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Anotace  

V předložené bakalářské práci je zpracováno řešení problému zvodněného podloží bazénů 

Sportplexu Olešná. Zaměřuje se na průzkum zvodněných vrstev podzemních vod, pro 

stavbu vodního zdroje – vrtané studny. Dále se pak zaměřuje na další možné využití 

podzemní vody pro venkovní areál aquaparku Olešná, zhodnocení z ekonomického 

pohledu výstavby studny a způsob vypouštění odpadních vod z rekreačního areálu Olešná. 

Klíčová slova 

zvodněné podloží, podzemní voda, vodní zdroj, vrtaná studna, odpadní vody, rekreační 

areál. 

 

Summary 

In the present thesis is elaborated solution of the problems of water subsoil pools Sportplex 

Olešná. It focus to the exploration of saturation layers of groundwater for construction of 

water source – drilled well. It then focuses on other possible uses of groundwater for 

outdoor complex of aqua-park Olešná, evaluation the economic perspective the 

construction of wells and method of Water discharges from the recreational area.  

Keywords  

The saturation of the subsoil, ground water, water source, drilling water, waste water, 

recreation area.  
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Seznam zkratek 

A2 – ložisko uhlí 

ČSN – česká technická norma 

ČOV – čistírna odpadních vod 

DN – Diameter Nominal (vnitřní průměr potrubí) 

F – klasifikace jemnozrnných zemin (ČSN 72 1001) 

F1 – hlína štěrkovitá – symbol M6 

F2 – jíl štěrkovitý – symbol C6 

HG – hydrogeologický 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 

CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IX – soustava vnějších západních Karpat 

IXD – geomorfologické členění soustav 

k. ú. – katastrální území 

NN – nízké napětí 

PHO – pásmo hygienické ochrany 

PVC – PolyVinylChlorid 

SmVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace 

TS – technické služby 

V – volty 

V1 – umístění vrtané studny 

VDV – velmi dlouhé vlny
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1. Úvod 

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na praktické využití podzemní vody 

v letním areálu Olešná. Práce pojednává o jímání podzemních vod, výstavbě domovní 

studny pro odvodnění bazénového podloží. V uváděné práci je uveden hypotetický příklad 

pro finanční srovnání odběru vody ze studny proti odběru vody ze Severomoravských 

vodáren a kanalizací. Dále se zaměřuje na hospodaření s vodou a na její procesy úpravy, 

jako jsou chlorace, ozonizace a adsorpce vody na aktivním uhlí. 

Zvolené téma vychází z řešení problému, který nastal při vypouštění nerezového 

bazénu ve venkovním areálu aquaparku Olešná.  

Potřebné informace o stavbě vodního zdroje byly získány z projektové 

dokumentace. Údaje o hospodaření s vodou byly zpracovány z provozních řádů a deníků 

Aquaparku Olešná Frýdek-Místek. 

Cílem práce je účelné využití podzemní vody pro odvodnění geologického podloží 

u bazénu a další možné efektivní užití podzemní vody. Také se zhodnocuje ekonomická 

perspektiva výstavby vrtané (trubní) studny. Důvodem výběru tohoto tématu byla 

nepředpokládaná havárie venkovního bazénu, při které došlo k poškození dna během jeho 

vypuštění a jeho následného řešení. 
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2. Areál Sportplexu Olešná 

2.1 Umístění Aquaparku Olešná 

Aquapark Olešná se nachazí v těsné blízkosti města Frýdek-Místek a je umístěn 

v rekreační zóně přehrady Olešná na úpatí Palkovických hůrek s panoramatickým 

výhledem na pohoří Beskydy s výhledem na Lysou Horu. [16] 

2.2 Orografie terénu 

 Z geologického hlediska jde o vnější flyšové pásmo Karpat a tektonické jednotky 

podslezsko – ždánické, frýdeckých vrstev slezské příkrovové jednotky. Horniny skalního 

podkladu jsou zastoupeny jílovci s lávkami pískovců a jílů, paleogenního stáří. Hnědé 

půdy zde vznikly jako náplavové sedimenty řeky Ostravice a toku Olešná, produkty 

erozních a akumulačních procesů. Jde o hlíny štěrkovité třídy F1…F2, symbolu MG… 

CG, až středně propustné pro vodu. 

 Dle nového geomorfologického členění (ČÚZK, 1996) je lokalita součástí Alspsko-

himálajského systému, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty 

IX, oblasti Západobeskydské podhůří IXD, celku Podbeskydská pahorkatina IXD-1, 

podcelku Třinecká brázda IXD-1F a okrsku Frýdecká pahorkatina IXD-1F-a. [8] 

3. Využití podzemní vody 

3.1 Podzemní voda 

Hydrosféra je vodní obal Země. Zahrnuje veškerou vodu na Zemi, tj. voda v 

atmosféře, voda na zemském povrchu, voda obsažená v organizmech nebo voda podzemní. 

Hydrologie je věda, která se zabývá původem, výskytem a vlastností vod. 

Jeden ze základních pojmů z hydrologie je hydrogeologie. Je to vědní obor, který se 

zabývá studiem původu, výskytu a vlastností podzemní vody. [14]  

Podzemní voda zahrnuje veškerou vodu, která se nachází pod zemským povrchem, 

zejména v pórech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin. [19]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3r
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda_%28pedologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
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3.2 Původ podzemní vody 

Podle původu je podzemní voda juvenilní a vadózní. Juvenilní podzemní voda 

vystupuje k povrchu ze zemského nitra, má magmatický původ. Může vyvěrat například ve 

vulkanických oblastech nebo v blízkosti hlubokých zlomových struktur. Vadózní 

podzemní voda vzniká průsakem povrchové vody pod zemský povrch. Voda, která zůstane 

na několik stovek let uzavřena mezi nepropustnými vrstvami, se nazývá podzemní voda 

fosilní. Existují i podzemní vody organického původu, jsou to tzv. naftové vody. [14] 

Pro hospodářské stavy nás zajímají především podzemní vody vadózní. Podle toho, 

jak voda prosakuje z povrchu horninovým prostředím, rozlišujeme podle stupně nasycení 

tato pásma:  

 pásmo provzdušnělé 

o půdní 

o mezilehlé 

o pásmo kapilární třásně 

 pásmo zvodnělé 

Pásmo kapilární třásně je charakteristické vzlínáním vody ze spodního zvodnělého 

pásma. Voda v pórech vyvozuje sání (má negativní pórový tlak) a nemůže být jímána. 

