k čistírně odpadních vod. Při větších množstvích 

odpadních vod se přepadající paprsek rozdělí a množství vody nad určenou 

hodnotou odtéká odlehčovací komorou do recipientu. [47] 

 

Obr.č.61 OK s přepadajícím paprskem [47] 

 

2.4.7.11.4. Odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou 

 

 Pracují na principu horizontálního dělení průtoku. V odlehčovací komoře je 

umístěn ve vodorovné poloze v určené výšce břit, který je splašky až do určeného 
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stupně podtékán. Při větších průtocích nastává dělení průtoku. Větší množství než je 

určené ředění splašků se břitem oddělí a je odvedeno do recipientu. [47] 

 

Obr.č.62 OK s horizontální dělící stěnou [47] 

 

2.4.7.12. Zařízení na regulování průtoku odpadních vod 

 

 Mezi tyto zařízení patří plovákový regulátor, štítový oddělovač a zpětná 

klapka. Zařízená se používají v jednotných i oddílných kanalizačních systémech.  

Principiálně jsou všechny tyto zařízení založeny na plováku vertikálně se 

pohybujícím v závislosti na výšce okolní vodní hladiny. Plovákové regulátory slouží 

k přiškrcení průtoku na požadovanou hodnotu, štítové oddělovače výrazně 

zefektivňují oddělování vody v odlehčovacích komorách. Obě zařízení mohou být 

použita jak každé nezávisle, tak osazena souběžně. V takovém případě se jejich 

funkce optimálně vzájemně doplňují a společně vytvářejí dokonalý technologický 

soubor. [47] 

 

Plovákový regulátor 

 

 Funguje na principu vertikálně pohyblivého plováku ovládajícího současně obě 

hradítka. Vstupní hradítko S1 předškrtí nahrubo vzdutí před regulátorem do řádů 

centimetrů uvnitř skříně, výstupní hradítko S2 pak jemně doladí odtok na 

požadovanou hodnotu. [47] 
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Obr.č.63 Plovákový regulátor [47] 

 

Štítový oddělovač 

 

 Je přelivné zařízení výrazně zefektivňující proces oddělení v odlehčovací 

komoře. V podstatě se jedná o hladinový uzávěr jejího přelivu. Sestává se 

z nerezové, žebry vyztužené desky různé výšky, umístěné nad přelivnou hranou, 

coby volné pokračování přelivného prahu. Vodotěsnost zajišťuje pryžové těsnění 

připevněné na styčné ploše dosedacího rámu. Tato deska se horizontálně pohybuje 

v ocelových přímočarých pojezdech připevněných na bočních stěnách odlehčovací 

části komory. Z pojezdů je propojena přes kladku ocelovými táhly s plovákem 

sloužícím zároveň jako protizávaží. 

 

Funkce štítového oddělovače : 

 v průtočné části komory – zajišťuje nepřekročení maximální zadané úrovně 

hladiny nejvyššího vzdutí. Jakmile voda dostoupá do této výše, dochází 

k otevření štítu a odlehčení. Proto tato úroveň hladiny se nazývá u štítového 

oddělovače jako hladina otvírací 

 v odlehčovací části komory – garantuje odlehčení zadaného množství vody, 

funguje jako norná stěna, při vzdutí z vodoteče působí zároveň jako uzávěr 

zpětného vzdutí 

  [47] 
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Obr.č.64 Štítový oddělovač [47] 

 

Zpětná klapka na stokové síti 

 

 Štěrbinové klapky a zpětné klapky kruhového profilu jsou konstruovány 

z nerezové oceli s uzavíracím jazykem z odolné gumy. Klapky se obvykle osazují na 

objekty pomocí hmoždinek. Spolehlivost klapek je dána jejich funkční jednoduchostí. 

Lehce ohebný jazyk je na jedné straně pevně přichycen k podkladní desce klapky, 

zatímco volně pohyblivý konec se může nacházet v poloze otevřené pro odtok vod 

z kanalizačního systému nebo uzavřené při zvýšených vodních stavech na 

vzdušném líci klapky. [47] 

 

Obr.č.65 Zpětná klapka na stokové síti [47] 
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2.4.7.13. Akumulační a separační zařízení 

 

 Nepříznivý vliv rozkolísanosti průtokového režimu odpadních vod na čistírnu 

odpadních vod i recipient, lze významnou měrou ovlivnit akumulačními objekty u 

všech odvodňovacích soustav či separačním zařízením vhodně instalovaným na 

kanalizaci jednotné stokové soustavy. [47] 

 

2.4.7.13.1. Akumulační objekty 

 

 Akumulační objekty je možno rozdělit na objekty v přímé nebo vedlejší trati. 

Nádržemi v hlavní trati protéká odpadní voda směrem na ČOV i za bezdeštného 

období a průtok objektem se odehrává v převažující míře na gravitačním principu. 

Z tohoto důvodu je nutno se vypořádat s velkou ztrátou dopravní výšky na objektu 

mezi niveletou vtoku a výtoku z nádrže a s instalací dobře fungujícího regulátoru 

průtoku, který zajistí navržený hraniční odtok z objektu. Nádržemi ve vedlejší trati 

v bezdeštném období žádná odpadní voda neprotéká. Nádrž je situačně umístěna 

mimo trubní trať stokové sítě a je podle výškového uspořádání objektu plněna nebo   

( většinou ) prázdněna do hlavní trati čerpáním. [47] 

 

Podle vlastní funkce je možno objekty členit na: 

 retenční objekty 

 dešťové nádrže 

 

Retenční objekty 

 

 Retenční objekty jsou stavební objekty sloužící k ochraně povodí nebo 

stokové sítě redukcí průtoku odpadních vod pomocí akumulace : 

 retence v trubní síti vzdutím nebo záměrně předimenzovaným potrubím 

 retence objektem na stokové síti 

 retence vypouštěných dešťových vod z důvodů transformace dešťové 

vlny před jejím zaústěním do přirozeného řečiště 
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Stanovení potřebného objemu retenčních nádrží vychází z diferenciální 

rovnice  dV = F . dh = ( Qp – Qo )dt   

kde, 

dV je změna objemu způsobená nerovnosti přítokových a odtokových poměrů 

v posuzovaném místě 

F  je půdorys retenční nádrže 

h  je změna úrovně hladiny 

Qp  je přítoková vlna 

Qo  je odtoková vlna 

  [47] 

 

Dešťové nádrže 

 

Dešťové nádrže jsou stavební objekty orientované na akumulaci odpadních 

vod s cílem mechanického předčištění zředěných odpadních vod před jejich 

zaústěním do recipientu. Kalový prostor je vypouštěn ( nebo čerpán ) na ČOV. [47] 

 

Účelem dešťových nádrží je snížení nebo zamezení odnosu znečištění 

srážkovými vodami nebo zředěnými odpadními vodami do vodních recipientů 

využitím sedimentačních procesů. Zmírnění přívalové vlny zředěných odpadních vod 

retencí před jejich vyrovnaným odváděním stokovou sítí do čistírny odpadních vod. 

Další funkcí dešťové nádrže před ČOV může být, vyrovnání špičkových průtoků na 

ČOV, ochrana čistírny před havarijním znečištěním ( např. ropnými látkami ). 

Zmírnění přívalové vlny srážkových vod retencí před jejich zaústěním do vodního 

recipientu. [50] 

 

Dešťová nádrž má být umístěna při každé odlehčovací komoře jednotné 

stokové soustavy, jestliže se směrem k čistírně odvádí menší množství ( průtok ) 

srážkových vod, než způsobuje mezní déšť. Jestliže, bilančním výpočtem bylo 

prokázáno, že se do vodního recipientu odnáší znečištění větší, než vodní recipient 

připouští ( zejména počáteční vlnou znečištění z oplachu povrchů a výplachu stok ). 

             [50] 
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Dešťová nádrž má být umístěna při každé vyústi srážkových vod oddílné 

stokové soustavy, pokud hrozí nebezpečí znečištění vodního recipientu oplachy 

povrchů a pokud, přítok do vodního recipientu vytvoří nežádoucí povodňovou vlnu.  

  [50] 

Při umístění dešťových nádrží je nutné respektovat provozní požadavky 

stokové sítě a vlastní nádrže, např. : 

 nádrž má zachytit silně znečištěné dešťové vody a odlehčovat jen mírně 

znečištěné 

 zachycené znečištění musí být celé dopravené na čistírnu odpadních 

vod 

 vypouštění nádrže musí být v souladu se zatížením čistírny 

 nad nádrží nesmí docházet k zanášení stoky 

 na nádrž napojené povodí má mít zhruba stejný charakter z hlediska 

poměrů odvodnění ( sklon, zástavba ) 

 přítokové doby sběračů mají být skoro stejné 

 odtoková stoka musí mít takový sklon, aby při prázdnění nádrže nedošlo 

k zanášení potrubí  

 nádrž má být hospodárná v m3 / ha a v provozu 

  [47] 

 

Obr.č.66 Záchytná a průtočná dešťová zdrž [49] 
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Obr.č.67 Příklad jednotné stokové soustavy [49] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.68 Příklad oddílné stokové soustavy [49] 

 

2.4.7.13.2. Separátory 

 

 Separátory ( speciální dešťové oddělovače ) pracují na principu separace 

nerozpuštěných látek z vody pomocí příčné cirkulace vyvolané prouděním kapaliny 

v odstředivém poli spolupůsobením třecích sil a Coriolisovy síly. [47] 
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Rozlišujeme separátory : 

 vířivé – je charakterizováno prouděním, při kterém hlavní proud od středu 

nádrže postupuje při hladině směrem k obvodovým stěnám, podél nich klesá 

ke dnu a podél dna postupuje ke středu nádrže. U hladiny se ve středu vytváří 

prohlubeň, v níž se shromažďují plovoucí látky. Usaditelné látky zachycené 

v kališti odtékají k čistírně odpadních vod 

 vírové – při virovém proudění mají proudnice opačný charakter, tj. proudnice 

postupuje podél dna k obvodovým stěnám, podél stěn vertikálně k hladině a 

po hladině směrem ke středu, kde se vytváří neúplný vír. Při úplném víru se 

vzdušné jádro víru dostává až do kaliště. Hladina má tvar rotačního 

paraboloidu. Usaditelné i plovoucí látky odcházejí při úplném víru společně do 

ČOV. 

 obloukové 

  [47] 

 O tom zda se vytvoří virové nebo vířivé proudnice rozhodují vzájemné vztahy 

mezi přítokem, tj. množstvím a rychlostí, hloubkou vody v nádrži, přepadávajícím 

množstvím vody do recipientu, odtahovým množstvím a rychlostí vody v potrubí, 

odvádějícím vodu na čistírnu. Případ vířivého proudění nastává, když k ČOV odtéká 

10 a více procent přítoku v závislosti na hloubce vody. [47] 

 

2.4.7.14. Čerpací stanice 

 

 Čerpací stanice jsou na stokové síti budovány v případě, že není možno 

z určité lokality gravitačně převést odpadní vodu na ČOV. Čerpacích stanic se 

používá rovněž k překonání překážek na trase ( místo shybek ). Dále jsou čerpací 

stanice součásti podtlakových a tlakových systémů. [50] 

 

 Čerpací stanici tvoří podzemní jímka. Je členěna na mokrou ( sací ) a suchou, 

ve které jsou osazeny čerpadla a část trubních rozvodů. V případě použití ponorných 

čerpadel je v tělese ČS pouze mokrá jímka. Dno jímky musí být vyspárováno 

k čerpadlu. V nadzemní části ČS je umístěna rozvodna, případně u větších ČS 

strojovna vzduchotechniky a místnost obsluhy. Jsou zde rovněž vyvedeny měřící a 

ovládací prvky. Návrh objemu čerpací jímky je nutno doložit výpočtem. Havarijní 
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hladina má být navržena tak, aby zajišťovala určitou časovou rezervu pro případ 

výpadku čerpání. Na jednotné kanalizační síti se akumulační prostor řídí 

požadovaným ředícím poměrem. [50]  

 

 Před ČS musí být umístěn rozdělovací objekt, opatřený šoupátkem, umožňují 

obtok ČS. V případě, kdy existuje nebezpečí zatopení ČS je nutno, aby ČS byla 

zabezpečena zpětnou klapkou na vyústním objektu. Čerpací jímka musí být 

vodotěsná. Objekt větších ČS je navrhován zastřešený. Vtok do čerpací jímky se 

doporučuje opatřit česlemi, popř. česlicovým košem s možností vytažení a vyčištění.  

              [50] 

 Strojní vybavení čerpací stanice se skládá z čerpadla ( která musí být osazena 

se 100 % rezervou a musí být umožněn jejich střídaný chod ). Spínání čerpadel je 

automatické, na základě hruškových spínačů, popř. měření hladiny ultrazvukem. 

Hladina spínání dalšího čerpadla musí být pod úrovní max. provozní hladiny. Dále ze 

zvedacího zařízení, armatur a ovládacích prvků, sacího a výtlačného potrubí, 

vnitřního vybavení ČS ( doporučuje se nerezové ), řídícím systémem s přenosem 

dat. [50] 

 

Obr.č.69 Malá čerpací stanice [49]  
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2.4.8. Kanalizační přípojky 

 

Kanalizační přípojky jsou trubní úseky s objekty a slouží pro odvádění 

odpadních vod z vnitřní kanalizace staveb a nemovitostí nebo dešťových odpadních 

vod z dešťových vpustí kanalizace do stokové sítě. [15] 

 

 Kanalizační přípojka je podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu, samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí 

od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do 

stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem, zřizuje ji na své náklady 

odběratel a pak je vlastníkem přípojky. Musí být vodotěsná. Odběratelem je vlastník 

pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, u podílového spoluvlastnictví budovy 

je odběratelem společenství vlastníků. [15] 

Povinnost připojit se na kanalizace v případech, kdy je to technicky možné 

může vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou 

vznikat odpadní vody, uložit obec v přenesené působnosti rozhodnutím Vyhláška č. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, požaduje připojení 

staveb na veřejnou kanalizaci, pokud je v dostupné vzdálenosti vybudována a má 

dostatečnou kapacitu. Jinak je nutno zřídit buď žumpy, nebo malé čistírny odpadních 

vod. [15] 

 

Každá nemovitost má mít zásadně jednu samostatnou kanalizační přípojku, 

jinak výjimečně se souhlasem provozovatele nebo vlastníka stokové sítě i více 

přípojek. Kanalizační přípojka s DN > 200 má mít měrnou (lze použít i revizní) 

šachtu. [15] 

 

 Minimální profil potrubí přípojky je DN 150. Nejmenší dovolený sklon dna 

přípojky pro DN 200 je 10‰, DN 150 je 20‰, maximální sklon 400‰, jinak nutno 

zřídit spadiště. Kanalizační přípojka má být co nejkratší, má mít jednotný sklon dna 

potrubí a přímkovou osu. Území o šířce 750 mm na obě strany od osy přípojky nesmí 

být zastavěné a má být bez stromů. [15] 

 

 Kromě vlastního připojovacího kusu má být v situaci přípojka kolmá k ose 

stoky. Kanalizační přípojky do průměru DN 200, včetně přípojek od dešťových vpustí, 
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se připojují na hlavní stoku v úseku mezi šachtami odbočkou nebo vložkou pod 

úhlem napojení 45°, výjimečně až 90° a pokud nejsou odbočky nebo vložky 

k dispozici, provede se vyfrézování (vyříznutí) otvoru v potrubí stoky pro přípojku a 

po dokončení přípoje utěsnění otvoru ve stoce, tzv. Odbočka navrtávkou. Před 

zaústěním přípojky přesahovat do průtočného profilu stoky. [15] 

 

 Do šachet koncových se přípojky do DN 200 zaúsťují jen výjimečně, do 

průběžných šachet jen se souhlasem provozovatele kanalizace a v tom případě mají 

ústit dnem v úrovni hladiny průměrného bezdeštného průtoku. Přípojky o světlosti DN 

250 a větší se zaúsťují do stok ve vstupních spojných šachtách nebo ve spojných 

komorách podle zásad pro spojování stok v šachtách nebo komorách. Zaústění 

přípojky do stoky má být v povodí nemovitosti. [15] 

 

 Revizní šachty domovní přípojky se zásadně umísťují na pozemku 

odvodňované nemovitosti, případně v objektu. Kanalizační přípojka se smí připojit na 

stoku jen do určené stokové ( obvykle zaslepené ) odbočky, nebo vložky, nebo do 

místa určeného provozovatelem kanalizace. Jestliže odbočka nebo vložka není 

v místě vybudována, připojuje se kanalizační přípojka do vyříznutého otvoru. [29] 

 

 Přípojky mají být budovány ve stejné světlosti v celé délce. Přípojky zaústěné 

do šachet je možno čistit z těchto šachet. Přípojky zaústěné do potrubí musí být 

čistitelné odjinud. Podle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace je požadováno, aby na 

ležatých svodech byly instalovány čistící tvarovky, a to na potrubí jednotné nebo 

splaškové kanalizace v odstupech max. 15 m na dešťové potrubí v odstupech 20 m. 

Obvykle bývá revizní šachta s čistícím kusem umístěna na hlavním svodu 

bezprostředně za obvodovou zdí. Pokud tomu tak není, je vhodné zařadit revizní 

šachtu před budovu na začátku přípojky, tj. 1 m před obvodovou zeď. [15] 

 

 Přípojkové šachty umísťujeme tak, aby byla ze strany provozovatele možná 

pravidelná kontrola a čištění. Přípojkové šachty osazujeme u každé nemovitosti, kde 

není přípojka napojena revizní šachtice. Hotové dílo musí vyhovovat předepsaným 

zkouškám, zejména zkouškám hutnění a zkouškám vodotěsnosti. [15] 
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Návrhový průtok pro hlavní domovní svod jednotné kanalizační sítě se stanoví : 

 Qnávrh = Qspl . 0,33 + Qnávrh.déšť [47] 

 

 Majetko – právní problematika je totožná s vodovodní přípojkou.  

 

2.4.9. Měření průtoku odpadních vod 

 

Měření průtoku je důležitou součástí posouzení činnosti při provozování 

stokových sítí. Při měření jde o měření okamžitých průtoků a o celková proteklá 

množství za určitou časovou jednotku. Na stokových sítích se k měření používají 

metody měření průtoku s prouděním o volné hladině. Měření v tlakovém režimu se 

používá pouze v čerpacích stanicích a v omezeném rozsahu na čistírnách odpadních 

vod. Nejčastěji se měří průtok pomocí měrných přelivů a žlabů. 

 

Průtok přes měrné tenkostěnné přelivy nebo měrné žlaby je funkcí přepadové 

výšky, velikosti a tvaru průtočného průřezu a experimentálně určeného součinitele 

závisejícího na přepadové výšce, geometrických charakteristikách měrného přelivu, 

resp. měrného žlabu a přítokového koryta a na dynamických vlastnostech vody. 

Metoda je založena na měření přepadové výšky ve stanovené vzdálenosti od hrdla 

měrného žlabu nebo od konstrukce měrného přelivu. Průtok měrným žlabem nebo 

přes měrný přeliv je funkcí přepadové výšky. 

 

Další metodou měření je průtokoměr pracující na principu snímání hloubky a 

rychlosti proudu vody. Snímání rychlosti proudu vody je založeno na uplatnění 

Dopplerova principu. Hloubka je snímána ultrazvukovým snímačem a nezávisle 

tlakovým senzorem. V praxi za měřidlo musíme považovat celý měřící celek, který 

v sobě zahrnuje určený přeliv, žlab nebo kvalifikovaný měrný profil, dále součástí 

jsou měřící sondy a vyhodnocovací jednotky. 

 

Měrné přelivy jsou určeny pro měření menších průtočných množství. Jsou 

nasazovány do vhodných podmínek s dostatečným spádem bez zpětného vzdutí 

v měrném profilu. Pro měření velmi malých průtoků je zvláště vhodný přeliv 

s trojúhelníkovým průřezem ( Thomsonův přeliv ). Patří mezi ostrohranné přelivy, 
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kam dále patří Poncerův přeliv s obdélníkovým průřezem. Další tvar přelivu může být 

lichoběžníkový. Měrné přelivy nejsou vhodné pro měření surové vody pro zanášení 

prostoru před přelivem suspendovanými látkami. 

 

Měrné žlaby jsou objekty, kde dochází k přesně určenému zúžení koryta, 

takže při dostatečném spádu dojde v blízkosti hrdla ke vzniku kritického proudění. 

Žlaby mají vysoký měrný rozsah a zároveň způsobují nízkou energetickou ztrátu. 

Vzhledem k vysoké odolnosti na zanášení jsou vhodné pro surové vody odpadní 

vody s vysokým obsahem nerozpuštěných látek. Mezi nejznámější patří Parshallovy 

žlaby a Ventauriho žlaby. Měrné žlaby pro své nízké nároky na údržbu a širokou 

použitelnost pro měření odpadních vod se doporučuje osazovat tam, kde je možno 

zabezpečit vhodné statické a hydraulické propojení kanálu a koryta se žlabem. 

 

Parshallovy žlaby jsou žlaby s hrdlem. Skládají se z přívodní zužující části, 

dále nejužší části, tj. hrdla, jehož dno je vedeno ve spádu a z výtokové se rozšiřující 

se části s dnem protisklonu. Chování proudnic u tohoto zařízení je stabilní a hloubka 

vody je snímána v přívodní části na začátku zúžení. 

 

Obr.č.70 Schéma Parshallova žlabu [47] 
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Obr.č.71 Parshallův žlab v otevřeném kanále [49] 

 

Ventauriho žlab je žlab bez hrdla se zaobleným nátokem, kde dno musí být 

vodorovné. Přesnost tohoto zařízení je tudíž významně ovlivněna přítokovým 

korytem, jež musí být prizmatické – obdélníkové s nulovým spádem v úseku několika 

metrů před vlastním zúžením ( 4 – 8 m ). Nevýhodou u tohoto koryta je náročnost při 

vlastní výstavbě. 

 

V minulosti se pro snímání hloubky hladiny používaly plováky, které pomocí 

kovové pásky přenášely výšku hladiny do vyhodnocovacího zařízení. V současné 

době se převážně používají ultrazvukové měrné sondy. Tyto přístroje se vyznačují 

vysokou přesností, ale rozdíl je hlavně v náročnosti na údržbu, neboť ultrazvukové 

sondy nemají kontakt s vodou.  

 

Jako mobilní měřidla jsou využívány kombinované měrné soustavy, které 

obsahují jak rychlostní sondu, tak i snímání výšky hladiny ultrazvukovou metodou. 

Tyto sondy mohou být osazeny přímo do vhodného profilu pomocí speciálních 

upínacích držáků. U tohoto měřícího zařízení není nutno osazovat měrný vzdouvací 

objekt. Sondy jsou pomocí kabelu propojeny s vyhodnocovací jednotkou. m2řící 

jednotka aktivuje v požadovaných intervalech ultrazvukový signál při využití  

Dopplerova principu. Získané signály snímající výšku hladiny a rychlost proudění 

mění měřící jednotku ( počítač ) ve skutečné údaje o průtocích a ukládá je společně 

s časem do paměti.            [29]   
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2.4.10. Směrové a výškové vedení stok 

 

2.4.10.1. Směrové vedení stok 

 

 V návrhu směrového a situačního řešení je nutné dodržovat především 

následující zásady: 

 veřejné stoky ukládat do veřejných (městských), běžně přístupných 

pozemků, mimo veřejné prostranství je možné situovat stoky po dohodě 

se správcem a provozovatelem kanalizace v rozsahu jejich kompetencí 

 stoky jednotné soustavy se nejčastěji umisťují pod osu komunikace ( 

v úzké zástavbě výjimečně mimo osu ), aby byl umožněn provoz na 

komunikaci i během případné revize nebo opravy stoky 

 u oddílné soustavy se splašková stoka umísťuje mimo osu, dešťová pod 

osu komunikace, Při povrchovém odvodnění dešťových vod se 

splašková stoka oddílné soustavy umísťuje pod osu komunikace. 

 vstupní šachty a objekty na kanalizační síti navrhovat do přístupných 

míst, kde je možný příjezd těžkými mechanizačními prostředky pro 

údržbu, opravy a čištění kanalizační sítě 

 u stok neprůlezných a průlezných je nutné dodržet vzdálenost mezi 

revizními šachtami 50 m, při nutnosti návrhu větší vzdálenosti než 50 m 

je nutné projednání s majitelem a provozovatelem kanalizační sítě ( 

výjimečně se toleruje 60 m ), u stok průchozích může být vzdálenost 

mezi šachtami navržena do vzdálenosti 100 m, větší vzdálenost musí být 

opět projednána s majitelem a provozovatelem kanalizační sítě 

 úseky mezi šachtami se u stok neprůlezných a průlezných navrhují 

zpravidla v přímé trase 

 u stok průchozích může být změna směru řešena obloukem, který musí 

mít na začátku i na konci navrženu revizní šachtu, poloměr oblouku musí 

být min. desetinásobek profilu navrhované stoky 

 v blokovém typu zástavby navrhovat stokový systém alespoň 5 m od 

vnějšího líce budov, při bližším vedení stoky je nutno prokázat vzájemné 

statické ovlivnění kanalizace a zástavby bezpečná vzdálenost se určí dle 

vzorce uvedeného v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanaliz. přípojky, pokud 
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nelze dodržet, musí být navržena opatření k zabezpečení budov a 

kanalizace 

 odvodnění vozovek (dešťová stoka) situovat do středního dělícího pruhu 

nebo do středu vozovky, při velké šířce vozovky se doporučuje 

navrhnout odvodnění po obou stranách komunikace 

 vstupy do kanalizačních šachet musí být umístěny buď v ose jízdního 

pruhu nebo v ose mezi jednotlivými jízdními pruhy nebo v ose vozovky 

 v území a v úsecích s oddílným systémem kanalizace navrhnout trasy 

dešťové a splaškové kanalizace souběžně - pokud možno ve společné 

rýze, osová vzdálenost obou větví je dána možností realizovat vstupní 

šachty 

 soutokové šachty dvou stok řešit zásadně tak, aby průtok jedné nemohl 

zásadně zbrzdit odtok odpadních vod z druhé stoky, v případě 

výraznějších rozdílů spádových poměrů obou stok volit pokud možno 

napojení tangenciální, nebo s rozdílným výškovým zaústěním 

 nově budovaná stoka má mít jeden průtočný profil, zdvojení je možné jen 

ve strmých tratích ( hydraulické důvody ) a ve speciálních objektech na 

stokové síti a při sanaci stok 

 uložení stok v korytě toku nebo pod koryty toků ve směru podélném je 

nepřípustné, nejmenší vodorovné vzdálenosti stok od vodních toků 

určuje ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních stoků s dráhami, poz. 

komunikacemi a vedeními 

  [53] 

 Při vedení poblíž líce budovy se bezpečná vzdálenost dna výkopu od líce 

budovy uvažuje podle vzorce :  L = H – h / tg ρ 

kde, 

H je hloubka dna výkopu v m 

h je hloubka základů budovy pod terénem v m 

ρ je úhel vnitřního tření zeminy v daném místě 

  [47] 
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Obr.č.72 Vzdálenost výkopu od líce budovy [47] 
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Tab.č.7 Souběh a křížení stoky s ostatními druhy inženýrských sítí [47] 

 

2.4.10.2. Výškové a podélné vedení stok 

 

 V návrhu výškového řešení je nutné dodržovat především následující zásady: 

 sklon v trase hlavních stok řešit pokud možno plynule (bez prudkých 

změn), bez výškových stupňů ve vstupních a soutokových šachtách 

 mezi dvěma sousedními vstupními šachtami zásadně navrhovat 

jednotný spád dna stoky 

 hloubka uložení stok je dána celkovým řešením inženýrských sítí a jejich 

zájmovým pásmem. Požadováno je minimální krytí, dle ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, a to : 

 pod chodníkem ( nebo jinými pásy přidruženého dopravního prostoru 

nesloužícímu provozu motorových vozidel ) – 1 m 
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 pod vozovkou ( všechny pásy pro provoz a stání vozidel ) – 1,8 m 

 ve volném terénu ( mimo souvislou zástavbu ) – 1 m 

 doporučená maximální hloubka uliční stoky ( ne sběrače ) je 6 m 

 zmírňování sklonů v případech velkých rychlostí ( nad 5 m / s) navrhovat 

v objektech spadišť, návrh skluzů je možný pouze ve výjimečných 

případech, po projednání s majitelem a provozovatelem kanalizační sítě, 

ve výjimečných případech je možné řešit úseky s rychlostmi v rozmezí 8 

- 10 m / s návrhem materiálu tvárná litina 

 při souběhu splaškové a dešťové kanalizace umisťovat vždy splaškovou 

stoku hlouběji, aby umožňovala napojení všech přípojek kanalizačního 

systému 

 gravitační stoky jednotné soustavy a stoky oddílné soustavy pro 

odvádění splaškových vod (příp. průmyslových vod) musí být při 

souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí 

 zmenšení průtočného profilu navržené stoky ve směru toku je možné za 

odlehčovací komorou či separátorem, za retenční nádrží a na průběžné 

stoce jen v případě, že bude zachován režim proudění o volné hladině a 

nebude narušen způsob čištění stok 

  [53] 

Stoky jednotné, případně oddílné splaškové soustavy musí ležet tak 

hluboko, aby bylo možné odvodnit průměrně hluboké podzemní prostory         

( sklepy, skladiště, apod. ), jedná se tedy o hloubku Ha, případně Hb, jsou – li u 

jednotné soustavy odvodňovány dvory. Hloubka Ha, případně Hb závisí na : 

 hloubce podsklepení budov 

 hloubce vypočítané z reprezentativní vzdálenosti od vzdálenější stěny 

budov La, případně od dvorních vpustí Lb ( hloubka 1 m ) ke stoce a 

z minimálního sklonu přípojky : 

 DN 150 – 2 % 

 DN ≥ 200 – 1 % 

 Ha a Hb se snižují o 1 / 2 tloušťky stoky ( napojení přípojky do stoky, 

záleží na druhu napojení ) 

 Ha a Hb se stanovují vždy v městské části se stejnou zástavbou, 

podsklepením a šířkou ulic, výsledné hodnoty se zaokrouhlí na 5 až 10 

cm 
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  [47] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.73 Hloubka uložení stoky jednotné stokové sítě [47] 

 

 Při výpočtu hloubek je možné vycházet ze vzorce : 

 h = h1 + h2 + š . ip + l . iz + 0,45 

kde, 

h1 je hloubka dna sklepa pod úrovní vozovky v m 

h2 je výška hladiny návrhového průtoku v m 

š je vzdálenost uliční stoky od líce budovy ( = délka přípojky ) v m 

iz je sklon dna hlavního domovního svodu ( ukládá se 0,4 až 0,5 m pod podlahu 

sklepa, sklon se volí 2 až 5 % ) 

  [47] 

 

 

Obr.č.74 Schéma pro výpočet hloubky stoky [47] 
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 Podélný sklon stok by neměl být příliš malý, aby nedocházelo k nadměrnému 

zanášení kanalizace a ani příliš velký, aby průtočná rychlost v potrubí nepřekročila 

povolené mezní hodnoty vycházející z odolnosti použitého materiálu proti obrusu a 

jinému mechanickému poškození a nebyly vytvořeny podmínky pro vznik extrémního 

provzdušněného proudění. [50] 

 

 Minimální sklon je dán požadavkem zajištění dostatečné unášecí síly, 

zamezující zanášení stok. Výpočet unášecí síly a stanovení minimálního sklonu 

uvádí ČSN 75 6101. Orientačně lze minimální sklon Imin v ‰ pro kapacitní průtok 

vypočítat ze vztahu : Imin = 1631 / D [ ‰ ], kde D je průměr kruhové stoky nebo šířka 

nekruhové stoky v mm. [50] 

 

 Maximální skon potrubí je dán maximální přípustnou rychlostí ve stoce: 

 největší přípustná rychlost při kapacitním plnění ve stokách může být 5 

m/s 

 v objektech a stokách (skluzy) budovaných z kameninových, litinových, 

sklolaminátových, čedičových, z trub PVC, nebo zděných z kanalizačních 

cihel nebo kamenů na cementovou maltu, může být nejvyšší rychlost 

vody 10 m/s 

 v monolitických stokách z prostého betonu a ze železobetonu se 

doporučuje chránit vnitřek stoky obložením při rychlostech nad 3 m/s 

 při vyšších rychlostech je nutné uvažovat s provzdušeným proudem, kdy 

vlivem turbulence vody ve stoce dochází k tzv. provzdušení proudu 

vody. Objem směsi vzduchu a vody je větší, než samotné vody. Tím 

může být kapacita stoky dříve vyčerpána. Děje se tak pokud jsou sklony 

větší než 35 ‰ pro kruhové profily do DN 1000 a 30 ‰ pro profily nad DN 

1000. [50] 

 

Technická omezení sklonu potrubí: 

 spadiště -  maximální rychlost odpadní vody je 5 m / s. 

 skluzy ( úseky potrubí s technickými opatřeními pro zamezení obrusu a 

dynamických účinků proudu vody ). Rychlost odpadní vody 5 až 10 m / s. 

  [50] 
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Tab.č.8 Doporučený návrh minimálních sklonů u splaškové a jednotné kanalizační 

sítě [49] 

 

2.4.11. Ochranná pásma stok 

 

Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti kanalizačních 

stok, určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo je vymezeno 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 

každou stranu. 

a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m; 

b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m;, 

c) u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem se vzdálenosti 

podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
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Výjimku z ochranného pásma uvedeného v předcházejícím textu může povolit 

v odůvodněných případech vodoprávní úřad.  

 

V ochranném pásmu kanalizační stoky lze: 

 provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná 

zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce, nebo 

které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 

 vysazovat trvalé porosty 

 provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu 

 provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka kanalizace, 

popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy o provozování.  

 

Nezíská-li osoba, která hodlá provádět uvedené-činnosti, může požádat 

vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Při porušení výše uvedených 

povinností nařídí obnovit předešlý stav příslušný vodoprávní úřad. 

  [53] 

2.4.12. Výpočet množství odpadních vod 

 

Výpočet množství odpadních vod slouží pro návrh stokových sítí a čistíren 

odpadních vod a pro jejich dimenzování. Stokové sítě se navrhují kapacitně 

s ohledem na jejich dlouhodobou životnost pro budoucí stav odkanalizovaného 

území, nejméně na výhled 30 let od uvedení stokové sítě do provozu. Jako podklad 

pro odhad budoucího stavu kanalizovaného území se používají územně plánovací 

práce, i když tak daleký výhled obvykle neřeší. Konkrétní síť uličních stok v plochách 

výstavby, pokud je navrhována v územním plánu ne podle umístění budov, ale jen 

jako plocha zástavby, se neřeší, ale zahrnuje se jako odvodněná plocha do výpočtu 

hlavních sběračů stokové sítě. [15] 

 

2.4.12.1. Splaškové odpadní vody 

 

Jejich množství se určí přednostně přímým měřením a pokud není k dispozici, 

tak výpočtem průměrného denního průtoku z potřeby vody stanovené dle znalostí 
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velikosti odběru v daném regionu, případně s přihlédnutím k příloze č.12 vyhlášky č. 

428 / 2001 Sb. nebo k návrhu metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR pro 

výpočet potřeby vody. Výpočtem zjištěný údaj je označován jako průměrný denní 

průtok splaškových vod Qp. 

 

Maximální průtok splaškových vod z určité plochy Qmax se vypočítá dle vztahu: 

Qmax = Qp . Kh 

kde, 

Kh je součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti, který se určí z ČSN 75 6101 

Stokové sítě a kanalizační přípojky v závislosti na počtu připojených obyvatel 

  [50] 

Norma dále stanoví postup pro výpočet minimálního průtoku splaškových 

odpadních vod z hodnoty Qp násobené součinitelem minimální hodinové 

nerovnoměrnosti Khmin. Ten se uvažuje s hodnotou 0,6 a počítá se s ním pouze u 

větších obcí ( od 1.tis.obyv.včetně ). [50] 

 

 Stoky splaškové sítě oddílné soustavy se dimenzují na dvojnásobek 

maximálního hodinového průtoku. U tlakových kanalizací a úseků stok s tlakovým 

průtokem se dvojnásobek neuvažuje. Jestliže se splaškovou stokovou sítí odvádějí i 

průmyslové nebo jiné odpadní vody ( kromě srážkových ), určí se návrhový průtok 

jako větší z dvou možných součtů průměrného denního průtoku jedněch a max.  

hodinového průtoku druhých násobený dvěma. [50] 

počet ekviv. 

obyvatel 
30 40 50 75 100 300 400 500 

kh(max) 7,2 6,9 6,7 6,3 5,9 4,4 3,5 2,6 

kh(min) 0 0 0 0 0 0 0 0 

počet ekviv. 

obyvatel (tis.) 
1 2 5 10 20 30 50 100 

kh(max) 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5 

kh(min) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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Tab.č.9 Součinitel hodinové maximální a minimální nerovnoměrnosti [50] 

 

2.4.12.2. Srážkové odpadní vody 

 

Stoky jednotné soustavy a dešťové sítě u oddílných soustav se dimenzují na 

průtok srážkových vod, jejichž množství závisí na velikosti odvodňované plochy, 

druhu povrchu ( propustnosti ), sklonu území a velikosti a době trvání srážky. U 

jednotlivých soustav, kde největší bezdeštný průtok přesahuje 10 % návrhového 

průtoku srážkových vod, se stoky dimenzují na celkový největší průtok všech 

odváděných odpadních vod. Menší bezdeštné průtoky je možné zanedbat. [50] 

Pro návrh profilů a objektů stokové sítě se nejčastěji používají tzv. racionální 

metody, u kterých se vychází z návrhových dešťů odvozených z čar náhradních 

srážek. [50] 

 

Odtokové množství srážkových vod z určité odvodňované plochy S se 

vypočítá ze vztahu :  Q = ψ . S . qs 

kde, 

Q je průtok srážkových vod [ l / s ] 

ψ je součinitel odtoku ( odtokový součinitel ) 

S je plocha povodí stoky [ ha ] 

qs je intenzita návrhového ( náhradního ) deště doby trvání t ( min ) a periodicity p     

( l / s . ha ) 

  [50] 

Součinitel odtoku ψ 

 

 Z celkového množství srážky spadlé na určitou plochu, část vody odteče po 

povrchu, část vsákne a část se vypaří. Pro dimenzování je důležitá pouze ta část, 

která odteče po povrchu a dostane se do stokové sítě. Odtokový součinitel ψ je 

bezrozměrné číslo, které vyjadřuje poměr množství vody odteklé po povrchu Qo 

k celkovému množství spadlé srážky Q.  ψ = Qo / Q    [50] 

 

 Jeho hodnota závisí na druhu povrchu odvodňovaného území ( způsob 

zastavění, druh porostu ) a sklonu terénu a je ovlivněna i propustnosti zeminy. 
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V ČSN 75 6101 jsou uvedeny dvoje hodnoty součinitele ψ, a sice pro orientační 

výpočet a pro podrobný výpočet stokové sítě. [50] 

 

Způsob zástavby a druh pozemku 

Součinitel odtoku ψ při konfiguraci území 

rovinné při 
sklonu do 1 % 

svažité při 
sklonu 1 až 5 

% 

prudce 
svažité při 

sklonu nad 5 
% 

Budovy 

v uzavřených blocích   
( vydlážděné nebo 
zastavěné dvory ) 

0,7 0,8 0,9 

v uzavřených blocích   
( uvnitř bloku zahrady ) 

0,6 0,7 0,8 

v otevřených blocích 0,5 0,6 0,7 

při volné zástavbě        
( izolované ) 

0,4 0,5 0,6 

Rodinné domky 
sdružené v zahradách 0,3 0,4 0,5 

izolované v zahradách 0,2 0,3 0,4 

Tovární objekty 

starší typ ( hustější 
zástavba ) 

0,5 0,6   

nový typ ( volné a 
travnaté plochy ) 

0,4 0,5   

Železniční 
pozemky 

  0,25     

Hřbitovy, sady, 
hřiště 

  0,1 0,15 0,2 

Zelené pásy, pole 
louky 

  0,05 0,1 0,15 

Lesy   0 0,05 0,1 

Tab.č.10 Součinitel odtoku ψ pro orientační výpočet stokové sítě [50] 

 

 Pro výpočet středního součinitele odtoku ψ, pro celé odvodňované území se 

používá metoda tzv. vzorového hektaru. Vzorový hektar je zvolená reprezentativní 

plocha 1 ha, ve které jsou zastoupeny všechny druhy povrchových úprav, které se 

v odvodňovaném území vyskytují, a to v poměru přibližně stejném jako na celém 

území. Pro takto zvolenou plochu se vypočítává střední součinitel odtoku ψ, váženým 

průměrem dle vztahu  

kde, 

ψ1,ψ2…,ψn jsou odtokové součinitele pro jednotlivé druhy povrchů 

S1, S2,…,Sn jsou výměry ploch jednotlivých druhů povrchů ( ha ) 

n je počet druhů povrchů 
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 je plocha 1 ha 

  [50] 

 

Hranice odvodňovaného území – plocha povodí stoky 

 

 Před vlastním dimenzováním stokové sítě jednotné soustavy a dešťové sítě 

oddílné soustavy je nutno určit pro každý úsek stoky plochu povodí stoky, tzv. 

kanalizačního okrsku. V intravilánu, při sklonu terénu do 5 % se používá metoda tzv. 

ideálních střech ( půlení úhlů v uzlech ). V terénu se sklonem větším než 5 % se 

plochy povodí stok určují tzv. hydrogeologickou metodou, podle skutečných 

podmínek v terénu ( zohlednění spádnice ). Při této metodě může být stoka 

situována na dolní hranici svého povodí a proto níže ležící pozemky neodvodní. [50] 

 

Obr.č.75 Princip metody ideálních střech [50] 

 

Intenzita návrhového ( směrodatného deště ) qs  

 

 Pro navrhování stokových sítí jsou rozhodující tzv. deště krátkodobé, které se 

vyznačují krátkou dobou trvání ( několik minut ) a velkou intenzitou. Vychází se 

přitom z výsledků dešťoměrných pozorování, při kterých se měří : 

 srážkový úhrn – to je celková výška vodního sloupce srážky spadlé na dané 

ploše za určitou dobu ( např. 24 hodin ) v mm. Měří se ombrometrem a pro 

navrhování stokových sítí nemá praktický význam 

 intenzita deště i, resp. qs v mm / min, l / s.ha ( mezi oběma veličinami 

platí převodní vztah 1 mm / min = 166, 67 l / s . ha ) se vypočítá ze vztahu 

i = h / t ( mm / min ), kde, h je výška srážky v mm, t je čas, za který daná 

srážka spadla (min). Měří se ombrografem a grafický záznam měření 
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udávající časový průběh srážek se nazývá ombrograf. Z dešťoměrných 

pozorování, které prostřednictvím sítě dešťoměrných stanic provádí Český 

hydrometeorologický ústav lze po vyhodnocení vynést křivky srážkových 

intenzit vyjadřující závislost intenzity deště na době jeho trvání. Stokové sítě 

se nikdy nenavrhují, z důvodu ekonomických, na maximální srážky ( intenzity 

), které se za celou dobu pozorování vyskytly, ale na intenzity nižší a připouští 

se, že jednou za určitou dobu bude stoková síť přetížena. To znamená, že se 

počítá s určitým stupněm bezpečnosti, nikoliv s absolutní bezpečností. Tento 

interval se označuje jako periodicita deště p ( četnost výskytu ). Tak např. p = 

0,1 znamená, že daný déšť byl dosažen ( překročen ) 0,1 x za rok, tj. 1 x za 10 

let, p = 0,5, 1 x za 2 roky, p = 5, 5 x za rok, apod. Pro navrhování stokových 

sítí racionálními metodami se nejčastěji počítá s 15 – ti minutovým 

navrhovaným deštěm o periodicitě p = 0,5 pro obce s jednotnou stokovou sítí 

s více než 5 000 obyvateli a p = 1 pro obce s jednotnou stokovou sítí do 5 000 

obyvatel a pro obce s oddílnou stokovou sítí bez ohledu na počet obyvatel a 

pro průmyslové závody.  

  [50] 

2.4.13. Výpočtové metody navrhování stokových sítí 

 

Racionální metoda 

 

 Při těchto metodách se pracuje s tzv. čárami náhradních srážkových intenzit, 

které se sestrojují jako obalové křivky k čarám srážek, které byly během roku 

v daném místě ( dešťoměrné stanici ) stejněkrát překročeny ( mají stejnou periodicitu 

). Rozdělují se do dvou skupin, v závislosti na tom zda počítáme nebo ne s tzv. 

opožděným odtokem. Opožděný odtok nastává tehdy, jestliže průtok ve stokové síti ( 

doba dotoku vodní částice od nejvzdálenějšího místa ke sledovanému profilu ), je 

delší než 15 minut ( doba trvání návrhového deště ). V těchto  případech se úseky 

stokové sítě pod profilem, ve kterém  již opožděný odtok nastal, nedimenzují na 

maximální průtok daný vztahem Q = ψ . S . qs, protože takovýto průtok ani nemůže 

nastat a bylo by to značně neekonomické. Stoková síť se dimenzuje hospodárněji na 

redukované ( menší ) průtoky. [50] 
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Jedná se o metody : 

 metoda neuvažující s opožděným odtokem – součtová metoda 

 metody uvažující s opožděným odtokem, kam patří : Bartoškova početní 

metoda, Riedova metoda, Hauff – Vicariho metoda a Máslova metoda 

 

Součtová metoda 

 

 Uplatňuje se při navrhování stokových sítí malého plošného rozsahu, u 

kterých nejdelší doba dotoku k posuzovanému profilu uvnitř celé stokové sítě je kratší 

než 15 minut. Za kritický déšť se v tomto případě považuje patnáctiminutový ( 

neredukovaný ) déšť. Návrhový průtok pro kterýkoliv profil stokové sítě se vypočítá 

se známého vztahu Q = ψ . S . qs         [50] 

 

Bartoškova metoda 

 

 Je použitelná pouze pro pravidelná ne příliš členitá povodí. Nehodí se pro 

území hruškovitého nebo kyjovitého tvaru. Je založena na principu, že v určitém 

posuzovaném profilu stokové sítě způsobí maximální průtok ta srážka, jejíž doba 

trvání je stejná jako doba dotoku vodní částice od nejvzdálenějšího místa až do 

sledovaného profilu, tzv. kritický déšť. Při uplatnění této metody se nepočítá se 

skutečnou dobou trvání směrodatného deště t, ale s dobou zkrácenou ( redukovanou 

) tz, a to proto, že vlastní odtok stokovou sítí nenastává ihned po započetí deště, ale 

je posunut o :   tr = r .t / ψ . h [ min ]  

1. dobu územní retence tr, která se vypočítá ze vztahu,  

kde, 

r je územní retence, to je vrstvička vody ( mm ), která se musí vytvořit, a po 

které voda stéká. Uvažuje se r = 3 mm pro propustné území, r = 2 mm pro 

středně propustné území, r = 1 mm pro málo propustné území. 

ψ je odtokový součinitel, který se uvažuje hodnotami ψ = 0,35 až 0,5 

v rovinatém a propustném území, ψ = 0,75 v ostatních případech 

h je celkový úhrn srážek za dobu t v mm se vypočítá ze vztahu h = qs . t / 

166,67 

2. dobu povrchového odtoku tp, která se vypočítá ze vztahu tp = l / 60 . v [min], 

kde, 
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l je vzdálenost nejodlehlejšího místa odvodňované plochy od stoky ( uvažuje 

se s hodnotou 50 m ) 

v je rychlost povrchového odtoku (uvažuje se s hodnotou 0,25 m / s ) 

 

 Zkrácená doba trvání deště tz se pak vypočítá tz = t – tr – tp [ min ]. Tímto 

uvedeným postupem se pro zvolené doby trvání deště t = 5, 10, 15, 20, … min. 

vypočítají redukované doby tz a dále z čáry srážkových intenzit se sestrojí 

redukovaná čára srážkových intenzit. Z této čáry se při vlastním výpočtu stokové sítě 

Bartoškovou metodou odečítají pro jednotlivé doby trvání deště, resp. doby průtoku 

stokou, redukované intenzity. V případě, že čára redukovaných intenzit převyšuje 

neredukovanou intenzitu patnáctiminutového deště, počítá se s neredukovanou 

intenzitou 15 – ti min. deště jako mezní hodnotou.  

  [50] 

Riedova metoda 

 

Vznikla v r. 1927 v Anglii, používá se v různých modifikacích ( jako tečná 

metoda ). U nás se používá ke kontrole výsledků dimenzí stok, prováděných 

Bartoškovou metodou, u takových tvarů povodí, kde Bartoškova metoda vykazuje 

největší nepřesnosti ( kyjovitá nebo hruškovitá povodí ). Aby bylo možno srovnat 

výsledky Riedovy a Bartoškovy metody, je nutno dodržet to, že tečna se vyhledá až 

v úseku, kdy je poprvé odečtena intenzita menší než 15-ti minutového deště. [49] 

 

Hauff – Vicariho metoda 

 

 Metoda je retardační, postup řešení je graficko-početní. Používala se, pokud 

doba dotoku přesáhla 15 min. Metoda částečně zohledňuje tvar povodí a umožňuje 

řešit stokové sítě v táhlém údolí, v kyjovitých povodích. Doba, která uplyne, než 

průtok dosáhne maxima, je doba, kterou potřebuje částice vody, aby dotekla 

z nevzdálenějšího místa povodí do bodu A. Metoda předpokládá, že tato doba je 

rovna době dotoku potrubím stokového úseku T = L / v [ s ], L je délka v m, v je 

rychlost v m / s. Ze známého průtoku si určíme DN a vypočteme v, pak zjistíme dobu 

dotoku. Předpokládá se, že součinitel odtoku je konstantní. Metoda má celou řadu 

nedostatků, je velice pracná, neuvažuje akumulace stokové sítě, proti Bartoškovi 

respektuje tvar povodí. [49] 
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Máslova metoda 

 

 Již několik desetiletí se používá pro pražskou kanalizaci, podstata je velmi 

málo známa proto je k ní poměrná nedůvěra. Je opět graficko-početní, retardační. 

Máslova metoda nám ze všech racionálních metod nejlépe vyjadřuje vliv členitosti 

plochy, síť předimenzovává ze všech nejméně, protože průtok úsekem je dán 

průměrným průtokem horním a dolním uzlem v úsecích na hranicích pásem se 

dimenzuje na průtok, který je dán redukovanou plochou, dle odtokového obrazce. 

Odtokový obrazec lze v jistém smyslu interpretovat, jako hydrograf procházející 

posuzovaným místem. Odříznutím vrchlíku lze jej interpretovat jako zohlednění 

retence území. [49]. 

 

2.4.14. Hydraulika stokových sítí 

 

Popis proudění odpadní vody v městských odvodňovacích systémech patří 

obecně mezi nejobtížnější inženýrské úlohy. Snaha o přesnou matematickou 

formulaci fyzikálních jevů neustáleného proudění ve stokové síti, již na počátku 

komplikuje otázka formulace okrajových podmínek v posuzovaném systému. Jde 

totiž v plném rozsahu o stochastické ukazatele, které podléhají místním 

hydrologickým podmínkám ( pro jednotnou stokovou soustavu ), nebo 

demografickému vývoji u oddílné splaškové kanalizace. 

 

Proudění ve stokových sítích a jeho matematický popis je nutno členit podle 

řady fyzikálních hledisek a vlastností dopravovaného media, které do jisté míry 

podmínky idealizují. Základním kriteriem ovlivňujícím charakter proudění je 

dynamická viskozita popisující vnitřní tření v kapalině. Podle hodnoty viskozity 

členíme dopravované kapaliny newtonské a nenewtonské. Další členění proudění je 

na beztlaké – tlakové podle okrajových podmínek. Podkritické a nadkritické podle 

Froudova čísla. 

 

Z hlediska časoprostorových změn proudění je kinematika kapalin členěna na 

dva základní druhy pohybu kapalin : 
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 pohyb neustáleny ( nestacionární, nepermanentní ), kde základní 

veličiny jsou funkcí polohy a času 

 pohyb ustálený ( stacionární, permanentní ), kde všechny 

charakteristiky proudu jsou během doby neproměnné a závisí pouze na 

poloze částice. Ustálený pohyb má tedy časově neproměnné rychlostní 

pole. Ustálený pohyb kapaliny můžeme dále členit na : 

 rovnoměrný – průtočný průřez proudu se po délce nemění ( Q = 

konst. ) 

 nerovnoměrný – průtočný průřez se ve směru pohybu zvětšuje 

nebo zmenšuje ( Q = konst., křivka vzdutí nebo snížení v potrubí 

stokové sítě ) 

  [47] 

 Hydrauliky stokových sítí vychází ze zákonů obecné hydrauliky. Uplatňuje se 

princip ustáleného rovnoměrného proudění, u kterého se předpokládá, že v každém 

místě, se v závislosti na čase nemění základní hydraulické veličiny – průtok, 

průřezová rychlost, plocha průřezu a hloubka. [50] 

 

Vychází se základních rovnic hydrauliky : 

 

Základní průtoková rovnice 

Q = S . v 

kde, 

Q je průtočné množství v m3 / s 

S je plocha průtočného průřezu v m2 

v je střední průřezová rychlost v m / s 

 

Chézyho rovnice 

v = C . √ R . I 

kde, 

C je rychlostní součinitel v m / s 

R je hydraulický poloměr vypočítaný z poměru R = S / O a O je omočený obvod v m 

I je sklon dna potrubí 

  [50] 
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 Pro oblast hydraulicky drsných trub, se pro výpočet rychlostního součinitele 

nejčastěji používá vzorec Pavlovského yR
n

C
1

, kde y = 2,5√n-0,13-0,75.√R.(√n-0,1), 

a n je součinitel drsnosti uvažovaný hodnotami 0,013 až 0,015. Nebo vzorec 

Maninga C
n
R

1 1 6/ . ČSN EN 752 – 4 doporučuje pro výpočet proudění ve stokách 

rovnici Manninga a rovnici Colebrooka. Rovnice Colebrooka má pro zcela zaplněné 

potrubí tvar Q = π.d2 / 4 . [ - 2 log ( 2,51ν / d.√2g.JE.d + k / 3,71.d ) . √2g.JE.d ] 

kde,  

Q je průtok v l / s 

π.d2 / 4 je průtočná kruhová plocha v m2 

ν je kinematická viskozita ( 1,31 . 10-6 v m2 / s ) 

v.d / ν je Reynoldsovo číslo 

JE = h.v / l, kde hv = λ . l/d . v2/2g je energetický spád, kde v je rychlost v m / s, l je 

délka potrubí v m, g je tíhové zrychlení v m2 / s, λ je součinitel tření, k je součinitel 

drsnosti v mm ( k = 0,5, 0,75, 1,5, 2,25 ) 

  [15] 

2.4.15. Legislativa ve vodním hospodářství 

 

 Vodní zákonodárství v České republice existuje od 60. let 19. století. Tyto 

v podstatě novelizované zákony z dob Rakouska – Uherska platily až do 1. 1. 1955, 

kdy nabyl účinnosti první moderní zákon o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb. Ten 

byl nahrazen od 15. 4. 1975 zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, který platil až do 1. 

