
 

Příloha č. 1: Štolový přivaděč pitné vody Želivka - Praha 

Zdroj: http://www.upravnazelivka.cz/galerie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Příloha č. 2: Vodovodní přivaděč Želivka 

Zdroj: http://foto.mapy.cz/250912-Vodovodni-privadec-Zelivka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Příloha č. 3 : Dodávka vody pro Prahu 

Zdroj:http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_v_praze/budoucnost_ historie/praha_historicka/    

           metamorfozy/voda_pro_prahu/jak_hasi_praha_zizen.html 

 

Jak hasí Praha žízeň 

 

O tom, kde se bere voda ve vodovodních kohoutcích v Praze, má většina Pražanů 
matné tušení. Někdo ví, že je to voda z Káraného, občas lidé říkají, že pijí i vodu 
vltavskou, a také si vzpomenou na Želivku. 

Vltavskou vodu z vodárny v Podolí už dlouhou dobu v Praze nepijeme, Podolí se 
spouští jen 4krát do roka na dvoudenní kontrolní provoz , aby se tento záložní zdroj 
udržel v chodu. V provozu jsou jen dva zdroje – Káraný a Želivka. Jde o unikátní 
vodárenská díla, z nichž každé se může pyšnit různými unikáty. Na jeden z nich 
se podíváme – štolový přivaděč, který spojuje úpravnu vody Želivka s Prahou. 

Pro mnoho lidí byl tento přivaděč vody průpravou pro jejich budoucí zaměstnání, 
stavbu metra, jde totiž o 52 kilometrů dlouhý ražený tunel, do kterého navážela a 
vyvážela materiál mimo jiné i nákladní auta Praga V3S. Právě v místě, kde se dá do 
štoly vstoupit, v obci Brtnice nedaleko Velkých Popovic, navážely pragovky po 
strmém svahu do hloubky asi 40 metrů beton a další materiál. Nahoru jim pak 
pomáhal vrátek, říká zástupce manažera provozu Úpravny vody Josef Parkán. Teď 
jsou na části dřívější automobilové cesty postaveny schody, kudy se dá dolů 
sestoupit. Po vypuštění jednoho z úseků štolového přivaděče je pro vstoupení nutné 
se nechat zapsat do knihy, kde jsou zaznamenány všechny vstupy do štoly. 
Doporučen je pracovní oděv, holiny a také přilba. V holínkách pak projde 
návštěvník dezinfekční lázní, aby se do štoly nezaneslo nic, co by mohlo pitné vodě 
uškodit. Čím hlouběji klesáme, tím větší chlad, uprostřed horkého léta nám najednou 
jde pára od úst. Na druhé straně se tu velmi dobře dýchá, přímo balzám pro alergiky, 
žádný pyl či prach tu určitě není. 

 



 

Konečně jsme na dně. Všimněte si té malé bílé cedulky na stěně štoly, upozorňuje 
Josef Parkán. To je označení, kde právě jsme. V Brtnici je to 39,65 kilometru od 
úpravny Želivka. Právě v těchto místech je vstup velmi pohodlný, po schodech, jinak 
další vstup je mnohem obtížněji dosažitelný, a to vyrovnávací šachtou do hloubky 40 
metrů po žebřících, i když jsou tam podesty pro odpočinek, zkuste si vyběhnout do 
výšky Nuselského mostu po žebříku. Vstup v Brtnici po napuštění přivaděče pak tvoří 
jakési slepé rameno. Po dně přivaděče po vypuštění teče trochu vody. Nebude jí mít 
Praha nedostatek? Nedostatek vody Praze rozhodně nehrozí. Výluky jsou 
naplánovány tak, aby v žádném případě neohrozily dodávku pitné vody do Prahy. 
Úpravna vody Želivka zajistí výluku tak, že naplní maximálně vodojemy v Jesenici. 
Protože je známa spotřeba města, tak víme, kolik času si můžeme dovolit věnovat 
prohlídce a opravám, říká Josef Parkán. Navíc stále vyrábí vodu úpravna v Káraném. 
Odstávka je plánována na dva dny, z toho 16 hodin je na vlastní prohlídku a ostatní 
práce se týkají režimu vypouštění a napouštění přivaděče. Po dobu těch 16 hodin 
se kontroluje betonová obezdívka, prohlížíme, jak čas narušil obezdívku, hlídají se 
průsaky, což souvisí s kvalitou vody. 