Podle toho, jak je voda vázána a jak se pohybuje, rozeznáváme vodu hygroskopickou, 

kapilární a gravitační. Hygroskopická voda je forma vody, která vzniká v hornině při 

pohlcování par, jedná se o kategorii vody adsorpční. Adsorpční voda je pevně poutána na 

povrchu zrn, v kapalném stavu je prakticky nepohyblivá. Vyskytuje se v horninách jen při 

velmi nízké vlhkosti. Kapilární voda je voda, jejíž pohyb je závislý převážně kapilárními 

jevy, nachází se v tzv. kapilárním pásmu, tj. oblast mezi zemským povrchem a hladinou 

podzemní vody. Gravitační voda je voda, jejíž pohyb je určován účinky gravitační sily.[14] 

3.3 Propustnost horninového prostředí 

Propustnost je schopnost pórovitého prostředí (hornin) propouštět vodu účinkem 

hydraulického gradientu. Jako absolutní propustnost se vyjadřuje koeficientem 

propustnosti (k), není závislý na vlastnostech proudící tekutiny v hornině. Jako relativní 

propustnost se označuje propustnost pro určitou tekutinu při společném proudění směsi o 



Veronika Rajnochová: Využití podzemní vody v bazénové technologii ve 

Sportplexu Olešná 

 

4 

 

několika fázích (např. voda a plyn). Je-li propustnost vztažena k proudění kapaliny o 

určitých vlastnostech (podzemní voda), vyjadřuje se pomocí koeficientu filtrace (K). Zcela 

nepropustná hornina se v přírodě nevyskytuje, ale existují horniny, které mají hodně malou 

propustnost, proto je nazýváme nepropustné horniny (např. jílovce).  

Na vodu v horninovém prostředí působí gravitace, tlak plynů, osmotické napětí 

jako výsledek vod různého chemizmu, hygroskopické síly na povrchu zrn a kapilární síly v 

dutinkách. Jestliže tyto síly jsou v rovnováze, voda se nepohybuje. Při nerovnovážném 

stavu se voda dává do pohybu a začíná na ni působit tření. Pokud voda prostupuje 

horninovým prostředím stejnoměrně, je propustnost vlastností vody i horniny, pokud však 

voda prostupuje pouze dutinami, je propustnost vlastností dutin. Propustnost může být 

různá v různém směru.  

Jako kolektor označujeme horninu nebo zeminu, jejichž propustnost je daleko větší 

než u sousedních hornin izolátoru, proto tekutina může proudit snadněji. Izolátor je 

horninové prostředí, které má daleko menší propustnost než kolektor, proto se v tomto 

prostředí gravitační voda pohybuje hůře. [14], [21] 

V laboratořích se propustnost stanovuje propustoměrem a v terénu ji stanovujeme 

tzv. hydrodynamickými zkouškami. Pod tyto zkoušky patří čerpací zkoušky a vsakovací 

zkoušky. Čerpací zkoušky měří množství vody čerpané za sekundu a odběr vody ve vrtu v 

závislosti na čase. [14] 

Rozdělení podzemních vod podle propustnosti hornin [13], [14]: 

 Puklinovou propustnost mají skalní horniny. Existují v trhlinách, puklinách mezi 

vrstvami hornin, pohybují se ve formě soustředěného vodního proudu.  Pohyb vody 

je závislý na rozrušení hornin. (vyvřelé horniny)  

 Průlinovou propustnost mají písčité a štěrkovité zeminy, pískovce. Průlinová 

podzemní voda vyplňuje jemné prostory v porézním materiálu (usazené horniny, 

zvětraliny), pomalu prostupuje půdou a sedimenty. 

 Podle dutin jsou propustné různé karbonáty i skalní horniny s různým stupněm 

zvětrání.  

 Krasová propustnost je typická pro horniny s krasovou propustností (vápence, 

dolomity, mramory)  
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Obrázek č. 1 Schéma horninového prostředí s průlinovou, puklinovou a krasovou 

propustností (J.V.Datel)  

 

3.4 Hladina podzemní vody 

Zvodnělé horninové prostředí se označuje jako zvodeň. Horní povrch zvodně tvoří 

hladinu podzemní vody. Hladina podzemní vody bývá obvykle 0,3 až 5 m pod zemským 

povrchem. V křídových sedimentech však hloubka podzemní vody dosahuje i sta metrů. 

Podle tlaku na hladině rozeznáváme hladinu volnou (tlak je roven tlaku atmosférickému) a 

hladinu napjatou (tlak je vyšší než tlak atmosférický). Také existuje hladina výtlačná, což 

je piezometrická hladina v napjaté zvodni. [13] 

Vody s napjatou hladinou, také někdy označujeme jako vody artéské. To jsou vody, 

které se nachází pod povrchem a díky velkého hydrostatického přetlaku je vytlačována na 

povrch. Po navrtání sama vyvěrá (stříká). Jestliže dosáhne polohu nad povrch, označuje se 

jako kladná artéská voda, jestliže vyvěrá, ale nedosáhne až nad terén, je to záporná artéská 

voda. Výstupná výška se označuje jako výška piezometrická. [20] 

 

 

Obrázek č. 2:  Studny s hladinou volnou a napjatou (Artézská studna) 
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Hloubka hladiny podzemní vody vyjadřuje od povrchu svislou vzdálenost hladiny 

podzemní vody. Hloubka slabě napjatých hladin se většinou ustálí až po určité době. Proto 

při průzkumu určujeme [14]:  

 naražená hladina hloubku hladiny po navrtání a hloubku po ustálení  

 ustálená hladina (zpravidla po 24 hodinách).  

3.5 Prameny 

Prameny jsou přirozené vývěry podzemní vody na zemském povrchu. Výskyt 

pramenů z jednoho podzemního zdroje se nazývá prameniště. Prameny se charakterizují 

vydatností, což je množství vody vyvěrající za časovou jednotku. Většinou se vyjadřuje v 

litrech za sekundu nebo minutu. [14] 

 

Prameny se mohou třídit podle různých požadavků  [14]: 

Podle trvalosti mohou být prameny permanentní (trvalé), občasné (intermitentní) nebo 

periodické. Podle směru pohybu a výstupu na povrch jsou prameny sestupné, výstupné a 

přelivné. 