1. 2002, kdy ho vystřídal současný vodní zákon č. 254/2001 Sb. Vedle tohoto 

zákona je účinný od 1. 1. 2002 i související zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu. Zákon o vodách (ten dnešní) byl doposud 16x 

novelizován (poslední novela platí od 1. 8. 2010 ). 

 

Vývoj vodního práva směřuje k tomu, že tradiční náhled na vodu ( základní 

potřeba života člověka, základní výrobní surovina ) se stále více přenáší do oblasti 

zdůrazňování vody jako základní složky životního prostředí, důležitého 

krajinotvorného prvku a základu existence ekosystémů. 
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Přehled důležitých zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v oblasti vodního 

hospodářství: 

 273/2010 - úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 

 416/2010 - nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních 

 152/2008 - vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se 

stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 

168/2006 Sb. 

 515/2006 - vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

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

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o 

vodovodech a kanalizacích ), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. 

 293/2006 - vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. 

 76/2006 - zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. 

 409/2005 - vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

 110/2005 - vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 

č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových. 

 20/2002 - vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření 

množství a jakosti vody. 

 274/2001 - zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

 254/2001 - zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

    [3] 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1. Ztráty vody na rozvodné síti a jejich omezování 

 

3.1.1.  Základní terminologie a kritéria pro vyhodnocování ztrát 

 

 Ve vodárenství je užívána ve výrobě, distribuci a fakturaci řada pojmů, které 

mají svůj přesně vymezený obsah a často dochází při porovnání dosažených 

výsledků u některých ukazatelů našich vodovodů s výsledky zahraničních 

provozovatelů vodovodů ke srovnání nesrovnatelného. Např. v západních zemích, 

když odborník hovoří o ztrátách vody, má obvykle na mysli veškerou nefakturovanou 

vodu, kdežto v ČR se běžně do ztrát vody v síti nezahrnuje ta část, která sice dodána 

byla, byla využitá, ale nebyla vyfakturovaná, tedy voda dodaná zdarma. [31] 

 

Voda 
vyrobená 
k realizaci 
[m3/rok] 

Spotřeba 
[m3/rok] 

Autorizované 
odběry 

Placený odběr 
[m3/rok] 

Voda měřená ( včetně 
vody předané ) [m3/rok] 

Voda 
fakturovaná 

[m3/rok] Voda neměřená [m3/rok] 

Autorizované 
odběry 

Placený odběr 
[m3/rok] 

Měřené neplacené 
odběry [m3/rok] 

Voda 
nefakturovaná 

[m3/rok] 

Neměřené neplacené 
odběry [m3/rok] 

Ztráty 
vody 

[m3/rok] 

Zdánlivé ztráty 
[m3/rok] 

Neautorizované odběry 
[m3/rok] 

Chyba měření [m3/rok] 

Skutečné 
ztráty [m3/rok] 

Skutečné ztráty při 
úpravě [m3/rok] 

Ztráty vody v distribuční 
síti [m3/rok] 

Ztráty vody ve 
vodojemech [m3/rok] 

Ztráty vody na 
přípojkách [m3/rok] 

Tab.č.11 Systém bilančního vykazování ztrát vody [51] 
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Voda vyrobená ( VV ) – roční objem vody upravené a předané do přiváděcích řadů 

nebo přímo do přiváděcí sítě [51] 

 

Voda surová – je měřené množství vody odebrané ze zdroje ( např. řeky ) do 

technologického zařízení tuto vodu upravující na vodu pitnou ( úpravny vody ) [31] 

 

Voda technologická – je množství vody, které se spotřebuje v procesu výroby pitné 

vody – v úpravně, např. na praní filtrů, odkalování čiřičů apod. Obvykle je to rozdíl 

mezi vodou vyrobenou a vodou surovou odebranou z příslušného zdroje. [31] 

 

Voda předaná – je měřené množství vody prodané ( resp. předané ) z vodovodního 

systému jednoho vlastníka ( provozovatele ), do distribučního vodovodního systému 

vlastníka ( provozovatele ) druhého. [31] 

 

Voda převzatá – je měřené množství vody nakoupené ( resp. převzaté ) od 

provozovatele ( vlastníka )distribučního vodovodního systému jiného. [31] 

 

Voda k realizaci ( VR ) - je celkové množství určené k dodání odběratelům v daném 

vodovodním distribučním systému. Je to tedy voda vyrobená + voda převzatá – voda 

předaná. [31] 

 

Voda fakturovaná celkem ( VF ) - je veškerá voda dodaná a vyfakturovaná všem 

odběratelům vody za dané období. Voda fakturovaná celkem se pro statistické účely, 

potřeby plánování, přehled struktury odběrů apod. dále člení na pro obyvatelstvo 

(domácnosti), průmysl, zemědělství a ostatní. Po zavedení shodného vodného pro 

průmysl, domácnosti a všechny ostatní odběratele, ztrácí toto další členění vody 

fakturované svůj původní ekonomický význam a jeví se účelné samostatné sledování 

fakturace jen pro obyvatelstvo a pro průmysl včetně veškeré ostatní fakturované 

vody. [31] 

 

Voda zdarma ( vlastní spotřeba vody a ostatní voda nefakturovaná ) - je vodou 

odebranou z vodovodní sítě zdarma provozovatelem vodovodu ( vlastníkem ) nebo 

s vědomím provozovatele ( vlastníka ) vodovodu a účelně využita. Odebrané 

množství zdarma může být buď měřené, nebo stanovené odborným odhadem podle 
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charakteru odběru. Do vody odebrané zdarma se obvykle zahrnuje : voda 

spotřebovaná na proplachování a odkalování vodovodní sítě, voda spotřebovaná při 

opravách poruch vodovodní sítě, voda spotřebovaná na náhradní zásobování vodou 

při výpadcích dodávky vody odebíraná ze sítě bez měření, voda akumulovaná 

v nových vodovodních řadech, vodojemech a akumulačních nádržích, voda 

spotřebovaná na vypouštění a čištění vodojemů a nádrží, voda spotřebovaná na 

odstraňování nečistot z hladiny vodojemů přeplavováním, atd. [31] 

 

Autorizované odběry ( spotřeba ) – roční objem měřené anebo neměřené vody 

odebrané registrovanými spotřebiteli, dodavateli vody a ostatními spotřebiteli, kteří 

jsou k tomu oprávněni dodavatelem, pro domácí, komerční a průmyslové účely. 

Autorizované odběry mohou zahrnovat položky jako požární zásah, proplach 

vodovodních řadů a stok, zavlažování městských parků, veřejné fontánky, ochrana 

proti zamrznutí atd. [51] 

 

Ztráty vody v síti - je množství vody z vodovodní sítě ( přesněji z vodovodního 

distribučního systému ) uniklé a účelně nevyužité a množství vody odebrané, ale 

nezjištěné (např. krádeže vody, nepřesné měření vodoměry) a provozovatelem 

nezaregistrované. Je to tedy (vyrobená voda – vlastní spotřeba) - voda vyfakturovaná 

/ voda vyrobená. Ztráty vody se nejčastěji vyjadřují v objemových jednotkách ( tis*m3 

) a v % z vody k realizaci [31].  

 

Skutečné ztráty – ztráty vody z tlakového systému, až k místu měření u zákazníka. 

Roční objem ztrát způsobený všemi typy úniků, prasklin a přelití závisí na četnosti, 

průtokovém množství a průměrné době trvání jednotlivých úniků. [51] 

 

Zdánlivé ztráty – zahrnují všechny typy nepřesností spojených s měřením ve výrobě 

a u zákazníka plus neautorizované odběry ( krádež nebo nelegální odběr). 

Poddimenzování velikosti průtokoměru a předimenzování velikosti fakturačních 

měřidel vede k nižšímu odhadu skutečných ztrát a naopak, [51]  

 

Voda nefakturovaná ( VNF ) - je rozdíl mezi vodou k realizaci a vodou fakturovanou, 

tedy veškerá voda, která, ač byla do sítě dodána, nebyla nijak finančně zhodnocena. 

Jedná se tedy především o ztráty vody z pohledu ekonomického. [31] 
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Procento vody nefakturované – objem vody nefakturované je vyjádřen procentuální 

částí z vody vyrobené k realizaci VNF = ( VNFcelk / VVR ) . 100 [ % ]. Jedná se o 

často používaný ukazatel provozovateli v ČR. Jeho nespornou výhodou je 

jednoduché stanovení a nízká náročnost na vstupní data. Naopak jeho nevýhodou je 

nedostatečné vystižení různé skladby a typu vodovodní sítě. Takto určené ztráty se 

změní, aniž by byl změněn stav vodovodní sítě [51]. Tento ukazatel je závislý nejen 

na velikosti skutečného úniku vody, ale také na průtoku vody daným vodárenským 

systémem. Je – li skutečný únik vody, tedy ztráty ve fyzikálních jednotkách, stejný a 

mění – li se průtok vody, mění se i % ztrát. ( průtok vody přes den v systému je 10 

l/s, vytvoří se porucha, ze které uniká 1 l/s, ztráty jsou tedy 10 %. Večer klesne 

průtok na 5 l/s, stále poruchou uniká 1 l/s a ztráty nám okamžitě vzrostou na 20 %). 

Jako přesnější a technicky vhodnější se v lokalitách, kde je známá struktura 

vodovodní sítě doporučuje použít kritérium jednotkového úniku. 

 

Jednotkový únik ( JÚ ) - je objem vody nefakturované unikající z jednoho kilometru 

přepočtené délky vodovodní sítě ( tis*m3*km-1*rok-1 ). Přepočtená délka vodovodní 

sítě ( PDVS ) je skutečná délka vodovodní sítě různých profilů ( DN ) přepočtená na 

jednotný omočený profil DN 150 ( viz. tab. č. 11 ). 

 

JÚ = objem vody nefakturované / PDVS  ( tis.m3
*km-1

*rok-1). 

 

Při hodnocení vodovodů nebo jejich částí jednotkovým únikem se většinou 

používá tzv. přepočtená délka vodovodní sítě. Tento pojem byl zaveden, aby 

hodnocení úniku mělo srovnatelnou bázi i v rámci různých vodovodů. Přepočtená 

délka potrubí určitého průměru DN se vypočte jako součin skutečné délky a 

příslušného koeficientu, vyjadřující poměr omočeného tohoto potrubí k omočenému 

obvodu potrubí DN 150. Pro potrubí 100 je tedy koeficient 0,67 pro potrubí DN 200 

1,33. Vodovodní přípojky je možno do přepočtené délky potrubí započítávat jako 

součin skutečné délky přípojek a koeficientu vyjadřujícího průměrnou světlost např. 

0,2. [31] 
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DN koeficient DN koeficient DN koeficient 

60 0,4 250 1,67 600 4 

80 0,53 300 2 650 4,33 

100 0,67 350 2,33 700 4,67 

125 0,83 400 2,67 800 5,33 

150 1 450 3 900 6 

200 1,33 500 3,33 1000 6,67 

225 1,5 550 3,67     

      

Přípojky : počet x 10 m - koeficient 0,2   

Tab.č.12 Přepočítávací koeficient jednotkového úniku vody pro různé profily potrubí

              [31] 

 

 Jedná se o technicky vhodné kritérium, které především umožňuje vzájemné 

porovnání provozovatelů s různou skladbou sítě. Pro výpočet je nutná znalost 

skladby sítě a v tomto způsobu není zahrnut vliv tlaku v síti. [10] 

 

 Spodní hranice jmenovitého úniku pro zastavěné území vychází z hodnoty tzv. 

přípustných úniků ve výši 3 tis.m3
*km-1

*rok-1. Pro rozvodnou síť v městské zástavbě 

můžeme uvádět přípustné jmenovité úniky 2,6 tis.m3
*km-1

*rok-1. Spolu s vlastní 

spotřebou je pak spodní hranice JÚ 3,2 tis.m3
*km-1

*rok-1. [10] 

 

stav sítě do 20.tis. obyvatel nad 20 tis obyvatel 

dobrý < 2 < 3 

vyhovující 2 až 4 3 až 6 

nevyhovující > 4 > 6 

Tab.č.13 Vyhodnocování stavu sítě podle JÚ [54] 

 

Voda nefakturovaná na přípojku ( VNFP ) – objem ztrát na přípojku, vychází ze 

skutečnosti, že každá armatura je potencionálním místem pro únik vody. Počet 

přípojek není vždy úměrný počtu zásobovaných obyvatel. [10] 

VNFP = VNF / počet přípojek [ tis.m3
*km-1

*rok-1 ] 

 

Počet tekoucích havárií ( počet poruch * km-1 
* rok-1 ) – počet tekoucích havárií na 

km sítě je ukazatelem nejenom o ztrátách vody, ale i o technickém stavu sítě a 

odráží předchozí údržbu. Tento údaj je spolu s objemem ztrát významný při 
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nárokování rekonstrukcí [10]. Jde o ukazatel, který může zprostředkovaně sloužit ke 

stanovení odhadu úniku vody při poruchách. Vyžaduje metodiku pro stanovení ( 

kvalifikovaný odhad ) množství uniklé při každé poruše [51]. 

 

stav sítě počet poruch * km-1 * rok-1  

dobrý 0 až 1 

zhoršený 1 až 2 

nevyhovující 2 a více 

Tab.č.14 Stav sítě v závislosti na počtu havárií na km za rok [10] 

 

 Tak jako každý energetický systém, doprava a rozvod všech druhů medií 

pracují s určitou účinností a vykazují ztráty, tak i systémy vodárenské při výrobě, 

dopravě a distribuci vykazují ztráty vody, z nichž pro provozovatele vodovodů jsou 

nežádoucí zejména ztráty vody v síti. Ztráty vody v síti jsou do jisté míry obrazem 

toho, v jakém technickém stavu je vodovodní síť a v podstatě celý distribuční systém 

daného vodovodu a také jsou vizitkou provozovatele vodovodu, jak o vodovod 

pečuje. Kriterium, podle kterého se většinou posuzují ztráty, je stále ukazatelem 

ztráty vody v % z vody k realizaci. Mnohem větší problémy bude mít s výší ztrát 

vyjádřených v % provozovatel dlouhých rozvodů vodovodů s nízkým počtem 

odběratelů a s malými odběry, než provozovatel poměrně krátké sítě s četnými 

velkoodběrateli. Tímto ukazatelem tedy srovnáváme nesrovnatelné. Byla sice již pro 

možnost porovnání snaha vytvořit jiná objektivnější kritéria, z nichž nejperspektivnější 

se jeví ukazatelé jednotkoví, např. ztráty vody za rok na jednotku délky sítě ( 

přepočtené na DN 150 ) apod., ale zatím žádný z nich nebyl všeobecně zaveden, ani 

se celosvětově nevžil. [31] 

 

 Pokud se přidržíme dosavadního ukazatele v % ztráty vody, ztráty v ČR se 

pohybují v širokém rozmezí. V současné době jsou průměrné ztráty vody v síti v ČR 

u hlavních provozovatelů vodovodů 19,7 % ( údaje z roku 2010, dle ČSÚ ), avšak 

ztráty i přes 35 % nejsou mimořádnou výjimkou, zato výsledky kolem 15 % je možné 

považovat již za výborné. Ve vyspělých západoevropských zemích některé vodovody 

vykazují ztráty i pod 10 %. [31] 
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3.1.2.  Hlavní důvody pro snižování ztrát vody 

 

Důvody technické 

 

 přetěžování vodovodní sítě a ostatních vodovodních zařízení vodou, 

která uniká a nebude odběratelům dodána 

 nutnost dimenzování vodovodních zařízení a sítě na kapacitu zahrnující 

též nezanedbatelné množství ztrát vody 

 odběr většího množství vody ze zdrojů než je nutné a vyčerpání jejich 

vydatnosti, snižování zásob kvalitní podzemní pitné vody z pramenišť a 

nutnost její náhrady vodou méně kvalitní 

 problémy s dodržováním předepsané kvality vody při přetěžování 

úpraven vody, apod. 

  [31] 

Důvody ekonomické 

 

 zbytečné vynaložené náklady na výrobu, dopravu a distribuci pitné vody, 

která nakonec unikne z vodovodního systému jako nevyužitá 

 možné následné škody způsobené unikající vodou z vodovodního 

systému 

 vyvolané ekonomické ztráty, jak na straně odběratele vody, tak i 

dodavatele vody, když z důvodu úniků vody je omezována nebo 

přerušována dodávka vody 

 finanční ztráty z důvodu fakturace nepřesně změřeného množství vody 

dodané odběratelům, nebo odebrané ze zdrojů, vody převzaté apod. 

  [31] 

 Pro provozovatele vodárenských systémů je nejdůležitější stanovit 

ekonomicky akceptovatelné hodnoty, kdy další snižování hodnot těchto ukazatelů 

není pro provozovatele ekonomicky efektivní. [51] 

 

Ekonomický Index ztrát 

 

EIZ = EI . IZ 
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kde,  

EI je ekonomický index a nabývá hodnot 

 

1,5 – voda pro posuzovaný systém je upravována dvoustupňovou úpravou vody a 

čerpáním min. na výšku přesahující 50 m v.sl. 

1 – voda pro posuzovaný systém je upravována dvoustupňovou úpravou vody a 

dopravována do systému gravitačně. Voda pro posuzovaný systém vyžaduje pouze 

dezinfekci resp. jednoduchou úpravu, ale musí být do systému čerpána 

0,5 – voda pro posuzovaný systém vyžaduje pouze dezinfekci resp. jednoduchou 

úpravu a je do systému dopravována gravitačně  

 

IZ je index ztrát, stanovený pro každý hydraulicky samostatný vodárenský systém 

resp. jeho část ( vodovod, tlakové pásmo ) v závislosti na použitelném ukazateli ztrát 

vody. Stanoví se dle vztahu IZ = JU / 3100 při použití ukazatele jednotkových úniků. 

Hodnota 3100 představuje akceptovatelnou hodnotu ukazatele jednotkových úniků 

pro sítě ve velmi dobrém technickém stavu. Při použití ILI se použije vztahu :           

IZ = ILI / 4. V případě použití indexu ILI, lze doporučit jako technicky akceptovatelnou 

hodnotu tohoto ukazatele rovnou 4. 

  [51] 

Hodnocení vodovodů ( tlakových pásem ) podle hodnoty EIZ 

 

 je – li hodnota EIZ > 1,3 jde o vodovodní systém, kde ztráty vody 

způsobují značné ekonomické provozní ztráty a je žádoucí, aby 

provozovatel tohoto systému provedl podrobnou analýzu příčin ztrát 

vody a intenzivně se zaměřil na jejich snižování 

 0,8 < EIZ < 1,3 jde o vodovodní systém, kde v důsledku současných ztrát 

vody nedochází k významným ekonomickým provozním ztrátám 

 EIZ < 0,8 jde o vodovodní systém, kde ztráty vody jsou jak po technické 

tak i ekonomické stránce zcela vyhovující a realizace dalších opatření 

zaměřená na snižování ztrát by byla ekonomicky neefektivní 

  [51] 

 Úplné odstranění ztrát vody v síti je zcela nereálné. I snižování ztrát je 

složitým problémem nejen technickým, ale i ekonomickým, neboť opatření pro 

snižování ztrát jsou nákladnými investicemi a každý provozovatel, či vlastník 
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vodovodu by si měl zhodnotit, až na jakou úroveň ztrát vody jsou pro něj konkrétní 

investice a náklady vynaložené na snižování ztrát rentabilní. [31] 

 

 Snížení ztrát např. z 35 % na 30 % lze dosáhnout mnohem snáze, 

jednoduššími prostředky a s podstatně nižšími náklady, než snížení třeba z 12 % na 

11 %. Zde se může stát, že v této oblasti již náklady na další snižování ztrát 

přesáhnou úspory tímto snížením dosažené. Jistě různá bude ekonomická hranice 

rentability ztrát u provozovatelů vodovodů s dostatečně vydatným zdrojem relativně 

levné podzemní vody, nevyžadujícím úpravu s gravitační dopravou vody do 

spotřebiště, než např. u vodovodu s nákladnou úpravou vody povrchové, čerpané do 

vysoko položeného spotřebiště. [51] 

 

3.1.3.  Příčiny a obecná problematika ztrát vody v trubní síti 

 

 Ztráty vody v síti nemusí být jen úniky vody, ale také množství vody ze sítě 

odebrané a provozovatelem nezaregistrované a dokonce naopak množství vody do 

sítě nedodané, ale zaregistrované jako dodané. Bližším rozborem můžeme ztráty 

podle místa vzniku rozdělit do těchto oblastí : 

 ztráty vody nepřesností měření vody vyrobené nebo převzaté – pokud 

vodoměry nebo průtokoměry, podle nichž se vykazuje množství vody dodané 

do vodovodního systému nebo převzaté, neměří správně, mohou výsledné 

ztráty přímo ovlivnit, a to jak do plusu, či do mínusu 

 ztráty vody nepřesností měření vody dodané odběratelům nebo vody 

předané – platí totéž, jako při nepřesném měření vody vyrobené nebo 

převzaté  

 ztráty vody poruchami a netěsnostmi vodovodní sítě, netěsnostmi 

vodojemů nebo úniky v jiných vodárenských objektech 

 krádeže vody z vodovodní sítě – odběr bez měření, černými přípojkami, 

přes úmyslně poškozený vodoměr, před vodoměrem, apod. 

 ztráty vody vlivem nevykázání veškeré vody dodané zdarma 

 stáří potrubí vodovodní sítě 

 nedostatečné krytí při stavbě vodovodní sítě 

 chybná montáž vodovodního potrubí, špatně provedený podsyp a obsyp 
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 únava materiálu a koroze 

 vadný materiál, z něhož je vyhotovena vodovodní síť 

     [29 a 51] 

 Problematika ztrát vody v oblasti měření vody závisí na technických 

vlastnostech použitých měřidel. Je nezbytná správná volba měřidel tak, aby měřila 

správně při různých průtocích. Jde zejména o fázi rozběhovou, kdy při minimálních 

průtocích se vodoměr vůbec nerozběhne. Jde o ztráty způsobené většinou úniky ve 

vnitřních vodovodech, které se projeví jako ztráta u provozovatele veřejného 

vodovodu. Důležité je také technicky správné osazení měřidel, pravidelná kontrola, 

dodržování cejchovních lhůt a rychlá výměna nefunkčních vodoměrů. Také přesné a 

pravidelné odečty vodoměrů a preventivní opatření proti krádežím vody jsou důležité.  

              [29] 

 Ztráty vody v síti celkově ovlivňují stav vodovodní sítě a jejich armatur, 

ovladatelnost armatur, jejich přístupnost, technický stav, těsnost a spolehlivost. 

Nevyhovující kvalita dříve dodávaných tuzemských armatur se dá řešit jedině jejich 

výměnou za nové spolehlivé. Dále celková úroveň péče o všechna zařízení 

vodovodního systému, úroveň preventivní údržby, oprav a obnovy vodovodní sítě. 

Potencionálním zdrojem úniku vody jsou již nevyužívané vodovodní řady a přípojky. 

Jejich fyzickou likvidací se dá předejít následným nemalým únikům vody a jiným 

technologickým problémům. Činnosti vedoucí tedy ke snižování ztrát vody 

nespočívají jen v odstraňování úniků vody a stavu, který ztráty způsobuje, ale je to i 

prevence a preventivní opatření, které odstraňují nebo minimalizují příčiny možného 

vzniku ztrát vody. [31] 

 

 Významným faktorem ovlivňujícím ztráty vody v síti je provozní tlak vody. 

Snížením provozních tlaků všude, kde to daný vodovodní systém a výšková poloha 

spotřebiště umožňuje, lze docílit významné snížení ztrát vody. Zde se nabízí 

možnosti použití v dnešní době již spolehlivých ventilů, snížení tlaků přepásmováním 

na nižší tlakové pásmo, snížení vypínacích tlaků u automatických tlakových stanic, 

apod.. Doporučené hodnoty provozních tlaků by se měly pohybovat v rozmezí 0,35 – 

0,45 MPa. V současné době je většina sítí předimenzována a často se hodnoty min. 

hydrodynamických tlaků blíží hodnotám tlaků hydrostatických. Z pohledu vlivu 

provozního tlaku na technický stav sítě je možno konstatovat, že vysoké hodnoty 

provozních tlaků nejsou příliš žádoucí. Stále jsou u nás případy, kdy i 
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hydrodynamické tlaky přesahují hodnoty 0,6 MPa. Ještě méně žádoucí jsou pak 

prudké výkyvy hydrodynamického tlaku v průběhu dne. Hodnota provozního tlaku 

zároveň ovlivňuje i další zvolená kritéria hodnocení technického stavu sítě. Jde 

zejména o ztráty vody, poruchovost a teoretickou životnost trubního materiálu. [51] 

 

Nezanedbatelný vliv na snižování ztrát mohou mít i opatření organizačního 

charakteru. Dispečerské řízení provozu, dobrá organizace pohotovostní poruchové 

služby a zkracování doby nutné na odstavení a opravu poruchy od jejího nahlášení 

se na snižování ztrát též podílí. [29] 

 

 Vkladem do budoucna je i uplatňování lepších, dražších technických řešení 

výstavby nových vodárenských zařízení, technologického vybavení, používání 

kvalitnějších a trvanlivějších trubních i jiných stavebních materiálů. Pro zlepšování 

technického stavu potrubí vodovodní sítě, prodloužení jeho životnosti, omezení 

negativních vlivů potrubí na kvalitu vody a snižování ztrát lze aplikovat bezvýkopové 

technologie prováděním vnitřních vystýlek potrubí – cementových, epoxidových nebo 

vyvločkování potrubí polyesteroepoxidovými tkaninovými vložkami. Prevencí úniků 

vody především na stávajících ocelových řadech je aktivní protikorozní ochrana. 

Protikorozním průzkumem a realizací účinné aktivní protikorozní ochrany se dá 

předejít značné korozi potrubí, únikům vody a lze tak prodloužit životnost řadů. [31] 

 

 Technický stav distribučního systému může nepříznivě ovlivňovat i kvalitu 

dopravované vody. Změny kvality vody v systému jsou způsobeny fyzikálními, 

chemickými, biologickými procesy probíhajícími během transportu vody od zdroje ke 

koncovému odběrateli. K faktorům, které ovlivňují změny kvality vody v síti patří 

především :  

 chemický a biologický charakter vodního zdroje 

 účinnost a výkonnost procesů úpravy 

 stáří, délka a údržba distribuční sítě 

 směšování vody z různých zdrojů přímo v distribučním systému 

 

 Technický stav posuzovaného systému příslušné vodovodní sítě je dán jeho 

historickým vývojem a schopností provozovatele identifikovat jeho skutečný stav. 

Technický stav je ovlivněn zejména : 
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 kvalitou projektu výstavby vodovodní sítě při jeho zpracování 

 výběrem vhodných trubních materiálů, armatur a tvarovek 

 kvalitou jejich výroby 

 dodržením navržených postupů a kvality při výstavbě, resp. rekonstrukci 

 talkovými a průtokovými poměry 

 kvalitou dopravované vody 

 systémem provozování a provádění údržby a oprav 

 dostupností finančních prostředků vlastníka, resp. provozovatele 

 

K hodnocení technického stavu vodovodních sítí lze použít srovnávací 

analýzu jednotlivých částí, prvků ( samostatný vodovod, tlakové pásmo, měřící 

okrsek, atd. ) sítě s využitím vybraných kritérií. Z celé řady možných kritérií lze 

doporučit tyto základní kritéria : 

 stáří potrubí 

 poruchovost 

 ztráty vody 

 kvalita vody 

 provozní tlak 

  [51] 

3.1.4.  Opatření ke snižování ztrát vody 

 

Podle druhu ztrát a oblasti jejich vzniku je nutno systematicky přejímat a realizovat 

zejména tyto opatření : 

 ztráty vody nepřesností měření vody vyrobené nebo převzaté lze 

eliminovat pouze osazením odpovídajících měřidel, správně 

dimenzovaných s předepsanou uklidňovací délkou přímého potrubí před 

a za měřidlem, pravidelně kontrolovaných a cejchovaných 

v autorizovaném metrologickém středisku. Ke zkreslení měření může 

docházet i tam, když měřidlo je osazeno v místech, kde dochází 

k zavzdušňování potrubí 

 u měření vody dodané odběratelům se vyskytují i neoprávněné 

manipulace s vodoměry, zásahy i úmyslné poškozování VDM, otáčení 

VDM apod. s cílem dosáhnout naměření co nejmenší spotřeby. Aby takto 
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vzniklé ztráty činností nepoctivých odběratelů byly včas zajištěny, je 

nanejvýš účelné znemožnění nepovolaným osobám manipulaci 

s vodoměrem zaplombováním vodoměrného šroubení a při provádění 

odečtů vodoměru kontrolovat neporušenost plomb a samozřejmě 

neporušenost a funkčnost měřidla. 

 ztráty vody poruchami a netěsnostmi řadů, netěsnostmi vodojemů nebo 

úniky v jiných vodárenských objektech jsou obvyklé objemnější částí 

vykazovaných ztrát vody v síti. Poruchy zjevné, při nichž bezprostředně 

po vzniku poruchy dojde k vývěru vody na povrch terénu a identifikace 

místa úniku vody je bezproblémová, z hlediska bilance ztrát vody 

nebývají závažné, neboť únik vody je v krátké době zastaven a uniklé 

množství vody celkový objem ztrát příliš neovlivní 

 mnohem závažnější jsou poruchy skryté, při nichž může docházet 

dlouhodobě k úniku vody a celkové množství uniklé vody může být 

značné. Existuje již řada účinných metod, jak tyto poruchy zjistit a jsou 

různé technické prostředky pro identifikaci skrytých poruch 

 další zvyšování ztrát v sítí je spojeno s otázkou krádeží vody 

z vodovodní sítě. Nejčastějším způsobem krádeže vody jsou nepovolené 

odběry z požárních hydrantů, odběry nepovolanými a neregistrovanými 

přípojkami, odběry na přípojkách před vodoměrem a manipulace 

s vodoměry. Jedinou obranou proti krádežím vody je pravidelný dohled 

nad vodovodní sítí, zainteresování všech pracovníků provozovatele 

vodovodu na odhalování této trestné činnosti při své práci na síti, 

obvodových techniků a montérů, ke zjištění krádeží vody může přispět i 

okrskové měření průtoků a tlaků na síti. Důležitou úlohu přitom mohou 

sehrávat i odečítání vodoměrů umístěných na síti. Nelze podceňovat také 

práci s veřejností, která též může účinně přispět k odhalování černých 

odběrů 

 pozornost je třeba věnovat úplnosti a objektivnosti podchycení, změření 

nebo alespoň odbornému odhadu množství vody dodávané zdarma. 

Nevykázaná voda dodaná zdarma potom zbytečně zhoršuje ukazatel 

ztráty vody v síti. Nesprávnou cestou je naopak úmyslné 

nadhodnocování odhadů vody dodané zdarma, čímž si někteří 

provozovatelé vodovodů vědomě neoprávněně nadlepšují své dosažené 
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výsledky ve ztrátách vody. Lze odhadnout, že reálná hodnota vody 

zdarma podle místních podmínek se může pohybovat max. do 2 % 

z vody k realizaci. Vykazované vyšší hodnoty již nevzbuzují důvěru. 

  [29] 

 

Úplné odstranění ztrát vody v trubní síti je nemožné. Opatření ke snižování 

ztrát vody jsou nákladnými investicemi a každý provozovatel veřejného vodovodu 

musí zhodnotit všechny aspekty snižování ztrát a stanovit, na jakou úroveň chce 

ztráty snížit, aby náklady vynaložené na snižování ztrát byly rentabilní. 

  [29] 

3.1.5. Měření tlakových poměrů v síti, vedoucích ke snižování ztrát 

vody 

 

 Tlakové poměry ve vodovodní síti vycházejí zpravidla ze vstupních tlakových 

parametrů tlakového pásma ( nadmořská výška hladina vodojemu, zapínací a 

vypínací tlak automatické tlakové stanice, výstupní tlak z redukčního ventilu ) a 

z nadmořské výšky spotřebiště. Významným faktorem kolísání tlaku v síti jsou 

tlakové ztráty, které jsou závislé na průměru a délce potrubí, hydraulické drsnosti 

vnitřního povrchu potrubí a okamžitém průtoku. Právě tyto výkyvy tlaku v potrubí jsou 

důležitým identifikačním faktorem, podle kterého lze usuzovat na vznik poruch na síti, 

stav potrubí ( inkrustace ), přetížení potrubí při špičkových odběrech nebo i na 

neotevřená či přiškrcená šoupátka apod. Je proto účelné tlaky na vodovodní síti 

sledovat, zaznamenávat a výsledky vyhodnocovat 

 

 Nejcennější pro tento účel se jeví údaje o tlacích, měřených pravidelně 

v určitých intervalech na stejném místě vodovodní sítě, vždy ve stejný den a hodinu. 

Nejlépe v době předpokládaných špičkových odběrů a dále v době noční ( kolem 

2.hod ranní ), kdy jsou odběry minimální, a naměřený tlak by měl být blízký tlaku 

hydrostatickému. V praxi mohou být v některých případech využitelná i jednorázová 

měření tlaků, vyvolaná nějakou okamžitou potřebou a záznamy o naměřeném tlaku 

s poznámkami za jaké provozní situace a z jakého důvodu byla měření tlaku 

provedena. 
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 Ideálním stavem je kontinuální měření tlaku ( a nejlépe i průtoku ) pomocí 

osazených tlakových čidel na vybraných místech vodovodního rozvodného systému 

a dálkový přenos údajů na vodárenský dispečink, nebo záznam dat pomocí 

vhodného dataloggeru a jejich pravidelné sbírání a vyhodnocování. Pokud je pro 

daný vodovodní rozvodný systém zpracovaný hydraulický model sítě a je možné 

praktické porovnání měřených tlaků a průtoků s teoretickými hodnotami dle 

hydraulického modelu, nebo evidovanými běžnými provozními tlaky v minulých 

obdobích, lze tím anomálie na síti rychle odhalit a zahájit pátrání po jejich příčinách. 

Příčinami zjištěných tlakových výkyvů mohou být jak skryté úniky vody z poruch 

potrubí, tak i závady na síti ( přivřené nebo uzavřené šoupátko na síti, nebo 

mimořádný odběr – např. plnění bazénu průtokem v rozporu smlouvou apod. ). 

Pokud dlouhodobě dochází k neodstranitelným změnám tlakových poměrů nad nebo 

pod normou stanovenou mez, je třeba určit příčiny a navrhnout příslušné kroky 

k nápravě. Docílení popsaného ideálního stavu je obvykle poměrně nákladnou 

investicí, účelnou pro významnější vodovodní systémy a je potřeba zvážit dle 

místních podmínek a významu příslušného vodovodu její rentabilitu 

  [31] 

3.1.6. Měření průtoku vody v síti, vedoucích ke snižování úrovně 

ztrát 

 

 Měření průtoku vody v celém vodovodním systému je velmi důležitým 

provozním prvkem a slouží provozovateli pro řadu účelů. Je podkladem pro správné 

rozdělování vody v distribučním systému, vyhodnocování provozních stavů, dává 

přehled o aktuálních spotřebách vody, výrobě vody, atd. Je též nepostradatelným 

podkladem pro plánování a projektování rozšiřování vodovodní sítě, její 

rekonstrukce, posuzování stávajících kapacitních možností pro zásobování nové 

zástavby apod. V neposlední řadě měření průtoků umožňuje identifikaci ztrát vody, 

vzniku poruch a úniku vody a usnadňuje i identifikaci místa poruchy potrubí spojené 

s únikem vody. 

 

 Zvláště pro účel rychlé identifikace úniku vody na síti jsou zřizovány na 

vodovodech systémy kontinuálního měření průtoku, často účelně spojené i 

s měřením tlaků. Principiálně jde o jednoduchý a účelný systém. 
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 V první fázi je třeba zajistit, aby bylo průběžně měřeno množství vody 

dodávané do vodovodní sítě každého hydraulicky samostatného tlakového pásma 

příslušného vodovodního systému. Vodovodní síť těchto tlakových pásem dále 

rozdělit na uzavřené části – okrsky ( nazývané též distrikty ) se samostatným 

měřením průtoku vody dodávané do těchto okrsků vodovodní sítě. Podle 

dosavadních získaných zkušeností by vodovodní síť jednoho okrsku neměla být delší 

než cca 20 km. U tlakových pásem, kde vodovodní síť nepřesahuje délku cca 20 km, 

další její dělení na menší okrsky již nebývá nutné. Měřidla průtoku, případně ještě 

s kombinací měření tlaků tlakovým čidlem pro jednotlivé okrsky sítě, se zpravidla 

umísťují do okrskových šachet. Výhodné je, když je možné měření umístit přímo ve 

vodárenských objektech ( vodojemech, čerpacích stanicích ). Ideálním řešením, je 

zajištění průběžného přenosu dat radiovou sítí na vodárenský dispečink. Lze též řešit 

vybavení měřícího místa zařízením pro záznam dat ( dataloggerem ), zajistit 

pravidelný sběr dat ( do notebooku ) a vyhodnocování takto získaných dat. Zvláště 

cenné jsou údaje o nočních průtocích  mezi 2 a 3 hod.ranní, kdy spotřeby vody jsou 

minimální a zvýšený průtok v této době může svědčit o poruše. Některé části 

vodovodních sítí, kde trvalé rozdělení na samostatné okrsky by mohlo činit provozní 

obtíže jak po stránce hydraulické, tak po stránce kvality vody ( přerušení 

zaokruhování sítě ) je možné pro účely zjišťování úniků řešit uzavřením okrsku sítě 

uzávěry pouze v noční době a provádět tato měření s následným vyhodnocováním 

opakovaně pouze v této době minimálních odběrů na síti. 

 

 Dalším vyšším stupněm využitelnosti okrskového měření průtoků je přiřazení 

příslušných fakturačních vodoměrů k danému uzavřenému okrsku ( tlakovému 

pásmu ) vodovodní sítě, kterými je voda z okrsku odebírána. Na podkladě měření 

množství vody do okrsku dodaného a součtu odběru vody fakturačními vodoměry lze 

za určitých předpokladů získat přehled o velikosti ztrát vody v konkrétních částech 

vodovodní sítě. Pro daný účel je zpravidla potřebné přizpůsobení organizace 

odečítání vodoměrů. 

 

 Vybudování celého systému měření průtoků ( a tlaků ) na vodovodní síti, resp. 

celém vodovodním systému, je sice poměrně nákladnou investicí, ale praxe ukazuje, 

že její návratnost je rychlá, pokud provozovatel využívá všech informací, který mu 
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systém měření poskytuje. Před zřízením systému okrskového měření průtoků je 

nutné věnovat vždy maximální péči projektovému řešení za úzké spolupráce 

provozovatele vodovodu, neboť při návrhu místní znalost vodovodní sítě a 

provozních lokálních problémů může pro návrh optimálního řešení sehrát významnou 

úlohu. Pro návrh optimální velikosti okrskového měřidla ( vodoměru nebo 

průtokoměru ) se osvědčilo předběžné proměření skutečných průtoků v daném místě 

sítě přenosným ultrazvukovým průtokoměrem. Z praktických důvodů je vhodné, aby 

okrskové měřidlo průtoku mělo zřízený obtok, případně bylo zřízeno na obtoku.  

 

 Méně nákladné, avšak s omezenými možnostmi využití i vyššími nároky 

provádění měření, je měření průtoků nasazením mobilního měřícího vozu průtoků. 

Princip měření, vyhodnocování průtoků a úniků vody je v podstatě shodný 

s okrskovým měřením. Před nasazením měřícího vozu je nutné připravit vymezenou 

část vodovodní sítě tak, aby jí bylo možné od okolní sítě zcela odstavit a dodávat do 

ní vodu měřenou přes měřící vůz průtoku, např. z hydrantu do hydrantu, mezi nimiž 

je uzavřené šoupátko. Pro možné vyhodnocování a identifikaci úniků jsou opět 

nejvhodnější výsledky měření, prováděného v nočních hodinách. Nasazení vozu na 

měření průtoku však vyžaduje dobrý stav všech armatur na měřené části sítě, 

ovladatelnost sítě, ovladatelnost šoupátek a jejich těsnost, což bohužel nebývá 

samozřejmostí 

 

Při podezření na únik vody lze dále upřesňovat místo úniku postupným 

odstavováním jednotlivých řadů či větví sítě s konečnou lokalizací místa poruchy 

pomocí půdního mikrofonu, korektoru apod. Výsledky opakovaných měření průtoků, 

prováděných pro totožnou část vodovodní sítě ve stejnou noční dobu, lze porovnávat 

a využít pro zjišťování změn v průtocích a podle nich usuzovat na případné nové 

úniky nebo naopak na odstranění nežádoucích úniků.  

  [31] 

 

3.1.7.  Vyhledávání skrytých poruch na vodovodní síti 

 

 Mezi největší nepřátele provozovatelů vodovodních sítí patří skryté poruchy, 

kdy voda uniká z potrubí pod zemí a někde se ztrácí, aniž by se projevovala výtokem 
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vody na povrchu. Často se stává, že uniká do netěsného kanalizačního potrubí, 

drenážního potrubí, horkovodních kanálů nebo se ztrácí v propustných vrstvách 

podloží. Z hlediska ztrát patří tyto úniky mezi nejzávažnější, poněvadž mívají 

dlouhodobý charakter a celkové množství uniklé vody bývá vysoké, když se poruchu 

nepodaří včas zjistit. Proto každý dobrý provozovatel by měl na spravované 

vodovodní síti organizovat systematický monitoring úniků vody resp. pravidelné 

preventivní pátrání po skrytých poruchách na vodovodní síti. Ve výhodě jsou ti, na 

jejichž vodovodních sítích je již vybudovaný systém měření průtoků a tlaků. Tím, že 

systémem měření je možné podchytit většinu významnějších skrytých úniků vody, 

mohou se již zaměřovat jen na jejich přesnou lokalizaci a opravy. Namístě je však i 

občasné propátrání celé vodovodní sítě ( doporučujeme cca 1 x ročně ) z důvodu, že 

drobné úniky vody nemusí být ani tímto systémem měření vždy identifikovatelné. [31] 

 

 Obtížněji se odhalují skryté úniky vody na sítích, nebo jejich částech, které 

systémem měří tlaků a průtoků nejsou vybaveny. Zde je účelné organizovat 

pravidelné pátrání po skrytých poruchách, nejlépe podle připraveného a také 

dodržovaného plánu pátrání.  Plán by měl být sestaven pracovníky znalými místních 

poměrů na vodovodní síti, obeznámenými s četností výskytu poruch na jednotlivých 

částech sítě, charakterem poruch i jejich provozními aspekty. Celá vodovodní síť by 

měla být rozdělena na části s nízkým výskytem poruch a s vysokou provozní 

spolehlivostí, na část s průměrnou poruchovostí, zvýšenou poruchovostí a část 

s vysokým rizikem vzniku skrytých poruch. Podle toho je třeba též volit intervaly 

organizovaného pátrání. Podle zkušeností u části sítě s nízkým výskytem poruch 

obvykle postačí její propátrání v ročním intervalu, síť s průměrnou poruchovostí by 

měla být propátrána cca 2 x ročně a to nejlépe před nástupem zimního období a 

v jarních měsících. Síť se zvýšenou poruchovostí se vyplatí propátrat alespoň 4 x 

ročně a řady  vysoce poruchové v havarijním stavu někdy nepostačí kontrolovat ani 1 

x měsíčně. Zde by však měla být již řešena radikálnější náprava, tj. celková obnova 

potrubí. [31] 

 

 Většina přístrojů pro vyhledávání poruch vodovodní sítě je založena na 

identifikaci chvění a jim vyvolaného tzv. poruchového zvuku, resp. šumu, který 

vydává tlaková vodami průniku netěsnostmi či porušenými místy potrubí, spojů 

potrubí nebo armatur. [31] 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  222 
 

 Pro hrubou kontrolu potrubí a hrubý odposlech případných poruch se pro svojí 

nenáročnost doposud používají různé druhy jednoduchých sluchátek. Jsou to 

v podstatě kovové tyče, vyžadující přímý dotek s prošetřovaným potrubím nebo 

častěji s kovovými vřeteny armatur, ukončené nějakou rovnou plochou uzpůsobenou 

k přiložení ucha nebo se používala šneková sluchátka. I když se jedná z pohledu 

stávající techniky o primitivní nástroje stále mají v běžné praxi pro hrubý odposlech 

poruch na síti své opodstatnění. [31] 

 

Dokonalejší elektroakustické přístroje poruchový zvuk, snímaný kovovou tyčí 

přikládanou na potrubí, vřetena armatur apod. zesilují, případně ještě jsou schopny 

odfiltrování a potlačení jiných rušivých zvuků, resp. jiných frekvencí vnesených do 

potrubí z okolního prostředí. Jedná se zejména o poslechové tyče, jako součást 

víceúčelových přístrojů pro hledání poruch nebo jednoúčelové stetophony [31]. 

Poslechové systémy jsou v zásadě zařízení, které zesilují zvuky ( šumy ). Slouží 

především pro prevenci, kdy se odposlech provádí na armaturách, nejčastěji pomocí 

španglí a hydrantů. Jejich výhodou je nízká pořizovací cena, schopnost provádět 

preventivní vyhledávání poruch, ale pokud jsou šumy na snímaném místě pod hranicí 

slyšitelnosti lidského ucha, pak ani uživatel nebude tento šum prostřednictvím 

poslechové tyče slyšet [11]. 

 

Pro lokalizaci místa poruchy na potrubí se používají půdní mikrofony, které 

jsou součástí elektroakustických přístrojů na vyhledávání poruch. Půdní mikrofon je 

zařízení pro snímání poruchových zvuků na terénu nad trasou potrubí. Zvuk 

z poruchy se přenáší do přístroje, který ho zesiluje do sluchátek. Pro možnost optické 

kontroly síly snímaného zvuku je také zvuk převáděn na stupnici displeje, na které 

velikost výchylky ručičky zobrazuje sílu zvuku. Dokonalejší přístroje mají možnosti 

odfiltrování zvuků ( doprava, štěkající pes, chodci ) a potlačení rušivých zvuků různé 

frekvence a další speciální funkce. Místo poruchy se pak určuje podle místa 

nalezené maximální intenzity poruchového zvuku [31]. Půdní mikrofony pomáhají 

hlavně při upřesňování poruchy, která byla určena kolektorem. Velkou výhodou 

všech půdních mikrofonů je jejich schopnost přesně zaměřovat poruchy i na 

plastech. Nevýhodou pak nemožnost provádět prevenci – jen velmi těžko se dá projít 

potrubí v délce větší jak 100 m [11]. 
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Zvláště problémové je hledání poruch na potrubí uloženém na 

frekventovaných komunikacích, kde je nutné pátrání po poruchách přesouvat až na 

noční dobu, kdy se provoz na komunikaci zmírní. Pro vyhledávání skrytých poruch na 

vodovodní síti se často používají tzv. korelátory, jejichž funkce není tolik ovlivňována 

rušivými okolními vlivy. Dvěma mikrofony je snímán poruchový zvuk, resp. šum ze 

dvou kontaktních míst na potrubí ( hydrant, šoupátko, přípojka ) mezi nimiž se 

nachází hledaná porucha. Korelátor vyhodnotí na základě rychlosti šíření zvuku v 

potrubí a analýzy snímané frekvence zvuku z poruchy vzdálenost existující poruchy 

od nainstalovaných mikrofonů [31]. Údaje jsou zpracovávány ve vyhodnocovací 

jednotce, která informace digitalizuje a vyhodnotí. Je nutné zadat typ potrubí, dimenzi 

potrubí a vzdálenost mezi dvěma kontaktními místy [11]. 

 

 

Obr.č.76 Vyhledávání skrytých poruch na vodovodní sítí pomocí korelátoru 

 

Multikolerační systém Enigma je unikátní přístroj, který dokáže vyhledat úniky 

vody velké oblasti, a to v jediném kroku. Filosofií tohoto přístroje je použití vícero 

kolmačních senzorů, které se osazují na síť a korelují mezi sebou. Díky tomuto 
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konceptu je možné jeden únik změřit z více bodů, a to vše během jediného měření. 

Senzory se naprogramují pomocí PC či notebooku pro osazení, potom se osadí a po 

skončení měření se data stáhnou zpět do PC, kde je lze buď velmi podrobně 

analyzovat a přesně určit jejich polohu, nebo jen rychle určit mezi kterými senzory se 

úniky nacházejí či kolik jich v měřené oblasti vůbec je. Enigma začíná fungovat již od 

dvou senzorů, kdy poskytuje jednu korelaci ( jak je tomu u běžných korelátorů ), 

mnohem většího efektu ale uživatel dosáhne, pokud použije kompletní sadu osmi 

senzorů, kdy Enigma provede hned 28 korelací během jediného měření. Křížová 

korelace přináší celou řadu výhod, zejména pak možnost potvrzení úniku z různých 

korelačních kombinací. Data jsou archivována a lze s nimi kdykoliv pracovat. Přístroj 

se dá použít v noci, za ideálních podmínek a její provoz nevyžaduje obsluhu. [11] 

 

Jsou poruchy, a to hlavně na plastových potrubích nebo v domovních 

rozvodech, které nelze akusticky dohledat ani nejpokročilejším korektorem. Ovšem 

existuje systém, který pracuje s použitím formovacího plynu a dokáže si poradit 

s těmito obtížnými podmínkami. Metoda je založena na naplnění potrubí vodíkem. 

Vodík je lehký plyn a jeho miniaturní molekuly dokážou proniknout přes půdu, asfalt, 

beton, obkladačky apod. a stoupají přes tyto povrchy kolmo nahoru. Snímacím 

zařízením je potom možné vyhodnotit koncentraci vodíku v ovzduší a pomocí toho 

určit přesné místo poruchy. Není dokonce ani potřebné přesně znát trasu uloženého 

potrubí. [11] 

 

Phocus je akustický systém, který se skládá z libovolného počtu senzorů. Ty 

se programují přes PC a pomocí magnetu osazují na síť ( hydranty, šachty, šoupata ) 

pro noční měření. Úkolem Phocusu je odhalit veškeré úniky v oblasti, ve které je 

osazen. Tyto úniky určí s přesností cca 20 m, podle hustoty osazení. Výrazně tak 

usnadní práci korelátoru nebo půdního mikrofonu, který má za úkol únik dohledat 

přesně. Např. na dvou kilometrový úsek potrubí, kde je podezření na únik vody, stačí 

přes noc osadit 10 snímačů Phocus a druhý den je hned jasné, kde tento únik ( 

případně více úniků ) je. Výrazně tak zkracuje dobu přesného dohledání poruchy. 

Tato metoda plně nahrazuje noční odposlechy sítě, kdy poskytuje mnohem větší 

spolehlivost a pohodlnost. Senzory Phocus jsou tak citlivé, že slyší i poruchy, které 

lidské ucho nemůže zaznamenat. Na každém místě, kde je osazen, poslouchá 

nepřetržitě po dobu dvou hodin, tím dokáže eliminovat veškeré náhodné odběry a 
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jiné rušivé zvuky během měření ( doprava. spínání čerpadel, atd. ). Tento systém je 

ideálním nástrojem pro preventivní vyhledávání, kdy funguje i na sítích, jejichž 

průtoky nejsou kvalitně monitorovány. Jeho každodenní nasazování na síť přináší 

provozovateli odhalování i takových úniků, o kterých neměl sebemenší tušení, 

Systém Phocus se vyznačuje nízkými investičními náklady, rapidně ekonomickou 

návratností, velmi snadnou obsluhou a vysokou spolehlivostí. Proto je vhodný jak pro 

velké vodárenské společnosti, tak i menší provozy a obce, které si svůj vodovod 

provozují sami. [11] 

 

V praxi se při vyhledávání poruch a jejich lokalizaci používají kombinace dvou 

nebo i více výše uvedených metod hledání skrytých poruch. Jednou metodou se 

obvykle zjistí, že v určitém prostoru se nějaká porucha nachází a jinou metodou se 

následně lokalizuje. [31] 

 

Nejobtížnější je hledání poruch na plastových vodovodních potrubích. 

Charakteristický poruchový zvuk unikající vody z potrubí obyčejně není tak výrazný a 

navíc plastová potrubí mají mnohem horší zvukovou vodivost, než potrubí 

z kovových materiálů. I když přístroje na vyhledávání skrytých poruch jsou čím dál 

více dokonalejší a citlivější, při vyhledávání poruch na plastových potrubích často 

bývají neúspěšné. [31]  

 

3.2. Měření vody ve vodárenství 

 

 Ve vodárenství je nezbytné řádné měření průtoků a proteklého množství vody. 

Důvodem je kontrola a základní přehled o výrobě a dopravě vody v celé distribuci a 

dále získání podkladů pro účtování ( fakturaci ) vody, tedy základní a hlavní příjem 

provozovatele vodovodu. Správně vedený provoz vodovodu proto měření vody 

považuje za činnost, která patří mezi práce základní a samozřejmé. V podstatě jde o 

měření celkových proteklých množství vody v určeném měřícím místě potrubí. 

