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Anotace 

Obsahem diplomové práce je posouzení vlivu změny kvality podzemních vod na 

technologii úpravy vody, ke kterému došlo buď z důvodů technologických, nebo 

klimatických. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické 

části je popsáno chemické složení podzemních vod a možnosti úpravy vody na vodu 

pitnou, technologický popis Úpravny vody Ostrava – Nová Ves a popis pramenišť Nová 

Ves a Dubí. Praktická část je zaměřena na statistické zpracování vybraných ukazatelů 

v surové a upravované vodě.  
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technologických stupňů 

 

 

 

L´annotation 
Le sujet de thèse de diplôme est un jugement d´effet de changement de qualité des eaux 

souterraines sur la technologie de traitement des eaux causé soit pour des raisons 

technologiques soit des raisons climatiques. La thèse de diplôme est divisée en une part 

théorique et une part expérimentale. Dans la part théorique il y est décrit une composition 

chimique des eaux souterraines et possibilités de traitement de l´eaux souterraines eau á 

l´eau potable, une description de la Station de traitement des eaux – Nová Ves et 

description des portée des sources des eaux Nová Ves et Dubí. La part pratique est orientée 

vers une traitement statistique des indicateurs sélectionnées dans l´eau crue et á traiter. 

 

Termes clés: la station de traitement des eaux, des eaux crues, des eaux produites, 

efficacité technologiques différents 
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Úvod 
Voda je jedním z nejvýznamnějších produktů planety Země a vyskytuje se v přírodním 

prostředí jak na jejím povrchu, tak v podzemí, či v její atmosféře a to v různém skupenství 

a v množství typů vod různého charakteru. Voda v přírodě je bezprostředně ovlivňována 

svým prostředím, ze kterého si odnáší specifický charakter a to jak po stránce fyzikálních 

vlastností, tak po stránce chemické a biologické. Úprava vody je tudíž rovněž odvislá od 

charakteru vody a míry jejího přírodního ovlivnění. Voda, která se odebírá z přírodního 

prostředí, a kterou je třeba upravovat na vodu pitnou, či pro jiné účely se obecně nazývá 

vodou surovou. Vodu po jakékoliv úpravě, nazýváme vodou upravenou. Surová voda je 

odebírána buď z povrchu země, nebo z jejího podzemí.  

Voda povrchová se dělí na dvě základní kategorie a to na vodu tekoucí a vodu stojatou. 

Voda tekoucí může být typu bystřinného a říčního. Voda stojatá je pak voda z jezer, 

rybníků, údolních nádrží a moří. 

Voda podzemní je odvislá od podzemního prostředí, ze kterého se odebírá. Máme tak vody 

průlinové, vody puklinové, vody krasové, či ze štěrkopískových zvodní. Voda podzemní 

může být ve svém prostředí o volné hladině nebo hladině napjaté jako voda artézká [1]. 

 

1 Teoretická část 
1.1 Podzemní vody 

Podzemní vodou se rozumí voda přirozeně se vyskytující v horninovém prostředí, pokud 

není vázána kapilárními silami. Jde o vodu v zemských dutinách a zvodněných zemských 

vrstvách. Podle celkového chemického složení se dělí podzemní vody na prosté vody a 

minerální vody. Prostá voda je voda s nízkým obsahem rozpuštěných látek, která nesplňuje 

žádné z kriterií pro minerální vodu [1]. 

1.2 Chemické složení podzemních vod  

Chemické složení podzemních vod je výsledkem vzájemného působení srážkových a 

povrchových vod, podzemní atmosféry a horninového prostředí. Závisí především na 

složení půd a hornin, kterými při svém podzemním oběhu vody protékají. Kromě toho 
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závisí také na složení srážkových a povrchových vod v dané oblasti. Při formování složení 

podzemních vod se uplatňují tyto vlivy: 

Přímé rozpouštění obvykle nestačí k vytvoření větších koncentrací rozpuštěných látek ve 

vodě s výjimkou styku vody se snáze rozpustnými minerály na bázi síranů a chloridů. 

Přímým rozpuštěním se podzemní vody obohacují huminovými látkami obsaženými 

v půdě.  

Chemické působení. K dosažení větší mineralizace je nutná přítomnost oxidu uhličitého 

nebo minerálních kyselin. Málo rozpustné uhličitany Ca, Mg, Fe, Mn se převádějí na 

rozpustné hydrogenuhličitany. Vliv CO2 se uplatňuje při hydrolýze hlinitokřemičitanů. 

Voda se obohacuje především vápníkem, hořčíkem, sodíkem, draslíkem, 

hydrogenuhličitany a křemíkem. Pokud je voda ve styku s pyritem FeS2, může proběhnout 

jeho chemická a biochemická oxidace za vniku velkých koncentrací síranů a železa.  

Oxidace pyritu:  4FeS2 + 15O2 + 2H2O = 4Fe3+ + 8 SO4
2- + 4 H+ 

Na složení zejména mělkých podzemních vod ve svrchních zvodněných vrstvách se mohou 

významně podílet i infiltrující srážkové a povrchové vody. Jde nejenom o běžné 

komponenty přírodních vod, ale také o některé specifické anorganické nebo organické 

škodliviny, jako např. některé toxické kovy a uhlovodíky [2]. 

Z hlediska technologie úpravy vody a výsledné kvality pitné vody jsou významné 

koncentrace těchto ukazatelů:  

pH, tvrdost vody, amonné ionty, chemická spotřeba kyslíku, kovy a rozpuštěné látky 

(uhličitany, sírany).  

1.2.1 pH, KNK4,5 a ZNK8,3 

Hodnota pH se v podzemní vodě pohybuje nejčastěji v rozmezí asi od 5,5 do 7,5. V tomto 

rozmezí pH se uplatňuje vápenato-uhličitanová rovnováha, která v podstatě určuje hodnotu 

pH surové vody. Podzemní vody obsahují vyšší koncentrace volného oxidu uhličitého a 

jeho iontových forem, protože parciální tlak CO2 v půdním vzduchu a v horninovém 

prostředí je vyšší než v atmosféře. Oxid uhličitý je v podzemních vodách původu jednak 

biogenního a jednak hlubinného [2]. Koncentrace oxidu uhličitého agresivního, který by 

způsoboval korozi technologického zařízení a potrubí v rozvodné síti se pohybuje v surové 

vodě od 2,9 do 51,8 mg/l, průměrná hodnota je 23,9 mg/l [3]. 
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Na koncentraci různých uhličitanových forem je závislá technologie úpravy podzemních 

vod. V prvním technologickém stupni ÚV je totiž zařazena aerace, kdy v důsledku 

uvolněného CO2 dochází k alkalizaci aerované vody s nárůstem pH a oxidaci kovů, která je 

dokončena až po zvýšení pH pomocí vápenného mléka. Reakcí s hydroxidem vápenatým 

dochází ke snížení obsahu kovů a volného oxidu uhličitého. Vzniklé sraženiny 

hydratovaných oxidů, hydroxidů kovů a uhličitanů jsou pak odstraňovány v následujících 

separačních stupních (sedimentací a filtrací).  

V průběhu úpravy vody se běžně stanovují hodnoty KNK4,5 a ZNK8,3. Z těchto hodnot lze 

vypočítat koncentraci volného oxidu uhličitého, hydrogenuhličitanů a uhličitanů 

v upravené vodě po jednotlivých technologických stupních. 

Schopnost vody vázat vodíkové nebo hydroxidové ionty lze označit jako neutralizační 

(acidobazickou) kapacitu (NK), která se stanovuje titrací vody kyselinou nebo zásadou. 

Neutralizační kapacitou se rozumí látkové množství silné jednosytné kyseliny nebo silné 

jednosytné zásady v mmol, které spotřebuje 1 litr vody k dosažení určité hodnoty pH. 

Rozeznává se proto kyselinová kapacita (KNK) a zásadová kapacita (ZNK) v mmol/l. 

Hodnota pH, do které se stanovení provádí, se udává jako index u příslušné zkratky. [2] 

1.2.2 Tvrdost vody 

Celková tvrdost vody je tedy specifickým způsobem vyjádřený obsah vápenatých a 

hořečnatých iontů ve vodě. Vápník a hořčík se dostávají do vody rozkladem 

hlinitokřemičitanů vápenatých a hořečnatých, a ve větších koncentracích rozpuštěním 

vápence CaCO3, dolomitu, magnezitu, sádrovce. Z hlediska tvorby nánosů v potrubí je 

podstatně závadnější vápník než hořčík, nánosy jsou tvořeny především uhličitanem 

vápenatým. Hořčík ovlivňuje nepříznivě chuť pitné vody, u vápníku je to naopak. Hořčík 

na rozdíl od vápníku působí agresivně na beton. Celkovou tvrdost vody vyjadřujeme 

jednotkou mmol/l [2]. V požadavcích na jakost pitné vody se udává koncentrace Ca+Mg 

limit od 2 mmol/l do 3,5 mmol/l. Tato doporučená hodnota optimální koncentrace je 

stanovena z hlediska zdravotního, nikoliv technického [3]. 

1.2.3 Chemická spotřeba kyslíku 

Míra znečištění vody organickými látkami (huminové látky, odumřelé řasy,..) se vyjadřuje 

pomocí chemické spotřeby kyslíku ozn. CHSK, definované jako množství kyslíku potřebné 

k oxidaci organických látek obsažených ve vodě za použití silných oxidačních činidel. 
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Jako oxidační činidlo se používá manganistan draselný (KMnO4) nebo dichroman draselný 

(K2Cr2O7). CHSK je možno určovat např. fotometricky, vyjadřuje se v [mg/l] [1]. 

1.2.4 Sírany 

Koncentrace síranů ve vodách se nejčastěji vyjadřují v mg SO4
2- v litru vody. Sírany 

vyskytující se v prostých podzemních vodách nemají hygienický význam. Při velké 

koncentraci ovlivňují chuť vody a spolu s většími koncentracemi hořčíku a sodíku 

způsobují laxativní účinky [2].  

1.2.5 Železo  

Formy výskytu rozpuštěného a nerozpuštěného železa ve vodách závisejí na hodnotě pH, 

oxidačně-redukčním potenciálu a komplexotvorných látkách přítomných ve vodě.  

V bezkyslíkatém (anoxickém) redukčním prostředí podzemních vod se vyskytuje železo 

v oxidačním stupni II. V takovém případě je rozpustnost FeII limitována rozpustností 

Fe(OH)2(s), FeCO3(s) a případně FeS(s) v závislosti na složení vody a okolních 

podmínkách.  

 

Obr. 1 Diagram oblastí převažující existence systému Fe – CO2 – H2O 

Železo přítomné ve vodách způsobuje především technické závady tím, že materiály, se 

kterými přichází do styku (textilie, papír, keramické materiály, potraviny) zbarvuje žlutě až 

hnědě. Z hygienického hlediska ovlivňuje negativně organoleptické vlastnosti vody, a to 

barvu, chuť a zákal. I malé koncentrace FeII ve vodě mohou být příčinou nadměrného 

rozvoje železitých bakterií, jež pak ucpávají potrubí a při jejichž odumírání voda zapáchá 
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[2]. Mezní hodnota železa v pitné vodě 0,2 mg/l. dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. platné od 1. 

