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ANOTACE 

Tématem diplomové práce je návrh systému pro zásobování pitnou vodou obce 

Sovadina. Cílem této práce bylo vyhodnotit nejlepší možnosti pro zásobování pitnou vodou 

v obci Sovadina z hlediska ekonomického a technického.  

V první části diplomové práce jsou popsány jednotlivé metody odstranění 

kontaminantů z vody. V druhé části je popsána problematika obce, jednotlivé varianty 

a posouzení nejvhodnější varianty zásobování pitnou vodou obce Sovadina. 

Klíčová slova: pitná voda, zásobování vodou, úpravna vody, vrt, veřejný vodovod, 

kontaminanty 

ANNOTATION 

The topic of this diploma thesis is the design of the distrubution system for drinking 

water in the village Sovadina. The aim of this work is to evaluate the best possibilities for 

the drinking water supply in the mentioned place from the economical and technical point 

of view. 

In the first part of the diploma thesis are described the particular methods  of  

eliminating of contaminants from the water. Second part concern  the village´s problem 

issues. Further the second part deals with the particular options and assessment of the most 

suitable variants for the distribution of drinking water in the village Sovadina. 

Keywords:  drinking water, distribution/supply of drinking water, water treatment 

plant, public water piping, contaminants 
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1 Úvod 

V této práci je řešena problematika zásobování pitnou vodou obce Sovadina, která 

leží ve východní části okresu Kroměříž. Problematika zásobování pitnou vodou je jedním 

z oborů, které mohou významně ovlivnit územní plánování.  

Obec Sovadina byla v roce 1991 kontaminovaná z místního JZD, což způsobilo, 

že veškerá voda ve studních je z hygienického hlediska závadná. Vzhledem k malému 

počtu obyvatel v této obci nebyl vybudován rozvod pitné vody a veřejná kanalizační síť. 

Aby byly sídelní útvary obyvatelné, příjemné, krásné a zdravé, je nutnou 

podmínkou zajistit kvalitní zásobování pitnou vodou. 

Tato práce se zabývá čtyřmi variantami zásobování obce pitnou vodou. Jednou 

z možností je provedení hydrogeologického vrtu na vytyčených místech, využití 

stávajícího vrtu vybudovaného v roce 2002 za účelem vyřešení problematiky. Další 

možností je zavedení veřejného vodovodu z již vybudovaných vodovodů a poslední 

možností je úprava vody z již vybudovaného vrtu, který nesplňuje kvalitu vody podle 

Vyhlášky č.252/2004Sb. 

Rozvoj a využívání vody a její dalekosáhlé důsledky pro globální přežití, 

bezpečnost, zdraví a ekonomický rozvoj prostředí se musí řešit na nejvyšší politické 

úrovni. 

Na světě existuje ještě miliarda lidí bez přiměřeného a bezpečného zásobovaní 

vodou a 3 miliardy bez přístupu k vhodným prostředkům pro likvidaci výkalů [1]. 
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2 Pitná voda a možnosti její úpravy  

2.1 Pitná voda 

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

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

je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku 

s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské potřeby, a to bez ohledu 

na jejich původ, skupenství a způsob dodání. Za pitnou vodu se nepovažuje přírodní léčivý 

zdroj a přírodní minerální voda [2] [3].“  

Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit, aby dodávaná 

voda měla jakost pitné vody. 

Pitná voda patří k základním životním potřebám a její odpovídající příjem je nejen 

podmínkou pro správné fungování všech procesů v lidském těle, ale přispívá i k duševní 

pohodě člověka. Pokud její kvalita neodpovídá hygienickým požadavkům, může způsobit 

různé zdravotní problémy akutního či chronického rázu. Riziko spojené s nevhodnou 

kvalitou nelze vyloučit u žádné vody bez ohledu na to, zda se jedná o vodu z vodovodu 

nebo studny, o vodu upravenou nějakým zařízením nebo vodu balenou [4]. 

Hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických 

a organoleptických ukazatelů se stanoví hygienické požadavky na zdravotní 

nezávadnost a čistotu pitné vody. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezní 

hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty – ČR Vyhláška ministerstva zdravotnictví 

č.254/2004 \Sb.. 

Na časově omezenou dobu může orgán ochrany veřejného zdraví povolit užití 

vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů. 

K povolení může dojít, pokud dodávku vody nelze zajistit jinak, nebude ohroženo veřejné 

zdraví a závady budou odstraněny do doby předepsané příslušnými právním předpisem [2]. 
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2.1.1 Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti vody 

A. Konduktivita 

Konduktivita neboli také vodivost je základní aditivní vlastností roztoků 

elektrolytů. Konduktivita je míra koncentrace ionizovatelných anorganických 

i organických součástí vody. 

Konduktivita se běžně stanovuje ve vodách. Umožňuje zjistit odhad koncentrace 

iontově rozpuštěných látek a celkové mineralizace ve vodách. Slouží zejména k posouzení 

čistoty destilované vody.  

Konduktivita vody je závislá na koncentraci iontů, jejich náboji, pohyblivosti 

a na teplotě roztoku.  Konduktivita se měří pomocí konduktometru s vodivostní nádobkou 

[2] [5]. 

B. Povrchové napětí 

Fyzikálně chemické a biologické vlastnosti vody do značné míry ovlivňuje 

povrchové napětí. Pěnění na turbulentních místech toku a při provzdušňování 

na biologických čistírnách odpadních vod jsou příčinou snížení povrchového napětí vody, 

což má nepříznivý vliv na život organismů ve vodě, v povrchových vodách na přestup 

kyslíku difúzi hladinou a při aeraci odpadních vod na čistírnách. 

Měření povrchového napětí můžeme využít  pro rychlý nepřímý odhad koncentrace 

tenzidů v odpadních vodách z jejich výroby, ve kterých jsou přítomné ve vysokých 

koncentracích [2]. 

C. Oxidačně-redukční potenciál 

Chemické a biochemické reakce probíhající ve vodách jsou ve většině případů 

závislé na hodnotě pH, ale také i na oxidačně-redukčním potenciálu (ORP). Hodnota ORP 

je v přírodních a užitkových vodách dána koncentrací rozpuštěného kyslíku. 

Oxidačně-redukční potenciál se měří jako rozdíl potenciálu článku, který je složen 

z inertní indikační elektrody a elektrody referenční. Nejčastěji se používá kombinovaná 

platinová a chloridostříbrná elektroda [5].  
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2.1.2 Organoleptické vlastnosti vody 

A. Barva 

Barva vody je optická vlastnost vody, která vyvolává změnu spektrálního složení 

procházejícího viditelného světla. 

Barva vody může být přírodního původu, která je způsobena především 

huminovými látkami nebo antropogenního původu. Rozlišujeme barvu zdánlivou, která 

je způsobena koloidními a suspendovanými nerozpuštěnými látkami, barvu skutečnou, 

způsobenou rozpuštěnými látkami, a vlastní, kterou můžeme při analytickém hodnocení 

zanedbat [5]. 

B. Teplota 

Jedním z významných ukazatelů jakosti vody je teplota, která ovlivňuje chemickou 

a biochemickou reaktivitu. Hodnota teploty je nezbytná při výpočtu chemických rovnováh 

ve vodách, při stanovení biochemické spotřeby kyslíku a při hodnocení samočištění 

povrchových vod [2]. 

Teplota se měří současně s odběrem vzorku a provádí se buď přímo ve vodním 

sloupci ve vrtu, nebo ve vzorkovnici ihned po odběru. Měření se provádí rtuťovým 

teploměrem s dělením po 0,1 ºC až 0,05 ºC nebo elektrickým teploměrem s odporovým 

nebo termistorovým čidlem [5]. 

C. Zákal 

Zákal můžeme definovat jako snížení průhlednosti (transparence) vody 

nerozpuštěnými látkami, kdy čirost je jedním ze základních požadavků na jakost pitné 

a užitkové vody. Zákal vody je tedy způsoben suspendovanými nerozpuštěnými částicemi 

nebo koloidními nerozpuštěnými anorganickými i organickými látkami, které mohou být 

přírodního nebo antropogenního charakteru [2]. 

D. Pach 

Pachem se projevuje stopové znečištění vod některými látkami. Pach může 

znehodnocovat vodu určenou pro pitné účely a nesmí být patrný ani při zahřátí vody. 

Senzorická analýza hodnocení jakosti pitné vody má značný význam [2]. 

Pach se u vod stanovuje subjektivně smyslovou zkouškou co nejdříve po odběru při 

teplotách 20 ºC a 60 ºC. Aby byla vyloučená subjektivní chyba, stanovení se účastní větší 
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skupina osob, jde o 8-12 zacvičených osob nebo 20-30 nezacvičených osob. Vyhodnocení 

se vyjadřuje slovním popisem [5]. 

E. Chuť 

Látky, které způsobují pach vody, ovlivňují i její chuť. Nevhodné minerální složení 

vod může způsobovat chuťové závady. Koncentrace vápníku, hořčíku, železa, manganu, 

zinku, mědi, hydrogenuhličitanů, chloridů, síranů, oxidu uhličitého atd. významně 

ovlivňují chuť [2]. 

Chuť pitné vody se stanovuje smyslovou zkouškou co nejdříve po odběru 

při teplotě 20 ºC až 23 ºC. Stanovení se účastní stejně jako u stanovení pachu skupina 

osob, aby byla vyloučena subjektivní chyba [5]. 

F. Průhlednost 

Jde o vlastnost, která je ovlivněna barvou a zákalem. Stanovení se provádí 

semikvantitativními způsoby, poskytuje jen hrubou informaci o vlastnostech vody 

a zpravidla se doplňuje stanovením barvy a zákalu. 

2.1.3 Zdroje pitné vody 

Zdroje pitné vody mohou být podzemní nebo povrchové. Nejkvalitnějším zdrojem 

jsou vody podzemní. Zásoby podzemní vody jsou poměrně omezené, proto jsou většinově 

využívány jako zdroj pitné vody vody povrchové [2]. 

„Podzemní vody jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem 

v pásmu nasycení v přímém styku s horninami. Za podzemní vody lze považovat též vody 

protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních [6].“ 

Vznikají infiltrací z vod povrchových a atmosférických, což je voda, která zahrnuje 

veškerou vodu v ovzduší bez ohledu na její skupenství a na zemský povrch přichází 

kondenzací vodních par ve formě srážek [7].  

Jakost podzemních vod 

Požadavky na jakost surových podzemních vod stanovuje vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 146/2004 Sb., tato vyhláška stavoví 47 ukazatelů. 

Jeden z hlavních ukazatelů, který ovlivňuje jakost podzemních vod, je stupeň 

využívání zdroje či prameniště. V průběhu využívání vrtu nebo prameniště se v důsledku 

biochemické či chemické oxidace či redukce železa, manganu a dalších látek, může měnit 
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složení podzemních vod. Ke strhávání nečistot v pórovitém horninovém prostředí může 

docházet i při čerpání vody [8]. 

„Povrchové vody jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu. Tento 

charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami 

pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních [6].“ 

Jakost povrchových vod 

Hodnocení jakosti povrchových vod se provádí podle normy ČSN 75 7221 – Jakost 

vod. Klasifikace jakosti povrchových vod. Podle této normy se klasifikace provádí 

zařazením jednotlivých ukazatelů do třídy jakosti povrchové vody. Norma stanovuje pět 

tříd jakosti [7]. 

I. třída – neznečištěná voda, 

II. třída – mírně znečištěná voda, 

III. třída – znečištěná voda, 

IV. třída – silně znečištěná voda, 

V. třída – velmi silně znečištěná voda. 

V této normě jsou ukazatele jakosti povrchových vod děleny do skupin [7]: 

• Obecné, fyzikální a chemické ukazatele, 

• specifické organické látky, 

• kovy a metaloidy, 

• mikrobiologické a biologické ukazatele, 

• radiologické ukazatele. 

Základní klasifikace jakosti povrchové vody se pak provádí podle ukazatelů [7]: 

• saprobní index makrozoobentosu, 

• biochemická spotřeba kyslíku pětidenní (BSK5), 

• chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr), 

• amoniakální dusík (N-NH4), 

• dusičnanový dusík (N-NO3), 



 9 

• celkový fosfor (P). 

Hlavní rozdíly mezi podzemní a povrchovou vodou 

Podzemní vody mají oproti povrchovým vodám vyšší obsah rozpuštěných látek, 

oxidu uhličitého, iontů železa a manganu, vyšší KNK4,5 a vody odebírané z větších 

hloubek se vyznačují vysokou mineralizací. Hlavní rozdíly jsou uvedeny v tabulce 1 [8]. 

Tabulka 1.  Hlavní rozdíly mezi podzemní a povrchovou vodou [8] 

Charakteristika Povrchová voda Podzemní voda 

Teplota Značně kolísá Relativně stálá 

Barva a zákal Jíl, řasy, huminové látky Rozpuštěné látky, kovy 

Rozpuštěné látky Časté změny Konstantní 

Fe, Mn Většinou nejsou (jen u dna) Běžný výskyt 

Agresivní CO2 Obvykle žádný Často vysoký obsah 

H2S Obvykle žádný Občasný výskyt 

NH4
+ Ve znečištěných vodách Výskyt 

NO3
- Obsah nízký Vysoký obsah při znečištění 

Si Obsah nízký Obsah často vysoký 

Mikroznečištění Nepravidelný výskyt Většinou žádný výskyt 

Živé mikroorganismy Bakterie, viry Železité bakterie 

Chlorované uhlovodíky Nepravidelný výskyt Častý výskyt 

Eutrofní charakter Často vzrůstá s teplotou Není 

KNK4,5 Nízké honory Vysoké hodnoty 

pH 6 -8,5, výjimečně 4 6 - 7 

 

2.1.4 Jímání vody 

Jímání podzemních i povrchových vod musí zabezpečovat hygienicky nezávadný, 

technicky účelný, bezpečný a hospodárný odběr. 

A. Jímání vody z podzemních zdrojů 

Zařízení sloužící k jímání podzemní vody lze rozdělit do několika kategorií [9]: 

 Vertikální – studny, 

 Horizontální – zářezy, štoly, galerie, 
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 Kombinované – radiální studny, 

 Podchycení pramenů – pramenní jamky. 

1. Vertikální jímadla - studny 

Studna bývá zpravidla svislé zařízení určené k jímání a odběru podzemní vody. 