K sestupným pramenům počítáme:  

 svahové 

 suťové 

 sestupující podle diskontinuit 

K výstupným pramenům počítáme prameny:  

 zlomové 

 artéské 
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Prameny, které vznikají v krasových pásmech, jsou roklinové a vyvěračky, v oblasti 

synklinál to jsou prameny přetékavé. Typy pramenů jsou znázorněny na obr. 3 a 4. [14] 

 
 

Obrázek č. 3 Důležitější typy pramenů: vrstevný - polohy – izolátory- a, suťový - b, 

přetékavý - c, vzestupný podle zlomu - d. Tečkované polohy - kolektory, šrafované  

 

Obrázek č. 4. Artéská pánev - nepropustné vrstvy jsou hustě šrafované.  
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3.6 Fyzikální a chemické vlastnosti podzemní vody 

Chemické vlastnosti jsou dány chemickým složením rozpuštěných látek ve vodě. 

Jejich množství se udává v mg/l nebo v g/l. Součet všech minerálních (anorganických) 

látek ve vodě se označuje jako celková mineralizace. V přírodě je každá podzemní voda 

mineralizovaná. 

Vody se rozlišují podle množství rozpuštěných látek na: 

 vody prosté (pod 1 g/l)  

  vody minerální (nad 1 g/l). 

Hodnota pH podzemní vody se zpravidla pohybuje okolo 5,5 až 8. Chemický typ 

vody se definuje na základě hlavních složek kationtů a aniontů Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
, Fe

2+ 
 a 

Fe
3+

, Mn
2+

; HCO3
-
, CO3

2-
, Cl

-
, SO4

2-
, NO3

- 
a dalšími. Díky vlivu člověka jsou také někdy 

v podzemních vodách přítomny různé obsahy forem dusíku ve vodách (dusičnany NO3
-
, 

dusitany NO2
-
 a amoniakální dusík NH4

+
). Pro zjištění původu podzemních vod jsou hodně 

důležité obsahy jejich jednotlivých složek. Cizí látky se do vody dostávají z produktů 

zvětrávaní hornin, z chemického složení atmosférických srážek, z rozpuštěných plynových 

směsí, nebo z produktů činnosti člověka a další. [21] 

Z fyzikálních vlastností podzemních vod jsou nejdůležitější hodnoty teploty vod 

(studené vody s teplotou 0 až 20C, termální vody s teplotou nad 20C); měrná tíže (); 

hustota (); měrná vodivost (praktická jednotka S/cm); radioaktivita. 

Agresivita podzemní vody je jednou z jejich nejdůležitějších vlastností pro stavební 

praxi. Agresivitu způsobuje hydrochemická nerovnováha mezi vodou a okolním 

prostředím např. horninové prostředí nebo stavební objekt apod. Rozděluje se na 

síranovou, uhličitou nebo vodu hladovou. Agresivitu vody také ovlivňuje pH. 

Síranovou agresivitu způsobují různé minerály, které jsou obsažené v horninách. 

Spadají tam zejména sírany (sádrovec CaSO4.2H2O, anhydrit CaSO4) nebo sulfidy (pyrit 

FeS2, pyrhotin FeS).  
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Uhličitanovou agresivitu ve vodě způsobuje volný CO2, který je součástí ve 

vyvěrajících pramenech minerálních vod. 

Hladová voda má nízkou mineralizaci, neobsahuje skoro žádné soli. Proto vyluhuje 

soli z okolního horninového prostředí. 

Klasifikace agresivních prostředí se rozlišuje prostředí [14]:  

 la - lehce agresivní 

 ma - středně agresivní  

 ha - vysoce (silně) agresivní 

Velmi klíčovými hodnotami znečistění podzemních vod a antropogenního 

ovlivnění jsou obsahy různých organických látek ve vodě (ropné látky, pesticidy, aj.) a 

biologicko-bakteriologické oživení (coliformní, mezofilní, psychrofilní bakterie, ukazující 

např. na fekální znečistění podzemních vod). Vody důlní jsou veškeré vody různého 

původu, které se dostaly do dolu nebo lomu (viz zákon č. 44/1988 Sb. Horní zákon). [21] 

 

3.7 Režim podzemních vod 

Režim podzemních vod zahrnuje časové i prostorové změny tvorby podzemních 

vod, jejího pohybu i cyklu jejího odvodnění. Důležité na režimu podzemních vod je hlavně 

hospodárné využití jejich zdrojů, protože využitelnost množství podzemních vod nejvíce 

závisí na přirozeném kolísání hladiny podzemní vody, vydatností pramenů a proměnlivým 

složením. [13] 

 Režim podzemních vod je ovlivňován všemi hydrologickými faktory, mezi které 

patří geologická stavba, hydrogeologické, geomorfologické, klimatické a hydrologické 

poměry, vegetace a činnost člověka. Podle klasifikace G. N. Kamenského rozeznáváme 

následující typy režimu podzemních vod [10]: 

 Rozvodnicový (meziříční) režim je ovlivňován především časovými změnami 

doplňování podzemních vod díky atmosférickým srážkám. Pro meziříční režim jsou 
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charakteristické sezónní výškové změny hladiny podzemních vod. Maxima jsou 

dosažena v jarních měsících (při tání sněhových srážek).  

 Příční režim je typický pro oblast, kde je podzemní voda ve vztahu s vodou 

povrchovou (závislost kolísání mezi hladinou povrchové a podzemní vody)  

 Přechodný (smíšený) režim kombinuje výše uvedené režimy, vliv povrchových vod 

a atmosférických srážek. Je typické pro oblast, ve kterých převládá vliv srážek. 

 Krasový režim je charakteristický pro krasové oblasti. Díky infiltrací povrchové 

vody do horninového prostředí se puklinová propustnost přeměňuje na propustnost 

krasovou. 

3.8 Zásoby a zdroje podzemních vod 

 Zásoby podzemních představují celkový objem vody ve zvodněném podloží 

(statické zdroje).  Rozdělujeme zásoby na vázané a přírodní (gravitační).  

Přírodní zásoby jsou tvořeny: 

 Gravitačními zásobami (statické) 

 Pružnými zásobami (stlačitelné) 

 Zbytkovými zásobami (kapilární) 

Podle odvodnitelnosti můžeme celkové zásoby vody také rozdělit na odvodnitelné 

(vody ovlivněné gravitačními silami) a neodvodnitelné (objem vody je vázán na stěnách 

pórů). [21] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Celkové zásoby podzemní vody [4] 
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Zdroje podzemních vod jsou součástí přirozeného oběhu vody, který proudí 

v horninovém prostředí pod zemským povrchem. Zdroje rozdělujeme na přírodní a 

indukované.  

Přírodní jsou tzv. dynamické zdroje (ustálené nebo neustálené proudění 

podzemních vod). Zdroje se do zvodněného systému mohou dostat infiltrací srážek nebo 

průsakem vody z řeky. Ale také mohou ze systému zdroje ubývat díky vývěrem 

pramenům. 

