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Anotace 

Tématem diplomové práce je variantní řešení zásobování pitnou vodou pro 

zadanou lokalitu a její hydraulické posouzení pomocí matematického modelu. 

Řešená oblast, se nachází u města Jesenice v okresu Praha-západ. Diplomová 

práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První teoretická část 

pojednává o základních poznatcích z oblasti vodárenství, zejména o potřebě vody, 

rozdělení vodovodních sítí a o dopravě vody a její akumulaci. Část je také 

věnována možnostem matematického modelování ve vodním hospodářství. 

Druhá, praktická část práce, se zabývá analýzou dané lokality, návrhem 

variantních řešení a vstupními daty pro matematický model. Dále jsou jednotlivé 

varianty hydraulicky a provozně posouzeny včetně vyhodnocení investiční 

náročnosti. Na závěr jsou varianty shrnuty a je stanoveno doporučení pro vhodná 

řešení. 

 

Klíčová slova: zásobování pitnou vodou, potřeba vody, vodovodní síť, vodojem, 

čerpací stanice, přivaděcí řad, matematický model, EPANET 2. 

 
Annotation 

The subject of the master’s thesis is a variant solution of drinking water supply 

system for specified region and its hydraulic assessment via mathematical model. 

The particular region is situated near Jesenice town in Praha-západ district. The 

master’s thesis is divided into theoretical and practical part. The first theoretical 

part deals with fundamental knowledge of water - supply engineering. Especially it 

is focused on water demand, distribution of water supply network, transportation 

and accumulation of drinking water. One part is also dedicated to the possibilities 

of mathematical modelling in water-supply engineering. The second practical 

analyses the region, design of variant solutions and input data for mathematical 

model. Subsequently each of the variant is assessed in terms of hydraulics, 

operational functioning and investment costs. At the end the summary of all the 

variants is carried out and a recommendation for suitable solutions is determined. 

 

Key words: drinking water supply, demand of water, water supply system, water 

supply tank, pumping station, water main line, mathematical model, EPANET 2. 
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Úvod 

Voda, jak je dobře známo, patří mezi nejrozšířenější sloučeniny a představuje 

naprosto zásadní podmínku života na Zemi. S rozvojem civilizované společnosti 

stále vzrůstá větší požadavek na spolehlivou dodávku nezávadné pitné vody. 

Zároveň je větší dodávka vody spojená s narůstajícím  rizikem znečištění 

životního prostředí při její likvidaci. Hledání rovnováhy mezi těmito skutečnostmi je 

bez pochyby součástí environmentálního pilíře, na kterých stojí trvale udržitelný 

rozvoj.  

 V současné době je na dodávku pitné vody nahlíženo jako na samozřejmost a 

mnoho spotřebitelů si tento vzácný standard neuvědomuje.  Za každou sklenicí 

vody z kohoutku se ovšem skrývá komplexní systém, kterým se tato diplomová 

práce věnuje.  

Výhledový rozvoj sídel a potřeba vody pro obyvatelstvo, služby a průmysl 

diktuje požadavek na zkapacitnění stávajících sítí a propojení s nově vzniklými 

řady. S hydraulickým návrhem takovýchto systémů  se v dnešní době neobejdeme 

bez použití výpočetní techniky. Matematické modely, které stojí na základech 

hydraulických rovnic, rychle a efektivně prověří funkčnost systému a poukážou na 

kritická místa v síti. 

Cíle práce 

Mezi hlavní cíle diplomové práce je sestavení rešerše k dané problematice 

systémů zásobování sídel pitnou vodou. Zvláštní důraz je kladen na potřebu vody, 

koncepci a rozdělení vodovodních sítí. Dále je v práci podrobněji řešena distribuce 

a akumulace vody včetně souvisejících objektů na síti. 

Dalším cílem práce je navrhnout a posoudit možnosti řešení zásobování 

pitnou vodou za pomocí výpočetního softwaru EPANET 2 pro zadanou lokalitu. 