Může jít o studny kopané nebo vrtané, v příloze č. 1 a 2 jsou uvedena schémata vrtaných 

a kopaných studní [10].  

Při umístění studní se musíme řídit tím, aby byl k dispozici dostatek vody a aby 

prostředí související se studnou nebylo během provozu znečišťováno, ani jinak dodatečně 

ohrožováno [11]. 

Podle účelu rozdělujeme studny na [11]: 

Veřejná studna – studna, která je veřejně přístupná pro zásobování obyvatelstva 

vodou. Obvykle je zřizována a spravována místním úřadem. Za veřejné studny 

lze považovat i studny, které volně nejsou přístupné, ale slouží k zásobování jednotlivých 

veřejných objektů jako např. škola, úřady, zdravotní zařízení. V minulosti byly označovány 

jako studny neveřejné. 

Domovní studna – neveřejná studna, sloužící k zásobování jedné výjimečně více 

domácností. Bývá spravována vlastníkem nebo uživatelem studny. Soukromé studny jsou 

zvláštním druhem, jsou využívaný ke komerčním činnostem, pro jejichž výkon je nutná 

pitná voda, jako jsou např. restaurační a ubytovací zařízení. 

Podle technického provedení rozlišujeme: 

Studna šachtová kopaná – jedná se o hloubené studny, které jsou vyztužené 

pláštěm z prefabrikovaných skruží, cihelného, kamenného nebo betonového zdiva, 

případně můžou být ve skalním masivu nepažené. Vnitřní průměr je nejméně 1,0 m, dno 

studny je nejméně 2 m pod průměrnou hladinou podzemní vody [12] [13]. V příloze č. 1 je 

uvedeno schéma. 

Studna vrtaná – budují se v místech s větší hloubkou podzemní vody, nebo tam 

kde není požadavek na vysokou zásobnost zdroje. Jde o nejběžnější způsob jímání 

podzemní vody pro zásobování. Studny mohou být vrtány nárazem, rotačně, drápkově, 

jádrově nebo rotačně příklepově. Výstroje jsou z PVC-U, ocelové, nerezové, PEHD, 

skleněné, keramické, lepené pískové a další [14]. (příloha č. 2) 
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Trubní studna – studny vrtané o nejčastějším průměru 300 mm a vystrojené 

pažnicí. Zhlaví studní musí být upraveno tak, aby nedocházelo k vniknutí nečistot nebo 

povrchových vod [12]. (příloha č. 3) 

2. Horizontální jímadla 

Jímací zářezy 

Nejčastěji se používají jímací zářezy, které slouží k jímání podzemní vody 

na svazích nebo v mělkých terénních depresích bez zjevného pramenního výběru nebo 

povrchového odtoku, rozptýlených pramenů a podzemní vody údolních štěrkopísčitých 

náplavů. Jsou zaústěny do sběrných jímek a budují se obvykle jako kryté jímací zářezy 

[14]. 

Štoly 

Jímací štoly nebo též galerie se využívají pro jímaní většího množství vody 

ve skále. Zachycují zde zejména puklinovou vodu, což je podzemní voda, která proudí 

výhradně po puklinách zpevněných hornin. Štoly bývají průchodové a jejich stěnymohou 

být zabezpečeny cihelnou, kamennou nebo betonovou obezdívkou, výdřevou či ocelovými 

profily s betonovým či dřevěným pažením [15]. 

B. Jímání vody z povrchových zdrojů 

Povrchové jímací objekty vody rozdělujeme na [16]: 

• Pro tekoucí vody (z vodních toků), 

• Pro stojaté vody (z nádrží). 

Jímání z vodních toků 

Při odběru musí být dodržováno několik pravidel. Voda ve vodním toku musí být 

dostatečné kvality, aby bylo možné běžnými technologickými prostředky dosáhnout 

kvality pitné vody, která vyhovuje parametrům pitné vody [16]. 

Podle umístění objektů na vodních tocích se rozdělují na jímadla ve dně koryta 

toku, nade dnem řečiště a břehové, které se uplatňují nejčastěji u toků bystřinného 

charakteru. Jímací objekty nade dnem řečiště se využívají u nestabilních břehů v důsledku 

velkého kolísaní hladiny [17]. 

Jímání z vodních nádrží 
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Stabilnější kvalitnější a kvantitativnější podmínky jsou výhodou této možnosti 

jímání z vodních nádrží. Nevýhodou jsou dlouhodobě nepříznivá kvalita a náročnější 

ochrana proti znečištění [16]. 

Kvalita vody v nádržích je závislá na hloubce výskytu a na teplotě vody.  

Pro jímání se využívají věžová (obrázek 1) a břehová jímadla. K jímání vody 

z hlubokých nádrží se používají věžové objekty, které jsou řešeny jako samostatné 

odběrové věže spojené s hrází nebo břehem nádrže, nebo mohou být situovány přímo 

do tělesa hráze [17]. 

Břehová jímadla se používají pro jímání vody z mělkých nádrží s malým kolísáním 

hladiny (jezera, rybníky).  

 

Obrázek 1.  Věžový odběr – vodárenská nádrž Fryšták [16] 

2.1.5 Požadavky na jakost pitné vody 

V Evropské unii se řídí podle Council Direct 98/83/EC, 1988 Evropská směrnice 

o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, stanovuje standardy pro kvalitu pitné vody, 

nabízené k prodeji v lahvích nebo cisternách, a vody pro použití v porodnicích a pro 

výrobu potravin. Z této směrnice vychází právní předpis pro jakost pitné vody v ČR. 

Směrnice stanovuje 2 typy parametrů, a to povinné pro 28 mikrobiologických 

a chemických parametrů pro vodovodní sítě, kdy tyto parametry jsou nezbytné pro zdraví 

lidí a ŽP a musí být splněny v určitých termínech. A pak jsou parametry nepovinné. 

Jakékoliv překročení hodnot musí být zkoumáno a nápravná opatření musí být 

přijata pouze v případě ohrožení veřejného zdraví [18]. 
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Kvalita vody ze všech zdrojů určených pro veřejné zásobování pitnou vodou 

je podrobně závazně předepsaná ČSN 75 7111 – Pitná voda, v níž jsou přesně vymezena 

všechna kritéria pro vlastnosti fyzikální, chemické, mikrobiologické a biologické, včetně 

vlastností mikroskopicky zjistitelných.  

Uvedená norma limituje jednak obecné ukazatele jakosti pitné vody a jednak 

ukazatele speciálního provozu. 

Po fyzikální stránce pitná voda nesmí mít odpuzující vzhled, zabarvení nebo 

zápach. Z bakteriologického hlediska musí být zabezpečená do té míry, aby nevzniklo 

nebezpečí infekčních nebo parazitních lidských a zvířecích chorob. Obsah chemických 

složek musí vyhovovat normám přípustnosti toxických látek pro pitnou vodu. 

Nejvhodnější teplota vody se pohybuje v rozmezí 8 až 12 ºC. Laboratorním 

vyšetřením vody posuzujeme, zda pitná voda vyhovuje požadavkům normy. Rozhodnutí 

způsobilosti pitné vody pro používání obyvatelstvem vydávají určené orgány. 

Orgány hygienické služby v odůvodněných případech mohou stanovit nejvýše 

přípustnou nebo optimální koncentraci dalších látek ve vodě.  

Všeobecné požadavky na jakost pitné vody jsou zaměřeny na hlavní zásadu, 

aby pitná voda nebyla ani po dlouhodobém používání příčinou vzniku zdravotních poruch. 

Pitná voda musí svým složením vyhovovat závazným kritériím [19]. 

Tato norma byla nahrazena Vyhláškou ministerstva zdravotnictví 252/2004 Sb.. 

2.1.6 Kontaminanty ve vodě 

Vodou se přenáší mnoho chorob, jako jsou např. průjmy, které způsobují více než 

3 000 000 úmrtí za rok. V tropech jde zejména o malárii a schistomózy, které jsou 

na denním pořádku.  

Voda s sebou nese také chemické riziko, a to nejen kvůli přítomnosti toxických 

látek, jako jsou pesticidy nebo těžké kovy, ale také v důsledku nadměrného nebo 

nedostatečného množství přírodních látek jako jsou fluoridy a chloridy. Chemická rizika 

musí být v rovnováze s biologickými riziky a dezinfekční postupy se musí uplatňovat bez 

kompromisů. 

Lidské zdraví může být ovlivněno použitím nebo požitím kontaminované vody, 

a to buď přímo, nebo prostřednictvím potravy nebo použitím kontaminované vody 
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pro účely osobní hygieny a rekreace. Zdravotní rizika jsou spojena s různými 

průmyslovými a zemědělskými aplikacemi.  

Ke kontaminaci viry, patogenními bakteriemi a jinými parazity může dojít buďto 

přímo na zdroji vody samotném nebo dopravou vody od zdroje ke spotřebiteli [1]. 

Jednotlivé prvky vyskytující se ve vodě mohou být v různých formách, které 

se můžou projevit různým způsobem. Mají rozdílné fyzikální, chemické a biologické 

vlastnosti. Tyto látky také mohou mít rozdílnou toxicitu, bioakumulační a sorpční 

schopnosti. Vlastnosti vody nezávisí na celkové koncentraci jednotlivých prvků, ale v jaké 

formě se vyskytují.  

Zastoupení jednotlivých forem je možné vypočítat řešením chemických rovnovah 

na základě termodynamiky nebo stanovit analytickými metodami. 

Látky rozpustné ve vodě se nacházejí v disociované (iontové) nebo nedisociované 

(neiontové) formě [20]. 

V iontové formě se vyskytují jako [20]: 

- monoprvkové kationty: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, 

- kationtové komplexy: NH4
+, 

- monoprvkové anionty: Cl-, I-, Br-, F-, 

- aniontové komplexy: HCO3
-, SO4

2-, NO2
-, NO3

-, HPO4
-, některé organické 

látky. 

V neiontové formě se vyskytují [20]: 

- sloučeniny S, B, 

- většina rozpustných organických látek, 

- plyny O2, N2. 

Při vyjadřování iontové a neiontové formy se řídíme formou, která je složka 

stanovena nebo vypočítána z komplexotvorných rovnovah. Skutečná forma výskytu a jeho 

zastoupení je výsledkem protolytických, komplexotvorných, oxidačně-redukčních 

a dalších reakcí probíhajících ve vodě [20]. 

Hlavní zdroje znečištění pitných vod [21]: 
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• Nezpracované odpadní vody s obsahem chemických odpadů a živin. 

Do pitné vody se mohou dostávat netěsnostmi nebo špatným vedením 

kanalizace. Přímým zdrojem jsou také zvířata nebo otevřené zdroje. 

• Vypouštění průmyslových chemických odpadů a vedlejších produktů. 

• Povrchové odtoky z oblasti staveb a jiných zón s vysokou propustností 

pesticidů, herbicidů, obsahu hnojiv, ropy a jiných modifikovaných látek 

v důsledku lidské činnosti. 

• Vypouštění vody k ohřevu a kontaminované vody z různých průmyslových 

procesů. 

• Atmosférické depozice znečišťujících látek. 

Některé hlavní znečišťující látky v povrchových vodách [21]: 

• Escherichia coli, 

• viry, 

• pesticidy, 

• organické a syntetické sloučeniny, 

• farmaceutické sloučeniny. 

A. Anorganické kontaminanty 

Anorganické kontaminanty jsou přirozenou složkou chemismu podzemních vod, 

kde mohou být i ve značně vysokých koncentracích. Formy jednotlivých látek závisejí 

na charakteristice prostředí, jde zejména o pH a oxidačně-redukční potenciál, ale i na 

výskytu jiných látek a jejich vzájemném poměru.  

Z hlediska druhů a obsahů ve vodách lze anorganické kontaminanty rozdělit 

do 3 skupin [22]: 

1. Relativně nejméně nebezpečné kontaminanty. Jde o největší koncentrace 

sloučenin síry a chloru – stovky až tisíce mg/l. 

2. Kontaminanty, které dosahují nižších koncentrací na bázi N, P, Fe, Mn, 

Zn – jednotky až desítky mg/l. 

3. Stopové prvky. Projevují svou toxicitu a další nepříznivé účinky již 

v nízkých koncentracích.  
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Za nejnebezpečnější běžné anorganické kontaminanty lze jednoznačně považovat 

Hg, Cd, As a Pb, méně běžnými jsou poté Pu, Be a Tl. 

B. Organické kontaminanty 

Organické nečistoty byly v povrchových vodách vždy jedním z hlavních problémů 

při úpravě pitné vody, zejména v rozvojových zemích. Rychlý růst počtu 

obyvatel, hospodářský rozvoj a nedostatek účinné ochrany životního prostředí 

v rozvojových zemích často vedou k vážnému zhoršení kvality vodních zdrojů.  

Hlavním zdrojem organických nečistot v povrchových vodách se staly odpadní 

vody, které nebyly dostatečně přečištěny. Například v Číně se odhaduje, že více než 

polovina hlavních zdrojů povrchové vody byla znečištěna při čištění odpadních vod [23]. 

2.2 Úprava vody 

Jakost vody se z hlediska využitelnosti a upravitelnosti pro zásobování pitnou 

vodou dělí do čtyř kategorií. V tabulce 2 jsou uvedeny základní chemická kritéria vody pro 

pitné účely [24]. 

Podle upravitelnosti řadíme vody do 4 kategorií dle normy ČSN 757214. 

I. Kategorie A 

Surová voda vyžadující pouze dezinfekci, popř. prostou pískovou filtraci 

a chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných složek 

provzdušňováním. 

II. Kategorie B  

Surová voda vyžadující jednotlivé úpravy např. koagulační filtrací nebo 

jednostupňovým odželezňováním či odmanganováním v horninovém prostředí 

nebo umělou infiltrací a dezinfekci. 

III. Kategorie C 

Surová voda vyžadující dvou nebo či vícestupňovou úpravu čířením, sorpcí, 

oxidací, odželezňováním a odmanganováním s dekarbonizací popř., kombinací 

fyzikálně-chemických, mikrobiologických a biologických procesů úpravy vody. 

IV. Kategorie D 
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Surová voda nevhodná k úpravě pro zásobování, použitelná pouze výjimečně 

v odůvodněných případech. Zpravidla ani při aplikaci složité technologie úpravy 

vody neposkytne upravená voda záruku jakosti odpovídající Vyhlášce pitné vody 

[25]. 

K úpravě na vodu pitnou pro zásobování obyvatelstva jsou vhodné kategorie A a B. 

