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Summary 

 

The thesis called Assessment and benefits of water treatment plant upgrading is 

aimed at a general introduction to the characteristics of groundwater , describes the 

types of water treatment plants and water treatment options for drinking water. It also 

describes the complete reconstruction of the water treatment plant Hlučín Rovniny. 

This work summarizes and evaluates the quality of raw and treated water , and from 

2009 until 2014, when the period 05 - 08 / 2012 has undergone a total refurbishment 

water treatment plant . 

 

Keywords: drinking water, ground water, raw water, treated water, water treatment, 

reconstruction  

 

Anotace 

 

Bakalářská práce nazvaná Posouzení a přínos modernizace úpravny vody je 

zaměřena na obecné seznámení s charakteristikou podzemních vod, popisuje typy 

úpraven vod a možnosti úpravy vody na vodu pitnou. Dále popisuje kompletní 

rekonstrukci úpravny vody Hlučín Rovniny. Práce shrnuje a vyhodnocuje kvalitu 

surové a upravené vody, a to od roku 2009 až 2014, kdy v období 05 - 08/2012 

prošla úpravna vody celkovou rekonstrukcí.  

 

Klíčová slova: pitná voda, podzemní voda, surová voda, upravená voda, úpravna 

vody, rekonstrukce 
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1. ÚVOD 
 

Pro existenci života je voda nepostradatelná a nelze ji ničím nahradit. Voda je 

ve všech podobách základní složkou životního prostředí a významnou součástí 

přírodního bohatství. Stále zřetelněji se ukazuje, že je předpokladem dalšího vývoje 

společnosti. Díky zásahům člověka do životního prostředí je stále náročnější 

zabezpečit dostatek kvalitní vody, a proto je také ochrana jejích zdrojů stále 

obtížnější a složitější. V poslední době se populace setkává stále častěji s 

problémem v souvislosti s vysokou spotřebou pitné vody. Zdroje kvalitní podzemní 

vody jsou na mnoha místech již nedostačující, a proto jsme nuceni využívat zdroje 

povrchových vod z našich řek či rybníků a nádrží.  

Když se řekne úprava vody, máme na mysli celou řadu technologických 

procesů pro úpravu fyzikálních, chemických, biologických a mikrobiologických 

vlastností vody za různým účelem. Nejčastěji jde o výrobu vody pro zásobení 

obyvatelstva pitnou vodou, dále pak pro potřeby průmyslu, zemědělství atd. Skladba 

technologické linky na každé úpravně vody je závislá na typu a kvalitě surové vody. 

Úpravny vody jsou obvykle označovány přívlastkem jednostupňová či dvoustupňová, 

podle čehož lze usuzovat na složitost používané technologie. Obecně platí, že 

v případě využití podzemní vody je vyžadována méně náročná technologie úpravy. U 

podzemních zdrojů vody můžeme obvykle očekávat z nevyhovujících vlastností nízké 

pH (resp. vysokou kyselost), vysoké koncentrace rozpuštěného železa a manganu, 

dusičnanů, vysokou tvrdost či výskyt radonu. Jedná se spíše o vlastnosti nežádoucí 

z hlediska technického než zdravotního (kromě dusičnanů a radonu). Voda totiž musí 

kromě požadavků na jakost ze zdravotního hlediska vyhovovat i po stránce technické 

– nesmí být agresívní ani inkrustující především ve vztahu k vodovodnímu potrubí.  

 Práce je členěna do třech základních kapitol. První kapitola bakalářské práce 

je zaměřena na obecné seznámení s charakteristikou podzemních vod, dále popisuje 

typy úpraven vod a také seznamuje čtenáře s jednotlivými možnostmi úpravy vody na 

vodu pitnou. 

Druhá část práce detailně popisuje kompletní rekonstrukci úpravny vody. 

Cílem projektu rekonstrukce byla oprava zařízení, inovace vodárenských technologií, 

zvýšení účinnosti procesu úpravy vody a úspornější provoz úpravny po rekonstrukci. 

Ke splnění těchto požadavků bylo třeba nastavit provozní parametry jednotlivých 
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technologických částí tak, aby byly dodrženy limitní hodnoty ukazatelů vyrobené 

pitné vody a zároveň aby byly sníženy provozní náklady při úpravě vody. 

Rekonstrukce úpravny vody probíhala od května 2012 do srpna 2012. Vzhledem k 

tomu, že rekonstrukce probíhala za provozu, je samozřejmé, že veškerá 

rekonstruovaná zařízení byla co nejdříve zapojena do výrobního procesu. 

Poslední část bakalářské práce je zaměřena na vyhodnocení kvality surové a 

upravené vody, a to od roku 2009 až 2014. Rád bych zjistil, zdali došlo ke změně 

koncentrací ukazatelů po rekonstrukci úpravny vody. Sledovanými ukazateli jsou 

koncentrace železa, agresivního oxidu uhličitého a reakce vody. 

Cílem bakalářské práce je zjištění, zda provedenou rekonstrukcí úpravny vody 

Hlučín Rovniny došlo ke zlepšení technologie úpravy surové vody tak, aby 

nedocházelo k závadám v kvalitě dodávané pitné vody. 
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2. ÚPRAVA PODZEMNÍ VODY 

 

2.1 Podzemní vody 

 

 Jako podzemní se označují vody, které se nacházejí pod povrchem země, kde 

zaplňují dutiny zvodněných hornin. Chemické složení závisí hlavně na horninovém 

prostředí, s nímž jsou vody ve styku [1]. Podzemní vody bývají většinou více 

mineralizované než vody povrchové, vyznačují se stálou teplotou a nízkým nebo 

žádným obsahem kyslíku. Naopak mají vysokou koncentraci oxidu uhličitého, železa 

a manganu. Hodnota pH bývá obvykle nižší, což vede k vyššímu obsahu 

rozpuštěných kovů [1]. Dominujícím kationtem bývá především vápník, dále to může 

být sodík nebo i hořčík. Dominujícím aniontem bývají především hydrogenuhličitany, 

dále to mohou být sírany nebo i chloridy. Draslík, dusičnany a amoniakální dusík 

nejsou převládající složkou (na rozdíl od povrchových vod). Složení podzemních vod 

se mění během cirkulace v horninovém prostředí, přičemž dochází k vertikální a 

horizontální hydrochemické zonálnosti [3]. Podzemní vody, obsahující látky, které 

negativně působí na kvalitu a životnost konstrukcí jsou nazývány jako agresivní vody. 

Agresivita podzemní vody může být způsobena obsahem rozpuštěných látek nebo 

jejich nedostatkem a kyselostí nebo zásaditostí. Rozeznává se agresivita: síranová, 

uhličitá, hladová (nedostatek rozpuštěných minerálů), kyselá nebo zásaditá [21]. 

V ČR se největší zásoby podzemních vod nacházejí v kvarterních 

sedimentech podél větších toků řek. Nejvydatnější a na vodu nejbohatší jsou vrstvy 

úlomkovitých, nestmelených hornin (písků, štěrků, štěrkopísků), které byly vytvořeny 

ve čtvrtohorách pohybem ledovců. Vznikly tak glaciální vrstvy, mnohdy dosahující 

mocnosti až několika set metrů [2]. Při koloběhu podzemní vody v přírodě se 

významně uplatňuje půdní a horninové prostředí, které ovlivňuje kvalitu i kvantitu 

podzemních vod.  

 Celkové odběry povrchové a podzemní vody klesaly již od počátku 80. let 20. 

století. Významněji se tento trend projevil na počátku 90. let, kdy zpočátku souvisel 

především se změnou struktury průmyslové a zemědělské výroby v důsledku 

restrukturalizace národního hospodářství, později s klesající náročností 

průmyslových technologií na vodu a se snižováním spotřeby vody v domácnostech. 

Po skokovém nárůstu odběrů mezi lety 2002 a 2003 se situace stabilizovala a v 
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posledních třech letech dochází k opětovnému snižování celkových odběrů 

povrchové a podzemní vody. 

 

Graf č. 1: Celkové odběry vody jednotlivými odběrateli, ČR [mil. m3] 

 

 

 Největší objem odběrů z podzemních zdrojů je využíván vodárenskými 

společnostmi pro veřejnou potřebu jako zdroj pro výrobu pitné vody, a to z důvodu 

vyšší jakosti podzemních vod, a tím i nižší potřeby úprav. Tyto odběry od roku 2000 

poklesly o 20,8 %, což souvisí s celkovým snížením množství vyrobené vody, resp. 

poklesem poptávky po pitné vodě způsobeným zaváděním šetrnějších technologií a 

úsporami v domácnostech a v průmyslu. 
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Tabulka č. 1: Struktura odběrů podzemních vod, ČR [mil. m3] [4] 

 
Vodovody pro 

veřejnou potřebu Průmysl Energetika Zemědělství Ostatní Odběr 
celkem 

1998 403,9 37,6 1,6 5,2 6,2 454,5 

1999 399,4 37 1,6 5,4 7,4 450,8 

2000 391,7 36,8 1,2 5,2 6,3 441,2 

2001 382,3 38,9 1,2 5,1 6,5 434 

2002 368,4 39,4 1,6 7,3 7,1 423,8 

2003 360,3 39,3 2,2 7,6 11,6 421 

2004 347,8 32,8 2 7,8 11,5 401,9 

2005 330,5 34,4 1,2 8,6 11,4 386,1 

2006 319,5 36,4 1,3 9,8 12,3 379,4 

2007 317,5 34,5 2,3 10,5 15,7 380,6 

2008 320,1 32,9 2,4 11,4 14,5 381,3 

2009 315 30,4 2,2 11,3 17,7 376,6 

2010 313,7 31,5 2,7 11,5 18,2 377,6 

2011 311,3 34,9 2,6 11,7 18,5 379 

2012 312,4 36,7 1,5 12,1 16,7 379,4 

2013 303,5 34,3 2,5 12,9 18 371,2 

 

2.2 Typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody 

 

 Ukazatele jakosti surové povrchové i podzemní vody a jejich mezní hodnoty 

pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na pitnou uvádí 

příloha č. 13 vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Kategorie 

jakosti surové vody a tomu odpovídající úpravy jsou následující:  
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Kategorie A1  

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které 

mohou mít vliv na její další použití, a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům 

rozvodného systému včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické 

odkyselení), dále odstranění pachu a plynných složek provzdušňováním. Prostá 

filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení jakosti [5]. 