5. 2004, v případech, kdy vyšší hodnoty železa ve zdroji surové vody jsou způsobeny 

geologickým prostředím, se hodnoty železa až do 0,5 mg/l považující za vyhovující 

požadavkům této vyhlášky za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění 

organoleptických vlastnosti vody [3].  

1.2.6 Mangan 

Mangan doprovází obvykle železné rudy. Mangan se může vyskytovat ve vodách v 

rozpuštěné a nerozpuštěné formě především v oxidačních stupních II, III a IV. 

V redukčních podmínkách za nepřítomnosti rozpuštěného kyslíku a jiných oxidačních 

činidel je nejstabilnější formou výskytu manganu ve vodě MnII.  

Koncentrace rozpuštěného manganu v anoxických podmínkách je limitována rozpustností 

uhličitanu, hydroxidu nebo sulfidu. Rovnovážná koncentrace rozpuštěného manganu je 

dána rozpustností MnCO3(s). 

 

Obr. 2 Diagram převažující existence systému Mn – CO2 – H2O 

Obecné schéma oxidace MnII kyslíkem rozpuštěným ve vodě: 

Mn2+ —> Mn(OH)2 —> Mn2O3 χH2O —> MnO(OH) —> MnO2 χH2O  

Mangan je nezbytný pro rostliny a živočichy. Významně ovlivňuje organoleptické 

vlastnosti vody, a to více než železo. V koncentraci větší než 0,3 mg/l může již nepříznivě 

ovlivnit chuť vody a nerozpuštěné vyšší oxidační formy manganu mohou hnědě zbarvovat 
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materiály přicházející s takovou vodou do styku. Nadměrný rozvoj manganových bakterií 

může být příčinou zarůstání vodovodního potrubí jejich biomasou, což je další důvod pro 

omezení jeho koncentrace ve vodách dopravovaných potrubím [2]. V požadavcích na 

jakost pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění je uvedena mezní hodnota 

pro mangan 0,5 mg/l. 

1.2.7 Amonné ionty  

Amonné sloučeniny mohou vznikat sekundárně ve větších hloubkách v podzemních 

vodách, a to chemickou redukcí dusičnanů při styku vody s minerály obsahujícími FeII a 

MnII. Amoniakální dusík se vyskytuje ve vodách jako kation NH4
+(kation amonný) a 

v neiontové formě jako NH3
-. Chemickými analytickými metodami se stanoví vždy obě 

formy současně (celkový amoniakální dusík). V podzemních vodách se vyskytuje obvykle 

v nízkých koncentracích [2]. 

1.2.8 Nikl a arsen 

Nikl se vyskytuje v minerálech obvykle společně se sírou a arsenem. Rozpustnost niklu ve 

vodě je limitována převážně uhličitanem NiCO3(s), nebo hydroxidem Ni(OH)2(s). Pro 

člověka není nikl příliš toxický, avšak patří mezi potenciální karcinogeny, nebo možný 

vliv na reprodukční funkci. Naopak pro vodní organismy je velmi toxický, proto je jeho 

koncentrace ve vodárenských tocích limitována přísněji než v pitné vodě [2]. Pro jakost 

pitné vody platí nejvyšší mezní hodnota 20 µg/l [3]. 

Arsen se v přírodě vyskytuje zejména ve formě sulfidů. Je běžnou součástí podzemních 

vod. Arsen se velmi značně sorbuje na hydratovaných oxidech Fe a Al. Je jedovatý a 

dlouhodobé používání vod s malými koncentracemi způsobuje chronická onemocnění, 

poškození kůže a cév, zvýšené riziko různých druhů rakoviny [2]. V pitné vodě je 

limitován nejvyšší mezní hodnotou 10 µg/l [3]. 

1.3 Proces úpravy vody 

Technologický proces úpravy vody je odstraňování nežádoucích látek z upravované vody 

fyzikálními, chemickými nebo biologickými metodami a dávkování látek potřebných 

z hlediska zdravotního nebo technického. 

Základní principy úpravy vody: 
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1.3.1 Úprava fyzikální: 

hrubé či jemné odlučování nečistot, cezení, mechanické provzdušnění (aerace), prostá 

sedimentace, prostá flotace, mechanická filtrace, adsorpce 

1.3.2 Úprava chemická: 

koagulace po dávkování chemikálií, flokulace po nadávkování chemikálií, flotace 

nadávkované vody, čiření nadávkované vody, sedimentace nadávkované vody, koagulační 

filtrace nadávkované vody, filtrace nadávkované vody, chemické odželezování a 

odmanganovaní vody, chemické odkyselení vody, chemické zušlechťování vody, 

dezinfekce vody, iontová výměna 

1.3.3 Úprava biologická a mikrobiologická: 

likvidace producentů konzumenty (děje se v přírodním prostředí mimo úpravnu vody), 

likvidace organického či anorganického znečištění působením mikroorganismů 

živočišného či rostlinného původu. Aerobní mikroorganismy a řasy odstraňují vedle 

organického znečištění i nežádoucí mikroby a koliformní zárodky, proces je nazýván 

mineralizací organického znečištění [1]. 

1.4 Typy úpraven vody 

Kvalita surové vody a účel, pro který je voda upravována přímo ovlivňují složitost úpravy 

vody a volbu metod, či způsobu úpravy. V zásadě existují čtyři typy úpraven vody dle 

kriteria rozsahu úpravy:  

1.4.1 Jednoduchá úprava vody bez separačního stupně 

Používá se u minimálně znečištěných vod bez potřeby separace produktů znečištění. Patří 

tady mechanické provzdušnění (aerace) vody. Jedná se o odstranění volného oxidu 

uhličitého, sirovodíku, či bahenního plynu, metanu. Často se nazývají odkyselovací 

stanice. 

1.4.2 Úprava vody s jednostupňovou separací 

Separace je výsledné odstranění nežádoucích látek z upravované vody. Jedná se o přírodní 

látky, které surová voda v přírodním stavu obsahuje nebo látky vniklé do surové vody 

vlivem umělého znečištění. Třetím druhem látek obsažených v upravované vodě, jsou 

látky, které byly do vody nadávkovány jako prostředky úpravy (koagulanty, flokulanty, 

pomocné koagulanty, zatěžkávadla, látky pro úpravu pH). Tyto látky je třeba v rámci 

úpravy z vody odstranit. Odstranění takových látek se nazývá separace. 
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V případě úpravy pitné vody je tímto stupněm vždy filtrace. U takové úpravy je třeba 

většinou provést určitý druh předpravy a dopravy vody. 

U podzemní vody je většinou jako součást předúpravy instalována mechanická aerace 

vody pro oxidaci dvojmocného železa a manganu do separovatelné podoby. Součástí 

předúpravy podzemní vody může být i dávkování chemikálií pro oxidaci dvojmocného 

železa a manganu s následnou flokulací. Jako předúprava může být aplikována rovněž 

dávka alkalizačního činidla za účelem zvýšení pH upravované vody pro lepší separaci 

manganu v 1. separačním stupni. Jako doúprava podzemní vody může být použito 

zušlechtění vody a v každém případě desinfekce vody před její akumulaci a distribuci do 

spotřebiště. 

U povrchové vody bude součástí předúpravy koagulace a flokulace. Následně bude 

probíhat koagulační filtrace ve stupni separace. Jako doúprava může být provedena 

alkalizace vody za účelem úpravy pH výsledné upravené vody a rovněž v každém případě 

desinfekce vody před její akumulací a distribucí do spotřebiště. 

 

 
Obr. 3 Blokové schéma úpravny vody s jednostupňovou separací 

1.4.3 Úprava vody s dvoustupňovou separací 

V případě vyšších koncentrací suspendovaných, koloidních a rozpuštěných ve vodě a při 

potřebě vyšší dávky koagulátu je nutno tyto látky z upravované vody odstraňovat na dvou 

separačních stupních. Druhým separačním stupněm je u pitných vod vždy filtrace. 

Kritériem pro rozhodování o počtu separačních stupňů je: 

-u vody podzemní součet množství železa a manganu obsažených v surové vodě. Úprava 

jednostupňová je koncentrace Fe a Mn <5 mg/l. 
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-u vody povrchové množství nadávkovaného koagulátu je u jednostupňové úpravy <20-25 

mg/l. 

Doúprava vody je rovněž stejná jako u jednostupňové úpravy vody.  

 
Obr. 4 Blokové schéma úpravny vody s dvoustupňovou separací 

 

1.4.4 Úprava vody s vícestupňovou separací, případně s dopravou vody bez použití 
stupně separace 

V případě značné znečištěných vod nebo při mimořádném požadavku na kvalitu upravené 

vody je možno se rozhodnout pro úpravu s více separačními stupni nebo pro úpravu vody 

na dvou stupních s následnou doúpravou vody nahrazující třetí stupeň separace [1]. 

 

1.5 Vodní zdroje využívané společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. 

Na území města Ostravy společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vyrábí pitnou 

vodu na těchto vodních zdrojích: 

Úpravna vody Ostrava – Nová Ves: Podzemní voda k úpravě dodávána ze dvou 

pramenišť Dubí a Nová Ves. Úprava vody na této úpravně je vícestupňová z důvodu 

zvýšeného obsahu železa, manganu a amonných iontů v surové vodě. Do vody se dávkuje 

vápenné mléko pro úpravu pH, floktulant pro zvýšení účinnosti filtrace a plynný chlor pro 

hygienické zabezpečení upravené vody. Úpravna zásobuje hlavně centrální část Ostravy, 

Mariánské Hory, Přívoz, spodní tlakové pásmo Slezské Ostravy, Hrušov, dolní část 

Heřmanic, Muglinov a část Ostravy - Poruby. 
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Obr. 5 Úpravna vody Ostrava - Nová Ves 

Úpravna vody Dubí: Byla 31. 5. 2006 odstavena z provozu, prameniště Dubí zůstává 

nadále v provozu. Způsob úpravy byl shodný s úpravou vody na úpravně v Ostravě - Nové 

Vsi. Tento zdroj zásoboval část Poruby (nízké tlakové pásmo). 

Vodní zdroj Ještěrka: Zásobuje městské části Ostravy Radvanice a část horních Bartovic 

První část zdroje Ještěrka I pochází z 30. let a druhá část, tzv. Ještěrka II z 50. let minulého 

století. Provzdušněním se z jímané vody odstraňuje agresivní oxid uhličitý. Vyráběná voda 

je hygienicky zabezpečována na části vodního zdroje Ještěrka I dávkováním chlornanu 

sodného, na části vodního zdroje Ještěrka II plynným chlorem. Po rekonstrukci zdroje 

Ještěrka II v roce 2011 obě části čerpají upravenou pitnou vodu do vodovodní sítě 

samostatně. 