Kategorie C je už méně vhodná. 

Tabulka 2.  Ukazatelé kráceného rozboru [24] 

Ukazatel Limit Typ limitu 

Eschericha coli 0 KTJ/100 ml NMH 

Koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml MH 

Amonné ionty 0,5 mg.l-1 MH 

Barva 20 mg.l-1 Pt MH 

Dusičnany 50 mg.l-1 NMH 

Dusitany 0,5 mg.l-1 NMH 

Konduktivita 125 mS/M MH 

pH 6,5 – 9,5 MH 

Zákal 5 ZT MH 

Železo 0,20 mg.l-1 MH 

Pach a chuť Přijatelná pro odběratele MH 

Mikroskopický obraz – abioseston 10 % MH 

Mikroskopický obraz – počet organismů 50 jedinců/ml MH 

Mikroskopický obraz – živé organismy 0 jedinců/ml MH 

Chlor volný 0,3 mg.l-1 MH 

Technogenní znečištění přírody dosáhlo takových rozměrů, že žádné místo není 

možné použít pro pitné účely bez zdravotní újmy. Výjimkou jsou Antarktida a Grónsko. 

Je tedy nezbytné poskytovat společenství pitnou vodu pomocí speciálních zařízení 

pro zásobování vodou.  

V současné době jsou využívány technogenní postupy pro dezinfekci vody, 

nejčastěji se využívá chlorace, jež pomáhá vyhnout se epidemii akutních střevních 

onemocnění [26]. 



 18 

Voda, která je odebíraná z vodních zdrojů, často nevyhovuje svými fyzikálními, 

chemickými a bakteriologickými vlastnostmi potřebám a požadavkům jednotlivých 

spotřebitelů. 

Nevyhovující technické vlastnosti vody lze upravit různými technologickými, 

mechanickými, chemickými a biologickými procesy a postupy, které nazýváme úprava 

vody. Použití těchto postupů při úpravě je možné samostatně nebo postupně za sebou 

v různých kombinacích. Objekt, ve kterém se technologické postupy uskutečňují, se 

nazývá úpravna vody. 

Tuhé látky a plyny se z vody odstraňují mechanickými postupy, chemickými 

metodami se mění chemické složení vody, což vede ke zjednodušení její další úpravy, 

nebo může vést i k odstranění nežádoucích látek z vody [27].  

Úprava vody probíhá na principu mechanickém, biologickém, chemickém nebo 

fyzikálně - chemickém. Volba účinného unavovacího procesu závisí na technologických 

vlastnostech vody.  

Surová voda se upravuje v těchto případech [19].: 

• Nevyhovuje-li kvalitou požadavkům kladeným na vodu pitnou a užitkovou, 

• Vyhovuje-li sice jako voda pitná, ale nikoliv jako průmyslová, přestože 

je určena i pro průmysl, 

• Jestliže splňuje požadavky kladené na vodu pitnou i průmyslovou, ale svou 

povahou by ve vodárenských zařízeních mohla působit vážné potíže 

technického rázu. 

Navrhováním úpraven vody se zabývá norma ČSN 75 5201 - Navrhování úpraven 

pitné vody. 

2.2.1 Předčištění vody 

Ze surové vody je potřeba odstranit hrubé nečistoty už v místě odběru, abychom 

zabezpečili ochranu čerpacích zařízení před mechanickým poškozením a potrubí před 

zanesením.  

Podzemní vody a vody, které získáme infiltrací, nepotřebují předčištění. 

Mechanicky se odstraňují dispergované částice různého tvaru a velikosti. Mechanické 
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metody se využívají zejména tam, kde nejsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vody, 

a tvoří ve většině případů první stupeň před dalšími stupni úpravy vody [27]. 

Uspořádaní mechanického stupně čištění závisí na původu, množství a složení 

odpadních vod a znečištěných povrchových vod. 

• Česla 

Slouží k odstranění plovoucích látek, kdy využíváme 3 druhy česel - hrubé, 

střední a jemné. Sklon česlí se navrhuje 45 º a rychlost průtoku česlemi 

by neměla překročit 1 m.s-1. Česla se u větších producentů navrhují ručně 

stírané, což je asi 300–500 EO. 

• Lapáky písku 

Využívají se pro zachycení písků minerální povahy, umisťují se ještě 

před čerpadla a mělniče. Princip lapáku spočívá v sedimentaci písčitých 

částic, nebo ve využití odstředivé síly k oddělení částic. Lapáky jsou 

konstruovány vertikálně nebo horizontálně.  

• Síta 

Využívají se při větším odběru povrchové vody, pro průmyslové účely 

a elektrárny. Umisťují se za lapáky písku a štěrku.  

• Usazovací nádrže 

Slouží k odstranění hrubých suspendovaných látek. Jsou navrhovány 

na přerušovaný provoz a dělí se na nádrže s horizontálním, vertikálním 

a radiálním průtokem [28].  

2.2.2 Číření 

Číření (koagulace) je nejvyužívanější proces, kdy se z vody odstraňují koloidní 

látky organického a anorganického původu, které jsou tak malé, že je nelze odstranit 

sedimentací ani filtrací [8] [17]. 

Koagulace je destabilizace a počáteční splývání koloidních částic, konkrétně 

hydrofobních koloidů. Ke koagulaci dochází velmi rychle. Při koagulaci dochází 

k transformaci ze stabilního stavu do nestabilního stavu. Projev destabilizace závisí 

na konkrétním systému. 
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Číření (koagulace) je proces, který se využívá v mnoha různých oborech jako 

je biochemie, výroba a čištění vod, apod. [29]. 

Při koagulaci dochází ke shlukování koloidních částic do větších agregátů, které 

jsou k sobě poutány mezimolekulovými adhezními silami, jejichž velikost umožňuje 

účinnou separaci, sedimentaci a filtraci [17]. 

Jako úpravárenské zařízení se používají čiřiče s vločkovým mrakem, které 

využívají efekt průchodu upravované vody přes vločkový mrak, který je udržován 

ve vznosu. Při průchodu vločkovým mrakem dochází k separaci vloček vzniklých 

koagulací a jejich zachycení ve vznášeném vločkovém mraku [16]. 

 Čiřiče (obrázek 2) mají 4 základní funkční prostory [17]: 

1. Koagulační prostor, v kterém dochází k destabilizaci koloidních látek 

koagulantem a k tvorbě malých vloček. 

2. Prostor vločkového mraku, kde vločky stále rostou a jsou dále separovány 

filtrací vločkovým mrakem. 

3. Prostor vyčiřené vody, ze kterého je soustavou oběžných žlabů odváděna voda. 

4. Kalový prostor, kde dochází k zahuštění a odklizení kalu, kontinuálně 

odtahovaného z prostoru vločkového mraku. 

 

Obrázek 2.  Schéma čiřiče s dokonalým vznášením vločkového mraku [17] 

2.2.3 Odstraňování organických látek z vody sorpcí 

U velmi znečištěných vod se využívá adsorpce organických nečistot na aktivní uhlí.  

Ve vodárenství se většinou jako sorpční materiály používají zrněné aktivní uhlí, práškové 

aktivní uhlí a sorpční hmoty na bázi měničů iontů, křemičitanů nebo hlinitokřemičitanů.  
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Množství zachycených organických nečistot je závislé na velikosti povrchu 

absorbentu a na jeho charakteru. Také závisí na koncentraci a charakteru nečistot 

obsažených ve vodě, na teplotě, době kontaktu tuhé fáze s kapalinou. 

U sorpce se kromě fyzikální adsorpce uplatňuje také chemisorpce a biologické 

procesy. Proces je vhodný zejména pro odstranění nízkomolekulárních látek 

neodstranitelných koagulací a biologicky odbouratelného uhlíku [18] [28]. 

2.2.4 Odkyselování 

Jde o proces, při kterém se z vody odstraňuje agresivní oxid uhličitý, který má 

korozivní účinky na kovové a betonové konstrukce. Odkyselování bývá součástí úpravy 

podzemních vod na vodu pitnou nebo technologickou a často se spojuje s odželezováním 

a odmanganováním.  

Odkyselování se provádí mechanickým nebo chemickým způsobem, kdy o volbě 

použité metody rozhoduje chemické složení vody. Cílem obou postupů je dosažení 

vápenato-uhličitanové rovnováhy [8] [17] [30]. 

A. Mechanické způsoby odkyselování 

Oxid uhličitý se z vody odstraňuje provzdušňováním. Postup se hodí pro vody, 

které obsahují větší množství CO2 a HCO3
- iontů. Rychlost odkyselování závisí 

na velikosti mezifázové plochy voda – vzduch.  

U mechanických způsobů dochází k odvětrání části CO2 a k obohacování 

vzdušným kyslíkem, což má také význam při dosažení rovnováhy i při odželezování 

a odmanganování.  

V zařízeních sloužících k provzdušňování se agresivní CO2 uvolňuje na plochách 

fázového rozhraní. Voda se nasycuje kyslíkem až k dosažení koncentrace odpovídající 

příslušnému parciálnímu tlaku a teplotě.  

Při intenzivním provzdušňování dochází k látkové výměně mezi kapalnou 

a plynnou fázi. Prostory, ve kterých je provzdušňování prováděno, musí být dokonale 

provětrávány kvůli bezpečnosti obsluhy a zvyšování parciálního tlaku CO2. Odvětrávání 

se provádí u podlahy provozního prostoru, protože CO2 je těžší než vzduch. 

Ve Švédsku se využívá systém INKA, což je rozšířený způsob provzdušnění vody. 

U tohoto sytému se vzduch vhání děrovaným dnem do vrstvy protékající vody, přičemž 
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dochází k jejímu intenzivnímu proplynění. Zařízení se hodí v případě, že je dostatečně 

velká plocha a je omezena výška [8]. 

B. Chemické způsoby odkyselování 

Je založeno na chemické reakci oxidu uhličitého s bazicky reagujícími hmotami, 

jako jsou např. hydroxid vápenatý, hydroxid sodný, uhličitan sodný, uhličitan vápenatý. 

Dále se používají mramor, dolomit a dekarbolit [8]. 

Zařízení využívaná pro odkyselování pomocí odkyselovacích hmot jsou otevřené 

rychlofiltry, popř. tlakové filtry plněné směsí odkyselovacího materiálu a filtračního písku. 

Odkyselovací účinky závisí na pracovní teplotě, na zrnění a výšce filtrační náplně. 

Uvedené parametry také ovlivňují dobu kontaktu odkyselované vody a filtrační 

hmotou [30]. 

Kritéria pro výběr vhodného způsobu odkyselení 

Vhodný způsob okyselování volíme podle dvou základních ukazatelů KNK4,5 

a ZNK8,2. Vody, jejíchž hodnota KNK4,5 je pod 1 mol.m-3, by měly být odkyselovány 

pomocí odkyselovacích hmot až do nasycení CaCO3. Vody s hodnotami KNK4,5 nad 

2 mol.m-3 lze odkyselovat mechanickými postupy [8]. 

2.2.5 Odželezování a odmanganování vody 

Přítomnost železa a manganu způsobují značný problém při jímání vod. Pro zdraví 

člověka a dalších konzumentů nejsou sloučeniny železa a manganu škodlivé, ale vytvářejí 

negativní technologický a organoleptický problém. Z technologického hlediska může jít 

o poruchy zařízení a potrubí důsledkem zanášení a ucpávání sraženinami železa 

a manganu. Z hlediska organoleptických vlastnosti může přítomnost železa a manganu 

způsobit pachové vjemy a změnu barvy vody.  

Jedná se o procesy běžně využívané při úpravě pitné vody, užitkové i provozní 

vody z vody podzemní. Často probíhají současně a jejich společným znakem je alkalizace 

vody a její provzdušňování. 

Železo a mangan způsobují hygienické i technické závady a způsob jejich 

odstranění závisí, v jaké formě se ve vodě vyskytují. Železo může být ve vodě jako 

dvojmocné v iontové formě nebo jako trojmocné ve formě hydroxidu železitého. Mangan 

se převážně vyskytuje spolu s železem [19] [28]. 
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Principem odželezování a odmanganování vod je převedení železa a manganu 

z rozpustné dvojmocné formy na vícemocnou nerozpustnou formu s následnou separací 

tuhé fáze.  

K oxidaci se používá jako oxidační činidlo vzdušný kyslík rozpuštěný ve vodě, 

chlor, manganistan draselný nebo ozón. Rychlost oxidace závisí na hodnotě pH a složení 

vody. Železo se oxiduje snadněji a s vyšší rychlostí než mangan, proto by také měla být 

hodnota pH pro odstraňování manganu vyšší než 8,3 [17] [30]. 

Způsoby odstranění železa a manganu [16] [19] [30]: 

1. Metody oxidační 

2. Alkalizace hydroxidem vápenatým – provádíme, abychom dosáhli vysokého 

stupně odželezovacího efektu. 

3. Odželezňování provzdušňováním – využívá se zejména u podzemních vod 

s obsahem oxidu uhličitého a menšího množství železa bez manganu. 

Provzdušňováním dochází ke zmenšení obsahu CO2, a tím ke zvýšení pH. 

4. Odželezňování a odmanganování v horninovém prostředí – provzdušňovaná 

voda proniká do horniny, kde v mezerách mezi zrny dochází k růstu 

železitých bakterií a tedy snižování koncentrace rozpuštěného železa. 

Upravená voda se poté jímá studnami a dopravuje do spotřebiště. 

2.2.6 Filtrace 

Jde o nejnákladnější a nejvýznamnější část úpraven vody a řadí se do skupiny 

procesů separace. Hlavním cílem filtrace je odstranění suspendovaných látek. Znečištěná 

voda prochází přes zrnitý nebo porézní materiál, kde dochází k zachycení nerozpuštěných 

částic [8]. 

Rozeznáváme různé druhy filtrace: 

1. Objemová filtrace – dochází k odstranění nerozpuštěných látek o velikosti 

0,5-3,0 mm. Jde o filtraci vrstvou zrnitého materiálu, kdy se používá 

křemičitý písek pro vodárenské účely nebo také antracit, aktivní uhlí 

apod. [8].  

a. Pomalá filtrace (anglická) – u tohoto způsobu filtrace se kromě 

filtračního účinku využívá především účinek biologického oživení 
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náplně. Jde tedy nejprve o biologický proces podmíněný činností 

aerobních mikroorganizmů, které na filtrační pískové náplni vytvoří 

biologickou blánu působící i jako filtrační prostředí [31]. 

b. Rychlá filtrace (rychlofiltrace) – nejpoužívanější technologie 

ve vodárenství. Proces separace suspendovaných částic z vody 

průtokem přes hlubokou vrstvu zrn písku. 