 

Kategorie A2  

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí, a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je 

vhodná stabilizace vody [5]. 

 

Kategorie A3  

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, 

odželezňováním a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. 

Mezi další vhodné procesy se řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných 

flokulantů, flotace. Ekonomicky náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. 

sorpce na speciálních materiálech, iontová výměna, membránové postupy) se použijí 

mimořádně [5]. 

 

2.3 Technologie úpravy vody 

 

2.3.1 Stabilizace vody – odkyselování 

 

Odkyselování, též zvané stabilizace vody, je technologický proces, při kterém 

se z přírodních vod odstraňuje oxid uhličitý. Ten patří spolu s kyslíkem mezi 

rozpuštěné plyny, které se bezprostředně podílí na korozi trubních materiálů. Proto 

se také odstraňování oxidu uhličitého provádí zejména z důvodů hygienických a také 

pro jeho korozívní účinky na kovové nebo betonové konstrukce. Z hlediska 
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hygienického agresivní vody uvolňují železo, měď, zinek a olovo z vodovodního 

potrubí a ty pak mohou být příčinou různých zdravotních potíží. Odkyselování se 

provádí dvěma způsoby, a to mechanickým nebo chemickým [6]. Na obrázku je 

znázorněno schéma provzdušňovací věže [23]. 

O nejvhodnější volbě způsobu odkyselení rozhoduje především analýza 

surové vody. V druhé řadě to jsou místní okolnosti (velikost prostoru, možnost 

připojení elektrického proudu). Dále je nutné zmínit i náklady týkající se výdajů na 

servis a kontroly, postup také závisí na počtu zaměstnanců [22]. 

 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma provzdušňovací věže [23] 
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2.3.2 Koagulace 

 

 Koagulace je způsob, díky n

koloidních částic z vody. Princip kogaulace je znázorn

sobě jak chemické, fyzikálně

koagulace. Tyto dva termíny se v praxi nej

názvů. Koagulantem je roztok, který hydrolyzuje soli [7]

koagulanty, jsou nejčastěji používány sol

železitý (pod obchodním názvem Prefloc 

hlinitý [20].  

 

Voda (u podzemních vod po aeraci) vtéká do tzv. flokula

je přiváděn příslušný koagulant. Zde se nachází i hydro

lopatkových míchadel, které jsou v neustálém pohybu. Míchadla slouží k 

rozmíchávání suspendovaného hydrátu a zamezují, aby nedo

hydrátu. Míchání je dvojího typu a to zprvu rychlé, poté pomalé, aby nedocházelo k 

opětovnému rozbíjení vysrážených látek. V

Podle toho, jaké vysrážené látky vznikají, se tedy koagulace rozlišuje na [

− Koagulace skrytá 

aby se změna vlastností sol

ínos modernizace úpravny vody 
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Míchání je dvojího typu a to zprvu rychlé, poté pomalé, aby nedocházelo k 
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− Koagulace zjevná – jeví se viditelnými změnami (např. přeměnou 

barvy, zákalem, vyvločkováním). 

 Dávkování koagulantu by mělo být z ekonomického hlediska co nejmenší, 

ale aby přitom postačilo k vyhovujícímu vyčistění vody. Dávka koagulantu je tedy 

závislá na znečištění vody. Čím větší je znečištění, tím je dávka koagulantu větší. V 

mezinárodní zprávě zveřejněné v roce 1998 bylo zjištěno, že koagulace a 

sedimentace může odstranit viry mezi 27 a 84 procenty a mezi 32 a 87 procenty 

bakterie (koliformní bakterie a fekální streptokoky) [14]. Na obrázku č. 3 je 

znázorněno schéma čiřiče. 

 

1 - přítok vody s nadávkovaným koagulantem, 2 - tangenciální zavedení do centrálního zvonu, 3 - 

obtokové hrany, 4 - přepadové hrany pro přebytečný kal, 5 - tlumící zarážky, 6 - zahušťovací prostor, 

7 - potrubí s tlakovou vodu na proplachování obtokových hran, 8 - sběrný žlab a odběr vody z čiřiče 

 

Obrázek č. 3: Schéma čiřiče [25] 

 

 

2.3.3 Sedimentace 

 

Sedimentace patří k nejrozšířenějším separačním procesům v technologii 

úpravy vody. Sedimentace, též usazování, je významný proces separace tuhé fáze 

směsi přírodních suspendovaných látek a látek vzniklých při koagulaci od fáze 

kapalné, tj. upravované vody. Separace tuhých částic probíhá vlivem gravitace. 

Z usazovaných částic suspenze vzniká sediment, označovaný při úpravě vody kal. 

Podle charakteru částic rozeznáváme zrnitou a vločkovitou suspenzi. Podle 
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koncentrace suspenze rozlišujeme sedimentaci volnou, rušenou a zahušťování. 

Sedimentací lze z vody odstranit až 90 % suspendovaných látek. Účinnost tohoto 

procesu je závislá především na tvaru a velikosti částic a na rychlosti proudění vody. 

Zatímco hrubé suspendované látky se odstraňují snadno, jemné suspendované látky 

sedimentují pomalu a účinnost sedimentace je nižší [9]. 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Schéma úpravy vody [24] 

 

Proces sedimentace probíhá dle obecných fyzikálních zákonů. Při sedimentaci 

na částice působí tři základní síly – tíha, vztlak a odpor prostředí. Tíha a vztlak jsou 

konstantní a odpor prostředí závisí na hustotě kapaliny, její viskozitě, tíhovém 

zrychlení, tvaru částic a jejích rozměrech a zvyšuje se s rychlostí klesání. Kapalné 

prostředí klade značně větší odpor částicím nepravidelného tvaru než částicím 



Posouzení a přínos modernizace úpravny vody 

2015  11 
 

kulovým. Nejjednodušší možností použití sedimentace je navržení podélné 

obdélníkové usazovací nádrže s horizontálním průtokem, kdy na jedné straně voda 

přitéká a na druhé odtéká. Tyto obdélníkové nádrže jsou díky poměrně snadnému 

řešení stavební konstrukce nejčastěji navrhovanými. Dále jsou používány usazovací 

nádrže s radiálním horizontálním průtokem, u nich je voda přiváděna do středu a 

odtéká přes vnější hranu. Jsou navrhovány i kruhové usazovací nádrže s vertikálním 

průtokem, ty jsou výhodné plošně, avšak mají velkou stavební výšku. Poslední 

skupinou navrhovaných usazovacích nádrží jsou patrové a lamelové usazovací 

nádrže [9]. 

 

2.3.4 Filtrace 

 

Filtrace se řadí do procesů s názvem separace. Tímto procesem jsou ze 

surové vody odseparovány některé z pevných látek, a to ve formě suspendovaných, 

koloidních, či rozpuštěných látek. Při úpravě vody se s filtrací setkáme jak při 

jednostupňové, tak i při dvoustupňové a vícestupňové úpravě. Při jednostupňové 

úpravě je filtrace jediným článkem separace. U dvoustupňové úpravy může filtrace 

tvořit oba stupně separace a v tomto případě se jedná o dvoustupňovou filtraci. 