Vodní zdroj Důlňák – Vratimov: Je složen ze 4 samostatných částí: Les, Zimnice, 

Rakovec a Stará Datyně, které jsou umístěny za hranicí města Ostravy, nedaleko 

Vratimova. Historie vodního zdroje sahá až do konce devatenáctého století (1896), kdy 

bylo zahájeno budování rozsáhlého gravitačního systému pro zásobování tehdejší Slezské 

Ostravy. Vodní zdroj byl částečně v roce 2009 rekonstruován a v současnosti zásobuje část 

Bartovic, Kunčiček a Kunčic. Po provzdušnění na aerační věži je voda hygienicky 

zabezpečována dávkováním plynného chloru. 
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Obr. 6 Vodní zdroj Důlňák – Vratimov 

Vodní zdroj Stará Bělá - Palesek: Historie vodního zdroje spadá až do 19 století. 

„Jubilejní vodárna císaře Františka Josefa“, byla slavnostně uvedena do provozu osobně 

císařem Františkem Josefem dne 4. 10. 1900. Zdroj zásobuje společně s vodním zdrojem 

Pešatek část Proskovic, Starou Bělou, část Hrabůvky a Vítkovice. Voda se upravuje pouze 

provzdušněním na aerační věži a dále je hygienicky zabezpečována dávkováním plynného 

chloru. 

 
Obr. 7 Vodní zdroj Stará Bělá - Palesek 
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Vodní zdroj Stará Bělá - Pešatek: Společně s vodním zdrojem Palesek zásobuje část 

Proskovic, Starou Bělou, část Hrabůvky a Vítkovice. Podzemní  voda je po hygienickém 

zabezpečení chlornanem sodným čerpána ze studny přímo do vodovodní sítě. 

Vodní zdroj II. vodovod – Ostrava – Zábřeh: Vodní zdroj byl postupně budován v 

letech 1930-35 a je tvořen  3 jímacími řady (s celkovým počtem 36 studní) a 3 čerpacími 

stanicemi umístěnými v Zábřehu v areálu Bělského lesa. Jímaná voda je 

zbavována agresivního oxidu uhličitého na aeračních věžích a před čerpáním do vodovodní 

sítě hygienicky zabezpečována dávkováním plynného chloru. Zdroj zásobuje Zábřeh, 

Vítkovice a část Hrabůvky [4]. 

1.6 Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy 

Nadmořská výška území    200 – 335 m n.m 

Roční teplota ovzduší    průměr 8,0°C, max. 34,9 °C, min. – 23,2 °C 

Roční srážkový úhrn     769 mm 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 57,1 dnů/rok 

Průměrná spotřeba pitné vody   107 l/ osoba/ den 

[4]  

1.7 Popis Prameniště Nová Ves a Dubí  

Prameniště Nová Ves a prameniště Dubí se nachází na katastrálním území Zábřeh nad 

Odrou, Svinov a Nová Ves u Ostravy. Zájmové území vybudovaných podzemních zdrojů 

vody je situováno jihozápadně vzhledem k centru Ostravy a tvoří dvě samostatná 

prameniště: Nová Ves a Dubí. Územím protéká řeka Odra, která je hlavním recipientem 

oblasti. Obě prameniště jsou v dlouhodobém provozu.  

Hydrogeologickým průzkumem je prokázáno, že mezi oběma jímacími územími existuje 

hydraulická spojitost, takže režim odběrů v jímacím území vyvolává jejich vzájemné 

ovlivňování a výše jednotlivých odběrů ovlivňuje polohu hydrologické rozvodnice.  

K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně a 2. stupně (vnitřní 

a vnější), schválené vodoprávním úřadem.  

Surová voda pro pitné účely se čerpá z obou pramenišť výtlačnými řady na Úpravnu vody 

Ostrava - Nová Ves. 
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Jímaná voda z hydraulické bariéry prameniště Nová Ves se čerpá do kanalizace pro 

veřejnou potřebu na ulici Plzeňská, do Červeného potoka na ulici 28. října. 

Prameniště Nová Ves a Dubí slouží k jímání surové podzemní vody za účelem výroby 

pitné vody a v době odstávek úpravny vody se z prameniště Nová Ves čerpá voda za 

účelem snižování hladiny podzemní vody.  

Provozování zdrojové oblasti je pod trvalým dohledem smluvní hydrogeologické firmy, 

která navrhuje optimalizaci jímání vod z jednotlivých zdrojů tak, aby bylo možno jímat 

z této zdrojové oblasti maximální množství surové vody, povolené příslušným 

vodoprávním výměrem a tuto vodu upravit na vodu pitnou s optimální kvalitou. [5] 

Voda je čerpána ponornými čerpadly z prameniště v Nové Vsi ze studní č. I, IV, V, VII, 

VIII, XII, XIII, XIV, XV a z prameniště na Dubí ze studní a vrtů D1, D2, D3, HP5, HP7, 

HV15 na úpravnu vody. V případě potřeby je možno vodu z okrajových studen prameniště 

Nová Ves I, VII, IX a X čerpat ponornými čerpadly z prameniště v Nové Vsi bez dalších 

úprav do kanalizace a posléze do Červeného potoka. Tímto způsobem je prameniště 

chráněno před kontaminací z okolí. [5] 

1.7.1 Ochranná pásma vodních zdrojů  

K ochraně vydatnosti a kvality zdrojů podzemních vod se stanovují ochranná pásma dle 

zákona č.254/2001 Sb. o vodách. Hospodaření a provoz v OPVZ se řídí ustanoveními pro 

ochranná opatření v jednotlivých pásmech tak, jak byla stanovena vodoprávním 

rozhodnutím.  
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Obr. 8 Mapa ochranných pásem vodních zdrojů 
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1.7.2 Provoz a údržba  

Pro zachování vydatnosti jednotlivých studní nebo vrtů (dále jen studní) musí být 

prováděna regenerace studní minimálně 1x za 7 let. Cílem je vyčistit vystrojení vrtu nebo 

studny a ověřit jeho technický stav [5]. Dále je nutná výměna čerpadel v jednotlivých 

studních v případě jejich snížení výkonu z důvodu nárůstu inkrustů, případně z důvodu 

mechanického opotřebení.  

1.7.3 Jakost vod 

Provozní sledování kvality vody v zázemí pramenišť a kvality v jednotlivých studnách se 

provádí na základě vzorkovacích plánů, zpracovaných dle požadavků hydrogeologa, který 

na základě smluvního vztahu provádí hydrogeologický monitoring jímacích území Nová 

Ves a Dubí. Odběr vzorků surové vody a upravené (vyrobené) pitné vody se provádí podle 

platného vzorkovacího plánu, zpracovaného v souladu na základě platných legislativních 

předpisů.  

Jakost upravené vody (toxicita) je také monitorována pomocí ryb (chov sivena 

amerického), které jsou umístěny v akváriu v prostoru filtračních stanic ÚV [5]. 

 

Obr. 9 Kontrola kvality vody rybami 
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1.8 Úpravna vody Ostrava – Nová Ves 

Úpravna vody v Nové Vsi je největší vodárnou na území města Ostravy. Dodávka pitné 

vody z této úpravny (200 l/s) činí v současnosti 24 % potřeby ve městě. Podíl vody 

vyrobené v této úpravně činí cca 73 % vody vyrobené z podzemních zdrojů na území 

města. Vodárna Nová Ves představuje pro město určitou provozní bezpečnost, i z hlediska 

zajištění vody pro účely civilní obrany. Také proto je tento zdroj v Nové Vsi pro Ostravu i 

do budoucna nenahraditelný [6]. 

1.8.1 Základní údaje 

Současná funkce úpravny spočívá v úpravě vody z pramenišť Nová Ves a Dubí tak, aby 

její výsledná kvalita odpovídala vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody, v platném znění. 

Úpravna vody má v současné době v provozu tyto technologické celky: 

 prameniště v Nové Vsi a na Dubí;  

 aeraci (provzdušnění surové vody a vytěsnění oxidu uhličitého a sirovodíku);  

 koagulaci (rychlomísení a alkalizaci vápenným mlékem včetně přípravy vápenného 

mléka);  

 sedimentaci a akumulaci předčištěné vody;  

 čerpání předčištěné vody na filtraci;  

  filtraci a akumulaci upravené vody včetně přípravy chlorové vody; 

 čerpání vyrobené pitné vody do vodovodní sítě do dvou směrů: směr VDJ Muglinov 

a směr VDJ Záhumenice; 

 kalové hospodářství.  

Jednotlivé technologické celky úpravny vody jsou děleny na 2 samostatné poloviny 

(linky), z nichž každá má výkon max. 110 l/s. 

Na úpravně vody surová voda nejdříve protéká vodními skoky (tzv. aerace). Zde dochází k  

provzdušnění a okysličení surové vody a tím k vytěsnění oxidu uhličitého (CO2) a 

sirovodíku (H2S). Postupně ve vodě dochází rovněž k oxidaci železnatých iontů na 

železité. Pak voda gravitačně natéká do rychlomísičů, kde je přidáváno vápenné mléko za 

účelem zvýšení pH pro odželeznění a odmanganování (vysrážení hydroxidů manganu a 

železa).  
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Voda je pak dále přiváděna do kruhových sedimentačních nádrží, kde probíhá vločkování 

a usazování převážně hydroxidů manganu a železa. Ze sedimentačních nádrží voda odtéká 

do komor předčištěné vody. Přes tyto komory je tato předčištěná voda přečerpávána 

čerpadly, která jsou umístěna v budově strojovny, na tlakové filtry, kde probíhá zbytkové 

odstraňování sloučenin železa, manganu, amonných iontů a dusitanů. Ve strojovně na 

výtlaku čerpadel předčištěné vody je pro zvýšení účinnosti filtrace zaústěno dávkování 

flokulantu. 

Ze dvou filtračních stanic voda odtéká do vodojemu, kde je přiváděna z budovy úpravny 

chlorová voda pro hygienické zabezpečení vyrobené pitné vody a při dopadu vody na 

vodní hladinu v komorách vodojemu dochází k obohacení pitné vody kyslíkem. 

Vyrobenou pitnou vodu je možno z úpravny čerpat dvěma směry. Pomocí čerpadel, která 

jsou umístěna ve strojovně, je voda čerpána přes šoupákový uzel u vrátnice objektu ÚV do 

vodovodní sítě ke spotřebitelům směr centrum a dále do Muglinova. V době, kdy je tzv. 

„starý vodojem Muglinov“ naplněn, je možné čerpat vyrobenou pitnou vodu dvěma 

samostatnými čerpadly o výkonu 40 (celkem 80 l/s), umístěnými v suterénu strojovny, do 

vodojemu Záhumenice [7]. 

 

 
      Obr. 10 Čerpadla Záhumenice         Obr. 11 Strojovna čerpadla směr Muglinov 
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1.8.2 Technický popis procesu úpravy vody 

Aerace - funkce vodních skoků 

Technologicky se jedná o odkyselovací a okysličovací proces surové vody. Vlastní vodní 

skok slouží k provzdušnění vody protékající potrubím, přičemž l litr vody se nasytí až 0,75 

litry vzduchu. Po smísení vzduchu s vodou dojde k vytěsnění plynných složek (vylučování 

CO2 a H2S) v reakčních nádržích za vodními skoky, odkud jsou pomocí ventilátorů 

odváděny do venkovního ovzduší. 

 
Obr. 12 Vodní skoky 

Provzdušněná odkyselená surová voda z každé reakční nádrže je vedena samostatným 

potrubím do dvou samostatných rychlomísičů, umístěných v budově úpravny vody. V této 

vodě dochází k oxidaci dvojmocného železa na trojmocné oxidací vzdušným kyslíkem. 