Jedná se o zásobování přilehlých obcí na trase řešeného přivaděče z možného 

nového zdroje pitné vody ze štolového přivaděče Želivka nacházející se u města 

Jesenice v okresu Praha-západ. Konkretizace napojení spotřebišť na přiváděcí 

řad hydraulickou analýzou je zásadním úkolem práce. Posouzení a návrh jsou 

provedené variantně. Práce se zabývá výpočtem potřeby vody pro výhledový stav, 

návrhem vodojemů, ověřením tlakových a výškových podmínek a posouzení 

různých možností řešení systému zásobování z technického a ekonomického 

hlediska. 
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A.TEORETICKÁ ČÁST 

1 SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 Systém zásobování pitnou vodou je „Soubor zařízení pro jímání, úpravu, 

akumulaci, dopravu a rozvod vody včetně vzájemných vazeb mezi těmito 

zařízeními. “ [3] 

1.1 Základní prvky systému 

 Soustava zásobování urbanizovaného území pitnou vodou zahrnuje tyto 

hlavní části: 

 Zdroj a jímání surové vody 

 Doprava vody od zdroje k úpravně 

 Čerpací stanice 

 Úpravna vody 

 Přivaděcí řad 

 Vodojem 

 Zásobní řad 

 Rozvodná síť [4] 

 

Obrázek 1 -  Schéma zásobování pitnou vodou [1] 
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Zdroj a jímání surové vody -  pro účely zásobování se využívají podzemní nebo 

povrchové vodní zdroje s požadovanou vydatností a jakostí pro zásobovanou síť. 

[4] 

 

Jímání podzemní vody - vhodnost zdroje se určuje pomocí hydrogeologických 

čerpacích zkoušek. K čerpací zkoušce je nutné vystrojit sondy kopané či vrtané. 

Zkoumají se 2 parametry- vydatnost vody v l/s dostačující pro plánovaný odběr 

vody a kvalita vody vyhovující mezním hodnotám fyzikálního a chemického 

znečištění. K jímání se používání vertikální objekty (trubní a šachtové studny, 

horizontální (zářezy, štoly, horizontální vrty) a plošné objekty (pramenní jímky). 

[1],[3]. 

 

Jímání z povrchových zdrojů - dnes patří k převládajícímu způsobu jímání. 

S rostoucí poptávkou vyrobené pitné vody se předpokládá 80% podíl z celkových 

vodních zdrojů. Vodu je možné čerpat ve stojatých vodách (vodní nádrže) anebo 

v tekoucích vodách (přímý odběr z toku). Pro tuzemské podmínky jsou 

nejtypičtější přehradní nádrže. [4] 

 

Úpravna vody -  má za funkci změnu fyzikálních, chemických a mikrobiologických 

vlastností surové vody takovým způsobem, aby voda byla zdravotně nezávadná a 

vyhovovala dlouhodobé konzumaci pro obyvatele. Hygienickými požadavky na 

pitnou a teplou vodu se věnuje vyhláška č.252/2004 Sb. Samotným procesem 

úpravy a jakostí vody se podrobněji zabývá prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. 

Vyhláška stanovuje 3 jakostní kategorie: A1, A2, A3, podle kterých je 

rozhodováno, jaký typ úpravy bude použit na daný zdroj vody (povrchový, 

podzemní). [3], [5]. Voda z povrchových zdrojů obsahuje více organických látek 

než u podzemních vod, typicky znečištěná kalem a humínovými látkami.  

Mezi procesy úpravy vody z povrchových zdrojů patří: mechanické předčištění, 

čiření, filtrace, dezinfekce, adsorpce, fluoridace, ultrafiltrace, nanofiltrace a 

stabilizace. U zdrojů z podzemních zásob je kladen větší důraz na odstranění 

minerálních látek, které zhoršují organoleptické vlastnosti vody jako odkyselování, 

odželezování, odmanganování, dezinfekce, odstraňování vápníku, 

demineralizace, desorpce a membránové procesy. [5] 
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Přivaděcí řad -  vodovodní řad, který propojuje upravenou vodu z úpravny až k 

místu akumulace (vodojem). Přivaděcí řady se nenapojují na spotřebitele. 