Mnohdy se průběžně měří obě veličiny současně. Pro úplnost je nutné uvést, že ve 

vodárenství někdy potřebujeme měřit průtoky i mimo oblast trubní sítě, a to v oblasti 

zdrojů nebo v úpravnách vody, je – li místo měření mimo potrubí, a proto vyžaduje 
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zcela jinou techniku. Pro měření průtoku v potrubí se mohou použít tři základní 

metody : 

 metody, při nichž je čidlo v činnosti pomocí kinetické energie proudící 

vody 

 metody, při nichž je nutno čidlu dodat energii 

 metody, při nichž je nutno dodat do kapaliny další látky 

 

U metod první skupiny vyvolá kinetická energie pohyb čidla, popř. na něm 

způsobí tlakové změny. Patří sem průtokové, turbínové a plovákové průtokoměry, 

měřící kolena, průřezové průtokoměry, rychlostní trubice a jiné. K metodám druhé 

skupiny řadíme metody indukční, ultrazvukové a metodu Gibsonovu. Do třetí skupiny 

fyzikálně – chemických metod patří metoda solná rychlostní, solná integrační a 

zřeďovací s použitím soli. 

  [29] 

3.2.1.  Vodoměry 

 

 Největší počet měřících bodů ve vodárenství se zajišťuje vodoměry. 

Všeobecně jde o přístroje, které měří na základě kinetické energie proudící vody. 

Podle hydraulických a hydrotechnických podmínek v místě měření se volí velikost a 

typ měřidla. V podstatě lze u nás používané vodoměry běžně rozdělit podle velikosti 

a typu na dvě základní skupiny : 

 malé vodoměry ( přípojkové, domovní ) 

 velké vodoměry ( průmyslové ) 

  [29] 

 Nejpoužívanějšími měřidly jsou rychlostní lopatkové vodoměry různých DN, 

neboť se jimi měří téměř všechny odběry na běžných přípojkách do obytných objektů 

a k jiným odběratelům. Principem registrace u tohoto druhu vodoměru je přímá 

závislost otáčení lopatkového kola na rychlosti proudění v potrubí. Osa otáčení 

lopatkového kola je kolmá ke směru proudící vody. Pohyb se přenáší na registrační 

část vodoměru ( počítadlo ) s číselníkem. Lopatkové vodoměry se vyrábějí ve dvou 

modifikacích, a to buď jednovtokové nebo vícevtokové. [29] 
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Vícevtokové lopatkové vodoměry jsou vhodné pro měření vody, neboť měří 

přesněji menší průtoky než odpovídající vodoměry jednovtokové, jsou tedy citlivější. 

Tyto vodoměry se dělí podle konstrukce na mokroběžné a suchoběžné. U 

mokroběžných vodoměrů na rozdíl od suchoběžných není registrační soukolí 

odděleno od prostředí v potrubí ( tlaková voda ). Snadno se mokroběžné vodoměry 

v praxi poznají podle toho, že sklo nad číselníkem je tlustostěnné. [29] 

 

Mezi malé vodoměry patří objemové ( korečkové ). Tyto jsou založeny na 

měření objemů proteklé vody a pracují velmi přesně i v oblasti minimálních průtoků. 

Pohyb korečka se přenáší na registrační zařízení. [29] 

 

V distribuci vody pro velkoodběry a v úpravnách a vodojemech se měří 

vesměs velká proteklá množství šroubovými vodoměry Woltman. Oproti lopatkovým 

vodoměrům, u nichž osa otáčení lopatkového kola je kolmá ke směru proudění vody, 

je ve šroubovém vodoměru osa otáčení šroubového tělesa rovnoběžná se směrem 

proudění a tvar křídel je šroubového charakteru. Měří se však opět množství proteklé 

vody, a to na základě přímé úměrnosti mezi rychlostí otáčení šroubového                   

( křídlového ) tělesa a rychlosti vody protékající v daném průřezu. Šroubový vodoměr 

byl odvozen z principu měření průtoků v korytech pomocí hydrometrického 

Woltmanova křídla. Tyto vodoměry se vyrábějí podle směru průtokové vody buď 

horizontální, nebo vertikální. [29] 

 

Nejrozšířenějším měřidlem rozkolísaných průtoků je sdružený vodoměr se 

samočinným klapkovým ventilem, jehož používání se vžilo proto, že se nadále 

nezřizují obtoky měřidel pro požární účely, neboť ČSN 73 6622 Požární vodovody 

předepisuje osazení sdružených měřidel. Měřidlo se skládá ze dvou vodoměrů, a to 

z velkého a malého, jejichž střídání je automaticky řízeno klapkovým ventilem. 

Klapkový ventil se při správném uložení vodoměru ve vodorovné poloze automaticky 

podle potřeby, přesněji podle průtoku, zajišťuje tok vody přes vhodný vodoměr. [29] 

 

 Nejnovějším typem malých vodoměrů jsou tzv. kapslové vodoměry. Skládají 

se z kovového tělesa s přítokovým a odtokovým potrubím a z plastového 

lopatkového kola, které je spojeno s počítacím strojkem. Při výměně vodoměru po 
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uplynutí cejchovní lhůty se vyměňuje jenom lopatkové kolo se strojkem, které se 

vyrábí pro jedno použití. [29] 

 

 Vodoměry lze dělit také podle dalších kritérií. Z hlediska funkce lze provést 

dělení na vodoměry bytové, domovní, provozní a sekční. Bytové vodoměry slouží pro 

měření spotřeby vody pro jednotlivé byty. Z hlediska provozovatele vodovodního 

systému nejsou rozhodující pro fakturaci vodného. Domovní vodoměry se osazují na 

vodovodní přípojky a slouží pro fakturaci vodného. Provozní vodoměry se osazují na 

čerpacích stanicích, úpravnách vod a vodojemech. Slouží pro sledování výroby a 

dodávky vody do vodovodní sítě. Tyto vodoměry mohou sloužit rovněž jako 

vodoměry fakturační, pokud se bude jednat o vodu předávanou do systému jiného 

vlastníka či provozovatele zařízení. sekční vodoměry se osazují na vodovodní síti pro 

jednotlivé ucelené lokality a slouží pro sledování spotřeby vody dané lokality a pro 

hodnocení ztrát vody. [29] 

 

Obr.č.77 Domovní vodoměr DN 20 
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Obr.č.78 Sdružený vodoměr 

 

 

Obr.č.79 Woltmanův vodoměr 

 

Provoz a použití vodoměrů 

 

 Kritéria pro výběr vodoměrů vychází z typu metrologické řady a velikosti 

vodoměru a jsou určeny s ohledem na pracovní podmínky instalace, přičemž je třeba 

brát v úvahu další kritéria, jako : 

 zdroj tlaku, který je k dispozici 

 fyzikální a chemické vlastnosti vody 

 dovolenou tlakovou ztrátu při průtoku vodoměrem 

 předpokládané průtoky. Průtoky vodoměru qmin, qp, qs musí být v souladu 

s předpokládanými podmínkami dané instalace, kde qmin je nejnižší průtok 

v m3 / hod. qs je průtok, při němž je požadována činnost vodoměru 
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odpovídajícím způsobem po krátký časový úsek užívání bez poškození. Jeho 

hodnota je dvojnásobkem hodnoty qp, qp je trvalý průtok, při němž je 

požadována činnost vodoměru za normálních podmínek 

 vhodný výběr typu vodoměru pro dále popsané podmínky instalace 

  [29] 

 Pro správnou funkci vodoměru a přesnost měření je důležitá instalace 

vodoměru a splnění předepsaných podmínek instalace.  

Instalace na vstupní straně : 

 kohout nebo ventil před vodoměrem. Pro měřidla s přírubou ventil s plnou 

světlostí 

 pro větší přesnost měření je vždy výhodné přímé potrubí před a za 

vodoměrem o délce rovnající se nejméně šestinásobku jmenovité 

světlosti připojovaných hrdel nebo přírub vodoměru. Obvykle před 

vodoměrem desetinásobek světlosti 

 je – li požadován filtr, musí být zabudován mezi uzavírací ventil a 

měřidlo, v případě vodoměru typu Woltmann – před vstupní přímé 

potrubí 

 je – li požadován prostředek plombování vodoměru na vstupní straně 

k detekci každého neoprávněného přemístění vodoměru 

  [29] 

Instalace na vstupní straně : 

 je – li požadováno zařízení o nastavitelné délce, které by umožňovalo 

snadnou instalaci a odmontování vodoměru. Toto zařízení je doporučeno 

pro měřidla s průtokem qp > 15 m3 / hod 

 pro vodoměry s průtokem qp > 25 m3 / hod se osazuje kohout nebo 

ventil. Pro vodoměry s přírubou ventil s plnou světlostí 

  [29] 

Podmínky instalace vodoměru : 

 vodoměr musí být snadno přístupný ke čtení 

 řádné osvětlení místa instalace 

 musí být zamezeno znečištění, zvláště je – li měřidlo instalováno v jímce 

nebo v šachtě. Pokud je to nutné, musí být jímka nebo šachta opatřena 

odvodňovací jímkou nebo kanálem pro odstranění vody 

 měřidlo musí být chráněno před nebezpečím poškození nárazem 
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 měřidlo nesmí být vystaveno přílišnému namáhání potrubím nebo 

armaturami 

 přívodní a odtokové potrubí musí být odpovídajícím způsobem ukotveno 

 měřidlo musí být chráněno před zaplavením a dešťovou vodou 

 měřidlo musí být zabezpečeno proti poškození mrazem 

  [29] 

 Zákon č. 505 / 90 Sb. o metrologii v & 3 všeobecně rozděluje měřidla do čtyř 

skupin. Z nich pro praktické účely vodárenství jsou nejvýznamnější tyto skupiny : 

 pracovní měřidla stanovená ( stanovená měřidla ) 

 pracovní měřidla nestanovená 

  [29] 

Příslušná vyhláška mj. určuje, že mezi stanovená měřidla náleží i měřidla 

proteklého množství ( vyhláška č. 345 / 2002 Sb. ). V této vyhlášce je také uvedena 

maximální doba platnosti ověření ( cejchování ) měřidel, která konkrétně pro měřidla 

proteklého množství vody na studenou vodu je 6 let a na teplou vodu 4 roky a pro 

objemové vodoměry je 6 let ( na vodoměry, vyrobené před rokem 1992 se však 

vztahuje ještě původní vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61 / 1963 Sb. 

v platném znění podle níž musí vodoměry na studenou vodu doposud ověřovány 

nejdéle na 4 roky ). Bytové – kapslové vodoměry na teplou a studenou vodu bude od 

roku 2012 nutno cejchovat jednou za pět let. Podle těchto předpisů můžeme 

vodoměry a průtokoměry ve vodárenství rozdělit takto : 

 vodoměry stanovené ( fakturační )  

 vodoměry nestanovené ( provozní ) 

  [29] 

 Do skupiny vodoměrů stanovených náleží vodoměry, podle nichž jsou 

účtovány jakékoliv platby, závislé na proteklém množství vody příslušným měřidlem. 

Není to jen množství vody dodávané přípojkami odběratelů vody z vodovodu pro 

veřejnou potřebu, ale jedná se i o měřidla množství vody předávané ( prodávané ) do 

vodovodních systémů jiných vlastníků ( nebo provozovatelů ), resp. obráceně 

přebírané ( nakupované ). Patří sem i měřidla odebíraného množství vody podzemní 

a povrchové, která podléhá zpoplatnění. [29] 

 

 Mezi nestanovená provozní měřidla průtoku lze zahrnout ostatní měřidla, která 

slouží jen pro interní potřeby provozovatele ( vlastníka ) vodovodu např. sledování a 
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kontrolu provozu, řízení provozu a distribuce vody ve vodárenském systému, měření 

na síti a provozních objektech. [29] 

 

 Ověřování a kalibraci ( cejchování ) stanovených měřidel může provádět jen 

autorizované metrologické středisko, které o ověření měřidla vydá ověřovací list, 

nebo měřidlo opatří úřední značkou. U měřidel průtoků vody jsou obvykle 

autorizované opravy a zkušebny vodoměrů a průtokoměrů. Ověřené měřidlo se musí 

vždy označit plombou a cejchem s vyznačením roku cejchování měřidla a přidělenou 

úřední značkou.  U vodoměrů stanovených ( zjednodušeně – fakturačních ) musí 

probíhat jejich výměna za účelem ověření, opravy a kalibrace pravidelně. 

Mimořádná, resp. nepravidelná výměna se provádí v případech, kdy bylo zjištěno, že 

vodoměr je vadný, tekoucí, poškozený, nefunkční. V případě, že odběratel vody má 

pochybnosti o správnosti měření, nebo zjistí – li závadu na vodoměru, má právo 

požádat o jeho přezkoušení. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti 

odběratele do 30 dnů od jejího doručení zjistit přezkoušení vodoměru u autorizované 

zkušebny. Náklady na přezkoušení hradí provozovatel v případě, že vodoměr je 

vadný a nesplňuje předepsané požadavky na správnost měření, pokud vodoměr tyto 

požadavky splňuje, hradí náklady na přezkoušení odběratel. Byla – li nefunkčnost     

( například zamrznutí ) způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem 

nebo přímým zásahem odběratele, vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a 

náklady spojené s výměnou odběratel. [29] 

 

Další typy měřidel 

 

 Z dalších typů měřidel se ve vodárenství používají průřezové vodoměry, dále 

pak ultrazvukové průtokoměry a indukční průtokoměry. Mezi průřezové vodoměry 

patří Venturiho trubice a clonové vodoměry. [29] 

 

 Venturiho průtokoměr je kónicky zúžená trouba, ve které se zjišťuje průtoková 

rychlost měřením tlakových rozdílů v nejširším a nejužším místě ( diferenciální 

manometr ).  

 

Rychlost vody vyjádříme z Bernoulliho rovnice :  
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v = ( 2.g.z. )0,5 . ( S1
1 / S2

2 – 1 )-0,5 

kde, 

z = h1 – h2 

S1 a S2 jsou průřezové plochy potrubí v nejširším a nejužším místě ( m2 ). 

 

Průtok se vypočítá ze vztahu : 

 

Q = S1 . v1 

  [29] 

 Venturiho vodoměry bývají vybaveny ukazatelem okamžitého průtoku a 

sčítacím zařízením pro záznam součtového množství vody. Hodí se pro měření 

velkých průtoků. Výhodou je, že způsobují poměrně malé ztráty tlakové výšky. Pro 

přesnost údajů je nutná pravidelná údržba a kontrola cejchování. [29] 

 

 Clonové vodoměry se skládají z trouby, do níž je instalován škrtící orgán – 

clona, dýza. Měření průtoku je založeno na nepřímém zjišťování průtokové rychlosti 

vody z rozdílu tlaku před škrtícím orgánem a za ním. Tyto vodoměry se doporučují 

jen pro menší průměry, jelikož způsobují poměrně značné ztráty tlakové výšky. 

Přesnost měření je 1 %.[29] 

 

 Ze skupiny metod s doplňkovou energií se používá energie ultrazvuku a 

magnetického pole. Ultrazvukový průtokoměr se skládá ze dvou vysílačů a dvou 

přijímačů uložených ve výklencích mimo profil potrubí. V rozsahu průměru potrubí 

integruje průtokoměr rychlosti v celém profilu. Metoda je vhodná pro široký rozsah 

průměrů potrubí. Přesnost měření je 2 až 1 %. Indukční průtokoměr využívá ke své 

funkci Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Magnetické pole je vytvořeno 

cívkami, pohyblivým vodičem v magnetickém poli je proudící kapalina. Indukované 

napětí snímají dvě elektrody, umístěné ve stěně trubky z nevodivého materiálu. 

Průtokoměr se skládá z vlastního čidla, ze zesilovače a z integrátoru. Zesilovač je 

určen pro zesílení signálu. Součástí zesilovače je integrátor, který slouží k sumarizaci 

množství kapaliny proteklé čidlem od zvoleného časového okamžiku. [29] 

 

 Základní podmínkou funkce průtokoměru je vodivost kapaliny, rychlost 

proudění má být pro přesné měření větší než 1 m / s. Platí vztah : 
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E = B . d . v 

kde,  

E je indukované napětí 

B je magnetická indukce 

d vzdálenost elektrod 

v rychlost proudící kapaliny 

 

 Jelikož při daném konstrukčním uspořádání je průměr trubky d ( vzdálenost 

elektrod ) a magnetický tok B konstantní, platí E ~ v. Což znamená, že indukované 

napětí je přímo úměrné rychlosti proudící kapaliny. [29] 

 

  

Obr.č.80 Indukční průtokoměr 

  

3.3. Vodárenský dispečink 

 

Řídicí systémy nebo správněji automatizované systémy řízení (ASŘ) se staly 

v posledních 10 letech naprosto nedílnou součástí vodárenských systémů v ČR. 

Jejich masivní rozšíření a využívání jejich možností při provozování, optimalizaci a 

údržbě vodovodních sítí jen potvrzuje správný směr vývoje, který započali 

„průkopníci“ automatizace ve vodárenství již v 70. letech minulého století.  

Co do struktury sestává systém z 3 základních částí: 

 telemetrické stanice, které jsou umístěny na jednotlivých technologických 

objektech (čerpací stanice, vodojemy, kontrolní vodoměrné a redukční šachty 

atd.). Jejich úkolem je sběr dat z instalovaných snímačů, vyhodnocování 
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případných alarmních stavů, odesílání požadovaných údajů na dispečink a 

současně příjem řídících a konfiguračních dat 

 dispečink, kde probíhá vlastní zpracování dat z telemetrických stanic, jejich 

interpretace operátorům a dalším autorizovaným osobám (ve formě mimik, 

grafů, tabulek, reportů), archivace dat a případný export dat do dalších 

aplikací (analytické nástroje, modelování, atd.) 

 komunikační kanály, které zajišťují přenos dat mezi telemetrickými stanicemi 

a dispečinkem. V našich podmínkách se jedná nejčastěji o rádiové nebo 

optické sítě, ale i využití mobilních technologií GSM 

 

Cílem vodárenského dispečinku je zajistit monitoring a také automatizované 

řízení vodárenského systému s možností dispečerských zásahů, které zajistí snížení 

nákladů na dodávku pitné vody. 

Tohoto snížení se dosáhne: 

 lepším využíváním elektrické energie ( využívání nočního proudu, 

optimalizace spotřeby dle energetických špiček a změnou tarifů pro odběr 

elektřiny ) 

 detekcí a snížením ztrát vody 

 regulací tlaku vody v síti 

 lepší organizací práce pracovníků provozu a výjezdových skupin 

 snížením nákladů na údržby, opravy a výměnu technologických zařízení 

 zlepšením efektivity dispečerského řízení, neboť veškeré rutinní činnosti 

budou prováděny automaticky. Pozornost dispečera nebude rozptylována 

běžným provozem a bude se moci plně soustředit na koncepční řízení a 

řešení mimořádných situací 

 zvýšením kvality dodávané pitné vody, čímž je nutno chápat nejen zlepšení 

fyzikálních parametrů a chemického složení vody, ale také jejich stabilitu, 

zajištění stálého tlaku vody a eliminace výpadků dodávek 

 zvýšením odolnosti vodárenského systému proti vloupáním a krádežím 

díky tomu, že informace o každém vstupu nebo narušení objektu je ihned 

signalizována dispečerovi 

 dálkovým monitoringem a řízením všech technologických objektů  

 dálkovým odečtem vodoměrů 

 návazností na fakturační systém a další informační systémy 
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 okamžitou informovaností o všech alarmních stavech formou krátkých 

textových zpráv – SMS 

 

Automatizovaný systém řízení (ASŘ) může výrazně přispět ke snižování 

provozních nákladů vodárenské společnosti. Metod zjišťování skrytých úniků vody je 

velmi mnoho. Snad nejjednodušší je sledování a porovnávání minimálních nočních 

průtoků a celkové denní spotřeby vody v určitých větvích. Pokud se u obou 

parametrů zaznamená trvalý nárůst, dá se usuzovat na skrytý únik vody. Za zmínku 

ještě stojí optimalizace tlakových poměrů v síti, která by měla být součástí opatření 

ke snižování skrytých úniků vody. Po důkladné analýze systému je možné, ba přímo 

žádoucí regulovat tlak vody v závislosti na její aktuální spotřebě. Technické 

prostředky, které toto umožňují, byly vyvinuty a je opět na provozovateli vodárenské 

sítě najít spolehlivého a problematiky znalého dodavatele. Následné úspory 

nespočívají jen ve snížení ztrát vody, ale také v nižších nákladech na čerpání, 

prodloužené životnosti armatur, potrubí a dalších technologických součástí systému. 

Všechny zmíněné aplikace vyžadují celý souhrn provozních a organizačních opatření 

ve vodárenské společnosti. Správně fungující a otevřený řídicí systém je ovšem 

základní podmínkou pro to, aby bylo vůbec možné o těchto úlohách uvažovat. Je 

zřejmé, že i přes další náklady spojených s analýzou těchto problémů se opět 

zhodnocuje investice do řídicího systému. 

 

3.3.1.  Praktické využití dispečinku 

 

Snižování ztrát, průzkum sítě, kontrola průtoků 

 

 Automatizovaný systém řízení (ASŘ) výrazně přispívá ke snižování 

provozních nákladů vodárenské společnosti, což je hlavně snižování ztrát. S tím jsou 

spojené náklady na elektrickou energii  - cca 2,90 Kč / m3 a poplatek za odebrané 

podzemní vody – 2,- Kč / m3. Metod zjišťování skrytých úniků vody je velmi mnoho. 

V praxi se jako nejefektivnější osvědčila metoda porovnávání nočních průtoků 

s uzavíráním jednotlivých sekcí. V případě poklesu průtoku máme jistotu, nejen že je 

v konkrétní lokalitě havárie, ale víme i množství unikající vody. Tím pádem jako první 

dohledáváme úniky s největší vydatností. Náklady na opravu jsou většinou 
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srovnatelné, i když se jedná o havárii na vodovodní přípojce při otvoru 1 mm stejně 

jako při lomu na potrubí DN 100 litina. Ovšem výsledný efekt je okamžitá úspora i ve 

výši 0,5 - 1 l / s. Účinné pro tuto metodu je oddělení jednotlivých tlakových pásem 

tak, aby se nemohla vzájemně ovlivňovat a následné si jej dělit novými funkčními 

sekčními šoupátky na jednotlivé sekce. Zmenšování délky prověřovaných úseků 

vodovodní sítě vede k rychlejšímu vyhledání úniku a to znamená desítky spolehlivý 

zemních šoupátek, dále přesné vodoměry a perfektní práce daty, což zabezpečuje.  

Výsledek je tím pádem jednoznačný a snadněji dosažitelný.   

 

 Na přiloženém grafu je znatelný pokles průtoku při uzavření sekčního šoupěte 

pro oblast cca se 120 - ti metry vodovodního potrubí litina DN 100, kde dohledat 

tento lom na potrubí byla otázka 15-ti minut a oprava trvala 4 hodiny. Při uzavření 

sekce v 00:06 klesl průtok z hodnoty 4,11 l / s na a 1,71 l / s, což je rozdíl 2,4 l / s. 

 

 

Obr.č.81 Graf průtoku vody zobrazený na vodárenském dispečinku 
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Obr.č.82 Graf denního průtoku vody po odstranění poruchy 

 

Úspora elektrické energie 

 

Dalšími možnostmi využití řídicího systému je optimalizace čerpání ( využití 

levnějšího nočního proudu ). Zde je pochopitelně nutné přihlížet i k průběhu spotřeby 

vody v jednotlivých pásmech vodárenské sítě, ke stáří vody ve vodojemech a 

v potrubí, aby byla s dostatečnou rezervou zachována dodávka kvalitní vody ke 

spotřebiteli. Není v žádném případě žádoucí snižování nákladů na úkor zmíněných 

kvalitativních požadavků. Princip spočívá v tom, že si můžeme libovolně nastavit 

výšky hladiny vodojemu, které ovládají chod čerpadel. To je běžná praxe, my ovšem 

maximálně využíváme levnější tarif. Současně se sepnutím nočního - levnějšího 

tarifu začne totiž čerpadlo doplňovat akumulaci a vypne buď v případě doplnění do 

maxima, nebo s vypnutím levného tarifu. Po dobu vysokého tarifu je hladina 

udržována na potřebné provozní hladině. 
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Denní hodnoty a minimální průtoky 

 

Jako další „vlastní“ metodu, denně využívanou, je výstup údajů se součty 

průtoků do jednotlivých pásem, kde je na první pohled zřetelné, zdali je vše 

v pořádku. Navíc v případě vyšší hodnoty na ukazateli, než je standart, bude tato 

hodnota zvýrazněna jinou barvou, může blikat a ASŘ dle nastavení odešle i alarmní 

SMS. 

 

 

Obr.č.83 Ukázka denního a minimálního průtoku vody uzavřeným tlakovým pásmem 

 

 První hodnota ukazuje okamžitý průtok v l/s, další je hodnota naměřená od 

šesti hodin ráno konkrétního pracovního dne, třetí je velmi důležitá – je to množství 

naměřené za posledních 24 hodin měřeno od šesti ráno předchozího dne. Při 

letmém pohledu na tuto hodnotu provozovatel ví, jak bude probíhat nový pracovní 

den. Samozřejmě v případě havarijní situace, např. vysokého průtoku, je o tomto 

stavu informován do několika minut. Jako poslední je zobrazen minimální průtok. 

Největší vypovídající hodnotu má v nočních hodinách, kdy „vše spí“ a provozovatel 

dobře ví o provozech, kde může být spotřeba 24 hodin denně. Na dispečinku obvykle 

bývá zobrazen ukazatel nejmenšího naměřeného průtoku za posledních 24 hodin 

předchozího pracovního dne. Znamená to, že ASŘ zapíše tu nejmenší hodnotu, 

která byla naměřena. Ideální stav je tím pádem 0 l/s. Hodnota se vyhodnocuje 

individuálně např. k délce naměřeného úseku apod.    
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3.4. Evidence havárií a poruch na vodovodní síti 

 

Zdroje informací o vzniku havárií, poruch či jiných závad na vodovodní síti 

mohou být různé. Informace mohou přicházet jak od veřejnosti, obvykle při vizuálním 

úniku vody z vodovodních zařízení, tak od pracovníků, kteří poruchy zjistí 

v souvislosti s výkonem jiné práce na vodovodní síti. Nejčastějším způsobem 

ohlášení poruchy bývá telefonní informace. 

 

O výskytu havárií a poruch na vodovodní síti je nutné u každého 

provozovatele vodovodu pro každý vodovodní systém vést evidenci, a to nejlépe 

centrálně v databázi havárií a poruch.  Evidence havárií a poruch by měla obsahovat 

údaje o ohlášení výskytu havárie nebo poruchy, o výsledku prošetření na místě 

samém a o provedení prvních nezbytných opatření, dále pak informace o způsobu 

provedení opravy, následných dokončovacích pracích a měl by v ní být prostor i pro 

důležité poznámky. V databázi havárií a poruch se doporučuje u každé evidované 

poruchy vést tyto údaje : 

 evidenční číslo havárie nebo poruchy 

 datum a čas ohlášení havárie nebo poruchy 

 kdo havárii nebo poruchu hlásil 

 místo havárie nebo poruchy ( obec, město, městská část, ulice a jiné 

upřesnění místa ) 

 povrch terénu – např. vozovka – živice, chodník – dlažba, zelený pruh 

apod. 

 typ havárie nebo poruchy – hlášený ( např. porucha hlavního řadu, 

přípojky, hydrantu, apod. ) 

 typ havárie nebo poruchy – skutečný ( upřesněný při opravě ) 

 provedené manipulace s armaturami související s havárií 

 provozní stav po prvním zákroku ( voda uzavřena – otevřena ) 

 způsob zajištění náhradního zásobování vodou 

 uzavření vody – čas 

 otevření vody ( po opravě ) – čas 

 oprava provedena dne 
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 opravu provedl 

 způsob provedení opravy ( např. výměna hydrantu ) 

 ohlášeno správci komunikace ( pozemku ) dne 

 úprava povrchu provedena dne 

 úprava povrchu předána správci komunikace ( pozemku ) dne 

 náklady na opravu havárie nebo poruchy 

 poznámky 

 

Nejlepším řešením je přiřazení evidence havárií a poruch k systému GIS podle 

údajů o haváriích a poruchách konkrétních vodovodních řadů ( v ulicích ), což velmi 

urychlí získávání informací o jejich poruchovosti. Tyto informace jsou významným 

podkladem pro plánování oprav a obnovy vodovodní sítě. 

  [29] 
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Provoz 
Svitavy 

        
  

  
                              

  
 
 

 

                              
  

  
                              

  

Protokol o provedení opravy provozovaného majetku 
Obec, ulice, č.p., upřesnění 

                     
  

                                                                

  
                              

  

Datum vzniku 
Nahlášeno 
kým 

Vyhledání poruchy (datum, hledač, 
lokalizace) 

      
  

                                                                

  
                              

  
Datum opravy Montéři 

                      
  

                                                                

  
                              

  

Porucha na: 
                     

(označte 
křížkem) 

vodovodním řadu  lom    hrdlo    armatura     vodovodní přípojka        

  
                              

  

prameništi     kanalizační síti     ČOV      nad 100 obyvatel        

  
                              

  
  

     
DN Materiál Hloubka 

 
Příčina 

            
  

Vodovodní                
(kanalizační) řad                                                      

  
                              

  
  

     
DN Materiál Hloubka Řad DN-mat. 

 
Příčina 

        
  

Vodovodní                
(kanalizační) přípojka                                                     

  
                              

  

Způsob opravy, použitý materiál, upřesnění 
           

Doba uzavření 
VŘ 

                                                  
 

v hod 

  
                       

  
 

Počet 
nezásob.obyv. 

                                                  
 

nad 100 obyv 

  
                              

  

Povrch  Asfalt 
  

Dlažba 
  

Kostky  
  

Nezpevněno, ostatní, 
upřesnění 

    
  

(m x m) 

 
                                                          

  
                              

  
Situační nákres skutečného provedení 

                  
  

                                                                

Zakresleno v Redliningu:   
 

Požadavek na 
zaměření:   

  
Pořízené foto:   
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  Dne:             Zakreslil:                  Podpis:                   

                                                                

  
                              

  
Digitálně zaměřeno: 

          
Zaneseno do GIS: 

        
  

Kdy:             Kým: (podpis)         

 
Kdy:           Kým: (podpis)         

                                                                

Obr.č.84 Protokol o provedení opravy na vodárenské síti 

 

3.5. Provozní činnost na vodárenských zařízeních 

3.5.1.  Jímací objekty 

 realizovat provoz dle podmínek, definovaných ve zprávě o 

hydrogeologickém průzkumu 

 umístit čerpadlo do plné zárubnice v uvedené hloubce zdroje 

 patřičně snížit hladinu podzemní vody 

 provést výběr čerpací techniky dle doporučených parametrů ( především 

čerpadla odpovídajícího čerpaného množství ) 

 při zahájení provozního čerpání, odebírat pouze cca 1 / 5 

předpokládaného provozního výkonu ( popř. využitelné vydatnosti ), po 

zčištění vody teprve pozvolna zvyšovat čerpané množství až na provozní 

úroveň, což umožní vytvoření přirozeného filtru v okolí jímacího objektu 

 odběr podzemní vody realizovat v rámci provozu formou kontinuálního 

odběru doporučeného snížení hladiny ( deprese, která odpovídá 
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potřebné, maximálně však využitelné vydatnosti zdroje ). Tato úroveň 

hladiny by měla ležet nad horním okrajem filtru ( v plné pažnici ) tak, aby 

byl zamezen přístup vzdušného kyslíku. Tímto způsobem odběru 

podzemní vody se za částečně vyšších nákladů na elektrickou energii a 

nutnosti vypouštění případných přebytečných vod z akumulačních 

zařízení zajistí stabilizace přítoku vody k objektu ve formě laminárního 

proudění ( filtrace vody ), Zamezí vnikání drobných částic horniny 

pískováním do objektu a omezení chemických reakcí jímaných vod ve 

formě inkrustace, popř. koroze ( omezení přístupu vzdušného kyslíku a 

tím růstu železitých bakterií, srážení železa a vzniku železitého okru ). 

 vést provozní dokumentaci – součástí dokumentace by měly být 

především pravidelně zjišťované údaje o čerpaném množství, provozní 

úrovní hladiny podzemní vody ( v závislosti na vydatnosti ), celkové 

odebrané množství za delší časové období, údaje o ustálené hladině 

v době delší provozní odstávky, zásahy do čerpacího zařízení ( výměna 

čerpadel, hloubky jejich zapuštění, omezení výkonu, aj. ), údaje o 

případných provozovaných vrtech ( pohyb hladin ) 

 ověřovat minimálně 1 x ročně vydatnost zdroje expresní čerpací 

zkouškou. Jedná se o vytvoření doporučeného snížení hladiny ze 

závěrečné zprávy průzkumných prací a následné porovnání získaného 

údaje vydatnosti s původní hodnotou v rámci průzkumu. Tímto 

jednoduchým způsobem získáme obrázek o aktuálním stavu jímacího 

objektu a případné nutnosti jeho regenerace. 

 karotážní měření – nejlepší možnost průběžné kontroly stavu jímacího 

zařízení zajišťuje karotážní měření ( soubor geofyzikálních měření ve 

vrtech ). Nejdůležitější informaci z karotáže je ověření přesného místa 

přítoku vody do vrtu a jeho vydatnost. Tyto údaje se mění s odběrným 

množstvím vody, tj. při různých jímaných množstvích se na celkovém 

množství podílí různé kolektory. Při dlouhodobém monitoringu objektu 

lze porovnáním výsledků karotáže určit příčinu úbytku vydatnosti ( 

kolmatace některých přítoků do objektu, zarůstání perforace, aj. ). 

Karotážní měření určí poměrně rychle i poruchy na výstroji či obsypu 

jímacího objektu ( kaverny ). 
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 regenerace jímacích objektů – tato činnost se provádí pouze v případě, že 

příčinou není destrukce výstroje či úplná kolmatace horninového prostředí 

v okolí objektu ( nutné vybudovat náhradní objekt ). Regenerace jímacího 

zařízení má za účel odstranit ze zdroje vzniklé inkousty, produkty koroze a 

materiál z pískování okolního prostředí, dále pak zvýšit propustnost v okolí 

objektu a jeho vydatnost. V současnosti se používá mechanická regenerace 

zářezů ( odstraňování inkrustů a kořenů, odstraňování kolmatace tlakovou 

vodou ), studní ( rotační čištění inkoustů na vnitřní stěně výstroje, čištění 

hydraulickými rázy – mamutkou ) a chemická regenerace studní ( rozrušení 

inkoustů a kolmatačních látek chemickými činidly – kyselina citrónová, 

kyselina solná, pyrofosfát sodný, aj. ). Velmi často je nejúčinnější metodou 

kombinace uvedených typů regenerace ) nejprve mechanická, poté chemická, 

nakonec opět mechanická ). 

 odkalovat sběrné jímky zářezů odkalovacím potrubím 

  [31] 

 

3.5.1.1. Základní pokyny pro manipulaci a provoz jednotlivých zařízení 

jímacích objektů 

 

Jímací zářezy 

 

 2 x ročně před zimním obdobím provést celkovou kontrolu jímacího 

zářezu a odstranit zjevné povrchové závady 

 1 x ročně provést kontrolu vydatnosti zářezů a popř. poklesu vydatnosti, 

provést čištění jímacích zářezů pomocí spirál a tyčí za účelem odstranění 

nánosů příp. vzrostlých kořenů a to z pramenní jímky bez otvírání zářezu 

výkopem 

 2 x ročně vyčistit pramenní jímku 

 1 x ročně obnovit nátěry kovových součástí a zkontrolovat trubní řady 

v prameništi s ohledem na jejich těsnost 

 

Šachty 

 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  246 
 

 2 x za rok na jaře a na podzim se šachty včetně vnitřních armatur vyčistí 

 2 x za rok, tj. v zimním období při sněhové pokrývce se poklopy očistí od 

sněhu a ošetří solí 

 4 x za rok se promažou zámky 

 

Studna ( šachtová, vrtaná, kopaná ) 

 

 2 x ročně provést celkovou kontrolu studny, kontrola se provádí před i 

po zimním období a prověřuje se, zda studna a její okolí odpovídá ČSN 

75 0905. Studna musí být zejména vodotěsně zakrytá, uzamčená, do 

studny nesmí prosakovat povrchová voda a povrchová úprava kolem 

studny musí mít spád od studny. 

 Minimálně 1 x za dva roky kontrolovat vydatnost studny. Měření se 

provádí bezprostředně po čištění studny jako čerpací pokus 1 denní dle 

ČSN 73 6614, přičemž  hladina vody se sníží na min.přípustnou hladinu 

ve studni. 

 1 x za dva roky studnu vyčistit. Provádí se v době dostatku vody, 

přičemž je třeba provést opatření k zajištění dodávky vody 

spotřebitelům, naplnit tlakové nádoby, připravit cisterny, zajistit šetření 

vodou. Voda ze studny musí být odvedena do odpadu nebo dostatečně 

daleko od studny a po spádu terénu, aby se zabránilo druhotnému 

znečištění jímané vody. Při čištění se vyčistí dno studny, omyjí se stěny 

studny. Dále se kontroluje funkce a případně se vymění zpětné klapky na 

potrubí ve studni. 

 2 x za rok čistit hladinu vody ve studni. Čištění spočívá v odstranění 

plovoucích nečistot. Nádoba, kterou jsou nečistoty odstraňovány musí 

být vydezinfikována. 

 

Vrty 

 

 2 x ročně provést celkovou kontrolu vrtu, kontrola se provádí před i po 

zimním období a prověřuje se, zda vrt a jeho okolí odpovídá ČSN 75 

0905. Vrt musí být zejména vodotěsně zakryt, uzamčen, do vrtu nesmí 
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prosakovat povrchová voda a povrchová úprava kolem vrtu musí mít 

spád od vrtu. 

 Minimálně 1 x za dva roky kontrolovat vydatnost vrtu. Měření se provádí 

bezprostředně po čištění vrtu jako čerpací pokus 1 denní dle ČSN 73 

6614, přičemž  hladina vody se sníží na min. přípustnou hladinu ve vrtu. 

 1 x za dva roky vrt vyčistit. Provádí se v době dostatku vody, přičemž je 

třeba provést opatření k zajištění dodávky vody spotřebitelům, připravit 

cisterny, zajistit šetření vodou. Voda z vrtu musí být odvedena do 

odpadu nebo dostatečně daleko od vrtu a po spádu terénu, aby se 

zabránilo druhotnému znečištění jímané vody. Dále se kontroluje funkce 

a případně se vymění zpětné klapky na potrubí. 

  [36] 

3.5.2.  Budovy a vodojemy 

 

Budovy 

 

U budov čerpací stanice a hydroforové stanice apod. je třeba : 

 2x ročně provést celkovou kontrolu objektů. Kontrola se provádí před a 

po zimním období za účelem plánování stavebních oprav. Objekt má 

vyhovovat ON 73 2578 Zejména se kontroluje stav ochranných zábradlí, 

žebříků a stupadel, vyhovuje-li ON 73 6547 a ON 73 6548, stav omítek, 

malby, krytiny objektu a potřeba obnovy nátěrů kovových částí budov. 

Dále se kontroluje stav odpadů a jejich průtočnost, oplocení objektů a 

jeho okolí a stav přístupových komunikací. 

 průběžně udržovat čistotu v objektech. 

 1 x za dva roky obnovovat nátěry kovových částí objektu a oplocení. 

 1 x za dva roky obnovovat malby vnitřních prostorů objektu. 

 2 x ročně posekat trávu v oploceném území objektu. 

 zabezpečovat účinné větrání objektů s ohledem na vlhnutí vnitřních 

prostorů objektu. 

 provádět v zimních měsících kontrolu vytápění objektu a případné 

seřízení prostorového termostatu. 
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Nádrže v budovách se provozují obdobně jako vodojemy. 

 

Zemní vodojemy 

 

 2 x ročně zkontrolovat celkový stav vodojemu obdobně jako u budov 

 2 x ročně vyčistit nádrž vodojemu. Čištění vodojemu se provádí 

v období, kdy je zaručen plynulý provoz vodovodu. Při čištění se 

vykartáčují a opláchnou stěny a dno vodojemu a vodojem se řádně 

vydezinfikuje. Před uvedením do provozu se vodojem proplachuje čistou 

vodou po dobu cca 5 ti minut. Při čistění vodojemu se vyčistí a 

vydezinfikuje i příslušenství vodojemu, např. roury stavoznaku, potrubí, 

apod. 

 1 x za dva roky vyzkoušet vodotěsnost nádrže dle ČSN 75 0905  s tím, že 

zkoušku je třeba provést v kratším rozmezí než předepisuje norma, t.j. za 

8 - 12 hodin. Zkoušku je třeba provést i tehdy, vzniknou-li na stěnách 

vodojemu trhliny nebo začne-li vlhnout okolí vodojemu 

  [36] 

3.5.3.  Vodovodní řady a armatury 

 

Vizuální vyznačení  a provoz vodovodních řadů 

 

 Vizuální vyznačení řadu a armatur slouží k rychlému určení trasy potrubí a 

umístění armatur a armaturních šachet. Mezi zařízení sloužící k vizuálnímu 

vyznačení řadů a armatur v terénu náleží orientační tabulky, popřípadě sloupky. 

Orientačními tabulkami se označují poklopy armatur vodovodních řadů, uzávěry 

vodovodních přípojek, armaturní šachty, resp. vstupy do armaturních šachet. Ve 

volném terénu bývají orientačními sloupky vyznačovány lomy trasy potrubí. 

Orientační tabulky se osazují nejlépe na okolní stavby, či jiné trvanlivé objekty, 

případně musí osazeny na sloupky. [31] 

 

Provoz vodovodních řadů se řídí  TNV 75 5922 takto :  

 2 x ročně, před a po zimním období, případně po vydatných deštích se 

kontroluje krytí potrubí zeminou, přístupnost šachet a prodlužovacích 
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tyčí uzávěrů, stav poklopů uzávěrů a šachet, kvalita stupadel, těsnost 

armatur a jejich funkce. Dále se kontroluje stav izolace potrubí 

nezakrytého zeminou, ochranné nátěry potrubí a jeho upevnění na 

nosných konstrukcích 

 1 x ročně, po zimním období, se odstraní porosty nad vodovodním 

potrubím 

 1 x ročně se ověřuje neporušenost vodovodního potrubí. Provádí se 

pomocí přístrojů odposlechem na všech armaturách. Při zjištění úniku 

vody se pak zpřesní jeho místo. Kontrolu je třeba zajistit i tehdy, zvětší-li 

se fakturační ztráta vody 

 1 x ročně se kontroluje tlak vody ve vodovodní síti a to v době největšího 

a nejmenšího odběru vody. V případě výrazného poklesu tlaku vody ve 

vodovodní síti doporučuje se kontrola průtočnosti a vyčištění potrubí. 

Nesmí dojít ke zmenšení hydrodynamického přetlaku pod mez 

stanovenou ČSN 75 5401, ČSN 75 5402 a ON 75 5411 

 2 x ročně se protočí vřetena šoupat a vyčistí se prostor poklopů. Před 

zimním obdobím se dosedací plochy poklopů a jejich víček potřou tukem 

 2 x ročně se prověří těsnost hydrantů a protočí se uzávěr. Zejména před 

zimním obdobím se zkontroluje, zda se hydrant automaticky odvodňuje. 

Poklopy se ošetří obdobně jako u šoupat 

 

Přístupnost poklopů armatur a šachet  

 

 Přístupnost a viditelnost poklopů všech vodovodních armatur, armaturních 

šachet a vstupů do všech vodárenských podpovrchových objektů je základním 

předpokladem operativnosti při potřebě provozních zásahů a manipulaci 

s armaturami. Možným komplikacím lze účinně zabránit pravidelnou údržbou a 

kontrolou stavu všech poklopů a vstupů. Hlavními nepřáteli přístupnosti je bujná 

vegetace v neudržovaných plochách, zimní povětrnostní podmínky a v neposlední 

řadě nepovolená činnost cizích osob. Přístupnost a stav všech poklopů armaturních 

šachet a jiných objektů by měl být kontrolován a měla by být na nich prováděna 

běžná údržba alespoň 2 x ročně, a to nejlépe pře a po zimním období a u poklopů 

armatur alespoň 1 x ročně před zimním obdobím. Prostor kolem poklopů je třeba 

zbavit narostlé vegetace, závěsy poklopů a zámky promazat tukem, podle druhu 
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poklopů armatur dosedací plochy víček vyčistit, potřít tukem. V zimním období 

dochází k omezení přístupnosti sněhem, ledem, v komunikacích též inertním 

posypovým materiálem, víka poklopů přimrzají. Zajistit po celé zimní období 

viditelnost a přístupnost všech poklopů je prakticky nezvládnutelné. Za těchto 

extrémních podmínek v průběhu zimy se doporučuje pravidelně promazávat, 

případně posypávat chemickým posypem. Základní pomůckou pro vyhledávání 

ostatních zasypaných poklopů armatur jsou různé detekční přístroje, které by měly 

být běžnou výbavou každého provozního vozidla údržby vodovodní sítě. [31] 

 

Kontrola funkčnosti armatur 

 

 Kontroly funkčnosti a ovladatelnosti vodovodních armatur se provádějí jednak 

jednorázově při přebírání nové vodovodní sítě a vodovodních zařízení do provozu a 

v souvislosti se stavbami, které mohou funkčností a ovladatelností vodovodních 

armatur nějak dotknout, např. po opravách komunikací, terénních úpravách 

v místech uložení vodovodu, zemních pracích v blízkosti vodovodních armatur, apod. 

a dále periodicky v určitých intervalech pro kontrolu jejich funkce při běžném provozu 

vodovodu. [31] 

 

3.6. Inspekce, klasifikace a zhodnocení stavu stokových sítí 

 

Četnost prohlídek stok se řídí místními podmínkami, rozsahem a stavebním a 

technickým stavem stok. Má být nejméně 1 x za 5 let nebo se stanovuje provozním 

řadem ( TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok ). Prohlídky stok se provádějí buď 

vizuálně, nebo přednostně televizní technikou. Výsledky prohlídek stok se 

bezprostředně evidují a vyhodnocují a z nich vyplívající opatření pro obsluhu a 

údržbu se uskutečňují v pořadí podle naléhavosti. 

Při prohlídkách stok se zjišťuje potřeba a rozsah : 

 čištění a údržby 

 likvidace hlodavců ( deratizace ) 

 odstranění následků narušení stok 

 větrání stok 

 kontrola jakosti protékajících odpadních vod 
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 sanace ( rekonstrukce ) v důsledku hydraulického přetížení, 

nevyhovujícího stavebního stavu a ztráty vodotěsnosti     [51] 

Vizuální kontrola  

 

 kontrola potrubí zevnitř 

 kontrola potrubí ze vstupní nebo revizní šachty 

 kontrola vstupní nebo revizní šachty z povrchu 

  [51] 

 

 Tento druh průzkumu provádějí pracovníci stokové sítě především vizuální 

prohlídkou průchozích stok. Jedním z předpokladů úspěšnosti vizuálního průzkumu 

jsou vhodné průtokové poměry ve stoce, umožňující chůzi pracovníků ve stoce a 

možnost prohlídky dnové části stoky. Součástí přípravných prací průzkumu může být 

provedení staničení, nejlépe po deseti metrech. Vlastní průzkum stoky se děje při 

průchodu skupiny pracovníků, kteří sledují vnitřní povrch stoky, ten hodnotí obdobně 

jako při průzkumu pomocí inspekčního systému, zjištění dokladují videozáznam, 

fotodokumentací a zvukovým záznamem diktafonu nebo kamery. Poloha zjištění je 

určována doměřením od vyznačeného staničení na stěně stoky nebo průběžným 

měřením měřícím kolečkem, případně dostatečně dlouhým pásmem. [50] 

 

Optická prohlídka kanalizace 

 

 Inspekční systém zahrnuje televizní kameru s různým příslušenstvím ( kola 

různých velikostí, vozíky a přípravky do jiných než kruhových profilů, zařízení pro 

měření sklonů, zařízení pro měření rozměrů nálezů ), propojovací kabely, řídící 

jednotku k ovládání kamery, monitor k sledování prohlídky, záznamové zařízení pro 

pořízení videozáznamu nebo statických snímků, počítač, tiskárnu a příslušné SW 

vybavení. Celý systém je zpravidla instalován v automobilu s úpravou pracoviště 

operátora a oddělené části pro přípravu kamer i pracovních pomůcek. [50] 

 

Druhy průzkumu : 

 systematický průzkum stokové sítě prováděný provozovatelem nebo 

vlastníkem za účelem zjištění stavu a některých technických parametrů 

stok. Intenzita průzkumu je dána celkovou délkou stok. 
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 prohlídka stok před zahájením prací na projektové dokumentaci staveb 

charakteru oprav nebo investic v případě, že nejsou k dispozici aktuální 

podrobné údaje o stavu předmětných stok 

 prohlídky dokončených staveb stok. Zajišťují se v rámci předání a 

převzetí dokončeného díla nebo při převzetí kanalizace k provozování za 

účelem zjištění a zhodnocení stavu díla 

 průzkum stok při vzniku havarijních stavů na stokové síti, prováděný za 

účelem zjištění příčiny, místa a rozsahu havárie. 

 průzkum stok při geodetické doměřování kanalizace 

 průzkum prováděný v rámci obchodní činnosti 

 průzkum stok za účelem zjištění míst a příčin vzniku balastních vod do 

sítě 

 průzkum stok před provedením komunikačních úprav 

  [50] 

Příprava průzkumu stok :  

 zajištění potřebných mapových podkladů obsahujících topografický 

podklad a zákres stávající kanalizace včetně polohopisu vstupních 

šachet s jejich identifikačním značením, délek, tvaru a dimenzí 

jednotlivých stokových úseků a jejich výškopisu 

 určení rozsahu a cíle průzkumu 

 vyčištění kontrolovaných stok 

 omezení průtoku odpadních vod, tak aby pojezd kamery byl 

bezproblémový 

 odvětrání kontrolovaných stok a zajištění kvality ovzduší ve stokách 

z hlediska výbušnosti a nejvyšších přípustných koncentrací plynů 

 volba vhodného typu kamery, pojezdu, intenzity osvětlení a rychlosti 

pojezdu kamery 

 změření hloubky vstupní šachty, dimenze stoky a zajištění druhu 

stavebního materiálu stoky, což je v podstatě ověření dat uváděných 

v pasportu kanalizace 

  [50] 
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Vlastní průzkum : 

 situativní poloha odbočných tvarovek a stokových vložek, způsob 

provedení dodatečného napojení přípojky a stavební stav stoky v místě 

napojení 

 poloha, druh a velikost překážky omezující průtok odpadních vod 

 směrové a výškové odchylky nivelety dna stoky od spojnice středů 

krajních vstupních šachet stokového úseku, sklonové poměry v místě 

stanoviště kamery 

 místa a rozsah porušení stoky vlivem abrazivního působení průtoku 

odpadních vod a vlivem agresivního působení stokového prostředí na 

materiál stok 

 místo, rozsah, velikost a charakter deformace tvaru stoky vlivem 

působení vnějších sil 

 místa a projevy statického porušení stoky, kterými jsou např. podélné a 

příčné praskliny, střih a pokles potrubí, vypadnutý střep trouby, 

porušená trouba v místě neodborného, dodatečného napojení přípojky 

apod. 

 kvalita a těsnost spoje trub, prorůstání kořenů spoji do stoky 

 místa a velikost přítoků balastních vod do systému 

  [50] 

 V průběhu průzkumu je účelná možnost přivolat proplachovací vůz k dočištění 

stoky v případech, kdy kamera pro překážku ve dně nemůže pokračovat v pojezdu 

stokou. Celková zpráva o optické prohlídce kanalizace dokladuje věcný a časový 

průběh průzkumu, délky prohlédnutých úseků, dimenze jednotlivých stokových 

úseků, materiál stok a druh záznamu. Součásti protokolu je soubor snímků 

závažných závad s jejich popisem a lokalizací. [50] 
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Obr.č.85 Protokol z optické prohlídky kanalizace 
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Obr.č.86 Grafické schéma průběhu vedení kanalizační stoky, vyhodnocený optickou 

prohlídkou 
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Klasifikace a zhodnocení stavu stokového systému 

 

 Posouzení a klasifikace stok poškozených stok z hlediska jejich sanace se 

provádí po podrobné prohlídce a kontrole stok, na základě ověřujících průzkumů a 

provozních zkušeností, ale i znalosti stáří stok. Podle rozsahu poškození a možnosti 

odstranění závad a poškození těchto stok lze poškozené stoky zjednodušeně z čistě 

stavebního hlediska zatřídit do 3 kategorií : 

 1. kategorie stok – konstrukce stok je v havarijním stavu. Poškození stok je 

takového charakteru, že není možné je odstranit renovací, ale obnovou ( 

poškozená konstrukce stok se musí celá nahradit novou ) 

 2. kategorie stok – velké netěsnosti v konstrukcích stok nebo netěsnost 

hrdel způsobují, že není dodržena vodotěsnost ve smyslu ČSN 75 6909 A 

ČSN EN 1610. Poškození konstrukce stok narušují jejich statickou funkci. 

Poškození je možno odstranit renovací stok 

 3. kategorie stok – drobná poškození a netěsnosti v konstrukci stok nebo 

netěsnost hrdel způsobují, že není dodržena vodotěsnost ve smyslu ČSN 75 

6909 a ČSN EN 1610. Statická funkce konstrukce stok není narušena. 

Poškození je možno odstranit opravami v rámci údržby stok, v krajním 

případě renovací stok. 