Přivaděč se začal budovat v 60. letech minulého století, takže má už leccos za 
sebou, naskýtá se otázka, v jakém je stavu. Stav štolového přivaděče je velmi dobrý, 
je to ojedinělé vodohospodářské dílo, které nemá v České republice obdoby, uvedl 
Josef Parkán. 

Voda do Prahy teče ze Želivky zadarmo, protože spád mezi úpravnou a vodojemem 
v |Jesenici je dostatečně velký. Želivka poskytuje víc než 75 procent vody, kterou 
Praha spotřebuje. Navíc ještě stačí zásobovat asi 200 tisíc obyvatel středních a 
východních Čech. V přehradní nádrži je k dispozici 266 milionů kubickým metrů 
surové, tedy neupravené, vody, ta se čerpá do úpravny, kde se z ní po úpravě stává 
voda pitná, a pak se dopravuje přivaděčem do Prahy, přesněji do vodojemu 
v Jesenici, odkud je dále distribuována k lidem. Vypadá to jednoduše, ale péče o  

 

 

 



 

Příloha č. 4: PVK, Úpravna vody Želivka: „40 let úpravny vody Želivka“  

Zdroj: http://www.nase-voda.cz/historie-vystavby-upravny-vody-zelivka/ 

Historie výstavby Úpravny vody Želivka 

 

Výročí 40 let existence největší úpravny pitné vody ve střední Evropě je příležitostí 
připomenout si historii vzniku této v mnohém originální stavby. 

Výstavba tohoto rozsáhlého díla probíhala po etapách. V rámci  první I. etapy v 
letech 1965 – 1972 byl realizován v plném rozsahu hydrotechnický komplex, který 
obsahoval přehradní hráz se všemi doprovodnými stavbami zabezpečujícími ochranu 
vodního zdroje a komplexní náhradní výstavbu. Dále byl postaven vodárenský 
komplex skládající se z čerpací stanice surové vody, úpravny vody a štolového 
přivaděče pitné vody ze Želivky do vodojemu v Jesenici. Úpravna vody byla 
projektována na maximální kapacitu 3 300 l/s surové vody. 

Výškové umístění úpravny vody, podmiňující přívod upravené vody gravitačním 
přivaděčem do vodojemu Jesenice a výškové umístění nádrže zabezpečující  
maximální využití Želivky, si vynutilo vybudování čerpací stanice surové vody. Z 
těchto požadavků vycházel také návrh I. a II. etapy výstavby čerpací stanice. 

Výkonem 3 300 l/s surové vody byla již v I. etapě největší úpravnou v tehdejším 
Československu. Bylo rozhodnuto o jejím umístění v minimální vzdálenosti od 
vodního zdroje, a to z důvodu možného zhoršení kvality surové vody vlivem 
dlouhého zdržení v přivaděči. Dalším důvodem byla možnost zásobování 
středočeské oblasti ze štolového přivaděče. Výškové umístění bylo dáno optimálním 
vyústěním štoly a vhodným místem pro umístění objektů úpravny. 

Stavba štolového přivaděče patřila k nejnáročnější stavbě celého komplexu a vzniklo 
tak dílo, které svými parametry patří k největším svého druhu ve světě. Úpravna vody 
je výškově situována tak, aby přes regulační vodojem bylo možné vést upravenou 
vodu gravitačně do tlakového štolového přivaděče a jím směrem do Prahy. Jeho 



výstavba byla zahájena v roce 1964 ražbou pokusné štoly u Štěpánovského potoka. 
Koncem roku 1965 začaly vlastní tunelářské práce na přívodní štole. Z celkové délky 
51,9 km bylo hornickým způsobem vyraženo 51,3 km. Štolový přivaděč je kruhového 
profilu o průměru 2640 mm s betonovou obezdívkou o tloušťce 200 až 350 mm. 
Maximální průtok přivaděčem je 6 700 l/s gravitačně přepravené vody a celkový 
objem je 280 850 kubíků. Jako nedílná součást komplexu vodního díla Želivka vznikl 
v této fázi výstavby vodojem Jesenice o objemu 100 000 kubíků postavený na konci 
štoly. Zajišťuje akumulaci vody a její distribuci do zásobních vodojemů pražské 
vodovodní sítě. 