2. Náplavná filtrace – částice se zachycují na filtrační přepážce. Jako filtrační 

přepážka se používá filtrační tkanina ze syntetických vláken, jemného 

drátěného pletiva atd. Využívá se zejména pro průmyslové úpravy vody 

a speciální úpravu [16]. 

3. Membránová filtrace – zde patří mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace 

a reverzní osmóza. Všechny tyto metody využívají jako selektivní bariéru 

mezi vodou a látkami membránu [8]. 

2.2.7 Dezinfekce vody 

Nežli bude voda dopravena ke spotřebiteli, musí být zabezpečena po stránce 

zdravotní dezinfekčními prostředky. Cílem dezinfekce je ochrana proti přenášení 

infekčních nemocí pitnou vodou a zničení choroboplodných zárodků [19]. 

Nejstarším způsobem dezinfekce pitné vody je několikaminutové převaření vody. 

Běžně využívané způsoby dezinfekce vody používané k veřejnému zásobování obyvatel 

lze rozdělit na působení [31]: 

 látek silně oxidačních a současně baktericidních (usmrcující bakterie), 

 látek s oligodynamickým účinkem, 

 fyzikálně chemického účinku. 

Při dezinfekci pitných vod se požaduje předchozí maximální odstranění 

organických látek, protože jejich přítomnost snižuje účinnost dezinfekce a může docházet 

k tvorbě nežádoucích sloučenin. 

Účinek dezinfekce závisí na koncentraci použité dezinfekční látky a na době jejího 

působení. S růstem koncentrace se doba kontaktu snižuje [31]. 

Druhy dezinfekce [8]: 
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 Primární dezinfekce – slouží k odstranění patogenních zárodků a je 

součástí vlastního procesu úpravy vody. 

 Sekundární dezinfekce – používá se v distribučních sítích k hygienickému 

zabezpečení pitné vody. 

 Dezinfekce chemickými způsoby – je založena na působení silných 

oxidačních činidel na patogenní zárodky. Dochází zároveň i k oxidaci 

některých anorganických a organických látek. Nejpoužívanější dezinfekční 

činidlo je chlór. 

 Dezinfekce fyzikálně chemickými způsoby – slouží pro primární 

dezinfekci a dezinfekci balených vod. Patří zde dezinfekce UV zářením 

a ionizujícím zářením. 

2.3 Úpravna vody 

Návrh úpravny vody a jeho technické řešení závisí na mnoha faktorech: 

• Požadovaný výkon a doba provozu úpravny, 

• Vlastnosti upravené vody, 

• Požadavky na kvalitu upravované vody podle jednotlivých spotřebitelů, 

• Náklady na úpravu vody. 

Úpravny vody jsou nejčastěji konstruovány z 9 základních technologických 

a provozovacích částí, kterými jsou provzdušňování vody, chemické hospodářství, 

usazovací nádrže, filtrace, strojovna, energetické zařízení, akumulační nádrže, kalové 

hospodářství a pomocné provozovny. 

2.3.1 Typy úpraven 

Podle kritérií rozsahu úpravy existují 4 základní typy úpraven 

1. Jednoduchá úprava vody bez separačního stupně (obrázek 3) 

Bez separace produktů znečištění se upravuje voda, která je minimálně přírodně 

negativně ovlivněná nebo voda s minimálním znečištěním. Upravovaná voda musí mít 

minimální obsah organických látek a dvojmocného železa a manganu. U tohoto typu 

úpraven se využívá mechanické provzdušňování vody tzv. aerace.  
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Aerací se z vody odstraňují nežádoucí plyny a pachy, volný oxid uhličitý, 

sirovodík, metan atd. Provzdušňování se může provádět i v případě, že voda je velmi 

chudá na kyslík, což může vést k negativním vlivům na organoleptické vlastnosti vody 

a na materiál rozvodového potrubí či spotřebičů [16]. 

 

Obrázek 3.  Blokové schéma jednostupňové úpravy vody bez separačního stupně 
[16] 

2. Úprava vody s jednostupňovou separací (jednostupňové úpravny vody) 

Do technologické linky úpravy vody se vloží jedno separační zařízení (obrázek 4), 

kdy v případě pitné vody se jedná zejména o filtraci, kdy využíváme pomalou biologickou 

filtraci nebo mechanickou prostou filtrací s filtrovanou vodou bez koagulace a také může 

využít koagulační filtraci s aplikací koagulantu [16]. 

 

Obrázek 4.  Blokové schéma úpravy vody s jednostupňovou separací [16] 

3. Úprava vody s dvoustupňovou separací (dvoustupňové úpravy vody) 

Pokud voda obsahuje vyšší koncentrace suspendovaných, koloidních 

a rozpuštěných látek, nestačí už pouze jeden separační stupeň, ale musí být použity dva 

separační stupně (obrázek 5). Jako první separační stupeň se využívají filtry, mikrofilmy, 



 27 

sedimentační nádrže různého typu a různého konstrukčního řešení, číření s vločkovým 

mrakem a také flotace vody. Jako druhý stupeň je poté používaná filtrace [16]. 

 

Obrázek 5.  Blokové schéma úpravy vody s dvoustupňovou separací [16] 

4. Úprava vody s vícestupňovou separací, případně s dopravou vody bez 

použití stupně separace 

Při mimořádném požadavku na kvalitu vod a značně velkém znečištění se využívá 

vícestupňová separace (obrázek 6). 

Úprava vody s třemi stupni může mít několik možností uspořádání, např. 

A. Podzemní vody 

• 1. separační stupeň – sedimentace, 

• 2. separační stupeň – odželezovací filtry, 

• 3. separační stupeň – odmanganovací filtry. 

B. Povrchové vody 

• 1. separační stupeň – sedimentace (číření, flotace), 

• 2. separační stupeň – písková filtrace, 

• 3. separační stupeň – pomalá biologická filtrace. 

Třetí separační stupeň může být někdy nahrazen dopravou vody bez separace, 

například zušlechtěním vody, následným provzdušněním vody apod. [16]. 



 28 

 

Obrázek 6.  Blokové schéma úpravy vody s vícestupňovou úpravou [16] 

2.3.2 Kapacita úpravny vody 

Kapacita úpravny vody je definována jako největší množství upravované vody 

požadované jakosti za časovou jednotku, které je úpravna vody schopna dodávat 

do vodovodního systému.  

Podle kapacity se úpravny vody děli: 

• Nejmenší úpravny vody – s kapacitou do 5 l.s-1 (do 423 m3.d-1), 

• Malé úpravny vody – s kapacitou od 5 l.s-1 do 40 l.s-1 (do 3456 m3.d-1), 

• Střední úpravny vody - s kapacitou od 40 l.s-1 do 300 l.s-1 (do 25 920 m3.d-

1), 

• Velké úpravny vody – s kapacitou nad 300 l.s-1 (nad 250920 m3.d-1). 

Hrubý výkon úpravny vody se navrhuje jako nejvyšší množství, které je vodnímu 

toku k dispozici pro vodárenské využití. Úpravárenské jednotky jsou dimenzovány 

na hrubý výkon. Střední a velké úpravny jsou navrhovány na nepřetržitý provoz v cílovém 

roce, nejmenší a malé podle technologie lze navrhovat i na řízený přerušovaný provoz [8]. 

2.3.3 Provoz úpraven vody, jejich kontrola a řízení 

Úpravny vody, které se skládají z jednotlivých objektů, tvoří ve vodárenském 

zásobovacím systému samostatný provozní celek, který se z hlediska náplně dělí 

na jednotlivé provozní soubory. 
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Za základní požadavky kladené všeobecně na každou úpravnu vody můžeme 

považovat tyto [19]: 

1. Úpravny, které byly uvedeny do trvalého provozu, musí za všech okolností 

zaručit projektovou dodávku vody v požadovaném množství a kvalitě. 

2. Jednotlivé objekty, soubory i zařízení musí být dispozičně navzájem řešeny 

tak, aby jejich provoz byl přehledný, s minimálními poruchami, účelně 

automatizovaný a aby umožňoval snadnou obsluhu. 

3. Objekt úpravny vody jako provozní celek musí splňovat veškerá nařízení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve smyslu požadavků příslušných 

nařízení civilní obrany a požární ochrany. 

4. Každá úpravna vody vyžaduje odbornou a za provoz odpovědnou obsluhu, 

která vytváří podmínky pro účelné a hospodárné využití celé investice. 

Pro účelný provoz úpraven vody je nutno zajistit pracovníky vyhovující odborné 

úrovně. Jejich činnost můžeme rozdělit zhruba do 4 okruhů [19]: 

 Obsluha, 

 kontrola, 

 řízení, 

 údržba a opravy. 

2.3.4 Požadavky na úpravárenský proces a na jakost upravené vody 

Úpravárenský proces a upravená voda musí splňovat dané požadavky: 

 Voda musí mít vyhovující kvalitu, 

 Musí být dodávána v dostatečném množství, 

 Celkové výrobní náklady musí být minimální 

V četných průmyslových státech jako je Evropa (SRN, Francie, Švédko aj.) mimo 

normy pitné vody existují i normy či směrnice stanovující jakost vod upravovaných 

na vodu pitnou. Hodnoty zvolených kritérií jakosti surové vody jsou závislé na použitém 

technologickém postupu (tab. 3) [32]. 
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Tabulka 3.  Kritéria jakosti povrchových vod upravovaných na vodu pitnou [32] 

Stát Francie SRN Švédsko 
Standard 

SZO 

Kategorie I II III I II I II III I II 

CHSKMn 

[mg.l-1] 
2,5 5 6,5 - - 5 18,8 25 - - 

Barva (Pt) 

[mg.l-1] 
20 100 200 5 35 20 100 150 5 35 

Zákal (SiO2) 

[mg.l-1] 
- - - - - 10 250 500 - - 

NH4
+ [mg.l-1] 0,05 1 2 0,2 1,5 0,1 - 0,5 0,2 1,5 

NO3
- [mg.l-1] 50 50 50 25 50 - - 30 25 25 

Obsah fenolů 

[mg.l-1] 
0,001 0,005 0,1 0,005 0,01 - 0,001 0,005 0,005 0,01 

Obsah 

pesticidů 

[mg.l-1] 

0,001 0,0025 0,005 0,002 0,01 - - - 0,005 0,01 

Obsah 

tenzidů   

[mg.l-1] 

0,2 0,2 1,0 0,1 0,3 0,1 - 0,5 - - 

 

Poznámka k tabulce 4. 

Francie 

I – rychlofiltrace a dezinfekce, II – koagulace, flokulace, sedimentace, filtrace, 

dezinfekce, III – použití moderních metod (ozón a uhlí) 

SRN 

I – přirozené procesy úpravy (infiltrace) a dezinfekce, II – konvenční  

fyzikálně-chemické procesy v kombinaci s přirozenými procesy a dezinfekce 

Švédsko 

I – písková rychlofiltrace, dezinfekce nebo koagulační filtrace a dezinfekce, 

II – koagulační filtrace nebo předchlorace a dvoustupňová úprava čířením a dezinfekce, 

III-sedimentace s delší dobou zdržení, číření, dezinfekce. 
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2.4 Obce s obdobným problémem 

Kobylice 

Obec Kobylice (obrázek 7), která se nachází na Novobydžovsku, není napojena 

na veřejný vodovod. Přísun pitné vody je zde zajištěn z vlastních zdrojů, které překračují 

některé hodnoty chemických látek. Hodnoty vápníku, chlóru, síranů a sodíku překračují 

limity až o 30 %. Hygienici udělili této obci výjimku do roku 2014, kdy musí zjednat 

nápravu a zlepšit kvalitu vody. 

V obci je plánováno vybudování čisticího zařízení, které stojí milion korun, ale 

bohužel obec nedisponuje dostatečnými finančními prostředky. Dalším řešením je 

vybudování přípojky z vedlejší vesnice vzdálené asi 200 m za půl milionu korun, ale s tím 

nesouhlasí většina občanů ani vedení obce [33]. 

 

Obrázek 7.  Mapa Novobydžovska [33] 

Loučeň 

Loučeň (obrázek 8) je město ležící v okrese Nymburk, 12 km na sever 

od Nymburka. V této obci teče obyvatelům z kohoutků voda, která obsahuje nadlimitní 

množství dusičnanů. Toto není jediný problém, voda je také velice tvrdá, tudíž zhoršuje 

účinnost mytí, v některých případech došlo dokonce k poničení bojlerů pro ohřev teplé 

vody. V obci je vybudován veřejný vodovod, u kterého se postupem času začaly navyšovat 

hodnoty dusičnanu, až došlo k trvalému překročení limitů.  
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Řešením této situace je vybudovat nový přivaděč a dodávat vodu z jiného zdroje. 

O to se město snaží již několik let, ale bohužel dotace ve výši desetimilionů korun nebyla 

Ministerstvem zemědělství schválena. 

V loňském roce se obec finančně podílela na výstavbě nového přivaděče, ale jeho 

stavba skončila ve vedlejší vesnici a do Loučně se již nepokračovalo. Nezbývá, než ještě 

do konce roku požádat o dotaci přímo Středočeský kraj, který má ve fondu životního 

prostředí na podobné investice finanční prostředky. Do té doby musí občané kupovat 

balenou pitnou vodu nebo docházet k ekostojanům pro čerstvou vodu, které jsou umístěny 

v obci [34]. 

 

Obrázek 8.  Mapa okresu Nymburk (www.mapy.cz) 

Stratov 

Stratov je obec, která leží v okrese Nymburk (obrázek 9) a má 435 obyvatel. V této 

obci je vybudován vrt, ze kterého je dále obecním vodovodem rozvedena voda. 

Bylo zjištěno, že tato voda obsahuje velké množství dusičnanů, což může být způsobeno 

zemědělským průmyslem, který je v této obci velmi rozšířen. 