Rychlomísení 

Provzdušněná voda je přiváděna z aeračních nádob nerezovým potrubím DN 400, 

tangenciálně zaústěném u dna každého z rychlomísičů. Zde je rovněž zaústěn výtok hadice, 

přivádějící vápenné mléko. Stoupáním vody k odtoku z rychlomísiče je zajištěno rychlé 

promísení a takto zalkalizovaná voda je odváděna potrubími DN 350 do středového válce 

sedimentačních nádrží č. 1 a 2.  

Rychlomísiče jsou zakryté a z prostoru mezi poklopy a hladinou vody jsou ventilátorem 

odsávány uvolněné plyny (oxid uhličitý, sirovodík, radon atd.). 
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Obr. 13 Rychlomísiče 

V rychlomísičích je instalováno měření pH, na jehož základě je upravována dávka 

vápenného mléka, které je připravováno z vápenného hydrátu. Přenos měření pH je 

zobrazen v denní místnosti strojníka úpravny a na provozním počítači ve velínu strojovny. 

Hodnota pH, při které dochází k optimálnímu průběhu procesu koagulace, flokulace a 

následně sedimentace, je závislá na složení surové vody a účinnosti aerace, proto se pH 

v rychlomísičích může pohybovat v rozmezí hodnot 8,3–9,5.   

Sedimentace 

Voda je z rychlomísičů přiváděna tangenciálně do středu železobetonových válců 

umístěných uprostřed sedimentačních nádrží ve výšce 1,5 m nade dnem. Dochází k reakci 

hydrouhličitanů, solí železa a manganu s vápenným mlékem. Voda stoupá vzhůru a v horní 

části betonových válců vytéká obdélníkovými otvory do prostoru ocelových mezikruží, 

které mají tvar zvonu a nedosahují až ke dnu nádrže. Zde je voda tlačena ke dnu, dochází 

k agregaci vloček, které sedimentují, a čistá voda stoupá do vlastních sedimentačních 

prostorů. V horních částech sedimentačních nádrží jsou zabudovány odváděcí žlaby, které 

jsou svedeny vždy do jednoho sběrného žlabu. Odtud voda odtéká potrubími DN 350 do 

dvou nádrží na předčištěnou vodu. Dno sedimentační nádrže se svažuje směrem ke středu 

nádrže. 

V případě zásadních změn v kvalitě surové vody (např. snížení obsahu železa po 

povodňových stavech), může docházet ke snížení účinnosti sedimentačních nádrži 

následně k zvýšenému zatížení filtrů. 
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Obr. 14 Sedimentační nádrž 

Kal, který sedimentuje na dně sedimentačních nádrží během provozu, je shrabován 

shrabováky směrem ke středu nádrže. Sedimentovaný kal a je odpouštěn kalovými 

potrubími do sací jímky kalů, ze které je čerpán kalovými čerpadly umístěnými v suterénu 

budovy úpravny do veřejné kanalizace na ulici U Koupaliště směrem na ÚČOV.  

Akumulace předčištěné vody 

Akumulační nádrže předčištěné vody jsou umístěny v suterénu úpravny vody. Slouží jako 

akumulační nádrže a zároveň jako sací jímky čerpadel předčištěné vody, které čerpají 

předčištěnou vodu na tlakové pískové filtry. 

Čerpání předčištěné vody do filtračních stanic 

Čerpání vody z nádrží na předčištěnou vodu zajišťují čerpadla předčištěné vody M5, M6 

(tzv. dolní čerpadla), která jsou umístěna v suterénu budovy strojovny. Do potrubí 

předčištěné vody z komor je na výtlaku čerpadel předčištěné vody ve strojovně zaústěno 

dávkování flokulantu. Na vločkách flokulantu adsorbují jemné částice (hlavně uhličitan 

vápenatý a vločky obsahující vysrážené železité ionty), u kterých by hrozilo nebezpečí, že 

projdou pískovým filtrem.  

Filtrační stanice 

Uzavřené tlakové filtry jsou umístěny ve dvou budovách v blízkosti vrátnice. V každé 

z nich je 10 uzavřených tlakových pískových filtrů, ve kterých dochází zachycení kalových 

vloček, které nebyly separovány v sedimentačních nádržích, odstranění manganu pomocí 

kontaktní oxidace a nitrifikací jsou odstraněny amonné ionty.  
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Obr. 15 Tlakové filtry 

Desinfekce pitné vody 

Desinfekce upravené vody se provádí plynným chlorem. Chlorování je zajištěno 

podtlakovým chlorátorem. Chlorová voda, která vzniká po nadávkování chloru do vody, je 

vedena PE potrubím, které je zaústěno těsně před vodojemem do potrubí vody přicházející 

z filtračních stanic. 

Vodojem 

Vodojem o objemu 650 m3 je situován mezi strojovnou a filtrační stanicí I. Je proveden 

jako dvoukomorový. Slouží jednak jako stálá zásoba vody pro cca 45 minutový provoz při 

čerpání cca 200 l/s (nutná doba pro kontakt chloru s vodou) a současně jako sací jímka pro 

provoz čerpadel pitné vody. 

Separace kalů a čerpání odpadní vody  

Kalové hospodářství ÚV se skládá z těchto zařízení: 

a) lapač písku pro kalové vody z praní filtrů;  

b) sací jímka kalů;  

c) čerpací stanice čerpadel na kaly sestávající ze dvou tandemů kalových čerpadel; 

d) výtlačný řád z čerpací stanice kalů do kanalizace na ulici U koupaliště; 

e) plocha pro odvodnění kalů z lapače písku [7] 
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Obr. 16 Technologické schéma Úpravny vody Ostrava – Nová Ves
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1.9 Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce bylo na základě statistického zpracování výsledků laboratorních 

rozborů vzorků odebíraných pro monitorování pramenišť a sledování procesu úpravy vody, 

prokázat vliv vybraných změn kvality surové vody na účinnost procesu úpravy vody na 

Úpravně Vody Ostrava – Nová Ves. 

 

2 Praktická část 
V praktické části je zpracován popis specifického složení podzemních vod na prameništích 

Nová Ves a Dubí a vyhodnocení změn v kvalitě těchto vod u vybraných ukazatelů v letech 

2006–2012. Dále je zde popsán dopad těchto změn na účinnost jednotlivých 

technologických stupňů pro odstraňování kovů.  

Kvalita surové vody jímané z obou pramenišť, která je upravovaná na ÚV se může měnit 

z důvodu klimatických změn (např. povodně) nebo technologických např. v závislosti na 

počtu studní, které jsou v provozu. 

Pro vyhodnocení změn kvality surové vody bylo období 2006-2012 vybráno záměrně. 

V tomto období došlo k zásadní změně v jímání podzemní vody a to v srpnu 2006, kdy 

byla připojena do systému jímání surové vody studna D1 po odstavení Úpravny vody Dubí 

z provozu v květnu 2006. K další významné změně v kvalitě jímaných podzemních vod 

došlo v květnu roku 2010, kdy po intenzivních srážkách došlo k promyvu koryta řeky 

Odry.  

Statistické zpracování dat bylo provedeno pouze s využitím statistických nástrojů 

programu Labsys, Excel a Statgraphic ver. 5. V současnosti není úpravna vod vybavena 

speciálním software, který by vyhodnocení provozních dat včetně hmotnostních bilancí 

automaticky prováděl. 

 

2.1 Specifické chemické složení podzemních vod z pramenišť Nová Ves 

a Dubí 

V následujících kapitolách jsou popsány změny v chemických ukazatelích, které mají 

zásadní vliv na technologii úpravy vody a kvalitu vyrobené pitné vody (dále jen vyrobená 

voda). Fyzikální ukazatele např. teplota podzemní vody v tomto případě významně 
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neovlivňuje proces úpravy, protože denní změny teploty na povrchu se projevují jen do 

hloubky asi 0,5 m až 1 m. To se týká především změn teploty mělkých podzemních vod. 

V tomto případě teplota podzemních vod v hloubce 20 m až 59 m, což je hloubka studní na 

prameništích, je již poměrně stálá, kolísá mezi 10-12 °C. 

Dominujícími kationty v těchto podzemních vodách jsou vápník, hořčík a amonné ionty. 

Z kovů jsou významné železo, mangan, arsen a nikl. Z aniontů v těchto podzemních 

vodách jsou především zastoupeny sírany a chloridy. 

2.1.1 pH, KNK4,5 a ZNK8,3 

Kolísání pH surové vody z pramenišť Nová Ves a Dubí od 5,8 do 7,4 zobrazuje obr. č.17: 

 

 

Obr. 17 pH surová voda 2006-2012 

Sledování ZNK8,3 je důležité v technologii úpravy surové vody z hlediska dávkování 

chemikálií. Např. vysoké koncentrace ZNK8,3 v aerované vodě znamenají, že aerace 

probíhá s nízkou účinností, a proto je nutná pro úplné odstranění forem oxidu uhličitého 

vyšší dávka vápenného mléka. Vápenné mléko připravené v rámci vápenného hospodářství 

se v rychlomísičích smíchavá s provzdušněnou surovou vodou Vápenné mléko sice 

urychluje oxidaci kovů a umožňuje separaci vzniklých sraženin, ale zvyšuje koncentraci 
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vápníku ve vyrobené vodě, a tím zvyšuje už tak vysokou tvrdost jímané vody. Tím dochází 

k nárůstu koncentrace vápníku a současně i ke zvýšení tvrdosti pitné vody. 

Z níže uvedeného obr. č. 18 je zřejmé, že KNK4,5 i ZNK8,3 se v surové vodě mění. 

 

Obr. 18 KNK4,5 a ZNK8,3 v surové vodě 2006-2012 

2.1.2 Sulfan 

V průběhu aerace je ze surové vody také kyslíkem vytěsňován sulfan, který by nepříznivě 

ovlivňoval organoleptické vlastnosti vyrobené vody. V surové vodě se vyskytuje 

v maximální koncentraci 0,3 mg/l v průměru kolem 0,04 mg/l. 

2.1.3 Amonné ionty  

V případě prameniště Nová Ves jsou podzemní vody kontaminovány amonnými ionty, 

které do podzemních vod pronikají z oblastí směrem od areálu bývalých dusíkáren nyní 

BorsodChem MCHZ, a.s. a bývalé Koksovny Jan Šverma.  

Amonné ionty jsou na ÚV odstraňovány pomocí nitrifikačních bakterií uchycených na 

filtrační náplni tlakových filtrů. Pro pitnou vodu platí mezní hodnota 0,50 mg/l a jak je 
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z obr. č. 19 vidět, tato technologie odstraňuje amonné ionty hluboko pod limit a 

koncentrace amonných iontů ve vyrobené vodě se pohybuje pod mezí stanovitelnosti pro 

danou metodu. 

 

Obr. 19 Koncentrace amonných iontů v surové a vyrobené vodě 2006-2012 

 

2.1.4 Sírany 

Pro výrobu pitné vody na ÚV je podzemní voda z prameniště Dubí s nízkými obsahy 

těchto iontů využívána k ředění podzemní vody z prameniště Nová Ves, která naopak 

vykazuje vyšší obsahy síranů. Technologie úpravy vody neumožňuje jiné snížení 

koncentrace síranů než jejich naředění správně zvoleným systémem provozovaných studní. 