Rozlišujeme dva základní druhy filtrace: 

- Filtrace vrstvou zrnitého materiálu - objemová filtrace 

- Filtrace na filtrační přepážce - náplavná filtrace 

Objemovou filtrací se z vody separují částice nerozpuštěných látek, jejichž 

velikost je menší než velikost zrn filtrační náplně, tj. velikost 0,5 – 0,3 mm. Jako 

filtrační náplň se používá nejčastěji křemičitý písek a méně často antracit, aktivní 

uhlí, křemelina, plast atd. Materiál musí splňovat dva technické požadavky, a to 

dostatečná odolnost proti otěru a chemická stálost. Při náplavné filtraci se částice 

nerozpuštěných látek zachytí na vrstvě jemného materiálu (velikost zrn 2 - 3 mm) 

naplaveného na filtrační přepážce, která je tvořena tkaninou ze syntetických vláken, 

jemného drátěného pletiva, plsti atd. Filtrační vrstva se tvoří za provozu díky 

zachycených částic a přidávaného naplavovaného materiálu, který tvoří například 

rozsivková zemina (diatomit), perlit, celulózové materiály, křemelina, drcený koks 

apod.  
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Další členění filtrů je podle odbourávání nečistot z vody, a to procesem 

fyzikálním a biologickým. S tímto je spojena i rychlost filtrace. Biologický způsob 

odbourávání nečistot vyjadřuje pomalou rychlost a fyzikální způsob naopak vyšší 

rychlost. Tyto způsoby pak nazýváme pomalou biologickou filtrací a rychlofiltrací viz 

obrázek č. 5 [9, 25]. Když prochází upravovaná voda zrnitým nebo porézním 

materiálem, tak zachycování částic z vody nastává na základě těchto procesů: 

- mechanického cezení, přičemž větší částice nepronikají do menších mezer, 

adsorpce působením van der Waalsových a elektrostatických Coulombových 

sil, 

- chemického působení filtrační vrstvy u aktivních materiálů např. při 

odkyselování, odželezování a odmanganování vod, biologického, působením 

oživení na filtrační vrstvě, zejména u pomalé filtrace [10]. 

 

 

 

 

1-štěrk různé velikosti, 2-filtrační písek, 3-bio.membrána, 4-vrstva filtrované vody, 5- přítok surové 

vody, 6-klapka, 7-plovák, 8-drenážní potrubí, 9-Venturiho trubice, 10-uzávěr, 11-přeliv, 12-odtok filtrátu 

 

Obrázek č. 5: Pomalá filtrace [25] 
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2.3.4.1 Membránová filtrace 

 

 Podstatou této technologie jsou polopropustné membrány, propouštějící 

molekuly vody a podle typu membrány pak jen další částice určité velikosti. 

Polopropustné membrány jsou charakterizovány především velikostí pórů, které 

určují i velikost částic jimi procházejících. Vzhledem k tomu, že filtrací přes 

membrány dochází k odseparování veškerých tuhých částic, takto filtrovaná surová 

voda je hygienicky zabezpečená [27].  

 Obrázek č. 7 uvádí přehled membranových separačních technologií, dělených 

podle velikosti pórů membrány. Z obrázku je patrno pro jaký typ zachycených částic 

se hodí jednotlivé membránové technologie. Dále je vidět, že pomocí nanofiltrace a 

reverzní osmózy lze zachytit i některé rozpuštěné molekuly a ionty [27]. 

 

 
Obrázek č. 6: Přehled membranových separačních technologií [27] 

 

 Membrány jsou dle potřeby vyrobeny z keramických, plastických nebo 

organických materiálů, a mohou být uspořádány v různých tvarových vyhotoveních 

(desky, trubky, vlákna,...). Membrány jsou ale náchylné k ucpávání, a proto je 

důležité zajistit vhodný stupeň předčištění, většinou fyzikálně-chemické srážení či 

zátěžovou koagulaci-flokulaci [26]. 



Posouzení a přínos modernizace úpravny vody 

2015  14 
 

2.3.5 Odželezování a odmanganování vody 

 

Princip většiny metod používaných pro odstraňování železa a manganu 

z podzemních vod spočívá v tom, že rozpustné iontové formy železa a manganu se 

převedou na nerozpustné sloučeniny a tyto sraženiny jsou z vody separovány 

vhodnými mechanickými procesy, jako je sedimentace a filtrace, popř. přímá filtrace. 

Železo je převáděno do formy hydroxidu železitého Fe(OH)3 a mangan do formy 

oxidu-dihydroxidu manganičitého MnO(OH)2 nebo oxidu manganičitého MnO2. 

Rovnováha mezi rozpustnou a nerozpustnou formou je závislá nejen na pH a 

oxidačně redukčním potenciálu, ale i na teplotě a složení vody. Pro dokonalé 

odstranění železa je velmi často třeba dávkovat alkalizační činidlo [11]. 

O zařazení sedimentace do úpravy vody rozhoduje koncentrace suspenzí 

v upravované vodě, tedy koncentrace železa a manganu v surové podzemní vodě. 

Úprava podzemní vody za účelem odstranění železa a manganu je jednostupňová 

(tedy filtrace), pokud součet množství Fe a Mn je menší než 5 mg/l. Pokud je součet 

množství Fe a Mn v podzemní vodě větší než 5 mg/l, jde o úpravu vody 

dvoustupňovou separací. V tomto případě se jako první stupeň separace mohou 

použít mikrofiltry, filtry (dvoustupňová filtrace), sedimentační nádrže, čiřiče s 

vločkovým mrakem nebo flotace vody. Jako druhý stupeň je pak použita filtrace. V 

případě, že se jedná o velké znečištění nebo při požadavku na vysokou kvalitu vody 

je také možné použít úpravu vody s vícestupňovou separací. U podzemní vody 

mohou být pro třístupňovou separaci použity následující stupně: sedimentace, 

odželezovací filtry a odmanganovací filtry [10]. 

 

 

2.3.6 Desinfekce 

 
Dezinfekce vody neboli hygienické zabezpečení vody je naprosto nezbytnou 

částí technologického procesu úpravy vody. V této závěrečné fázi technologie 

dochází k zneškodnění a usmrcení choroboplodných zárodků, jako jsou bakterie a 

viry, a také k zajištění prevence před jejich výskytem v pitné vodě. Jako dezinfekční 

prostředky se používají chemické nebo fyzikální postupy při nasazení dezinfekčních 

činidel a prostředků na bázi chlóru nebo bezchlórových. 
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Chlorování je nejčastější způsob dezinfekce vody v ČR, ale i v zahraničí. 

Důvodem častého využívání chloru je jeho velká baktericidní účinnost, kterou si 

zachovává i v malých koncentracích. Další plus je poměrně jednoduché použití 

i kontrola a rovněž i silné oxidační účinky. Použití chloru v průběhu úpravy vody na 

pitnou je však možné jen tehdy, když surová voda neobsahuje organické látky, které 

tvoří s chlorem chlorované sloučeniny, v případě huminových látek 

trihalogenmethany. V úpravnách vody je v současné době využíván především 

plynný chlor, oxid chloričitý (chlordioxid) a v menších úpravnách i chlornan sodný.  

Z bezchlórových variant hygienického zabezpečení pitné vody je již dobře 

známa ozonizace či využití UV záření. Dezinfekční účinek ozónu je větší než 

u chloru. Pro technické potřeby se ozón vyrábí v ozonizátorech ze vzduchu 

zbaveného vlhkosti nebo z kyslíku. Výhodou je, že při ozonizaci nevznikají vedlejší 

chlorované produkty, nevýhodou je nutnost výroby ozónu na místě použití a 

krátkodobý účinek v místě aplikace. Proto i tam, kde je ozón využit pro dezinfekci 

upravené pitné vody, musí být při jejím rozvodu vodovodní sítí zajištěna hygienizace, 

např. dávkováním chloru nebo ClO2 [12].  

Ultrafialové záření je fyzikálním způsobem dezinfekce s nejsilnějším 

baktericidním účinkem při vlnové délce asi 260 nm. Účinek tohoto záření spočívá 

v působení na protoplazmu mikroorganizmů, kdy dochází ke změně její struktury a 

tím k usmrcení mikroorganizmů. Zdrojem ultrafialového záření bývají rtuťové 

křemenné lampy, kolem nichž v tenké vrstvě cirkuluje voda. Doba ozařování bývá 

poměrně krátká, řádově do několika minut. Výhodou tohoto způsobu dezinfekce je, 

že odpadá manipulace s chemikáliemi a kontrola jejich dávkování. Účinek dezinfekce 

není trvalý, rovněž je nutno počítat s určitou životností ozařovacích lamp a s nároky 

na energii [13].  

Další nevýhody úpravy vody UV zářením jsou, že UV záření je 

účinné pouze pro vody s nízkým zákalem, a proto před započetím úpravy je nutné 

zařadit filtraci, počáteční náklady na nákup zařízení, znalost obsluhy na správné 

používání tohoto vybavení a v neposlední řadě dostatečné finanční prostředky pro 

následnou údržbu [15]. 

 

 



Posouzení a přínos modernizace úpravny vody 

2015  16 
 

2.4 Typy úpraven vod 

 

Jak bylo řečeno výše, kvalita surové vody přímo ovlivňuje složitost úpravy 

vody a volbu metod či rozsahu úpravy. Rozlišujeme čtyři typy úpraven vod podle 

počtu separačních stupňů. Prvním typem je úpravna bez separačního stupně, na 

které se většinou odehrává pouze provzdušnění a následná desinfekce. Tento typ 

úpravny volíme u velmi málo znečištěných surových vod. Druhým typem je 

jednostupňová úpravna vody. Podzemní surová voda, která se upravuje v 

jednostupňové úpravně, musí mít celkový obsah železa a manganu menší než 5 

mg/l. U vod povrchových má být maximální množství nadávkovaného koagulantu  

20 – 25 mg/l. Pokud je některé z uvedených kritérií překročeno, musíme přikročit 

k využití dvoustupňové nebo vícestupňové úpravy [9]. 