Obec se pokusila situaci řešit umístěním čerpadla níž, což nepřineslo kladný 

výsledek. Další možností, která byla realizovaná, bylo prohloubení vrtu a provedení 

čerpací zkoušky. Tato varianta opět nepřinesla žádný výsledek, byly odebírány postupně 

v různých intervalech vzorky, ale voda stále nesplňovala požadavky na pitnou vodu. 
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Už v minulosti starosta Nymburku nabízel, aby se připojili na vodovod z Kostomlat 

nad Labem, to ale obec odmítla. Letos se však vybudování veřejného vodovodu, který 

celou situaci vyřeší, nevyhnou [35]. 

 

Obrázek 9.  Mapa okresu Nymburk (www.mapy.cz) 

Hrušovany nad Jevišovkou 

Obec Hrušovany nad Jevišovkou se nachází v okrese Znojmo, v Jihomoravském 

kraji. V obci je okolo 3 280 obyvatel a z toho 250 obyvatel nemá dostatek vody 

z veřejného vodovodu, proto musejí využívat vodu vlastní studny, v nichž není zaručena 

kvalita ani kvantita vody.  

V obci byly v roce 2009 vybudovány 2 vrty, které měly zásobovat problematickou 

část obce, ale po provedení zkoušek bylo v prvním vrtu zjištěno nadměrné množství 

rakovinotvorného perchlóru. Limitní hodnota pro tento kontaminant je 10 jedinců/l 

a ve vrtu byla zjištěna hodnota 147 jedinců/l. Při dlouhodobé konzumaci takto 

kontaminované vody může dojít k nádorovému onemocnění. Limity v druhém vrtu byly 

v pořádku, ale vzhledem k tomu, že vrty jsou umístěny blízko sebe, bylo obci odborníky 

doporučeno nevyužívat ani tento vrt, je zde množství kontaminace.  

Vrty jsou umístěny na místě, kde byla donedávna fungující továrna kovovýroby. 

Předpokládaným původcem znečištění je tato továrna, protože takováto látka se do vody 

může dostat pouze lidskou činností. 
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Obci nezbývá než vrt zaplombovat a přestat používat. Sanace vrtů stála 

cca 20 milionů korun. Tímto nastala obci škoda 3 miliony korun. Obec už měla připraven 

i projekt na úpravu vody za 19 milionu korun. Nyní se musí najít nové místo pro 

vybudování vrtu, který bude 200–240 m hluboký. Také bude muset dojít k přepracování 

úpravny vody.  

 

Obrázek 10.  Mapa okresu Znojmo (www.mapy.cz) 

Brusné  

Obec Brusné leží na úpatí Hostýnských hor v nadmořské výšce 332 m 

v bezprostřední blízkosti Svatého Hostýna. Vesnice Brusné spadá do okresu Kroměříž 

a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je stejně jako v případě 

zájmové oblasti Sovadina město Bystřice pod Hostýnem. V obci žije cca 380 obyvatel 

a protéká jí potok Rusava a Brusenka. 

Vodovod Brusné zajišťuje zásobování obce Brusné pitnou vodou. Vodovod 

zajišťuje potřebu vody pro obyvatele obce včetně občanské vybavenosti. Celý systém 

vodovodu Brusné je řešen odběrem pitné vody ze zabezpečených místních zdrojů vody. 

Zdroji jsou kopaná studna ST-1 o hloubce 8 m, jímací vrt HV1 o hloubce 17 m a vrty BR1 

a BR2 o hloubkách 80 m a  100 m. 

Voda je akumulována v podzemním vodojemu o objemu 40 m3, kam je 

dopravována potrubím ze studny ST-1 gravitačně a z vrtů výtlačným potrubím. Vodojem 

je železobetonová dvoukomorová nádrž o objemu 40 m3. Součástí nadstřešeného 

vodojemu je šachta, kde je umístěn vodoměr, zařízení pro chemickou úpravu vody 
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i úpravna řešicí obsah železa a manganu ve vodě. Přívodní potrubí umožňuje provoz 

jednotlivých komor nezávisle na sobě. 

Obsluha vodovodu průběžně kontroluje činnost, která by mohla způsobit znečištění 

vodních zdrojů ze vzdálenějších míst, konkrétně zakládání černých skládek. 

Provoz přímo ve vodojemu je monitorován prostřednictvím čidel, pomocí 

zabezpečovacího zařízení je informována obsluha telefonicky, zda je provoz v pořádku, 

nebo zda došlo k neoprávněnému pohybu v objektu vodojemu. 

Voda je na vstupu do objektu vodojemu vedena přes duplexní filtr GS 1454 XPO 

snižující obsah manganu a železa. Filtr se regeneruje automaticky pomocí proplachu 

s manganistanem draselným. Bakteriální zabezpečení nezávadnosti jímané vody, je 

zajištěno dávkovacím čerpadlem s automatickým odvzdušněním Takto upravená voda 

vstupuje do vodojemu.  

 

Obrázek 11. Mapa okresu Kroměříž (www.mapy.cz) 
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3 Popis obce a popis problému se zdroji pitné vody 

3.1 Popis obce 

Obec Sovadina leží ve východní části okresu Kroměříž, cca 4 km severozápadně od 

Bystřice pod Hostýnem a 14 km východně od města Přerov.  Je nejmenší částí města 

Bystřice pod Hostýnem. Touto obcí protéká Blazický potok, který jí rozděluje na dvě části. 

Na obrázku 12 je znázorněn letecký pohled na obec [36]. 

 

Obrázek 12.  Letecký snímek obce [36] 

V obci nebyl dosud vybudován veřejný vodovod, tudíž zásobování je v současnosti 

prováděno z vlastních domovních studní, kdy voda ve většině domovních i obecních 

studních nesplňuje parametry pitné vody dle Vyhlášky č. 252/2004Sb. Tato voda obsahuje 

zejména vysoké množství dusičnanů, dusitanů, pesticidů, stopových kovů, mikrobiálního 

znečištění atd.  

Tento problém byl způsoben činností bývalého místního JZD (zobrazeno 

na obrázku 13), kde bylo používáno a skladováno velké množství hnojiv, pesticidů 

a dalších přípravků. V některých studních dochází v období sucha i k vysychání, z toho 

důvodu musí být v tomto období prováděno náhradní zásobování obyvatel vodou pomocí 

autocisteren [36]. 
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Obrázek 13.  Místní bývalé JZD [36] 

Lokalita je charakterizována jako území s výskytem podzemní vody, která vyžaduje 

složitější úpravu. Důsledkem antropogenní činnosti se zde vyskytují v podzemních vodách 

zvýšené obsahy dusíkatých látek [36]. 
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4 Popis jednotlivých možných variant pro nový systém 

zásobování 

4.1 Stávající objekty 

Město Bystřice pod Hostýnem, jejíž součástí je obec Sovadina, se rozhodla v roce 

2000 vyřešit situaci s problematickým zásobováním vodou a rozhodla se pro vybudování 

nového vrtu, který by měl zásobovat celou obec. 

Byl proveden předběžný telestetický a zkrácený geofyzikální průzkum na lokalitě 

Sovadina. Cílem průzkumných prací bylo ověření vhodné pozice pro odvrtání 

průzkumného hydrogeologického vrtu.  

Měřením a vzájemným srovnáním byly vytýčeny geoanomální zóny pro situování 

průzkumného vrtu. Podrobným měřením byly na zájmové ploše identifikovány 

geologické nehomogenity, které jsou zvodnělé. 

Šetřením byly také zjištěny a upřesněny průběhy a hloubky zvodněných vrstev 

podzemních vod, včetně vyhodnocení vhodnosti umístění nového jímacího zdroje. 

Na zájmové ploše pozemku v místě navrženém pro stavbu jímacího zdroje bylo zjištěno 

několik anomálií. Podzemní voda je zde vázaná zejména jako voda mělkého oběhu 

kvartérních méně propustných kolektorů eluviálních a deluviálních sedimentů 

s výraznou závislostí na srážkové činnosti. 

Na zájmové ploše se také nachází několik málo vodivých struktur s dobrou 

předpokládanou vydatností. Podle zjištěných údajů a souvislostí bylo navrženo umístění 

nového jímacího zdroje. Umístění nového jímacího zdroje bylo navrženo tak, aby byl 

napojen v místě křížení několika vydatných zvodněných vrstev. 

Předpokládaná hloubka dle kvalifikovaného odhadu byla 10 metrů. Předpokládaná 

vydatnost nového hydrogeologického jímacího vrtu byla stanovena minimálně 

na 3,5 m3/den. Skutečná vydatnost byla poté ověřena čerpací expresní zkouškou 

a proveden odběr vzorku vody pro laboratorní analýzy. 

V roce 2002 byl v parku u hřiště odvrtán vrt HV-1 do hloubky 10 m. Využitelná 

vydatnost vrtu byla vyhodnocena na 0,08 l.s-1, kdy parametry vody nevyhovují Vyhlášce 
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č. 252/2004Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. 

(v příloze 4 jsou uvedeny hodnoty rozboru pitné vody). Vrt momentálně není využíván 

[36]. 

V tabulce 4 jsou uvedeny finanční prostředky, jež vynaložilo město Bystřice pod 

Hostýnem na realizaci průzkumného vrtu za účelem nového systému zásobování pitnou 

vodou obec Sovadina. 

Tabulka 4.  Rozpočet provedených prací [36] 

  Cena 

Vytýčení vrtu 
Telestetické zaměření 

vytyčených pozic 
5 000 Kč 

Odvrtání průzkumného vrtu 

Vrtné práce 21 500 Kč 

Náklady spojené s přepravou 

vrtné soustavy 
4 480 Kč 

Čerpací zkouška 
Čerpaní podzemní vody 2 dny – 

3 500 Kč/den 
7 000 Kč 

Laboratorní analýzy Zkrácený rozbor pitné vody 1 800 Kč 

Projekt studny  2 500 Kč 

Závěrečná zpráva 

hydrogeologického průzkumu 
 5 000 Kč 

Vystrojení vrtu 

Ponorné čerpadlo Jardino 7 000 Kč 

Technologie dopravy vody 1 600 Kč 

Elektrotechnologie (spínač, 

rozvaděč,…) 
3 000 Kč 

Doprava materiálu 800 Kč 

Celkem bez DPH  59 680 Kč 

Celkem s DPH DPH 5 % 62 664 Kč 

 

Kromě tohoto vrtu se nacházejí v obci Sovadina 3 obecní studny, které rovněž 

nesplňují parametry pitné vody. 

V říjnu 2011 jsme opět odebrali vzorky vody z vrtu HV-1, obecní studny u kaple 

a domovní studny manželů Drozdových. Laboratorní rozbory byly provedeny 

a akreditované laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a v laboratořích Vysoké 
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školy báňské. Na vrtu HV-1 byla zjištěna stejná situace vydatnosti podzemní vody. Naopak 

co se týče kontaminantů v podzemní vodě bylo zjištěno na všech monitorovaných 

objektech zlepšení stavu oproti předchozím prováděným laboratorním analýzám.  

Z tohoto důvodu je v kapitole 4.2 zvažováno použití stávajících zdrojů podzemní 

vody s následnou úpravou pro zásobování obce Sovadina. Podrobnější návrh přečištění 

vody ze stávajících objektů je uveden v následující kapitole 4.2. 

4.2 Úpravna vody 

Byl proveden odběr a rozbor vzorků za účelem zjištění aktuální kvality vody v obci. 

Rozbor byl proveden z důvodů zjištění kontaminantů ve vodě, kterou by bylo potřeba 

upravit, pokud by byla obec zásobována z již v minulosti využívaných zdrojů. 

 Celkem byly odebrány 3 vzorky vody. První vzorek byl odebrán ze soukromé 

studny manželů Drozdových, která se nachází za Blazickým potokem, nejvzdálenějším 

místem od předpokládaného zdroje kontaminace. Jde o oblast, která byla na základě 

hydrogeologického projektu vyhodnocena jako nejvhodnější z hlediska kvality a kvantity 

pro vybudování průzkumného vrtu (viz. kap. 4.4).   

Druhý vzorek byl odebrán z veřejné studny v blízkosti kaple, která je přístupná 

všem občanům obce. Poslední vzorek pocházel z již zmiňovaného vrtu (viz. kap. 4.1). 

V příloze 5 je uvedená mapa s označenými místy odběru. 

4.2.1 Metody stanovení a vybraných parametrů ve vzorcích vody 

Vzorky byly odebrány do 3 různých vzorkovnic podle typu stanovených látek. 

Voda byla ze zdrojů vody čerpána pomocí elektrického (motorového) čerpadla. Pro 

stanovení zkráceného chemického rozboru byl vzorek odebrán do hnědé skleněné láhve 

(obrázek 14) ze sodno-vápenato-křemičitého obalovaného skla.  
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Obrázek 14.  Vzorkovnice pro zkrácený chemický rozbor 

Pro stanovení kovů byly použity vzorkovnice z polyetylenu (obrázek 15), množství 

odebraného vzorku bylo cca 200 ml. 

 

Obrázek 15.  Vzorkovnice pro stanovení kovů 
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Dále byl odebrán vzorek pro stanovení rtuti do skleněné vzorkovnice (obrázek 16), 

množství odebraného vzorku bylo cca 100 ml. 

 

Obrázek 16.  Vzorkovnice pro stanovení rtuti 

Pro přepravu byly vzorky uloženy do chladícího boxu opatřeného výstelkou proti 

rozbití. Během přepravy byla zajištěna stálá teplota a zamezen styk vzorku se vzduchem, 

proto byly vzorkovnice zcela naplněny až po okraj. 

Odebrané vzorky vody byly analyzovány v akreditované laboratoři Zdravotního 

ústavu se sídlem v Ostravě a v laboratořích Vysoké školy báňské v Ostravě (Centrum 

nanotechnologií VŠB-TU Ostrava). Výsledky stanovení jednotlivých vzorků vody jsou 

uvedeny v přílohách 6 – 9.  

A. Stanovení dusitanů, dusičnanů, chloridů a síranů 

Stanovení aniontů bylo provedeno iontovou chromatografií na iontovém 

chromatografu DIONX (obrázek 17).  Tato metoda slouží pro stanovení rozpuštěných 

anorganických aniontů ve vodách, pro málo znečištěné vody, vody pitné, teplé, balené, 

ke koupání, povrchové, podzemní a výluhy. Jedná se o běžné anionty, jako jsou fluoridy, 

chloridy, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany a vedlejší produkty dezinfekce, což 

jsou bromičnany, chloritany a chlorečnany. 
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Obrázek 17.  Iontový chromatogram DIONEX [37] 

Iontová chromatografie je analytická metoda založená na separaci složek v roztoku 

na chromatografické kolně a měření separovaných složek pomocí vhodného detektoru. 