  [51] 

3.7. Poruchy na stokových sítích 

 

Příčiny poruch na stokových sítích 

 

 přirozené stárnutí materiálu – mnohé stokové sítě, především v historických 

jádrech měst, jsou už na hranici předpokládané životnosti, i když kapacitně 

vyhovují. V důsledku toho jsou všeobecně narušené, což se projevuje :  

 celkové narušení ostění, především malty zděných stok z ostře 

pálených cihel 

 vyluhování pojiva z betonového ostění stok, důsledkem jejich 

propustnosti je tvorba kalciových krápníků 

 kořeny vegetace, prorůstající do stok 
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 chemické narušení líce ostění v důsledku postupně narůstající 

agresivity splaškových vod, obnažení a zkorodování ocelové výztuže 

 obrušování líce betonového ostění až po ocelovou výztuž 

železobetonových stok a vodovodních štol, především v úsecích 

s větším podélným sklonem, kde je větší rychlost proudění a z toho 

vyplývající zvýšená obrusnost unášenými splaveninami 

 zanášení potrubí splaveninami při malém podélném sklonu stoky a tím 

zmenšování její průtočné kapacity 

 při ocelových a litinových potrubích zmenšování průtokového průřezu 

korozí a inkrustacemi, narůstání odporu v důsledku zvyšování drsnosti 

stěn, a tím výrazné zmenšení kapacity 

 rozklad a ztráta funkčnosti těsnění 

 změna vlastností transportovaných medií –  

 zvyšování agresivity splašků v důsledku narůstající chemizace 

domácností a agresivity podzemních vod v důsledku používání 

chemických posypů komunikací v zimě, chemizace zemědělství apod. 

 účinkem tlakového působení media  – 

 u tlakových kanalizačních potrubí významnou roli hrají absolutní 

hodnoty tlaků, tlakové rozdíly a jejich dynamika 

 použití nekvalitního stavebního materiálu –  

 zabudování nekvalitních a poškozených trub 

 zabudování deformovaných trub ( ovalita ), resp. trub s poškozenými 

čelami, důsledkem čehož je potrubí netěsné ve spojích 

 použití nekvalitních těsnících vložek do spojů ( konopný provaz, 

hliníková vlna ) 

 špatná kvalita práce, která má za následek poruchy a destrukci potrubí 

 nedostatečné utěsnění spojů, resp. špatná kvalita svárů 

 deformace trubního vedení v důsledku asymetrického zasypávání 

stavební rýhy 

 narušení potrubí v důsledku slabého zhutnění podsypu a zásypu, čímž 

se zhorší podmínky jeho statického spolupůsobení se zeminovým 

masivem 
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 nevhodně volená zrnitost zásypu ( kusovitý až balvanitý materiál, který 

může způsobit bodové přetížení a porušení potrubí ) 

 lokální poruchy a netěsnosti, např. v místě nekvalitně udělaných 

zaústění přípojek apod. 

 nedostatečné krytí, vliv mrazu 

 vnější vlivy 

 hlavně vliv dynamických a narůstajících tlaků od stále hustější a těžší 

dopravy na povrchu, na které starší, lehčí typy vozovek nebyly 

dimenzovány 

 velmi nepříznivým vnějším vlivem je účinek tzv. bludných proudů, které 

výrazně urychlují korozi ocelových a litinových potrubí. Tyto nepříznivé 

faktory působí na potrubí obvykle v kombinaci, čím se jejich účinek 

ještě znásobuje a zhoršování stavu urychluje. 

  [51] 

Základní skupiny poškození vyskytující se v kanalizacích : 

 

 netěsnost 

 překážky v průtoku 

 odchylky polohy 

 mechanické opotřebení 

 koroze 

 trhliny 

 prolomení trouby 

 zřícení, zborcení trouby 

  [51] 

 

3.8. Provozní činnost na stokovém zařízení 

 

Provozovatel zodpovídá za : 

 

 kontroly neprůlezných a průlezných stok 

 kontroly objektů na stokách 

 kontrola a mazání strojního zařízení na stokách 
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 čištění povrchových kanalizačních zařízení 

 čištění průlezných a neprůlezných stok 

 čištění přípojek a odstraňování ucpávek na přípojkách 

 čištění lapáků a lapolů 

 čištění uličních vpustí 

 opravy povrchových zařízení 

 opravy šachet, průlezných a neprůlezných stok 

 odstranění následků narušení stok 

 indikace ovzduší ve vstupních a pracovních prostorách 

 odvoz a zneškodnění vytěženého materiálu 

 kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod 

 deratizaci 

 dodržování bezpečnostních předpisů a používání osobních ochranných 

pracovních prostředků 

 za vedení provozního deníku, který musí obsahovat souhrn všech 

prováděných prací, základní údaje o periodické údržbě 

 za vedení evidence o spotřebě materiálů a sledování spotřeby elektrické 

energie 

 

  [50] 

Provozovatel zabezpečuje : 

 

 kontrolu provozu stokové sítě a objektů 

 generální opravy zařízení 

 vykonává revize technologického zařízení ve smyslu provozně 

montážních předpisů 

 vykonává revize elektroinstalačního zařízení ve lhůtách podle ČSN 33 

1500 

 materiál potřebný pro provoz stokové sítě 

 zneškodnění odpadních hmot vzniklých při odvádění odpadních vod 

 periodické školení pracovníků 
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Běžná obsluha a údržba stokové sítě 

 

 stoky je třeba udržovat tak, aby byla zachována jejich průchodnost 

 četnost prohlídek stok se řídí místními podmínkami, rozsahem a 

stavebním a technickým stavem stok. Má být nejméně jedenkrát za 5 let, 

v pozdějších letech se tento cyklus zkrátí úměrně se stářím stok. Četnost 

prohlídek původní kanalizace by měla být 1x ročně  

 zvýšenou pozornost je třeba věnovat sběračům a stokám, kde je 

minimální sklon potrubí a stokám, kde je nedostatečná unášecí síla 

odpadní vody proudící ve stoce. Četnost prohlídek musí být vyšší, 

minimálně 2x za rok. Z těchto stok se nánosy odstraňují přednostně. 

Nánosy nemají přesáhnout úroveň dna zaústění kanalizačních přípojek a 

nesmějí podstatně omezit průtočnost stoky  

 zvláštní pozornost je třeba věnovat výtlaku. Při snížení čerpaného 

množství následkem zanášení potrubí výtlaku bude provedeno jeho 

vyčištění tlakovými vozy provozovatele. 

 při čištění stok se doporučuje užívat takové způsoby, které nevyžadují 

přítomnost obsluhy uvnitř stoky. 

 šachtou v průběhu proplachu, bude proplachování prováděno mimo 

špičkové průtoky v sítí 

 při čištění stok hydromechanizací nesmí splavovaný nános zhoršit 

průtokové poměry v níže položených úsecích stoky 

 při čištění stok vysokotlakými čistícími vozy se volí takový tlak vody, 

který nenaruší konstrukci stoky  

 k odstranění pevných ucpávek a tvrdých předmětů v neprůlezné stoce se 

doporučuje použít mechanických purátorů 

 při odstraňování nánosů proplachem stok nesmí docházet k trvalému 

usazování nánosů v níže položených stokách. Vzniklé nánosy je nutno 

urychleně odstranit. Proplachováním nesmí nastat takové vzdutí 

proplachovací vody ve stoce a kanalizačních přípojkách, které by 

způsobilo škody na napojených objektech 

 kal a sedimenty je možné odvážet na nejbližší sběrné místo, kde budou 

uloženy do nádob určených pro odvodněný kal 
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Běžná obsluha a údržba objektů na stokové síti 

 

 revize a prohlídky objektů je nutno provádět min. 1x ročně  

 při prohlídkách objektů na stokách a jejich příslušenství se zajišťuje 

potřeba a rozsah: 

 čištění a údržby 

 přístupnosti 

 odstranění následků narušení objektů 

 rekonstrukce v důsledku přetížení, nevyhovujícího stavebního stavu a 

ztráty vodotěsnosti 

 obnovy nebo zlepšení funkční schopnosti 

 výškové úpravy poklopů a mříží 

 do objektů provozně důležitých, ( čistící šachty, koncové šachty výtlaku, 

čerpací stanice apod. ) musí být zajištěn přístup i v zimním období 

 poškozené objekty nebo jejich poškozené, nefunkční a neúplné 

příslušenství nutno neprodleně opravit, vyměnit nebo doplnit 

 nevyhovující a poškozené poklopy, zkorodovaná nebo chybějící stupadla 

a žebříky se nahradí novými a opatří nátěrem proti korozi ( stupadla se 

nahradí stupadly typu Kasi ). K vyhledávání zakrytých vstupů do objektů 

se doporučuje používat přístrojů k vyhledávání poklopů. V případě 

potřeby se provede i výšková úprava poklopů 

 poklopy na objektech je nutno osadit stabilně 

 před vstupem do objektů na stokách je nutno odstranit nečistoty na 

stupadlech, žebřících a stěnách a nánosy na dně objektů 

 kluzné části strojního zařízení se promažou vždy po předchozím 

očištění, nejméně 2x za rok, pokud výrobce nestanoví jinak 

 nátěry kovových částí se kontrolují nejméně jedenkrát za dva roky a 

podle potřeby se obnovují 

 u objektů na stokách umístěných na zemědělsky obdělávaných 

pozemcích se obnovují bezpečnostní nátěry směrových tyčí nejméně 

jedenkrát za tři roky. Při tom se kontrolují a podle potřeby opravují 

nadzemní části těchto objektů 
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Kanalizační šachty, spádiště, spojné šachty apod. 

 

Prohlídky těchto objektů se provádějí při revizi, čištění, obsluze a údržbě stok 

nebo při dalších souvisejících pracích. Je nutné tyto zařízení udržovat čisté bez 

usazenin ve dně a na stěnách. Poškozené, nevyhovující a opotřebené poklopy a 

rámy musí být ihned po zjištění závady vyměněny. Nánosy na stupadlech, stěnách a 

dnech musí být odstraněny.  

 

Kanalizační přípojky 

 

Obsluha a údržba kanalizačních přípojek se provádí podle potřeby. Odstraňuje 

se zejména jejich částečná či úplná neprůchodnost na veřejné části pozemku. 

 

Odlehčovací komory 

 

Kontrola na těchto objektech musí být pravidelná, min. 1 x za 14 dnů. 

Mimořádná kontrola se provádí vždy v případě výskytu mimořádných událostí 

v povodí odlehčovací komory, zejména přívalového deště. Vizuální kontrola se 

provádí zejména s ohledem na možný vznik ucpávek stoky za objektem s důsledkem 

přepadu splaškových vod do odlehčovací stoky, vytváření sedimentů a nánosů 

v komoře, možné stavební narušení objektu. 

 

Vpusti 

 

Počet prohlídek vpustí se řídí cykličností čištění a musí být minimálně stejný 

jako cyklus čištění. Nejméně však 2 x za rok. Ucpání odpadu vpustí se odstraňuje 

ihned. Mříž s rámem musí být vždy v úrovni terénu a neporušené. Údržbu zajišťuje a 

provádí majitel vpustí. 

 

Kanalizační podchody 

 

Postupuje se podle ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod 

drahou a pozemní komunikací. 
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Výustní objekty 

 

Provádí se kontrola alespoň 4 x za rok. Závady ve dně a ve zpevnění břehů se 

odstraňují ihned. 

 

Čerpací stanice 

 

 provoz čerpací stanice je automatický. Ponorná kalová čerpadla spínají v 

závislosti na výšce hladiny v čerpací jímce snímané ultrazvukovou 

sondou 

 kontrola funkce čerpací stanice 1x týdně a po každé přívalové srážce. Po 

ukončení kontroly budou čerpadla opět nastavena do automatického 

režimu 

 při každé kontrole bude provedena kontrola dostatečnosti čerpání vody 

a spolehlivosti činnosti čerpadel, hlučnosti a chvění, dále kontrola 

těsnosti armatur a potrubí 1x měsíčně se kontroluje: 

 čistota akumulačních prostorů 

 průtočnosti přítokových stok do čerpací stanice 

 stav strojního zařízení čerpadel a armatur 

 obsluha provede 1x ročně opravu poškozených nátěrů 

 

Čerpadla 

 

 čerpadla jsou zabudovaná do prostoru, k němuž je určeno – toto neplatí 

pro přenosná čerpadla 

 před uvedením do provozu je třeba překontrolovat správné připojení 

čerpadla na el. síť, zda směr točení souhlasí se směrem šipky 

znázorněné na vrcholu ložiskového tělesa – jinak je nutno elektromotor 

přepólovat 

 při provozu, obsluze, údržbě a u případných oprav všech typů čerpadel 

je nutno respektovat bezpečnostní předpisy 

 bližší technické údaje o jednotlivých čerpadlech je vždy nutno vyhledat 

v montážních a provozních předpisech 

 čerpadlo nesmí být ani krátký čas v provozu na sucho 
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Armatury 

 

 s veškerými armaturami, které se ovládají ručně, se smí manipulovat 

pouze pomocí ručních koleček, klíčů atd., které k armatuře patří a které 

byly dodány výrobcem armatury 

 nesmí se používat nástavné páky a podobné prostředky, jimiž se může 

armatura poškodit nebo úplně zničit 

 uzavíracími armaturami, kterých se nepoužívá delší dobu, je nutno aspoň 

jednou za 2 měsíce pohybovat (otevřít a zavřít), aby armatura zůstávala 

stále v provozní pohotovosti. Závity vřeten armatur se musí občas 

namazat mazadlem na závity. Nátěry armatur se obnovují dle nutnosti asi 

jedenkrát za rok u armatur mimo budovy, jedenkrát za 2 roky u armatur 

v budovách 

 k dosažení dostatečné těsnosti je třeba, aby materiál těsnění vyplnil 

nerovnosti těsněných ploch 

 těsnění přírubového spoje se při prosakování dotahuje a nenastane-li 

zlepšení, musí se těsnění vyměnit 

 

Způsob zneškodňování materiálů vytěženého z objektu na kanalizaci 

 

S materiálem vytěženým ze stok a objektů se musí nakládat a vést evidenci 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími prováděcími 

vyhláškami. Vytěžený materiál lze zatřídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. jako Odpad 

z čištění kanalizace, kód č. 20 03 06. 

 

Sledování technického stavu sítě 

 

Technický stav stokové sítě a objektů je sledován při pravidelných kontrolách, 

při zjištění nedostatku bývají běžné závady ihned odstraňovány. Prohlídky stok se 

provádějí buď vizuálně, nebo přednostně televizní technikou s možností 

dokumentace stavebního stavu stok. V případě signalizace špatného stavu 

neprůlezných kanalizačních stok ( špatné odtokové poměry, zanášení, zvýšený 

průtok balastních vod ) bude pro přesnou lokalizaci krizového místa použit kamerový 
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průzkum. Výsledky prohlídek stok se bezprostředně evidují a vyhodnocují a z nich 

vyplývající opatření pro obsluhu a údržbu se uskutečňují v pořadí podle naléhavosti. 

 

Ovlivňování stávající provozuschopnosti systému stokové sítě má být známo 

pomocí evidence poruch, jako je destrukce stoky, povodňový stav a znečištění 

podzemních vod. Záznamy dřívějších poruch a jiné odpovídající důležité údaje se 

shromažďují, aby se na základě detailního posouzení provedlo porovnání stávající 

provozuschopnosti se stanovenými požadavky. 

 

V místech, kde je nutný průzkum kanalizace, rozhodne provozovatel o míře 

jeho detailnosti podle jednotlivých hledisek ( hydraulické, stavební, ochrana životního 

prostředí ). 

 

3.9. Čištění stokových sítí 

 

Účel čištění stokových sítí 

 

 udržení průtočnosti kanalizace a tím zajištění bezpečného odvedení 

odpadních vod na ČOV, do recipientu nebo jiného zařízení 

 zamezení nežádoucímu rozvoji a působení zdravotně závadných 

organismů, nežádoucímu působení toxických látek, resp. zapáchajících 

látek ( H2S apod. ), např. vznikajících v anaerobních podmínkách 

 prodloužení životnosti kanalizačních systémů, vybudovaných z 

materiálů, které nejsou odolné vůči korozi ( beton, železobeton, jiné 

materiály ) a eliminace působení biogenní kyseliny sírové 

  [11] 

Řádně vyčištěná kanalizace je podmínkou pro : 

 

 provádění následné optické prohlídky stokové sítě ( TV-monitoring ) za 

účelem zjištění stavu, resp. těsnosti kanalizace a dalších závad, např. při 

přejímkách nově vybudovaných stok 
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 možnost následného posouzení technického stavu kanalizace optickou 

prohlídkou během jejího provozování ( kontrola těsnosti stok, lokalizace 

závad, zjištění infiltrace, exfiltrace, apod. )  

 realizaci následné bezvýkopové sanace kanalizace 

  [11] 

3.9.1.  Starší metody čištění kanalizace 

 

Přívalové čištění, proplachování 

 

 V tomto případě probíhá čistění tím způsobem, že ve vstupní šachtě, popř. ve 

speciální šachtě pro tento účel zřízené, je odpadní voda nebo i čistá voda zadržena 

(vzduta) a náhle uvolněna. Čelo takto vyvolané přívalové vlny zajistí uvolnění 

nezatvrdlých sedimentů a následně vodní masa zajistí jejich transport dále. 

Uzavíracími orgány jsou v tomto případě kanalizační klapky, šoupata nebo ucpávky. 

Účinnost tohoto způsobu čistění je závislá na množství a výšce vzdutí čisticí vody, na 

spádu potrubí, dále na druhu a množství usazenin, na kvalitě trubní stěny, i na 

provozní hydraulické situaci ( množství vody v potrubí ). Účinnost této metody je 

ohraničena délkou úseku cca 100 až 200 m. Nevýhodou této metody je, že při 

vzdouvání hladiny vody je ve vyšších úsecích snížena průtočná rychlost a hrozí zde 

tudíž nebezpečí zvýšené sedimentace transportovaných částic, stejně jako 

nepříjemnosti se zaplavením domovních přípojek nad vzdouvacím profilem. [11] 

 

Čištění ( proplachování ) postupným dílčím vzdutím ( s pomocí pohybujících se 

vzdouvacích zařízení ) 

 

Při této metodě čistění je určité zařízení zavedeno do potrubí tak, že je tím 

redukován příčný profil stoky a odpadní voda je lokálně vzdouvána. Tímto vzdutím je 

zařízení následně posouváno vpřed. Dochází k omývání stěny potrubí a současně 

jsou transportovány uvolněné sedimenty. [11] 

 

Na tuto činnost se používají tato zařízení : 

 vzdouvací štíty, vzdouvací vozy, vzdouvací lodě (částečně tažené lanem) 

 vzdouvací koule ( plné nebo skládané ) 
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 čistící vrtule 

 vzdouvací koule nebo pytle, volné či vedené lanem 

  [11] 

Ruční čištění ( tzv. kýblová metoda ) 

 

 Tento způsob čištění spočívá v nasazení„úklidových prací„, to znamená, že 

pracovníci nastoupí přímo do stoky se sbíječkami, šramovacími kladivy, lopatami, 

kbelíky, tryskacími pistolemi apod., vybaveni příslušnými ochrannými prostředky. [11] 

 

3.9.2.  Vysokotlaké čištění 

 

 V současné době se stává vysokotlaké hydromechanické čistění 

nejrozšířenějším a nejefektivnějším způsobem odstraňování pevných látek z 

kanalizace. K čistění jsou používány vodní paprsky, které pod vysokým tlakem 

tryskají z různých pracovních nástrojů. Pohyb pracovního nástroje, který je 

našroubován na konci vysokotlaké hadice, je zajištěn reaktivní silou vodních paprsků. 

Čistění spočívá v narušení (uvolnění) pevných látek v kanalizaci tlakem vody, 

uvedení těchto částic do pohybu směrem k revizní šachtě a jejich následnému vysátí 

z kanalizace. [11] 

 

Systém je tvořen : 

 

 vysokotlakým zařízením, které zajišťuje dostatečný tlak a množství 

proplachovací vody pracovnímu nástroji ( trysce ) – zdrojem vody 

k proplachování kanalizace je akumulační nádrž, ze které ústí vývod vody na 

sací stranu vysokotlakého čerpadla. Nejčastěji tvoří akumulaci vody ocelová, 

laminátová, nebo plastová cisterna, která je umístěna na podvozku nákladního 

auta, podvalníku nebo vleku. Voda k proplachování je do akumulací 

doplňována jiným cisternovým vozidlem, nebo plněna přes požární hydrant 

z vodovodu. Kanalizační vozidla vybavená i technologickým zařízením pro 

recyklaci nasáté směsi mohou navíc vodu k proplachování získat i odběrem 

z požárních nádrží, povrchových toků. apod. 

 vysokotlakou hadicí, která přivádí vodu na pracovní nástroj 
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 vlastním pracovním nástrojem, který slouží k destrukci usazenin a jejich 

transportu 

 podtlakovým zařízením, které zajišťuje vytěžení pevných a kapalných 

látek z kanalizace – podtlak je nejčastěji vyvoláván vývěvou. Součástí 

podtlakového systému je úložný prostor ( kalová komora ), který je potřebný k 

uložení pevných látek nasátých z kanalizace pro následný transport po 

ukončení čisticího procesu. 

 

Základní rozdělení funkce technologických zařízení vysokotlakého čištění kanalizace: 

 

 samostatná proplachovací zařízení - obecně sestávají z akumulační nádrže 

a vysokotlakého zařízení. Jimi je možno kanalizaci pouze proplachovat. Pevné 

látky rozrušené vysokotlakým čistěním jsou odplavovány směrem po toku v 

kanalizaci dále. Toto zařízení je využíváno především u menších profilů ( 

kanalizační přípojky ), např. k uvolnění průtočného profilu a tím odtoku. 

 samostatná sací zařízení – sací zařízení ( sací vůz ) se sestává 

z podtlakového zařízení ( vývěvy ) a kalové komory. Zařízení zajišťuje vysátí ( 

vytěžení ) směsi pevných látek a vody z kanalizace 

 kombinovaná zařízení – akumulační nádrž a vysokotlaké zařízení jsou 

integrována do jednoho vozidla. Kombinované vozy pro čištění kanalizace, 

obsahují jak vysokotlaké zařízení, tak i podtlakové zařízení.  

 kombinovaná zařízení s recyklací vody (s mechanickou úpravou nasáté 

zvodnělé směsi) – proti kombinovaným vozům, obsahují navíc i zařízeni pro 

úpravu vytěžené směsi. Voda pro čistění kanalizace je získávána zpět 

mechanickým čistěním. Tím je zajištěno ekologičtější čistění kanalizace a není 

nutno proplachovat pitnou vodou. Čistění znečistěné směsi je vícestupňové. 

Obvykle se skládá z různých typů filtrů, sít, hrubocezů a cyklónových 

odstředivek. Využíváno je automatického podtlakového odtahu odvodněných 

pevných částic do kalové komory. 

 speciální zařízení 

 speciální vozidla na likvidaci tuků 

 systémy na separaci ropných látek a odpadních vod 

  [11] 
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Obecné zásady při vysokotlakém čištění kanalizace 

 

 pracovní nástroj v příslušném úseku kanalizace nasadit v šachtě níže 

položené, pomocí reaktivního pohonu jej dopravit „proti toku„ do horní 

šachty a následně „po toku„ plavit pevné látky k revizní šachtě níže 

položené 

 pracovní nástroj dopravovat „proti toku„ ( směrem od čisticího vozidla ) 

co nejvyšší rychlostí, naopak při stahování znečistění zpět „po toku„ ( 

směrem k vozidlu ) volit menší rychlost a tím dosáhnout optimálního 

plavení a transportu veškerých uvolněných pevných látek 

 v případě silného znečistění kanalizace je třeba čistit postupně po 

menších úsecích, aby nedošlo při stahování pracovního nástroje zpět k 

 jeho zablokování množstvím přitahovaných pevných látek 

 při celkovém zanesení kanalizačního profilu použít na „předvrtání„ 

trysky s paprsky mířícími vpřed  

 do neznámých kanalizačních úseků se nejprve nasazují menší ( lehčí ) 

pracovní nástroje, teprve poté osazují těžké tahové trysky 

 práci s kořenořezy a frézami se kontinuálně sledují z protilehlé šachty 

televizní kamerou 

  [11] 
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3.10. Vodovod Svitavy 

 

Vodovod Svitavy je součástí Skupinového vodovodu Svitavy. Mimo Svitav jsou 

napojeny na skupinový vodovod obce Hradec nad Svitavou ( není součástí Svazku 

vodovodů SV Svitavy – jedná se o vodu předanou ), Karle, Javorník, Kukle ( není 

součástí Svazku vodovodů SV Svitavy – jedná se jen o vodu předanou ), Hřebeč, 

Koclířov, Kamenná Horka, Ostrý Kámen, Vendolí. Celkový počet zásobených 

obyvatel je 21 167. Celková délka vodovodní sítě SV Svitavy ( bez Hradce nad 

Svitavou a Kukle ) je 138,6 km.  

 

SV SVITAVY Počet zásobených obyvatel 

Svitavy 17 493 

Hradec nad Svitavou 1 120 

Vendolí 850 

Koclířov 640 

Ostrý Kámen 79 

Javorník 335 

Kukle 49 

Hřebeč 20 

Kamenná Horka 294 

Vendolí 850 

Tab.č.14 Počet zásobených obyvatel SV Svitavy 

 

SV Svitavy Délka vodovodní sítě [km] 

Svitavy 75,3 

Vendolí 15 

Koclířov 12, 5 

Ostrý Kámen 3 

Javorník  5,5 

Hřebeč 1,2 

Kamenná Horka 10,8 

Vendolí 15 

Tab.č.15 Délka vodovodní sítě SV Svitavy ( bez Hradce nad Svitavou a Kukle ) 

 

Základ vodovodu Svitavy, v současné podobě, byl dán vybudováním kostry 

vodovodu v letech 1912 – 1913, kdy bylo realizováno prameniště Kostelní Luka ( 

dnes zcela odstaveno z důvodu velké koncentrace dusičnanů ), vodovodní síť a 

vodojem Olomoucká. S rostoucí potřebou vody byly mezi padesátými až 
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sedmdesátými lety postupně vybudovány a napojeny 3 vrty ve středněturonském 

pásmu v prameništi Olomoucká a následně přistavěn další vodojem. Při stálém tlaku 

na zvyšování potřeby vody bylo koncem sedmdesátých let přistoupeno k realizaci 

nového prameniště Čtyřicet Lánů se dvěma vrty ( ve střednoturonském pásmu ), 

čerpací stanicí, vodojemem se zásobovacím řadem. Doposud využívané zdroje pitné 

vody ze střednoturonské zvodně v obou prameništích obsahují velké koncentrace 

dusičnanů. Zdroje z vrchního turonu ( Kostelní Luka ) byly odstaveny již v minulosti, 

neboť obsah dusičnanů překročil 60 mg / l. Proto byl v roce 1990 jihozápadně od 

Svitav proveden průzkumný vrt, jehož snahou bylo ověřit možnost získání kvalitnější 

pitné vody. Tento pokus nebyl úspěšný, neboť obsah dusičnanů dosahoval hodnoty 

44,6 - 49,6 mg / l. V období 1994 – 1996 byly provedeny další rozbory vod z tohoto 

zdroje, přičemž obsah dusičnanů dosahoval hodnot 33,5 - 37,5 mg / l. Vzhledem 

k obsahu dusičnanů z využívaných zdrojů ( Olomoucká, Čtyřicet Lánů ), které v roce 

1996 dosahovaly 48,2 mg / l zvažoval svazek možné zprovoznění zdroje Lánský 

rybník. S ohledem na zvýšený obsah látek PCE ( tetrachloretan ) a TCE ( 

trichlorethen ) však bylo od využití upuštěno. Přesto je zcela zásadní poznatek, že 

tyto látky neohrožují zdroje pitné vody v prameništi Olomoucká a Lány, a to jak ve 

středním, tak i spodním turonu. Důvodem jsou geologické podmínky podloží, které 

jednotlivé zvodně oddělují. Vzhledem k limitním hodnotám obsahu dusičnanů v pitné 

vodě byl proto svazkem připraven projekt na zbudování zdrojů pitné vody ze 

spodnoturonské zvodně ve stávajících prameništích Olomoucká a Lány. Ty byly 

zbudovány v roce 2005 v rámci investiční akce „Opatření na zlepšení kvality pitné 

vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy I.etapa“. Pro zásobování 

obyvatelstva a ostatních odběratelů jsou plně využívány od roku 2007. Za období 

2007 - 2009 byl ověřen trvale nízký obsah dusičnanů. Nově zbudované zdroje pitné 

vody ze spodnoturonské zvodně však nepostačují k pokrytí celkové potřeby 

odběratelů. Proto dochází k mísení vody z jednotlivých zvodní, přičemž průměrná 

kvalita vody přepočtená podle čerpaného množství v roce 2010 činila 22,39 mg/l 

dusičnanů. Zásadním problémem při zásobování obyvatel a ostatních odběratelů 

v obcích sdružených ve svazku je skutečnost, že se pitná voda z obou pramenišť 

nemísí v jednom vodojemu, ale v oddělených vodojemech umístěných u jednotlivých 

zdrojů pitné vody. Odběratelé tak využívají pitnou vodu s velmi rozdílným obsahem 

dusičnanů. Z prameniště Lány je dodávaná voda v průměrné kvalitě 32,96 mg / l 

dusičnanů. Touto vodou je zásobeno cca 12.150 obyvatel (jižní část Svitav, obec 
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Kamenná Horka, Karle a Vendolí). Z prameniště Olomoucká je dodávaná voda 

v průměrné kvalitě 10,93 mg / l dusičnanů. Touto vodou je zásobeno cca 8.000 

obyvatel ( severní část Svitav, obec Javorník a Koclířov ). Pro odstranění disproporce 

v zásobování obyvatelstva a ostatních odběratelů pitnou vodou byla po vyhodnocení 

odběru pitné vody ze spodnoturonské zvodně zahájena příprava na zbudování 

dalších dvou zdrojů pitné vody ze spodnoturonské zvodně v prameništi Olomoucká a 

Lány ve Svitavách a k propojení prameniště Olomoucká a vodojemu Lány ve 

Svitavách výtlačným vodovodním řadem. Základním záměrem je zajistit odběr pitné 

vody ze spodnoturonské zvodně, která vykazuje minimální obsah dusičnanů. Pro 

využití tohoto záměru je však nezbytné zajistit převod jímané vody z prameniště 

Olomoucká do vodojemu Lány. Z tohoto vodojemu je zásobována většina odběratelů 

v rámci obcí skupinového vodovodu. Na druhou stranu je vodojem zásobován pitnou 

vodou ze spodního turonu o poloviční vydatnosti, než je tomu v prameništi 

Olomoucká. Zbudování nových zdrojů pitné vody a propojení prameniště Olomoucká 

a vodojemu Lány bylo připravováno jako jedna společná investiční akce pod názvem 

„Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. 

etapa“. Tato investice se začala realizovat na počátku roku 2012 a dokončena má 

být v roce 2013. Po dokončení akce bude systém skupinového vodovodu dotován 

výrazně kvalitní podzemní vodou nevyžadující další úpravu. 

 

3.10.1. Zdroje pitné vody pro vodovod Svitavy 

 

 Dnes je pitná voda do celého skupinového vodovodu dodávána ze dvou 

pramenišť – Olomoucká ( vrty S1 – S4, vrt S5 ve výstavbě ), Čtyřicet Lánů ( vrt S1 – 

S3, vrt S4 je ve výstavbě ). Prameniště Kostelní Luka a vrt Lánský rybník se 

nepoužívá z důvodu velkého obsahu dusičnanů ve vodě, resp. pro zvýšenou 

koncentraci látek PCE a TCE. 

 

3.10.1.1. Prameniště Olomoucká 

 

 Prameniště Olomoucká je doposud tvořeno čtyřmi vrty o vydatnosti 91 l / s. 

Pátý vrt je ve výstavbě. Prameniště leží zhruba 1 km východně od Svitav, po obou 

stranách státní silnice I / 34 Svitavy – Olomouc. 
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 Olomoucká 1 – Vrt S2. Vystavěn v letech 1951 – 2, hloubka 138 m, vydatnost 

23 l / s. Průměrné, vodárensky odebírané množství vody činí zhruba 15 l / s. 

Střednoturonská zvodeň. Je situován přímo v ochranném pásmu areálu 

vodojemu v blízkosti silnice I / 43 Svitavy – Olomouc. 

 Olomoucká 2 – Vrt S1. Vystavěn v letech 1961 – 2, hloubka 123 m, vydatnost 

20 l / s. Průměrné, vodárensky odebírané množství vody činí zhruba 15 l / s.  

Střednoturonská zvodeň. Je situován 400 m jižně od vodojemu 

 Olomoucká 3 – Vrt S3. Vystavěn v roce 1971, hloubka 111 m, vydatnost 22 l 

/ s. Průměrné, vodárensky odebírané množství vody činí zhruba 15 l / s.  

Střednoturonská zvodeň. Nachází se cca 500 m severně od vodojemu. 

 Olomoucká 4 – Vrt S4. Vystavěn v roce 2005, hloubka 192 m, vydatnost 28 l 

/ s. Průměrné, vodárensky odebírané množství vody činí zhruba 26 l / s.  

Spodnoturonská zvodeň. Nachází se přímo v areálu ochranného pásma 

vodojemu 

 Olomoucká 5 – Vrt S5. Ve výstavbě od roku 2012. Předpokládané vystrojení 

a uvedení do provozu bude realizováno do roku 2013. Hloubka cca 200 m, 

předpokládaná vydatnost vrtu bude 20 – 25 l / s. Spodnoturonská zvodeň. 

Nachází se přímo v areálu ochranného pásma vodojemu. 

 

Obr.č.88 Vrt S4 – prameniště Olomoucká 
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Hydrologické poměry 

 

Území pramenišť náleží povodí řeky Svitavy ( č. hydrolog. pořadí 4-15-02 ) a 

je odvodňováno jejími levostrannými občasnými přítoky, vytvářejícími zde proměnlivě 

zaříznutá, částečně suchá údolí zhruba V - Z směru.  

 

Geologické poměry 

 

 Zájmová oblast se nachází v jižní části orlicko-žďárské faciální oblasti české 

křídy, která se vyznačuje písčitým vývojem sedimentů, především ve vyšších 

polohách spodního a středního turonu. Osa křídové pánve probíhá směrem S - J tzv. 

svitavskou synklinálou neboli jižní částí ústecké synklinály. Prameniště je situováno 

ve východním křídle této synklinály. Statigraficky náležejí svrchnokřídové sedimenty 

u tohoto prameniště cenomanu až střednímu turonu. Cenoman je zastoupen jíly, 

pískovci, lupky a glaukonitickými pískovci. Střední turon je zastoupen slínovcem. 

 

Tektonické poměry 

 

 Strukturně-geologicky je zájmová struktura na západě omezena potštejnskou 

a na východně litickou antiklinálou. Vlastní synklinála je mírně asymetrická v příčném 

profilu, její východní křídlo je mírně ukloněno 3-10o k západu, zatímco západní se 

poměrně strmě sklání k východu a je výrazně tektonicky postiženo semanínským 

zlomem. V zájmovém území se vyskytují další dílčí tektonické linie, které jsou buď 

paralelní se semanínským zlomem nebo na něj kosé. Sklon báze svrchní křídy je 

k severu, naproti tomu sklon povrchu je k jihu až jihovýchodu. V ose této 

brachysynklinály jsou protisklonně uložené vrstvy křídových sedimentů prořezány 

vodním tokem Svitavy, která odvodňuje prakticky celou strukturu směrem k jihu. 

 

Hydrogeologické poměry 

 

 Zájmová oblast náleží rajonu 423 Ústecká synklinála. Svitavská synklinála 

tvoří závěrečnou část orlicko-ústecké křídové pánve od S k J až od SV až SV k JV ( 

v předmětném prameništi od V k Z ). 
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Synklinální stavby rajonu s brachysynklinálním uzávěrem je spolu s poměrně 

příznivými filtračními parametry horninového prostředí rozhodujícím činitelem pro 

oběh a akumulaci významných kvant podzemní vody. V území byly vyčleněny a 

dokumentovány čtyři základní zvodně, a to :  

 cenomanská (kolektor A) 

 spodnoturonská (kolektor B) 

 střednoturonská (kolektor C) 

 svrchnoturonsko - coniacká (kolektor D) 

 

3.10.1.2. Prameniště Čtyřicet Lánů 

 

 Prameniště je situováno asi 1,5 km jihovýchodně od Svitav, na západním 

okraji bývalého lomu, na západně exponovaném svahu v mírně příčném údolí. 

Prameniště se sestává z 3 vrtů o vydatnosti 72 l / s a jednoho, nyní budovaného o 

předpokládané vydatnosti cca 20 l / s. Všechny 4 vrty se nachází v oploceném 

ochranném pásmu vodojemu. 

 Vrt SV 1 – hloubka 123 m, vydatnost 30 l / s. Průměrné, vodárensky 

odebírané množství vody činí zhruba 20 l / s.  Střednoturonská zvodeň. 

Vybudován v letech 1974 – 1975. 

 Vrt SV 2 -  hloubka 123 m, vydatnost 30 l / s. Průměrné, vodárensky 

odebírané množství vody činí zhruba 20 l / s.  Střednoturonská zvodeň. 

Vybudován v letech 1974 – 1975. 

 Vrt SV 3 – hloubka 190 m, vydatnost 12 l / s. Průměrné, vodárensky 

odebírané množství vody činí zhruba 10 l / s.  Spodnoturonská zvodeň. 

Vybudován v roce 2005. 
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Obr.č.89 Vrty SV1 – SV4 – prameniště Čtyřicet Lánů 

 

Hydrologické, geologické, tektonické a hydrogeologické poměry jsou totožné 

s prameništěm Olomoucká. 

 

3.10.1.3. Nevyužívané zdroje pitné vody pro vodovod Svitavy 

 

 Pro zásobení vodou do spotřebiště města Svitavy se dá použít i prameniště 

Kostelní Luka a Lánský rybník.  

 

Kostelní Luka 

 

 Prameniště je tvořeno čtyřmi širokoprofilovými studnami S1 – S4, z nichž je 

ponecháno jako případná rezerva pouze studna S3. Z důvodu velkého obsahu 

dusičnanů v jímané vodě se toto prameniště od roku 1998 nevyužívá. Jímací území 

se nachází v oploceném lesíku, jihozápadně od Svitav 

 Studna S1 – širokoprofilová studna hloubky 8,9 m, vydatnosti 3,5 l / s. 

 Studna S2 – širokoprofilová studna hloubky 8,45 m, vydatnosti 5,5 l / s 
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 Studna S3 – širokoprofilová studna hloubky 10,4 m, vydatnosti 6 l / s 

 Studna S4 – širokoprofilová studna hloubky 10 m, vydatnosti 11 l / s. 

 

Lánský rybník 

 

 Prameniště je tvořeno jedním vrtem ve středněturonském pásmu. Vrt je 

hluboký 112 m a byl vybudován v roce 1991. Prameniště se nachází na 

jihozápadním konci Svitav, poblíž prameniště Kostelní Luka. Tento vrt byl vybudován 

z důvodu nadměrné koncentrace dusičnanů ve vodovodní síti, leč pro vysoký obsah 

látek PCE a TCE nikdy nebyl uveden do provozu. Výtlačné potrubí z tohoto vrtu je 

napojeno na výtlačné potrubí z prameniště Kostelní Luka. 

 

3.10.1.4. Kvalitativní a kvantitativní souhrn používaných zdrojů pitné vody 

pro zásobování SV Svitavy 

 

Prameniště – 

lokalita ( zdroj ) 
Zvodeň 

Qmax 

( l/s ) 

Qp 

( l/s ) 

Povolený 

odběr *) 

( l / s ; m3 / 

rok ) 

Výroba za 

rok 2011 

(m3/rok) 

Průměr NO3 

za rok 2011 

(mg/l) 

Čtyřicet Lánů 

(SV 1-2) 

střední 

turon 
60 40 

60 ; 

900.000 
406 424 47,10 

Čtyřicet Lánů 

(SV3) 

spodní 

turon 
12 10 

12 ; 

900.000 
314 797 13,60 

Olomoucká 

(S1-3) 

střední 

turon 
65 45 

65 ; 

950.000 
45 807 48,60 

Olomoucká (S4) 
spodní 

turon 
28 26 

28 ; 

950.000 
493 924 2,35 

Tab.č.16 Nakládání s vodami a koncentrace NO3 u jednotlivých zdrojů SV Svitavy 

Pozn. *) Povolené množství odběru podzemní vody za rok je v tabulce uvedeno dle 

rozhodnutí pro celá prameniště Olomoucká a Lány. 
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 Voda z jednotlivých vrtů daného prameniště se smíchává ve vodojemech u 

jednotlivých pramenišť dohromady, tak aby nebyly překročeny kvalitativní hodnoty 

povoleného množství dusičnanů ( 50 mg / l ) u vrtů ve středněturonském pásmu.  

 Olomoucká směs – 8,5 mg / l NO3 

 Čtyřicet Lánů směs – 34,2 mg / l NO3 

 

Prameniště - 
lokalita ( zdroj ) 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Olomoucká S1 42 009 2 885 0 37 073 44 100 29 319 

Olomoucká S2 3 553 37 300 16 777 9 990 1 147 173 403 

Olomoucká S3 245 57 689 129 077 32 540 188 15 378 

Olomoucká S4 493 924 487 606 511 836 593 854 568 841 253 303 

Čtyřicet Lánů SV 1 361 436 371 440 365 213 362 556 444 737 590 789 

Čtyřicet Lánů SV 2 44 988 8 096 6 440 14 745 121 126 298 149 

Čtyřicet Lánů SV 3 314 797 379 536 308 381 263 051 202 857 9 779 

Celkem 1260952 1219687 1339733 1315817 1385003 1372126 

Tab.č.17 Vyrobená voda z používaných zdrojů SV Svitavy v období 2006 – 2011 

 

3.10.2. Akumulace vody a ATS – vodovod Svitavy 

 

3.10.2.1. Prameniště Olomoucká 

 

 Z vrtů S1 – S4 se voda akumuluje ve vodojemech 1 000 m3 a 2 x 500 m3 za 

pomoci čerpání ponorných čerpadel. 

 

Vodojem 2 x 500 m3  

 

Tento VDJ je podzemní, dvě nádrže o různé hloubce mají hladiny ve stejné 

úrovni tak, že není stížené ovládání ani odběr. Vodojem je postavený v roce 1912. 

Jedná se o železobetonovou, obdélníkovou nádrž s jednou střední dělící příčkou a 

dvanácti podpěrnými sloupy s propojením klenutými průvlaky. Strop je betonový 

s odvětrávacími otvory nad každou částí nádrže. Vodojem má vstupní a armaturní 

prostor venkovního rozměru 8,5 x 5,4 m. Do armaturní komory vodojemu jsou 

přivedeny potrubí od vrtů S1, S2, S3 a S4. Vodojem je s VDJ 1 000 m3 propojen 

v armaturní komoře. Zásobovací potrubí pro město z vodojemu – litina Js 350 mm je 
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v armaturní komoře odpojeno – napojeno ve VDJ 1 000 m3. Starý zásobní řad z litiny 

Js 200 v současné době plní funkci zásobovacího řadu pro průmyslovou zónu a je 

napájen z obou komor starého vodojemu ( nouzově i z vodojemu Koclířov ). 

Nadmořská výška dna je 479,8 m n. m, nadmořská výška hladiny vody je 482,8 m n. 

m. Objekt je napojen na dispečerské vodárenské centrum. Na výtlačném i zásobním 

řadu jsou umístěny vodoměry měřící množství protečené vody. 

 

Obr.č.90 VDJ Olomoucká 2 x 500 m3 

 

Vodojem 1 000 m3 

 

 VDJ byl vybudovaný v letech 1965 – 1966.  Je typová, železobetonová, 

kruhová nádrž s armaturní komorou, jejíž podzemní část je z železobetonu, 

nadzemní část z lehkých betonových tvárnic a plných mrazuvzdorných cihel 

s tepelnou izolací. Na zásobovacím potrubí pro Svitavy z litiny Js 350 mm je 

napojeno potrubí z litiny Js 150 pro vodojem Koclířov. Na potrubí jsou osazena dvě 

horizontální čerpadla typu, která čerpají do vodojemu Koclířov. Na zásobním potrubí 

z litiny Js 350 mm je osazen vodoměr a chlorátor dávkující v závislosti na průtoku 
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vody vodoměrem. Nadmořská výška dna je 477,8 m n. m, nadmořská výška hladiny 

vody je 482,8 m n. m. Z vodojemů Olomoucká zásobena severní část Svitav, Svitavy 

– Lačnov, průmyslová zóna Paprsek, obce Javorník a Koclířov. Objekt je napojen na 

dispečerské vodárenské centrum. Na výtlačném i zásobním řadu jsou umístěny 

vodoměry měřící množství protečené vody. 

 

Obr.č.91 VDJ Olomoucká 1 000 m3 

 

3.10.2.2. Prameniště Čtyřicet Lánů 

  

Z vrtů SV1 – SV3 se voda akumuluje ve vodojemu 2 x 1 350 m3 za pomoci 

čerpání ponorných čerpadel. 

 

VDJ 2 x 1 350 m3 

 

 Dvoukomorový, železobetonový, krabicový vodojem obsahu 2 x 1350 m3 

s přistavěnou armaturní komorou. Vnitřní rozměry jsou 11,6 x 23,6 x 6,3 m, hloubka 
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vody 5,30 m. armaturní komora je rozměru vnějšího 6,7 x 17 m, výška od přízemí 7,2 

m, hloubka suterénu 4,83 m. Armaturní komora vodojemu je vnějšího rozměru 17 x 

6,7 m a souměrně navazuje na potrubí do obou komor. Podzemní část je 

železobetonová, nadzemní část je zděná. Dno vodojemu je v nadmořské výšce 483, 

5 m n. m., Maximální hladina vody je ve výšce 488,8 m n. m. Z vodojemu je 

zásobeno zásobním řadem Js 600 mm jižní část Svitav, sídliště Lány, obce Karle, 

Ostrý Kámen a Vendolí. Výtlačným řadem Js 100 obec Kamenná Horka. Výtlačné 

řad z vrtů SV1 – SV3 jsou litinové Js 300 mm. VDJ vybudován v letech 1974 – 1975. 

Objekt je napojen na dispečerské vodárenské centrum. Na výtlačném i zásobním 

řadu jsou umístěny vodoměry měřící množství protečené vody. 

 

 

Obr.č. 92 VDJ Čtyřicet Lánů 2 x 1 350 m3 
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3.10.2.3. Čerpací stanice Kostelní Luka 

 

 Objekt ČS je zděná budova půdorysného rozměru 9,14 x 12,07 m, se skladem 

chemikálií, elektrorozvodnou, strojovnou. Strop je tvořen dřevěnými příhradovými 

nosníky, střecha je plechová, prosvětlena střešními okny. Vstup do strojovny je 

dvoukřídlovými dveřmi. Přes vodoměr ČS je voda čerpána z města přímo do 

vodojemu „B“ Vendolí dvěma vertikálními čerpadly, výtlačným řadem PVC Js 160 

mm. Výtlačné potrubí z ČS do Svitav je v úseku 130 m z PVC Js 225 mm, dále 

potom z litiny Js 225 mm ( v současné době je řad odstaven – neprovozuje se ). 

Výtlačné potrubí z vrtu HS-1/I.-„Lánský rybník“ do ČS Kostelní Luka je z PVC Js 225 

mm – 847,60 m ( nepoužívá se – zdroj odstaven pro nevyhovující kvalitu vody – látky 

PCE a TCE ). Objekt je napojen na dispečerské vodárenské centrum a osazen 

vodoměry pro měření proteklého množství vody. 

 

 

Obr.č.93 ČS Kostelní Luka 
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3.10.2.4. AT stanice pro sídliště Bohuslava Martinů 

 

 Samostatná čerpací typová stanice Sigma AT 3 / 8 – 3,6 A se nachází ve 

zděném objektu na ul. Myslbekova. Byla uvedena do trvalého provozu r. 1980. AT 

stanice slouží pro zajištění požární vody pro sídliště a navýšení tlakových poměrů ve 

vyšších patrech okolní bytové zástavby. Pracuje plně automaticky zapínacím tlakem 

0,32 – 0,36 MPa, vypínacím tlakem 0,51 MPa a odběr 8 l / s. Voda do ATS přitéká ze 

sítě litinovým potrubím Js 80 mm. Měření odběru zajišťuje vodoměr Js 50 mm na 

výtlaku v ATS. Vybavena dvěma vertikálními vícestupňovými odstředivými čerpadly 

z nerez. oceli typu LOWARA SM 71V6 / 307, v.č. 04605, ( Q=120-300 l / min., 

P=0,75 kW, H = 16,5-10,4 m ) . Na motorech jsou namontovány regulace 

HYDROVAR HV 1,2 RS 485 ( 2,2 kW, 3 x 230 V s displejem ), která obsahuje 

frekvenční měnič a řídící jednotku. Každé čerpadlo má svůj Expanzomat AFE CE 50 

( 50l, P=1-1,43 MPa ) a tlakový spínač. Hlídání běhu čerpadel na sucho je zajištěno 

prostřednictvím vodivostní sondy. Řízení tlakové stanice je autonomní, do systému 

řízení jsou zavedeny pouze signály monitoringu. Dopravní množství : Q = 0 – 3,6 l / s 

při čerpané výšce 20 m v.sl. při chodu jednoho čerpadla, Q = 0 – 7,2 l / s při čerpané 

výšce 20 m v.sl. při chodu obou čerpadel. 

 

3.10.2.5. AT stanice Nádražní 

 

 Předána k užívání v r. 1974, modernizována r. 2005. Tlakově posiluje vyšší 

patra panelové zástavby sídliště „Bratří Čapků“. ATS je napojena na stávající 

vodovodní řad v ul. Tovární přípojkou lit. Js 100 mm. ATS je přízemní objekt, zděný 

z cihelných bloků na vápenocementovou maltu, vnitřních rozměru 7550 x 6300 x 

4000 mm. ATS vybavena dvěma vícestupňovými odstředivými vertikálními čerpadly 

typu SVH 805 F22T s Hydrovarem HV 3.3F ( 120d1, 2,2 kW, 400 V ), řídící jednotkou 

MV 1.1 Minivar ( 1,1 kW ), a tlakovou nádobou AFE CE 80 ( 1 MPa, 80 l ). Každé 

čerpadlo má svůj tlakový spínač pro řízení ČS. Hlídání běhu čerpadel na sucho je 

zajištěno prostřednictvím vodivostní sondy. Řízení ATS je autonomní, do systému 

řízení jsou zavedeny pouze signály monitoringu. Dopravní množství : Q = 0 - 3,6 l / s 

při čerpané výšce 30 m v. sl. při chodu jednoho čerpadla, Q = 0 - 7,2 l / s při čerpané 

výšce 30 m v. sl. při chodu obou čerpadel. Množství vody je měřeno vodoměrem. 
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Obr.č.94 ATS Nádražní – vystrojení 

 

3.10.3. Kvalita dodávané pitné vody ve veřejném vodovodu Svitavy 

 

Prameniště Olomoucká 

 

Charakteristika jakosti podzemních vod –  

 

Podzemní vodu z tohoto prameniště lze souhrnně charakterizovat jako 

alkalickou ( pH kolem 7,6 ), středně mineralizovanou ( celková mineralizace kolem 

350 mg / l, konduktivita kolem 45 mS / m ), dosti tvrdou ( Ca + Mg kolem 2,4 mmol / l 

). Většina základních chemických ukazatelů se pohybuje na úrovni geogenního 

pozadí. Převažujícími ionty jsou kationy vápníku ( kolem 85 mg / l ) a aniont 

hydrogenuhličitanů  ( kolem 240 mg / l ). Koncentrace dusičnanů ve vodě dodávané 

z prameniště Olomoucká se od poloviny roku 2006 pohybují v rozmezí 1,8 až 17,4 

mg / l. Obsah hořčíku v surové vodě kolísá okolo 7 mg / l. Nízká koncentrace hořčíku 

je přirozeného původu. Koncentrace síranů je v průměru 30 mg / l, koncentrace 

chloridů se pohybují v rozmezí < 5 až 17,2 mg / l. 
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Vývoj chemismu podzemní vody –  

 

 Na základě dlouhodobého sledování je možné hodnotit jakost vody odebírané 

z vrtů S-1, S-2, S-3.  Lze konstatovat, že v podzemních vodách střednoturonského 

kolektoru došlo v průběhu několika desetiletí ke zřetelným změnám. Jedná se 

především o nárůst koncentrací většiny základních typotvorných iontů ( Ca, Cl-, SO4, 

NO3
- ). S ohledem na nutnost zlepšení kvality pitné vody z hlediska obsahu 

dusičnanů byl v roce 2005 realizován vrt S-4, který jímá spodnoturonskou zvodeň. A 

v roce 2012 je realizován S-5, taktéž ze spodnoturonské zvodně. Koncentrace 

dusičnanů ve vodě odebírané z tohoto zdroje se pohybují okolo 2 - 3 mg / l. Obsah 

dusičnanů ve směsi vody dodávané z prameniště Olomoucká tudíž výrazně poklesl. 

 

Jakost vody z hlediska limitů pro pitnou vodu – 

 

 Jakost jímané podzemní vody byla hodnocena z hlediska vyhlášky MZd ČR č. 

252 / 2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody. Na základě výsledků rozborů prováděných od napojení 

vrtu S4 lze konstatovat, že koncentrace stanovovaných ukazatelů vyhovují limitům 

pro pitnou vodu.  

 

Prameniště Čtyřicet Lánů 

 

Charakteristika jakosti podzemních vod –  

 

 Podzemní vodu z tohoto prameniště lze souhrnně charakterizovat jako 

alkalickou ( pH kolem 7,5 ),  středně mineralizovanou ( celková mineralizace kolem 

400 mg / l, konduktivita kolem 52 mS / m ) dosti tvrdou ( Ca + Mg kolem 2,7 mmol / l 

). Většina základních chemických ukazatelů se pohybuje na úrovni geogenního 

pozadí. Převažujícími ionty jsou kationy vápníku ( kolem 100 mg / l ) a aniont 

hydrogenuhličitanů  ( kolem 220 mg / l ). Koncentrace dusičnanů ve vodě dodávané 

z prameniště Lány se pohybují okolo 30 mg / l. Obsah hořčíku v surové vodě kolísá 

v rozmezí < 2 až 13,1 mg / l. Nízká koncentrace hořčíku je přirozeného původu. 