 

2.4.1 Typy úpraven vod dle počtu separačních stupňů 

 

Jednoduchá úprava vody bez separačního stupně 

Jednoduchou úpravou bez potřeby separace se upravují vody z málo znečištěných 

zdrojů viz obrázek č. 7. Tato úprava se provádí především u podzemních vod s 

minimálním obsahem organických látek, dvojmocného železa a manganu.Voda se 

upravuje aerací (mechanické provzdušnění) za účelem odstranění nežádoucích 

plynů a pachů (volný oxid uhličitý, sulfan, bahenní plyny, metan atd.). Provzdušnění 

se navrhuje i za účelem oxidace podzemní vody s nízkým obsahem kyslíku (zlepšení 

organoleptických vlastností). Dále se aerace využívá tam, kde je třeba vodu odkyselit 

(zejména kvůli negativním vlivům na materiál potrubí). Z tohoto důvodu se úpravny 

bez separačního stupně nazývají odkyselovací stanice. Vzhledem k tomu, že tento 

typ úpravny nemá žádný separační stupeň, nevzniká zde kal, a tudíž tyto úpravny 

nemívají kalové hospodářství. 
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P-provzdušnění vody, A-akumulace vody, HZ-hygienické zabezpečení 

 

Obrázek č. 7: Schéma jednostupňové úpravy bez separačního stupně [9] 

 

 

Úpravna vody s jednostupňovou separací 

Úpravny s jedním separačním stupněm viz obrázek č. 8provádí separaci na jednom 

separačním zařízení vloženém do technologické linky úpravny vody [9]. V případě 

úpravy pitné vody jednostupňovým separačním stupněm je tímto stupněm vždy 

filtrace. Jedná se buď o pomalou biologickou filtraci, mechanickou prostou filtraci s 

filtrovanou vodou bez aplikace koagulantu, koagulační filtraci s aplikací koagulantu. 

Většinou je nutné provést i předúpravu a doúpravu vody. Ty se liší podle původu 

upravované vody. U podzemních vod je snaha během přeúdpravy oxidovat 

dvojmocné železo a mangan (Fe2+ a Mn2+) do trojmocné formy (Fe3+ a Mn3+), která je 

separovatelná. To se provádí mechanickou aerací vody nebo dávkováním chemikálií. 

Jako doúprava podzemní vody se někdy používá zušlechtění vody (např. filtrace přes 

granulované aktivní uhlí). Vždy před akumulací a distribucí pitné vody do spotřebiště 

se musí provést desinfekce [9]. U povrchové vody bývá součástí předúpravy 

koagulace a flokulace s následnou koagulační filtrací. Jako doúprava musí být 

provedena desinfekce [9].  
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JO-jímací objekt, OH-odlučovače hrubé, OJ-odlučovače jemné, K-koagulace, flokulace, A-akumulace, 

CHH-chemické hospodářství, KH-kalové hospodářství 

 

Obrázek č. 8: Schéma úpravny vody s jednostupňovou separací [9] 

 

Úpravna vody s dvoustupňovou separací 

V případě vyšších koncentrací suspendovaných, koloidních a rozpuštěných látek ve 

vodě a při potřebě vyšší dávky koagulantu je nutno tyto látky z upravované vody 

odstraňovat na dvou separačních stupních viz obrázek č.9. Prvním stupněm 

separace mohou být [9]: 

1. mikrofiltry, 

2. filtry, 

3. sedimentační nádrže různého typu a různého konstrukčního řešení, 

4. čiřiče s vločkovým mrakem, 

5. flotace vody. 

Druhým separačním stupněm bývá u pitné vody vždy filtrace. Předúprava a doúprava 

bývá většinou stejná jako u jednostupňové úpravy vody. U tohoto typu úpravny kal 

vzniká na hrubých a jemných odlučovačích, na 1. separačním stupni (např. 

usazovací nádrž) a na 2. separačním stupni (voda z praní filtrů).  
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JO-jímací objekt, OH-odlučovače hrubé, OJ-odlučovače jemné, K-koagulace, flokulace, A-akumulace, 

CHH-chemické hospodářství, KH-kalové hospodářství 

 

Obrázek č. 9: Schéma úpravny vody s dvoustupňovou separací [9] 

 

Úpravna vody s vícestupňovou separací 

Úprava s více separačními stupni viz obrázek č. 10 se využívá v případě velmi 

znečištěných vod nebo při mimořádných požadavcích na jakost upravené vody. 

 

Terciální úpravna může mít např. tyto stupně [9]: 

1. sedimentace – 1. separační stupeň, 

2. odželezovací filtry – 2. separační stupeň, 

3. odmanganovací filtry – 3. separační stupeň u vody podzemní. 

nebo 

1. sedimentace nebo čiřič nebo flotace – 1. separační stupeň, 

2. písková filtrace – 2. separační stupeň, 

3. filtrace s aktivním uhlím – 3. separační stupeň v rámci doúpravy vody 

nebo 

1. sedimentace (čiření, flotace) – 1. separační stupeň, 

2. písková filtrace – 2. separační stupeň, 

3. pomalá biologická filtrace – 3. separační stupeň v rámci dopravy u vody 

povrchové. 
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Třetí separační stupeň může být nahrazen doúpravou vody bez separace. Např. 

zušlechtěním vody ozonizací, následným provzdušněním vody apod. [9] U 

vícestupňové úpravny vznikají kaly na hrubých a jemných odlučovačích, na všech 

separačních stupních, a pokud je součástí úpravny např. filtrace přes aktivní uhlí 

nebo odmanganovací filtr, vzniká kal i tam. 

 

 

JO-jímací objekt, OH-odlučovače hrubé, OJ-odlučovače jemné, K-koagulace, flokulace, A-akumulace, 

CHH-chemické hospodářství, KH-kalové hospodářství 

(3. stupeň separace, doúprava vody, zušlechťování vody) 

 

Obrázek č. 10: Schéma úpravny vody s vícestupňovou separací [9] 
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3. MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY ROVNINY 

 

3.1 Hydrogeologické poměry 
 

Jímací území Hlučín Rovniny viz obrázek č. 11, 12 náleží průlinovému 

štěrkopísčitému a písčitému kolektoru pravidelně střídanému hlinitými a jílovitými 

izolátory hydrogeologického rajónu 155-Glacigenní sedimenty Opavské pahorkatiny. 

Střídání jílovitých a hlinitých poloh s polohami písků je znázorněno na geologických 

popisech archivních vrtů [16]. 

 

 
 

Obrázek č. 11: Zájmové území Hlučín Rovniny, měřítko 1:200 

 

 Riziko znečištění je zde redukováno pokryvem méně propustných sprašových 

hlín. Mocnost krycích vrstev v prostoru mezi Hlučínem a Markvartovicemi je značně 

proměnlivá a kolísá v rozmezí od 0,5 m do 6,5 m. Zásoby podzemních vod jsou 

v rajónu doplňovány na většině území pouze atmosférickými srážkami. Místa 

potenciálně největších infiltrací v dané oblasti lze předpokládat v morfologických 

depresích a tam, kde se glacilakustrinní písky vyskytují bez nadložních vrstev hlín a 

jílů [16]. 
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Pokryvné útvary jsou v prostoru jímacího území a jeho okolí tvořeny převážně 

hlínami sprašovými a fluviálními, jejichž koeficient filtrace se v rajónu 155 pohybuje 

v řádech 10-7m/s. Sprašové a fluviální hlíny netvoří v zájmovém území souvislý 

pokryv. Vyskytují se zde místa, kde na povrch vycházejí glacilakustrinní písky. Místa 

výchozu glacilakustrinních písků představují oblasti bez ochrany proti povrchové 

infiltraci kontaminantů. Zvlášť nepříznivé oblasti zvýšené povrchové infiltrace jsou 

místa morfologických depresí s výchozem písků na povrch [16]. Miocénní podloží 

tvoří hydrogeologický izolátor a svou morfologií se podílí na formování režimu 

podzemních vod. Miocénní podloží bylo ledovcovou činností místy hluboce 

rozbrázděné. Byla zde vytvořena koryta a údolí vyplněné později glacilakustrinními 

sedimenty. Těmito údolími dochází k odvodňování samostatných nádrží. Ledovcová 

sedimentace, která se podílela na vytváření glacilakustrinních sedimentů, byla 

chaotická, a proto nedochází ke vzniku jednotného kolektoru podzemní vody. 

Jednotlivé zvodnělé kolektory jsou často oddělovány vložkami nepropustných 

souvkových hlín, glacitektonikou nebo vykliňují na velmi krátké vzdálenosti. 

Vzájemná komunikace je často z těchto důvodů znemožněna. Propustnost 

kvartérních sedimentů je vzhledem k jejich litologickému složení značně proměnlivá, 

koeficient filtrace se ve zvodnělých kvartérních sedimentech pohybuje podle řádově 

od 5.10-4 do 5.10 –6 m/s. Hladina podzemní vody bývá volná nebo mírně napjatá [16]. 