Z hlediska normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení (1994) spadají tyto vedení do 1. kategorie nadřazené (tranzitní, 

napájecí). [4] 

 

Čerpací stanice - objekt sloužící k posílení přetlaku vody z níže položených míst 

do výše položených míst. Může být umístěn u zdroje, u úpravny, u vodojemu nebo 

jako samostatný objekt [3] 

 

Vodojem -  vodárenský objekt sloužící k akumulaci vody. Mezi hlavní funkce patří 

vyrovnání rozdílů mezi přítokem a odběrem, zajištění potřebného tlaku pro 

distribuci a zajištění zásoby pro požární účely. Podrobněji je tato problematika 

popsána v kap. 4. [4] 

 

Zásobní řad  -  vodovodní řad propojující vodu z vodojemů nebo čerpací stanic do 

spotřebiště. Dle normy ČSN 73 6005 se řadí do 2. kategorie hlavní (oblastní, 

zásobovací). Stejně jako přiváděcí řady nemají vazbu na místa spotřeby).[1] 

 

Rozvodná síť  -  Distribuční síť vodovodů, která přímo napojuje spotřebitele 

pitnou vodou. Jedná se o uliční rozvody s vodovodními přípojkami ke stavebním 

objektům. Dle normy ČSN 73 6005 se řadí do 3. kategorie vedlejší (uliční, 

spotřební). [1]  

2 POTŘEBA VODY 

  Potřeba voda urbanizovaného území je základním vstupem pro funkční a 

efektivní návrh vodárenských soustav. K první skupině nejzásadnějším podkladů 

patří územní plány, které stanovují údaje o počtu obyvatel, druhu a vybavenosti 

zastavěného území a také údaje o rozvoji zemědělství a průmyslu. Územní plán 

musí počítat s výhledovým vývojem těchto parametrů.  

  K druhé skupině vstupních údajů se váže směrnice č. 9 z roku 1973 vyhlášena 

lesním a vodním hospodářství, ČSR a. zdravotnictví ČSR a ministerstvem 

hlavního hygienika ČSR. Směrnice stanovuje specifickou potřebu vody pro 

zásobování obyvatelstva, živočišné zemědělské výroby a pro pracující v průmyslu. 
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Současným směrodatným podkladem je také příloha č. 12 k vyhlášce č,428/2001 

Sb. vycházející ze zákona č.274/2001 Sb-  o vodovodech a kanalizacích [3], [8] 

 

Celková spotřebovaná voda se rozděluje rozdělit na následující složky: 

 

2.1 Domácnost 

 Voda v domácnosti je primárně spotřebována na pití, vaření, umývaní, 

splachování a na úklid. Také je využívána na zavlažování zahrad, mytí automobilů 

a napouštění bazénů. 

2.2 Průmysl a administrativa 

 Voda je nezbytnou součástí výrobních technologických procesů 

v průmyslovém sektoru. Také je nezbytné v budovách občanské vybavenosti, jako 

jsou školní, zdravotnické a služební instituce. 

2.3 Zemědělství 

 Zahrnuje vodu využitou na živočišnou a rostlinnou výrobu. 

2.4 Ztráty vody 

 Voda uniká z různých příčin.  Může unikat ze zdrojů jímání, v distribuční síti a 

v akumulaci. U spotřebitelů může docházet k plýtvání a úniku ze zařizovacích 

předmětů. V neposlední řadě se může vyskytnout chyba měřících přístrojů u 

zdroje a u odběratele. [8] 

2.5 Výpočet potřeby vody podle Směrnice 9/1973 

 Ačkoliv je tato směrnice již neplatná, metodika je stále použitelná pro 

projektování vodovodů a kanalizací. Její stanovené vstupní hodnoty stanovují 

dimenze vodárenských a kanalizačních zařízení a posuzuje vydatnosti vodních 

zdrojů. Výpočet vody podle směrnice se provádí pro budoucí stav s časovým 

horizontem 35-ti let pro města do 100 000 obyvatel.  