Koncentrace síranů je v průměru 45 mg/l, chloridů pak 18 mg/l. 
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Vývoj chemismu podzemní vody –  

 

Na základě dlouhodobého sledování je možné hodnotit jakost vody odebírané 

z vrtů SV - 1, SV - 2. Lze konstatovat, že v průběhu několika desetiletí došlo 

v podzemních vodách střednoturonského kolektoru ke zřetelným změnám. Jedná se 

především o nárůst koncentrací většiny základních typotvorných iontů  (Ca, Cl-, SO4, 

NO3 ). S ohledem na nutnost zlepšení kvality pitné vody z hlediska obsahu dusičnanů 

byl realizován v roce 2005 vrt SV - 3, který jímá spodnoturonskou zvodeň. V roce 

2012 se realizuje vrt SV – 4. Koncentrace dusičnanů ve vodě odebírané z tohoto 

zdroje se pohybují okolo 13 - 14 mg / l. V současné době jsou prováděna opatření za 

účelem zvýšení objemu vody čerpané ze zdroje SV - 3, tzn. výraznějším snížení 

koncentrací dusičnanů ve směsi dodávané z prameniště Lány. 

 

Jakost vody z hlediska limitů pro pitnou vodu – 

 

 Jakost jímané podzemní vody byla hodnocena z hlediska vyhlášky MZd ČR č. 

252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody. Na základě vyhodnocení aktuálních údajů o jakosti 

podzemní vody lze konstatovat, že koncentrace stanovovaných ukazatelů vyhovují 

limitům pro pitnou vodu.  

 

3.10.3.1. Opatření při zhoršení kvality dodávané pitné vody pro vodovod 

Svitavy 

 

Posouzení kvalitativního ohrožení -   

 

 V případě dlouhodobě využívaných zdrojů v obou prameništích byl 

zaznamenán prokazatelný vliv antropogenního působení. Jedná se především o 

infiltraci srážkových vod obohacených dusičnanovými ionty vlivem intenzivního 

zemědělského obhospodařování okolních zemědělských pozemků. Nelze vyloučit ani 

vliv umělý, tj. pronikání znečištění prostřednictvím nezajištěných objektů, např. při 

odtoku přívalových vod či povodní. Prioritní cestou šíření znečištění u 

spodnoturonské zvodně ( nové vrty Olomoucká S-4 a Lány SV-3 ) je prostup 
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dlouhodobě kontaminovaných atmosférických srážek především v oblasti aktivní 

infiltrace ( především východní svah Hřebečského hřbetu ) a v místě tektonicky 

porušených krycích vrstev. Místa jímání a jejich blízké okolí jsou dobře kryta a 

zranitelná jsou pouze prostřednictvím umělých zásahů. Na současnou kvalitu 

jímaných vod nemá vliv zemědělské obhospodařování v okolí obou vrtů. V případě, 

že by došlo k průniku kontaminujících látek, bylo by znečištění zdroje závislé na 

množství kontaminující látky, na velikosti sorpce a na degradačních procesech. 

Některé kontaminanty by se hromadily u báze ( nepolární extrahovatelné látky – 

benzín, ropa ), další by byly rozptýleny v celém profilu ( dusičnany ). Kontaminace 

zvodně by znamenala vyřazení zdroje ze systému zásobování pitnou vodou. 

Případnou ekologickou zátěž by bylo nutné sanací následně odstranit. Sanovat by 

bylo třeba jak podzemní vodu, tak kolektor – nelze vyloučit ani výstavbu nového 

zdroje.  

 

3.10.3.2. Technologie úpravy vody – vodovod Svitavy 

 

 Zdravotní zabezpečení jímané vody je realizováno kontinuálním dávkováním 

chlornanu sodného. Je možné použít i Savo. Nárazová dezinfekce se provádí u 

zdroje, potrubí, vodojemu apod. při jejich uvádění do provozu po opravách a při jejich 

čištění. Vzhledem k jakosti surové vody není nutná žádná jiná úprava vody.  

Hygienické zabezpečení vody odebírané ze zdrojů je zajišťováno takto : 

 prameniště Olomoucká – do VDJ 1 000 m3 – dávkovací čerpadlo Alldos M 

208 do zásobovacího řadu v závislosti na množství protečené vody 

vodoměrem 

 prameniště Čtyřicet Lánů – plynný chlór Jesco C 2005, do výtlačného 

potrubí v závislosti na chodu čerpadla. 

 

3.10.3.3. Rozbory surové vody – vodovod Svitavy 

 

 Podle vyhlášky MZe č. 428 / 2001 Sb., ve znění vyhlášek č. 146/2004 Sb. a 

515 / 2006 Sb. se stanoví rozsah kontroly kvality podzemní vody. 
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Zdroj Počet rozborů za rok 

úplný monitorovací 

Svitavy - Olomoucká 1 ( vrt S2 )  2 

Svitavy - Olomoucká 2 ( vrt S1 )  2 

Svitavy - Olomoucká 3 ( vrt S3 )  2 

Svitavy - Olomoucká 4 ( vrt S4 ) 1 1 

Svitavy - Olomoucká směs 1 8 

Svitavy - Lány vrt SV - 1  2 

Svitavy - Lány vrt SV - 2  2 

Svitavy - Lány vrt SV - 3 1 1 

Svitavy - Lány směs 1 8 

Tab.č.18 Četnost rozborů pitných vod na zdrojích  

 

3.10.3.4. Souhrn vybraných kvalitativních ukazatelů distribuované pitné 

vody v letech 2006 – 2011 – vodovod Svitavy 

 

Ukazatel 
 

Jednotka Limit 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

mangan 
 

[ mg / l ] 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

dusičnany 

jižní část Svitav 
[ mg / l ] 

 
50 

36 37 30 34 35 46 

severní část 
Svitav 

5 6 9 8 5 6 

dusitany 
 

[ mg / l ] 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

amonné ionty 
 

[ mg / l ] 0,5 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

chloridy 
 

[ mg / l ] 100 17 11 12 8 5 5 

chlor volný 
 

[ mg / l ] 0,3 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

pH 
  

6,5 - 9,5 7,5 7,47 7,53 7,58 7,62 7,59 

sírany 
 

[ mg / l ] 250 39 36 38 40 33 31 

železo 
 

[ mg / l ] 0,2 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

CHSKMn 
 

[ mg / l ] 3 0,16 0,17 0,11 0,10 0,13 0,1 

vápník 
 

[ mg / l ] 40 - 80 100 86 81 88 91 87 

hořčík 
 

[ mg / l ] 20 - 30 4,9 7 6,4 6,6 6,2 6,9 

Ca + Mg ( celková 
tvrdost )  

[ mmol / l ] 2,0 - 3,5 2,7 2,54 2,31 2,42 2,39 2,43 

Tab.č.19 Souhrn kvalitativních ukazatelů distribuované pitné vody 
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3.10.4. Vodovodní síť – vodovod Svitavy 

 

ozn. řadu ulice profil 
délka 
[m] 

materiál povrch 
rok 

výstavby 

1 do VDJ 150 532 LT nezpevněný 1963 

2 do VDJ 150 495 LT nezpevněný 1973 

3 Olomoucká, 5 května 200 1834 LT zpevněný 1962 

4 Olomoucká, 5 května 350 1774 LT zpevněný 1915 

5 Průmyslová 200 913 LT nezpevněný 1981 

6 Průmyslová 200 446 LT zpevněný 1981 

7 Průmyslová 200 6,2 LT nezpevněný 2005 

8 Průmyslová 200 337 LT nezpevněný 2005 

9 Průmyslová 90 53 PVC nezpevněný 2003 

10 Průmyslová 160 262 PVC nezpevněný 2003 

11 Průmyslová 100 75 LT nezpevněný 1982 

12 Průmyslová 200 124 PVC nezpevněný 2008 

13 Nad silem 63 319 rPE zpevněný 1984 

14 Olomoucká 80 155 LT nezpevněný 1975 

15 Olomoucká 90 77 PVC zpevněný 2006 

16 Olomoucká 160 107 PVC zpevněný 2003 

17 Olomoucká 110 143 PVC zpevněný 2003 

18 Olomoucká 110 176 PVC zpevněný 2003 

19 Olomoucká 110 143 PVC nezpevněný 2004 

20 Olomoucká 160 44 PVC nezpevněný 2004 

21 Olomoucká 110 175 PVC nezpevněný 2003 

22 Olomoucká 90 59 PVC zpevněný 2004 

23 Tovární, 5. května 250 914 LT zpevněný 1973 

24 Nádražní 80 275 LT zpevněný 1972 

25 Marie Majerové 150 231 LT nezpevněný 1982 

26 Tovární, Marie Pujmanové 150 611 LT zpevněný 1982 

27 
Bratří Čapků, Marie 

Pujmanové 
100 265 LT nezpevněný 1982 

28 Bratří Čapků 100 73 LT zpevněný 1982 

29 Revoluční 100 85 LT zpevněný 1982 

30 Lidická 80 333 LT zpevněný 1982 

31 Marie Pujmanové/Malá 80 70 LT zpevněný 1982 

32 Jana Švermy 80 121 LT zpevněný 1967 

33 Jana Švermy 80 150 LT zpevněný 1969 

34 Malá, Nezvalova 80 222 LT zpevněný 1970 

35 Přímá 50 82 LT zpevněný 1969 

36 Nezvalova 80 223 LT zpevněný 1969 

37 Pivovarská 150 154 LT zpevněný 1971 

38 Pivovarská 150 38 LT zpevněný 1973 

39 Pivovarská 160 16 PVC zpevněný 2003 

40 Pivovarská 90 8 PVC zpevněný 2003 
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41 Pivovarská 63 99 PE zpevněný 2003 

42 Pivovarská 110 66 PE zpevněný 2006 

43 5. května, U potoka 350 59 LT zpevněný 2002 

44 6. května, U potoka 300 133 LT zpevněný 2002 

44a Brněnská 300 42 LT zpevněný 2002 

45 Školní 150 174 LT zpevněný 2002 

46 Hřbitovní 90 60 PVC zpevněný 1999 

47 U tří dvorů 80 87 LT zpevněný 1974 

48 U tří dvorů 90 159 PVC zpevněný 2001 

49 Školní 100 217 LT zpevněný 1973 

50 Bezručova 100 891 LT zpevněný 2000 

51 Jana Želivského 160 314 PVC zpevněný 2000 

52 Jana Želivského 160 40,5 PVC zpevněný 2000 

53 Slunečná 80 192 LT zpevněný 1972 

54 Zadní 110 891 PVC zpevněný 2006 

55 Zadní 90 74 PVC nezpevněný 1996 

56 U větrolamu 90 41 PVC zpevněný 2006 

57 U větrolamu 90 189 PVC zpevněný 1985 

58 U větrolamu 110 162 PVC zpevněný 1985 

58a U větrolamu 110 63 PVC zpevněný 1984 

59 Zadní 2" 85 rPE zpevněný 1995 

60 Zadní 100 293 LT zpevněný 1985 

61 Zadní 100 553 LT nezpevněný 1985 

62 Zadní 100 44 PE zpevněný 1986 

62a Zadní 110 113 PE zpevněný 1986 

63 Hlavní 90 333 PVC zpevněný 1998 

64 Hlavní 125 1745 LT zpevněný 1957 

64a Svitavy Lačnov 90 286 PVC nezpevněný 1984 

64b Svitavy Lačnov 90 341 PVC nezpevněný 2007 

64c Svitavy Lačnov 110 14 PVC nezpevněný 2009 

64d Svitavy Lačnov 90 9 PVC nezpevněný 2009 

64e Svitavy Lačnov 100 11 PVC nezpevněný 2009 

65 Hlavní 125 896 LT zpevněný 1957 

66 Lačnovská 80 147 LT zpevněný 1973 

67 Říční 80 113 LT nezpevněný 1968 

68 Seifertova 80 121 LT zpevněný 1970 

69 Šafaříková 80 105 LT zpevněný 1966 

70 Mostní 80 102 LT zpevněný 1955 

71 Vrchlického 80 178 LT zpevněný 1955 

72 Příční 80 130 LT zpevněný 1960 

73 Bezručova 50 79 LT zpevněný 1962 

74 Vrchlického 90 146 PVC zpevněný 2007 

75 Lanškrounská 250 447 LT zpevněný 1974 

76 Milady Horákové 150 282 LT zpevněný 2002 

77 Pod věží 300 48 LT zpevněný 1952 
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78 Pod věží 350 2,3 LT zpevněný 2006 

79 Wolkerova Alej 350 43 LT zpevněný 2005 

80 Wolkerova Alej 350 174 LT zpevněný 1988 

81 Wolkerova Alej 350 113 LT zpevněný 2007 

82 Wolkerova Alej 350 89 LT zpevněný 1988 

83 Máchova Alej 150 367 LT zpevněný 1987 

84 Hradební 150 227 LT nezpevněný 1963 

85 Jiráskova 80 108 LT zpevněný 1963 

86 Nerudova 110 223 PVC zpevněný 1963 

87 Náměstí Míru 110 342 PVC zpevněný 2005 

88 Vojanova 80 232 LT zpevněný 1990 

89 Náměstí Míru 160 431 PVC zpevněný 1996 

89a T.G.Masaryka 160 173 PVC zpevněný 1994 

90 Pod věží 150 98 LT zpevněný 2005 

91 Slepá 50 54 LT zpevněný 1949 

92 Slepá 90 88 PVC zpevněný 2004 

93 Slepá 80 50 LT zpevněný 1950 

94 Wolkerova Alej 150 4,2 PE zpevněný 2005 

95 Wolkerova Alej 90 286 PVC zpevněný 2006 

96 Hrnčířská 300 160 LT zpevněný 1978 

97 T.G. Masaryka 200 215 LT zpevněný 1978 

97a Tyrše a Fugnera 250 496 LT zpevněný 1987 

98 T.G. Masaryka 80 362 LT zpevněný 1962 

99 Jungmanova 80 238 LT zpevněný 1965 

100 Milady Horákové 150 296 LT zpevněný 1950 

101 Neumannova 100 116 LT zpevněný 1965 

102 Kijevská 100 162 LT zpevněný 1965 

102a Kijevská 100 286 LT zpevněný 1965 

103 Milady Horákové 80 129 LT zpevněný 1952 

104 Marie Kudeříkové 80 110 LT zpevněný 1953 

105 Blanická 80 95 LT zpevněný 1953 

106 Rooseveltova 110 186,5 PVC zpevněný 1999 

107 Vítězná 80 809 LT zpevněný 1974 

108 Říční 50 165 LT zpevněný 1970 

109 Žižkova 80 202 LT zpevněný 1960 

110 Havlíčkova 80 207 LT zpevněný 1958 

111 Rokycanova 80 141 LT zpevněný 1958 

112 Rokycanova 80 131 LT zpevněný 1958 

112a Boženy Němcové 80 65 LT zpevněný 1985 

113 Boženy Němcové 80 41 LT zpevněný 1985 

114 Chelčického 80 85,80 LT zpevněný 1959 

116 Alešova, Boženy Němcové 80 71,90 LT zpevněný 1959 

117 Boženy Němcové, Mánesova 80 88,60 LT zpevněný 1985 

118 Olbrachtova 80 118,00 LT zpevněný 1961 

119 Olbrachtova 110 133 PVC zpevněný 1994 
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120 Riegrova 160 385 PVC zpevněný 1972 

121 Uzavřená 110 54 PVC zpevněný 1986 

122 Olbrachtova 110 195 PVC zpevněný 1999 

122a Uzavřená 63 40 PVC zpevněný 1986 

123 Olbrachtova 110 82 PVC zpevněný 1994 

124 Na červenici 90 264 PVC zpevněný 1996 

125 Štítného 90 114 PVC zpevněný 1999 

128 U cementárny 90 4,5 PVC zpevněný 1983 

129 U cementárny 50 67,5 PE zpevněný 1983 

130 U cementárny 63 20 PVC zpevněný 1983 

131 U cementárny 40 22,3 PE zpevněný 1983 

133 U cementárny 32 23 PE zpevněný 1983 

134 Tolstého, Pražská 200 1222 LT zpevněný 1977 

136 Pražská 100 736 LT zpevněný 1977 

137 Dostojevského 80 277 LT zpevněný 1977 

138 Puškinova 160 192 PVC zpevněný 1984 

139 Pražská 110 130 PVC nezpevněný 1986 

140 Gorkého 80 508 LT zpevněný 1986 

140a Gorkého 110 215 PVC zpevněný 1986 

141 Petrusova 100 97 LKD zpevněný 1994 

142 Petrusova 160 20 PVC zpevněný 2005 

143 Petrusova 160 125 PVC zpevněný 2005 

144 U poličské trati 63 75 PE nezpevněno 2005 

145 U poličské trati 32 5 PE zpevněný 2005 

146 Majakovského 110 4 PVC zpevněný 1980 

147 Majakovského 100 272 LT zpevněný 1980 

148 Majakovského 90 70 PVC zpevněný 2005 

149 Sokolovská 250 429 LT zpevněný 1977 

150 Sokolovská 160 53 PVC zpevněný 2002 

151 Sokolovská 150 1 LT zpevněný 1977 

152 Jugoslávská 150 554 LT zpevněný 1974 

153 Bulharská 100 242 LT zpevněný 1974 

154 Bulharská 110 14 PVC zpevněný 1974 

155 Estonská 110 129 PVC zpevněný 1974 

156 Lotyšská 100 149 PE zpevněný 1974 

157 Lotyšská 40 30 PE zpevněný 2004 

159 Litevská 110 145 PVC zpevněný 1974 

160 Litevská 80 61 PE zpevněný 2001 

161 Ruská 110 217 PVC zpevněný 1974 

162 Maďarská 90 300 PVC zpevněný 1974 

163 Kubánská 90 223 PE zpevněný 1974 

164 Polská 90 104 PVC zpevněný 1974 

165 Rumunská 100 219 LT zpevněný 1974 

166 Arménská 90 106 PVC zpevněný 1974 

167 Gruzínská 110 300 PVC zpevněný 1974 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  293 
 

169 V polích, Na průhonu 80 180 LT zpevněný 1975 

170 Tobrucká, Šalounova 150 613 LT zpevněný 1977 

171 Myslbekova 80 103 LT zpevněný 1964 

171a Štursova 80 112 LT zpevněný 1964 

172 Poličská 80 430 LT zpevněný 1974 

173 park 32 420 PE zpevněný 1975 

174 Městský Úřad 80 93 LT zpevněný 1964 

175 T.G. Masaryka 125 584 LT zpevněný 1955 

176 Dvořákova 100 753 LT zpevněný 1962 

177 Richarda Kloudy 125 398 LT zpevněný 1962 

178 Palackého 80 249 LT zpevněný 1979 

178a Československé armády 80 372 LT zpevněný 1979 

180 Bohuslava Martinů 80 215 LT zpevněný 1966 

181 Dvořákova 80 135 LT zpevněný 1962 

182 Mařákova 80 145 LT zpevněný 2002 

183 Raisova 100 344 LT zpevněný 1974 

186 Dimitrova 80 876 LT zpevněný 1968 

187 Lázeňská 80 323 LT zpevněný 1965 

188 Národního osvobození 100 281 LT zpevněný 1968 

189 Dělnická 110 203 PVC zpevněný 2001 

190 Kapitána Nálepky 80 578 LT zpevněný 1964 

191 Pavlovova 100 728 LT zpevněný 1989 

192 Lázeňská 225 463 LT zpevněný 1973 

193 Dimitrova 100 192 LT zpevněný 1973 

194 Lázeňská 150 81 LT zpevněný 1973 

195 Lázeňská 80 87 LT zpevněný 1972 

196 Dimitrova 80 170 LT zpevněný 1972 

197 Kapitána Nálepky 80 72 LT zpevněný 1972 

198 Nejedlého 90 149 PVC zpevněný 1983 

199 Tylova 50 72 LT zpevněný 1973 

200 Edvarda Beneše 200 280 LT zpevněný 1974 

201 Malé náměstí 200 344 LT zpevněný 1979 

202 Purkyňova 100 484 LT zpevněný 1974 

203 Purkyňova 200 108 PVC zpevněný 1998 

204 Purkyňova 300 46 PVC zpevněný 2006 

205 Purkyňova 110 106 PVC zpevněný 1992 

206 U nemocnice 150 122 LT zpevněný 1974 

207 kino Vesmír 90 62 PVC zpevněný 1986 

208 Hraniční 300 96 LT zpevněný 1986 

209a Kolárova 100 90 LT zpevněný 1956 

209b Kolárova 80 50 LT zpevněný 1956 

209c Kolárova 125 46 LT zpevněný 1956 

209 Kolárova 110 6 PVC zpevněný 1956 

210 U nemocnice 150 140 LT zpevněný 1974 

211 U nemocnice 110 63 PVC zpevněný 1974 
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212 Mánesova 90 185 Pe zpevněný 2009 

213 Alešova 90 155 Pe zpevněný 2009 

214 Švabinského 90 120 Pe zpevněný 2009 

215 Gorkého 63 86,00 Pe zpevněný 2008 

216 Gorkého 80 12,00 Pe zpevněný 2008 

217 Olbrachtova 110 73,00 PVC zpevněný 2009 

218 Hřbitovní 90 19,00 PVC zpevněný 2009 

219 Chelčického 90 281 Pe zpevněný 2009 

Tab.č.20 Vodovod – Svitavy centrum, severní část Svitav, Svitavy – Lačnov 

 

Ozn. 
řadu 

ulice profil 
délka 
[m] 

materiál povrch 
rok 

výstavby 

1 
Výtlačný řad na 
Vendolí z ČS 
Kostelní Luka 

160 1385 PVC Nezpevněný 1999 

2 
Zásobní řad ze 
Svitav do ČS 
Kostelní Luka 

225 834 LT Nezpevněný 1913 

3 
Výtlačný řad z vrtu 
Lánský rybník do 

Svitav 
225 741 PVC Nezpevněný 2000 

4 
Na Barikádách, 

Hálkova 
150 253 LT Zpevněný 1968 

5 Na Barikádách 80 128 PVC Zpevněný 2006 

6 Radiměřská 225 150 LT Zpevněný 1970 

7 U Stadionu 150,200,300 1027 LT Zpevněný 1986 

8 Svitavská, Hraniční 400 212 LT Zpevněný 1985 

9 Zahradní, Polní 80,160 213 LT,PVC Zpevněný 1978 

10 Družstevní 100 200 LT Zpevněný 2006 

11 U Stadionu 80 181 LT Zpevněný 2003 

12 Hybešova 80 440 LT Zpevněný 1974 

13 Tkalcovská 150 159 PVC Zpevněný 1999 

14 Nad Rybníkem 160 280 PVC Zpevněný 1999 

15 J.Skácela 110 76 PVC Zpevněný 2003 

16 J.Skácela 110 330 PVC Zpevněný 2003 

17 Zahradní  110,160, 747 PVC Zpevněný 1999 

18 Fr.Halase 110,160, 645 PVC Zpevněný 1999 

19 Fr.Halase 110 114 PVC Zpevněný 1999 

20 
Svitavská, 
Fr.Hrubína, 
Vl.Holana 

110,160, 596 PVC Zpevněný 1999 

21 Na Vějíři 160 220 PVC Zpevněný 2002 

22 Na Vějíři 160 30 PVC Nezpevněný 2003 

23 Na Vějíři 90 11 PVC Nezpevněný 2007 

24 Na Vějíři 80 12 PE Nezpevněný 2002 

25 Větrnná 200,400, 590 PVC,LT Zpevněný 1978 

26 Felberova 200,110 314 PVC Zpevněný 1978 

27 Felberova - kotelna 110,200 394 PVC Nezpevněný 1978 
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28 Svitavská 500,600 445 LT Nezpevněný 1984 

29 Požární 80 554 LT Zpevněný 1978 

30 
Propoj mezi Kpt. 

Jaroše a zásobním 
řadem z VDJ Lány 

160 17 PVC Zpevněný 1990 

31 
Zásobní řad z VDJ 

Čtyřicet Lánů 
600 807 SOKOMAN Nezpevněný 1984 

31 
Zásobní řad z VDJ 

Čtyřicet Lánů 
300 858 PVC Nezpevněný 1984 

32 Výtlak na UKZÚZ 200 1348 PVC Nezpevněný 1985 

33 Svitavská, Tichá 150 934 PVC Nezpevněný 2001 

34 Slezská 2",90,110,160 184 rPe,PVC Nezpevněný 1986 

35 Údolní 90 298 PVC Zpevněný 2003 

36 Kpt.Jaroše 150 2100 LT Zpevněný 1955 

37 
Ant.Slavíčka, 

Moravská 
80,150,200 583 LT Nezpevněný 1976 

38 Ant. Slavíčka 100 550 LT Zpevněný 1965 

39 Slovenská 80 555 LT Zpevněný 1966 

40 Dobrovského 50 118 LT Zpevněný 1968 

41 Střední 80 94 LT Zpevněný 1966 

42 Okružní 1",80,90 385 OCEL,PVC,LT Zpevněný 1986 

43 U Hřiště 1" 44 OCEL Zpevněný 1968 

44 Pod Viaduktem 110 126 PVC Nezpevněný 1989 

45 Ant.Slavíčka 110 129 PVC Nezpevněný 1989 

47 Kpt.Jaroše 1" 82 OCEL Zpevněný 1966 

48 
U Lávky, Husova, 

Boční 
1" 211 OCEL Nezpevněný 1968 

49 Na Hrázi 2" 164 rPe Nezpevněný 1982 

50 Větrnná 110 160 PVC Nezpevněný 1986 

51 Zámecká 1",2",90 133 OCEL,rPe,PVC Nezpevněný 1974 

52 Úvoz 80 114 PE Nezpevněný 2001 

53 Trávníky 2" 60 rPe Zpevněný 1994 

54 Luční 2" 118 rPe Zpevněný 1988 

55 Úvoz 40 16 rPe Nezpevněný 2001 

56 Sylan 80 254 OCEL Nezpevněný 1962 

57 U Svitavy 40 82 rPe Zpevněný 2001 

58 Pionýrská 63 60 rPe Zpevněný 2005 

59 Lánská 100,150 412 LT Nezpevněný 1988 

60 Dukelská 50,160 256 LT,PVC Zpevněný 1990 

61 U Křižovatky 2",90,110 269 rPe,PVC Zpevněný 1988 

62 Svitavská 400 121 LT Nezpevněný 1986 

63 Větrnná - pošta 110 55 PVC Nezpevněný 1988 

64 J.Voskovce 90 47 PVC Zpevněný 2001 

65 J.Voskovce 110 90 PVC Nezpevněný 2001 

66 
Přivaděč k fi.Machala 

z ul. J.Skácela 
63 24 rPe Nezpevněný 2003 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  296 
 

67 
Odb.z J.Skácela - 
příprava na další 

výstavbu 
80 3 LT Nezpevněný 2004 

68 
Odb.z J.Skácela - 
příprava na další 

výstavbu 
90 12 PVC Nezpevněný 2004 

69 
Vodovodní přivaděč 

k dialýze 
90 65 PVC Zpevněný 1974 

70 
Vodovodní přivaděč 
do nemocnice z ul. U 

Stadionu 
2",150 196 rPe,LT Zpevněný 1974 

71 
Kollárova, Přivaděč 
do nemocnice z ul. 

Kollárova 
125 113 LT Zpevněný 1975 

72 E.Beneše 200 71 LT Zpevněný 1974 

73 V.Nejedlého 90 71 PVC Zpevněný 1976 

74 
U Kojeneckého 

ústavu 
80 93 LT Zpevněný 1967 

75 
U Kojeneckého 

ústavu 
80 72 LT Zpevněný 1967 

76 J.Voskovce 110 108 PVC Nezpevněný 1986 

Tab.č.21 Vodovod – jižní část Svitav, Svitavy – Lány 

 

 Vodovodní síť ve Svitavách se začala budovat od roku 1912. Je dlouhá cca 75 

km. Délka vodovodního řadu v severní části Svitav, centru a místní části Lačnov činí 

51 km. Jižní části Svitav a místní části Lány 24 km. Vodovodní potrubí je z litiny, 

oceli, PVC, PE, rPe, a to od průměru DN 32 po DN 600. Přehledná mapa vodovodu 

s popisem jednotlivých vodovodních řadů je součástí příloh. 

 

3.10.5. Poruchy na vodovodní síti – vodovod Svitavy 

 

rok lom hrdlo VP armatura celkem 

2006 25 6 37 5 73 

2007 23 4 19 16 61 

2008 18 1 21 5 45 

2009 13 1 22 5 41 

2010 15 1 33 65 114 

2011 19 2 28 15 64 

Tab.č.22 Poruchy na vodovodní síti v období 2006 – 2011 – vodovod Svitavy 
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Graf č.2 Počet poruch v letech 2006 – 2011 – vodovod Svitavy 

 

 Za posledních 6 let se pravidelně nejvíce poruch objevuje na nekvalitním 

plastovém a litinovém potrubí ze 70. let. Mezi těmito vyniká především vodovodní 

řady na ulicích Pražská ( LT DN 100, rok výstavby 1977 ), Poličská ( LT DN 80, rok 

výstavby 1974 ) a Hybešova ( LT DN 80, rok výstavby 1974 ). Dále pak na potrubí, 

které, ač vyrobené z kvalitního materiálu, je již na hraně své životnosti nebo za ní. 

Tyto potrubí jsou zmapována a postupně měněna za nové. Výměna těchto potrubí je 

plánována společně s výměnou kanalizačního potrubí a i s celkovou rekonstrukcí 

vozovky a chodníků. 

 

3.10.6. Hospodaření s vodou – skupinový vodovod Svitavy 

 

 V této kapitole se věnuji množství vyrobené, fakturované vody a netechnickým 

únikům pitné vody z vodárenského systému od roku 2000 do roku 2011. Na 

hospodárném využití pitné vody se zejména projevila aplikace dispečinku na 

vodárenská zařízení skupinového vodovodu Svitavy v roce 2004 a s tím spojené 

pružnější dohledávání skrytých poruch na síti. Z ekonomického hlediska se  
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zefektivnění procesu hospodaření projevilo v poklesu nákladů na vynaloženou 

spotřebu el. energie a na úplatě státu za vyrobený 1 m3 pitné vody.  

 

 Pokles fakturovaných m3 je dán především šetrnějším přístupem lidí ke 

spotřebované vodě a jednak i úbytkem či úplným omezením průmyslové výroby 

velkých odběratelů pitné vody v tomto regionu. 

Tab.č.23 Výroba, fakturace, JÚ a ztráty pitné vody v období 2000 – 2011 – SV  

Svitavy 

 

 K 31. 12. 2009 došlo ke změně provozovatele skupinového vodovodu Svitavy. 

Minulý i současný provozovatel provádí fakturaci odběratelů v ročním zálohovém 

režimu, popřípadě v půlročním, a to u odběratelů bez záloh. Vlivem ukončení 

provozování bývalého provozovatele, byly provedeny fyzické odečty všech dotčených 

odběrů. Tím pádem došlo k navýšení fakturačních m3 v roce 2009 s následným 

ponížení ztrát ve vodovodní síti. V roce 2010 musely být vytvořeny dohadné položky 

fakturovaného množství pitné vody, vůči všem skutečným nákladům zohledněných 

v kalkulačních položkách, neboť fyzicky se provádí odečty u odběratelů se 

zálohovými platbami v období červenec, srpen – červenec, srpen a ke známým 

nákladům se dohadnou položkou tvořil výnos z vodného. Tím pádem opět došlo 

Rok Výroba 

( m
3 
) 

Fakturace 

( m
3 
) 

Ztráty 

( m
3 
) 

Vl. spotř. 

( m
3 
) 

JÚ 

( tis. m
3
 / 

km / rok ) 

Ztráty 

celkem ( % ) 

Ztráty 

v síti ( % ) 

2000 1.789.000 1.086.391 702.609 27.852 5,9 39,27% 37,72% 

2001 1.684.092 1.106.460 577.632 24.970 4,9 34,30% 32,82% 

2002 1.652.871 1.100.500 552.371 15.880 4,7 33,42% 32,46% 

2003 1.648.029 1.078.496 569.533 17.180 4,8 34,56% 33,52% 

2004 1.320.663 1.030.984 289.679 3.600 2,5 21,93% 21,66% 

2005 1.362.274 1.004.868 357.406 20.890 3,0 26,24% 24,70% 

2006 1.370.120 1.018.824 351.296 13.900 3,0 25,64% 24,63% 

2007 1.382.996 1.023.759 359.237 15.750 3,0 25,98% 24,84% 

2008 1.313.809 993.493 320.316 28.300 2,7 24,38% 22,23% 

2009 1.337.724 1.099.160 238.564 23.800 2,0 17,83% 16,05% 

2010 1.219.687 1.002.551 217.136 21.954 1,8 17,80% 16,00% 

2011 1.260.952 944.857 316.095 23.556 2,7 25,06% 23,20% 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  299 
 

k navýšení fakturačních m3 a snížení ztrátovosti sítě. Rok 2011 tuto dohadnou 

položku smazává. 

 

 

Graf.č.3 Porovnání vyrobené, fakturované vody a ztrát v m3 za období 2000 – 2011 – 

SV Svitavy 

 

Graf č.4 Jednotkový únik ( tis.m3 / km / rok ) pitné vody z vodovodní sítě – SV Svitavy 

0 

200 000 

400 000 

600 000 

800 000 

1 000 000 

1 200 000 

1 400 000 

1 600 000 

1 800 000 

2 000 000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P
o

če
t 

m
3 

rok 

Vyrobená, fakturovaná voda, vývoj ztrát v letech 2000 - 
2011 - SV Svitavy 

Výroba [m3] 

Fakturace [m3] 

Ztráty [m3] 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

JÚ
 (

 t
is

.m
3
 /

 k
m

 /
 r

o
k 

) 

rok 

Jednotkový únik vody ( tis.m3 / km / rok ) 

Jednotkový únik 
vody ( tis.m3 / km 
/ rok ) 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  300 
 

 

Graf č.5  Porovnání ztrát pitné vody [ % ] za období 2000 – 2010 – SV Svitavy 

 

 V následující tabulce je uvedeno 5. největších odběratelů pitné vody ve 

skupinovém vodovodu Svitavy. 

 

 

Graf č.6  Pět nejvýznamnější odběratelů pitné vody – SV Svitavy  
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3.10.7. Provozní zhodnocení a cíle vodovodu Svitavy  

 

 Skupinový vodovod Svitavy, jehož vodovod Svitavy je součástí, řeší od svého 

vzniku v roce 1994 problémy s vysokým obsahem dusičnanů v distribuované 

podzemní vodě. 

 

S těmito problémy se snažil vyrovnat vybudováním průzkumně – jímacího vrtu 

Lánský rybník, jehož koncentrace dusičnanů se pohybovali v přijatelných mezích 35 

mg / l. Tento vrt měl původně sloužit jen jako další zdrojnice vody pro město Svitavy 

k dalším, již využívaným. Vzhledem k limitním hodnotám dusičnanů v dodávané pitné 

vodě z těchto vrtů byl následně uveden do provozu. Ovšem s ohledem na zvýšenou 

koncentraci látek PCE a TCE z tohoto zdroje, musel být odstaven a nepoužívá se. 

 

Následně byl svazkem připraven a realizován projekt ,, Opatření na zlepšení 

kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy,,. I.etapa tohoto 

projektu se začala realizovat v roce 2004 a zahrnovala tyto pilíře : 

 vybudování průzkumně - jímacího vrtu S4 ve spodnoturonské zvodni ( 

hloubka 192 m, Qmax 28 l / s ) v prameništi Olomoucká 

 vybudování průzkumně - jímacího vrtu SV3 ve spodnoturonské zvodni ( 

hloubka 190 m, Qmax 12 l / s ) v prameništi Olomoucká 

 implementace dispečinku na všech vodárenských zařízeních SV Svitavy 

 výměna 241 m azbestocementového potrubí na ul. Údolní za PVC DN 90 

 náhrada stávajícího azbestocementového potrubí na ul. Wolkerova Alej 

bezvýkopovou technologií a provedením výstelky epoxidovými 

pryskyřicemi do původního potrubí a vytvrzení teplou vodou 

 stavební obnova a dostavba těchto vodárenských objektů SV Svitavy 

 VDJ Olomoucká 

 VDJ Koclířov 

 VDJ a ČS Lány 

 VDJ Ostrý Kámen 

 ČS Kostelní Luka 

 VDJ Vendolí ,,B,, a ,,C,, 

 VDJ a ČS Javorník 

 VDJ Kamenná Horka – dolní a horní 
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 VDJ a ČS Hřebeč 

 AT stanice Nádražní 

 AT stanice B. Martinů 

 

II. etapa toho projektu se začala realizovat na počátku r. 2012 a obsahuje tyto 

dílčí investice : 

 vybudování průzkumně - jímacího vrtu S5 ve spodnoturonské zvodni ( 

hloubka  cca 200 m, Qmax 20 l / s ) v prameništi Olomoucká 

 vybudování průzkumně - jímacího vrtu SV4 ve spodnoturonské zvodni ( 

hloubka 200 m, Qmax 20 l / s ) v prameništi Olomoucká 

 propojení prameniště Olomoucká z vrtu S5 s VDJ Čtyřicet Lánů výtlačným 

PE řadem o DN 225 a délce 1 991 m 

 

Základním záměrem těchto projektů je zajistit odběr a distribuci kvalitní pitné 

podzemní vody ze spodnoturonské zvodně z VDJ Olomoucká i VDJ Čtyřicet Lánů do 

celého skupinového vodovodu Svitavy a vyřešit tak dlouhodobé kvalitativní problémy 

s dodávanou pitnou vodou. 

 

Mimo tuto významnou investici se také, dle plánu obnovy infrastrukturního 

majetku, realizuje skupinový vodovod ve Svitavách výměny vodovodních řadů, 

nefunkčních armatur a výstavbu nových vodovodů. 

rok 
realizace 
výměny 

ulice záměr investice 

2009 Chelčického 
výměna původního LT potrubí DN 80 za 283 m PE potrubí DN 
80, osazení 6 ks sekčních šoupat, přepojení 22 ks vodovodních 
přípojek a osazení 1 ks podzemního hydrantu 

  Mánesova 
výměna původního LT potrubí DN 80 za 188 m PE potrubí DN 
80, osazení 2 ks sekčních šoupat, přepojení 21 ks vodovodních 
přípojek a osazení 1 ks podzemního hydrantu 

  Alešova 
výměna původního LT potrubí DN 80 za 156 m PE potrubí DN 
80, osazení 2 ks sekčních šoupat, přepojení 15 ks vodovodních 
přípojek a osazení 1 ks podzemního hydrantu 

  Švabinského 
výměna původního LT potrubí DN 80 za 121 m PE potrubí DN 
80, osazení 3 ks sekčních šoupat, přepojení 8 ks vodovodních 
přípojek a osazení 1 ks podzemního hydrantu 

2010 Havlíčkova 
výměna původního LT potrubí DN 80 za 208 m PE potrubí DN 
80, osazení 11 ks sekčních šoupat, přepojení 32 ks vodovodních 
přípojek a osazení 1 ks podzemního hydrantu 

  Olbrachtova 
výměna původního LT potrubí DN 80 za 80 m PVC potrubí DN 
110, přepojení 3 ks vodovodních přípojek  
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2011 Žižkova 

výměna původního LT potrubí DN 80 za 204 m PE potrubí DN 80 
a 3 m PE potrubí DN 100, osazení 9 ks sekčních šoupat, 
přepojení 33 ks vodovodních přípojek a osazení 1 ks podzemního 
hydrantu 

  Hrnčířská 
výměna původního azbestového potrubí DN 300 za 70 m PE 
potrubí DN 300, osazení 2 ks sekčních šoupat, přepojení 7 ks 
vodovodních přípojek  

  Tkalcovská 
výstavba nového vodovodního řadu. 22 m PVC DN 90, 35 m rPE 
DN 63, osazení 1 ks nadzemního hydrantu a 2 ks sekčních 
šoupat, montáž 4 ks vodovodních přípojek 

  Hálkova 
výstavba nového vodovodního řadu. 125 m PVC DN 110, 
osazení 1 ks nadzemního hydrantu a 2 ks sekčních šoupat, 
montáž 9 ks vodovodních přípojek 

  Lačnov 
výstavba nového vodovodního řadu. 103 m rPE DN 63, osazení 1 
ks sekčního šoupěte, montáž 2 ks vodovodních přípojek 

  Zadní - I.etapa 
výstavba nového vodovodního řadu. 397 m PE DN 80, osazení 4 
ks nadzemních hydrantů, 2 ks podzemních hydrantů a 4 ks 
sekčních šoupat, montáž 12 ks vodovodních přípojek 

2012 
Zadní - II. 

etapa 

výstavba nového vodovodního řadu. 165 m PE DN 80 a 36 m PE 
DN 100, osazení 2 ks nadzemních hydrantů,3 ks sekčních 
šoupat, montáž 6 ks vodovodních přípojek 

Tab.č.24 Výměna původních, či výstavba nových vodovodních řadů – vodovod 

Svitavy 

 

 Lze konstatovat, že vodovod Svitavy je provozován v daných podmínkách na 

vysoké úrovni. Míra ztrát se pohybuje na velmi slušné úrovni 20 - 25 %. Havarijní 

poruchové stavy jsou díky dispečinku a profesionální kvalitě vyškolených 

vodohospodářských pracovníků ihned mapovány a promptně odstraňovány, bez 

zbytečného otálení. Provádí se pravidelný průzkum skrytých úniků vody na 

vodovodní síti a jejím zařízení. Vodovodní řady na konci své životnosti jsou 

zmapovány a probíhá jejich výměna, či se s jejich výměnou počítá v blízké 

budoucnosti. Cena za 1 m3 vody nevybočuje z průměrné cenové hladiny v rámci ČR. 
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3.11. Vodovod Radiměř 

 

Obec Radiměř leží v jižní části Pardubického kraje cca 10 km jižně od Svitav. 

Obec leží v dlouhém, úzkém údolí a je dlouhá zhruba 8 km. Rozsah zástavby se 

pohybuje v rozmezí 410 – 550 m n. m. Území obce se nachází v oblasti Svitavské 

pahorkatiny, v údolnici, kterou protéká Radiměřský potok. Obec se mírně svažuje od 

západu k východu a přirozeně tak spáduje k údolí řeky Svitavy. Obcí vede silnice III. 

třídy z Hradce nad Svitavou na Poličku, která plní funkci hlavní komunikace v obci a 

většinou kopíruje trasu Radiměřského potoka. Západní část obce je lemována po 

obou stranách svahy, ve východní části obce se svah nachází pouze na jižní straně 

od hlavní silnice. Obec má poměrně málo vedlejších komunikací, které plní funkci 

místních, obslužných komunikací. 

 

Obecní vodovod zásobuje pitnou vodou většinu objektů a nemovitostí obce 

Radiměř. Je zásobováno celkem 1075 obyvatel, zemědělství, průmysl a ostatní 

spotřebitelé. Vodovod byl vybudován v letech 1928 – 31, původně jako gravitační, 

kdy zdrojem vody byly zářezy „Hájenka“ a ,,Kuliny“, rozvodná síť s akumulacemi 

vody ( 1 x 40 m3, 2 x 70 m3 ), umístěnými v každém ze tří tlakových pásem, které se 

v obci nachází. Od r. 1982 je do systému zařazena i štola „Cikánka“ ( gravitace ). V r. 

1987 byla vybudována u štoly ,,Cikánka“ ČS, která výtlačným řadem přivádí pitnou 

vodu na nový vodojem 420 m3.  Vodovodní síť má délku 21,4 km. Zdroje podzemní 

pitné vody a celá obec přímo sousedí s ochranným pásmem Březovského vodovodu, 

který zásobuje pitnou vodou město Brno 

 

3.11.1. Přehledný popis vodovodu 

 

 Ze zářezů „“Hájenka“ voda natéká gravitačně do vodojemu „Hájenka“ 

40 m3 ( I. tlakové pásmo ), dále přes síť v délce 1 578 m litinovým potrubím DN 100 a 

ocelovým potrubím DN 80 do vodojemu - starý 70 m3 ( II. tlakové pásmo ), který leží 

v těsné blízkosti nového VDJ ( 420 m3, II. tlakové pásmo ). Vodu z VDJ Hájenka je 

též možno distribuovat i do akumulace pod ČS Cikánka. Ovšem tento propoj je 

běžně zavřený a používá se jen v případě nevyhovující kvality pitné vody 

z prameniště Cikánka. Voda z vodojemů II. tlakového pásma gravitačně zásobují 
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obec samostatným potrubím ( z VDJ 70 m3 – litina Js 100 mm, z VDJ. 420 m3 – PVC 

Js 150 a litina 150 mm ), vodojemy jsou v komunikaci pod nimi vzájemně propojeny. 

Voda přes síť plní vodojem 70 m3 ( III. tlakové pásmo ) nad ZŠ. Tento vodojem 

posléze gravitačně zajišťuje dodávku pitné vody pro zbytek zástavby obce litinovým a 

plastovým potrubím. 

 

Voda ze štoly „Cikánka“ natéká litinou Js 150 mm – dl. 24 m do akumulace 23 

m3 pod čerpací stanicí v ochranném pásmu této štoly a odtud je čerpána do 

vodojemů - nový 420 m3 ( II. tlakové pásmo ) – PVC Js 110 mm – dl. 639 m.  

 

3.11.2. Zdroje pitné vody 

 

 Voda do vodovodního systému je dodávána třemi zdrojnicemi velmi kvalitní 

pitné podzemní vody : 

 prameniště ,,Hájenka“ – I., II. a III. tlakové pásmo, vydatnost 2,5 l / s 

 prameniště ,,Kuliny“ – II. a III. tlakové pásmo, vydatnost 3 l / s 

 prameniště ,,Cikánka“ – II. a III. tlakové pásmo, vydatnost 6,5 l / s 

 

Geografické vymezení pramenišť – 

 

 Zájmové území všech tří pramenišť náleží Svitavské pahorkatině. Terén je 

mírně členitý až členitý. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 400 – 600 m n. m.. 

Předmětná prameniště se nacházejí ve výškách asi 520 - 600 m  n. m. 

 

Hydrologické poměry –  

 

 Území je odvodňováno Radiměřským potokem ( hydrologické pořadí 4-15-02-

006 ) náležející do povodí řeky Svitavy. 

 

Hydrogeologické poměry –  

 

 Vody dotující zájmové území náleží střednoturonskému kolektoru ( nižší část ) 

ústecké synklinály ( hydrogeologický rajon 423 ). Pro tuto strukturu jsou 
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charakteristická dobrá puklinová propustnost a vyšší zvodnění horninového prostředí, 

což z ní činí významný zdroj zásobování pitnou vodou. Rychlejší pohyb podzemních 

vod s sebou nese možnost šíření znečištění do větších vzdáleností.  

 

3.11.2.1. Prameniště Hájenka 

 

Prameniště „Hájenka“ se nachází západně nad horním koncem obce ve 

vzdálenosti cca 800 m od zástavby obce. 

 

Jedná se o soustavu zářezů a pramenních vývěrů, které jsou svedeny do 

hlavní sběrné jímky. Byly vybudovány v roce 1925. Sběrná jímka je čtyřkomorová 

betonová, částečně armovaná se vstupní komorou. Odtok z hlavní sběrné jímky leží 

ve výšce 590 m n. m. Voda z hlavní sběrné jímky je gravitačně svedena do VDJ 

Hájenka o objemu 40 m3 a dále pak pokračuje do 70 m3 VDJ – starý. Pitná voda 

z tohoto prameniště pokrývá I., II. a III. tlakové pásmo.  

 

Maximální vydatnost prameniště je 2,5 l / s. Průměrná, vodárensky využívaná 

vydatnost je 0,9 l / s.   

 

Prameniště „Hájenka“ zahrnuje dvě lokality jímaní pitné podzemní vody : 

 hluboký zářez z kameniny Ø 80mm, jehož celková délka je 220 m. Jímaná 

voda je svedena do hlavní sběrné jímky. Vydatnost kolísá dle srážkových 

poměrů, v historických provozních řádech je uváděna asi 0,95 l / s 

 dva zářezy u Myslivny ( z kameniny Ø 80mm o délkách 54 m a 62 m ) a 

Weissův pramen. Voda z pramenů je svedena do společné sběrné jímky. 

Odtud přichází do hlavní sběrné jímky. Vydatnost kolísá dle srážkových 

poměrů, v historických provozních řádech se uvádí vydatnost 1,25 l / s. 

 

3.11.2.2. Prameniště Kuliny – Höllengraben 

 

 Prameniště „ Kuliny“ je situováno jižně od obce ve vzdálenosti cca 1 000 m od 

zástavby obce ( přibližně proti VDJ 70 m3 ). Prameniště bylo vybudováno v roce 

1928.  
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Jedná se o dva zářezy kombinované se štolami, které byly po provedení prací 

zasypány. Celková délka štol před zasypáním byla 23 m, jejich další rozměry byly 1 x 

1,85 m. Délka vlastních zářezů činí u zářezu č. 1 - 5 m, u zářezu č. 2 - 4 m. Voda 

z obou zářezů je svedena do čtyřkomorové betonové, částečně armované sběrné 

jímky. Vstup je zajištěn poklopem 70 / 70 cm s větrací hlavicí. Odtok z hlavní sběrné 

jímky leží ve výšce 550,05 m n. m. Voda ze sběrné jímky je gravitačně svedena do 

VDJ – nový 420 m3. Pitná voda z tohoto prameniště pokrývá II. a III. tlakové pásmo. 

 

Vlastní propojení obou štol ( zářezů ) do čtyřkomorové sběrné jímky je 

provedeno kameninovým potrubím Ø 125 mm. Celková délka tohoto potrubí je asi 

205 m. Po zborcení části kameninového potrubí od štoly č. 2, byla v roce 1958 

provedena výměna tohoto potrubí v délce 40 m za potrubí LT Ø 125 mm. Přepad je 

sveden do odvodňovací šachtice 50 x 50 cm osazené na dně vstupní komory.  

 

Vydatnost obou štol byla měřena v r. 1939 a činí pro štolu č.1 3,7 l / s a štolu 

č.2 2,5 l / s. V současnosti je vydatnost z důvodu zanesení zářezů ve štolách nižší a 

uvádí se 3 l / s. Průměrná, vodárensky využívaná vydatnost je 0,9 l / s.   

 

3.11.2.3. Prameniště Cikánka 

 

 Prameniště Cikánka bylo vybudováno v roce 1977 a nachází se ve 2 / 3 obce 

vlevo od silnice vedoucí do Poličky. 

 

 Jedná se o štolu, která jímá pramen vyvěrající v patě silničního svahu asi 6 m 

pod korunou silnice. Vnitřních rozměru 65 / 140 cm. Tato štola je dlouhá 5 m, boční 

stěny jsou z mohutných opracovaných kamenů, strop je z kamenných desek. Štola je 

ukončena šachtou se vstupním komínem. Vnitřní rozměr šachty je 90 / 90 cm. Odběr 

vody je prováděn pomocí litinových trub Js 150 mm do akumulačního prostoru ČS ( 

23 m3 ). Odběrný koš je osazen na kótě 552,00 m n. m., délka potrubí je 24 m. Z této 

ČS je voda dodávána výtlačným potrubím do VDJ – nový ( 420 m3 ). Pitná voda 

z tohoto prameniště pokrývá II. a III. tlakové pásmo. 
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Maximální vydatnost prameniště je 6,5 l / s. Průměrná, vodárensky využívaná 

vydatnost je 2,5 l / s.   

 

3.11.3. Kvalitativní a kvantitativní souhrn zdrojů pitné vody 

 

Prameniště – 

lokalita ( zdroj ) 

Qmax 

( l / s ) 

Qp 

( l / s ) 

Povolený 

odběr 

( l / s ) 

Výroba za 

rok 2011 

( m3 / rok ) 

Průměr NO3 

za rok 2011 

( mg /l  ) 

Hájenka 2,5 0,9 2,5 42 004 19,7 

Kuliny 3 0,9 3 44 959 14,5 

Cikánka 6,5 2,5 6,5 11 587 22 

Tab.č.25 Nakládání s vodami a koncentrace NO3 u jednotlivých zdrojů 

 

Rozhodnutí o povolení odběru pitné vody je vydáno souhrnně na všechny tři 

zdroje a činí v kumulu 120 000 m3 / rok. 

 

Charakteristika jakosti podzemních vod 

 

Jakost vody jímané v předmětných zdrojích je obdobná. Vodu lze 

charakterizovat jako alkalickou, středně mineralizovanou, středně tvrdou. 

Převažujícími ionty jsou kationty vápníku. Vliv antropogenního znečištění ( např. 

zemědělské hospodaření ) není výrazný. Na základě dostupných údajů lze usuzovat, 

že koncentrace základních typotvorných iontů je poměrně stabilní, změny hodnot 

jsou jen mírné v mezích nejistoty vzorkování a analytického stanovení. Jakost jímané 

podzemní vody byla hodnocena z hlediska vyhlášky MZd. ČR č. 252 / 2004 Sb., 

kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody. Na základě vyhodnocení dostupných údajů o jakosti podzemní vody lze 

konstatovat, že většina stanovených ukazatelů vyhovuje trvale limitům pro pitnou 

vodu. V surové vodě jsou u mikrobiologických ukazatelů zaznamenávány 

příležitostně nadlimitní hodnoty. Požadovaná kvalita dodávané vody po stránce 

mikrobiologické je zabezpečována kontinuálním dávkováním chlornanu sodného. 

 

 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  309 
 

Technologie úpravy vody 

 

 Zdravotní zabezpečení voda jímaná v jednotlivých prameništích je realizováno 

kontinuálním dávkováním chlornanu sodného. Pro dezinfekci může být použito i 

Savo. Nárazová dezinfekce se provádí u sběrných jímek, potrubí, vodojemů apod. při 

jejich uvádění do provozu po opravách a při jejich čištění. Vzhledem k jakosti surové 

vody není nutná žádná jiná úprava vody. 

 

Voda ze zdrojů podzemní pitné vody dodávané pro obec Radiměř je 

dezinfikována chlornanem sodným, a to konkrétně na těchto místech : 

 v ČS Cikánka - dávkováno do výtlaku, dle chodu čerpadla v ČS. Dávkovač – 

Alldos M 205 

 VDJ nad ZŠ - dávkováno do akumulace, dle protečeného množství vody přes 

vodoměr. Dávkovač – Alldos M 205 

 VDJ Hájenka – ruční dávkování  

 

Rozbory surové vody 

 

Podle vyhlášky 428 / 2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274 / 2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( 

zákon o vodovodech a kanalizacích ) se stanoví rozsah kontroly kvality podzemní 

vody. 