 

 

Obrázek č. 12: Znázornění zdrojů podzemní vody, měřítko 1:50 
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3.2 Klimatické poměry 
 

Zájmové území patří do mírně teplého klimatického prostředí, které je 

charakteristické teplým jarem, dlouhým, teplým, mírně suchým létem, mírně teplým 

podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

Toto území se nachází blízko severního a severovýchodního úpatí Nízkého 

Jeseníku a Oderských vrchů. Je proto ovlivňováno dešťovým stínem výše uvedených 

pohoří, neboť zde převládají jihozápadní větry. Průměrná roční teplota se zde 

pohybuje okolo 8,0 °C. Množství ročních srážek činí v dlouhodobých padesátiletých 

průměrech 700 až 800 mm [17]. 

 

3.3 Hydrologické poměry 
 

 Okolí jímacího území Hlučín Rovniny náleží dvěma povodím: povodí 2-02-03 

Opava od Moravice po ústí a to dílčímu povodí 2-02-03-024 Jasénka, a povodí 2-02-

04-002 Hydrologická rozvodnice mezi povodími 2-02-03 a 2-02-04 protíná 

jihovýchodní oblast stávajícího ochranného pásma druhého stupně.  

Oblast je na západě odvodňována potokem Jasénka k jihu a na východě 

Ludgeřovickým potokem k jihu až jihovýchodu [17]. 

 

3.4 Zdroje podzemní vody 
 

Vodním zdrojem jsou tři studny a to S1,S2 a S3: 

Studna S1 viz obrázek č. 13 

Studna o průměru 3,0 m a hloubce 8 m s vydatností 3 l/s. Plášť studny je z 

betonového zdiva o síle 90 cm v břitové části. Ve spodní části je plášť opatřen 

vtokovými otvory z cihelných tvárnic. Studna je umístěna na parcele č. 2836 

(v současnosti odstavena z provozu) [17]. 

 

 



Posouzení a přínos modernizace úpravny vody 

2015  24 
 

Studna S2 viz obrázek č. 14 

Studna o průměru 5,0 m a hloubce 9,75 m. Plášť studny je z betonového zdiva 

tloušťky 75 cm v břitové části. Ve spodní části je plášť opatřen vtokovými otvory z 

cihelných tvárnic. Vydatnost cca 5 l/s. Vstup do studny je přes uzamykatelný poklop. 

Studna je situována na parcele č. 2732/6 [17]. 

Studna S3 viz obrázek č. 15 

Studna je umístěna u čerpací stanice, má vydatnost z minulých let 5 l/s a je 

situována na parcele č.: 2985/3. Jedná se o studnu z betonových trub o průměru 

1,75 m a hloubce 12 m. Je opatřena litinovým poklopem na uzamykání [17]. 

 

 

Obrázek č. 13: Pohled na studnu S1 
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Obrázek č. 14: Pohled na studnu S2 

 

Obrázek č 15: Pohled na studnu S3 
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3.5 Úpravna vody po modernizaci 
 

Vlastníkem a provozovatelem úpravny vody a veřejného vodovodu je 

společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Jedná se o společnost, která byla 

zřízena městem Hlučín za účelem zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění a 

likvidace odpadních vod [28]. Úpravna vody Rovniny je určena především pro 

zásobování města Hlučín. Jakost surové vody odebírané z podzemních zdrojů je 

velmi vyrovnaná, středně tvrdá, se stálou teplotou 8 - 12 °C. Kvalita vody je 

problematická jednak především nízkým pH (resp. vysokou kyselostí) a vyšší 

koncentrací rozpuštěného železa. 

Provozovatel úpravny vody Hlučín Rovniny se rozhodl na základě zkušeností 

se stávajícím letitým stavem úpravny vody a postupnou změnou mísení povrchových 

a podzemních zdrojů do spotřebiště, kdy došlo k poklesu vody vyrobené a to 

výhradně na úkor povrchových zdrojů, se rozhodlo pro její rekonstrukci a 

modernizaci. V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace, která řešila 

způsob rekonstrukce úpravny vody. Byla navržena oprava a technická modernizace 

úpravny vody s použitím materiálů splňujících požadavky na úpravu vody a 

s umístěním úpravny vody do samostatné uzamykatelné místnosti úpravny, kde by 

byl přístup povolen jen oprávněných osobám. 

 Hlavním záměrem přestavby byla dodávka technologie úpravy pitné vody na 

zvýšení pH, snížení CO2 a odstranění Fe. Další cíle projektu rekonstrukce byly 

oprava zařízení, inovace vodárenských technologií, zvýšení účinnosti procesu úpravy 

vody a úspornější provoz úpravny po rekonstrukci. Ke splnění těchto požadavků bylo 

třeba nastavit provozní parametry jednotlivých technologických částí tak, aby byly 

dodrženy limitní hodnoty ukazatelů vyrobené pitné vody a zároveň aby byly sníženy 

provozní náklady při úpravě vody.  

 Původní tlakové filtry, byly nahrazeny novými filtry, kde se odstraní 

mechanické nečistoty a železo. Nově bylo před filtry na společné potrubí umístěno 

dávkovací čerpadlo pro dávkování chlornanu sodného pro oxidaci železa. Zcela 

novým objektem je provzdušňovací věž, kde se voda provzdušní na cca 90 - 95 % a 

odfoukne se agresivní CO2. V neposlední řadě byla technologie úpravny vody 

obohacena o novou akumulační nádrž, do které je zaústěno dávkování chlornanu 

sodného na hygienické zabezpečené vody na výstupu z úpravny. Technologie byla 



Posouzení a přínos modernizace úpravny vody 

2015  27 
 

doplněna o dávkovací čerpadlo hydroxidu sodného, které slouží jako rezerva na 

dodatečné zvýšení hodnoty pH. 

 Rekonstrukce ÚV probíhala od května 2012 do srpna 2012. Vzhledem k tomu, 

že rekonstrukce probíhala za provozu, je samozřejmé, že veškerá rekonstruovaná 

zařízení byla co nejdříve zapojena do výrobního procesu. Dodavatelé technologií 

společnost Vodaservis, s.r.o. byli po zapojení povinni provést provozní zkoušky, které 

zaručují funkčnost zařízení. Případné reklamace bylo možné uplatnit ve zkušební 

době. Během zkušebního provozu bylo třeba vyladit celé nastavení systému na 

optimální chod úpravny. Dále byla žádoucí kontrola veškerých čidel pro měření 

zákalu, pH, ClO2 či průtoků [18, 19].  

 

 
 

Obrázek č. 16: Úpravna vody-řez [18] 
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Obrázek č. 17: Úpravna vody-půdorys [18] 

 

3.5.1 Postup úpravy – technologie 
 

Surová voda je čerpána do úpravny vody ze dvou studní. Na obou přívodech 

je vodoměr DN 80 sledující množství čerpající vody ze zdrojů. Obě potrubí se spojují 

do společného potrubí DN 100, do kterého se dávkuje chlornan sodný na oxidaci 

železa. Na společném potrubí je instalován podružný vodoměr DN 80 s pulsním 

výstupem 1 puls/100 litrů, řídící dávkovací čerpadlo Grundfos dávkující chlornan 

sodný. Vodoměr má i druhý výstup 1 puls/1m3, který je zaveden do řídicího systému. 

Dávkuje se přímo z 50 l barelu s  chlornanem sodným. V barelu je umístěno tzv. 

pevné sání zamezující nasávání na sucho.  

Takto předupravená voda vstupuje na dva nerezové tlakové filtry s pískovou 

náplní a automatickým ovládáním pomocí pneumaticky řízených klapek, 

viz obrázek č. 18. Součástí filtrů je společný kompresor tlakového vzduchu pro 

ovládací armatury. Kompresor je umístěn u elektrorozvaděčů, aby byl dobře 

přístupný [18, 19].  
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Obrázek č. 18: Tlakové nerezové filtry, provzdušňovací věž 

 

Na filtrech se odstraní mechanické nečistoty a vysrážené železo. Každý filtr je 

osazen řídící jednotkou umístěnou na stěně u filtru, kde je možné představovat časy 

praní, a zapírání, dále i ručně spustit příslušný filtr. Praní filtrů lze spouštět externě 

z dispečinku. Filtry se nesmí prát společně, protože zdroje nejsou dostatečně 

výkonné, aby došlo k dobrému vyprání filtrační náplně. Filtry jsou osazeny 

automatickým odvzdušňovacím ventilem, dále snímačem tlaku a manometrem (0-6 

bar) na vstupní vodě před filtrem. Vyfiltrovaná voda natéká na provzdušňovací věž, 

kde se voda prokysličí a odstraní se z ní volné CO2. Proti vodě je odsáván vzduch 

pomocí ventilátoru. Ventilátor je spouštěn v době chodu čerpadel ve zdroji. Na 

přívodním potrubí vzduchu je vzduchový filtr, ve kterém je nutné po zanesení měnit 

filtrační vložku, aby nedocházelo ke snížení výkonu ventilátoru.  

Za ventilátorem je umístěn tlumič hluku do venkovního prostředí, věž je 

zaizolována těsnícím pásem. Před provzdušňovací věží je snímač tlaku Danfoss a 

manometr (0 - 6 bar), pro sledování tlaku vody na provzdušňovač.  