Pro pitnou vodu platí mezní hodnota 250 mg/l. Vývoj koncentrace síranů v podzemní vodě 

z jednotlivých pramenišť a po jejich smísení před nátokem surové vody (SV) na aeraci je 

znázorněn v následujícím obr. č. 20. 
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Obr. 20 Vývoj koncentrace síranů amonných iontů v surové a vyrobené vodě 2006-2012 

 

2.1.5 Železo a mangan 

Obsah kovů v přiváděné surové vodě na úpravnu vody je kolísavý a ve sledovaném období 

se pohyboval v těchto rozmezích: 

Tab. 1 Statistika koncentrace železa a manganu v surové vodě 

Název parametru Jednotka Průměr Minimum Maximum 

Železo celkové mg/l 15 3,48 78,5 

Mangan celkový mg/l 0,918 0,481 7,02 

Železo 

Nejvyšší obsahy železa má standardně podzemní voda ve studnách prameniště Dubí D2 

a HP7. Po povodni v květnu 2010 koncentrace železa postupně narůstala až k hodnotám 

těsně přes 20 mg/l (obvyklé hodnoty se pohybují mezi 20 až téměř 30 mg/l). Ovšem 
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v druhém pololetí roku 2011 hodnoty koncentrace železa v těchto studnách opět klesají 

k 15 mg/l. Vývoj na jednotlivých studních se odráží ve směsném vzorku na úpravnu [9]. 

Vývoj koncentrace železa v jímané podzemní vodě na jednotlivých prameništích a v surové 

vodě je znázorněn v obr. č. 21. 

 

Obr. 21 Vývoj koncentrace železa na jednotlivých prameništích 2006-2012 

 

Vzdušný kyslík rozpuštěný v aerované vodě po průchodu vodními skoky oxiduje 

bikarbonátové formy dvojmocného železa, reakce probíhá podle rovnice: 

2 Fe(HCO3)2 + 1/2 O2 + H2O = 2 Fe(OH)3 + 4 CO2 

V případě technologie úpravy vody na ÚV železo funguje jako přírodní koagulant a jeho 

koncentrace v surové vodě se za běžných podmínek mění podle studní, které jsou 

v provozu [7]. 
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Mangan  

Stejně jako v případě železa, došlo v roce 2010 ke snížení koncentrace manganu v surové 

vodě viz obr. č. 22.  

 

Obr. 22 Vývoj koncentrace manganu na jednotlivých prameništích 2006-2012 

2.1.6 Nikl a arsen 

Prvky nikl a arsen v surové vodě se začaly s vyšší četností sledovat od roku 2008. 

Koncentrace niklu kolísá v závislosti na zapnutí studní. Vyšší obsah těchto kovů se 

vyskytuje ve studnách na prameništi Dubí. Jednoznačný zdroj, ze kterého tyto kovy pronikají 

do podzemních vod na obou prameništích, nebyl ani po intenzivních vzorkovacích 

kampaních v roce 2010-2011 v dané oblasti hydrogeology jednoznačně identifikován.  

Z dlouhodobého pohledu koncentrace niklu a arsenu v podzemní vodě čerpané na ÚV od 

roku 2006 klesají. Vývoj koncentrace niklu je zpracován viz obr. č. 23. 
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Obr. 23 Koncentrace niklu v surové a vyrobené vodě 2006-2012 

Z obr. č. 23 je patrné, že koncentrace niklu v surové vodě kolísá. Velké výkyvy jsou 

způsobeny náhlými změnami koncentrace niklu v některých studních a změnou v zapojení 

studní do provozu. Tyto změny však nemají zásadní vliv na odstraňování niklu současnou 

technologií úpravy vody. 

Vývoj koncentrace arsenu je zpracován v následujícím obr. č. 24. 
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Obr. 24 Koncentrace arsenu v surové a vyrobené vodě 2006-2012 

2.1.7 Vápník a hořčík 

V roce 2010 došlo ke snížení koncentrace vápníku hořčíku v surové vodě, viz obr. č. 25.  

 

Obr. 25 Koncentrace Ca, Mg a tvrdosti v surové vodě 2006-2012 
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2.2 Odstavení Úpravny vody Dubí z provozu v květnu 2006 

Na základě dřívějších technicko – ekonomických rozborů a po souhlasu vedení společnosti 

byla trvale odstavena ÚV Dubí z provozu ke dni 31. 5. 2006. Tento krok byl plně 

v souladu s plánem minimalizace výrobních nákladů na vodních zdrojích. Prvním cílem 

tohoto kroku bylo převedení kvalitní surové vody ze studny D1, která doposud čerpala na 

úpravnu vody Dubí, směrem k úpravě na úpravnu vody Nová Ves. Tím bylo zároveň 

vyřešeno na delší období mísení surových vod z pramenišť Nová Ves a Dubí tak, aby 

směsná voda splňovala limity dané legislativou, co se týče obsahu síranů a amonných 

iontů. Druhým cílem bylo naplnění kapacity úpravny Nová Ves kvalitní směsnou surovou 

vodou. Třetím cílem bylo dosažení maximalizace výkonu úpravny Nová Ves vzhledem 

k jejím technologickým možnostem, a to tak, aby byla zajištěna distribuce vyrobené vody 

nejen do centra Ostravy a do Starého muglinovského vodojemu, ale i opačným směrem – 

tj. do vodojemu. Záhumenice a do Poruby. Těmito kroky byla zajištěna výroba skoro 

stejného množství pitné vody na jedné úpravně vody oproti původním dvěma, dále byly 

výrazně uspořeny provozní náklady (mzdy, energie, opravy atp.) [8]. 

Připojení studny D1 se významně projevilo hlavně změnou koncentrace amonných iontů, 

síranů a železa. 

Vývoj koncentrace amonných iontů v surové a vyrobené vodě za sledované období 2006 -

2012 je znázorněn obr. č. 19 kap 2.1.3 amonné ionty. Z grafu je zřejmé, že právě přepojení 

studny D1 v červenci 2006, přineslo zásadní snížení koncentrace amonných iontů v surové 

vodě, protože studny na prameništi Dubí mají nižší obsah amonných iontů než studny na 

prameništi Nová Ves.  

Z obr. č. 20 kap 2.1.4. sírany, je opět patrné, že připojení studny D1 po odstavení Úpravny 

vody Dubí mělo pozitivní vliv na výslednou koncentraci síranů v surové vodě, došlo 

k jejich naředění z limitní koncentrace 250 mg/l na 170 mg/l.  

Koncentrace železa v surové vodě před připojením studny D1 stoupaly až na 20 mg/l. Po 

připojení studny D1, bylo tedy úkolem technologa na základě bilančních výpočtů stanovit 

správné zapojení studní, aby koagulace a následná flokulace probíhala s maximální 

účinností. Jak je vidět z obr. č. 21 kap. 2.1.5, koncentrace železa v surové vodě se 

stabilizovala po připojení studny D1 až v průběhu roku 2008. 
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Pro názornost jsou uvedeny příklady výpočtu hmotnostních bilancí v tabulkách 2 a 3 pro 

základní ukazatele, které slouží jako pomůcka pro technologa, aby dovedl předem 

odhadnout výslednou kvalitu surové vody v souvislosti s požadovaným plánovaným 

výkonem úpravny vod. 

Přehled výsledků bilančních výpočtů pro významné ukazatele vzhledem ke sledovaným 

změnám je uveden v příloze č. 1. Z tabulek lze vysledovat, jak výslednou kvalitu surové 

vody ovlivňuje nejen povolená vydatnost studní, ale i rozdílné složení v jednotlivých 

studních. V praxi je k tomu nutné vzít v úvahu i poruchy na ponorných čerpadlech, které 

v daný okamžik způsobují, že technolog, nemůže danou studnu do systému zapnout. 

Vyhodnocením naměřených dat bylo prokázáno, že připojení studny D1 mělo vliv na 

kvalitu surové vody a výkon ÚV se zvýšil ze 160 l/s na současných 200 l/s. Podmínky 

procesu úpravy vody nebylo nutné měnit, ale požadovaná stabilní kvalita vody se dosáhla 

pomocí správně zvolené kombinace studní. Kvalita vyrobené vody se zlepšila, protože 

došlo k poklesu koncentrace síranů z 250 mg/l na 170 mg/l. 



Bc. Kateřina Weissová: Posouzení vlivu změny kvality surové vody na proces úpravy vody na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves 

2012/2013   34 
 

Tab. 2 Příklad hmotnostní bilance studní a směsné surové vody  

Datum výpočtu bilance 19.10.2011 NH4+ As  Ni Fe  SO4  Mn  KNK4,5 ZNK8,3 CO2 agres. Ca+Mg 

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 

Zvolený 
průtok 

(l/s) mg/l mg ug/l ug ug/l ug mg/l mg 飜g/l mg mg/l mg mmol/l mmol mmol/l mmol mg/l mg mmol/l mmol 
Nová Ves XII 27 27 1,60 43 5,4 146 37,8 1021 5,44 147 186 5022 0,319 9 2,88 78 1,46 39 42,5 1148 2,84 77 
Nová Ves XIII 35 28 5,23 146 1,1 31 40,5 1134 6,05 169 211 5908 0,704 20 2,5 70 1,66 46 43,2 1210 3,05 85 
Nová Ves XIV 18 22 2,65 58 9,4 207 14,6 321 11,7 257 152 3344 0,89 20 2,69 59 1,74 38 8,6 189 2,41 53 
Nová Ves V 24 15 0,56 8 8,4 126 35,9 539 8,09 121 97 1455 0,798 12 1,9 29 1,42 21 35,8 537 1,61 24 
Nová Ves VIII 39 10 1,33 13 0,4 4 50,4 504 0,58 6 340 3400 0,716 7 2,81 28 1,21 12 9,8 98 2,22 22 
Dubí D1 40 29 0,58 17 0,3 9 1,4 41 7,4 213 122 3538 0,877 25 2,58 75 1,3 38 21,2 615 2,16 63 
Dubí D2 30 28 0,87 24 6,3 176 23,0 644 19,1 535 106 2968 1,19 33 2,04 57 1,43 40 9,16 256 1,61 45 
Dubí D3 10 0 0,29 0 39,8 0 21,6 0 2,40 0 55,3 0 0,307 0 1,78 0 0,42 0 17,8 0 1,34 0 
Dubí HP7 18 16 0,68 11 6,3 101 3,7 59 10,60 170 87,9 1406 0,918 15 2,14 34 0,7 11 8,3 133 1,62 26 
Dubí HP5 19 0 0,32 0 42,6 0 5,1 0 2,70 0 58,6 0 0,237 0 1,95 0 0,31 0 16 0 1,42 0 

Dubí HV15 32 28 0,48 14 14,8 414 2,7 76 6,40 179 69,2 1938 0,491 14 2,12 59 0,68 19 13 364 1,55 43 

Směsný vzorek 203 1,651 335 6,0 1223 21,4 4338 8,9 1798 143 28979 0,8 154 2,4 489 1,3 266 22,4 4549 2,2 438 

Tab. 3 Příklad výsledků hmotnostní bilance při různém zapojení studní 

Datum 
Studny v 
provozu 

Průtok 
(l/s) 

NH4+ As  Ni Fe  SO4  Mn  KNK4,5 ZNK8,3 CO2 agres. Ca+Mg 

mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
mmol

/l mmol 
mmol

/l mmol mg/l mg 
mmol

/l mmol 

12.7. 
2011 

D1, 
D2,D3,HP5, 
HV15, V, 
XIII, XIV 191 0,961 184 8,2 1574 24,0 4576 8,7 1661 124,6 23802 0,8 144 2,3 445 1,2 235 23,3 4449 2,1 394 

19.10. 
2011 

VIII, V, 
XII, XIII, 
XIV 103 2,641 272 5,1 522 34,4 3541 6,9 712 186,7 19231 0,7 68 2,6 265 1,5 159 31,1 3198 2,6 263 
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2.3 Intenzivní dešťové srážky v květnu 2010 

Po květnové povodni v roce 2010 došlo v širším okolí pramenišť Nová Ves a Dubí ke 

vzestupu hladin podzemní vody (v prameništi Nová Ves o 2-3 m, v prameništi Dubí o 7 až 

8 m). Příčinou neobvyklého vzestupu hladin bylo s velkou pravděpodobností snížení 

kolmatace koryta řeky Odry při jeho promyvu povodňovou vlnou, kterým se zvýšil 

laterální příron vody z řeky.  