 

Odběry surové vody pro laboratorní rozbory se provádí v těchto objektech : 

 zářezy Hájenka 

 zářezy Kuliny 

 štola Cikánka 

Zdroj Počet rozborů za rok 

Úplný monitorovací 

Hájenka, Kuliny 1 1 

Cikánka 1 2 

Tab.č.26 Četnost kvalitativních ukazatelů distribuované pitné vody ze zdrojů surové 

vody vodovodu Radiměř 
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počet zásob. 

obyvatel 

průměrná denní 

potřeba v m3 

 četnost odběrů ročně 

krácený úplný 

1075 215 4  2  

Tabč.27 Četnost ročních odběrů pitné vody na vodovodní síti 

 

Souhrn kvalitativních ukazatelů distribuované pitné vody – vodovodní síť 

Radiměř 

 

Ukazatel Jednotka Limit 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

mangan [ mg / l ] 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

dusičnany [ mg / l ] 50 18 17 17 17 18 17 

dusitany [ mg / l ] 0,5 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 

amonné ionty [ mg / l ] 0,5 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 

chloridy [ mg / l ] 100 6 6 6,5 6,5 7 6,5 

chlor volný [ mg / l ] 0,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

pH 
 

6,5 - 9,5 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 

sírany [ mg / l ] 250 37 34 33 34 33 34 

železo [ mg / l ] 0,2 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

CHSKMn [ mg / l ] 3 0,11 0,12 0,16 0,11 0,13 0,13 

vápník [ mg / l ] 40 - 80 70 70 65 70 75 75 

hořčík [ mg / l ] 20 - 30 2 2,2 2,3 2,5 2,3 2,4 

Ca + Mg ( celková 
tvrdost ) 

[ mmol / l ] 2,0 - 3,5 1,73 1,78 1,74 2,02 2,08 2,08 

Tab.č.28 Souhrn kvalitativních ukazatelů distribuované pitné vody – vodovodní 

Radiměř 

 

3.11.4. Akumulace vody a ČS 

 

 Vodovod Radiměř disponuje čtyřmi vodojemy a jednou čerpací stanicí : 

 vodojem Hájenka – 40 m3, I. tlakové pásmo 

 vodojem starý – 70 m3, II. tlakové pásmo 

 vodojem nový – 420 m3, II. tlakové pásmo 

 vodojem nad ZŠ – 70 m3, III. tlakové pásmo 

 ČS Cikánka – ČS se nachází v ochranném pásmu prameniště Cikánka 
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3.11.4.1. Vodojem Hájenka 

 

 Zemní vodojem je umístěn mezi prameništěm „Hájenka“ a začátkem obce u 

silnice Polička – Radiměř a byl postaven v roce 1928. Jedná se o atypický 

železobetonový vodojem kruhového průřezu s armaturní a vstupní komorou vnitřního 

rozměru 2,0 x 1,5 m. Komora vodojemu je průměru 5,0 m s jedním středovým 

sloupem čtvercového průřezu. Akumulace má objem 40 m3. Přítok do vodojemu je 

ovládán plovákem. Dno vodojemu se nachází ve výšce 575 m n. m., maximální 

hladina vody je ve výšce 578 m n. m. 

 

 Zásobní potrubí ze sběrné jímky prameniště Hájenka je do VDJ Hájenka 

vedeno litinovém potrubí DN 80. Zásobní gravitační potrubí z VDJ Hájenka do VDJ 

starý je vedeno v litinovém a ocelovém potrubí DN 100 a DN 80. Tento vodojem plní 

a ovládá I. tlakové pásmo a zásobuje pitnou vodou i II. a III. talkové pásmo. Je 

z kaskády VDJ vodárenského systému obce Radiměř položen nejvýše. 

 

Obr.č.95 VDJ Hájenka 40 m3 
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13.1.4.2. Vodojem Starý 

 

Zemní vodojem leží asi 900 m od začátku obce v těsné blízkosti nového VDJ. 

Tyto dva objekty stojí v oploceném ochranném pásmu. VDJ byl postaven v roce 1931 

a akumulační komory mají souhrnný objem 70 m3. Jedná se o atypický vodojem 

železobetonové konstrukce o dvou komorách kruhového průřezu s průměrem 4,5 m, 

s přidruženou vstupní a armaturní komorou. Přítok ocelovým potrubím DN 80 z VDJ 

Hájenka je rozdělen do obou komor. Odběrové potrubí je z obou komor přes koše 

spojeno v armaturní komoře a do sítě je voda vedena litinovým potrubím DN 100. 

Tato potrubí je v komunikaci pod vodojemem propojeno se zásobním potrubím 

z nového VDJ a následně pokračuje jako zásobní, gravitační potrubí PVC DN 150 do 

VDJ nad Základní školou. Přítok do vodojemu je ovládán plovákem. Konstrukce a 

složení komor a armaturní šachty je stavebně pojata stejně jako u vodojemu 

Hájenka. Dno vodojemu se nachází ve výšce 533,25 m n. m., maximální hladina 

vody je ve výšce 535,76 m n. m. Tento vodojem je umístěn na konci prvního 

tlakového pásma ( přerušovací vodojem ) a zásobuje vodou druhé a třetí tlakové 

pásmo  

Obr.č.96 VDJ Starý 70 m3 
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13.1.4.3. Vodojem Nový 

 

 Podzemní vodojem je umístěn v oploceném ochranném pásmu v těsné 

blízkosti starého VDJ ( 70 m3 ). Jedná se o osmiboký, monolitický, železobetonový 

vodojem s armaturní komorou o vnitřním rozměru 4,2 x 5,4 m, postavený v roce 

1987. Vodojem ovládá a zásobuje II. tlakové pásmo obce a plní vodojem 70 m3 - III. 

tlakového pásma nad ZŠ. Hladina vody je na stejné úrovni se starým vodojemem ( 

70 m3 ). Objem akumulační komory je 420 m3. V akumulaci jsou spuštěny plovoucí 

elektrody - hlídání maximální hladiny pro čerpání z ČS Cikánka. Dno vodojemu leží 

ve výšce 531, 51 m n. m. a maximální hladina vody je ve výšce 535, 76 m n. m. 

 

 Do nového VDJ je voda přiváděna zásobním, gravitačním LT a PVC potrubím 

DN 150 z prameniště Kuliny a výtlačným potrubím PVC DN 110 a 160 z ČS Cikánka. 

Zásobní potrubí ovládající a zásobující II. tlakové pásmo je z PVC DN 160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.97 VDJ Nový 420 m3 
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13.1.4.4. Vodojem Nad Základní školou 

 

Tento vodojem je konstrukčně naprosto identický se starým vodojemem ( 70 

m3 ). Je umístěn přibližně ve středu obce nad základní školou. Vodojem ovládá a 

zásobuje III. tlakové pásmo obce. Přítok do vodojemu je ovládán plovákem. Ve 

vstupním prostoru je osazen pulzní dávkovač chlornanu sodného ALLDOS M 205. 

Chlornan sodný je dávkován do akumulace dle průtoku vody přes vodoměr. 

Akumulační prostor tohoto vodojemu je 70 m3. Byl postaven v roce 1931. A je 

z kaskády vodojemů této obce nejníže položený. Dno vodojemu se nachází ve výšce 

478 m n. m. a maximální výška hladiny je 480 m n. m. 

 

Pitná voda do tohoto VDJ je přiváděna vodojemy I. a II. tlakového pásma. 

Zásobní přivaděč vstupuje do tohoto vodojemu z PVC potrubí DN 90 a DN 110. 

Zásobní potrubí z tohoto vodojemu, které zásobuje pitnou vodou III. talkové pásmo, 

je litinové DN 150.  

 

 

Obr.č.98 VDJ Nad Základní školou 70 m3 
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13.1.4.5. Čerpací stanice Cikánka 

 

 Čerpací stanice je provedena z cihelného zdiva tloušťky 37,5 cm, strop je 

ze železobetonových desek. Vnitřní rozměr akumulační nádrže a ČS je 3 x 3 m. 

Střecha je plochá, krytina plechová. Akumulační prostor je proveden ze železobetonu 

o objemu 23 m3 ( při hloubce vody 2,6 m ). Dno akumulační komory je na kótě 518,8 

m n. m. a kóta maximální hladiny pitné vody je 521,4 m n. m. Čerpací stanice byla 

postavena v roce 1977. ČS je postavena v blízkosti prameniště Cikánka a tyto 

vodárenská zařízení jsou oplocena a tvoří jedno ochranné pásmo. V ČS jsou 

osazena dvě horizontální čerpadla, z nichž jedno slouží jako rezervní. Čerpání vody 

je ovládáno povelem z nového vodojemu ( 420 m3 ) přes plovoucí elektrody v jeho 

akumulaci. Přeliv z akumulace a odpad ze štoly jsou svedeny do níže položeného 

rybníka. Na výtlaku z ČS Cikánka je osazen automatický pulzní chlorátor typu 

ALLDOS M 205 s plastovým zásobníkem na 60 l chlornanu sodného.  

 

 Zásobní řad do této ČS je přiváděn primárně z prameniště Cikánka, litinovým 

potrubím Js 150. V případě nepříznivé kvality odebíraných vzorků z prameniště 

Cikánka je možné přivést vodu do ČS z vodojemu Hájenka. Výtlačný řad z ČS 

Cikánka vede do starého VDJ ( 420 m3 ) PVC potrubím DN 110. Voda z této ČS se 

distribuuje do II. a III. tlakového pásma. 

 

Obr.č.99 ČS Cikánka 
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3.11.5. Vodovodní síť  

 

Ozn. řadu  profil délka v m materiál povrch rok 

1 

Přivaděč z prameniště 
Hájenka do VDJ 

Hájenka 80 350 LT Nezpevněný 1931 

2 
Prameniště – VDJ 

Hájenka 60 242 LT Nezpevněný 1931 

3  Zářez Hájenka 125 64 Kam Nezpevněný 1931 

4  Zářez Hájenka 125 291 Kam Nezpevněný 1931 

5  Zářez Hájenka 125 203 Kam Nezpevněný 1931 

6 
Zásobní řad z VDJ 

Hájenka 100 778 LT Nezpevněný 1931 

7  80 57,5 Ocel Nezpevněný 1931 

8  40 171 rPE Nezpevněný 1988 

9  40 140 Ocel Zpevněný 1931 

10  80 731 Ocel Nezpevněný 1931 

11  100 639 PVC Nezpevněný 1988 

12  80 42 LT Nezpevněný 1977 

13  50 80 PE Nezpevněný 2009 

14  100 193 LT Nezpevněný 1988 

15  100 121 PVC Nezpevněný 1988 

16  80 175 LT Nezpevněný 1931 

17  150 215 PVC Nezpevněný 1988 

18  80 273 PVC Nezpevněný 1988 

19  80 595 PVC Nezpevněný 1988 

20 
Zásobní řad z VDJ 

420 m
3
 150 1205 LT Nezpevněný 1988 

21  40 72 LT Nezpevněný 1931 

22  80 123 LT Nezpevněný 1931 

23  80 799 LT Nezpevněný 1931 

24  100 1176 PVC Nezpevněný 1988 

25  40 102 LT Nezpevněný 1931 

26  80 565 LT Nezpevněný 1931 

27  40 279 rPE Nezpevněný 1992 

28  80 100,5 LT Nezpevněný 1931 

29  100 260 LT Nezpevněný 1988 

30 
Přivaděč k VDJ nad 

ZŠ 150 
61,5 

PVC Nezpevněný 1988 

31 
Zásobní řad z VDJ 

nad ZŠ 100 
143 

PVC Nezpevněný 1988 

32 
Zásobní řad z VDJ 

nad ZŠ 150 
431 

LT Nezpevněný 1988 

33  80 422 LT Nezpevněný 1988 

34  60 150,5 LT Nezpevněný 1931 

35  80 1028 LT Zpevněný 1931 

36  60 282 LT Nezpevněný 1931 

37  80 129 LT Nezpevněný 1931 
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38  80 158,5 PVC Nezpevněný 1988 

39  100 106 PVC Nezpevněný 1988 

40  100 110 PVC Nezpevněný 1996 

41  60 172,5 LT Nezpevněný 1931 

42  63 88,45 rPE Nezpevněný 1988 

42A Sídliště ,,U hřiště“ 90 229 PVC Zpevněný 2008 

42B Sídliště ,,U hřiště“ 63 163 PVC Nezpevněný 2008 

43  40 132,5 rPE Nezpevněný 1992 

44  50 80,5 LT Nezpevněný 1931 

45  80 1708 LT Zpevněný 1931 

46  80 2408 LT Nezpevněný 1931 

47  80 188,5 PVC Nezpevněný 1996 

48  40 92 LT Nezpevněný 1931 

49  80 90 LT Nezpevněný 1931 

50  80 44,5 LT Nezpevněný 1931 

51  80 56 LT Nezpevněný 1931 

52  25 123 Ocel Zpevněný 1931 

53  100 1063 LT Nezpevněný 1986 

54  Zářezy Kuliny 125 96 Kam Nezpevněný 1925 

55 Zářezy Kuliny 125 129 Kam Zpevněný 1925 

56  100 1204 PVC Nezpevněný 1986 

57  80 88,5 PVC Nezpevněný 1998 

58 
Zásobní řad z VDJ 

420 m
3
 150 225 PVC Nezpevněný 1988 

Tab.č.29 Popis jednotlivých částí vodovodní sítě obce Radiměř 

 

 Vodovodní síť obce Radiměř byla budována od roku 1925. Největší stavební 

rozmach byl zaznamenán v roce 1931 a v roce 1988. Většina původní vodovodní sítě 

slouží dodnes svému účelu v nezměněné podobě. Jen nevýznamná část byla 

v nedávné minulosti měněna za nová potrubí. Síť je dlouhá 21,4 km. Většina potrubí 

je z litiny, dále pak z oceli, betonu, PVC a rPe. Průměr potrubí je od DN 40 do DN 

150. Přehledná a podrobná mapa vodárenské systému obce Radiměř je součástí 

příloh. 

 

3.11.6. Poruchy na vodovodní síti obce Radiměř 

 

 Jak už bylo výše uvedeno, vodovodní síť byla budována od roku 1925 a je 

z převážné většiny původní. Ačkoli původní vodovodní síť je vyrobena z kvalitní 

německé litiny, poruchy se, a to hlavně na konci tlakových pásem, objevují poměrně 

často. Nezřídka kdy se objeví i skrytá závada na novějším potrubí z PVC. 
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rok lom hrdlo VP armatura celkem 

2006 4 2 8 0 14 

2007 5 2 4 0 11 

2008 5 2 4 0 11 

2009 4 1 4 1 10 

2010 2 2 4 1 9 

2011 0 0 3 0 3 

Tab.č.30 Souhrn poruch na vodovodní síti v období 2006 – 2011 

 

 

Graf č. 7 Počet poruch za období 2006 – 2011 – vodovod Radiměř 

 

 V roce 2011 se mimo tří poruch na vodovodních přípojkách vyměnilo i 200 m 

vodovodního potrubí, na kterých bylo kumulativně rozeseto několik poruch, a dílčí 

opravy každé z nich by byly nerentabilní.  
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3.11.7. Hospodaření s vodou 

 

 Kapitola se zabývá množstvím vyrobené, fakturované vody a netechnickým 

únikům pitné vody z vodárenského systému od roku 2006 do roku 2011. 

 

 Vodovodní systém v obci Radiměř distribuuje pitnou vodou pro lidská obydlí, 

zemědělství, služby a drobné živnostníky. 

 

 Bohužel na hospodaření s vodou se negativně projevuje krajinný reliéf obce a 

jeho tři tlaková pásma. Tlaky v systému se pohybují povětšinou na horních 

hranických maximálního hydrostatického tlaku a v případě poruchy je zaznamenáno 

větší množství vyrobené vody, nežli v obcích s rovinatějším rázem krajiny a 

stabilnějšími tlakovými poměry. Za další negativum se dá označit absence 

dispečinku. Kontrola stavu vody ve vodojemech je hlášena pomocí GSM hlásiče, 

který oznamuje pouze maximální a minimální hladiny vody, resp. výpadek proudu. 

Další problém spočívá ve velkém množství starých, nezaslepených vodovodních 

přípojek. Je nutno si uvědomit, že počet obyvatel se za poslední století snížil o více 

než 1 500. Domy, ve kterých tito lidé žili, jsou srovnány se zemí a mnohé vodovodní 

přípojky k těmto nemovitostem nezaslepeny, či zaslepení protéká. 

 

 Jako pozitivum po ekonomické stránce, lze brát skutečnost, že dva ze tří 

zdrojů jsou ryze gravitačními a tím pádem do značné míry odpadá časté čerpání a 

spotřeba el. energie. 

Zdroj 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kuliny 29 666 28 401 31 049 40 188 41 440 44 954 

Hájenka 24 345 24 940 36 428 45 176 32 510 42 004 

Cikánka 43 378 28 574 31 780 22 773 18 109 11 587 

Celkem 97 389 81 915 99 257 108 137 92 059 98 545 

Tab.č.31 Výroba surové vody z jednotlivých zdrojů vodovodu Radiměř v období 2006 

- 2011 
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Graf č.8 Množství vyrobené vody u jednotlivých zdrojů vodovodu Radiměř v období 

2006 - 2011  

 

Rok Výroba 
( m3 ) 

Fakturace 
( m3 ) 

Ztráty 
( m3 ) 

Vl. 
spotř. 
( m3 ) 

JÚ ( tis.m3 / 
km / rok ) 

Ztráty 
celkem 

( % ) 

Ztráty 
v síti ( % ) 

 

2006 97.389 68.407 28.982 600 2,3 29,76% 29,14% 

2007 81.915 69.774 12.141 1.200 1,0 14,82% 13,36% 

2008 99.257 71.843 27.414 1.050 2,2 27,62% 26,56% 

2009 108.137 57.282 50.855 650 4,0 47,03% 46,43% 

2010 92.059 60.448 31.611 480 2,5 34,34% 33,82% 

2011 98.545 59.677 38.868 1.780 3,1 39,44% 37,64% 

Tab.č.32 Souhrn vyrobené vody, fakturace, JÚ a ztrát za období 2006 – 2011 
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Graf č.9 Souhrn vyrobené surové vody, fakturace a ztrát za období 2006 – 2011 

 

 

Graf č.10 Jednotkový únik ( tis.m3 / km / rok ) pitné vody z vodovodního potrubí 
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Graf č.11 Ztráty pitné vody ve vodovodní síti v období 2006 – 2011 

 

 

Graf.č.12 Vývoj fakturačních m3 za období 2006 – 2011 
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 Dramatický vliv na vykazované množství netechnicky uniklé pitné vody 

z vodovodního systému, znamenal rok 2008. Kdy provozovatel infrastrukturního 

majetku obce Radiměř, propojil přivádějící gravitační řad z prameniště Kuliny přímo 

do nového VDJ ( 420 m3 ). Před rokem 2008 byl gravitační zásobní řad z tohoto 

prameniště propojen s rozvodnou vodárenskou sítí v obci a jen přebytek 

nespotřebovaného množství pitné vody, v době poklesnutí odběrných špiček, šel do 

nového VDJ ( 420 m3 ). Provedení tohoto technologického zákroku znamenalo 

narovnání doposud zkreslených údajů  vyrobené surové vody a vznikl tak ucelený 

obraz o kvalitě vodárenské soustavy. 

 

 Výrazný pokles ( cca o 15 000 m3 ) v množství vyfakturované pitné vodě 

nastal v roce 2009. Tento úbytek byl způsoben omezení produkce Zemědělského 

družstva Radiměř a úplným uzavřením mlékárny a výrobny mléčných výrobků. 

 

 Mezi největší odběratele pitné vody v obci se řadí zemědělské družstvo a 

základní a mateřská škola. 

 

3.11.8. Nejbližší realizované investiční pilíře 

 

 V obci Radiměř se od roku 2012 uskuteční výstavba obecní stokové sítě a 

výměna vodovodního řadu od VDJ Hájenka ( 40 m3 ) po starý VDJ ( 70 m3 ) 

s přepojením vodovodních přípojek. 

 

Stavba stokové sítě Radiměř 

 

Jedná se o výstavbu nové tlakové a gravitační splaškové kanalizace a o 

výstavbu nového výtlačného splaškového řadu, který bude přes kanalizační síť 

Hradce nad Svitavou napojen na ČOV Svitavy. Veškeré odpadní vody z obce 

Radiměř budou odváděny na centrální ČS v dolní části obce, odkud budou čerpány 

výtlačným řadem na ČOV Svitavy. Celková délka navržené kanalizace činí 19 465 m. 

V obci doposud není vybudovaný žádný kanalizační systém na odvod odpadních 

vod. V současné době jsou odpadní vody od obyvatel akumulovány převážně v 

bezodtokých jímkách na vyvážení nebo septicích s odtoky mnohdy vyústěnými do 
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stávajících příkopů odvádějících dešťové vody nebo přímo do vodotečí. Částečně 

jsou odpadní vody likvidovány v několika domovních čistírnách. Stávající dešťové 

odvodnění odvádí dešťové vody přímo do toku, povětšinou i se značným podílem 

vod splaškových. Tím dochází ke znečišťování povrchových vodotečí i ke 

znečišťování podzemních vod. Tyto skutečnosti nijak nepřispívají ke kvalitě životního 

prostředí v obci. Realizací stavby by mělo dojít ke zlepšení životního prostředí v 

lokalitě, což by mělo vliv i na zlepšení čistoty povrchových i podzemních vod ( 

především snížení obsahu sloučenin dusíku a ostatních biogenních prvků ). Výstavba 

kanalizace v obci je důležitým předpokladem pro další výstavbu a rozvoj obce. 

Plánovaný počátek zahájení stavby je duben 2012, konec pak do 24. měsíců od data 

zahájení prací. 

 

Systém je tvořena jako gravitačně - tlaková splašková kanalizace se dvěma 

velkými čerpacími stanicemi. První čerpací stanice je na gravitační části kanalizace a 

nachází se na dolním konci obce. Z této ČS se čerpá odpadní voda výtlačným 

potrubím na ČOV Svitavy. Druhá ČS je navržena jako přečerpávací kanalizační 

výtlak ( 110 m ) pro odvod splaškových vod z lokality ,, U Hřiště“ a bude umístěna u 

č.p. 105. Gravitační část tvoří 15 448 m z celkové délky díla a tlaková kanalizace 

4 017 m.  Gravitační část je navrhnuta v PP potrubí Ultra Rib 2 o dimenzích DN 300 

a DN 250. Tlaková část kanalizace je navržena v PE potrubí o profilech od DN 50 do 

DN 125. Na tlakové části kanalizace bude osazeno celkem 72 ks domovních 

čerpacích stanic pro 72 nemovitostí, do kterých budou natékat splašky z gravitační 

části kanalizační přípojky a posléze bude odpadní voda čerpána, čerpadly 

zabudovanými v každé z domovních čerpacích stanic, výtlačným potrubím do 

systému. Gravitačních kanalizačních přípojek, napojených na gravitační část stokové 

sítě, je navrženo 408 ks. 

 

Výměna vodovodního řadu  

 

 Tato investiční akce řeší výměnu původního litinového a ocelového 

vodovodního řadu z roku 1931 od VDJ Hájenka ( 40 m3 ) po VDJ starý ( 70 m3 ), 

včetně propojení ČS Cikánka. Stávající rozvody pitné vody jsou od DN 65 po DN 100 

a budou měněny převážně za PVC potrubí DN 110 a DN 90. Výměna je navržena 

z důvodu stáří původního vodovodního řadu, výskytu častých poruch a úniků vody 
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z nezaslepených vodovodních přípojek. Délka měněného vodovodu je 1 682 m. 

Stávající vodovod bude odstaven z provozu a veškeré vodovodní přípojky přepojeny. 

Doba výstavby je 6 měsíců. Datum výstavby je předběžně určeno na druhou polovinu 

roku 2012.   

 

3.11.9. Provedené investiční akce na vodovodu Radiměř od roku 

2007 do roku 2011 

 

Rok realizace popis 

2007 
Generální technologická rekonstrukce armaturní šachty ve vodojemu nad 

Základní školou 

  

Osazení 3 ks sekčních šoupat na propoji mezi jednotlivými, souběžně 
vedoucími vodovodními řady na hlavní a vedlejší komunikaci. 1 ks šoupěte 

DN 80 byl umístěn u č.p. 194 a 2 ks šoupat DN 80 a DN 150 u č.p.197  

2008 
Generální technologická rekonstrukce armaturní šachty ve starém VDJ ( 70 

m3 ) 

  

Zrušení křížového propojení na přiváděcím zásobním řadu z prameniště 
Kuliny do nového VDJ. Tímto krokem byl docílený přímý nátok z 

prameniště do VDJ, bez rozptýlení pitné vody z prameniště do rozvodné 
sítě vodovodního systému 

  
Realizován výřez na hlavním vodovodním řadu a přepojení  vodovodních 
rozvodů pro zástavbu ,,U hřiště". Osazena 2 ks sekčních šoupat DN 80 

  
Stavba 229 m vodovodního řadu PVC DN 90 a 163 m pro lokalitu nových 

RD ,,U hřiště" a napojení 10 ks vodovodních přípojek  

  
Výměna 2 ks sekčních šoupat na ocelovém vodovodním potrubí DN 80 u 

č.p. 343 

2009 
Výměna 32 m kameninového potrubí ze zářezů Kuliny do sběrné jímky za 

PVC potrubí 

  
Výměna 80 m vodovodního řadu rPE DN 63 u č.p.343 za stejnou dimenzi i 

materiál, z důvodu častých poruch na tomto řadu. 

  
Výměna 2 ks sekčních šoupat DN 100 na propoji ze zásobního řadu od 

VDJ Hájenka k ČS Cikánka. 

2010 
Osazení 2 ks sekčních šoupat na odbočení ze zásobního řadu z VDJ 

Hájenka směrem k sjezdovce na LT DN 80 

  
Osazení 1 ks sekčního šoupěte v příjezdové cestě k novému VDJ na LT 

DN 150 

  

Osazení 3 ks sekčních šoupat na propoji mezi jednotlivými, souběžně 
vedoucími vodovodními řady LT DN 80 na hlavní a vedlejší komunikaci. 1 
ks šoupěte DN 80 byl umístěn u č.p. 13, 1 ks šoupěte DN 80 u č.p. 27 a 

1ks DN 80 u č.p.14 
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2011 

Výměna 80 m ze 160 m původního pozinkového vodovodního řadu DN 40, 
za rPe stejné světlosti lokalitě u sjezdovky. Výměna provedena z důvodu 

častých poruch na tomto řadu. Osazení nadzemního hydrantu tamtéž. 

  

Výměna 120 m vodovodního přivaděče k RS VZ Kuřim technologií relining, 
kdy do původního vodovodního potrubí vstupuje potrubí nové o nižší 

dimenzi. V tomto případě se jednalo o rPE DN 50. 

Tab.č.33 Realizované investiční akce na vodovodu Radiměř v letech 2007 - 2011 

 

3.11.10. Souhrn poznatků o provozování vodovodu Radiměř 

 

 Vodovodní systém v obci Radiměř je rozčleněn do III. tlakových pásem na 

relativně nevelkém území, což poměrně výrazně ovlivňuje tlakové poměry v síti a tím 

pádem, při výskytu poruchy či poruch, nehospodárně uniká ze sítě větší objem vody, 

než li v místech, kde tlak je ustálenější a nedosahuje hodnot u hranice maximální 

povolené úrovně hydrostatického přetlaku, což je 0,6 – 0,7 MPa. Tato skutečnost 

samozřejmě dopadá negativně na poměr fakturačních m3 k množství vyrobené 

surové vody. 

 

 Technický stav vodovodu je také problematický z důvodu vysokého stáří 

rozvodných řadů, které vykazují již známky dožívání materiálu, z něhož jsou 

vyhotoveny. Při opravách poruch má vodovod sklon k vytváření následných 

řetězících se úniků v bezprostředním okolí po odstraněné poruše. Takto je zasažen 

hlavně vodovodní řad od VDJ Hájenka k VDJ Starý, a to konkrétně ve druhé půli 

tohoto úseku. Velmi negativně se projevuje vliv nezaslepených starých vodovodních 

přípojek. Dohledání takových úniků je problematické, neboť domy, které tyto přípojky 

napájely, jsou již srovnané ze zemí a jejich identifikace je nesnadná. I tak se tomuto 

dohledávání věnuje velká pozornost a úsilí. 

 

 K zefektivnění provozování a omezení ekonomických výdajů, by jistě přispělo i 

vybudování vodárenského dispečinku. Tím pádem by byl stav vodovodu pod 

neustálým dohledem a nenastávala by prodleva mezi vznikem poruchy, jejím 

dohledáním a opravou. Je nutné poukázat i na skutečnost, že provozovatel vychází 

z původních, historických map vedení vodovodního potrubí a s jen chabým a 

nepřesným zákresem dobudovaných úseků, hlavně u vodovodních řadů z 80 let.  
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 Sjednocení přítoku do VDJ Nový z prameniště Hájenka, bez odbočení do 

spotřebiště, které se provedlo v roce 2008, ukázalo skutečný stav systému, bez 

jakéhokoliv zkreslování a obec, jež je majitelem vodovodní sítě a zařízení, 

v součinnosti s provozovatelem, začala podnikat postupné kroky k zrenovování sítě. 

V roce 2010 byla vypracována studie, která si dávala za cíl popsat a zprůhlednit 

technickou kvalitu sítě a zmapovat nejproblematičtější úseky. Obec Radiměř se 

rozhodla pro kompletní výměnu vodovodního řadu od VDJ Hájenka po VDJ Starý. 

Vyčlenila finanční prostředky na dohledávání poruch a průzkumnou činnost, při 

budování kanalizační řadů, které povedou v souběhu s vodovodem. 

 

 Na závěr lze konstatovat, že jen velké úsilí a profesní zdatnost provozních 

montérů, kteří se o tento vodovod starají, z něj doposud činí relativně dobře fungující 

organismus. Ovšem je nutné si uvědomit, že razantnější investice jsou zcela jistě 

nevyhnutelné a pokud k nim nedojde, je jen otázkou času, kdy dojde ke kolapsu 

celého systému a ohrožení dodávky pitné vody obyvatelům obce. 
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3.12. Vodovod Hradec nad Svitavou 

 

Obec Hradec nad Svitavou leží jižně od města Svitav a s městem Svitavy 

přímo sousedí. Do roku 1994 to byla jeho příměstská část. Obcí prochází silnice III. 

třídy z Hradce nad Svitavou do Poličky, která plní funkci hlavní komunikace v obci. 

Na pravém břehu řeky Svitavy, podél celé obce, se line komunikace místní. 1 642 

obyvatel je v obci Hradec nad Svitavou zásobeno pitnou vodou. Délka vodovodní sítě 

je 19,2 km. Vodovodní řad i VDJ se začali budovat v roce 1913 a většina používané 

vodovodní sítě je původní. Jižní částí obce probíhá hranice ochranného pásma 

zdrojů vody pro město Brno. 

 

V současnosti probíhá výměna části rozvodné sítě přibližně od hranic 

s městem Svitavy po obecní úřad. Jedná se o výměnu jedné půle z celkové délky 

vodovodního řadu v obci. Výměna druhé půle, od obecního úřadu směrem na 

Radiměř a Banín je ve stavu projednávání a získávání potřebných finančních 

prostředků. Souběžně se stavbou vodovodu v obci, probíhá výstavba tlakové 

splaškové kanalizace s napojením na ČOV Svitavy, která leží v katastru Hradce nad 

Svitavou. 

3.12.1. Popis vodovodu 

 

Vodovod Hradec nad Svitavou je zásoben z vrtu V – 2. Voda z něj je čerpána 

do vodojemu 400 m3. Vše se nachází v jednom oploceném ochranném pásmu. Z 

vodojemu je voda gravitačně dopravována do sítě dvěma samostatnými 

zásobovacími řady DN 150 a DN 125. Zásobovací řad DN 150 zásobuje část obce 

mezi hranicí města Svitav a OÚ. Zásobovací řad DN 125 pak část obce od OÚ až po 

konec obce směrem na obce Banín a Radiměř.   

 

V případě nedostatku vody lze do systému pustit vodu ze Skupinového 

vodovodu Svitavy, a to přes armaturní šachty, které jsou umístěny v hlavní, 

respektive zadní, cestě u hranic s městem Svitavy.  

 

V dolní části obce je osazena ATS ( bez akumulace ), která ve výše 

položených domech zajišťuje potřebný tlak. Jinak je obec položena v jednom 
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tlakovém pásmu. Vodovodní síť je převážně zokruhovaná, provedena z litiny, oceli, 

PVC a PE. Ovšem drtivá většina řadu je litinová z roku 1913. 

 

Vodovod Hradec nad Svitavou zásobuje pitnou vodou obyvatelstvo, 

zemědělské objekty a ostatní odběratele ( OÚ, prodejny potravin, ZŠ, MŠ a drobné 

živnostníky ).  

 

Největším problémem vodovodního systému, bylo donedávna jeho stáří a 

výskyt častých poruch a také neúplné a nepřesné mapové podklady vodovodního 

vedení. Po výměně řadu a jeho geodetickém zaměření, se jim jednoznačně stává 

vysoká, ve většině případů měření, nadlimitní koncentrace dusičnanů ve zdroji 

surové vody a následně v celé síti. Voda je odebírána ze stejné střednoturonské 

zvodně jakou disponují ve Svitavách, kde tento problém vyřešili vybudováním nových 

vrtů. 

 

3.12.2. Zdroj pitné vody 

 

 Surovou pitnou vodu do vodovodních řadů obce Hradec nad Svitavou dodává 

pouze vrt V – 2, který leží cca 30 m od VDJ v oploceném ochranném pásmu. 

 

Geografické vymezení území 

 

 Jímací vrt V-2 je situován 1200 m od východního okraje obce Hradec nad 

Svitavou. Zájmová oblast leží ve východní části třebovsko - svitavské brázdy, poblíž 

její hranice s Hřebečským hřbetem. Dle nejnovějšího členění jde o okrsek Ústecká 

brázda. Reliéf terénu je plochý, existují zde zahloubená koryta s občasnými vodními 

toky, která vytvářejí erozní údolí. Průměrná nadmořská výška je 450 m, směrem 

k západu poklesává až na 400 m.  
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Hydrologické poměry 

 

Území náleží do povodí Svitavy, číslo hydrologického pořadí 4 – 15 - 02. 

Vlastní území je odvodňováno řekou Svitavou a jeho levostrannými, bezejmennými 

přítoky. 

 

Geologické poměry  

 

Zdroj se nachází v jižní části orlicko – žďárské faciální oblasti křídy, která se 

vyznačuje písčitým vývojem sedimentů především ve vyšších polohách spodního a 

středního turonu. Osa křídové pánve probíhá směrem S – J tzv. svitavskou 

synklinálou. Území je situováno ve východním křídle synklinály. Stratigraficky 

náležejí svrchnokřídové sedimenty v širším okolí zájmové lokality cenomanu ( jíly, 

pískovce, lupky ) až střednímu turonu ( slínovce, pískovce ), podloží křídových vrstev 

tvoří krystalinika. 

 

Hydrogeologické poměry 

 

 Zájmová oblast náleží rajonu 423 Ústecká synklinála – jižní část, které zde 

představuje oblast nejsoustředěnějšího proudu podzemní vody. Podzemní vody zde 

generelně proudí od severu k jihu, v zájmové oblasti od severovýchodu k jihozápadu. 

Vrt jímá střednoturonskou zvodeň. 

 

3.12.2.1. Vrt V – 2 

 

 Vrt se nachází 25 – 30 m jižně od silnice Hradec n. Sv. – Sklené – Pohledy. 

Jeho hloubka je 93 m a jímá střednoturonskou zvodeň. Hladina je ustálena v hloubce 

45,3 m. Ponorné čerpadlo je umístěno v hloubce 78 m. Vydatnost vrtu je 5 – 6 l / s. 

Průměrná, vodárensky využitelná kapacita je 3,5 l / s. Nad vrtem je vybudována 

železobetonová čerpací šachta půdorysného rozměru 280 x 180 x 165 cm. Přes 

zpětnou klapku je voda potrubím LT Js 125 mm tlačena do akumulace vodojemu. 

Výtlak od ponorného čerpadla je veden do akumulace v délce 117 m.  
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Prameniště – 

lokalita ( zdroj ) 

Qmax 

( l / s ) 

Qp 

( l / s ) 

Povolený 

odběr 

( l / s ) 

Výroba 

surové 

vody za rok 

2011 

( m3 / rok ) 

Průměr NO3 

za rok 2011 

( mg / l  ) 

Vrt V - 2 6 3,5 5 81 843 52 

Tab.34 Nakládání s vodami – vodovod Hradec nad Svitavou 

 

 Na odběr pitné vody ze zdroje, udělila Hygienická stanice Pardubického kraje 

výjimku, a to pod podmínkou, realizace opatření, které by zabraňovalo jímání surové 

vody s nadlimitními koncentracemi dusičnanů.  

 

Rozhodnutí o povolení odběru pitné vody činí 150 000 m3 / rok. 

 

3.12.3. Kvalitativní a kvantitativní posouzení zdroje pitné vody pro 

zásobování obce Hradec nad Svitavou 

 

 Kvalita vody je ovlivněna především způsobem hospodaření na pozemcích 

v blízkosti vodních zdrojů, na údržbě jímacího území a jímacího zařízení.  

 

Charakteristika jakosti odebíraných podzemních vod 

 

 Voda vykazuje slabě alkalickou reakci ( pH kolem 7,6 ), je na rozhraní střední 

a zvýšené mineralizace ( měrná vodivost kolem 55 mS / m, rozpuštěné látky 

průměrně 400 mg / l), tvrdá ( Ca + Mg kolem 2,9 mmol / l ). Koncentrace dusičnanů 

kolísají, v letech 2007 - 2011 byly zaznamenány koncentrace od 43 do 56 mg / l. 

Obsah vápníku je průměrně 112 mg / l, obsah hořčíku v surové vodě kolísá 

v rozmezí < 2 až 6,5 mg / l. Koncentrace síranů je v průměru 55 mg / l, chloridů 15 

mg / l. 

 

 Vývoj chemismu odebírané podzemní vody je převážně stabilní. Výraznější 

změny jsou patrné jen u koncentrace dusičnanů. 
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Jakost vody z hlediska limitů pro pitnou vodu 

 

Jakost jímané podzemní vody byla hodnocena z hlediska vyhlášky MZd ČR č. 

252 / 2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody. Na základě vyhodnocení aktuálních i archivních údajů o 

jakosti podzemní vody lze konstatovat, že stanovované ukazatele vyhovují trvale 

limitům pro pitnou vodu. Zvýšené koncentrace jsou od roku 2007 indikovány u 

ukazatele dusičnany. V roce 2010 nebyly ve vzorcích surové vody ani ve vzorcích 

vody odebíraných na vodovodní síti naměřeny nadlimitní koncentrace. V roce 2011 

byly nadlimitní koncentrace dusičnanů zaznamenány v převážné většině odebíraných 

vzorků.   

 

Posouzení kvalitativního ohrožení 

 

 Ke znečištění zvodně může dojít prostřednictvím vsaku znečištěných 

atmosférických srážek v ploše aktivní infiltrace. Nelze vyloučit ani vliv umělý, tj. 

pronikání znečištění prostřednictvím nezajištěných objektů, např. při odtoku 

přívalových vod či povodní. V případě, že by došlo k průniku kontaminujících látek, 

bylo by znečištění zdroje závislé na množství kontaminující látky, na velikosti sorpce 

a na degradačních procesech. Některé kontaminanty by se hromadily u báze ( 

nepolární extrahovatelné látky – benzín, ropa ), další by byly rozptýleny v celém 

profilu ( dusičnany ). Kontaminace zvodně by znamenala vyřazení zdroje ze systému 

zásobování pitnou vodou. Případnou ekologickou zátěž by bylo nutné sanací 

následně odstranit. Sanovat by bylo třeba jak podzemní vodu, tak kolektor – nelze 

vyloučit ani výstavbu nového zdroje. 

 

Posouzení kvantitativního ohrožení 

 

 Hydrologické povodí zdroje podzemní vody je dostatečně velké pro 

doplňování odčerpaných zásob podzemních vod. Z dostupných podkladů vyplývá, že 

zdroj není vodárensky přetěžován, jeho vydatnost je setrvalá a stabilní. 

 

Technologie úpravy surové vody 
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Vzhledem k jakosti surové vody není nutná žádná úprava vody, realizováno je 

pouze zdravotní zabezpečení jímané vody. Zdravotní zabezpečení jímané vody je 

realizováno kontinuálním dávkováním dezinfekčního činidla ( chlornan sodný nebo 

Savo ). Nárazová dezinfekce se provádí u zdroje, potrubí, vodojemu apod. při jejich 

uvádění do provozu po opravách a při jejich čištění. 

 

 Voda ze zdroje je dezinfikována na vodojemu v armaturní komoře 

dezinfekčním činidlem ( chlornan sodný ) do výtlaku v závislosti na chodu čerpadla. 

Dávkovačem je dávkovací čerpadlo ALLDOS M 205. 

 

Četnost a rozsah kontroly kvality ve zdroji podzemní vody 

 

Zdroj Počet rozborů za rok 

úplný monitorovací 

Vrt V-2 1 4 

Tab.č.35 Četnost rozborů pitné vody ve zdroji 

 

 Odběr surové vody se provádí na výtlačném potrubí v armaturní šachtě u vrtu.  

 

Četnost a rozsah kontroly kvality na vodovodní síti 

 

Počet obyvatel 

zásobované oblasti  

Objem vody rozváděné 

či produkované v zás. 

oblasti v m3 / den 

 četnost odběrů ročně 

krácený úplný 

1642 327 4 2 

Tab.č.36 Četnost a rozsah rozborů pitné vody na síti 
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Souhrn kvalitativních ukazatelů distribuované pitné vody – vrt  V – 2 

 

Ukazatel Jednotka Limit 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

mangan [ mg / l ] 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

dusičnany [ mg / l ] 50 52 48 48 52 50 45 

dusitany [ mg / l ] 0,5 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 

amonné ionty [ mg / l ] 0,5 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 

chloridy [ mg / l ] 100 14,1 13,7 14,4 15,1 16,2 14,9 

chlor volný [ mg / l ] 0,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

pH 
 

6,5 - 9,5 7,6 7,4 7,4 7,5 7,6 7,6 

sírany [ mg / l ] 250 56 57 58 54 58 57 

železo [ mg / l ] 0,2 0,08 0,07 < 0,05 0,13 0,19 0,11 

CHSKMn [ mg / l ] 3 0,17 0,12 0,10 0,10 0,13 0,12 

vápník [ mg / l ] 40 - 80 112 113 112 108 113 114 

hořčík [ mg / l ] 20 - 30 2,4 3,8 3,4 3,5 3,2 2,3 

Ca + Mg ( celková 
tvrdost ) 

[ mmol / l ] 2,0 - 3,5 2,91 2,89 2,92 2,89 2,93 2,97 

Tab.č.37 Souhrn kvalitativních ukazatelů distribuované pitné vody ze zdroje 

 

3.12.4. Akumulace vody a ATS  

 

Vodojem 

 

 Vodojem má akumulační objem 400 m3. Byl postavený v roce 1913. Stavební 

rekonstrukce byla provedena v roce 2011. Jedná se o zemní, železobetonový 

vodojem, obdélníkového půdorysu o vnitřních rozměrech 18,6 x 11,2m se 

skořepinovým stropem. Vstupní objekt vodojemu je vyzděn z plných cihel tloušťky 50 

cm. Suterén objektu je přístupný přes poklop v podlaze 80 / 80 cm po ocelovém 

žebříku.  Maximální hladina vody ve vodojemu je ve výšce 460,10 m n. m., 

nadmořská výška dna vodojemu je 457,7 m.  

 

 Výtlačný řad z čerpací šachty je litinový, Js 125 mm. Je veden do vodojemu 

v délce asi 30 m s výtokem na hladinu vody. Zásobní gravitační řad byl původně 

litinový DN 125 a 150. Od konce roku 2011 PE DN 150 a DN 125 

Vodojem je oplocen současně s vrtem v rozsahu OP I. stupně o rozměrech 84 

x 64 x 88 x 63m. Ke vstupu na pozemek je vybudována vstupní branka a brána pro 
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vjezd mechanizace provozovatele. Nachází se 1 200 m od obce východním směrem, 

u silnice Hradec nad Svitavou Sklené. 

 

Obr.č.100 Čelní pohled a řez VDJ Hradec nad Svitavou ( historický nákres z roku 

1913 ) 

ATS 

 

Čerpací stanice slouží ke zvýšení tlakových poměrů v dolní části obce ( výše 

položená zástavba ). Jedná se o plastovou šachtu kruhového půdorysu o vnitřním 

průměru 2,0 m a hloubky 2,5 m. Byla vybudována v roce 2000.  
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Na betonovém základu 70 / 70 / 25 cm je osazeno vertikální čerpadlo 

HYDROVAR - LOWARA typ VDH 1.7 / 3 - 2 ( 50 Hz, 1,1 kW, 2.900 ot. / min., H = 10 

– 70 m, Q = 7 m3 / hod.), s motorem SV 407 F 11 T ( 8 m3, 18 m, 1,1 kW, 2.900 ot. / 

min). U čerpadla je přiřazena řídící jednotka – frekvenční měnič ITT Indistries 

s motorem LM 80 B 14 / 311 ( 50 Hz, 1,1 kW, 2.900 ot. / min. ), tlakový spínač RV-

99. Tlaková nádoba Maxivarem LS 100 s nádobou objemu 100 l, max. provozním 

přetlakem 1 Mpa,. Tlaková nádoba je uložena na betonovém základu 60 / 60 / 25cm. 

 

ATS je napojena na stávající litinový vodovodní řad Js 80 mm u silnice 

směrem na obec Banín, přípojkou z rPE DN 40 - 65 m, výtlak je rovněž rPE DN 40 a 

napojuje se na vodovodní řad LT Js 100mm pro výše položenou zástavbu. Vstupní 

tlak vody k čerpadlu je 0,20 Mpa, výstupní 0,65 Mpa. 

 

13.12.5. Vodovodní síť 

 

Majoritní část vodovodní sítě v obci Hradec nad Svitavou byla do roku 2011 

původní, vystavěná z roku 1913. Jen dodatečné zásobení pitnou vodou nové 

výstavby je z vodovodních řadů mladšího data. Všechny vodovodní řady z roku 1913 

jsou litinové, případně ocelové. Dodatečně, do roku 2011, vybudované, jsou pak z 

PVC a rPe. Profily původních vodovodních řadů jsou provedeny v dimenzích DN 40 

až DN 150 mm. V roce 2011 se začala, za přispění získání dotace z Ministerstva 

zemědělství, výměna vodovodních rozvodů od vodojemu směrem na sever, k městu 

Svitavy. Jedná se zhruba o výměnu poloviny, 19,2 km dlouhé, vodovodní sítě. Nový 

vodovodní řád je z PE v profilech od DN 50 do DN 150. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  337 
 

Ozn. řadu profil délka materiál povrch rok 

1 100 237 LT nezpevněný 1913 

2 80 48 LT zpevněný 1913 

3 100 665 LT zpevněný 1973 

4 100 264 LT zpevněný 1973 

5 100 259 ocel nezpevněný 1971 

6 100 198 LT zpevněný 1973 

7 80 87 LT nezpevněný 1913 

8 80 1414 LT nezpevněný 1913 

9 100 272 LT zpevněný 1979 

10 150 557 LT zpevněný 1913 

11 50 319 LT zpevněný 1913 

12 80 145 LT zpevněný 1913 

13 150 1965 LT zpevněný 1913 

14 80 65 LT nezpevněný 1913 

15 110 270 PVC zpevněný 2001 

16 80 39 LT nezpevněný 1913 

17 150 402 LT zpevněný 1913 

18 63 106 PE nezpevněný 1982 

19 90 143 PVC nezpevněný 1988 

20 63 98 PE nezpevněný 1989 

21 100 42 LT nezpevněný 1978 

22 63 106 PE nezpevněný 2005 

23 90 44 PVC zpevněný 2005 

24 150 1217 LT zpevněný 1953 

25 125 1217 LT zpevněný 1953 

26 100 148 LT zpevněný 1913 

27 63 106 PE zpevněný 1991 

28 100 1126 LT zpevněný 1913 

29 80 178 LT nezpevněný 1913 

30 100 159 LT nezpevněný 1913 

31 80 409 LT nezpevněný 1913 

32 80 150 LT nezpevněný 1913 

33 32 100 ocel zpevněný 1913 

34 80 1032 LT zpevněný 1913 

35 80 138 LT nezpevněný 1913 

36 80 1055 LT zpevněný 1913 

37 100 1203 LT nezpevněný 1913 

38 50 59 PE zpevněný 2001 

39 40 230 LT nezpevněný 1913 

40 63 138 lPE nezpevněný 1989 

41 100 2067 LT zpevněný 1913 

42 80 331 LT zpevněný 1913 

43 110 12 PE nezpevněný 2006 
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44 80 350 LT nezpevněný 1913 

45 63 38 PE nezpevněný 2005 

Tab.č.38 Popis jednotlivých úseků vodovodní sítě používané do roku 2011 

 

Součástí vodovodní sítě jsou i dvě vodoměrné předávací šachty ( jedna 

původní – umístěná na hlavní cestě, druhá vybudovaná pří výměně vodovodního 

řadu v zimě 2012 – osazena na zadní cestě ). Vodoměry umístěné v těchto šachtách 

slouží pro měření vody předané ze skupinového vodovodu Svitavy do hradeckého 

systému. Obec Hradec nad Svitavou je součástí skupinového vodovodu Svitavy, 

ovšem není jeho členem. 

 armaturní šachta na propoji v hlavní cestě - železobetonová monolitická 

šachta s dešťujistým poklopem 600 x 600 mm ( litinovým ). Šachta je součástí 

rozvodné sítě SV Svitavy. Šachtou vedou 2 litinové potrubí DN 150. Na obou 

potrubích osazeny vodoměry DN 100, které jsou majetkem SV Svitavy ( cca 1, 

5 m za šachtou jsou tyto dvě potrubí spojeny v jedno ).  

 armaturní šachta na propoji na zadní cestě - železobetonová monolitická 

šachta, s dešťujistým poklopem 600 x 600 mm ( litinovým ) o rozměrech 4 x 

2,34 x 1,9 m je uložena na podkladní betonové desce. Šachta je budována 

v rámci akce „Výstavba vodovodu v obci Hradec nad Svitavou“. Do šachty je 

přivedeno vodovodní potrubí LT DN 80 ze skupinového vodovodu Svitavy. 

V šachtě je osazen vodoměr DN 50. Za vodoměrem dochází ke změně 

materiálu na PE 90. 

 

3.12.6. Poruchy na vodovodní síti v obci Hradec nad Svitavou 

 

 Do roku 2009 vodovodní síť vykazovala velké množství uniklé pitné vody ze 

systému. Od druhé poloviny tohoto roku započal koncepční průzkum skrytých úniků 

pitné vody, výměna starých vodovodních přípojek a instalace chybějících sekčních 

šoupat, které umožnily rozdělení vodovodní sítě a zlepšené podmínky pro 

vyhledávání poruch. Tato činnost se pozitivně podepsala na míře ztrát z celkového 

množství vyrobené vody, a to hlavně od druhé poloviny roku 2010, kdy množství 

vyrobené vody začalo pozvolna klesat. Velkou měrou se na dohledávání poruch 
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hlavně na vodovodních přípojkách, podepsalo budování kanalizace a vodovodu 

v druhé polovině roku 2011. 

 

rok lom hrdlo VP armatura celkem 

2006 2 0 6 0 8 

2007 2 0 2 1 4 

2008 3 0 3 0 6 

2009 2 0 6 2 10 

2010 5 0 6 3 14 

2011 4 0 10 3 17 

Tab.č.39 Souhrn poruch na vodovodní síti v letech 2006 – 2011 

 

 

Graf.č. 13 Souhrn poruch na vodovodní síti Hradec nad Svitavou v období 2006 – 

2011 

 

 

2 2 
3 

2 

5 
4 

0 0 0 0 0 0 

6 

2 
3 

6 6 

10 

0 1 0 
2 

3 3 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

p
o

če
t 

p
o

ru
ch

 

rok 

Počet poruch v letech 2006 - 2011 - vodovod 
Hradec nad Svitavou 

lom 

hrdlo 

VP 

armatura 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  340 
 

3.12.7. Hospodaření s vodou 

 

 Pro vývoj hospodaření s pitnou vodou je podstatný rok 2009, kdy došlo 

k rozdělení provozovatele skupinového vodovodu Svitavy a vodovodu Hradec nad 

Svitavou. Do tohoto roku, byl provozovatel obou sítí stejný. Vodovodní síť 

Skupinového vodovodu Svitavy, jehož obec Hradec nad Svitavou není součástí, je 

schopna předávat pitnou vodu do jeho vodovodní sítě a vodovodní systémy jsou 

navzájem propojeny. Z tohoto důvodu je v severní části obce vystrojena vodoměrná 

předávací šachta, od roku 2012 dvě předávací šachty. Před rokem 2009 se vlivem 

velkého množství poruch a s tím spojeného slabého tlaku u výše položených obydlí, 

dotoval systém pitnou vodou ze Svitav.  Lze se reálně domnívat, že ne všechna takto 

převzatá voda, byla započítána k množství vyrobené vody z vrtu. Tímto způsobem 

docházelo ke zkreslování podílu uniklé vody vůči vodě vyrobené, neboť tlakově, 

svitavská voda převyšuje vodu hradeckou. 

 

 Vodovodní síť není napojena na dispečerské centrum. Kontrola stavu hladiny 

vody ve vodojemu není nikterak kontrolována. Výskyt případné poruchy se pozná 

pravidelným odečítáním výrobního vodoměru umístěného na výtlačném potrubí z vrtu 

do vodojemu, vizuální obhlídkou vodojemu, popřípadě hlášením občanů z výše 

položených obydlí ( nedostatečný tlak vody ). 