Pro výklad výpočtu potřeby vody je nezbytné vymezit několik pojmů, které jsou 

uvedené v ČSN 73 6521- Názvosloví a značky ve vodním hospodářství - 

Vodárenství a balneotechnika. [4] 
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Specifická potřeba vody je potřeba vody, která je vztažená na základní jednotku 

spotřeby (osoba, lůžko, apod.). Jednotkově je udávána v litrech na den. Hodnota 

v sobě zahrnuje 20 % ztráty v rozvodné síti. [4] 

 

Nerovnoměrnost potřeby vody se rozumí proměnlivost odebíraného množství u 

spotřebitelů za časovou jednotku.  Rozlišuje se maximální denní potřeba Qmaxd  pro 

návrh odběru vody ze zdroje, kapacitu úpraven, pro přiváděcí řady ze zdroje do 

vodojemu a maximální hodinová potřeba Qmaxh se používá pro výpočet zásobování 

v místech od vodojemu až ke spotřebiteli. [4] 

 

Maximální denní potřeba Qmaxd  

Qmaxd = Q.kd  [l/s, m3/s]              (2.5.1) 

 

Kde Q je průměrná denní potřeba vody 

kd je součinitel denní nerovnoměrnosti (viz Tabulka 2 ) 

 

Maximální hodinová potřeba Qmaxh 

Qmaxh = Qmaxd .kh  [l/s, m3/s]             (2.5.2) 

 

kde Qmaxd je maximální denní potřeba vody 

       Kh je součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

 

Hodnota součinitele Kh nabývá hodnot 1,8 nebo 2,1. Hodnota 2,1 je doporučovaná 

pro sídlištní typ zástavby. V případě venkovského charakteru osídlení se používá 

hodnota 1,8. Grafický průběh hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody je 

znázorněn na obrázku 2. 
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Obrázek 2 - Křivka hodinové nerovnoměrnosti vody [6] 

Součinitel nerovnoměrnosti je podíl maximální a průměrné potřeby vody za 

časovou jednotku v  monitorovaném období [4] 

 

Směrnice č. 9 uvažuje se specifickou potřebou vody pro obyvatelstvo zvlášť pro 

bytový fond a pro občanskou a technickou vybavenost. Jejich specifikace jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 1- Specifická potřeba vody pro bytový fond [8] 

  Typ bytového fondu l/ob./den 

a) 
byty s ústředním vytápěním, s koupelnou a ústřední přípravou 
teplé užitkové vody 280 

b) byty s koupelnou, s lokálním ohřevem teplé vody 230 

c) 
ostatní byty připojené na vodovod, včetně bytů se sprchovým 
koutem 150 

d) byty nepřipojené na vodovod, odebírajicí vody z uličních stojanů 40 

 

 

 

Tabulka 2 -  Specifická potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost a koeficient 

denní nerovnoměrnosti [8] 

  Velikost obce l/ob./den kd 

a) do 1000 obyvatel 20 1,5 

b) od 1000 do 5000 obyvatel 30 1,4 

c) od 5000 do 20 000 obyvatel 70 1,35 

d) od 20 000 do 100 000 obyvatel 125 1,25 

 



16 

 

Je nutné podotknout, že v současnosti se při projektování vodovodů tyto tabulky 

při výpočtu specifické potřeby vody pro občanskou a technickou vybavenost 

nepoužívají. Pro aktuální výpočty se používají hodnoty z vyhlášky 428/2001 Sb, o 

které pojednává další podkapitola. 

2.6 Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb 

 Příloha č. 12 k vyhlášce č.428/2001 Sb je vydána zákonem č. 274/2001 Sb. O 

vodovodech a kanalizacích. Udává směrná roční čísla roční potřeby vody 

v metrech kubických na osobu. Kategorizace odběratelů vypadá následovně: 
 

Ι. Bytový fond 

ΙΙ. Veřejné budovy, školy 

ΙΙΙ. Hotely, ubytovny, internáty 

IV. Zdravotnická a sociální zařízení 

V. Kulturní a osvětové podniky, sportovní zařízení 

VI. Restaurace, vinárny 

VII. Provozovny 

VIII. Prodejny 

IX. Hospodářská zvířata a drůbež 

X. Zahrady 

IX. Mytí automobilů [5] 

 

Vyhláška slouží především pro účely fakturace, ale v současné době se používá i 

pro účely projektování. Je nutné zdůraznit, že ve směrných číslech roční potřeby 

není zahrnuta ztráta ve výši 20 %, která je způsobená úniky na potrubí. Pro 

porovnání se směrnicí č. 9 (kapitola 2.2) je zde v následujících řádcích popsána 

směrná čísla roční potřeby vody.  