 

Obr. 26 Jez Odra - pod prameništěm Dubí 

 

Obr. 27 Prameniště Dubí, studna D1 
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V zájmovém území je v daném období sledován chod hladin podzemních vod se zřetelem 

na vývoj po povodni v květnu 2010, kdy došlo ke vzestupu hladin v celém širším okolí 

obou pramenišť. Za běžného provozu je v roce 2012 dokumentovaný pokles hladin 

v oblasti suglaciálního koryta do 0,8 m (na Nové Vsi i na Dubí). Odstávkou srpnu 2012 se 

hladiny podzemní vody v subglaciálním korytě v okolí prameniště Nová Ves stále 

nacházely o 30 až 60 cm, v okolí prameniště Dubí o 2 m výše než před povodní v květnu 

2010 [9]. 

U níže uvedeného obr. č. 28 byly použity hodnoty surové vody u ukazatelů: pH, KNK4,5, 

ZNK8,3, CO2, rozpuštěný kyslík, CHSK – Mn, vápník, hořčík, amonné ionty, fosforečnany, 

chloridy, sírany mangan, železo v časovém rozmezí 2006–2012 zpracovány metodou 

analýzy hlavních komponent. Na ose PC1 jsou v minusových hodnotách vzorky odebrané 

před povodní v květnu 2010 a v kladných po tomto datu. 

 

Obr č. 28 Graf hlavních komponent surové vody za období 2006 - 2012 

Bezprostředně po povodni v květnu 2010 dochází k zásadnímu poklesu koncentrací železa 

a s ním i manganu, i když pokles obsahu manganu nebyl tak výrazný jako v případě železa 

jak je vidět z obr. č. 21 a 22, kapitola 2.1.5.  
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Do konce roku 2012 nebyl patrný žádný výraznější nárůst koncentrací ani v případě železa 

ani u manganu. Koncentrace obou kovů pozvolna narůstají, ale v žádném případě nelze 

hovořit o tom, že by jejich koncentrace dosáhly úrovně před povodní v květnu 2010.  

Snížení koncentrace železa v surové vodě v roce 2010 mělo negativní vliv na účinnost 

sedimentace (viz kap. 2.4), protože se tím vlastně změnila koncentrace koagulantu a 

technologie na ÚV nebyla uzpůsobena na dávkování jiného koagulantu ve formě např. 

chloridu železitého nebo síranu hlinitého.  

Klimatické změny v květnu 2010 ovlivnily chod ÚV také pozitivně. V tomto období došlo 

ke snížení koncentrace amonných iontů v jednotlivých studních. Ve směsné surové vodě 

pak došlo ke snížení z 2,2 mg/l na 1,1 mg/l. Tato změna umožnila zvýšit objem čerpaných 

vod z některých studní např. ze studny č. XIV ze 4 l/s (cNH4+ = 12,9 mg/l) na 20 l/s (cNH4+ = 

1,65 mg/l). 

V závislosti na změnách v kvalitě podzemních vod v roce 2010, pak došlo i ke snížení 

koncentrace síranů ve vodách jímaných na prameništi Nová Ves do té míry, že je možné 

provozovat toto prameniště samostatně i v době celkových odstávek prameniště Dubí viz 

obr. č. 20. 

 

2.4 Vyhodnocení změny kvality podzemních vod na technologii úpravy 

vody 

Vliv změny kvality podzemní vody na úpravu technologie ÚV je nejlépe vidět z porovnání 

účinnosti jednotlivých technologických stupňů na odstraňování železa, manganu, niklu 

arsenu a změně obsahu vápníku v pitné vodě. 

Změna pH v podzemní vodě ukazuje, že došlo k narušení základních hydrochemických 

rovnovah, které se pak projevily na kvalitě surové vody. 
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Obr č. 29 Porovnání pH v surové vodě 2006 - 2012 

Jak již bylo v předchozí kapitole popsáno, změna koncentrace železa v surové vodě 

v květnu 2010 měla významný vliv na proces koagulace, flokulace a tím i na účinnost 

sedimentace. 

Železo je po oxidaci v průběhu úpravy vody na ÚV odstraňováno vysrážením a 

sedimentací a následně odstraněno zachycením na filtrační náplni. Přehled účinnosti 

sedimentace a celé technologie úpravy vody je uveden v následující tabulce: 

Tab. 4 Účinnost odstraňování železa na jednotlivých separačních stupních 

Období 

Železo (mg/l) 
Účinnost 

sedimentace 
(%) 

Účinnost 
filtrace (%) 

Účinnost 
ÚV (%) Surová 

voda 
Voda po 

sedimentaci 
Voda po 
filtraci 

1/2006-5/2010 16,4 1,64 0,16 90,0 90,2 99,02 
5/2010-8/2010 9,46 1,98 0,245 79,1 87,6 97,41 
9/2010-12/2011 9,25 1,19 0,12 87,1 89,9 98,70 
1/2012-12/2012 8,38 1,07 0,09 87,2 91,6 98,93 
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Z tabulky 4 je vidět, že po klimatických změnách došlo ke zhoršení kvality vody po 

sedimentaci, což se projevilo i na kvalitě vody filtrované vody, protože filtry byly 

neúměrně zatěžovány. 

Pro zvýšení účinnosti sedimentace bylo červenci až srpnu 2010 neúspěšně odzkoušeno 

dávkování organického flokulantu [10]. K optimální koagulaci a následné flokulaci začalo 

docházet až po zvýšení pH v rychlomísičích z 8,7 nad hodnotu 9,2–9,4.  

Tato změna pH se projevila zvýšením pH ve vyrobené vodě z průměrné hodnoty 7,88 na 

8,13 viz obr. č. 29. Toto zvýšení pH ve vyrobené vodě nemá vliv na její kvalitu, protože 

dle vyhlášky [3], je povolena mezní hodnota pH v pitné vodě 6,5–9,5 viz obr. č. 29. 

Z hlediska vlivu na technologická zařízení a potrubí není vyrobená voda agresivní, ale má 

mírné inkrustující účinky.  

Z dat uvedených v tabulce 4 lze konstatovat, že vyjadřování účinnosti separačních stupňů 

procenty může být zavádějící. Např.: i když je účinnost sedimentace v roce 2012 o 3 % 

nižší než v roce 2006, tak filtry jsou méně zatěžovány, protože ze sedimentačních nádrží na 

ně přitéká méně železitého kalu. Snížení koncentrace celkového železa o 0,6 mg/l 

představuje v cca 10 kg sušiny železitého kalu, kterým nejsou filtry zatěžovány, což se 

pozitivně projevuje na kvalitě vyrobené vody. Ke zvýšení účinnosti filtrace také přispělo 

zvýšení četnosti praní filtrů. 

Mangan je v průběhu úpravy vody na ÚV odstraňován po oxidaci a vysrážení sedimentací 

cca z 60 % a zbývajících 40 % je odstraněno zachycením na filtrační náplni a kontaktní 

oxidací na oxid manganičitý. Proces odstraňování manganu byl v celém sledovaném 

období stabilní a dlouhodobě se jeho koncentrace ve vyrobené vodě pohybuje pod mezí 

stanovitelnosti. Průměrná účinnost odstranění manganu technologií úpravy vody na ÚV 

byla ve sledovaném období 99,0 %. 

Tab. 5 Účinnost odstraňování manganu na jednotlivých separačních stupních 

Období 

Mangan (mg/l) 
Účinnost 

sedimentace 
(%) 

Účinnost 
filtrace (%) 

Účinnost 
ÚV (%) Surová 

voda 
Po sedimentaci Po filtraci 

1/2006-5/2010 1,035 0,487 0,007 52,9 98,6 99,32 
5/2010-8/2010 0,739 0,435 0,008 41,1 98,2 98,92 
9/2010-12/2011 0,701 0,254 0,008 63,8 96,9 98,86 
1/2012-12/2012 0,671 0,217 0,008 67,7 96,3 98,81 
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V případě niklu i arsenu došlo po roce 2010 ke změnám jejich koncentrace v surové vodě. 

Po květnu 2010 došlo k nárůstu koncentrace arsenu v surové vodě, v technologii se to 

projevilo zvýšením na 5 µg/l, ale nebyl překročen limit 10 µg/l v pitné vodě. Stabilizací 

dávkování vápna se dosáhlo toho, že se snižovala koncentrace arsenu ve vyrobené vodě až 

pod mez stanovitelnosti dané laboratorní metody. Na rozdíl od arsenu v případě niklu není 

možné sledovat jednoznačný trend ve vývoji jeho koncentrace v surové vodě. 

Jak je zřejmé z následujících tabulek 6 a 7, oba tyto kovy jsou s vysokou účinností během 

úpravy vody separovány a koncentrace ve vyrobené vodě se pohybuje hluboko pod 

stanovený limit. 