Z provzdušňovací věže voda volně padá do akumulační plastové nádrže 

provzdušněné vody o objemu 5 m3 viz obrázek č. 19. Nádrž je osazena přepadem a 

odkalením. Dále jsou v ní umístěny dva nerezové snímače hladiny, přičemž jeden jde 
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do řídícího systému a jeden do ATS pro hlídání referenční hladiny, dva plováky, 

přičemž jeden jde do řídícího systému a blokuje na maximální hladině a druhý jde do 

ATS pro blokaci minimální hladiny [18, 19].  

 

 
 

Obrázek č. 19: Plastová akumulační nádrž 

 

Do akumulace je zaústěno dávkování chlornanu sodného na hygienické 

zabezpečené vody na výstupu z úpravny a případně i hydroxidu sodného na zvýšení 

pH (využíváno výjimečně, když hodnota pH vody za úpravnou bude menší než 6,5)  

viz obrázek č. 20. Systém řízení čerpání vody z akumulace do systému je závislý od 

tzv. referenční hladiny, tedy když bude nátok menší, bude se odčerpávat také méně 

a naopak. ATS se snaží držet stále stejnou nastavenou referenční hladinu 

v akumulaci a dle toho bude odčerpávat. Nátoková čerpadla ze zdrojů čerpají dle 

svého časového nastavení [18, 19].  
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Obrázek č. 20: Dávkování chlornanu sodného, hydroxidu sodného 

 

Z nádrže provzdušněné vody se upravená voda čerpá pomocí ATS Delfín 

KaHa. Stanice je složena ze tří čerpadel s frekvenčními měniči. Na dispečinku bude 

nově vizualizována případná sdružená porucha.Na výstupním potrubí z úpravny vody 

je instalován podružný vodoměr DN 80 s pulsním výstupem 1 puls/100 litrů, řídící 

dávkovací čerpadlo Grundfos dávkující chlornan sodný. Vodoměr má i druhý výstup 

1 puls/1m3, který je zaveden do řídicího systému. Dávkuje se přímo z 50 l barelu 

s chlornanem sodným. V barelu je umístěno tzv. pevné sání zamezující nasávání na 

sucho. Při výměně barelu se demontuje pevné sání z prázdného barelu a namontuje 

na nový barel, odpadá další manipulace s chemikálií. Čerpadlo se ručně odvzdušní a 

může opět pracovat. Případné dávkování na zvýšení pH bude zajišťováno 

dávkovacím čerpadlem, které je řízeno dle analyzátoru SWAN snímajícího hodnotu 

vody vstupující do řádu. 

Na výstupním potrubí je provedena odbočka k ohřívači vody, umyvadlu a 

analyzátoru SWAN viz obrázek č. 22, který sleduje hodnoty Cl a pH na výstupu vody 

z úpravny. Obě hodnoty přenáší do řídícího systému. Chlor se měří fotometricky 

každých 12 minut, pH se měří sondou, kterou je nutné pravidelně kalibrovat pomocí 

pufrů. Vše je součástí nástěnného analyzátoru [18]. 
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Obrázek č. 21: Analyzátor hodnot Cl a pH 

 

Na obou větvích výstupního potrubí jsou kontinuální snímače tlaku 0 - 10bar  

(4-20 mA) Odpadní voda je svedena do kanalizace, stejně tak odkalovací a 

přepadové potrubí z nádrže provzdušněné vody. Armatury jsou litinové s nerezovým 

diskem. Veškeré potrubí ve styku s pitnou vodou je z nerezového materiálu DIN 

1.4301, stejně tak konzoly, odběrné kohouty a spojovací materiál. 

V úpravně vody jsou tři elektrorozvaděče, přičemž hlavní přívod je zaveden do 

rozvaděče RM, zde je i elektroovládání k zařízení úpravny vody, výstupy jsou 

zavedeny do rozvaděče automatizace. Dále jsou zde další dva rozvaděče, přičemž 

prostřední rozvaděč obsahuje ovládání k čerpadlům ve studních. Rozvaděč nejvíce 

vpravo obsahuje automatizaci úpravny i studní a zařízení zajišťující přenosy údajů na 

dispečink. Na objektu zvenku je umístěna anténa. Na vstupu do objektu je vpravo 

klávesnice na odkódování. Součástí stavební elektroinstalace je nový axiální 

ventilátor HXBR/2-250 IP54, který spíná dle nastavitelného vlhkostního čidla [18]. 
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Praní filtru 

 

Praní filtrů probíhá automaticky přestavěním pneumaticky ovládaných klapek – 

změnou proudění vody filtrem viz obrázek č. 7. Pere se surovou vodou ze studní. 

Čerpadla ve studním musí vždy v době praní filtrů sepnout. V případě malého 

průtoku bude na dispečinku zahlášena chybová hláška – nedostatek prací vody. 

Filtry nesmí prát nikdy společně, protože by došlo k nedostatečnému vyprání. Prací 

voda odtéká do odpadního potrubí.  

Praní probíhá v cyklech: 

praní – doba 7 minut, zapírání – doba 8 minut 

Po zapírání přechází filtr opět do filtrace. Četnost praní filtru je dána dle požadavku 

provozovatele, prozatím 1 x týdně v sobotu jeden filtr a v neděli druhý filtr. Četnost i 

doby praní lze přenastavovat na řídících jednotkách filtrů. V případě externího 

spuštění praní zůstane doba praní a zapírání zachována dle nastavení v řídících 

jednotách filtrů. Zvýšené zanesení filtru se zjistí zvýšením tlaku vody před filtrem 

oproti běžné hodnotě. V tomto případě je nutné spustit praní filtru ručně nebo externě 

mimo nastavený interval. Červené tlačítko pro praní filtru ručně je umístěno vlevo na 

řídící jednotce filtru. Pro spuštění praní se tlačítko stlačí, poté proběhne automaticky 

cyklus praní a zapírání sám. Automatické řízení filtru je elektronické, systém 

Siemens, musí být trvale zapojeno do sítě. V případě výpadku proudu se ventily na 

filtru otevřou a nedochází k úpravě vody, voda protéká do odpadu – filtr zapírá, a až 

poté se filtr přepne do filtrace. Na displeji řídící jednotky filtru lze sledovat chod filtru, 

v době praní se zobrazuje „PRANÍ“, v době zapírání „ZAPÍRÁNÍ“. Klapky na filtru jsou 

pneumatické, zdroj tlakového vzduchu je kompresor (vše součástí dodávky filtru), 

rozvod je proveden modrými tlakovými hadičkami 6/4mm. Kompresor musí být 

napojen trvale do sítě. Na kompresoru je nutné kontrolovat stav tlaku (6-8 bar), tento 

musí být větší než tlak vody v potrubí na filtrech. Kompresor je nutné pravidelně 

minimálně 1 x týdně odkalovat. Odkalovací ventil je umístěn ve spodní části tlakové 

nádoby [19]. 
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Obrázek č. 22: Pneumaticky ovládané klapky pro praní filtru 

 

 

Průtok surové vody na filtr  

 

Regulace průtoku surové vody při filtraci se provádí šoupaty na surové vodě tak, aby  

byl průtok max. 50 m3/hod pro oba filtry najednou.  

 

Průtok prací vody na filtr  

Regulace průtoku surové vody při praní se provádí ručními klapkami na odpadním 

potrubí tak, aby byl průtok na jeden filtr v době praní max. 50 m3/hod.  
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Ovládání dávkovacího čerpadla 

Dávkovací čerpadlo GRUNDFOS dávkuje chemikálii přímo do potrubí nebo nádrže 

pulsního kontaktu, nebo v době sepnutí řídícího relé. Elektrický přívod pro čerpadlo je 

trvalý (230 V). Velikost jedné dávky je dána nastavením zdvihu membrány 

potenciometrem na čelním panelu čerpadla nebo displeji čerpadla. Ruční vypnutí 

dávkovacího čerpadla lze provést na čelním panelu stažením potenciometru na „0“. 

Na sání před dávkovací čerpadlo je umístěno hlídání minimální hladiny, které 

zabraňuje zavzdušnění čerpadla a na výtlaku je multifunkční ventil, který zajišťuje 

ochranu proti samovolnému odsátí chemikálie přes čerpadlo a stále stejný výkon 

čerpadla [19]. Chemikálie se dávkuje neředěná přímo z barelu.  

 

Provoz analyzátoru SWAN  

Chlor se měří fotometricky každých 12 minut, po cca dvou měsících je nutné doplnit 

reagencie k fotometru. Reagencie se ředí destilovanou vodou – 4 litry na jedno 

naplnění (za dva měsíce). pH se měří sondou, kterou je nutné pravidelně kalibrovat 

pomocí pufrů. Pufry 7 a 9 jsou součástí nástěnného analyzátoru. Sondu je nutné 

měnit po cca jenom roku provozu.  

 

Automatický provoz 

Chod čerpadel ve zdroji je dle časového nastavení, nastavení lze měnit z dispečinku. 

V akumulaci upravené vody je hlídání tzv. referenční hladiny. V případě, že se začne 

aktuální hladina zvyšovat nad úroveň referenční hladiny, spustí se AT stanice a voda 

se zčerpává na úroveň referenční hladiny, postupně sepne jedno čerpadlo, případně 

připnou i ostatní čerpadla AT stanice. Všechny vodoměry jsou přenášeny na 

dispečink a měří aktuální průtok, případně kumulativní hodnoty protékající vody. Dle 

společného vodoměru na vstupu se řídí dávkování chlornanu sodného  

na prokysličení vody a vysrážení železa, dle výstupního vodoměru se řídí 

dodávkování chlornanu sodného na hygienické zabezpečení upravené vody. 