Indukované zdroje znamenají množství vody, které přitéká do systému v důsledku 

vyvolaného zásahu umělou cestou do zvodněné oblasti. K takovým to zdrojům může dojít 

buď z jiných zvodněných vrstev, nebo z povrchových vod během využití jejího zdroje. 

Využitelné množství podzemní vody lze získat z jímacích objektů. Velmi důležité 

jsou okolnosti, kde se jímací objekt nachází. Především se jedná o přírodní podmínky, 

technické možnosti, vliv na životní prostředí při velkých odběrech podzemních vod, 

vyhovující podmínky kvality jímané vody. [7], [21] 

3.9 Ochrana podzemních vod 

Podzemní voda je v nebezpečí hned ze dvou zdrojů znečištění (například únik oleje 

ze zásobníku nebo průsaku z kanalizace) a difuzního znečištění (například hnojiva 

prosakující do půdy [6]). Hlavní body zdrojů znečištění jsou vyvolány aktivitami, které 

můžeme kontrolovat skrze nařízení  nebo případně může být znečištění preventivně 

zabráněno správnou manipulací obsluhy. Difuzní znečištění je mnohem těžší řešit a je 

nejrozšířenější příčinou znečištění podzemních vod. Naší prioritou je prevence 

prostřednictvím podpory osvědčených postupů a kontrola nebezpečí difuzních 

(prosakujících) zdrojů. [2] 

Rámcová směrnice o vodě stanoví řadu opatření na ochranu kvality podzemních vod a to 

vedlo k vytvoření různých chráněných oblastí pro podzemní vody jako pitné vody 

chráněných území, ochranných pásem zdrojů a ochranných zón.[2]  
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Dobrá kvalita podzemních vod má zásadní význam pro využití podzemních vod 

jako zdroje pitné vody. Proto existuje ochrana podzemních vod, rozlišujeme dva druhy 

ochrany [2]: 

 preventivní ochrana zabraňuje průsaku kontaminovaných látek do podzemní vody. 

Souvisí s realizací legislativy v zákonech nebo také v nařízeních vlády. Díky 

preventivní ochraně může dojít například k vyhlášení pásem hygienické ochrany 

(PHO), chráněných krajinných oblastí, technicko-organizačním opatřením a 

požadavky na objekty a jejich stavební úpravy atd. 

 reparativní ochrana odstraňuje následky havarijních stavů znečištění podzemních 

vod (zásahy jsou rychlé a účinné bez ohledu na ovlivnění hydrogeologické 

struktury a jímacích objektů),  

 pasivní ochrana zastavuje pohyb znečištěné podzemní vody a brání její 

šíření (těsnící stěny /milánské/, těsnící vany apod.), 

 aktivní ochrana odčerpává nebo odvádí znečištěné vody na likvidaci /např. 

vyčištění/ (čerpací systémy, drenážní systémy apod.). 

3.10 Hydrogeologie ve stavebnictví 

Hlavní funkce a úkoly hydrogeologie ve stavebním oboru jsou určeny: 

 druhem staveb 

 jejich velikostí  

 umístěním ve zvodněných vrstvách 

 ovlivněním hydrogeologických poměrů na staveništi i v jeho 

rozlehlém okolí  

Hydrogeologické poměry mohou být kapacitní, hydraulické nebo hydrochemické. 
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Z nejběžnějších úkolů to jsou [21]: 

 odvodňování stavebních jam - znamená trvalé nebo dočasné snížení 

vodní hladiny ze stavební jámy nebo jejího podloží, na určenou 

výškovou úroveň, 

 vytváření hydraulických bariér – znesnadňují přítok podzemních 

vod do stavebních jam  (milánské stěny, larzenové stěny), 

 posouzení vlivu podzemní vody – existuje několik vlivů, které 

ovlivňuje proudění podzemních vod, jsou to vlivy: na základy staveb 

(např. agresivita vody), na geotechnické vlastnosti podzákladí a 

proudění na stabilitu zeminového prostředí.  

Jedna z nejobvyklejších metod na odvodňování stavebních jam nebo lomů je 

odvodňování čerpáním na studnách anebo ještě účinnější metodou vzájemně se 

ovlivňujících studní (studní interference). Interference studní je jev, při kterém se 

navzájem překrývají deprese jímacích vrtů. [21] 

3.11 Jímání podzemních vod 

Jímání podzemní vody a pramenů by mělo být účelné, bezpečné, hospodárně a 

hygienicky nezávadné. Pro tento účel musíme vybrat vhodnou volbu jímadla a jeho 

přizpůsobení hydrogeologickým, hydraulickým a hydrochemickým poměrům. Jímání 

podzemní vody vyžaduje hydrogeologický průzkum, který má dostatečně ověřit množství a 

jakost vody a stálost vodního zdroje. Tento průzkum by měl odkázat na způsob stavby 

jímadla a jeho typ. [7], [13], [22] 

V praxi se rozděluje jímání: 

 Jímaní mělké podzemní vody (jde většinou o podzemní vodu ve 

štěrkopísčitých sedimentech, čtvrtohorních zvětralinách a 

pokryvech). Na mělkou podzemní vodu se používají horizontální 

jímadla (zářezy, štoly) a vertikální jímadla (vrtané nebo kopané 

studny). 
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 Jímaní pramenů různých druhů jsou příhodné pramenní jímky nebo 

zemní nádrže. 

 Jímaní hluboké podzemní vody (vyskytují se nejčastěji 

v sedimentech z druhohor a třetihor). Zpravidla se jímá pouze 

vrtanými (trubními) studnami. Příklad schématu vrtané studny. 

 

 Obrázek č. 7 Vrtaná studna 

3.12 Odvodnění podloží bazénů Sporplexu Olešná 

Pro odvodnění podloží bazénů letního aquaparku Olešná byl proveden průzkum a 

posouzení hydrogeologických poměrů zvodněných vrstev podzemních vod. 

Součástí projektu stavby vodního zdroje – vrtané studny byl prioritním záměrem 

návrh odvodnění podloží bazénů Sportplexu Olešná. Sekundárním záměrem výstavby 

tohoto vodního díla je využití podzemní vody pro zásobování venkovních bazénů. Pro 

příležitostné destruktivní působení podzemní vody na zde umístěné nerezové bazény ve 

venkovním areálu Sportplexu Olešná ve Frýdku-Místku byl proveden podrobný HG 

průzkum, za účelem ověření existence a průběhu trasy mělkých vrstev podzemních vod. 
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V areálu pod bazény se nachází mělká významná zvodeň, která probíhá i pod 

stávajícím bazénem. Negativní vliv podzemní vody se pod bazénem projevuje. Pro řešení 

tohoto problému byla vytýčená trasa zvodně a návrh na jímání vody. Pro studnu bude 

využito zvodněného systému smíšeného typu mělčího oběhu podzemní vody, u kterého se 

předpokládá dostačující ovlivnění současného bazénu v místě navrženém umístění vrtané 

studny V1 a nebo V2. 