Tab. 6 Statistika koncentrace niklu v surové a vyrobené vodě 

Období 
Nikl (µg/l)  

Účinnost ÚV (%) 
Surová voda  Vyrobená voda  

1/2006-5/2010 24,1 1,76 92,70 
5/2010-8/2010 21,6 1,7 92,13 
9/2010-12/2011 23,9 1,8 92,47 
1/2012-12/2012 22 1,9 91,36 

 

Tab. 7 Statistika koncentrace arsenu v surové a vyrobené vodě 

Období 
Arsen µg/l  

Účinnost ÚV (%) 
Surová voda  Vyrobená voda  

1/2006-5/2010 7,3 0,71 90,27 
5/2010-8/2010 10 0,9 91,00 

9/2010-12/2011 13 1,2 90,77 
1/2012-12/2012 6,9 0,5 92,75 

Jak již bylo dříve popsáno, ke zvýšení účinnosti separačních stupňů přispělo zvýšení pH 

v rychlomísičích. Je zajímavé, že toto zvýšení pH sebou nepřineslo i potřebu zvýšení 

dávky vápenného hydrátu, který se používá pro přípravu vápenného mléka. Přehled 

spotřeby vápenného hydrátu na přípravu vápenného mléka je uveden v následující 

tabulce 8: 

Tab. 8 Spotřeba vápenného hydrátu a koncentrace vápníku 

Sledované období Dávka vápenného 
hydrátu (kg/m3) 

Průměrný nárůst 
vápníku (mg/l) 

Průměrný nárůst 
vápníku (%) 

Průměrná 
tvrdost 

(mmo/l) 
1/2006–7/2006 0,08 24,7 34,0 2,77 
8/2006-5/2010 0,104 28,7 39,3 2,53 
5/2010–9/2010 0,065 14,6 23,8 2,04 

9/2010–12/2012 0,093 14,2 22,8 2,13 
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Z uvedených dat vyplývá, že se nejen nezvýšila spotřeba vápenného hydrátu, ale navíc 

došlo ke snížení koncentrace vápníku, které se projevilo snížením celkové tvrdosti ve 

vyrobené vodě. Lépe je to zřejmé z následujících obr. č. 30 a 31. Z vývoje koncentrace 

vápníku v surové i vyrobené vodě se dá vysledovat i vliv připojení studny D1 z prameniště 

Dubí, který se projevil zvýšenou spotřebou vápenného hydrátu. 

Ke stabilizaci procesu koagulace přispěla i změna dodavatele vápenného hydrátu, které tak 

nezanáší potrubí vápenného mléka a dávkovací čerpadla a tím je dávka vápenného mléka 

více stabilní. Také kontinuální měření pH v rychlomísičích, které je v provozu od roku 

2011 mělo vliv na vývoj koncentrace vápníku ve vyrobené vodě. 

 

 

Obr č. 30 Změna koncentrace vápníku v surové a vyrobené vodě 2006-2012 
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Obr č. 31 Koncentrace vápníku v surové a vyrobené vodě 2006-2012 
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3 Závěr 
V rámci diplomové práce bylo provedeno statistické posouzení vlivu vybraných událostí 

na kvalitu surové vody upravované na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves. Tato úpravna 

vody vyrábí pitnou vodu z podzemních zdrojů, které jsou považovány z hlediska kvality 

upravované vody za stabilnější než povrchové zdroje. Ve sledovaném období v letech 2006 

– 2012 došlo ke dvěma významným změnám, které ovlivnily kvalitu směsné surové vody 

jímané z pramenišť Nová Ves a Dubí. 

První významnou sledovanou změnou bylo odstavení Úpravny vody Dubí z provozu 

v květnu 2006. Tím zároveň došlo i k odstavení studny D1 o vydatnosti 40 l/s, která byla 

jediným zdrojem surové vody pro Úpravnu vody Dubí. Po stavebních úpravách na 

výtlačném potrubí v srpnu 2006 byla tato studna připojena do systému jímání surové vody 

pro Úpravnu vody Ostrava – Nová Ves. To umožnilo zvýšit kapacitu úpravny ze 160 l/s na 

současných 200 l/s. Vyhodnocením dostupných dat bylo zjištěno, že podmínky procesu 

technologie úpravy vody nebylo zásadně nutné měnit, protože požadovaná stabilní kvalita 

vody například z hlediska optimální koncentrace celkového železa byla dosažena pomocí 

správně zvolené kombinace studní. Vyhodnocení dat za dané období prokázalo 2006-

2008), že také kvalita vyrobené vody se zlepšila, protože došlo k poklesu koncentrace 

síranů v surové vodě jímané z obou pramenišť z 250 mg/l na 170 mg/l. 

K další významné změně v kvalitě jímaných podzemních vod došlo v květnu roku 2010, 

kdy po intenzivních srážkách došlo k promyvu koryta řeky Odry. Tato změna již měla 

zásadní vliv na kvalitu upravované vody. Negativní efekt vyvolalo snížení koncentrace 

celkového železa v surové vodě ze 17 mg/l na 9 mg/l. Během několika týdnů došlo ke 

snížení účinnosti koagulace i flokulace a k přetěžování filtračního stupně, protože v rámci 

technologie na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves není instalováno dávkování koagulantu. 

Ke koagulaci je využíváno pouze přírodní železo obsažené v surové vodě. Musel být 

proveden zásah do technologie úpravy vody zvýšením pH aerované vody před sedimentací 

z 8,5 na hodnotu 9,3 a zároveň byla zvýšena četnost praní filtrů, čímž došlo ke zvýšení 

spotřeby prací vody. Na základě statistického zpracování a vyhodnocení dat v letech 2010–

2012 lze sledovat postupnou stabilizaci procesu úpravy vody i z hlediska koncentrace 

vápníku. Vzhledem k hydrochemickým změnám, které proběhly v podzemních vodách 

v oblasti prameniště Nová Ves a Dubí v květnu 2010, zvýšení pH aerované vody pomocí 

vápenného mléka nezpůsobilo zvýšení spotřeby vápenného hydrátu, ale naopak došlo ke 
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snížení koncentrace vápníku ve vyrobené pitné vodě. Jako pozitivní efekt lze také 

vyhodnotit snížení síranů v surové vodě na prameništi Nová Ves z limitní koncentrace 250 

mg/l na průměrnou koncentraci 166 mg/l. Tato změna umožnila samostatné provozování 

prameniště Nová Ves v případě nutnosti odstavení prameniště Dubí. 

Statistickým vyhodnocením laboratorních dat za dané období 2006-2012 bylo prokázáno, 

že změny plánované (odstavení ÚV Dubí) i změny neplánované v podobě klimatických 

změn mají dopad na řízení procesu úpravy vody. Bohužel v současné době není Úpravna 

vody Ostrava - Nová Ves vybavena softwarem, který by průběžně vyhodnocoval 

laboratorní výsledky a data z řídicího systému úpravny vody tak, aby se daly významné 

změny v kvalitě surové vody předvídat a v předstihu připravit změny v řízení technologie 

úpravy vody. Zpracování a instalace tohoto programu by bylo určitě přínosem pro 

stabilizaci procesu úpravy vody. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: 

Příklad hmotnostní bilance studní a směsné surové vody 2006–2012 

 

Vysvětlivky: 
 žluté pole označuje studnu v provozu 

Datum 23.1.2006 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 
Vydatnost 
studny (l/s) 

Zvolený 
průtok 

(l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 24 12,5 300 1,0 24 52,5 1260 151 3624 
Nová Ves č. VIII 39 9 1,1 10 0,9 8 109 981 305 2745 
Nová Ves č. XII 27 24 16,1 386 1,0 23 105 2520 357 8568 

Nová Ves č. XIII 35 37 11,3 418 1,3 47 100 3700 352 13024 

Nová Ves č. XIV 18 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 0   0   0   0   0 
Dubí D2 30 30 35,6 1068 1,8 55 59,5 1785 162 4860 
Dubí D3 10 12 11,2 134 0,6 7 49,5 594 95,1 1141 
Dubí HP7 18 0   0   0   0   0 
Dubí HP5 19 10 14,6 146 1,1 11 67,5 675 152 1520 

Dubí HV15 32 17 21,6 367 1,2 20 69 1173 162 2754 

Směsná surová voda (bilance) 163 17,4 2830 1,2 196 77,8 12688 235 38236 

Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   19,6   1,2   71,5   255   

Datum 24.7.2006 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 29,5 10,8 319 0,8 25 48,5 1431 107 3157 
Nová Ves č. VIII 39 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XII 27 24,8 10,9 270 0,6 14 88,5 2195 262 6498 

Nová Ves č. XIII 35 34,7 9,8 340 1,0 34 88,5 3071 294 10202 

Nová Ves č. XIV 18 3,4 31,0 105 1,9 6 94 320 330 1122 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 0   0   0   0   0 
Dubí D2 30 23,8 32,5 774 1,5 37 58,5 1392 127 3023 
Dubí D3 10 13,4 8,1 109 0,5 7 47 630 99,8 1337 
Dubí HP7 18 14,9 15,9 237 0,9 14 41 611 75,5 1125 
Dubí HP5 19 5,6 6,3 35 0,5 3 44,5 249 74,6 418 

Dubí HV15 32 29,7 15,4 457 0,8 25 57,5 1708 110 3267 
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Směsná surová voda 179,8 14,7 2646 0,9 165 64,5 11606 168 30148 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   18,7   0,9   66,0   163   

 

Datum 11.9.2006 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 31,4 11,0 345 0,8 26 47 1476 107 3360 
Nová Ves č. VIII 39 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XII 27 0   0   0   0   0 

Nová Ves č. XIII 35 36,2 9,3 337 0,9 33 80 2896 259 9376 

Nová Ves č. XIV 18 10,6 30,0 318 1,7 18 87 922 308 3265 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 28,4 12,8 364 1,0 29 83 2357 145 4118 
Dubí D2 30 25,5 34,2 872 1,5 38 53 1352 137 3494 
Dubí D3 10 13,2 10,4 137 0,6 7 47 620 119 1571 
Dubí HP7 18 14 17,7 248 1,0 13 45 630 88,4 1238 
Dubí HP5 19 4,4 7,6 33 0,6 3 48 211 96,1 423 

Dubí HV15 32 28,9 16,9 488 0,9 25 54 1561 129 3728 

Směsná surová voda 192,6 16,3 3143 1,0 192 62,4 12025 159 30571 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   18,1   1,0   63,5   153   

Datum 16.1.2007 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 29,4 10,7 315 0,8 23 45,9 1349 102 2999 
Nová Ves č. VIII 39 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XII 27 0   0   0   0   0 

Nová Ves č. XIII 35 31,5 7,9 248 0,8 26 75,3 2372 250 7875 

Nová Ves č. XIV 18 10,8 22,1 239 1,3 14 68,1 735 248 2678 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 41,7 10,8 450 0,9 39 68 2836 141 5880 
Dubí D2 30 24,4 35,9 876 1,8 43 59,5 1452 170 4148 
Dubí D3 10 10,5 9,7 102 0,6 6 49,6 521 120 1260 
Dubí HP7 18 15 21,1 317 1,2 17 48,4 726 102 1530 
Dubí HP5 19 5,5 13,0 72 0,8 5 55,2 304 146 803 

Dubí HV15 32 22,8 17,5 399 0,9 19 57,6 1313 141 3215 

Směsná surová voda 191,6 15,7 3017 1,0 192 60,6 11608 159 30388 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   18,2   1,0   66,1   165   
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Datum 24.7.2007 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 22,3 11,9 265 0,8 19 47,7 1064 114 2542 
Nová Ves č. VIII 39 9,1 0,3 3 0,2 2 75 683 177 1611 
Nová Ves č. XII 27 0   0   0   0   0 

Nová Ves č. XIII 35 30,7 9,1 279 0,9 29 84,5 2594 284 8719 

Nová Ves č. XIV 18 12,6 26,2 330 1,4 18 74,5 939 289 3641 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 43,6 10,6 462 0,9 40 63,5 2769 124 5406 
Dubí D2 30 20,4 36,8 751 1,8 38 60 1224 155 3162 
Dubí D3 10 8,4 9,8 82 0,5 4 42,4 356 97,9 822 
Dubí HP7 18 15,2 24,3 369 1,4 21 60,4 918 133 2022 