Podstata zkoušky spočívá v dělení iontů na vysokokapacitní dělící koloně. Jako stacionární 

fáze se zde používá měnič aniontů a jako mobilní fáze vodný roztok soli slabé jednosytné 

nebo dvojsytné kyseliny v závislosti na použité analytické koloně. Ke zjištění slouží 

vodivostní detektor [37]. 

K dávkovaní vzorku byl použit fotosampler. Přístroj byl ovládán softwarem 

PeakNet, který umožňoval snadné řízení přístroje, měření a sběr dat. Iontový 

chromatogram se nastavil podle pokynů výrobce a provedlo se slepé stanovení 

kalibračních roztoků a vodných roztoků. 

B. Stanovení pesticidů 

Stanovení organochlorovaných látek, alkylfenolů, chlorfenolů, chlorbenzenů 

a chloralkánů bylo stanoveno plynovou chromatografií s příslušnou detekcí. 

Princip této metody spočívá v separaci látek ze vzorku extrakcí organickým 

rozpouštědlem a zkoncentrování extraktu odpařením.  

C. Stanovení rtuti 

Rtuť byla stanovena jednoúčelovým analyzátorem AMA 254 (obrázek 18), který 

slouží ke stanovení rtuti ve vodách, vodách čištěných, výluzích odpadů, pevných vzorcích, 

minerálních olejích, dialyzátech z DTG samplem, ovzduší, emisí, biologických materiálech 

a potravinách. 
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Obrázek 18.  Jednoúčelový analyzátor AMA 254 [37] 

Vzorky v pevném nebo kapalném skupenství se spalují v křemenné trubici 

naplněné katalyzátorem s Mn3O4 a CaO. Dojde k dekompozici vzorku a veškerá rtuť 

přejde do formy par. Rozkladné produkty jsou proudem kyslíku, který zároveň zastává 

funkci paliva, vedeny přes katalyzátor do zlatého amalgamátoru, v němž dochází 

k zachycení veškeré rtuti. 

Následuje termická desorpce,  níž jsou uvolněné páry rtuti vedeny do dvou kyvet 

atomového absorpčního spektrometru a na základě absorpce při 254 nm je vyhodnocena 

metodou kalibrační křivky koncentrace analytu ve vzorku. 

Vzorky byly napipetovány do vypálených lodiček, které byly poté automaticky 

vkládány do analyzátoru pomocí automatického dávkovače. Ve spalovací trubici byly 

jednotlivé vzorky sušeny při 120 ºC po dobu 90-180 s a termicky rozkládány při 550 ºC 

v proudu kyslíku.  Rozkladné produkty byly poté dále vedeny přes katalyzátor, kde byla 

dokončena jejich oxidace a zachyceny látky kyselé povahy.  

Produkty byly dále vedeny přes amalgamátor, kde se zachytila rtuť. Poté byla rtuť 

uvolněna z amalgamátoru krátkodobým ohřevem (800°C) a rtuťové páry byly dále unášeny 

přes měřicí kyvetu. Všechna rtuť se shromáždila ve zpožďovací nádobce a z ní vstoupila 

do další měřicí nádobky. Po 60 s byl výsledek měření absorpce rtuti zaznamenán PC, který 

jej dále zpracoval a přepočetl podle použitého množství vzorku. 

C. Stanovení amonných iontů 

Amonné ionty byly stanoveny automatickým fotometrem Aquakem 250 

(obrázek 19), který je řízen počítačem za využití operačního systému Windows XP 
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Profesional. Nejdůležitější částí je fotometr s filtry, který vymezuje přesné vlnové délky 

vhodné pro jednotlivá stanovení.  

Amonné ionty reagují s ionty chlorovanými za vzniku monochloraminu, který 

reaguje se salicylovými ionty v přítomnosti nitroprusidu sodného v prostředí pH 12,6 

a tvoří modrou sloučeninu.  

Fotometr se nastavil podle pokynů výrobce, provedlo se měření slepého stanovení, 

kalibračních a standardních roztoků a vodných vzorků.  Vzorky byly nalévány do 2 ml 

vzorkovacích kyvet, které se vkládaly do segmentů a tyty segmenty byly postupně 

vkládány do přístroje. Po načtení segmentu přístrojem byly vzorky okamžitě 

identifikovány.  

 

Obrázek 19.  Automatický fotometr Aquakem 250 [37] 

Absorbance roztoku byla měřena při vlnové délce 660 nm a byla přímo úměrná 

koncentraci amonných iontů ve vzorku. 

D. Stanovení kovů 

Kovy byly stanoveny optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným 

plazmatem (ICP-OES) na analyzátoru ICP-OES Optima 5 300 DV (obrázek 20).  Optická 

emisní spektrometrie je metoda založena na sledování intenzity emise elektromagnetického 

záření, které je produkováno ionizovanými atomy a ionty prvků. 
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Obrázek 20.  Spektrometr ICP-OES Optima 5 300 DV [37] 

Kapalný vzorek byl během analýzy peristaltickou pumpou transportován 

do zamlžovače, kde byl vytvářen aerosol a zároveň odlučovány velké kapky aerosolu. 

Jemný aerosol byl přiváděn do argonové plazmy, kde byl přiveden působením intenzivního 

ohřátí na vysokou teplotu do formy oblaku horkých plynů obsahujících volné atomy 

a ionty prvků přítomných v původním vzorku. Jakmile byly atomy nebo ionty přítomny 

v excitovaném energetickém stavu, mohl se navrátit na některou nižší energetickou hladinu 

cestou tepelné emise nebo vyražením fotonu. V optické emisní spektrometrii byla měřena 

intenzita světla emitována při určité vlnové délce a její hodnota byla použita k výpočtu 

koncentrace sledovaného prvku. 

 
Stávající vrt 

Jako zdroj vody, z kterého by měla být voda upravována a dále rozvedena 

občanům, byly zvažovány vrt HV-1 a obecní studny u kulturního domu, při Blazickém 

potoku a u kaple. Po podrobném prozkoumání výsledku rozboru vody bylo nejvyšší 

překročení limitů pitné vody zjištěno ve vrtu HV-1, kdy bylo ve vzorku podzemní vody 

zjištěno překročení limitů pitné vody (dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.) obsahem železa, 

manganů a amonných iontů. Na základě těchto zjištění bylo v případě využití vrtu HV-1 

nutno pořídit úpravnu vody pro odstranění železa, manganu a amonných iontů. 
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Vzhledem k tomu, že vydatnost vrtu byla stanovena na 0,08 l.s-1 a odstranění 

amonných iontů by bylo komplikovanější, byl stávající vrt zamítnut jako zdroj zásobování 

pitnou vodou pro celou obec. Vrt bude dále využíván jako průzkumný.  

Obecní studny 

Dalším možným zdrojem, který by po úpravě vody mohl být využit pro zásobování 

vodou v obci, jsou obecní studny.  Ve vodě obecní studny u kaple byl zjištěn vysoký obsah 

železa a manganu. Pro odstranění železa a manganu byla vybrána odželezňovací 

a odmanganovací stanice OPTIMO 120. Jedná se o plně automaticky, elektricky a časově 

řízené zařízení. Jednotlivé parametry odželezňovací a odmanganovací stanice 

OPTIMO 120 jsou uvedeny v tabulce 5. 

Pro správné fungování stanice je potřeba před filtr zajistit dávkování roztoku 

NaClO nebo SAVO. Dávkování může být realizováno dávkovacím čerpadlem bez 

vodoměru, kdy je potřeba elektrikářsky připravit součinnost tlakového snímače 

na expanzní nádobě s jednou vyhraněnou zásuvkou na dávkovací čerpadlo. 

Tabulka 5.  Parametry stanice OPTIMO 120 

Rozměry 1 300 mm x 340 mm 

Objem ionexu 44 litrů 

Provozní tlak vody 0,4 – 0,8 MPa 

Životnost náplně v úpravně vody až 10 let 

Výkon zařízení 1 500 l/h 

Technologie Iontová/absorpční technologie 

 

Vydatnost studny byla 0,3 l.s-1, což není plně dostačující pro zásobení celé obce. 

Pokud by měla být tato varianta využita, muselo by dojít k vybudování úpraven vody 

na více zdrojích a vybudování rozvodu pitné vody a vyrovnávacího vodojemu. Maximální 

denní potřeba pitné vody obce s předpokladem rozvoje až na 200 obyvatel byla uvažována 

30 m3.den-1. 
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Tabulka 6.  Finanční investice na vybudování úpravny vody 

Zařízení Cena 

Tlaková stanice 25 000 Kč 

Odželezňovací a odmanganovací stanice (včetně náplně) 21 322 Kč 

Další rozvody 20 000 Kč 

Chlorování – dávkovací čerpadlo 30 000  Kč 

Celkem 831 322 Kč 

 

Finanční náročnost vybudování úpravny vody je při využití nějakého ze stávajících 

prostorů obce je uvedena v tabulce 6, přičemž nejdražší položkou je v tomto případě 

dávkovací čerpadlo. Samotná odželezňovací a odmanganovací stanice OPTIMO 120 

včetně náplně, jejíž předpokládána životnost je 10 let, vychází finančně na 21 322 Kč. 

Další investicí v případě této varianty je rozvedení vody k občanům viz.kap.4.3 a pořízení 

vodojemu v hodnotě 750 000 Kč. 

Obec by v této variantě také musela zajistit trvalou obsluhu, provoz a údržbu 

systému zásobování pitnou vodou. Lze však uvažovat se sníženou finanční zátěží obyvatel 

z hlediska ceny pitné vody i s její vyšší spotřebou. U této varianty je jistou nevýhodou 

poměrně vysoká zranitelnost kvality i kvantity zdrojů pitné vody, které zasahují pouze 

do konkrétního kolektoru. 

4.3 Veřejný vodovod 

Pitná voda s nejvíce vyhovujícími požadavky vyhlášky na pitnou vodu je dodávána 

řádně a odborně vybudovaným vodovodem, kterým je část obce, celá obec nebo řada obcí 

zásobována jednotnou vodou, nacházející se pod stálou kontrolou, a to i po zdravotní 

stránce. Vodovody se dodává voda pramenitá, podzemní nebo povrchová [38]. 

Rozlišujeme vodovodní potrubí přívodní, které dopravuje vodu z úpravny 

do vodojemu, a potrubí zásobovací dopravující vodu z vodojemu spotřebiteli. Podle 

uspořádání se vodovodní sítě mohou dělit na větvené, ve kterých proudí voda jedním 

směrem, a okruhové neboli cirkulační, kde do každého místa může voda přitékat z různých 

směrů [17]. 

Zásobování vodou se skládá z potrubních sítí a souvisejících komponentů, jako jsou 

ventily, čerpadla nebo nádrže, z nichž většina je umístěna v podzemí a vystavena půdní 
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korozi a mechanickému namáhaní od okolní zeminy, povrchové dopravy a vnitřního tlaku 

vody [38]. 

Do země se vodovodní potrubí ukládá ve sklonu cca 3 º. Z hlediska tepelné izolace 

je důležitá hloubka uložení potrubí a podle typu půdy se volí nejčastěji v rozmezí 

110-160 cm. Vodovodní potrubí se nejčastěji v dnešní době vyrábí z oceli a plastů 

(polyetylen, polyvinylchlorid, polypropylen) [17]. 

 

1. Možnost napojení 

Byla také zvažována možnost zásobování obce Sovadina pitnou vodou přivedením 

z již provozovaných vodovodů v okolí, konkrétně z Bystřice pod Hostýnem vzdálené 

4 km. Tato možnost byla zvažována již v minulosti, ale neúspěšně. 

Při řešení této možnosti zásobování pitnou vodou bylo zjištěno, že zavedení 

vodovodního řádu z Bystřice pod Hostýnem nelze provést, protože by musel vést přes 

pozemek místního obyvatele, který si nepřeje, aby se u něj kopalo. 

Vodovodní přípojka by mohla být vedena jinou cestou, ale už by o daleko vyšší 

vzdálenost, tím by se zvýšila i investiční cena. O tuto možnost VAK Kroměříž neprojevil 

zájem. 

Tato možnost byla vzhledem k problematickému vyjednávání s majitelem pozemku 

zamítnuta. 

2. Možnost napojení 

Vzhledem ke skutečnosti, že VAK Kroměříž neprojevil zájem o vybudování 

veřejného vodovodu, byla zvažována další možnost, a to zhotovení přípojky z Blazic, 

vesnice vzdálené asi 400 m, která spadá již pod VAK Přerov. Připojení by bylo možné 

větvenou soustavou vodovodních řádů o délce cca 2 km, problém však nastává v odběru 

množství, které by řádem proteklo. VAK Přerov je ochoten o této situaci dále jednat. 

V případě napojení na veřejný vodovod z Blazic musí nejprve dojít k prodloužení 

vodovodní přípojky z Blazic do Sovadiny. Podrobnější úkony prodloužení vodovodní 

přípojky i s finančním ohodnocením jsou uvedeny v tabulce 7. 