Tento posudek a projekt je vypracován pro umístění studny v místě V1. Nově 

navržená vrtaná studna v místě V1 v těchto geologických podmínkách neohrozí snížení 

vydatnosti ani kvality vody ve stávajících vodních zdrojích viz situační výkres. Podle 

geomorfologie a konfigurace terénu nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění původních 

zdrojů vody. 
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Obrázek č. 6 Situační snímek 
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Protože se na pozemku současný vodní zdroj – vrtaná studna nenachází, je vhodné, 

aby nová odvodňovací studny byla odvrtána min. do 20 m.  S přepadem bude jímaná a 

akumulovaná voda vypouštěna až dolů do vodoteče nebo využívána jako voda pro zálivku 

zahrady v areálu vodních bazénů. Jelikož půjde o přírodní zdroje vody, kde dle tohoto 

kvalifikovaného odhadu může být hloubka i skutečná vydatnost rozdílná oproti projektu. 

Vzhledem k navrženému odběru vody pro odvodnění podloží bazénu není nutno 

stanovovat minimální hladinu podzemní vody dle vyhlášky č. 620/2004 Sb. (Vyhláška, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 O dokladech žádosti, o 

rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 

úřadu ve znění č. 195/2003).[1] Také zde nedojde k ovlivnění na vodu vázaných 

ekosystémů a ani k ovlivnění povrchových vod. Vybudováním nové vrtané odvodňovací 

studny v místě V1 nedojde při požadovaných odběrech k žádnému ovlivnění vydatnosti a 

kvality sousedních studní od vodního zdroje. [8] 

3.13 Průzkum zvodněných vrstev podzemních vod pro 
stavbu vodního díla 

Průzkum a posouzení hydrogeologických poměrů zvodněných vrstev podzemních 

vod byl proveden během poloviny dubna loňského roku. Byl proměřen za účelem zjištění 

zvodněných vrstev podzemních vod včetně návrhu pro umístění jímacího zdroje – studny, 

který je uveden na situačním snímku. 

Na pozemku v místě navrženém pro stavbu studny byl zjištěn jeden předpokládaný 

dostatečně zvodněný systém dostačující vydatnosti a se střední hloubkou hladiny podzemní 

vody. Jako optimální pro umístění nového jímacího zdroje se jeví místo V1. Zvodeň je 

široká min. 1 m, s odezvou vydatnosti zdroje dostačující intenzity. Půjde však o přírodní 

zdroj vody, u něhož může být vydatnost rozdílná oproti projektu. Hloubka prvního 

zvodnění je odhadována H1 = 4-8 m, H2 = 16-20 m. Tato odhadovaná hloubka je pouze 

orientační, ale skutečná zjištěná při vrtání může být větší. Směr všech zvodněných vrstev i 

generelní směr podzemní vody je vyznačen do mapy a na pozemku je průběh vyznačen 

kolíky. Vyhledaná zvodněná vrstva je vhodná pro umístění vrtané studny do hloubky až 

25-30 m. Její předpokládaná mocnost je 4 m. Toto umístění nové studny je v souladu 

s průběhem proudnice zvodněných vrstev a je vyloučeno ovlivnění stávajících jímacích 
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zdrojů sousedů. Vytýčení bylo provedeno pochůzkou po pozemku s měřením za pomocí 

metody VDV vln a přístrojem ABEM Wadi a Feldsonda. 

Tyto zjištěné vodonosné horizonty představují oblast zvodněných vrstev 

podzemních vod, vhodných pro stavbu study. Směr zjištěné hlavní zvodněné struktury je 

vyznačen na mapě a v terénu kolíky. Díky zvodně dostačující vydatnosti je umístění studny 

v terénu možné, studna H = 30 m. Dále představuje oblast geologicky nehomogenní linii, 

která už není tak vhodná pro stavbu domu s trvalým pobytem osob. 

Na základě posouzení terénu, měření a vytyčení směru a hloubky zvodněných 

vrstev podzemních vod na pozemku byla navržena vrtaná trubní studna. 

 Zvodněné vrstvy na pozemku můžou u druhého zvodnění dosahovat až hloubku 16-

20 m, což jsou vhodné podmínky pro realizaci vrtané studny. Intenzita odezvy zvodně se 

jeví jako dostačující a to odpovídá předpokládané vydatnosti nového jímacího zdroje pro 

zásobení vodou při běžných odběrech vody. 

 Na ploše pozemku vlastníka nejsou na trase této zvodněné vrstvy žádné stávající 

jímací ani vsakovací studny ani jiné možné potenciální zdroje znečištění vody.  

 Vyústění odpadní splaškové vody z okolních objektů je provedeno nepropustným 

PVC potrubím do kanalizace. Studna bude umístěna min. 12 m od splaškové kanalizace, 7 

m od nejbližšího objektu, min 31 m od nejbližší hranice pozemku a 31 m od veřejné 

komunikace. Tato studna tak bude umístěna mimo zdroje možného znečistění – dle tabulky 

v příloze č. 2. 

 Na sousedním pozemku nebyla zjištěna stávající domovní studna v nejbližší 

vzdálenosti dosahu deprese tj. 10 m od nově navržené jímací studny. Žádná ze zdejších 

studní ve vzdáleném okolí není v kolektoru podzemních vod přímo vodivě propojena 

s nově navrženým jímacím zdrojem. Technické řešení stavby je navrženo tak, aby 

nedocházelo odběrem vody ke snížení vydatnosti existujících sousedních studní ani snížení 

kvality vody. Situační umístění návrhu studny je patrné ze snímku katastrální mapy. 
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3.14 Projektová data 

Pro stavbu vrtané studny byl proveden hydrogeologický průzkum a vytýčení 

zvodněných vrstev a navrženo umístění studny. 

Údaje o území 

 Zájmová plocha se nachází v obci v nezastavěném území, na mírně svažitém terénu 

– v k.ú. Místek, lokalita v areálu venkovních bazénů Aquaparku Olešná. Území pro stavbu 

vrtané studny tvoří zahrada areálu bazénu. Stavba je ve vlastnictví investora akce. Stavba 

studny se nachází v CHLÚ černého uhlí – ložisko „A2“, ale je mimo ochranná pásma 

vodních zdrojů. Není v CHKO ani CHOPAV Beskydy. Nachází se mimo záplavové území 

vodního toku – u nádrže Olešná. Toto území odvodňuje nádrž Olešná.  

