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Příloha č. 1  Evropská vodní charta[3] 

 

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

2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto zásoby udržovat, 

chránit a podle možností rozhojňovat. 

3. Znečištění vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým 

na vodě. 

4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům na různé způsoby jejího využití, zejména 

musí odpovídat hodnotám lidského zdraví. 

5. Pro vrácení použité vody do zdroje nesmí tato voda zabránit dalšímu použití zdroje 

pro veřejné i soukromé účely. 

6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní rostlinstvo především les. 

7. Vodní zdroje musí být zachovány. 

8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. 

9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků  

a informování veřejnosti. 

10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. 

11. Povinností každého je užívat vodu ekonomicky. 

12. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět rámci přirozených povodí  

a ne v rámci politických a správních hranic. [3] 



Příloha č. 2  Rozdělení vody  

Voda je sloučenina vodíku a kyslíku. Voda spolu se vzduchem a zemskou atmosférou 

zajišťují základní podmínky pro existenci života na Zemi, jak jej známe. Nesmíme 

opomenout, že ne vždy je voda taková jak si ji představujeme, protože má mnoho 

skupenství, a tím pádem i mnoho podob. Voda je za normální teploty a tlaku bezbarvá, čirá 

kapalina, bez zjevného zápachu a ve větší vrstvě má namodralý nádech. 

Vodu můžeme rozdělit: 

o Skupenství 

� pevné – led a sníh; 

� kapalné – voda; 

� plynné – vodní pára. 

o Hydrologie nebo meteorologie 

� povrchová; 

� podpovrchová (půdní vláha podzemní voda);  

� voda ve formě srážek. 

o Vlastností 

� měkká – obsahuje málo minerálních látek; 

� tvrdá – obsahuje více minerálních látek; 

� mořská voda – slaná;  

� užitková – využívána v průmyslu; 

� minerální voda – obsahuje mnoho minerálních látek; 

� napájecí voda – voda využívána pro parní kotle (zbavená 

minerálních solí); 

� pitná voda – je vhodná ke každodennímu použití, je zbavená 

nečistot, obsahuje z velké části vyvážené množství 

minerálních látek tak, aby neškodily zdraví. 

o Mikrobiologie 

� pitnou; 

� odpadní; 

� povrchovou . 

o existuje mnoho dalších dělení vody dle obsahu živin apod. 

 

 



Příloha č. 3  Vyhláška MZe § 15 č. 428/2001 Sb. 

Tato vyhláška o vodovodech a kanalizacích stanovuje v § 15 toto: 

(1) Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhuje na maximální 

hodinovou potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na 

maximální denní potřebu vody. 

(2) Vodovodní potrubí vodovodu se navrhuje podle normových hodnot. 

(3) Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní 

vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit 

jakost vody a provoz vodovodního systému. 

(4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma 

nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit  

na 0,7 MPa. 

(5) Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti 

musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad 

dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa. 

(6) Vodovodní potrubí musí být chráněno proti vnější a vnitřní korozi s ohledem na 

vlastnosti trubního materiálu, jakost dopravované vody a prostředí, ve kterém bude 

potrubí uloženo. 

(7) Vodovodní potrubí do vnitřního průměru 200 mm se navrhuje v podélném sklonu 

nejméně 3, od vnitřního průměru 250 mm do vnitřního průměru 500 mm ve sklonu 

nejméně 1 a potrubí vnitřního průměru 600 mm a větším ve sklonu nejméně 0,5 . 

(8) Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní  

a povrchové vody a musí být odvětrána a přístupná. 

(9) Šachty na vodovodním potrubí musí být provedeny tak, aby armatury v nich 

umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem. 

(10) Vodotěsnost vodovodního potrubí se prokazuje tlakovou zkouškou podle 

normových hodnot. 

(11) Vodotěsnost vodovodních nádrží se prokazuje zkouškou vodotěsnosti podle 

normových hodnot. 

(12) Požadavky na materiály, používané chemikálie a výrobky přicházející do přímého 

styku s pitnou vodou jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. 

(13) Stavba pro úpravu vody se navrhuje podle technických požadavků vycházejících  

z ukazatelů jakosti surové vody a souladu její kategorie s typem úpravy vody podle 



přílohy č. 13. Při navrhování a výstavbě stavby pro úpravu vody se postupuje podle 

technických norem upravujících oblast vodárenství.[12] 



Příloha č. 4  Technologické schéma Úpravny vody Troubky[29] 

 

 



Příloha č. 5  Ukázka rizikových míst[31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praskající zeď         Opadávající omítka 

 

 

 

 



 

 

Inkrusty v potrubí          Kal při čištění potrubí 

 

 

 

 



Příloha č. 6  Mapa VaKu Přerov 

 

 