Hodnoty upravené vody se kontinuálně měří pomocí analyzátoru a přenášení na 

dispečink. Chod filtrů je automatický, k praní dochází v nastavené časy, v době, kdy 

filtrem neprochází voda je stále ve stavu filtrace. V době praní filtru se vždy sepnout 

čerpadla ve studních pro vyprání filtru [19]. 
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4. SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VYBRANÝCH 
PARAMETRŮ MĚŘENÍ 

 

 Surová voda je často svým složením nevhodná k přímému jako pitná vody n, a 

proto je upravována v úpravnách vody. Úpravna vody je definována vyhláškou 

č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších . 

 V úpravně vody je zpracovávána voda surová, a to tak, aby výchozím 

produktem byla pitná voda, která splňuje všechny stanovené jakostní požadavky, 

neboli „hygienické limity“, jak definuje § 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. V úpravně vody 

proto probíhají pravidelné laboratorní testy vody, a to jak vody surové, tak vzniklé 

vody pitné. Další pravidelné rozbory pitné vody jsou prováděny na cestě pitné vody 

vodovodem ke konečnému spotřebiteli. 

Přesný plán kontrol jakosti při výrobě pitné vody je stanoven v § 8 vyhlášky č. 

428/2001 Sb. Pitná voda nesmí svým složením ohrožovat veřejné zdraví. Nesmí 

obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoli druhu v počtu nebo 

koncentraci, které by mohly ohrožení veřejného zdraví vyvolat. Limity ukazatelů jsou 

stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. Jsou to mikrobiologické a 

biologické ukazatele a fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele. Rozsah 

prováděného rozboru je stanoven přílohou č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

Rozlišujeme krácený rozbor a úplný rozbor. Krácený rozbor má za úkol získávat 

pravidelné informace o stabilitě vodního zdroje a účinnosti úpravy vody. Úplný rozbor 

získává informace, zda limitní hodnoty všech stanovených ukazatelů jsou 

dodržovány.  

 Místem odběru je místo, kde mají být požadavky na jakost vody splněny (u 

stanovených látek v § 5 odst. 3 je možné provést kontrolu již na výstupu z úpravny 

vody, neboť se nepředpokládá, že by u těchto látek mohlo během další distribuce 

dojít ke změně).  

 Pokud je kontrolou zjištěno, že došlo k překročení stanoveného limitu u hodnot 

chemických a fyzikálních ukazatelů nebo u biologických ukazatelů s MH, neprodleně 

se kontrola opakuje pro potvrzení nedodržení hygienických limitů, případně pro 

ověření nápravy stavu. Pokud dojde k závažnějšímu porušení hodnot, tj. hodnot 

mikrobiologických a biologických ukazatelů s nejvyšší MH vyšší než hygienický limit, 

je neprodleně učiněna náprava závadného stavu podle zákona č. 258/2000 Sb. 
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 Co se týče překročení mezních hodnot ukazatelů, může orgán ochrany 

veřejného zdraví povolit na časově omezenou dobu užití vody, která hodnoty 

nesplňuje. Toto povolení může být vydáno pouze tehdy, pokud není ohroženo 

veřejné zdraví a zároveň nelze zásobování pitnou vodou zajistit jiným způsobem. 

Ačkoli došlo k překročení stanovených limitů nemusí dojít k ohrožení zdraví, neboť 

limity jsou velmi přísné, tudíž jejich rozmezí 80 – 120 % hodnoty nemá na zdraví 

žádný vliv. 

 

4.1 Kvalita surové vody 

 

Zdrojem surové vody jsou tři studny S1, S2 a S3 (S1 v současnosti mimo 

provoz). Z hlediska jakosti surové vody se nejedná o problematický zdroj. Na 

případných změnách kvality se ve velké míře projevují klimatické podmínky, či možná 

zemědělská činnost. Jakost vody je velmi vyrovnaná, středně tvrdá, se stálou teplotu 

8 - 12 °C. Kvalita vody je problematická především nízkým pH (resp. vysokou 

kyselostí) a vyšší koncentrací rozpuštěného železa. Porovnáním sledovaných 

parametrů ve vzorcích s mezními hodnotami těchto parametrů, stanovených ve 

vyhlášce, lze určit kategorie upravitelnosti jednotlivých parametrů. Všechny 

sledované parametry splňují podmínky kategorie A. Pravidelnou kontrolu kvality vody 

v místních zdrojích zajišťuje centrální vodohospodářská laboratoř Aqualia 

infraestructuras inženýring, s.r.o. v souladu s platnou legislativou. Plynnou formu 

oxidu uhličitého ve vodách představuje volný, agresivní oxid uhličitý. Do vod se oxid 

uhličitý dostává také přítokem spodní vody filtrované půdou. Na zvýšeném obsahu 

oxidu uhličitého se podílí bakterie při rozkladu nahromaděné organické hmoty 

v hypolimniu či ve vrstvě těsně nade dnem. Může se uvolnit ze spodních vrstev 

pomocí pohybů vodních mas a vypařováním v mělkých vodách [29]. 

 

4.2 Kvalita upravené vody 

 

Ve všech ukazatelích, pitná voda splňuje požadavky dle vyhlášky MZd. č. 

252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody, v jejím platném znění. Z provozně technologického 
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hlediska upravená voda vykazuje nízkou hodnotu pH, které sice nemá přímý vliv na 

zdraví, ale je velmi důležitým provozním parametrem, protože ovlivňuje funkci mnoha 

chemických, fyzikálně-chemických a biologických procesů při úpravě vody. Má vliv na 

korozivitu vody a účinnost dezinfekce. Pravidelnou kontrolu kvality upravené vody 

zajišťuje centrální vodohospodářská laboratoř Aqualia infraestructuras inženýring, 

s.r.o. v souladu s platnou legislativou. 

 

4.3 Vyhodnocení výsledků vybraných parametrů měření 
 

4.3.1 Kvalita surové, upravené vody v letech 2009 
 

 V roce 2009 nebylo zjištěno žádné překročení a všechny vzorky odebrané 

akreditovanou laboratoří byly po celý rok v souladu s platnou legislativou v rozsahu 

chemických, bakteriologických a biologických ukazatelů. V tabulce č. 2 jsou uvedeny 

průměrné roční hodnoty vybraných ukazatelů kvality surové a upravené vody. 

Akreditovaná laboratoř provedla během roku 2009 celkem 4 rozbory surové vody (2 

odběry ze studny S2, 2 odběry ze studny S3), dále provedla celkem 8 rozborů vody 

upravené (4 odběry vody upravené ze studny S2, 4 odběry vody upravené ze studny 

S3). 

 

Tabulka č. 2: Kvalita surové, upravené vody v letech 2009 [průměr/rok] 

Rok 2009 

  pH Fe celkové CO2 Agresivní 

    mg/l mg/l 

Voda surová 6,47 0,18 44,04 

Voda upravená 6,69 0,17 37,58 

 

4.3.2 Kvalita surové, upravené vody v letech 2010 
 

 V roce 2010 nebylo zjištěno žádné překročení a všechny vzorky odebrané 

akreditovanou laboratoří byly po celý rok v souladu s platnou legislativou v rozsahu 
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chemických, bakteriologických a biologických ukazatelů. V tabulce č. 3 jsou uvedeny 

průměrné roční hodnoty vybraných ukazatelů kvality surové a upravené vody. 

Akreditovaná laboratoř provedla během roku 2009 celkem 4 rozbory surové vody (2 

odběry ze studny S2, 2 odběry ze studny S3), dále provedla celkem 10 rozborů vody 

upravené (5 odběrů vody upravené ze studny S2, 5 odběrů vody upravené ze studny 

S3). 

Tabulka č. 3: Kvalita surové, upravené vody v letech 2010 [průměr/rok] 

Rok 2010 

  pH Fe celkové CO2 Agresivní 

    mg/l mg/l 

Voda surová 6,35 0,19 53,02 

Voda upravená 6,59 0,17 47,85 

 

4.3.3 Kvalita surové, upravené vody v letech 2011 
 

 V roce 2011 nebylo zjištěno žádné překročení a všechny vzorky odebrané 

akreditovanou laboratoří byly po celý rok v souladu s platnou legislativou v rozsahu 

chemických, bakteriologických a biologických ukazatelů. V tabulce č. 4 jsou uvedeny 

průměrné roční hodnoty vybraných ukazatelů kvality surové a upravené vody. 

Akreditovaná laboratoř provedla během roku 2011 celkem 6 rozborů surové vody (3 

odběry ze studny S2, 3 odběry ze studny S3), dále provedla celkem 10 rozborů vody 

upravené (5 odběrů vody upravené ze studny S2, 5 odběrů vody upravené ze studny 

S3). 