 Údaje o stavbě 

Jedná se o novou stavbu, její účel užívání je prozatím stanoven pro odvodnění 

zvodněného podloží bazénu a pro zálivku areálu. Domovní studna je také navržena pro 

zásobování vodou, pokud bude předpokládaná vydatnost studny vyhovující. Dále se jedná 

o stavbu trvalou. Zastavěná plocha je 1 m
2
. V rámci vodní bilance zůstává zálivková voda 

na pozemku. Celá stavba proběhne do poloviny roku 2014. Hodnota stavby cca do 

100.000,- Kč, celkové skutečné náklady budou známé až dle počtu navrtaných metrů při 

hloubení této studny. Orientační rozpočet je v příloze č. 1. 

Souhrnná technická zpráva 

Plocha se nachází v oblasti sprašových hlín v mírně svažitém terénu v k. ú. Místek. 

V okolí jde o velké plochy orné půdy a též zahrad, převážně na pozemcích jen mírně 

svažitých. V nedalekém sousedství jsou rodinné domy v rozptýlené zástavbě, nikde však 

nejde o stavby, které by významně ovlivňovaly vodní režim a místní hydrogeologické 

poměry lokality. Pozemek pro studnu je ve vlastnictví firmy TS a.s. Vybudováním nového 

vodního díla nedojde při požadovaných odběrech k negativnímu ovlivnění vydatnosti a 

kvality vody sousedních studní. Vzhledem k navrženému odběru vody pro odvodnění 

podloží bazénu není nutno stanovovat minimální hladinu podzemní vody. Taktéž zde 

nedojde k měřitelnému ovlivnění na vodu vázaných ekosystémů a ani k ovlivnění 

povrchových vod. Studna bude umístěna mimo zdroje možného znečištění podle tabulky 
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v příloze č. 2. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – 

stavba vodního díla se nachází v CHLÚ černého uhlí a je mimo záplavové území. Stavba 

nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na vliv stavby na odtokové 

poměry v území. [8] 

Vrtaná trubní studna bude využívána pro odvodnění podloží venkovních bazénů a 

pro zálivku areálu. Životní prostředí nebude výstavbou ovlivněno. Stavba se zhlavím 

z betonových skruží a s betonovým poklopem je odolná vůči agresivní podzemní vodě, 

radonu a též i poddolování. Ochranné pásmo kolem studny od zdrojů znečištění bude 

dodrženo. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav je řešeno jako součást zahrady 

v areálu několika bazénů. [8] 

Stavba vodního díla 

Vrtanou studnu tvoří [8]: 

a) Vrtaná studna o průměru DN 300 s pažením DN 160 

Řešení tohoto jímacího zdroje je navrženo podle ČSN 75 5115 jako domovní 

studna. Dle přiložené výkresové dokumentace půjde o vrtanou studnu 300 mm 

s PVC pažením o průměru 160 mm. Předpokládaná hloubka jímacího vrtu je do 30 

m na dno. Způsob vrtání, hloubka a další parametry byly určeny HG průzkumem. 

Předpokládá se vrtání rotačně příklepovou soupravou s kompresorem. Studna bude 

z hlediska hygieny řádně utěsněna jílovým těsněním či bentonitem proti vnikání 

povrchové vody a to do hloubky 3 m od povrchu terénu. Čerpací zařízení bude 

řešeno ponorným elektrickým čerpadlem umístěným ve studni. 

 

b) Zhlaví studny z betonových skruží DN 800 

Zhlaví studny je navrženo z betonových skruží DN 800, H = 1,5 m a zabezpečeno 

betonovým poklopem, který bude uzamykatelný. V zhlaví studny bude osazeno 

přenosné ponorné čerpadlo. Půjde o čerpadlo typu HC 80 o celkovém příkonu do 

75 W, výkonu 30 l/min, 1,8 m
3
/h. Čerpadlo bude zavěšeno na polypropylénovém 

lanku v perforované PVC troubě o průměru 160 mm. Ve zhlaví bude na trase 

potrubí instalován čistící filtr pro zachycování mechanických nečistot. Voda bude 

jímána v typizované tlakové nádobě o objemu do 50 litrů. Čerpadlo bude ovládáno 

tlakovým spínačem typu TSA, pro udržování stálého provozního tlaku v tlakové 
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nádobě. Spínání ponorného čerpadla dle výšky vodního sloupce zajišťuje jednotka 

MAVE s dvěma elektrickými čidly, zavěšenými ve studni. Připojení elektrických 

rozvodů a ponorného čerpadla na elektrickou síť bude řešeno elektrickým 

třížilovým kabelem na zásuvku 220 V. 

Vlastníkem studny bude Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., ul. Na Příkopě č. 3162, 

73801 Frýdek-Místek. Studna bude vyvrtána odbornou firmou, kterou si po dohodě 

s projektantem studny včetně odborného stavebního dozoru zajistí investor. 

Aktivaci jímacího zdroje provede oprávněná firma po dohodě s investorem. Po 

odpískování budou provedené expresní čerpací a stoupací zkoušky za účelem ověření 

vydatnosti. Jestliže fyzikálně-chemický a bakteriologický rozbor splní podmínky kvality 

vody pro zásobování objektu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. (Stanovení hygienických 

požadavků na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), pak bude 

provoz studny zahájen. Laboratorní rozbory vzorků vody provede autorizovaná laboratoř, 

po dlouhodobém čerpání, odkalování, odpískování a čerpacích hydrodynamických 

zkouškách vydatnosti po vyčeření vody ve zdroji. Tyto zkoušky jsou nezbytné pro ověření 

vhodnosti nového jímacího zdroje pro uvedení do provozního režimu pro odběr vody 

k zásobování zahrady a to až po zjištění skutečné dostačující vydatnosti nového jímacího 

zdroje. [8] 

4. Realizace projektu 

První vnuknutí myšlenky na realizaci tohoto projektu byla díky havárie nerezového 

bazénu ve venkovním areálu aquaparku. Nehoda se stala během vypouštění bazénu po letní 

sezóně. Kvůli vysokému tlaku nasyceného podloží pod bazénem, které zde bylo později 

zjištěno, prasklo dno nerezového bazénu. Proto vedení aquaparku Olešná přicházelo 

s nápady vyřešením téhle situace. Po několika úvahách se vedení rozhodlo postavit na 

svém pozemku vrtanou odvodňovací studnu. Vrtaná studna je určena k odvodnění 

zvodněného podloží bazénu a pro zálivku venkovního areálu. Další možnost pro využití 

podzemní vody je zásobování vody pro venkovní bazény. To vše ale záleží na vydatnosti 

studny a na kvalitě jímané podzemní vody. Vydatnost studny prokážou hydrodynamické 

zkoušky. Pro ověření jakosti podzemní vody bude sloužit fyzikálně-chemický a 

bakteriologický rozbor vody.  
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Pro výběr výkopové firmy musí společnost Sportplex vyhlásit výběrové řízení. Tato 

řízení probíhají podle závazných nařízení a podmínek, které nejdou urychlit. Z důvodu 

komplikací, které vznikly při výběrovém řízení, se vrt studny opozdil. Realizace výstavby 

bude pravděpodobně na přelomu měsíce dubna a května 2014.  