 50 

Tabulka 7.   Prodloužení vodovodní přípojky z Blazic do Sovadiny 

Číslo 
položky 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
(Kč) 

1 Příprava území     
11120-1101 Odstranění keřů a křovin m2 230 34,50 11 040,00 
11120-1401 Likvidace spálením m2 230 7,00 2 240,00 

RRR Vytyčení trasy geodetem, 
zpracování geom. plánu 

- 1 20 360,00 20 360,00 

 Celkem příprava území    33 640,00 
2 Zemní práce     
12110-1101 Sejmutí ornice s 

přemístěním do 50 m 
m3 91,2 26,50 2 416,80 

13210-1202 Hloubení rýhy hornina 2 
do 1000 m3 

m3 410,4 120,00 49 248,00 

13110-1101 Výkop nezapažené jámy 
na revizní šachtu hornina 
tř.2 nezapažený 

m3 3,58 133,00 476,67 

45157-3111 Lože pod potrubí tl. 100 
mm ze štěrkopísku 

m3 45,6 707,00 32 239,20 

17510-1101 Obsyp potrubí 
štěrkopískem 300 mm 

m3 136,8 290,00 39 672,00 

17410-1101 Zásyp rýh hutněný m3 228 73,90 16 849,20 
16270-1105 Odvoz přebytečného 

výkopu 
m3 185,98 262,00 48 726,76 

17120-1201 Uložení na skládku m3 185,98 14,30 2 659,51 
RRR-NAB Uložení na skládku 

poplatek 
t 297,57 220,00 65 464,96 

18130-1113 Rozprostření ornice do 
500 m2  

m2 456 54,90 25 034,40 

 Celkem za zemní práce    282 787,51 
3 Montáže     
871231121 Montáž potrubí z PE DN 

75 
m 760 31,20 23 712,00 

460490008 Osazení signalizačního 
vodiče vč. dodávky 
materiálu 

m 760 15,00 11 400,00 

4604900141 Osazení a dodávka 
výstražné folie 

m 760 19,00 14 440,00 

RRR-NAB Montáž armatur a 
vystrojení šachet bez 
dodávky materiálu 

- 1 28 630,00 28 630,00 

230170003 Tlakové zkoušky na 
potrubí 

m 760 45,00 34 200,00 

892273111 Proplach potrubí a 
desinfekce 

m 760 30,70 23, 332,00 

 Celkem montáže    135 714 



 51 

Tabulka  7. Pokračování 

Číslo 
položky 

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
(Kč) 

4 Materiál     
RRR-NAB Písek kopaný t 246,24 276,00 67 962,24 
RRR-NAB Potrubí PE DN 75, PN 10  m 760 86,00 65 360,00 
RRR-NAB Šachta kompl. plast ks 1 49 368,00 49 368,00 
RRR-NAB Vystrojení šachty 

(vodoměr, armatura, vent. 
šoupátko) 

- 1 36 127,00 36 127,00 

RRR-NAB Ostatní armatura- 
odbočky, uzávěry, ventily, 
šoupátka, hydrant 

- 1 260 
430,00 

260 430,00 

 Celkem materiál    479 247,24 
      
Celkem prodloužení vodovodní přípojky z Blazic do Sovadiny 931 388,75 

 

Dále musí být v obci proveden centrální rozvod, jehož jednotlivé úkony i s finanční 

investicí jednotlivých úkonů jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8.  Vodovodní přípojka v obci Sovadina – centrální rozvod 

Číslo 
položky 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
(Kč) 

1 Zemní práce a opravy 
povrchů vozovek 

    

919735112 Řezání živočišného krytu 
komunikace 

m2 1920 61,60 118 272,00 

113107242 Odstranění živice do tl. 
10 cm 

m3 576 45,90 26 438,40 

13220-1202 Hloubení rýhy hornina 3 
do 1000 3 v komunikaci 

m3 576 194,00 111 744,00 
 

13220-1209 Příplatek za lepivost 
horniny 3 

m3 576 19,70 11 347,20 

45157-3111 Lože pod potrubí tl 100 
mm ze štěrkopísku 

m3 57,6 707,00 40 723,20 

17510-1101 Obsyp potrubí 
štěrkopískem v mocnosti 
300 mm 

m3 172,8 290,00 50 112,00 

17410-1101 Zásyp rýh hutněný m3 345,6 73,90 25 539,84 
16270-1105 Odvoz přebytečného 

výkopu 
m3 345,6 262,00 90 547,20 

17120-1201 Uložení na skládku m3 345,6 14,30 4 942,08 
RRR-NAB Uložení na skládku popl. t 691,2 220,00 152 064,00 
56513-5111 Podklad z obalovaného 

kameniva tl. 5 cm 
m2 576 224,00 129 024,00 

57931111 Vyspravení krytu vozovek 
živičnou směsí po 
překopech tl. 5cm 

m2 576 162,00 93 312,00 
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Tabulka  8. Pokračování 

Číslo 
položky 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
(Kč) 

Celkem zemní práce a opravy povrchů 854 065,92 
2 Montáže     
871231121 Montáž potrubí z PE DN 

75 
m 960 31,20 29 952,00 

460490008 Osazení signalizačního 
vodiče vč. dodávky 
materiálu 

m 960 15,00 14 400,00 

460490011 Osazení a dodávka 
výstražné fólie 

m 960 19,00 18 240,00 

RRR-NAB Montáž armatur bez dod. 
materiálu 

- 1 41 430,00 41 430,00 

230170003 Tlakové zkoušky na 
potrubí 

m 960 45,00 43 200,00 

89227311 Proplach potrubí a 
desinfekce 

m 960 30,70 29 472,00 

 Celkem montáže    176 694,00 
3 Materiál     
RRR-NAB Písek kopaný t 437,76 276,00 120 821,76 
583336740 Kamenivo těžené 16-

32 mm 
t 725,76 358,00 259 822,08 

RRR-NAB Potrubí PE Robust Super 
Pipe DN 75, PN 10 

m 960 164,00 157 440,00 

RRR-NAB Ostatní armatura (kalník, 
šoupátko, ventily,...) 

ks 1 106 
300,00 

106 300,00 

 Celkem materiál    644 383,84 
4 Ostatní     
RRR-NAB Pronájem dopravního 

značení 
- 1 24 630,00 24 630,00 

 Celkem ostatní    240630,00 
      
Celkem vodovodní přípojka v obci Sovadina - centrální rozvod 1699773,76 
 

V tabulce 9 je uveden rozpočet na jednu domovní přípojku. V obci je zvažováno 

celkem 60 domovních přípojek, na které je potřeba 41 242,58 Kč finančních prostředků. 
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Tabulka 9.  Domovní přípojky v obci Sovadina 

Číslo 
položky 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
(Kč) 

1 Zemní práce     
11310-6123 Rozebrání dlažeb a dílců 

komunikace pro pěší - 
chodník ze zámkové 
dlažby 

m2 2 45,340 90,80 

12110-1101 Sejmutí ornice s 
přemístěním do 50 m 

m3 1,56 26,50 41,34 

13220-1202 Hloubení rýhy hornina 3 
do 100 m3 v komunikaci 

m3 1,2 194,00 232,80 

13220-1201 Hloubení rýhy hornina 3 
do 100 m3 

m3 9,24 363,00 3 354,12 

13120-1101 Výkop nezapažené jámy 
na revizní šachtu hornina 
tř. 3 nepažený do 100 m3 

m3 1,2 240,00 288,00 

13120-1109 Příplatek za lepivost m3 1,2 22,00 26,40 
45157-3111 Lože pod potrubí tl. 

100 mm ze štěrkopísku vč. 
revizní šachty 

m3 1,04 707,00 735,28 

17510-1101 Obsyp potrubí 
štěrkopískem  300 mm 

m3 2,52 290,00 730,80 

17410-1101 Zásyp rýh hutněný m3 9,24 73,90 682,84 
59621-1121 Kladení zámkové dlažby tl 

60 mm - oprava chodníku 
ze zámkové dlažby 

m2 2 243,00 486,00 

16270-1105 Odvoz přebytečného 
výkopku 

m3 4,56 262,00 1 194,72 

RRR-NAB Uložení na skládku popl. t 7,296 220,00 1 605,12 
18130-1113 PŘEŘEZANÍ m2 7,2 54,90 395,28 

     9 863,50 
2 Montáže     
871231121 Montáž potrubí z PE  DN 

32 
m 15 36,00 540,00 

46049008 Osazení signalizačního 
vodiče vč. dodávky 
materiálu 

m 15 15,00 225,00 

460490011 Osazení a dodávka 
výstražné fólie 

m 14 19,00 266,00 

RRR-NAB Montáž armatur bez dod. 
materiálu 

kom
pl 

1 3 600,00 3 600,00 

RRR-NAB Montáž revizní šachty kom
pl 

1 4 580,00 4 580,00 

230170003 Tlakové zkoušky na 
potrubí 

m 15 45,00 675,00 

892273111 Proplach potrubí a 
dezinfekce 

m 15 30,70 460,50 

 Celkem montáže    10 346,50 
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Tabulka 9.  Pokračování 

Číslo 
položky 

Název položky MJ Množství Cena/
MJ 

Celkem 
(Kč) 

3 Materiál     
RRR-NAB Písek kopaný t 6,764 276,00 1 866,86 
583336740 Kamenivo těžené 16-32 mm 

a 0-8 mm 
t 0,84 358,00 300,72 

RRR-NAB Potrubí PE Robust Super 
Pipe DN 32, PN 10 

m 15 35,00 525,00 

RRR-NAB Vodoměrná šachta  - 
domovní, plastová 
1000*1000*1200 s 
pochůzným víkem 

ks 1 13 
700,00 

13 700,00 

RRR-NAB Vodoměrná šachta  - 
armatury 

kompl 1,00 4 
640,00 

4 640,00 

 Celkem materiál    21 032,58 
      
Celkem cena za domovní vodovodní přípojky (1 ks)   41 242,58 
 

 
V tabulce 10 je uveden zkrácený rozpočet na napojení veřejného vodovodu z Blazic 

za účelem zásobování obce Sovadina nekontaminovanou vodou. 

Obec by tedy byla zásobovaná větvenou soustavou vodovodního řádu napojeného 

na sousední vesnici Blazice. Realizace této varianty je finančně náročnější, konkrétně 

cca 5 mil. kč, ale zaručuje kvalitu a stálost dodávané vody místním občanům. 

Tabulka 10.  Celková cena za realizaci vodovodu 

Položka Cena  

Prodloužení vodovodní přípojky z Blazic do Sovadiny 931 388,75 Kč 

Vodovodní přípojka v obci Sovadina - centrální rozvod 1 699 773,76 Kč 

Domovní vodovodní přípojky pro 60x RD 2 474 554,80 Kč 

Celkem cena za realizaci vodovodu 5 105 717,31 Kč 

 

Z tabulky 10 je patrné, že hlavním investičním nákladem je rozvod pitné vody po 

obci a napojení vodovodu na stávající vodovod v Blazicích představuje obdobnou investici 

jako vybudování nových vrtů – viz kapitola 4.4. 

Podrobnější informace o provedení vodovodní přípojky jsou uvedeny v technické 

zprávě, která je přiložena k diplomové práci v příloze 11.  
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Výhodami této možnosti jsou zaručena kvalita a dostatečné množství dodávané 

vody. Jsou zde i nevýhody, kterými jsou potřeba vybudování delšího vodovodního řádu 

a předpokládaná malá spotřeba vody, což se může projevit vyšší cenou. 

4.4 Nové vrty 

Bylo navrženo provedení hydrogeologického průzkumu za účelem nalezení 

nekontaminovaného vodního zdroje. Hydrogeologický průzkum se má sestávat z provedení 

telestického a geofyzikálního průzkumu upřesnění vhodných míst situování vrtů 

a provedení 2 ks průzkumných vrtů do neogenního podloží. 

V obci by mělo dojít k vyhloubení dvou vrtů vytyčených na základě geofyzikálního 

měření a telestického vytyčení. Jedná se o tyto vrty: 

• V prostoru pozemku 92/18 bude umístěn hydrogeologický průzkumný vrt 

SV-11 o předpokládané hloubce 72 m. Jedná se o místo s maximální 

mocností neogenního kolektoru a s nejvyšší propustností. 

• V prostoru pozemku 7/2 bude umístěn hydrogeologický průzkumný vrt 

SV-12 o předpokládané hloubce 43 m (umístění zobrazeno v příloze 11) 

[36]. 

Použije se jádrové vrtání s korunkovým, talířovým či náběrovým vrtným nástrojem. 

V místech těžce rozpojitelných hornin bude použito rotačně příklepové vrtání ponořeným 

kladivem se vzduchovým válcem. 

Průzkumné vrty budou aktivovány metodou air-lift, pomocí níž budou pročištěny 

a připraveny pro další průzkumné práce [36]. 

Po aktivaci obou vrtů bude provedeno karotážní proměření průzkumných vrtů 

z hlediska: 

• ověření kvality provedení vrtu, 

• inklinometrie vrtu, 

• zjištění hloubek a vydatnosti přítoků do vrtů, 

• gamaspektrometrie – ověření geologického profilu, 

• orientační ověření kvality jednotlivých přítoků do jednotlivých vrtů, 

• zjištění příčného, podélného a mezielektrodového přetékání vrtem, 



 56 

• případné provedení dalších zkoušek a měření. 

 

Čerpací zkouška 

Po aktivaci vrtů a provedených karotážních měřeních bude z obou vrtů provedena 

postupně 14-ti denní čerpací zkouška s následnou třídenní stoupací zkouškou. Na základě 

provedených karotážních měření bude upraven režim a průběh čerpacích zkoušek. 

Čerpací zkoušky budou prováděny ustálenou vydatností čerpání se současným 

lognormálně rozloženým měřením hladin podzemní vody. 

Během čerpací zkoušky bude vždy po třech dnech provedena dezinfekce vrtu 

a po dalších 24 hodinách čerpání bude proveden odběr vzorku pro provedení zkráceného 

chemického a mikrobiologického rozboru dle vyhlášky č. 252/2004Sb. Budou-li pozitivní 

výsledky chemického rozboru, čerpací zkouška bude ukončena a bude proveden odběr 

vzorku čerpané vody pro komplexní chemický a mikrobiologický rozbor [36]. 

Předpokládané finanční prostředky na vybudování veřejného vodovodu 

z průzkumných vrtů jsou uvedeny v tabulce 11, kdy nejvyšší položkou jsou vrtné práce 

a čerpací zkoušky. 