 

Rok 
Výroba 
( m3 ) 

Fakturace 
( m3 ) 

Ztráty 
( m3 ) 

Vl. spotř. 
( m3 ) 

JÚ ( tis.m3 / 
km / rok ) 

Ztráty 
celkem ( % ) 

Ztráty 
v síti ( % ) 

2006 126 646 66 054 60 592 600 4,5 47,84% 47,34% 

2007 120 502 67 996 52 506 2 500 3,9 43,57% 41,50% 

2008 123 422 65 235 58 187 1 600 4,4 47,14% 45,85% 

2009 120 705 61 081 59 624 1 050 4,4 49,40% 48,15% 

2010 105 876 61 314 44 562 1 470 3,3 42,09% 40,70% 

2011 84 059 59 234 24 825 3 850 1,9 29,53% 24,95% 

Tab.č.40 Souhrn vyrobených, fakturovaných m3, JÚ a ztrát ve vodovodní síti Hradec 

nad Svitavou 
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Graf.č.14 Souhrn vyrobené surové vody, fakturace a ztrát za období 2006 – 2011 

 

 

Graf č.15 Jednotkový únik ( tis.m3 / km / rok ) pitné vody z vodovodní sítě 
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Graf.č.16 Vývoj ztrát v síti za období 2006 – 2011 – vodovod Hradec nad Svitavou 

 

 

Graf č.17 Vývoj fakturovaných m3 v letech 2006 – 2011 
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Vodovodní síť zásobuje pitnou vodou obyvatele obce, základní a mateřskou 

školu, dům s pečovatelskou službou, zemědělské družstvo Sylan, dřevařskou firmu 

Mohaex a několik dalších drobných živnostníků a firem.   

 

V roce 2011 se výrazně snížilo množství fakturovaných m3 u větších 

odběratelů. Tato skutečnost byla způsobena omezením živočišné výroby 

zemědělského družstva Sylan. Zároveň v tomto roce narostlo množství fakturované 

vody od domácností. Tento vývoj je způsoben větší spotřebou současných obyvatel a 

také stále se rozrůstající výstavbou v obci.  

 

3.12.8. Probíhající investiční akce 

 

 V současné době v obci Hradec nad Svitavou probíhají tyto investiční akce : 

 Výměna vodovodního řadu 

 Výstavba splaškového kanalizačního systému s napojením na ČOV 

Svitavy 

 

Výměna vodovodního řadu 

 

 Od června roku 2011 se za přispění dotace z Ministerstva zemědělství provádí 

výměna vodovodního řadu, a to od vodojemu směrem k severní části obce až 

k hranicím s městem Svitavy. Výměna vodovodního řadu bude ukončena u dvou 

předávacích vodoměrných šachet. Kde se potrubí ze SV Svitavy napojuje na potrubí 

hradecké. Výměna vodovodu v jižní části obce se zatím neuskuteční, ale s její 

realizaci je počítáno. Součástí akce je přepojení stávajících vodovodních přípojek a 

vystrojení předávací vodoměrné šachty na zadní cestě. 

 

 Nové vodovodní řady jsou PE DN 50, 80, 100,125 a 150 mm. Bude celkem 

vyměněno 9,5 km vodovodního řadu. Celková délka vodovodního systému obce se 

ze současných 19,2 km sníží na 18,8 km. Výměna je realizována z důvodu přežití 

stávajícího vodovodního řadu, který byl vybudován v roce 1913.  
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profil DN 50 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 celkem 

celkem [m] 40,9 2136,9 1783 1474,3 4107,9 9543 

Tab.č.41 Soupis dimenzí a délek nově položených vodovodních potrubí 

 

Výstavba splaškové kanalizace s napojením na ČOV Svitavy  

 

 Stavba je koncipována jako gravitační a převážně tlaková kanalizace se 

zaústěním na ČOV Svitavy. Celková délka kanalizace je 21,5 km. Začátek výstavby 

byl na podzim roku 2011 a konec akce je předpokládán k podzimu 2012. Na 

kanalizačním systému budou osazeny dvě velké čerpací stanice s akumulačním 

prostorem 4,6 a 7 m3 a 309 domovních čerpacích stanic. Nově budovaná splašková 

kanalizace bude také na ČOV Svitavy přivádět odpadní vodu ze souběžně budované 

kanalizace v obci Radiměř. 

 

 Hlavní tlaková stoka je navržena z jižní části obce, postupně prochází celou 

vesnicí a končí v severozápadní části obce zaústěním do ČOV Svitavy. Do hlavní 

tlakové stoky budou postupně napojeny vedlejší tlakové přivaděče, které odvádějí 

odpadní vodu splaškového charakteru ze všech přilehlých nemovitostí. Potrubí 

tlakové kanalizace je z PE DN 40 – podružné řady z domovních čerpacích stanic do 

jednotlivých řadů tlakové kanalizace ( 4,4 km ), DN 63 ( 9,2 km ), DN 90 ( 0,7 km ), 

DN 110 ( 2,6 km ), DN 125 ( 0,7 km ) a DN 160 ( 2,5 km ). Celkem 20,1 km tlakového 

kanalizačního systému. Na tlakové části je umístěno 309 kanalizačních přípojek. 

Každá nemovitost má svou domovní čerpací stanici. 

 

 Gravitační stoky jsou zhotoveny z potrubí Ultra Rib 2 ( žebrovaný PP ). Je na 

nich umístěno 62 kanalizačních přípojek a budou doplněny revizními a lomovými 

šachtami. V severní části obce se nachází jedna trasa gravitační kanalizace, která 

bude napojena na ČS 1. Druhá část gravitační kanalizace se nachází přibližně ve 

středu obce a je napojena na ČS 2. Celková délka gravitační kanalizace je 1,4 km, 

dimenzí DN 250 ( 770 m ), DN 400 ( 150 m ) a DN 500 ( 470 m ). 

 

 Domovní čerpací stanice jsou osazeny na veřejné části pozemku napojené 

nemovitosti. Jejich akumulační prostor je 1 m3. V této čerpací stanici je umístěno 
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kalové čerpadlo s řezacím nožem. Řízení čerpání zajišťuje plovákový spínač. 

Výtlačná výška čerpání je 100 m a vyžadovaný průtok 0,7 l / s. 

 

 ČS 1 je umístěna v severní části obce. Je do ní zaústěna gravitační 

kanalizace DN 500. Odpadní vody budou z této ČS přečerpávány výtlačným řadem 

DN 80 do hlavní tlakové stoky a následně odvedeny na ČOV Svitavy. Akumulační 

objem této ČS je 4,6 m3 a budou v ní osazeny dvě ponorné kalové čerpadla se 

střídavým chodem. Výtlačná výška čerpadel je 12 m, požadovaný průtok 4,5 l / s. 

 

 ČS 2 se nachází zhruba ve středu obce, v místě stávají obecní ČOV, do níž 

jsou svedeny odpadní vody z 21 nemovitosti a která bude po vybudování kanalizace 

zrušena. Do ČS 2 je zaústěna gravitační stoka DN 250 a odpadní vody splaškového 

charakteru budou přečerpávány výtlačným potrubím DN 80 do hlavní tlakové stoky. 

Akumulační objem této ČS je 7 m3 a budou v ní osazeny dvě ponorné kalové 

čerpadla se střídavým chodem. Výtlačná výška čerpadel je 26,3 m, požadovaný 

průtok 5 l / s. 

 

3.12.9. Provedené významnější investiční akce na vodovodu 

 

 V poslední době se mimo výměny vodovodu a výstavby splaškové kanalizace 

podařilo uskutečnit na provozovaném infrastrukturním majetku dvě investiční akce 

významnějšího charakteru. 

 

 V roce 2009 se investicí ve výši 165 000,- Kč podařilo částečně vyřešit fatální 

absenci, či neobslužnost sekčních šoupat na vodovodní síti, a tím poněkud zlepšit její 

ovladatelnost a snadnější dohledávání úniků pitné vody ze sítě. Na provozně 

významných uzlech ( propojení mezi souběžně vedenými vodovodními řady, 

umístění na odbočení z páteřního řadu, zkrácení dílčího úseku vedení ) v severní 

části obce, bylo na vodovodní síť vsazeno šest sekčních šoupat. Po zprovoznění 

nové vodovodní sítě, budou tyto šoupata ze staré sítě demontována a umístěna na 

vodovodní řad v jižní části obce ( od obecního úřadu, směrem na obce Banín a 

Radiměř ). Na této části řadu je také využitelné jen velmi malé množství fungujících 

šoupat. Po tomto kroku a zabudování dalších 4 -  6 sekčních šoupat, se stane 
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vodovodní řad plně obslužným. Zkrátí se doba dohledávání poruch a při uzavírce 

vodovodního řadu, nebude přerušena dodávka pitné vody pro takový počet obyvatel 

jako doposud. 

 

 V roce 2010 se vyřešil neutuchající stavební stav vodojemu a jeho 

elektrorozvodů. Investicí přesahující 264.tis Kč, byly provedena stavební 

rekonstrukce na vnějším i vnitřním plášti vodojemu a rekonstrukce střechy ( 

odbourání železobetonové atiky a její následné oplechování, oprava vnější fasády a 

její zateplení, instalace nopové fólie kolem obvodu vodojemu, vyspravení vnitřních 

omítek, jejich zaštukování a vymalování, výměna zábradlí ve vodojemu a vnitřní 

příjezdové brány ). Tato investice zahrnovala i výměnu elektrorozvodů, 

elektrorozvaděče a osazení softstartérů pro plynulý rozběh čerpadla a kontinuální 

průtok vody potrubím. 

 

 

Obr.č.101 VDJ Hradec nad Svitavou – před rekonstrukcí 
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Obr.č.102 VDJ Hradec nad Svitavou – po rekonstrukci 

 

3.12.10. Souhrn poznatků o provozování vodovodu Hradec nad 

Svitavou 

 

 Vodovod Hradec nad Svitavou je nejstarší vodovod v regionu, který by sloužil 

svému účelu v původní, nezměněné podobě a délce. S tímto stavem je spojen i častý 

výskyt poruch a netechnických úniků pitné vody. Současně na řadu absentují sekční 

šoupata, která buď nefungují, osazeny na důležitých uzlech nejsou nebo jejich 

uzávěry jsou zaasfaltovány. Takto by se dal vodovod hodnotit do roku 2009. Během 

roku 2010 nastaly výraznější investice do infrastruktury, které vyvrcholili získáním 

dotace a výměnou přibližné poloviny z celkové délky vodovodního řadu. Následná 

renovace a instalace sekčních šoupat v jeho druhé polovině zapříčiní dobrou 

technickou úroveň sítě. Lze se domnívat, že jistě nastane snížení podílu ztrát na 

celkovém množství vyrobené vody a zefektivnění celkového hospodaření s pitnou 

vodou. 
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 Největším problémem, který nelze upozadit, zůstává kvalita dodávané pitné 

vody. Koncentrace dusičnanů je dlouhou dobu na hranici nebo dokonce za hranicí 

povolených hodnot. Na odebírání pitné vody ze zdroje, je již udělena výjimka od 

Hygienické stanice Pardubického kraje. Nestálá situace lze řešit zažádáním o dotaci 

z Operačního programu životního prostředí a vybudováním nového vrtu do hloubky 

cca 200 m a následným čerpáním surové vody ze spodnoturonské zvodně, kde se 

nachází minimální koncentrace dusičnanů. Dále se dá tento problém vyřešit 

osazením filtru na bázi výměny iontů ( tento způsob lze aplikovat, jen pokud je ve 

vodovodním potrubí nízká koncentrace chloridů. Ale i tak není ve vodárenství příliš 

využíván, hlavně kvůli časté regeneraci filtru ), čí reverzní osmózou ( z vody se krom 

dusičnanů odstraní např. i Ca a Mg, což je nežádoucí ) nebo elektrodialýzou. 

Používání těchto metod není ve vodárenství příliš preferováno a používají se 

převážně jen u individuálních zdrojů. Řízenou vodárenskou biologickou denitrifikací, 

denitrifikací v náplňových komorách nebo vodou převzatou ze skupinového 

vodovodu Svitavy a stát se jeho právoplatným členem. 

 

 Obec Hradec nad Svitavou bude mít od roku 2012 způli úplně nový, způli 

dobře technologicky zvládnutý místní vodovod. Pokud se vyřeší problém 

s hygienickou kvalitou dodávané vody, zůstává jen jeden problém – provozování 

tlakové splaškové kanalizace ve vlastní provozní režii… 
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3.13. Kanalizace s ČOV Brněnec 

 

3.13.1. Kanalizace Brněnec 

 

 Splaškový kanalizační systém obce Brněnec byl společně s čerpacími 

stanicemi a ČOV vystavěn v roce 2006. Odpadní vody z obce Brněnec jsou sváděny 

gravitační kanalizací s devíti přečerpávacími stanicemi po trase do centrální čistírny 

odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do řeky Svitavy. Brněnec náleží 

do povodí Moravy. Odpadní vody z obce mají charakter komunálních odpadních vod. 

Délka gravitační části kanalizace je 11 041 m, délka výtlačných řadů 1 251 m a délka 

kanalizačních přípojkových odboček 1 852 m. Vyhotovení gravitační kanalizace je z 

žebrovaného PP ( Ultra Rib 2 ) DN 300 a 600 a betonu DN 300. Výtlačné potrubí je 

z PE DN 100. K obsluze a kontrole stokové sítě slouží na gravitační kanalizaci 

zejména revizní – vstupní šachty a na výtlačném potrubí čistící šachty.  

 

Na kanalizaci je napojeno 1 500 obyvatel obce. Dále se v obci nenacházejí 

producenti odpadních vod z oblastí jako je výroba, podnikatelská činnost a občanská 

vybavenost, kteří by stabilně významně ovlivňovali kvalitu odpadních vod ve stokové 

síti ( textilní firma Vitka Textiles a.s. Brněnec, textilní firma Silk a Progress, s.r.o., 

mlýn PENAM Brněnec, ATEKO a.s., M - strojírny, Fr. Šunka - elektro, Pneuservis 

Culík, Autoopravna Procházka, Základní škola Brněnec, Mateřská škola Brněnec, 

Mateřská škola Moravská Chrastová ). Podnik Vitka Textiles a.s. čistí průmyslové 

odpadní vody na vlastní ČOV, do veřejné kanalizace jsou vypouštěny pouze 

splaškové vody. Zemědělské provozy nejsou na veřejnou kanalizaci napojeny. 
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ozn. řadu profil délka materiál povrch rok 

A 600 265 PP zpevněno 2006 

A 300 634 PP nezpevněno 2006 

A 300 1387 KAM zpevněno 2006 

A1 300 139 PP nezpevněno 2006 

A1 300 80 PP zpevněno 2006 

A2 300 947 PP zpevněno 2006 

A2-1 300 55,5 PP nezpevněno 2006 

A2-2 300 40 PP nezpevněno 2006 

A2-3 300 37 KAM zpevněno 2006 

A3 300 144,2 PP nezpevněno 2006 

A3 300 84,8 PP zpevněno 2006 

A4 300 99 PP nezpevněno 2006 

B 300 359 PP nezpevněno 2006 

B 300 100 PP zpevněno 2006 

B1 300 182 PP nezpevněno 2006 

B2 300 16,5 PP nezpevněno 2006 

B3 300 93 PP nezpevněno 2006 

B4 300 69 PP nezpevněno 2006 

C 300 233 PP zpevněno 2006 

C 300 1014 PP nezpevněno 2006 

C1 300 970 PP nezpevněno 2006 

C1-1 300 327 PP nezpevněno 2006 

C1-1-1 300 33 PP nezpevněno 2006 

C1-2 300 173 PP zpevněno 2006 

C2 300 585 PP nezpevněno 2006 

C2 300 158 PP zpevněno 2006 

C2-1 300 143 PP nezpevněno 2006 

C2-1-1 300 59 PP nezpevněno 2006 

C2-2 300 191 PP nezpevněno 2006 

C3 300 87 PP nezpevněno 2006 

C4 300 92 PP nezpevněno 2006 

C5 300 35 PP nezpevněno 2006 

C5 300 46 PP zpevněno 2006 

C6 300 35 PP nezpevněno 2006 

C6 300 15 PP zpevněno 2006 

C7 300 98 PP nezpevněno 2006 

C8 300 75 PP nezpevněno 2006 

C8 300 117 PP zpevněno 2006 

C8-1 250 13 PP zpevněno 2006 

C9 300 275,5 PP nezpevněno 2006 

C10 300 45,5 PP nezpevněno 2006 

D2 300 273 PP nezpevněno 2006 

E 300 276 PP nezpevněno 2006 

V1 100 309 PE nezpevněno 2006 

V2 100 363 PE nezpevněno 2006 
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V3 100 63 PE zpevněno 2006 

V4 100 67 PE nezpevněno 2006 

V5 100 39 PE nezpevněno 2006 

V6 100 23 PE nezpevněno 2006 

V7 100 30,5 PE nezpevněno 2006 

V8 100 339,5 PE nezpevněno 2006 

V9 100 39,5 PE nezpevněno 2006 

Tab.č.42 Splašková kanalizace Brněnec 

 

Gravitační stoky - 

 

Stoka A  

 

Stoka A začíná v čerpací stanici ČS 01. Čerpací stanice ČS 01 je umístěna ve 

spodní části podniku VITKA. Do této stoky jsou připojeny pouze přípojky splaškové 

vody z objektů. Přípojky dešťové vody jsou připojeny do dešťové stoky E vedené 

podél protější stěny štoly. Stoka A pokračuje prostorem zakrytého koryta bývalého 

náhonu. Další pokračování stoky A je úsekem otevřeného koryta náhonu směrem 

k silnici II / 363. Z náhonu přechází stoka A do krajské silnice II / 363. Trasa 

kanalizace je převážně vedena v ose jízdního pruhu, koncová část je převážně 

vedena v terénu podél komunikace. Stoka A končí u obce Bělá a je připravena na 

případné budoucí napojení této obce. Do stoky A jsou napojeny tyto odbočné větve : 

výtlaky V 4 a V 6, stoky A 2 a A 3. Dále se do stoky A napojuje úsek stoky odvádějící 

splaškové vody z bytových domů č.p. 37, 34, 63.  

 

Stoka A 1 – 

 

 Stoka A 1 začíná v čerpací stanici ČS 04. Ze začátku je vedena zahradami 

domů č.p. 29, 27, 32. U domu č.p. 32 přechází do místní asfaltové komunikace. 

Stoka je ukončena u domu č.p. 18. 

 

Stoka A 2 – 

 

 Stoka A 2 začíná napojením do stoky A v krajské komunikaci II / 363. Odtud je 

vedena v ose jízdního pruhu krajské komunikace III / 36311 po křižovatku s místní 

asfaltovou komunikací. Od křižovatky  je stoka A 2 vedena místní asfaltovou 
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komunikací po dům č.p. 33. Do stoky A 2  jsou napojeny tyto odbočné větve : výtlak 

V 5, stoky A 2 - 1 a A 2 - 2. 

 

Stoka A 2 - 1 –  

 

 Stoka A 2 začíná napojením do stoky A v krajské komunikaci II / 363. Odtud je 

vedena v ose jízdního pruhu krajské komunikace III/36311 po křižovatku s místní 

asfaltovou komunikací. Od křižovatky je stoka A 2 vedena místní asfaltovou 

komunikací po dům č.p. 33. Do stoky A 2  jsou napojeny tyto odbočné větve : výtlak 

V 5, stoky A 2 - 1 a A 2 -2. 

 

Stoka A 2 – 2 –  

 

 Jedná se o krátkou stoku, která začíná napojením do stoky A v krajské 

komunikaci III / 36311. Odtud je vedena  v místní asfaltové komunikaci a je ukončena 

v komunikaci před domem č.p. 18. 

 

Stoka A 2 – 3 – 

 

Touto stokou je odváděna splašková voda z okolních průmyslových podniků. 

Stoka je situována v ose jízdního pruhu krajské silnice III / 36311 a ústí do čerpací 

stanice ČS 05. 

 

Stoka A 3 – 

 

Stoka slouží pro odvedení splaškové vody z objektů nad silnicí II / 363, ke 

kterým je příjezd po nezpevněné cestě. Potrubí je uloženo převážně do této cesty. 

Potrubí pod potokem a pod silnicí je uloženo v ocelové chráničce DN 520. Stoka A3 

se napojuje do stoky A v krajské komunikaci II / 363.  
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Stoka A 4 - 

 

Slouží pro odkanalizování čtyř RD na protější straně silnice II / 363 za Bělským 

potokem. Stoka je vedena po levém břehu potoka ve volném terénu a končí v čerpací 

stanici ČS 06.  

 

Stoka B - 

 

Stoka B začíná v čerpací stanici ČS 02. Odtud je stoka vedena pod státní 

silnicí I / 43 do nezpevněné plochy. Trasa pokračuje podél této komunikace 

v předzahrádkách a nezpevněných plochách. Za domem č.35 přechází do místní 

asfaltové komunikace a dále svahem v zahradách rodinných domů. Je ukončena za 

domem č.p. 211. Do stoky B jsou napojeny tyto odbočné větve: stoky B 1, B 2, B 3, B 

4.  

 

Stoka B 1 – 

 

Začíná napojením do stoky B. Trasa stoky B1 je vedena přes dvůr a zahrady 

rodinných domů zčásti v ochranném pásmu ČD. Stoka je ukončena za domem č.p. 

207. 

 

Stoka B 2 – 

 

Stoka B2 se napojuje do stoky B v místní asfaltové komunikaci. Dále je 

vedena místní komunikací a ukončena před domem č.p. 142. 

 

Stoka B 3 – 

 

Slouží pro odkanalizování RD č.26. Trasa je vedena podél komunikace I / 43 

v nezpevněném terénu a napojuje se do stoky B. 
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Stoka B 4 – 

 

Stoka začíná napojením na stoku B. Je vedena v nezpevněném terénu a 

slouží pro odkanalizování 1 RD. 

 

Stoka C – 

 

Stoka C je zaústěna do šachty před ČOV. Kříží I. Březovský vodovod a 

podchází trať ČD. Trasa pokračuje přes zahrady ke státní silnici I / 43. Státní 

komunikací prochází podchodem, za podchodem se trasa lomí a vede podél 

komunikace, za dalším lomem kříží příčně plochu autobazaru a přechází do 

neupraveného terénu. Poté přechází místní vodoteč a je vedena v místní asfaltové 

komunikaci. Před domem č.p. 208 se kanalizace lomí do nezpevněné plochy podél 

asfaltové komunikace. U koupaliště přechází stoka před propustkem potoka a 

pokračuje dál v poli podél něho. Pozemek u domu č.p.124 obchází kanalizace 

příkopem u krajské silnice III / 3667 a nedaleko za ním se vrací zpět za příkop. Trasa 

je vedena podél silnice III / 3667 až před dům č.p. 161, kde přechází na druhou 

stranu komunikace a dále je jednou větví kanalizace vedena místní nezpevněnou 

komunikací. Zde je ukončena před RD č.p. 154. A druhá větev kanalizace je vedena 

podél krajské komunikace před RD č.p. 194, kde je ukončena. RD, které jsou 

umístěny za krajskou komunikací III / 3667, jsou od napojení stoky C9 na stoku C 

připojeny domovními přípojkami vždy dva RD na jednu přípojku. Do stoky C se 

napojují tyto odbočné větve: stoky C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, C 6, C 7, C 8 a C 9, výtlak 

V 1.  

 

Stoka C 1 - 

 

Trasa prochází v zahradách podél trati ČD v ochranném pásmu ČD. U RD č.p. 

137 podchází státní komunikaci I / 43 a pokračuje dále podél této komunikace 

zpevněnou plochou. Od domu č.p. 38 kanalizace pokračuje za chodníkem podél 

komunikace I / 43, u č.p. 59 kříží krajskou komunikaci III / 3667. Kanalizace je 

ukončena před zahradou domu č.p. 174. Do stoky C 1 se napojují tyto odbočné větve 

: stoky C 1 - 1 a C 1 - 2, výtlaky V 3 a V 8.  
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Stoka C 1 – 1 – 

 

Trasa potrubí vede v zahradách, uhýbá skladům, pokračuje dvorem u domu 

č.p.137, kde podchází krajskou komunikaci II / 363. Dále je stoka vedena kolem 

nádraží, za obecním úřadem a prochází na horní úrovni svahu nad dráhou podél 

rohu průmyslového objektu. Kanalizace pokračuje podél dráhy za stávajícím 

parovodem a končí za zahradou RD č.p.169. Do stoky C 1 se napojují tyto odbočné 

větve : stoky C 1 – 1 - 1. 

 

Stoka C 1 – 1 – 1 –  

 

Vede v zahradě a ve dvoře domu č.p. 40. 

 

Stoka C 1 – 2 – 

 

Začíná v nezpevněné ploše u křižovatky silnic I / 43 a III / 3667. Přechází do 

osy jízdního pruhu krajské silnice III / 3667 a končí naproti domu č.p.104. 

 

Stoka C 2 –  

 

Stoka je vedena v zahradách podél trati ČD v ochranném pásmu ČD. V šachtě 

300 se trasa lomí a pokračuje ke krajské komunikaci I / 43, kterou podchází do 

zahrady RD č.p. 18. Touto zahradou přechází do místní asfaltové komunikace, 

kterou je vedena až k RD č.p. 210, kde je ukončena. Do stoky C 2 jsou napojeny 

odbočné větve : C 2 - 1, C 2 – 1 - 1, C 2 - 2. 

 

Stoka C 2 - 1 –  

 

Slouží pro odvodnění domů stojících podél silnice I/43 a je situována v 

zahradách za těmito domy v ochranném pásmu ČD. Je ukončena v zahradě domu 

č.p. 74. 
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Stoka C 2 – 1 – 1 – 

 

Stoka je vedena v nezpevněné ploše a v zahradách v souběhu se stokou C 2 -

1 a slouží k odvodnění domů stojících podél silnice I / 43. Stoka je ukončena 

v zahradě domu č.p. 118. 

 

Stoka C 2 – 2 - 

 

Navazuje na stoku C 2 v zahradě domu č.p. 18, dále je vedena v zahradách a 

nezpevněných plochách podél silnice I / 43. Dále obchází rybník a končí ve svahu 

pod RD č.p.178. 

 

Stoka C 3 -  

 

Je to odbočka ze stoky C, která končí v šachtě 294. Do ní se napojují stoky 

pro odkanalizování domů v lokalitě „Na vyhlídce“. Do stoky C 3 jsou napojeny 

odbočné větve : C 3 - 1, C 3 - 2, C 3 - 3. 

 

Stoka C 3 – 1 - 

 

Je to odbočka ze stoky C3 a končí v šachtě 280. Stoka slouží 

k odkanalizování bytových domů. 

 

Stoka C 3 – 2 – 

 

Je to také odbočka ze stoky C 3, která končí v šachtě 285 a slouží 

k odkanalizováni tří bytových domů. 

 

Stoka C 3 – 3 – 

 

Stoka je odbočkou ze stoky C 3 a slouží k odkanalizování řady jednotlivých 

rodinných domů.  
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Stoka C 4 - 

 

Stoka se napojuje do stoky C a je vedena v nezpevněné ploše. Slouží 

k odkanalizování domů č.p. 27, 14 a 13. 

 

Stoka C 5 – 

 

Od napojení na stoku C přechází asfaltovou cestu a pokračuje 

v nezpevněném terénu. Odvádí splaškovou vodu z bytových domů.  

 

Stoka C 6 – 

 

Stoka od napojení na stoku C podchází Chrastovský potok a je vedena 

v nezpevněné ploše kolem RD č.p. 189 a poté přechází přes krajskou komunikaci III / 

3667 a končí v zahradě domu č.p. 104. 

 

Stoka C 7 - 

 

Stoka podchází od napojení na stoku C rigol a přechází krajskou silnici III / 

3667. Dále pokračuje v nezpevněné ploše podél silnice III / 3667 a je ukončena před 

RD č.p. 170. 

 

Stoka C 8 - 

 

Od napojení na stoku C podchází rigol a přechází do komunikace III / 3667. 

V počátečním úseku je stoka umístěna v ose jízdního pruhu krajské komunikace. Za 

šachtou 262 vstupuje stoka do zahrádek RD, kříží několikrát příjezdové cesty do 

domů a končí v cestě k RD č.78 a 79. Do stoky C 8 se napojuje odbočná větev : C 8 -

1. 

 

Stoka C 8 – 1 - 

 

Slouží k odkanalizování RD č.62 a 63 a je situována do osy jízdního pruhu 

silnice III / 3667 ze stejného důvodu jako stoka C 8. 
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Stoka C 9 - 

 

Stoka je od napojení na stoku C situována v místní komunikaci a slouží pro 

odkanalizování přilehlých RD. Stoka je ukončena před RD č.p. 152. 

 

Stoka D 1 - 

 

Trasa je vedena v nezpevněné ploše za místní základní školou a je vyústěna 

do čerpací stanice ČS 03. Slouží pro odkanalizování školy a domu č.p.173.  

 

Stoka D 2 – 

 

Stoka je od vyústění do čerpací stanice ČS08 po šachtu 176 situována 

v pozemcích podél trati ČD. Poté je vedena v nezpevněné ploše směrem k zahradám 

rodinných domů. Koncový úsek stoky je na zahradách RD stojících u silnice I/43. 

Tyto RD jsou do stoky přípojkami splaškové kanalizace odkanalizovány.  

 

Stoka E – 

 

Stoka E je umístěna ve stávající štole v podniku VITKA v souběhu se stokou 

A. Slouží pro napojení přípojek dešťové vody z části podniku, které byly volně 

vyústěny do štoly. Způsob uložení je shodný s uložením stoky A. Stoka E ústí do řeky 

vyústným objektem. 

 

Výtlačné řady - 

 

Výtlak V 1 

 

Výtlak V 1 vede od čerpací stanice ČS 01 pod řekou Svitavou, dále 

nezpevněným terénem podél řeky. Poté podchází místní vodoteč a je veden areálem 

ČOV firmy Vitka a končí zaústěním do gravitační stoky C. Do výtlaku V 1, se napojuje 

výtlak V 9. 
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Výtlak V 2 

 

Výtlak V 2 je veden z čerpací stanice ČS 02 do gravitační stoky C 2 

v zahradách podél trati ČD v ochranném pásmu ČD.  

 

Výtlak V 3 

 

Výtlak V 3 vede od čerpací stanice ČS 032 podél budovy základní školy, 

přechází přes státní komunikaci I / 43 a je napojen do gravitační stoky C 1. 

 

Výtlak V 4 

 

Výtlak V 4 je veden od čerpací stanice ČS 04 kolem domu č.p. 1, podchází 

Bělský potok a zaúsťuje se do gravitační stoky A. 

 

Výtlak V 5 

 

Výtlak V 5 vede od čerpací stanice ČS 05 přes zpevněnou plochu před 

vjezdem do průmyslového areálu. Poté podchází pod řekou Svitavou a napojuje se 

do gravitační stoky A 2.  

 

Výtlak V 6 

 

Výtlak V 6 je veden od čerpací stanice ČS 06 pod korytem Bělského potoka a 

krajskou komunikací II / 363 a je zaústěn v nezpevněné ploše do gravitační stoky A. 

 

Výtlak V 7 

 

Výtlak V 7 vede od čerpací stanice ČS 07 umístěné pod podlahou stávající 

štoly v podniku VITKA do řeky Svitavy.  
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Výtlak V 8 

 

Výtlak V 8 je veden od čerpací stanice ČS 31 podél trati ČD v jejím 

ochranném pásmu, mezi tratí a okrajem lesa. Konec výtlaku je veden přes pole 

směrem ke státní komunikaci I / 43, kterou přechází a zaúsťuje se do gravitační stoky 

C 1.  

 

Výtlak V 9 

 

Výtlak V 9 vede od čerpací stanice ČS 09 v nezpevněné ploše a napojuje se 

do výtlaku V 1. 

 

3.13.2. Čerpací stanice 

 

 Na stokové síti se nachází devět čerpacích stanic. V čerpacích stanicích je 

nainstalována ovládací, monitorovací a zabezpečovací zařízení, jehož výstupy jsou 

přenášeny operátorovi pomocí GSM brány. V čerpacích stanicích jsou vždy osazeny 

dvě kalové čerpadla, která se po určité době střídají. Všechny čerpací stanice splňují 

podmínky BOZP. 

 

 ČS 1 - čerpací stanice je kruhová monolitická spouštěná studna vnitřního 

průměru 4,0 m, tloušťka stěn 500,0 mm. U čerpací stanice je postavena 

armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS je v koncové části továrního 

dvora podniku Vitka. Z čerpací stanice není havarijní přepad.  

 celkový průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně 

balastních – Qd = 156,4 m3 / den 

 průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně balastních 

Q24 = 1,81 l / s 

 celkový maximální průtok splaškových vod Qmax = 6,12 l / s 

 akumulační prostor v ČS 1 po maximální hladinu Amax = 35,9 m3 

 doba maximálního přerušení z provozu tmax = 9,1 hod 

 čerpané množství Q = 9 l / s 

 dopravní výška čerpadla H = 15 m v. sl. 
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 ČS 2 - čerpací stanice je kruhová monolitická spouštěná studna vnitřního 

průměru 2,0 m, tloušťka stěn 400,0 mm. U čerpací stanice je postavena 

armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS v zahradě u domu č.p. 93. 

v místní Části Moravská Chrastová. Z čerpací stanice není havarijní přepad. 

 celkový průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně 

balastních – Qd = 20,87 m3 / den 

 průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně balastních 

Q24 = 0,24 l / s 

 celkový maximální průtok splaškových vod Qmax = 1,29 l / s 

 akumulační prostor v ČS 1 po maximální hladinu Amax = 5,81 m3 

 doba maximálního přerušení z provozu tmax = 21,8 hod 

 čerpané množství Q = 3,9 l / s 

 dopravní výška čerpadla H = 10 m v. sl. 

 ČS 32 – Čerpací stanice je kruhová monolitická spouštěná studna vnitřního 

průměru 2,0 m, tloušťka stěn 400,0 mm. U čerpací stanice je postavena 

armaturní komora z železobetonu. Umístěna je za Základní školou v Moravské 

Chrastové. 

 celkový průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně 

balastních – Qd = 6 m3 / den 

 průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně balastních 

Q24 = 0,07 l / s 

 celkový maximální průtok splaškových vod Qmax = 0,35 l / s 

 akumulační prostor v ČS 1 po maximální hladinu Amax = 2,5 m3 

 doba maximálního přerušení z provozu tmax = 9,6 hod 

 čerpané množství Q = 5 l / s 

 dopravní výška čerpadla H = 4,0 m v. sl. 

 ČS 4 – Čerpací stanice je kruhová monolitická spouštěná studna vnitřního 

průměru 2,0 m, tloušťka stěn 400,0 mm. U čerpací stanice je postavena 

armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS je v Brněnci v zahradě u 

domu č.p. 1. Z čerpací stanice není havarijní přepad.  

 celkový průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně 

balastních – Qd = 32,1 m3 / den 
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 průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně balastních 

Q24 = 0,37 l / s 

 celkový maximální průtok splaškových vod Qmax = 1,80 l / s 

 akumulační prostor v ČS 1 po maximální hladinu Amax = 8,17 m3 

 doba maximálního přerušení z provozu tmax = 16,6 hod 

 čerpané množství Q = 4,5 l / s 

 dopravní výška čerpadla H = 6,0 m v. sl. 

 ČS 5 - Čerpací stanice je kruhová monolitická spouštěná studna vnitřního 

průměru 2,0 m, tloušťka stěn 400,0 mm. U čerpací stanice je postavena 

armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS u vjezdu do průmyslové zóny. 

Z čerpací stanice není havarijní přepad. 

 celkový průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně 

balastních – Qd = 21,63 m3 / den 

 průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně balastních 

Q24 = 0,25 l / s 

 celkový maximální průtok splaškových vod Qmax = 2,35 l / s 

 akumulační prostor v ČS 1 po maximální hladinu Amax = 7,85 m3 

 doba maximálního přerušení z provozu tmax = 14,7 hod 

 čerpané množství Q = 4,5 l / s 

 dopravní výška čerpadla H = 6,0 m v. sl. 

 ČS 6 - čerpací stanice je kruhová kompaktní stanice z prefabrikovaných skruží 

o vnitřním průměru 1 500 mm. Umístění ČS v Brněneci v rohu zahrady u 

domu č.p. 8. Z čerpací stanice je havarijní přepad do Bělského potoka. 

 celkový průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně 

balastních – Qd = 3,21 m3 / den 

 průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně balastních 

Q24 = 0,04 l / s 

 celkový maximální průtok splaškových vod Qmax = 0,3 l / s 

 akumulační prostor v ČS 1 po maximální hladinu Amax = 1,81 m3 

 doba maximálního přerušení z provozu tmax = 70,9 hod 

 čerpané množství Q = 3,6 l / s 

 dopravní výška čerpadla H = 0,9 m v. sl. 
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 ČS 7 - čerpací stanici tvoří betonová jímka velikosti 0,9 x 0,9 x 0,9 m pod 

podlahou stávající štoly v podniku VITKA. Slouží pro odčerpání vody prosáklé 

dnem a stěnami do štoly. Pro čerpání je použito přenosné kalové čerpadlo 

opatřené plovákem, výtlak vyústěn do řeky. 

 čerpané množství Q = 4,37 l / s 

 dopravní výška čerpadla H = 5,96 m v. sl. 

 ČS 31 - čerpací stanice je kruhová šachta vnitřního průměru 2,0 m. U čerpací 

stanice je postavena armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS u trati 

ČD pod domem č.p. 111. Z čerpací stanice není havarijní přepad. 

 celkový průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně 

balastních – Qd = 4,95 m3 / den 

 průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně balastních 

Q24 = 0,06 l / s 

 celkový maximální průtok splaškových vod Qmax = 0,37 l / s 

 akumulační prostor v ČS 1 po maximální hladinu Amax = 4,20 m3 

 doba maximálního přerušení z provozu tmax = 20,4 hod 

 čerpané množství Q = 2,5 l / s 

 dopravní výška čerpadla H = 20,5 m v. sl. 

 ČS 9 - čerpací stanice je kruhová šachta vnitřního průměru 2,0 m. U čerpací 

stanice je postavena armaturní komora z železobetonu. Umístění ČS 

v Moravské Chrastové u domu č.p. 125. Z čerpací stanice není havarijní 

přepad. 

 celkový průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně 

balastních – Qd = 7,13 m3 / den 

 průměrný denní přítok splaškových odpadních vod včetně balastních 

Q24 = 0,08 l / s 

 celkový maximální průtok splaškových vod Qmax = 0,74 l / s 

 akumulační prostor v ČS 1 po maximální hladinu Amax = 3,91 m3 

 doba maximálního přerušení z provozu tmax = 13,2 hod 

 čerpané množství Q = 3,4 l / s 

 dopravní výška čerpadla H = 8,0 m v. sl. 
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3.13.3. Čistírna odpadních vod Brněnec 

 

 ČOV s kapacitou 2 300 EO je určena pro likvidaci splaškových odpadních vod 

produkovaných v obci Brněnec. ČOV je navržena jako mechanicko – biologická. 

Jedná se o celozastřešenou ČOV. ČOV se skládá z : 

 čerpací stanice – 5 m3 

 jímka na svoz fekálií – 15 m3 

 jemné, strojně stírané česle 

 lapák písku – 0,9 m3 

 selektor – 2 x 18 m3 

 denitrifikační nádrž – 2 x 76 m3 

 aktivační nádrž – 2 x 150 m3 

 dosazovací nádrž – 2 x 27 m3 

 stabilizační nádrž kalu - 100 m3 

 zahušťovací nádrž kalu – 100 m3 

 dmýchána – 2 ks dmychadel se střídavým provozem 

 akumulační jímka na Prefloc s membránovým čerpadlem  

 stanice na přípravu flokulantu 

 dekantační odstředivka 

 dmychadlo na kalové hospodářství 

 měrný odtokový žlab 

 

údaj jednotka hodnota 

Počet ekvivalentních obyvatel EO 2 300 

Denní množství odpadních vod m3 / den 303,6 

Průměrný bezdeštný přítok Q24 m3 / den 303,6 

Maximální bezdeštný přítok Q24 l / s 3,5 

Maximální hodinový přítok Qh,max m3 / den 425 

Čerpání na biologický stupeň, Qčerp l / s 17,7 

Tab.č.43 Projektované hydraulické a látkové parametry ČOV 
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údaj jednotka hodnota 

BSK5 
mg / l 454 

kg / d 138 

CHSKCr 
mg / l 909 

kg / d 276 

NL 
mg / l 417 

kg / d 127 

Ncelk 
mg / l 83 

kg / d 25 

Pcelk 
mg / l 19 

kg / d 6 

Tab.č.44 Projektované koncentrace a látkové zatížení na přítoku 

 

údaj jednotka hodnota 

Koncentrace kalu ( sušina ) kg / m3 4 

Kalový index ml / g < 100 

Recirkulace kalu ( R )   

1 - 1,5 
násobek 

z přitečených 
splaškových 

OV 

Stáří kalu dní 22 

Produkce kalu kg / d 290 

 - objem ( obsah sušiny 2,5 % ) m3 /den 4,5 

Celkové zatížení biologického stupně kg / m3 . den 0,29 

Látkové zatížení kalu kg / kg . den 0,07 

Povrchové zatížení dosazovací nádrže ( bez recyklu )     

 - průměrné pro Qd m3 / m2 . h 0,5 

 - maximální pro Qčerp m3 / m2  h 1 

Tab.č.45 Projektované technologické parametry aktivace 

 

3.13.3.1. Popis technologie čištění odpadních vod na ČOV Brněnec 

 

 Odpadní vody jsou kanalizací přivedeny do čerpací stanice ČOV, která je 

umístěna v přízemí objektu. V čerpací stanici jsou dvě čerpadla, která se pravidelně 

střídají. Čerpací stanice je vybavena provzdušňovacím systémem pro homogenizaci 

nádrže. Do ČS dále přitékají tekuté odpady z jímky fekálií, kde se shromažďují 

septické odpadní vody, odsazená kalová voda ze stabilizační nádrže, kalová voda 

z odstředivky a voda ze separátoru písku. Obtok z ČOV je veden z ČS a zaústěn na 

odtoku ČOV za měrný žlab. Čerpadla z ČS čerpají odpadní vodu do nátokového 

žlabu, kde jsou osazeny nerezové strojní česle, které zachytí shrabky obsažené 
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v odpadní vodě. Shrabky jsou ukládány do popelnice. Po naplnění popelnice jsou 

shrabky vyváženy na skládku. Ze žlabu česlí natéká odpadní voda do lapáku písku. 

Zde se zachytí hrubé nečistoty, především písek, který by mohl poškozovat 

následující strojně – technologická zařízení. Před těžením se obsah kalového 

prostoru promíchá tlakovým vzduchem z kompresoru. Písek se z lapáku těží 

mamutkou, připojenou na kompresor do separátoru písku a po odvodnění je 

vyhrnován šnekovicí separátoru do kontejneru, umístěného uvnitř budovy. Součástí 

mechanického stupně čištění je čerpací jímka fekálií, kde se shromažďují tekuté 

odpady přivážené fekálním vozem. Obsah čerpací jímky je pak plynule přečerpán 

ponorným čerpadlem do přítokového žlabu česlí. 

 

 Z lapáku písku je odpadní voda vedena do rozdělovacího objektu, kde jsou 

odpadní vody rovnoměrně rozděleny na jednotlivé linky. V čele každé linky jsou 

selektorové nádrže, které podporují růst aktivovaného kalu s dobrými sedimentačními 

vlastnostmi ( bez nadměrného růstu vláknitých mikroorganismů ) a zlepšují tak 

separační schopnosti kalu v dosazovací nádrži. V těchto nádržích se míchá odpadní 

voda s aktivovaným kalem, který je přiváděn z dosazovací nádrže. Dobré 

sedimentační vlastnosti kalu zabezpečují vysokou účinnost oddělení vyčištěné 

odpadní vody od aktivovaného kalu a tím i její velmi dobrou kvalitu. Aktivační směs ( 

aktivovaný kal a odpadní voda ) protéká meandrovitě přes jednotlivé selektorové 

komory do denitrifikační nádrže. V každé selektorové komoře je instalován 

střednobublinný aerační element. Selektorové komory je možno provozovat 

v oxickém nebo anoxickém režimu dle aktuálních požadavků technologie.  

 

 Aktivační směs po průchodu selektory teče do denitrifikační nádrže, kde je 

míchána speciálním míchadlem. Bakterie využívají pro růst, místo kyslíku 

rozpuštěného ve vodě, dusičnany. Zároveň probíhá odstraňování části organického 

znečištění, které je v odpadní vodě přítomné. V důsledku toho klesá potřeba kyslíku 

a dochází k úsporám elektrické energie. Vytvoření denitrifikační zóny v aktivačním 

procesu snižuje problémy související s vyplavováním kalu v dosazovacích nádržích a 

tím přispívá k další stabilitě a vysoké účinnosti čištění. 

 

 Aktivační nádrž je základní částí čištění, kde probíhá hlavní část biologického 

čistícího procesu a kultivace aktivovaného kalu. Aktivační směs po průchodu 
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denitrifikační nádrží přepadá do aerační nádrže, kde se provzdušňuje a promíchává. 

Vzduch se do nádrže dodává přes jemnobublinné aerační elementy. V obou 

aktivačních nádržích je osazena kyslíková sonda. Tato sonda je řídícím prvkem pro 

výkon dmychadel, který je upravován frekvenčním měničem. Sonda také řídí 

otevírání a zavírání přívodních ventilů tlakového vzduchu, určeného pro její 

provzdušňování a udržení koncentrace kyslíku v požadovaném rozmezí. 

Koncentrace kyslíku je nastavována na řídícím panelu ve velíně ČOV. Dodávka 

tlakového vzduchu do aktivačních nádrží je zajištěna z I. okruhu dvěma dmychadly. 

Jedno je pracovní a druhé slouží jako funkční rezerva. Pro zajištění zvýšené 

životnosti se tyto dmychadla střídají v pravidelných intervalech. Dmychadla pracují 

v ručním a automatickém režimu.  

 

 Z aerační nádrže přetéká aktivační směs do dosazovací nádrže, kde 

sedimentací aktivovaný kal oddělí od vyčištěné vody. Aktivovaný kal sedimentuje na 

dně dosazovací nádrže a je čerpán čerpadlem zpět do selektoru, případně jako 

přebytečný kal do stabilizační nádrže kalu, V případě výskytu pěny nebo jiných 

plovoucích nečistot na hladině dosazovací nádrže jsou tyto z hladiny automaticky 

sbírány a odváděny do selektoru nebo stabilizační nádrže kalu. Recirkulace vratného 

kalu je zajištěna ponornými kalovými čerpadly, řízenými frekvenčním měničem. 

Vyčištěná voda je z dosazovací nádrže odváděna žlaby s ,,V“ přepady a nornou 

stěnou na měrný žlab a následně do recipientu. 

 

 Dodávka tlakového vzduchu do selektoru, denitrifikačních nádrží, čerpací 

stanice, jímky na svoz fekálií, stabilizační a zahušťovací nádrže kalu a do 

dosazovacích nádrží, je zajištěn dmychadlem z II. okruhu. 

 

 Množství aktivovaného kalu v průběhu čistícího procesu narůstá. Když 

překročí optimální hodnotu, část kalu se ze systému odtahuje do stabilizační nádrže 

kalu. Tato nádrž je provzdušňována a probíhá tu proces konečné aerobní stabilizace 

kalu ( dochází k oxidaci organické hmoty a jejímu následnému rozkladu ) a jeho 

gravitační zahuštění dekantačním způsobem. Stabilizovaný kal se mamutkou 

přečerpává do zahušťovací nádrže, odkud je čerpán čerpadlem řízeným frekvenčním 

měničem na odstředivku. 
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 Stabilizovaný a zahuštěný kal je čerpán ze zahušťovací kalové nádrže na 

odvodňovací odstředivku. Pro dosažení vyšší konečné sušiny odvodněného kalu je 

dávkován roztok flokulantu. Roztok flokulantu je připravován ve stanici přípravy 

flokulantu. Po spuštění odstředivky a nastavení parametrů je další činnost 

odvodňování již automatizována a vyžaduje občasnou kontrolu obsluhy. Výkon 

dávkovacího čerpadla roztoku flokulantu, stejně jako podávacího čerpadla kalu je 

řízen frekvenčním měničem. Odvodněný kal padá do kontejneru a kalová voda je 

vedena zpět do čerpací stanice. Kontejner je umístěn v budově. 

 

 Přebytečné množství fosforu, neodbourané biologickou cestou, je sráženo 

dávkováním Preflocu nebo jiného komerčního produktu. Dávkování Preflocu je plně 

automatizováno a dávka je proporcionálně řízena v závislosti na aktuálním množství 

odpadní vody čerpané z čerpací stanice a potřeb technologie. Prefloc je přidáván do 

aktivační nádrže. Při srážení fosforu dochází rovněž k snížení odtokové koncentrace 

ostatních parametrů. 

 

3.13.3.2. Technologický rozbor provozování ČOV 

 

 Provoz ČOV vyžaduje pravidelnou každodenní kontrolu a plnění 

předepsaných nařízení. Rozhodujícími parametry pro sledování technologie jsou : 

 koncentrace sušiny kalu 

 sedimentace kalu 

 kalový index 

 koncentrace kyslíku 

 teplota aktivační směsi 

 pH aktivační směsi 

 parametry přítoku 

 parametry odtoku 

 

Koncentrace sušiny kalu – odkalování 

 

 Koncentrace sušiny kalu určuje množství kalu v systému a je rozhodujícím 

parametrem pro stanovení množství zpracovaných vod a stanovení množství 
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přebytečného kalu odčerpávaného ze systému. Hodnota sušiny kalu je určována 

v laboratoři jako celková sušina ( sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti ). Sušina 

se laboratorně stanovuje 1 x měsíčně. 

 projektovaná koncentrace kalu v aktivaci – 4 kg / m3 

 provozní koncentrace sušiny kalu v aktivaci – 4 – 5 kg / m3 

 

Odkalování systému – odčerpávání přebytečného kalu – musí být stanoveno 

dle aktuální sušiny kalu. Pokud je koncentrace sušiny kalu v systému nižší než 3,5 kg 

/ m3, nesmí být kal odčerpáván do stabilizační nádrže. Pokud je koncentrace sušiny 

kalu vyšší než doporučená, musí být před odkalováním vypočteno množství 

odčerpávaného přebytečného kalu. 

 

Výpočet množství přebytečného kalu ( VPK ) : 

 

 Nejdříve je nutné si stanovit požadované množství kalu v systému ( VK ) 

s ohledem na denní množství čištěných odpadních vod a jejich koncentrací BSK5. 

Toto množství se vypočte dle vzorce :  

VK = ( CBSK x Q ) / 1000 x BX      [ m
3 ] 

VK – požadované množství kalu v systému [ m3 ] 

Q – denní množství odpadních vod čerpaných na ČOV [ m3 ] 

CBSK – koncentrace BSK5 odpadní vody [ mg / l ] 

BX – látkové zatížení kalu [ kg / kg . den ], dle projektu 0,07 kg / kg . den 

 

Následně se vypočte aktuální množství kalu v systému : 

 

VK v systému = Vbiologie x Xbiologie 

VK v systému – množství přebytečného kalu v systému [ m3 ] 

Vbiologie – objem biologického stupně [ m3 ] – selektor + denitrifikace + aktivace 

Xbiologie – aktuální koncentrace sušiny kalu v aktivaci [ kg / m3 ] 

 

Stanovení množství přebytečného kalu : 

 

 Objem přebytečného kalu, který je třeba ze systému rovnoměrně odčerpat se 

vypočte dle vzorce : 
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VPK = VK v systému – VK 

VPK - množství přebytečného kalu [ m3 ] 

VK - požadované množství kalu v systému [ m3 ] 

VK v systému – aktuální množství kalu v systému [ m3 ] 

 

Vlastní odstřeďování přebytečného kalu  

 

 Stabilizovaný a zahuštěný kal se odstřeďuje přibližně 1 x za měsíc. Periodicita 

se také odvíjí od množství dovezených septických odpadních vod na ČOV. Vlastní 

odstřeďování trvá přibližně 5 - 7 dnů, neboť čistírna je na svou velikost vybavena 

výkonnou dekantační odstředivkou. Odstředěný kal je ukládán do připravené vlečky 

a odvážen k zemědělskému využití. ČOV nemá vlastní kalové pole ani jinou depónii, 

kde by se dal odstředěný kal ukládat. 

 

 Na jeden cyklus odstřeďování, se zpracuje cca 90 m3 zahuštěného kalu. 

Kalová voda z odstředivky, která tvoří 20 % denního nátoku v době odstřeďování, se 

zbytky flokulantu a již odstředěného kalu se vrací zpět přes čerpací stanici do 

biologie. Tato činnost způsobuje zvýšení koncentrace kyslíku v biologii. Vyhnilý kal, 

který se vrátil zpět do aktivace, z části vyplave na hladinu a je odseparován.  

 

Vlastní odtah vratného a přebytečného kalu 

 

 Kal z dosazovacích nádrží je kalovým čerpadlem vracen zpět do aktivace přes 

selektory. Množství vratného kalu se reguluje v závislosti na nátoku splaškových vod 

pomocí frekvenčního měniče, a to v rozmezí 2,5 – 10 l / s. 

 

 Přebytečný aktivovaný kal je odtahován do stabilizační nádrže. 30 minut 

předem je uzavřen do této nádrže přívod vzduchu z dmychadel, a to z důvodu, aby 

se zamezilo odtékání kalu s přebytečnou odpadní vodou přepadem. 

 

 Odtah aktivovaného kalu z dosazovacích nádrží je možno nastavit z každé 

linky zvlášť, maximálně ale 5 x denně a v množství 1 – 10 m3. Množství odtaženého 

kalu se reguluje dle potřeb technologie. Při plnění stabilizační nádrže po vlastním 

odstřeďování, nesmí být zároveň odtaženo větší množství kalu, než činí polovina 
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přitečené splaškové odpadní vody za časový interval potřebný k dalšímu odtahu ( 

odpadní voda by zůstávala ve stabilizační nádrži ). 