4.1 Jakost bazénové vody 

Bazénové vody musí odpovídat vlastnostem pitné vody, to znamená, že jakost vody 

musí být upravena tak, aby při jejím použití nedošlo k újmě na zdraví člověka, a to díky 

působením choroboplodných zárodků. Ukazatelé pitné vody (tj. mikrobiologické, 

biologické, fyzikální, chemické a organoleptické) musí splňovat a vykazovat takové 

hodnoty, aby voda pro člověka byla zcela nezávadná. Pitná voda musí splňovat hygienické 

limity jednotlivých ukazatelů podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. [22] Ve vodě v bazénech se 

nesmí nacházet chemické látky, ani včetně chemických látek, které byly použity nebo 

vznikly při procesech úpravy v takových  koncentracích, které by mohly následně poškodit 

lidské zdraví. [18] 
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Obrázek č. 7 Požadavky na jakost vody v bazénech umělých koupališť 

4.2 Chlorové a ozónové hospodářství 

  Pro dezinfekci vody plaveckých bazénů slouží chlorové hospodářství. Nejčastějším 

typem dezinfekce je chlorace. Aquapark Olešná používá pro chloraci vody kapalný chlor, 

plynný chlor nebo chlornan sodný. Účinnost dezinfekce chlorem závisí na dávce chloru, 

době jeho působení, pH vody, teplotě a na složení vody. Se zvýšením teploty roste 

účinnost chloru, ale bohužel snižuje jeho stálost. Chlorátory dávkují chlor do vody. Jejich 

princip tkví v přívodu plynného chloru do nádrže spolu s ředící vodou, v níž se chlor 

rozpustí. Vznikne chlorová voda, která je dávkována do upravované vody, kde se zcela 

promíchá. Dávkováním chloru zajistíme chlorování celkového množství cirkulované vody 

do plaveckého bazénu. [11] 
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Ozonizace 

Ozon je jedním z nejsilnějších dezinfekčních prostředků pro úpravu vody. Protože 

je za normálního tlaku a teploty nestálý musí se vyrábět na místě z kyslíku při velkém 

množství energie.  

Vznik ozonu z kyslíku podle rovnice: 

          

Ozon má daleko vyšší dezinfekční účinky než chlor. Díky ozonu se redukuje tvorba 

chloraminů, což vede ke snížení dráždění sliznic a potlačuje typický „chlorový“ pach. 

Ozon podléhá rychlému rozpadu, který je ještě navíc urychlován teplotou vody. Proto 

musíme zvýšit dávku ozonu při zvýšených teplotách. [3] 

Systém ozonizace 

 Činnost systému ozonizace pracuje takto[17] : 

Nejprve generátor ozonu produkuje ozon, který je nasáván podtlakem. Podtlak zajišťuje 

injektor, kterým protéká voda. V injektoru, vlivem průtoku vody, dochází k nasávání 

ozonu, který se mísí s vodou. Díky statického mixéru dochází ke zvýšení efektivity 

přenosu ozonu do vody. Zpětný ventil v systému ozonizaci zabezpečuje zachycení 

zpětných rázů do vody, které by mohly proniknout do generátoru ozonu. Balanční 

barometr zajišťuje, aby se v případě malé netěsnosti zpětného ventilu za žádných okolností 

nedostala voda do generátoru ozonu. Regulační ventil umožňuje nastavení průtoku 

generátorem ozonu. 

Výhody ozonizace: 

 Ozon zabezpečuje dokonalou dezinfekci a ničí veškeré viry a bakterie 

 rázně snižuje potřebu výměny vody v bazénech 

 ozonizace je vhodná k úpravě vody s vyšší teplotou 

 ozonizace nevnáší cizí látky do vody, jde jen o kyslík, který vodě vrací zpět její 

původní charakter  

 V aquaparku Olešná dezinfikují vodu chlorem tak i ozonem. Vše zde probíhá 

automaticky. Automaty jsou nastavené tak, aby při jakékoliv změně (např. teploty, pH) 

přenastavily dávku chloru, pH vody se upravuje pomocí roztoku hydroxidu sodného. 
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Dávka chloru při teplotě 32 °C a pH 7 je 0,54 mg/l. Dávka ozonu při teplotě nad 28 °C je 

okolo 1,0 – 1,2 mg/l. 

Adsorpce na aktivním uhlí 

Adsorpce je hromadění určité látky v tzv. fázovém rozhraní, což je přechodová 

oblast molekulárních rozměrů na rozhraní kterýchkoliv dvou fází. V praxi se nejčastěji 

setkáváme při styku plynu nebo roztoku s tuhou fází, která je označována jako adsorbent, 

látka adsorbovaná jako adsorbát. Jako adsorbent se proto používají látky pórovité nebo 

velmi jemně rozptýlené, jejichž povrch je relativně velký (např. aktivní uhlí).  

Pro úpravu bazénových vod se používá aktivní uhlí ve formě granulované běžně 

používané ve vodárenství, a to zejména pro zlepšování organoleptických vlastností a 

snižování koncentrace organických látek. Aktivní uhlí se připravuje z různých surovin jako 

kostí, uhlí a nejčastěji z dřevěných odpadů. Granulované aktivní uhlí se používá ve filtrech 

(podobné pískovým), řadí se za pískovou filtraci. Životnost aktivního uhlí je většinou 

omezená, a proto musí být aktivní uhlí po určitém čase vyměněno nebo regenerováno. 

Způsob regenerace aktivního uhlí závisí na charakteru čištěných odpadních vod. 