Narůstající potřeba pitné vody v hlavním městě Praze byla pokryta realizací III.a 
stavby úpravny vody na Želivce, která její výkon zvýšila více neždvojnásobně. Byla 
rozšířena čerpací stanice surové vody a byl postaven nový výtlačný řad, v ÚV byla 
vybudována nová hala filtrace s provozní čerpací stanicí, dávkování chemikálií, 
vápenné laguny, chlorovna, měrný objekt a další dvoukomorový vodojem v Jesenici o 
kapacitě 100 000 kubíků. Pro ukládání vodárenských kalů z praní rychlofiltrů byl v 
kalové nádrži Rýzmburk zvětšen užitný zásobní prostor zvýšením hráze o tři metry. 
Součástí rozšíření úpravny byly také investice na ochranu vodního zdroje a pro 
zásobování pitnou vodou nových lokalit, zejména podél štolového přivaděče. Tato 
etapa výstavby byla uvedena do provozu 12. října 1987. 

Hygienické zabezpečení pitné vody na ÚV Želivka bylo pak od roku 1991 doplněno 
linkou ozonizace s technologií od francouzské firmy Trailigaz, kde byl ozon vyráběn 
ze vzduchu a vnášen do upravované vody pomocí barbotážní vestavby. Ozonizace 
přispívá ke zlepšení kvality vody, odstraňuje bakterie a viry, snižuje obsah pesticidů a 
zlepšuje senzorické vlastnosti vody. 

Zdroj: PVK, Úpravna vody Želivka: „40 let úpravny vody Želivka“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5: Vodní dílo Želivka 

Zdroj: http://www.zelivka.cz/article.asp?article_id=17 

 

Již od konce druhé světové války se uvažovalo o stavbě vodní nádrže na řece 
Želivce. Důvodem byl nedostatek pitné vody v Praze. Projekt doporučený Státní 
komisí pro koordinaci vědy a techniky a Československou akademií věd schválila 
vláda v roce 1963. 
 
Vodní dílo Želivka je rozsáhlým souborem staveb. Sypaná zemní hráz byla 
vybudována v letech 1965 až 1972 4 km nad soutokem se Sázavou. Hráz je vysoká 
58 m, v koruně má délku 850 m. Úpravna vody má dnes výkon 7 tisíc litrů za 
sekundu.  
 
Tlakový štolový přivaděč z úpravny vody do hlavního vodojemu v Jesenici je dlouhý 
51 km. Štolový přivaděč podchází 31 katastrálních území, 11 obcí a osad, 34 potoků, 
2 řeky, 29 silnic a 2 železniční tratě. 

 
Přehradní jezero má délku vzdutí 38 km, 
zatopena byla plocha 1432 ha. 
Vodní nádrž Želivka je největší vodárenskou 
nádrží v České republice. Voda z nádrže 
zásobuje nejen Prahu, ale i část okresů 
Benešov, Beroun, Praha - východ a Praha - 
západ. Tuto vodu pijí i lidé z oblasti Humpolecka, 
Pelhřimovska, Pacovska, Ledečska, Kladenska, 
Slaného, Kralup nad Vltavou, Mělníka a 
Havlíčkova Brodu s okolím. 

 
Vodní nádrž Želivka - Švihov je překlenuta silničním mostem na silnici č. 18, mezi 
Bezděkovem a Brzoticemi. Délka mostu je 306 m, šířka mezi zábradlím je 13 m. 
Most stojí na třech vnitřních pilířích, nejvyšší je prostřední - 65 m. Most byl postaven 
před napuštěním nádrže, v letech 1965 až 1969. 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 6: Schematický, geologický profil v trase štoly 

Zdroj: http://www.hornictvi.info/podzemi/zelivka/02.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 7: Geologická situace v trase štoly 

Zdroj: http://www.hornictvi.info/podzemi/zelivka/03.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.8: Mapa – Vodní toky ČR 

Zdroj: http://vitejtenazemi.cenia.cz/archiv/voda_cs/002_mapa_vodni_toky_cr.pdf 

 