Dubí HP5 19 10,7 9,9 106 0,7 8 52,5 562 111 1188 

Dubí HV15 32 21,3 17,1 364 0,9 19 60,5 1289 141 3003 

Směsná surová voda 194,3 15,5 3012 1,0 198 63,8 12396 165 32116 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   15,9   1,0   62,5   170   

Datum 13.7.2009 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 17 12,9 219 0,9 15 65,9 1120 126 2142 
Nová Ves č. VIII 39 7 0,3 2 0,6 4 96,5 676 221 1547 
Nová Ves č. XII 27 0   0   0   0   0 

Nová Ves č. XIII 35 34 11,5 391 1,0 35 99,6 3386 316 10744 

Nová Ves č. XIV 18 16 22,6 362 1,3 21 89,7 1435 270 4320 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 48 7,5 358 0,7 36 71,2 3418 99,5 4776 
Dubí D2 30 29 29,3 850 1,4 42 72,1 2091 134 3886 
Dubí D3 10 9 7,2 65 0,5 4 45 405 71,1 640 
Dubí HP7 18 21 22,2 466 1,3 26 71,5 1502 124 2604 
Dubí HP5 19 12 7,9 94 0,6 7 75,6 907 147 1764 

Dubí HV15 32 0   0   0   0   0 

Směsná surová voda 193 14,5 2807 1,0 191 77,4 14940 168 32423 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   15,5   0,8   77,8   169   
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Datum 15.2.2010 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 24 10,8 259 0,8 20 62,4 1498 128 3072 
Nová Ves č. VIII 39 6 0,3 2 0,6 4 90,2 541 186 1116 
Nová Ves č. XII 27 0   0   0   0   0 

Nová Ves č. XIII 35 34 10,7 364 0,9 31 105 3570 321 10914 

Nová Ves č. XIV 18 19 21,0 399 1,3 25 103 1957 304 5776 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 38 6,8 259 0,7 27 69,9 2656 93,6 3557 
Dubí D2 30 31 21,6 670 1,3 40 69,2 2145 132 4092 
Dubí D3 10 12 8,3 100 0,5 6 57,5 690 91,6 1099 
Dubí HP7 18 21 20,8 437 1,2 26 65,4 1373 122 2562 
Dubí HP5 19 7 12,6 88 0,0 0 69,2 484 112 784 

Dubí HV15 32 0   0   0   0   0 

Směsná surová voda 192 13,4 2577 0,9 178 77,7 14915 172 32972 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   16,9   1,0   81,9   188   

Datum 19.4.2010 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 23 10,0 230 0,8 19 65,8 1513 125 2875 
Nová Ves č. VIII 39 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XII 27 0   0   0   0   0 

Nová Ves č. XIII 35 33 12,4 409 1,0 32 104 3432 307 10131 

Nová Ves č. XIV 18 19 21,1 401 1,4 27 101 1919 305 5795 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 40 6,7 267 0,7 29 69,4 2776 96 3840 
Dubí D2 30 29 24,7 716 1,3 39 61,1 1772 134 3886 
Dubí D3 10 0   0   0   0   0 
Dubí HP7 18 22 19,5 429 1,2 26 64,1 1410 122 2684 
Dubí HP5 19 5 6,9 34 0,6 3 64,3 322 122 610 

Dubí HV15 32 18 15,6 281 0,7 13 75,9 1366 139 2502 

Směsná surová voda 189 14,6 2767 1,0 187 76,8 14510 171 32323 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   15,4   1,0   79,5   171   
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Datum 14.6.2010 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 26 10,4 270 0,8 22 56 1456 123 3198 
Nová Ves č. VIII 39 5 0,2 1 0,4 2 75,9 380 161 805 
Nová Ves č. XII 27 0   0   0   0   0 

Nová Ves č. XIII 35 33 9,1 301 0,8 26 81,3 2683 233 7689 

Nová Ves č. XIV 18 17 16,9 287 1,2 21 72,3 1229 227 3859 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 34 7,8 266 0,8 28 67,9 2309 98,3 3342 
Dubí D2 30 34 13,1 445 0,8 27 33,6 1142 61,7 2098 
Dubí D3 10 0   0   0   0   0 
Dubí HP7 18 0   0   0   0   0 
Dubí HP5 19 0   0   0   0   0 

Dubí HV15 32 21 5,1 107 0,4 8 37,7 792 54,8 1151 

Směsná surová voda 170 9,9 1678 0,8 133 58,8 9990 130 22142 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   9,9   0,9   55,9   126   

Datum 19.7.2010 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 25 9,5 238 0,9 21 62,1 1553 124 3100 
Nová Ves č. VIII 39 4 0,2 1 0,3 1 84,8 339 163 652 
Nová Ves č. XII 27 0   0   0   0   0 

Nová Ves č. XIII 35 32 7,1 226 0,7 23 84,7 2710 212 6784 

Nová Ves č. XIV 18 17 13,8 235 1,0 18 76,3 1297 191 3247 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 36 7,5 269 0,8 30 73,7 2653 120 4320 
Dubí D2 30 34 15,0 510 0,9 29 39,9 1357 83,3 2832 
Dubí D3 10 0   0   0   0   0 
Dubí HP7 18 0   0   0   0   0 
Dubí HP5 19 0   0   0   0   0 

Dubí HV15 32 21 5,8 122 0,4 8 41,3 867 61,2 1285 

Směsná surová voda 169 9,5 1600 0,8 131 63,8 10776 131 22220 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   10,1   0,8   63,1   125   
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Datum 10.1.2011 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 24,9 8,2 205 0,8 20 49,5 1233 114 2839 
Nová Ves č. VIII 39 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XII 27 26,1 3,4 88 0,2 4 87,8 2292 199 5194 

Nová Ves č. XIII 35 23,4 4,3 101 0,6 14 74,3 1739 148 3463 

Nová Ves č. XIV 18 17,6 10,6 187 0,8 14 56,4 993 116 2042 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 38,7 9,8 379 1,0 38 78,8 3050 150 5805 
Dubí D2 30 32,2 15,8 509 1,0 33 49 1578 115 3703 
Dubí D3 10 14,8 9,7 143 1,0 15 89 1317 158 2338 
Dubí HP7 18 0   0   0   0   0 
Dubí HP5 19 16,3 2,2 36 0,2 4 41,5 676 53,9 879 

Dubí HV15 32 10,3 5,2 54 0,4 4 37 381 54 556 

Směsná surová voda 204 8,3 1701 0,7 146 64,9 13258 131 26818 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   8,7   0,7   62,6   124   

Datum 18.7.2011 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 27 9,3 250 0,7 20 48,9 1320 98,4 2657 
Nová Ves č. VIII 39 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XII 27 21 3,1 66 0,2 3 88,2 1852 183 3843 

Nová Ves č. XIII 35 30 0,3 10 0,6 19 101 3030 187 5610 

Nová Ves č. XIV 18 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 38 9,9 375 0,8 32 65,9 2504 112 4256 
Dubí D2 30 31 19,6 608 1,1 33 54,2 1680 115 3565 
Dubí D3 10 13 1,9 24 0,2 3 36,9 480 57,7 750 
Dubí HP7 18 0   0   0   0   0 
Dubí HP5 19 13 2,7 35 0,2 3 44,1 573 58,6 762 

Dubí HV15 32 32 7,4 236 0,4 13 46,9 1501 75,6 2419 

Směsná surová voda 205 7,8 1603 0,6 126 63,1 12941 116 23862 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   9,9   0,6   61,4   120   
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Datum 9.1.2012 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. VIII 39 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XII 27 30,3 4,5 137 0,2 8 66,7 2021 172 5212 

Nová Ves č. XIII 35 31,8 5,3 169 0,7 22 69,3 2204 180 5724 

Nová Ves č. XIV 18 20,6 9,5 196 0,8 16 45,5 937 104 2142 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 39 8,5 330 0,9 33 65,4 2551 105 4095 
Dubí D2 30 32,2 14,2 457 1,0 31 51,3 1652 97,1 3127 
Dubí D3 10 0   0   0   0   0 
Dubí HP7 18 17,3 9,1 157 0,8 14 51,4 889 81,9 1417 
Dubí HP5 19 0   0   0   0   0 

Dubí HV15 32 31,5 5,4 169 0,4 13 51,6 1625 67,6 2129 

Směsná surová voda 203 8,0 1616 0,7 136 58,6 11879 118 23846 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   8,2   0,6   63,1   117   

Datum 9.7.2012 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 17 8,1 138 0,8 14 53,7 913 97 1649 
Nová Ves č. VIII 39 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XII 27 23 5,4 125 0,3 7 83,8 1927 186 4278 

Nová Ves č. XIII 35 24 6,1 145 0,7 17 70,8 1699 211 5064 

Nová Ves č. XIV 18 20 11,7 234 0,9 18 70,4 1408 152 3040 
Nová Ves č. XV 20 0   0   0   0   0 
Dubí D1 40 38 8,2 313 0,8 29 58,5 2223 98,6 3747 
Dubí D2 30 29 22,8 661 1,3 38 55,1 1598 107 3103 
Dubí D3 10 0   0   0   0   0 
Dubí HP7 18 15 9,5 143 0,7 10 50,3 755 74,4 1116 
Dubí HP5 19 0   0   0   0   0 

Dubí HV15 32 28 5,8 161 0,4 10 49,2 1378 71,4 1999 

Směsná surová voda 194 9,9 1920 0,7 142 61,3 11901 124 23996 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   6,8   0,6   60,4   125   
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Datum 3.12.2012 Fe Mn  Ca SO4
2-  

Studna 

Vydatnost 
studny 

(l/s) 
Zvolený 

průtok (l/s) mg/l mg mg/l mg mg/l mg mg/l mg 
Nová Ves č. V 24 10 13,5 135 1,2 12 53,7 537 114 1140 
Nová Ves č. VIII 39 0   0   0   0   0 
Nová Ves č. XII 27 25 4,8 119 0,3 7 71 1775 153 3825 

Nová Ves č. XIII 35 22 3,4 75 0,7 16 84,9 1868 161 3542 

Nová Ves č. XIV 18 20 8,7 174 0,7 15 55,9 1118 106 2120 
Nová Ves č. XV 20 11 25,9 285 1,1 12 112 1232 431 4741 
Dubí D1 40 38 8,2 310 0,8 30 65 2470 91,4 3473 
Dubí D2 30 33 17,5 578 1,2 39 59,4 1960 105 3465 
Dubí D3 10 15 1,8 27 0,3 4 52,4 786 46,3 695 
Dubí HP7 18 17 6,7 113 0,6 11 43,9 746 57,9 984 
Dubí HP5 19 0   0   0   0   0 

Dubí HV15 32 14 5,6 78 0,4 6 48,5 679 61,8 865 

Směsná surová voda 205 9,2 1893 0,7 151 64,3 13171 121 24850 
Směsná surová voda 
(lab.rozbor)   9,7   0,8   65,0   121,0   

 