 



 57 

Tabulka 11.  Rozpočet nákladů na realizaci průzkumných vrtů [36] 

Číslo 
položky 

Název položky MJ Množstv
í 

Cena/MJ Celkem 
(Kč) 

1 Přípravné práce 85 600,00 
1.1 Podrobné geofyzikální 

měření (MRS, VES, GPR) 
celek 1 79 300,00 79 300,00 

1.2 Telestické vytýčení celek 1 6 300,00 6 300,00 
2 Vrtné práce 312 900,00 

2.1 Vybudování průzkumného vrtu SV-11 
2.1.1 Příprava lokality pro vrtné 

práce + geodetické 
zaměření 

celek 72 9 500,00 9 500,00 

2.1.2 Rotační náběrové vrtání 
talířovým vrtákem průměr  
úvod 324 mm, konečný 
275 mm 

bm 72 980,00 70 560,00 

2.1.3 Pracovní ocelová výstroj 
průměr 273 mm - 
montáž+demontáž 

bm 72 450,00 32 400,00 

2.1.4 Konečné vystrojení vrtu  
PEHD zárubnicí průměr 
160 mm, síla stěny 10 mm 
s centrátory (perforovaná 
+ plná) + jílování a obsyp 
frakcí 4/8 mm 

bm 72 690,00 49 680,00 

2.1.5 Dokumentace vrtných 
prací 

bm 72 60,00 4 320,00 

2.1.6 Čištění a aktivace vrtu 
(airlift) 

celek 1 6 000,00 6 000,00 

2.1.7 Uvedení terénu do 
původního stavu + 
zabezpečení vrtu 
ochranným 
uzamykatelným zhlavím 

celek 1 10 000,00 10 000,00 

2.2 Vybudování průzkumného vrtu SV-12 
2.2.1 Příprava lokality pro vrtné 

práce + geodetické 
zaměření 

celek 1 9 500,00 9 500,00 

2.2.2 Rotační náběrové vrtání 
talířovým vrtákem průměr  
úvod 324 mm, konečný 
275 mm 

bm 43 980,00 42 140,00 

2.2.3 Pracovní ocelová výstroj 
průměr 273 mm - 
montáž+demontáž 

bm 43 450,00 19 350,00 
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Tabulka  11. Pokračování 
Číslo 

položky 
Název položky MJ Množstv

í 
Cena/MJ Celkem 

(Kč) 
2.2.4 Konečné vystrojení vrtu  

PEHD zárubnicí průměr 
160 mm, síla stěny 10 mm 
s centrátory (perforovaná 
+ plná) + jílování a obsyp 
frakcí 4/8 mm 

bm 43 690,00 29 670,00 

2.2.5 Dokumentace vrtných 
prací 

bm 43 60,00 2 580,00 

2.2.6 Čištění a aktivace vrtu 
(airlift) 

celek 1 6 000,00 6 000,00 

2.2.7 Uvedení terénu do 
původního stavu + 
zabezpečení vrtu 
ochranným 
uzamykatelným zhlavím 

celek 1 10 000,00 10 000,00 

2.3 Přeprava a vrtné práce celek 1 11 200,00 11 200,00 
3 Karotážní měření 65 000,00 

 Karotážní měření 
karotážní soupravou 
(komplet) 

objekt 2 29 150,00 58 300,00 

 Přeprava karotážní 
soupravy 

objekt 1 6 700,00 6 700,00 

4 ČERPACÍ ZKOUŠKY 88 000,00 
4.1 Čerpací zkouška na vrtu SV-11  

4.1.1 Čtrnáctidenní čerpací  
zkouška (ustáleným 
prouděním) 

den 14 2 800,00 39 200,00 

4.1.2 Třídenní stoupací zkouška den 3 1 500,00 4 500,00 
4.1.3 Odběr vzorků vody 

(dynamický stav) 
ks 2 150,00 300,00 

4.2 Čerpací zkouška na vrtu SV-12 
4.2.1 Čtrnáctidenní čerpací  

zkouška (ustáleným 
prouděním) 

den 14 2 800,00 39 200,00 

4.2.2 Třídenní stoupací zkouška den 3 1 500,00 4 500,00 
4.2.3 Odběr vzorků vody 

(dynamický stav) 
ks 2 150,00 300,00 

5 LABORATORNÍ PRÁCE 32 400,00 
5.1 Laboratorní analýza  

Zkrácený chemický rozbor 
(ZCHR) 

ks 2 1 800,00 3 600,00 

5.2 Laboratorní analýza dle 
vyhlášky č. 252/2004 
Úlpný chemický rozbor 
(ÚCHR) 

ks 2 10 000,00 20 000,00 
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Tabulka  11. Pokračování 
Číslo 

položky 
Název položky MJ Množstv

í 
Cena/MJ Celkem 

(Kč) 
5.3 Přeprava vzorků do 

laboratoře 
ks 800 11,00 8 800,00 

6 Řídící a vyhodnocovací práce 49 500,00 
6.1 Sled a řízení prací hod. 30 450,00 13 500,00 
6.2 Vyhodnocení prací hod. 40 450,00 18 000,00 
6.3 Závěrečná zpráva ks 6 3 000,00 18 000,00 

Přímé realizační výdaje celkem 633 400,00 
7 Ostatní náklady 

7.1 Pamětní deska ks 1 5 000,00 5 000,00 
CELEKM REALIZACE HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
BEZ DPH 

638 400,00 

 Rozpočtová rezerva max. 
5% 

celek 1 31 670,00 31 670,00 

CELEKM VČ. ROZPOČTOVÉ REZERVY BEZ DPH 670 070,00 
DPH 20% 134 014,00 
CELKEM VČ. ROZPOČTOVÉ REZERVY S DPH 804 084,00 

 

V případě, že by byl provedený rozbor pozitivní a zjištěné hodnoty by odpovídaly 

vyhlášce č. 252/2004 Sb., musel by být opět vybudován rozvod pitné vody po obci (viz. 

kap. 4.3) a akumulační vodojem. Naopak by nebyla provedena přípojka z Balzic a lze 

uvažovat se sníženou zátěží obyvatel i její vyšší spotřebou. V případě této varianty by také 

muselo dojít k vybudování vodojemu, jehož investice se předpokládá na 750 000 Kč. 

Výhodou tohoto řešení je vybudování krátkého vodovodního řádu, nevýhodou 

je nutnost vybudování zdroje vody a vodojemu. Velkou nevýhodou u toho řešení 

je nemožnost zaručení úspěšnosti zajištění vodního zdroje předem, protože se jedná 

o hydrogeologický průzkum. Obec by také musela zajistit trvalou obsluhu a údržbu 

systému zásobování pitnou vodou. 
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5 Vyhodnocení a diskuze výsledků 

Zadáním práce bylo navrhnout nejlepší možný systém zásobování pitnou vodou 

v obci Sovadina, jež je zásobována vlastními kontaminovanými zdroji. Většina zdrojů 

v obci nevyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. 

Byly zváženy 4 varianty zásobování pitnou vodou obce Sovadina s jejich pozitivy 

a negativy.  

První variantou byla možnost využití hydrogeologických objektů v obci 

s následnou úpravou této vody. V této variantě odpadá investice v podobě zajištění zdroje 

pitné vody, naopak zde vznikne investice úpravny vody a vybudování akumulačního 

vodojemu.  

Aby bylo vybudování nového zásobování vodou co nejjednodušší, byla další 

variantou úprava vody z již vybudovaných zdrojů. Pro úpravu vody byla zvolena obecní 

studna u kaple o vydatnosti 0,3 l.s-1. Rozborem byl zjištěn zvýšený obsah manganu 

a železa, a proto byla vybrána na úpravu vody odželezňovací a odmanganovací stanice 

OPTIMO 120.  Vzhledem k tomu, že vydatnost studny není zcela dostatečná, musely by se 

využít další zdroje pitné vody, aby byla zásobována celá obec. 

Voda ze studny by mohla být využita jako přechodné řešení zejména pro východní 

část obce, kde dochází k vysychání studní, aby nemusela být voda dovážena do obce 

v zásobnících na pitnou vodu. Dále by mohla být využívaná pouze pro pitné účely a pro 

užitkové účely by občané využívali vodu ze svých studní. Pro zásobování celé obce je tato 

možnost neúplná, navíc zde není zaručená stálá kvalita ani kvantita vody. Kvalita i kvantita 

se může nepředvídatelně s časem měnit. 

Pokud by měla být úpravna vody použita pro zásobování vodou pro celou obec, 

musela by být kvalita vody a vydatnost zkoumána na více zdrojích vody. Protože by voda 

musela být dále rozvedena pomocí vodovodní sítě k občanům, je v této variantě nutno 

uvažovat s vybudováním rozvodné sítě pitné vody a s vybudováním úpravny vody 

a vodojemu. 

Obec by také musela zajistit trvalou obsluhu a údržbu systému zásobování pitnou 

vodou.  Lze počítat se sníženou finanční zátěží obyvatel z hlediska ceny pitné vody i s její 

vyšší spotřebou. 
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Byla také zvážena nejstálejší možnost dodávky pitné vody, a to přivedení vody 

vodovodním řadem z vedlejší vesnice napojením na již vybudovaný veřejný vodovod. 

Napojení na veřejný vodovod by bylo možné z Bystřice pod Hostýnem nebo z Blazic. 

Možnost napojení na Bystřici pod Hostýnem, což řeší VAK Kroměříž, byla zamítnuta, 

protože je finančně nejnáročnější a komplikované bylo rovněž jednání s majiteli pozemků. 

Na základě zjištěné kvality a kvantity místních zdrojů pitné vody, stability dodávek 

i kvality a nezávislosti z hlediska odborné obsluhy provozu vodovodu v obci Sovadina 

jsem se přiklonila k možnosti napojení na vodovodní řád obce Blazice, které již spadají 

pod VAK Přerov. Délka celého vodovodního řádu by byla 2 km a voda by byla přivedena 

ke každému domu. Tato možnost zaručuje stálou kvalitu a kvantitu vody, což se ale odráží 

na ceně vody pro domácnosti. Aby nedocházelo ke stagnaci vody, byla by v obci 

vybudována odkalovací jednotka, která by zaručila čistotu vody. 

Snahou bylo využít stávající zdroje obce, proto se také zvažovala možnost 

vybudování nových průzkumných vrtů s následným zásobováním obce Sovadina. 

K vybudování těchto vrtů během mé práce nedošlo, jde pouze o možnost, že by voda z vrtů 

vyhovovala vyhlášce s dostatečnou kvantitou. 

Pokud jde o provedení vrtů, musely by být provedeny do větších hloubek než 

klasické studny, přičemž je zde předpokládán vyšší obsah železa, manganu a vyšší 

mineralizace. Pokud by měla být obec zásobována vlastními zdroji pomocí vybudovaných 

vrtů, muselo se jich vybudovat více. V této variantě je nutno uvažovat o vybudování 

rozvodné sítě pitné vody a vybudováním vodojemu. Také z hlediska kvality podzemních 

vod nelze vyloučit nutnost úpravy těchto vod. Lze však předpokládat daleko stabilnější 

vydatnost i chemické složení těchto vodních zdrojů. 

Obec by také v této variantě musela zajistit trvalou obsluhu a údržbu systému 

zásobování pitnou vodou. 

Vzhledem k tomu, že u každé zvažované možnosti využití místních zdrojů pitné 

vody je nutnost vybudovat rozvodné zařízení k občanům a vodojem, přiklonila jsem se 

k možnosti napojení obce na veřejný vodovod, což by zaručilo občanům kvalitní 

a dostatečné množství vody. 

V tabulce 12 je uvedena celková finanční náročnost jednotlivých variant 

zásobování pitnou vodou pro obec Sovadina, přičemž u každé varianty je nutnost zavedení 
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větvené soustavy vodovodní sítě a je započítána do investice na realizaci jednotlivých 

variant.  

U variant, v nichž jako zdroj pitné vody slouží místní zdroje, musí být také 

uvažována úprava a akumulace vody.  

Tabulka 12.  Celková finanční náročnost jednotlivých variant 

Varianta 
Projekty + 

realizace 
Vodojem 

Úprava 

vody 

Rozvedení 

vody 
Celkem 

Stávající 

objekty 
- 750  000 Kč 96 664 Kč 4 174 289 Kč 5 020 953 Kč 

Veřejný 

vodovod 
- - - 5 105 717 Kč 5 105 717 Kč 

Celkem 2 

vrty 
804 084 Kč 750 00 Kč 96 664 Kč 4 174 289 Kč 5 825 037 Kč 

 

Lze také předpokládat, že přivedením pitné vody do obce dojde ke zvýšení počtu 

obyvatel obce. V obci zatím bydlí převážně starší občané a většina domů je neobydlená 

a chátrá. Zavedením rozvodu pitné vody se předpokládá přistěhování nových obyvatel 

a také výstavba řady nových domů. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout nejlepší možné řešení zásobování pitnou 

vodou v obci Sovadina, která není napojena na veřejný vodovod a občané jsou odkázání 

na vodu z vlastních studní, která je ve většině případů kontaminovaná. Předpokládá se, že 

vyřešení této situace by napomohlo k populačnímu růstu a rozvoji z větší části neobydlené 

obce.  

V první části práce je popsána pitná voda, její zdroje, požadavky na kvalitu a jímání 

vody z vodních zdrojů. Dále byly popsány jednotlivé možné typy úpraven pitné vody, 

včetně schémat. V závěru této kapitoly jsou popsány jednotlivé metody úpravy vody 

a  odstranění nečistot a kontaminantů. 

V druhé části jsou popsány jednotlivé zvažované varianty pro zásobování obce 

Sovadina. Navrhovanými variantami bylo využití stávajících hydrogeologických objektů 

s úpravnou vody, zavedení veřejného vodovodu a zřízení nových hydrogeologických 

zdrojů. 

V rámci diplomové práce za účelem zjištění aktuální kvality byl také proveden 

odběr tří vzorků vody a následně jejich rozbor v akreditované laboratoří Zdravotního 

ústavu se sídlem v Ostravě.  

Na základě provedených odběrů a následně rozborů vody a zvážení všech výhod 

a nevýhod a možností provedení jednotlivých variant byl jako nejoptimálnější možnost 

vybrán veřejný vodovod ze sousední vesnice Blazice. Úpravna vody je zde zvažována 

pouze jako dosavadní řešení zejména pro část obce, kde dochází k vysychání vody. Tato 

možnost je uvažována pouze v případě, pokud by k vybudování veřejného vodovodu mělo 

dojít v pozdější době. 
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Seznam zkratek 

EO  ekvivalentní obyvatel 

JZD  jednotné zemědělské družstvo 

NMH  nejvyšší mezná hodnota 

MH  mezná hodnota 

KNK4,5  kyselinová neutralizační kapacita 

ZNK8,5  zásaditá neutralizační kapacita 

ČR  Česká republika 

ŽP  životní prostředí 

ORP  oxidačně-redukční potenciál 

PVC  polyvinylchlorid 

PE  polyetylen 

AMA  Advanced Mercury Analyzer 

VAK  vodovody a kanalizace 

Seznam jednotek 

km  kilometr (1 km = 103 m = 106 cm = 109 mm) 

%  procenta 

l/s  litrů za sekundu 

m/s  metr za sekundu 

ºC  stupně Celsia 

KTJ/100 ml kolonie tvořící jednotku 

mg/l  miligramů na litr  

mS/m  milisimens na metr  

ZF  formatizovaných jednotek 

jedinec/ml jedinec v milimetru 
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mol/m3  mol na metr krychlový 

Kč  koruna  

MPa  megaPascaly (1 Pa = 103 kPa = 106 MPa) 

bm  běžný metr 

  