 

Přečerpání kalu ze stabilizační nádrže do zahušťovací  

 

 Tato činnost se děje při uzavřeném provzdušňování mamutkou a přebytečná 

voda odtéká do čerpací stanice ČOV. Přibližně 1 hodinu po přečerpání 

stabilizovaného kalu do zahušťovací nádrže se přívod vzduchu znovuotevírá.  

 

Provzdušnění kalu 

 

 Kalové hospodářství má vlastní dmychadlo, které lze nastavit v automatickém 

režimu na interval činnosti chodu a klidu. Tímto způsobem se dá regulovat množství 

vzduchu, přivedeného do jednotlivých nádrží. Vzhledem ke skutečnosti, že čistírna 

pracuje na 1 / 3 projektovaného výkonu, je i při normálních stavech používán vzduch 

z okruhu aktivace a tato technologie není využívána. 

 

Test sedimentace kalu 

 

 Jednoduchou pomůckou pro každodenní kontrolu množství a charakteru kalu 

v systému je test sedimentace. Tento test se provádí z aktivační nádrže a denně. 

Postup testu :  

 do odměrného válce se odebere vzorek aktivační směsi v množství 1 

litru. Před odběrem vzorku je třeba nechat aktivační nádrž řádně 

promíchat vzduchem po dobu alespoň 15 min. 

 směs se nechá v klidu sedimentovat po dobu 30 min 

 ihned po době sedimentace se odečte objem kalu a hodnota se zapíše 

do Provozního deníku 

 

Při dodržení provozní koncentrace sušiny kalu v předepsaném intervalu 4 – 5 

kg / m3 se bude objem kalu po třicetiminutové sedimentaci pohybovat v rozmezí 400 

– 500 ml. Z hodnoty testu sedimentace se vypočte tzv. kalový index KI = V30 / sušina 

kalu. Kalový index musí být za běžného provozu nižší než 120 ml / g. Pokud objem 

kalu po sedimentaci V30 přesáhne 400 ml, může se zahájit odkalování systému. 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  372 
 

Odkalování se musí alespoň 1 x měsíčně kontrolovat stanovením sušiny kalu 

v nádrži. 

 

Koncentrace kyslíku 

 

 Koncentrace kyslíku přímo určuje účinnost technologie. Optimální koncentrace 

kyslíku je 1,5 x 2 mg / l. Kyslíkovou sondu je nutno často kalibrovat ( 2 x měsíčně ). 

 

pH aktivační směsi 

 

 Optimální hodnota pH pro mikroorganismy aktivační směsi je 6,5 – 8. Pokud 

hodnota pH klesne pod 6,5 je nutné přidat takové množství vápna ( do aktivace ), 

aby hodnota pH vzrostla nad spodní limit a pohybovala se v předepsaném intervalu 

 

Teplota aktivační směsi 

 

 Při poklesu teploty pod 8 °C klesá účinnost nitrifikačních a denitrifikačních 

procesů. 

 

Parametry přítoku 

 

 Mezi sledované parametry přítoku patří denní produkce odpadních vod a jejich 

složení. Odběr a analýza vzorků se provádí akreditovanou laboratoří. Odběrné místo 

na přítoku je v nátokovém žlabu před strojními česlemi a provádí se 1 x měsíčně. 

Vzorky přítoku na ČOV se odebírají ve formě dvouhodinových směsných vzorků ( typ 

A ), získávaných sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 min.  

 

Parametry odtoku 

 

 Odběrné místo odtoku je v dosazovací nádrži. Vzorek se odebírá 1 x měsíčně. 

Odběr provádí akreditovaná laboratoř. Vzorky odtoku z ČOV se odebírají ve formě 

dvouhodinových směsných vzorků ( typ A ) získávaných sléváním 8 objemově 

stejných dílčích vzorků v intervalu 15 min. 
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3.13.3.3. Chemicko – technologické hodnocení provozu ČOV 

 

Přítok na ČOV   

 

  rok 

měsíc 2010 2011 

I. 3720 4480 

II. 3083 3220 

III. 5673 3400 

IV. 3779 3400 

V. 4265 3000 

VI. 5700 3830 

VII. 3200 3620 

VIII. 4000 3604 

IX. 4300 3046 

X. 3305 3300 

XI. 4028 2550 

XII. 4067 2650 

celkem 49120 40100 

Tab.č.46 Množství splaškových OV přitečených na ČOV [ m3 ] 

 

Množství splaškových OV přitečených na ČOV Brněnec 

 

 

Graf č.18 Množství splaškové odpadní vody přitečené na ČOV Brněnec [ m3 ] 
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Údaje o množství vypouštěných odpadních vod 

 

 Množství vypouštěných odpadních vod je měřeno ultrazvukovou sondou 

v měrném objektu ( Parschallův žlab ) na odtoku z ČOV.  

 

 Qprům – 2,5 l / s 

 Qmax – 10,8 l / s, 7 500 m3 / měsíc 

 Qr – 80 000 m3 / rok 

 

Množství dovezených septických odpadních vod na ČOV 

 

rok 
množství dovezených septických vod na ČOV 

[m3] 

2010 247 

2011 338,5 

Tab.č.47 Množství dovezených septických vod na ČOV [ m3 ] 

 

 

Graf č.19 Množství dovezených septických vod na ČOV [ m3 ] 
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Kvalitativní ukazatele čištěné splaškové odpadní vody 

 

Ukazatel Jednotka ,,p" 
Naměřené hodnoty 

přítok 
10 

odtok 
10 

účinnost 10 
( % ) 

přítok 
11 

odtok 
11 

účinnost 11 
( % ) 

BSK5 mg / l 30 431 2,8 99,4 431 2,3 99,5 

CHSKCr mg / l 125 1580 26,9 98,3 1441,9 39,5 97,3 

NL mg / l 40 978 5,7 99,4 927,3 5,6 99,4 

N-NH4 mg / l 20 79,4 0,34 99,6 86,1 0,3 99,7 

Nc mg / l - 144 24,2 83,2 148,4 14,9 90 

Pc mg / l - 31,9 3,2 90,6 35,5 3,9 89 

Tab.č.48 Kvalita splaškové odpadní vody 

 

Pozn. k Tab.č.48 p – přípustná hodnota koncentrace ukazatelů znečištěných 

vypouštěných OV v mg / l, dle nařízení vlády č. 23 / 2011 Sb. 

 

Kvalitativní ukazatele aktivovaného kalu 

 

 Kontrola kvality aktivovaného kalu se provádí 1 x měsíčně, v níže uvedeném 

rozsahu 

Ukazatel Jednotka 
Naměřené hodnoty 

2010 2011 

KI ml / g 83 71,4 

NL g / l 6,5 6,9 

Imhoff ml / l 535 493,6 

Tab.č.49 Kvalitativní ukazatele aktivovaného kalu 
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Kvalitativní ukazatele odstředěného kalu 

 

Ukazatel Jednotka 
Naměřené hodnoty 

2010 2011 

pH   7 7,2 

sušina % 15,9 14,4 

organické látky % 65,9 70,2 

Cd mg / kg suš. kalu 1,3 1,8 

Cu mg / kg suš. kalu 84,7 158 

Hg mg / kg suš. kalu 1,3 1,7 

Pb mg / kg suš. kalu 23,9 53,1 

Zn mg / kg suš. kalu 584,5 1228 

As mg / kg suš. kalu 2,5 3 

Cr mg / kg suš. kalu 18,4 56 

Ni mg / kg suš. kalu 13,1 42,7 

AOX mg / kg suš. kalu 214,5 27,9 

PCB mg / kg suš. kalu 0,06 < 0,02 

Ter.kolif.bakt. KT / 1 g 1 505 2 700 

Enterokoky KT / 1 g 75 140 1 955 

Salmonella   negativní negativní 

Tab.č.50 Kvalitativní ukazatele odstředěného kalu 

 

Zatížení ČOV 

 

 projektované zatížení ČOV – 2 300 EO 

 skutečné zatížení ČOV, dle přehledu o množství vypouštěných OV v roce 

2010 – 1 132 EO 

 skutečné zatížení ČOV, dle přehledu o množství vypouštěných OV v roce 

2011 – 930 EO 
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Souhrn výše neuvedených provozně - technologických ukazatelů 

 

Ukazatel Jednotka 
Naměřené hodnoty 

2010 2011 

Přítok na ČOV m3 / den 135 110 

Množství odvodněného kalu 
m3 / rok 96,8 115 

t / rok 88 104,5 

Množství odtaženého přebytečného kalu m3 / měsíc 300 - 400 

Množství vratného aktivovaného kalu m3 / den 80 - 90 

Frekvence odkalování   1 x měsíčně 

Doba zdržení kalu ve stabilizační nádrži den 12 

Doba zdržení kalu v zahušťovací nádrži den 10 

Doba odstřeďování den 5 

Množství odvezených shrabků t / rok 2,8 3 

Množství odvezeného písku t / rok 9,3 10 

Tab.č.51 Souhrn výše neuvedených provozně - technologických ukazatelů 

 

3.13.4. Fotodokumentace 

 

Obr.č.103 Celkový pohled na ČOV 
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Obr.č.104 Strojně stírané česle 

 

 

Obr.č.105 Rozdělovací objekt a lapák písku 
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Obr.č.106 Pohled na biologickou část ČOV 

 

 

Obr.č.107 Flokulační stanice 
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Obr.č.108 Dekantační odstředivka 

 

 

Obr.č.109 ČS 01 a ČS 02 u areálu bývalé továrny Vitka Textiles, s.r.o. 
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3.13.5.  Souhrn poznatků o provozování kanalizace s ČOV Brněnec  

 

 K odkanalizování obce Brněnec, byla v roce 2006 vybudována gravitační 

splašková kanalizace, která odvádí odpadní vodu z Brněnce a místních částí 

Moravská Chrastová, Podlesí a Mariánské údolí. Součástí kanalizačního systému je 

zastřešená ČOV ( projektovaná kapacita – 2 300 EO ) a 9 čerpacích stanic. 

 

 Kanalizační systém, včetně ČS a ČOV se od začátku provozu potýká s řadou 

stavebních, technologických a ekonomických problémů. 

 

 ČOV je vybudována blízkosti železničního koridoru Česká Třebová – Brno. 

V jarních měsících ( v důsledku zvýšené hladiny spodních vod ) se stává podloží 

v blízkosti ČOV silně vodivé. Při projetí vlaku, vzniká z železničních trolejí 

elektromagnetická indukce ( vzniká při střídavém napětí ). Dochází k přenosu 

indukčního napětí, a to  přes stávající uzemnění ČOV, či přes jiné vodiče v blízkosti 

ČOV ( veřejné osvětlení ). V ČOV dochází k nárůstu napětí. Vznikají přepěťové 

špičky, které způsobují likvidaci elektro zařízení ČOV  ( frekvenční měniče, PC, atd. ). 

V současné době se tento problém řeší osazením silnější přepěťové ochrany, pro 

podchycení a bezpečné svedení těchto špiček.  

 

 ČOV je umístěna v budově, a to sebou nese řadu obtíží. V důsledku 

nedostatečného odvětrání zahušťovací a stabilizační nádrže, se v řídící části ČOV 

koncentruje sirovodík, který vzniká při rozkladných procesech vyhnívání kalu a také 

vysoká teplota. Tyto negativa mají za následek následnou oxidaci Cu vodičů, 

sníženou životnost frekvenčních měničů a celkový pohyb obsluhy v agresivním 

prostředí. V elektrorozvaděčových skříních absentují ventilátory a vysoká teplota 

taktéž snižuje jejich životnost. Tento problém se řeší nuceným odvětráním velína, 

kde jsou veškeré ovládací prvky umístěny a přetěsněním prostupů stabilizační a 

zahušťovací nádrže. 

 

 Při venkovních teplotách pod 0 °C se v důsledku nedostatečného odtahu 

vzduchu, v biologické části ČOV akumuluje velké množství par, které následně 

kondenzují na vnitřních stěnách ČOV a jeho kovových konstrukcích ( teplý vzduch, 

který se vytváří z teplé odpadní vody se v nedostatečném množství odvádí, přivádí 
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se studený z venku a tím pádem se snižuje rosný bod v budově ). Tento problém se 

nyní řeší umístěním elektrického ventilátoru. Lze také vyřešit osazením výkonnějších 

odvětrávacích růžic ve stropě biologické části ČOV a celkovým zkapacitněním 

odtaženého množství vzduchu.  

 

 Vyšší hodnoty většiny ukazatelů znečištění, odpovídají koncentrovaným 

splaškovým vodám. Vyšší CHSK je adekvátní koncentracím nerozpuštěných látek, 

které jsou v předmětných odpadních vodách dost vysoké. Nepříznivý je hlavně 

poměr BSK / CHSK, který bývá u těchto vod i na hodnotě 0,3, což znamená, že se 

jedná o hůře biologicky čistitelné vody. Je pravděpodobné, že k tomuto nežádoucímu 

stavu přispívá zahnívání odpadních vod v jednotlivých čerpacích stanicích ( 

dodavatel stavby nevybudoval v ČS náběhy ve dnech, tím dochází k prodloužení 

doby zdržení odpadních vod ). Této skutečnosti odpovídají i vysoká koncentrace 

amoniakálního dusíku na přítoku do ČOV. Pro zlepšení čistitelnosti přiváděných 

splaškových odpadních vod na ČOV je nutné vybudovat náběhy ve dnech ČS. Tímto 

krokem, se sníží doba zdržení a rychlejší transport odpadních vod na ČOV. Dále pak 

časové zrovnoměrnění navážených septických vod. Je nutné si uvědomit, že ČOV 

byla projektována pro čištění odpadních vod od 2 300 EO, nyní je její výkon o 1 / 3 

nižší. Množství a rychlost proudění odpadních vod v potrubí se snížila a tím také 

dochází k zahnívání odpadních vod během jejich transportu na ČOV. 

 

 Kanalizační systém se potýká s řadou problémů způsobených nekvalitně 

provedenými stavebně – montážními pracemi při jeho budování. Jedná se především 

o nevhodně zhotovená šachetní dna, která jsou drsná a ulpívají na nich sedimenty. 

Průsaky balastních vod nezaspárovanými jednotlivými díly šachet a napojením 

potrubí do šachty. Dále jsou časté popraskané šachetní prstence, poškozené nebo 

volné rámy poklopu, nedostatečný sklon vedení potrubí, nevhodné podsypání potrubí 

a celkové zhutnění zemní rýhy. Špatně provedená spádiště, atd. V některých 

čerpacích stanicích chybí vstupní žebříky, časté jsou netěsnosti v opláštění. ČS 

nejsou vybaveny konzolami a madly, pro vytažení čerpadel z ČS. Reklamační 

požadavky průběžně opravuje generální dodavatel stavby, společně s jeho hlavními 

subdodavateli.  
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 Jak už bylo zmíněno, ČOV Brněnec byla projektována pro 2 300 EO. Ovšem 

během posledních pěti let, došlo k razantnímu utlumení průmyslové výroby v obci ( 

mlýn PENAM, a.s, Silk and Progress, s.r.o. ), či jejímu úplnému zrušení ( Vitka 

Textiles, s.r.o. ). Před tímto úpadkem, byl Brněnec ryze průmyslovou obcí. 

 

 Projekt výstavby kanalizace má fatální dopad na všechny místní obyvatele. 

Obec, která část peněz na vybudování kanalizace získala z vypsaného dotačního 

titulu, neměla peníze na její dofinancování. Úvěr byl tedy obci poskytnut generálním 

dodavatelem stavby. Z tohoto důvodu, byla zapříčiněna neochota řešit reklamační 

požadavky, jak ze strany obce, tak i ze strany dodavatele stavby. Do roku 2009 

provozovaly obecní kanalizaci místní technické služby. V roce 2010 nastalo předání 

provozování do rukou komerční vodohospodářské společnosti. Následovalo 

přeúvěrování z generálního dodavatele na provozovatele a pomalé odstraňování 

vzniklých závad, jež stále probíhá. Umořování úvěru je zahrnuto do ceny stočného, a 

proto občané mají nejvyšší cenu za 1 m3 vyčištěné vody v ČR. 
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4. ZÁVĚR 

 

Diplomová práce se zabývá podrobným popisem vybraných vodovodů a 

kanalizací v obcích a městech s různou kvalitou vodárenské infrastruktury. 

Porovnává rozdíly vodárenských a kanalizačních soustav místních a skupinových 

vodovodů a jejich celkové hospodaření s pitnou vodou. Řeší koncepci modernizaci 

sítí a různý přístup majitelů infrastruktury k řešení problematiky s dodávkou kvalitní 

pitné vody ke spotřebiteli. Taktéž hodnotí a technicky popisuje trend v budování 

kanalizačních soustav. 

 

Skupinový vodovod Svitavy zásobuje pitnou vodou město Svitavy a sedm 

okolních obcí. Stěžejními problémy, se kterým se vodovod potýká, je kvalita 

dodávaných pitných vod, konkrétně nadlimitními hodnotami dusičnanů ve zdrojích 

střednoturonského pásma a také stářím vodovodního potrubí. Tuto skutečnost vyřešil 

vlastník infrastruktury ve dvou modernizačních etapách. I. etapa proběhla v roce 

2005 a týkala se vybudování dvou vrtů ve spodnoturonské pásmu, osazením 

vodárenského dispečinku na všech objektech skupinového vodovodu a výměnou 

potrubí z azbestocementu. Tato etapa měla značný vliv na zmírnění úniků pitné vody 

ze systému a částečné zlepšení kvality dodávané vody. Nicméně neřešila koncepčně 

dodávku pitné vody s konsolidovanou kvalitou do celé distribuční síti. To se podařilo 

vyřešit v II. etapě. Byly opět vybudovány dva vrty ve spodnoturonské pásmu a 

propojeny výtlačným potrubím dvě prameniště zásobující celou oblast. Základním 

záměrem těchto projektů je zajistit odběr a distribuci kvalitní surové podzemní vody 

ze spodnoturonské zvodně z VDJ Olomoucká i VDJ Čtyřicet Lánů do celého 

skupinového vodovodu Svitavy a vyřešit tak dlouhodobé kvalitativní problémy 

s dodávanou pitnou vodou. Společně s touto investiční akcí dochází k výměnám 

potrubí, které jsou na hranici životnosti, nebo na kterých se vyskytují časté poruchy. 

Skupinový vodovod je poměrně dobře fungující soustavou a investiční činnost bude 

po ukončení II. etapy pokračovat v technické modernizaci sítě.  

 

Dalším posuzovanými vodovody jsou místní vodovody obce Radiměř a Hradec 

nad Svitavou. Systém tohoto vodovodu je rozčleněn do III. tlakových pásem na 

relativně nevelkém území, což negativně ovlivňuje tlakové poměry v síti a s tím 
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spojený velký netechnický únik vod ze systému. Spotřebiště je napájeno ze tří 

vodárenských zdrojů ( štola Cikánka, zářezy Kuliny a Hájenka ). Kvalita dodávané 

vody je dobrá. K akumulaci vody slouží 4 vodojemy. Stav vodovodu je problematický 

hlavně z hlediska stáří potrubí ( převážně z roku 1931 ). Po opravě poruchy na síti, 

má potrubí sklon řetězit další v blízkosti opravené. Velmi negativně se také projevuje 

vliv nezaslepených starých vodovodních přípojek v obci. Lidnatost obce za poslední 

století snížila více než o polovinu. Proto obec vyčlenila prostředky na výměnu 

nejproblematičtějšího úseku potrubí v délce 1 682 m. Následně bude při právě 

probíhající stavbě kanalizace řešen průzkum vodovodních přípojek a celkových úniků 

vod ze sítě v místech, kde se inženýrské sítě budou křížit či půjdou v souběhu jedné 

rýhy. 

 

Obec Hradec nad Svitavou je zásoben z jednoho zdroje a voda je 

akumulována ve vodojemu o objemu 400 m3. Drtivá většina vodovodní sítě byla 

vybudována v roce 1913. Systém je za hranicí životnosti a vykazuje značné ztráty, 

ačkoliv je na něm vyvíjena poměrně rozsáhlá průzkumná činnost. Nutno podotknout, 

že se také za poslední rok podíl ztrát vůči vodě vyrobené výrazně snížil. Majitel 

vodovodu, získal dotaci na výměnu poloviny vodovodního řadu, což jistě přispěje k 

významné modernizaci sítě. Dalším problémem, který nelze upozadit je vysoká 

koncentrace dusičnanů v distribuované pitné vodě, která se pohybuje na hranici 50 

mg / l. Voda je odebíraná ze stejné střednoturonské zvodně jako tomu bylo u SV 

Svitavy. A také řešení tohoto problému je podobné. Lze získat dotaci na jímání vody 

v spodnoturonské zvodni z Operačního programu životního prostředí. Snížit 

koncentraci dusičnanů řízenou denitrifikací. Je také možné využít k zásobování obce 

vodu ze Skupinového vodovodu Svitavy, neboť obec je s ním potrubím propojena, 

ale není členem tohoto svazku. V obci se též buduje tlaková splašková kanalizace. 

 

V diplomové práci se také věnuji popsáním provozování kanalizace s ČOV 

Brněnec. K odkanalizování obce Brněnec, byla v roce 2006 vybudována gravitační 

splašková kanalizace, která odvádí odpadní vodu z Brněnce a místních částí 

Moravská Chrastová, Podlesí a Mariánské údolí. Součástí kanalizačního systému je 

zastřešená ČOV ( projektovaná kapacita – 2 300 EO ) a devět čerpacích stanic. 

Kanalizační systém, včetně ČS a ČOV se od začátku provozu potýká s řadou 
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stavebních, technologických a ekonomických problémů, které podrobně popisuji 

v kapitole 3.13.5.. 

 

Souhrn opatření, vedoucí ke zkvalitnění současného stavu - Skupinový 

vodovod Svitavy : 

 dostavba dvou vrtů ve spodnoturonské pásmu – výrazné zlepšení jakosti 

dodávané pitné vody do systému 

 výstavba výtlačného řadu propojující prameniště Olomoucká s VDJ 

Čtyřicet Lánů – kvalitativní ustálení dodávané pitné vody z  VDJ zásobujících 

Skupinový vodovod Svitavy 

 modernizace vodovodní sítě – výměna starých a poruchových vodovodních 

řadů, navrtávacích pasů vodovodních přípojek, výměna nefunkčních sekčních 

šoupat a hydrantů 

 

Souhrn opatření, vedoucí ke zkvalitnění současného stavu - vodovod 

Radiměř: 

 výměna vodovodního řadu z VDJ Hájenka do VDJ Starý – 1 682 m 

 dohledání a zaslepení starých nepoužívaných vodovodních přípojek 

 instalace sekčních šoupat 

 průzkum stávajícího vodovodního řadu a dohledání úniků pitné vody  

 osazení dispečinku na vodárenské objekty 

 stavební rekonstrukce stávajících vodojemů 

 postupná výměna stávajících vodovodních řadů 

 vyčištění a renovace zářezů 

 

Souhrn opatření, vedoucí ke zkvalitnění současného stavu - vodovod Hradec 

nad Svitavou : 

 výměna vodovodu v severní části obce – cca 9,6 km 

 instalace a výměna sekčních šoupat v jižní části obce 

 snížení koncentrace dusičnanů v dodávané pitné vodě – 

 vybudování nového vrtu ve spodnoturonském pásmu – hloubka cca 

200 m 

 vstup do Skupinového vodovodu Svitavy a dodávka vody do obce 

z jejich vodojemů 
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 řízenou vodárenskou biologickou denitrifikací a denitrifikací 

v náplňových komorách 

 průzkum vodovodního řadu v jižní části obce a postupné dohledávání 

možných úniků vody 

 výměna odsazených hlavních uzávěrů vodovodních přípojek a 

jejich umístění přímo na řad 

 aplikace vodárenského dispečinku 

 

Souhrn opatření, vedoucí ke zkvalitnění současného stavu – kanalizace s 

ČOV Brněnec : 

 odstranění poukázaných reklamačních požadavků na kanalizaci, ČS a 

ČOV, od zhotovitele díla  

 zkapacitnění odtahu vzduchu z prostoru biologie ČOV 

 celkově dostatečné odvětrávání ČOV, které trpí vysokými koncentracemi 

H2S a vysokou teplotou pomocí výkonných ventilátorů 

 osazení silnější přepěťové ochrany, pro podchycení a bezpečné svedení 

indukčního přepětí z nedaleko vedené železniční tratě 
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Lány 

 Výkres č.4.1. : Pasport vodovodní sítě Svitavy – klad listů – jižní část Svitav, Svitavy 

– Lány 

Výkres č.4.2. : Pasport vodovodní sítě Svitavy – klad listů – jižní část Svitav, Svitavy 

– Lány 

 

Příloha č.6 

 

Výkres č.1. : Schéma vodovodu Radiměř 

Výkres č.2. : Distribuční schéma vodovodu Radiměř 

Výkres č.3. : Pasport vodovodní sítě Radiměř – klad listů 

Výkres č.3.1. : Pasport vodovodní sítě Radiměř 

Výkres č.3.2. : Pasport vodovodní sítě Radiměř 

 

Příloha č.7 

 

Výkres č.1. : Schéma vodovodu Hradec nad Svitavou 

Výkres č.2. : Distribuční schéma vodovodu Hradec nad Svitavou 

Výkres č.3. : Pasport vodovodní sítě Hradec nad Svitavou 
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Příloha č.8  

 

Výkres č.1. : Pasport kanalizační sítě Brněnec 
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PŘÍLOHY 

 

Přílohy č.1 : Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické, 

organoleptické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity, dle 

vyhlášky č. 252 / 2004 Sb. Minimální roční četnost odběru a rozsah 

rozboru vzorků pitné vody, dle vyhlášky č. 252 / 2004 Sb. 

 

Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství 

stanoví hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody, včetně vody 

balené a teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním 

vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií 

s vodovodním potrubím pitné vody, jakož i vody teplé, vyráběné 

z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Vyhláška dále 

stanoví rozsah a četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody a požadavky na 

metody kontroly jakosti pitné vody. 
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č. ukazatel jednotka limit Typ limitu 

1 Clostridium perfringens KTJ/l00ml 0 MH 

2 enterokoky KTJ/l00ml 0 NMH 

  

 

KTJ/250 ml 0 NMH 

3 Escherichia coli KTJ/l00ml 0 NMH 

  

 

KTJ/250 ml 0 NMH 

4 koliformní bakterie KTJ/l00ml 0 MH 

5 mikroskopický obraz -

abioseston 

% 10 MH 

6 mikroskopický obraz - počet 

organismů 

jedinci/ml 50 MH 

7 mikroskopický obraz - živé 

organismy 

jedinci/ml 0 MH 

8 počty kolonií při 22 °C KTJ/ml 200 MH 

  

 

KTJ/ml 500 NMH 

9 počty kolonií při 36 °C KTJ/ml 100 MH 

  

 

KTJ/ml 20 NMH 

10 Pseudomonas aeruginosa KTJ/250 ml 0 NMH 

Tab.č.1 Mikrobiologické a biologické ukazatele pitné vody a jejich hygienické 

kvality 
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č. ukazatel symbol jednotka limit typ limitu 

11 1,2-dichlorethan  µg/l 3,0 NMH 

12 akrylamid  µg/l 0,1 NMH 

13 amonné ionty NH4
+ mg/l 0,50 MH 

14 antimon Sb µg/l 5,0 NMH 

15 arsen As µg/l 10 NMH 

16 barva  mg/1 Pt 20 MH 

17 benzen  µg/l 1,0 NMH 

18 benzo[a]pyren BaP µg/1 0,010 NMH 

19 beryllium Be µg/l 2,0 NMH 

20 bor B mg/l 1,0 NMH 

21 bromičnany BrO3 - µg/l 10 NMH 

22 celkový organický 

uhlík 

TOC mg/l 5,0 MH 

23 dusičnany NO3
- mg/l 50 NMH 

24 dusitany NO2 
- mg/l 0,50 NMH 

25 epichlorhydrin  µg/l 0,10 NMH 

26 fluoridy F - mg/l 1,5 NMH 

27 hliník Al mg/l 0,20 MH 

28 hořčík Mg mg/l 10 MH 

  

 

 

 

 

 

20-30 DH 

29 chemická spotřeba 

kyslíku 

(manganistanem) 

CHSKMn mg/l 3,0 MH 

30 chlor volný  mg/l 0,30 MH 

31 chlorethen  µg/l 0,50 NMH 
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(vinylchlorid) 

32 chloridy Cl - mg/l 100 MH 

33 chloritany ClO2 
- µg/l 200 MH 

34 chrom Cr µg/l 50 NMH 

35 chuť   přijatelná 

pro 

odběratele 

MH 

36 kadmium Cd µg/l 5,0 NMH 

37 konduktivita K mS/m 125 MH 

38 kyanidy celkové CN - mg/l 0,050 NMH 

39 mangan Mn mg/l 0,050 MH 

40 měď Cu µg/l 1000 NMH 

41 microcystin-LR  µg/l 1 NMH 

42 nikl Ni µg/1 20 NMH 

43 olovo Pb µg/l 10 NMH 

44 ozon O3 µg/l 50 MH 

45 pach   přijatelný 

pro 

odběratele 

MH 

46 pesticidní látky  µg/l 0,10 NMH 

47 pesticidní látky 

celkem 

 µg/l 0,50 NMH 

48 pH pH  6,5 - 9,5 MH 

49 polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky 

PAU µg/l 0,10 NMH 

50 rtuť Hg ug/l 1,0 NMH 

51 selen Se ug/l 10 NMH 
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52 sírany SO4
2- mg/l 250 MH 

53 sodík Na mg/l 200 MH 

54 stříbro Ag ug/l 50 NMH 

55 tetrachlorethen PCE ug/l 10 NMH 

56 trihalomethany THM ug/l 100 NMH 

57 trichlorethen TCE ug/l 10 NMH 

58 trichlormethan  ug/l 30 NMH 

59 vápník Ca mg/l 30 MH 

    40 – 80 DH 

60 vápník a hořčík Ca +Mg  2 – 3,5 DH 

61 zákal   5 MH 

62 železo Fe mg/l 0,20 MH 

Tab.č.2 Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody a jejich 

hygienické limity 

 

Počet obyvatel 
zásobované 

oblasti  

Objem vody rozváděné či 
produkované v 

zásobované oblasti 
(m3/den) 

Roční počet 
vzorků pro 

krácený 
rozbor 

Roční počet 
vzorků pro úplný 

rozbor 

≤ 50 ≤ 10 1 1 za dva roky 

> 50 ≤ 100 > 10 ≤ 20 2 1 

> 100 ≤ 500 > 20 ≤ 100 3 1 

> 500 ≤ 5 000 > 100 ≤ 1 000 4 2 

> 5 000 ≤ 50 000 > 1 000 ≤ 10 000 

4 + 3 na 
každých 1 000 

m3/den 

1 + 1 na každých 
3 300 m3/den 

> 50 000 ≤ 500 
000 

> 10 000 ≤ 100 000 
3 + 1 na každých 
10 000 m3/den 

> 500 000 > 100 000 
10 + 1 na každých 

25 000 m3/den 

Tab.č.3 Minimální roční četnost odběru a rozsah rozboru vzorků pitné vody 
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Příloha č.2. : Nařízení vlády č.23 / 2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č.61 / 2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229 / 2007 Sb. 

 

Kategorie 
ČOV ( EO ) 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Ncelk P celk 

p m p m p m průměr m průměr m průměr m 

< 500 130 220 40 80 50 80   -   -   -   -   -   - 

500 - 2 000 125 180 30 60 40 70 20 40   -   -   -   - 

2 001 - 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30   -   - 3 8 

10 001 - 100 
000 90 130 20 40 25 50   -   - 15 30 2 6 

> 100 000 75 125 15 30 20 40   -   - 10 20 1 3 

Tab.č.4 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod pro 

městské OV 

Vysvětlivky k Tab č.4 :  

EO – ekvivalentní obyvatel. Je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den 

p – přípustná hodnota koncentrace ukazatelů znečištěných vypouštěných OV v mg/l 

m – maximální hodnota koncentrace ukazatelů znečištěných vypouštěných OV    

       v mg/l 

průměr – průměrná roční hodnota koncentrace ukazatelů znečištěných      

                vypouštěných OV v mg/l      

Velikost zdroje 
znečištění ( EO ) 

Typ 
vzorku BSK5 CHSKCr NL N-NH4

+ Ncelk Pcelk TOC 

< 500 A 4 4 4  -  -  -  - 

500 - 2 000 A 12 12 12 12  -  -  - 

2 001 - 10 000 B 12 12 12 12 12 12  - 

10 001 - 100 000 C 26 26 26 26 26 26  - 

> 100 000 C 52 52 52 52 52 52 52 

Tab.č.5 Minimální roční četnosti odběrů vypouštěných městských odpadních vod 

Vysvětlivky k Tab.č.5 : 

Typ vzorku A -  dvouhodinový směsný vzorek získávaný sléváním 8 dílčích vzorků 

stejného objemu v intervalu 15 min 

Typ vzorku B  - 24 hodinový směsný vzorek, získávaný sléváním 12 objemově 

stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin 



Lukáš Vykydal: Provozování vodovodů a kanalizací na Svitavsku a Březovsku 
 

2011 / 2012  7 
 

Typ vzorku C - 24 hodinový směsný vzorek získávaný sléváním 12 dílčích vzorků 

odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době 

odběru dílčího vzorku  
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Příloha č.3. : Český statistický úřad – Vodárenství, stokování, čistírenství 

v ČR 2010 

 

  Střední stav  Obyvatelé Podíl obyvatel Délka   Počet vodovodů 

  obyvatel zásobovaní zásobovaných vodovodní Number  

Území, (osoby) vodou z vodovodů  vodou  sítě of water-supply systems 

kraj   (osoby) z vodovodů (%) (km)   z toho 

          celkem skupinových 

  Mid-year Polulation Share of popul. Length   vodovodů 

Territory, population supplied with supplied with  of water      

region (persons) water from  water from  supply  Total Group  

    water-supply WSS (%)  systems   water-supply 

    systems (WSS)   (km)   systems 

    (persons)         

              

  Česká republika 10 517 247 9 787 475 93,1 73 448 4 579 1 035 

  Czech Republic             

  Hl. město Praha 1 251 726 1 251 726 100,0 3 698 2 1 

  Středočeský 1 257 194 1 054 028 83,8 9 540 706 177 

  Jihočeský 637 910 581 365 91,1 5 967 763 114 

  Plzeňský 572 023 472 770 82,6 4 035 473 78 

  Karlovarský 307 619 302 356 98,3 2 055 135 14 

  Ústecký 835 796 799 150 95,6 6 467 312 41 

  Liberecký 439 483 389 537 88,6 3 599 232 52 

  Královéhradecký 554 296 511 773 92,4 4 963 215 68 

  Pardubický 516 776 494 943 95,8 4 539 180 69 

  Vysočina 514 800 484 925 94,2 5 560 659 123 

  Jihomoravský 1 152 765 1 094 371 94,9 7 300 266 111 

  Olomoucký 641 661 583 042 90,9 4 375 219 73 

  Zlínský 590 459 542 803 91,9 3 804 147 25 

  Moravskoslezský 1 244 739 1 224 686 98,4 7 546 269 89 

Tab.č.6 Počet obyvatel zásobených pitnou vodou, délka vodovodní sítě, počet 

vodovodů v ČR za rok 2010 
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v tis. m
3
 

     
Thous. m

3
 

    Voda vyrobená  Voda užitková    

 
Počet Production of drinking Service water  Voda vyrobená 

Území, úpraven  water    určená 

kraj vody (ks) celkem z toho      k realizaci *
)
 

 
    z podzemní vyrobená fakturovaná   

 
Number    vody       

Territory, water  Total   Produced Invoiced Production of 

region treatment   From      drinking water for 

  plants   groundwater     implementation *
)
 

  Česká republika 2 054 641 783 316 250 2 015 1 751 636 362 

  Czech Republic             

  Hl. město Praha 3 121 529 18 137 1 041 996 105 697 

  Středočeský 277 47 862 39 034 737 633 62 410 

  Jihočeský 392 35 067 14 377 0 0 34 751 

  Plzeňský 198 30 933 11 207 0 0 30 968 

  Karlovarský 21 21 643 6 516 0 0 19 693 

  Ústecký 72 56 549 24 259 55 55 58 480 

  Liberecký 57 28 439 16 556 1 0 28 516 

  Královéhradecký 115 32 611 29 470 10 0 34 007 

  Pardubický 101 30 463 23 920 10 10 30 078 

  Vysočina 373 25 899 13 825 45 44 26 695 

  Jihomoravský 110 65 336 58 022 43 13 65 538 

  Olomoucký 137 30 482 26 495 26 0 32 544 

  Zlínský 99 30 640 17 842 0 0 30 663 

  Moravskoslezský 99 84 330 16 590 47 0 76 322 

       
*)
 Množství vyrobené vody ve vlastních vodohospodářských zařízeních po připočtení množství vody převzaté od jiného 

provozovatele vodovodu příp. od jiných organizací a odečtení množství vody předané jinému provozovateli. 
*)
 The amount of water produced in own facilities of water supply and distribution, plus the amount of water  taken from 

another water supply system operator or other organizations, minus the amount of water supplied to another water supply 
system operator. 

Tab.č.7 Počet úpraven vod, množství vody vyrobené, užitkové a vody vyrobené 

určené k realizaci v ČR pro rok 2010 
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  Voda nefakturovaná 

 

Water not invoiced 

Území,   z toho ztráty vody podíl ztrát vlastní potřeba ostatní  

kraj celkem  v trubní síti z vody vyrobené vody nefakturovaná 

 
(tis. m

3 
) (tis. m

3
) urč. k realizaci  (tis. m

3
) voda (tis. m

3
) 

 
    (%)     

Territory, Total Losses  Share of losses Own consumption Other water 

region (thous. m
3
) in pipeline from water of water not invoiced 

 
  networks produced to be (thous. m

3
) (thous. m

3
) 

 
  (thous. m

3
) implemented (%)     

            

  Česká republika 143 820 125 276 19,7 16 549 1 995 

  Czech Republic           

  Hl. město Praha 24 165 23 024 21,8 1 105 36 

  Středočeský 13 137 11 443 18,3 1 159 535 

  Jihočeský 7 906 6 890 19,8 955 61 

  Plzeňský 5 801 5 146 16,6 475 180 

  Karlovarský 4 214 3 441 17,5 765 8 

  Ústecký 18 471 15 055 25,7 3 369 47 

  Liberecký 8 450 7 038 24,7 1 327 85 

  Královéhradecký 9 633 8 076 23,8 1 184 373 

  Pardubický 6 760 5 635 18,7 1 042 83 

  Vysočina 4 738 4 294 16,1 355 89 

  Jihomoravský 12 719 11 561 17,6 986 172 

  Olomoucký 6 617 5 951 18,3 555 111 

  Zlínský 6 703 5 856 19,1 748 99 

  Moravskoslezský 14 506 11 866 15,5 2 524 116 

Tab.č.8 Množství vody nefakturované v ČR pro rok 2010 
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  Voda fakturovaná pitná (v tis. m
3
) Vodné 

Území, Total drinking water invoiced (thous. m
3
) celkem 

kraj   v tom pro (tis. Kč) 

 

        ostatní   

 

celkem domácnosti zemědělství průmysl odběratelé Water rate, 

Territory,           total 

region Total Households Agriculture Industry Other users (thous. CZK) 

              

  Česká republika 492 542 319 582 8 692 59 163 105 105 14 328 202 

  Czech Republic             

  Hl. město Praha 81 532 47 695 0 14 550 19 287 2 302 835 

  Středočeský 49 273 34 644 487 5 759 8 383 1 589 266 

  Jihočeský 26 846 18 335 351 523 7 637 844 731 

  Plzeňský 25 167 15 632 412 915 8 208 675 598 

  Karlovarský 15 479 9 763 36 229 5 451 498 358 

  Ústecký 40 010 24 263 642 4 081 11 024 1 355 569 

  Liberecký 20 067 12 375 205 2 149 5 338 635 802 

  Královéhradecký 24 374 16 201 476 2 293 5 404 682 129 

  Pardubický 23 317 14 776 943 1 455 6 143 627 444 

  Vysočina 21 957 14 170 1 032 965 5 790 631 969 

  Jihomoravský 52 818 35 979 1 450 8 696 6 693 1 376 009 

  Olomoucký 25 926 17 936 674 3 739 3 577 712 231 

  Zlínský 23 960 15 654 809 2 983 4 514 732 195 

  Moravskoslezský 61 816 42 159 1 175 10 826 7 656 1 664 066 

Tab.č.9 Množství vody fakturované a celková suma vybraná na vodném v ČR pro rok 

2010 
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  Obyvatelé   Voda fakturovaná (tis. m
3
) 

 

Population Voda vyrobená Drinking water  

Území, střední zásobovaní podíl obyvatel z vodovodů invoiced (thous. m
3
) 

oblast 
stav 

obyvatel vodou  zásobovaných pro veřej. potřebu celkem z toho 

 
(osoby) z vodovodů vodou (%) (tis. m

3
)   domácnostem 

 
  (osoby)         

Territory, Mid-year Supplied with 
Share of 
popul. 

Production of 
drinking Total To households 

area population water from supplied with water, supplied      

 
(persons) water-supply  water from  from public WSS     

 
  

systems 
(WSS) WSS (%) (thous. m

3
)     

    (persons)         

 
            

  Česká republika 10 517 247 9 787 475 93,1 641 783 492 542 319 582 

  Czech Republic             

  Hl. město Praha 1 251 726 1 251 726 100,0 121 529 81 532 47 695 

  Střední Čechy 1 257 194 1 054 028 83,8 47 862 49 273 34 644 

  Jihozápad 1 209 933 1 054 135 87,1 66 000 52 013 33 967 

  Severozápad 1 143 415 1 101 506 96,3 78 192 55 489 34 026 

  Severovýchod 1 510 555 1 396 253 92,4 91 513 67 758 43 352 

  Jihovýchod 1 667 565 1 579 296 94,7 91 235 74 775 50 149 

  Střední Morava 1 232 120 1 125 845 91,4 61 122 49 886 33 590 

  Moravskoslezsko 1 244 739 1 224 686 98,4 84 330 61 816 42 159 

Tab.č.10 Souhrnné údaje – vodárenství v ČR pro rok 2010 
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  Střední stav Obyvatelé Podíl obyvatel Počet obyvatel bydlících v domech 
napojených na kanalizaci s ČOV   obyvatel bydlící v domech bydl. v domech  

Území, (osoby) napojených  napojených  Population living in houses   

kraj    na kanalizaci na kanalizaci (%) connected to sewerage systems 

    (osoby)   with wastewater treatment plants 

          v tom 

  Mid-year Population living  
Share of 

population celkem 
na  na 

  population in houses living in houses Total mechanickou  mechanicko- 

Territory, (persons) connected   connected    ČOV biologickou 

region   to sewerage to sewerage     ČOV 

    systems  systems (%)   Primary  
treatment 

Secondary 
treatment     (persons)     

              

  Česká republika 10 517 247 8 613 243 81,9 
8 098 

290 17 753 8 080 537 

  Czech Republic             

  Hl. město Praha 1 251 726 1 242 264 99,2 
1 242 

104 0 1 242 104 

  Středočeský 1 257 194 863 914 68,7 858 995 210 858 785 

  Jihočeský 637 910 550 796 86,3 503 361 4 199 499 163 

  Plzeňský 572 023 448 138 78,3 404 181 997 403 184 

  Karlovarský 307 619 281 245 91,4 278 688 815 277 873 

  Ústecký 835 796 681 118 81,5 648 808 2 007 646 801 

  Liberecký 439 483 299 947 68,2 290 772 675 290 097 

  Královéhradecký 554 296 410 666 74,1 370 637 300 370 337 

  Pardubický 516 776 371 220 71,8 348 971 1 572 347 399 

  Vysočina 514 800 436 335 84,8 363 332 2 274 361 059 

  Jihomoravský 1 152 765 1 018 227 88,3 954 782 0 954 782 

  Olomoucký 641 661 498 034 77,6 463 971 1 138 462 833 

  Zlínský 590 459 505 145 85,6 447 164 1 540 445 624 

  Moravskoslezský 1 244 739 1 006 194 80,8 922 524 2 026 920 496 

Tab.č.11 Počet obyvatel napojených na kanalizaci, resp. na kanalizaci a ČOV v ČR 

pro rok 2010 
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v tis. m
3
 

      
Thous. m

3
 

  Vypouštěné odpadní vody do kanalizace  Čištěné vody  

  Wastewater discharged  Treated water  

  into sewerage systems    

Území,   v tom   v tom 

kraj celkem splaškové průmyslové         

      a ostatní celkem splaškové průmyslové srážkové 

          
 

a ostatní (balastní) 

Territory, Total Sewage Industrial        

region     and other Total Sewage Industrial Precipitation 

            and other   

  Česká republika 490 309 331 635 158 674 957 899 314 665 156 853 486 381 

  Czech Republic               

  Hl. město Praha 82 802 66 447 16 355 136 223 66 447 16 355 53 421 

  Středočeský 50 257 35 716 14 541 80 525 35 619 14 541 30 365 

  Jihočeský 35 770 20 837 14 933 61 432 19 133 14 768 27 531 

  Plzeňský 31 090 16 962 14 128 48 639 15 532 13 764 19 343 

  Karlovarský 15 448 8 972 6 476 34 027 8 927 6 455 18 645 

  Ústecký 30 231 19 681 10 550 65 682 19 588 10 551 35 543 

  Liberecký 14 335 9 122 5 213 43 402 9 086 5 213 29 103 

  Královéhradecký 23 492 14 697 8 795 60 388 13 150 8 646 38 592 

  Pardubický 20 880 12 241 8 639 49 038 11 586 8 555 28 897 

  Vysočina 20 668 16 315 4 353 45 655 13 849 3 869 27 937 

  Jihomoravský 53 542 37 521 16 021 94 375 35 987 15 876 42 512 

  Olomoucký 33 112 19 421 13 692 70 112 18 394 13 660 38 058 

  Zlínský 25 077 16 087 8 990 48 341 14 699 8 725 24 917 

  Moravskoslezský 53 605 37 616 15 988 120 060 32 668 15 875 71 517 

Tab.č.12 Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace a množství čištěné vody 

v ČR pro rok 2010 
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  Podíl čištěných Voda Stočné Délka Počet Délka 

Území, odpadních vod  vypouštěná celkem kanalizační kanalizačních kanalizačních 

kraj z vod  do vod. toků (tis. Kč) sítě přípojek přípojek  

  vypouštěných celkem (tis. m
3
)   (km)   (km) 

  do kanalizace (%)           

  Share of treated       Number  Length  

Territory, 
wastewater in 

water  Water discharged Sewage Length  of sewerage  of sewerage  

region discharged  into watercourses, 
charges, 

total 
of 

sewerage  system  system 

  into sewerage total (thous. m
3
) 

 (thous. 
CZK) systems connections connections  

   systems (%)     (km)   (km) 

              

  Česká republika 96,2 1 003 119 12 897 573 40 902 1 421 458 14 036 

  Czech Republic             

  Hl. město Praha 100,0 142 400 2 315 860 3 786 115 673 943 

  Středočeský 99,8 82 947 1 244 158 5 197 190 574 1 845 

  Jihočeský 94,8 66 700 826 669 3 671 122 079 1 742 

  Plzeňský 94,2 52 025 626 628 2 686 89 115 890 

  Karlovarský 99,6 36 052 419 415 969 28 244 252 

  Ústecký 99,7 68 021 1 001 457 2 868 86 915 642 

  Liberecký 99,7 43 790 497 646 1 473 39 283 467 

  Královéhradecký 92,8 62 709 674 704 2 229 75 675 799 

  Pardubický 96,5 50 962 631 362 1 929 71 414 879 

  Vysočina 85,7 50 630 438 263 2 795 99 043 960 

  Jihomoravský 96,9 97 229 1 527 755 4 729 208 204 1 894 

  Olomoucký 96,8 73 014 746 335 2 541 88 995 923 

  Zlínský 93,4 50 693 670 213 2 573 103 488 914 

  Moravskoslezský 90,6 125 947 1 277 108 3 456 102 756 886 

Tab.č.13 Podíl čištěných OV z vod vypouštěných do kanalizace, voda vypouštěné do 

vodních toků, částka vybraná na stočném, délky kanalizačních sítí, počet 

kanalizačních přípojek a délka kanalizačních přípojek v ČR pro rok 2010 
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  Obyvatelé Vypouštěné  Čištěné odpadní Podíl  

  Population odpadní vody  vody celkem čištěných 

Území, bydlící v domech podíl obyvatel bydl. do kanalizace (bez  odpadních 

oblast napojených  v domech napoj. celkem srážkových vod)  vod 

  na kanalizaci na kanalizaci (%) (tis. m
3
) (tis. m

3
) (%) 

  (osoby)         

Territory, Population living Share of population Waste water Waste water  
Share of 

waste 

area in houses connected living in houses discharged into treated water treated 

  to sewerage systems connected to sewerage  (excl. precipitation (%) 

  (persons) sewerage systems  systems water)   

    (%) (thous. m
3
) (thous. m

3
)   

            

  Česká republika 8 613 243 81,9 490 309 471 518 96,2 

  Czech Republic           

  Hl. město Praha 1 242 264 99,2 82 802 82 802 100,0 

  Středočeský 863 914 68,7 50 257 50 160 99,8 

  Jihozápad 998 934 82,6 66 860 63 197 94,5 

  Severozápad 962 363 84,2 45 679 45 521 99,7 

  Severovýchod 1 081 833 71,6 58 707 56 236 95,8 

  Jihovýchod 1 454 562 87,2 74 210 69 581 93,8 

  Střední Morava 1 003 179 81,4 58 189 55 478 95,3 

  Moravskoslezsko 1 006 194 80,8 53 605 48 543 90,6 

Tab.č.14 Souhrnné údaje – stokování v ČR pro rok 2010 

 

  Počet Celková Počet ČOV 

  ČOV kapacita ČOV Number of wastewater treatment plants 

Území, celkem  (m
3
/ den) 

  
mechanicko-biologických    Secondary 

WWTPs  

kraj     mechanických   z toho: s dalším odstraňováním 

  Number of Total design Primary celkem with next disposal of 

Territory, WWTPs capacity  WWTPs Total N P N+P 

region   of WWTPs     Nitrogen Phosphorus   

     (m
3
/ day)           

                

  Česká republika 2 188 3 797 673 49 2 139 476 37 458 

  Czech Republic               

  Hl. město Praha 27 553 717 0 27 5 2 17 

  Středočeský 419 345 559 2 417 109 4 113 

  Jihočeský 269 273 016 9 260 53 7 29 

  Plzeňský 172 179 573 2 170 32 1 25 

  Karlovarský 90 118 547 6 84 18 3 11 

  Ústecký 182 247 646 10 172 20 0 20 

  Liberecký 81 175 995 3 78 7 3 13 

  Královéhradecký 125 233 441 1 124 28 1 21 

  Pardubický 99 184 676 2 97 21 3 20 

  Vysočina 156 219 479 2 154 32 2 48 

  Jihomoravský 198 325 528 0 198 45 4 76 

  Olomoucký 132 238 293 2 130 37 5 17 

  Zlínský 93 182 376 1 92 20 1 27 

  Moravskoslezský 145 519 827 9 136 49 1 21 

Tab.č.15 Počet ČOV v ČR pro rok 2010 
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  Znečištění na ČOV ( t/ rok) 

Území, Pollution measured in WWTPs (tonnes/ year) 

kraj 
BSK5 

1)
   (BOD5) CHSKCr 

2)
 (CODCr) NL 

3)
 Ncelk. 

4) *)
 Pcelk. 

5) *)
 

Territory, 

region na  na  na  na na na na na na na 

  přítoku odtoku přítoku odtoku přítoku odtoku přítoku odtoku přítoku odtoku 

  Inflow Outflow Inflow Outflow Inflow Outflow Inflow Outflow Inflow Outflow 

                      

  Česká republika 202 135 4 545 459 937 27 806 235 634 6 564 38 490 11 310 5 362 903 

  Czech Republic                     

  Hl. město Praha 34 583 782 82 239 4 652 43 784 1 060 7 211 2 466 834 108 

  Středočeský 20 629 489 45 140 3 013 21 256 663 4 086 1 115 694 117 

  Jihočeský 14 640 498 30 020 2 279 11 153 579 1 872 741 303 59 

  Plzeňský 15 553 254 32 973 1 624 14 883 302 2 104 558 366 45 

  Karlovarský 5 180 168 12 081 990 5 724 209 1 008 371 176 36 

  Ústecký 14 689 223 35 542 1 703 20 365 346 2 410 523 368 49 

  Liberecký 5 250 148 13 457 964 5 239 152 989 384 149 26 

  Královéhradecký 8 476 237 21 845 1 456 11 549 424 1 676 651 212 82 

  Pardubický 8 016 229 19 238 1 498 10 737 358 2 217 866 206 51 

  Vysočina 9 676 217 20 233 1 167 12 098 232 1 656 448 294 44 

  Jihomoravský 21 049 385 49 750 2 633 27 452 778 4 507 863 642 94 

  Olomoucký 11 531 252 28 570 1 495 14 255 405 2 251 584 303 52 

  Zlínský 9 764 240 21 649 1 281 11 055 269 1 688 503 251 55 

  Moravskoslezský 23 100 421 47 202 3 050 26 086 786 4 817 1 237 563 84 

           
   1) 

Biochemická spotřeba 
kyslíku

 
 

    

   1) 
Biochemical oxygen demand

 
 

    2) 
Chemická spotřeba kyslíku 

    

   2) 
Chemical oxygen demand 

 
   3) 

Nerozpuštěné 
látky 

     

   3) 
Undissolved substances 

     4) 
Celkový dusík  

     

   4) 
Nitrogen total 

      5) 
Celkový fosfor 

     

   5) 
Phosphorus total 

     *) 
Ukazatel znečištění není zjišťován ze všech sledovaných ČOV  

   *) 
Not measured in all WWTPs observed 

Tab.č.16 Znečištění na ČOV v ČR pro rok 2010 
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Příloha č.4 : Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

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

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů 
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Tab.č.17 Směrná čísla roční spotřeby vody 
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