 

Tabulka č. 4: Kvalita surové, upravené vody v letech 2011 [průměr/rok] 

Rok 2011 

  pH Fe celkové CO2 Agresivní 

    mg/l mg/l 

Voda surová 6,37 0,16 54,10 

Voda upravená 6,52 0,15 44,03 
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4.3.4 Kvalita surové, upravené vody v letech 2012 
 

 V roce 2012 nebylo zjištěno žádné překročení a všechny vzorky odebrané 

akreditovanou laboratoří byly po celý rok v souladu s platnou legislativou v rozsahu 

chemických, bakteriologických a biologických ukazatelů. V tabulce č. 5 jsou uvedeny 

průměrné roční hodnoty vybraných ukazatelů kvality surové a upravené vody. 

Akreditovaná laboratoř provedla během roku 2012 celkem 6 rozborů surové vody (3 

odběry ze studny S2, 3 odběry ze studny S3), dále provedla celkem 7 rozborů vody 

upravené (2 odběry vody upravené ze studny S2, 2 odběry vody upravené ze studny 

S3, dále po rekonstrukci 3 odběry vody upravené S2+S3). 

 

Tabulka č. 5: Kvalita surové, upravené vody v letech 2012 [průměr/rok] 

Rok 2012 - rekonstrukce ÚV 

  pH Fe celkové CO2 Agresivní 

    mg/l mg/l 

Voda surová 6,31 0,17 47,38 

Voda upravená 6,75 0,10 25,20 

 

4.3.5 Kvalita surové, upravené vody v letech 2013 
 

 V roce 2013 nebylo zjištěno žádné překročení a všechny vzorky odebrané 

akreditovanou laboratoří byly po celý rok v souladu s platnou legislativou v rozsahu 

chemických, bakteriologických a biologických ukazatelů. V tabulce č. 6 jsou uvedeny 

průměrné roční hodnoty vybraných ukazatelů kvality surové a upravené vody. 

Akreditovaná laboratoř provedla během roku 2013 celkem 6 rozborů surové vody (3 

odběry ze studny S2, 3 odběry ze studny S3), dále provedla celkem 5 rozborů vody 

upravené ze studny S2+S3. 
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Tabulka č. 6: Kvalita surové, upravené vody v letech 2013 [průměr/rok] 

Rok 2013 

  pH Fe celkové CO2 Agresivní 

    mg/l mg/l 

Voda surová 6,36 0,17 47,05 

Voda upravená 7,14 0,10 13,20 

 

4.3.6 Kvalita surové, upravené vody v letech 2014 
 

 V roce 2014 nebylo zjištěno žádné překročení a všechny vzorky odebrané 

akreditovanou laboratoří byly po celý rok v souladu s platnou legislativou v rozsahu 

chemických, bakteriologických a biologických ukazatelů. V tabulce č. 7 jsou uvedeny 

průměrné roční hodnoty vybraných ukazatelů kvality surové a upravené vody. 

Akreditovaná laboratoř provedla během roku 2014 celkem 6 rozborů surové vody (3 

odběry ze studny S2, 3 odběry ze studny S3), dále provedla celkem 5 rozborů vody 

upravené ze studny S2+S3. 

Tabulka č. 7: Kvalita surové, upravené vody v letech 2014 [průměr/rok] 

Rok 2014 

  pH Fe celkové CO2 Agresivní 

    mg/l mg/l 

Voda surová 6,34 0,18 41,02 

Voda upravená 7,09 0,06 10,18 
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4.3.7 Vyhodnocení jednotlivých ukazatelů v letech 2009 - 2014 
 

Graf č. 2: Průměrné roční hodnoty pH surové a upravené vody 

 

 

 

Graf č. 2 znázorňuje průměrné roční hodnoty pH surové a upravené vody v 

letech 2009 - 20014. Z grafu je patrné, že průměrné pH surové vody je nižší, 

pohybující se okolo 6,5, je tedy zjevné, že je to voda mírně kyselá, jejichž agresivita 

se může projevit na železných materiálech. Takto nízké pH je typické pro podzemní 

vody. Dále lze z grafu vyčíst zřetelný nárůst pH upravené vody a to od roku 2012, 

což je dáno rekonstrukcí a modernizací úpravny vody. Výše uvedené výsledky 

potvrzují, že rekonstrukcí došlo k nárůstu celkového pH upravené vody o proti roku 

2009 o 12 %.  
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Graf č. 3: Průměrné roční hodnoty celkového železa surové a upravené vody 

 

 

 

Z grafu č. 3 je zjevný vyšší obsah celkového železa (mezní hodnota 0,2 mg/l), 

jak v surové vodě, tak ve vodě upravené. I když tento obsah není pro zdraví člověka 

škodlivý, jelikož se jedná o přírodní znečištění podzemní vody, způsobuje však 

hygienické a zejména technologické závady. Vyšší hodnoty železa ve zdroji surové 

vody jsou zřejmě způsobeny daným geologickým prostředím. K poklesu obsahu 

celkového železa v upravené vodě došlo v roce 2012, kdy byla ukončena 

rekonstrukce úpravny vody, a došlo k výměně tlakových nerezových filtrů, na kterých 

se vysráží železo. Výše uvedené výsledky potvrzují, že rekonstrukcí došlo ke snížení 

celkového Fe upravené vody o proti roku 2009 o 50 %. 
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Graf č. 4: Průměrné roční hodnoty agresivního CO2 surové a upravené vody 

 

 

 

Uvedené výsledky v grafu č. 3 umožňují srovnání průměrných ročních hodnot 

agresivního CO2 v letech 2009 - 2014. Výsledky jednoznačně poukazují na vyšší 
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ke zdravotnímu poškození odběratele pitné vody. Výše uvedené výsledky potvrzují, 

že rekonstrukcí došlo ke snížení agresivního CO2 upravené vody o proti roku 2009 o 

70 %. 
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5. ZÁVĚR 
 

Problematika dostatku i jakosti pitné vody pro člověka, jakkoli již dnes 

představuje aktuální téma, bude stále nabývat na významu. Hygienické nároky na 

pitnou vodu totiž stoupají, ale kvalita suroviny k její "výrobě" klesá, nejen v České 

republice, ale v celosvětovém měřítku. Kvalitní voda je stále vzácnější a dražší. Voda 

není komerčním produktem jako ostatní výrobky, ale spíše dědictvím, které se musí 

chránit, střežit a nakládat s ním jako takovým. 

Bakalářská práce se zabývá modernizací úpravny vody Rovniny v Hlučíně. 

Porovnává sledované parametry před samotnou realizací projektu a následně po 

rekonstrukci. Tato úpravna vody zabezpečuje dodávku pitné vody z celkové spotřeby 

města Hlučín v celkovém objemu cca 47 %. Podzemní zdroje jsou považovány 

z hlediska kvality upravované vody za stabilnější než zdroje povrchové. Zbylých 53 % 

spotřeby pitné vody města Hlučín je kryto z OOV. U podzemních zdrojů studny S2 a 

S3 nebyly v letech 2009 – 2014 zaznamenány žádné významné odchylky ve 

sledovaných parametrech surové vody. 

Objemy čerpání podzemních vod se u společnosti Vak Hlučín, s.r.o. za 

posledních 25 let nezměnily a pohybují se po celou dobu v intervalu 220 000 -

240 000 m3 ročně. Na počátku 90. let dvacátého století byl poměr mísení 

podzemních a povrchových zdrojů pitné vody 80 % k 20 % ve prospěch povrchových 

zdrojů. Stávající podzemní zdroje vykazovali hraniční ukazatele s ohledem na 

hygienické požadavky pro pitnou vodu a to především ve dvou parametrech. Vysoké 

hodnoty železa a nízké hodnoty pH. Při mísení podzemních povrchových vod 

v poměru cca 1:5 k žádným nežádoucím jevům nedocházelo s ohledem na 

zanedbatelném množství železa a naopak vysokým hodnotám pH v povrchové vodě. 

Problém nastal v okamžiku, kdy došlo k postupnému poklesu vody vyrobené a to 

výhradně na úkor povrchových zdrojů. Poměr mísení povrchových a podzemních 

zdrojů se postupem let snížil až na současných cca 1:1.  

Původní úpravna vody se skládala ze dvou tlakových nádob s filtračním 

mezidnem. Filtrační náplň tvořila vrstva polovypáleného dolomitického vápence, který 

sloužil jako filtrát a současně k úpravě hodnot pH. Úpravna vody v této podobě 

přestala vyhovovat požadavkům provozovatele a tak došlo k celkové rekonstrukci 

úpravny vody. 



Posouzení a přínos modernizace úpravny vody 

2015  46 
 

Vyhodnocení dat za dané období 2009 – 2014 prokázalo, že došlo 

k odstranění agresivního oxidu uhličitého v průměru o 70 % a tím došlo k navýšení 

hodnoty pH o 12 %. Další sledovaný hraniční parametr, a to obsah Fe v surové vodě 

byl redukován pomocí dávkování oxidačního činidla NaCl. a následnou filtrací došlo 

k celkové redukci Fe v upravené vodě průměrně o 50 %. 

Provedená rekonstrukce vyřešila předcházející provozní rizika v jakosti 

upravené vody a související technologické nedostatečnosti. Po třech letech od 

ukončení modernizace může provozovatel úpravny vody, a to společnost Vodovody a 

kanalizace Hlučín, s.r.o., konstatovat naprostou provozní spolehlivost úpravny a 

zejména mimořádnou jakost vyrobené pitné vody. 
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