Regenerace granulovaného uhlí se provádí tepelně, tzn. vysušit, zahřát a znovu 

aktivovat.[9]  

Koloběh úpravy vody na aquaparku Olešná

            

Obrázek č. 8 Schéma úpravy vody na aquaparku Olešná 
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4.3 Vypouštění odpadních vod z areálu 

Letní a krytý areál je odkanalizován oddílnou stokovou soustavou. Vnitroareálová 

kanalizace splašková je napojena na novou přípojku kanalizace splaškové, vnitroareálová 

kanalizace dešťová na novou kanalizaci dešťovou. 

Splaškové odpadní vody z areálu koupaliště (provozní budovy, bufety a vody na 

proplachy filtrů) odvádí splašková kanalizace. Tato kanalizace ústí do veřejné kanalizační 

stoky, která ústí na centrální ČOV ve Sviadnově. Do splaškové kanalizace jsou napojeny 

odpadní vody z přepadu z akumulačních jímek, z provozní budovy a ze dvou bufetů. 

Odpadní vody z bufetů jsou předčištěny na lapačích tuků.  Teprve pak jsou napojeny na 

splaškovou kanalizaci.  

Dešťová kanalizace se skládá ze tří větví, které odvádějí dešťové vody ze střechy 

provozní budovy, z parkoviště a zpevněných ploch. Dešťová voda ze střechy provozní 

budovy, z parkoviště a zpevněných ploch je svedena kanalizačním potrubím na stávající 

dešťovou kanalizaci DN 300. Dešťové vody ze zpevněné plochy a parkoviště jsou nejprve 

svedeny přes odlučovače ropných látek. Do dešťové kanalizace jsou napojeny i odpadní 

vody z brodítek bazénů. Stávající dešťová kanalizace DN 300 je vedena kolem přehrady 

Olešná a je napojená do vodního toku Olešná.   

 Vypouštění bazénových vod 

Zdrojem vody pro napájení bazénů před sezónou a ředící vody je rozvod pitné vody 

z městského vodovodního řadu. Vypouštění vody z bazénu před sezónou je prováděno po 

provedení dechlorace (odstátí vody 1 až 2 dny) a po naměření nulových hodnot chloru do 

dešťové kanalizace. Chlorovaná voda se vypouští pouze do splaškové kanalizace. 

Používají se kalová čerpadla. Voda se čerpá do přepadu bazénů vedoucích do splaškové 

kanalizace. Vypouštění bazénových vod během sezóny se provádí čerpáním do splaškové 

kanalizace, protože není možné zajistit dechloraci vody. Pro vypouštění bazénové vody 

jsou přípojky kanalizace navrženy z PVC DN 200. 

Při čištění bazénových filtrů se všechny vláknité a hrubé nečistoty vybírají a 

vyhazují do komunálního odpadu. Kal z filtrů je vypouštěný přes přepad bazénů do 

splaškové kanalizace. [5] 
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4.4 Možné využití podzemní vody pro letní areál Olešná 

Podle posudku hydrogeologa by vrtaná studna mohla vyprodukovat až 80 m
3
 vody 

za den. Pokud tedy dojde k očekávaným výsledkům hydrodynamické zkoušky a rozboru 

vody, mohla by studna poskytovat vodu pro venkovní bazény v areálu letního aquaparku. 

Pro představu kolik peněz by ušetřila společnost Sportplex za odběr vody ze studny 

oproti odběru vody z SmVaKu a jaká by byla její návratnost, jsem vypočítala hypotetický 

příklad. 

Sezóna letního aquaparku za přijatelného počasí má 60 krásných dnů. Letní 

aquapark průměrně spotřebuje asi 60 l vody na osobu a na celodenní provoz spotřebuje cca 

100 m
3
 vody.  Cena studny s čerpadlem i se zhlavím je 174 000 Kč. Napojení technologie 

studny na letní aquapark je cca 100 000 Kč. Společnost Sportplex, s.r.o. má nastavenou 

návratnost do doby 5 let. 

 

 
SmVaK 
m3/Kč 

STUDNA 
m3/Kč  

SmVaK 6300 Kč/100 m3 

  
STUDNA 3200 Kč/100 m3 

Vodné 
 

3 
    Stočné 

 
29 

    Celkem 63 32 
    

 

SEZÓNA: 

SmVaK                     

STUDNA                      

 NÁVRATNOST                              

 

Pokud by Sportplex odebíral vodu ze Severomoravských vodáren a kanalizací 

zaplatil by za celodenní provoz 6 300 Kč. Pokud by však odebíral ze své nově vrtané 

studny, zaplatil by pouze 3 200 Kč. Znamená to tedy, že odběr vody je výhodnější, za 

každý den provozu letního areálu by ušetřil 3 100 Kč. Tedy za celou sezónu by se ušetřilo 

186 000 Kč. Návratnost studny by trvala cca 1,5 sezóny, za předpokladu dobrého počasí. 
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Z ekonomického hlediska je stavba studny pro firmu Sportplex velice výhodná, za 

předpokladu že výsledky hydrodynamické zkoušky a rozbory vody budou vyhovující pro 

daný účel. 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo zhodnocení efektivního využití podzemní vody pro rekreační 

areál aquapark Olešná, posouzení výstavby domovní vrtané studny a jejího následného 

využití. Dále šlo o seznámení se s problematikou zjištěné poruchy venkovního nerezového 

bazénu a jejího možného řešení. 

V teoretické části práce byly vymezeny pojmy podzemní vody, jako jsou zásoby a 

zdroje, výskyt, vlastnosti a způsob jímání podzemní vody. Také byly popsány data 

z projektu zvodněných vrstev podzemní vody pro stavbu vrtané studny, které souvisely 

s odvodněním bazénového podloží Sportplexu Olešná.  

V praktické části byl proveden orientační výpočet možné úspory nákladů při 

provozu areálu týkající se odběru vody z nově vybudovaného vodního zdroje. Podle 

vypočteného příkladu je zřejmé, že stavba zdejšího vodního díla, za přepokládaných 

výsledků je ekonomicky výhodná. Dále byla popsána technologie úpravy pitné a bazénové 

vody pomocí daného schématu v rekreačním areálu Olešná. 

Zatím nejsou k dispozici výsledky hydrodynamických zkoušek pro ověření 

vydatnosti vrtané domovní studny a ani fyzikálně-chemický a bakteriologický rozbor 

podzemní vody pro ověření její jakosti. Vlastní realizace projektu měla původně být 

v termínu od listopadu 2013, nicméně byla zpožděna o necelých 6 měsíců. K vrtání studny 

a zahájení jejího provozu proběhne v průběhu května 2014. 
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