 

Bytový fond 

 Po přepočtu na l/os/den z vyhlášky č. 12 vycházejí razantně menší potřeby 

pitné vody. Pokud se jedná o rodinný dům, připočítá se 1 m3 na osobu na spotřebu 

vody k čištění v okolí rodinného domu. Kropení zahrad je samostatnou položkou, 

která není v této práci rozváděna. 
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Tabulka 3 - Potřeba vody bytového fondu 

 

2.7 Ztráty vody 

 Ztráta vody na vodárenských soustavách je podle směrnice uvažována ve 

specifické potřebě 20 %. Podíl ztráty vyjadřuje technický stav vodovodních sítí. 

Individuální posouzení stavu závisí na stáří, materiálu a geologickém podloží sítě. 

V současné době se používají dvě metody vyhodnocení ztrát: 

Procentuální metoda 

Vyjadřuje poměr mezi ztracenou (nefakturovanou) vodou a celkově vyrobenou 

(fakturovanou) vodou. Rovnice vypadá následovně: 

 

VVR – VR = VNF               (2.7.1) 

 

Kde  VVR- voda vyrobená, určená k distribuci 

 VF- voda fakturovaná 

 VNF-  voda nefakturovaná 

Procentuální velikost ztrát je: VNF/VVR * 100 

Kromě ztrát z vodovodní sítě danou stavem potrubí se za vod nefakturovanou lze 

považovat: 

- Voda spotřebovaná bez uhrazení (např. hašení požárů) 

- Odkalování potrubí v rámci údržby 

- Proplachovaní pro odstranění poruch 

- Nepřesnosti v měřících přístrojích 

- Černé odběry 

Průměrná procentuální hodnota ztrát na tuzemských vodovodních sítích se 

v současnosti pohybuje okolo 26%. Ačkoliv existují i sítě se ztrátami až 45 %. [8] 

Metoda jednotkového úniku 

 Vztahuje velikost objemu úniku na délku potrubí a čas [m3/km/rok].  Orientační 

hodnota, která značí dobrý stav sítě v rozvinutých zemí je 3200 m3/km/rok. [8] 

vybavenost bytu m
3
/os/rok l/os/den

byt s tekoucí studenou vodou mimo byt 15 42

byt bez tekoucí teplé vody (teplá vody na kohoutku) 25 69

byt s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 97



18 

 

Snížení úniku vody z potrubí 

 Rekonstrukce potrubí není jediným řešením snižování úniku vody. Zmírnění 

úniku lze dosáhnout i několika dalšími způsoby: 

 

 Zavedení nižšího provozního tlaku 

 Zintenzivnění preventivních prohlídek sítí včetně vyhodnocení měření 

 Použití kvalitních materiálů pro potrubí, tvarovek, armatur 

 Dělení vodovodů na samostatné měřitelné celky s vyhodnocením 

hospodárnosti 

 Striktní fakturace stočného a vymáhání dlužníků 

 Identifikovat problémové místo v sítí je komplikované a náprava problémů je 

finančně náročná. Nejběžnější metodou identifikace je měření v nočních hodinách, 

kdy odběry v systému jsou nejmenší. Je možné uzavřít část úseku sítě a tím se 

jednodušeji lokalizují místa vhodné k opravám. [8] 

 

3 HYDRAULIKA VODOVODNÍCH SÍTÍ 

3.1 Rovnice kontinuity 

 Rovnice kontinuity představuje formulaci zákona zachování hybnosti. Pokud je 

uvažován kontrolní element v daném proudění, tak platí že, rozdíl hmotnosti 

kapaliny přitékajícího a vytékajícího do kontrolního elementu musí být stejný jako 

časová změna hmotnosti kapaliny v tomto prvku. Jinými slovy rovnice říká, že 

v uzavřeném úseku proudění je průtok v každém místě úseku neměnný. 

Nejčastější vztah pro tuto závislost lze vyjádřit následovně: [9] 

 

Q = v1S1 =  v2S2               (3.1) 

 

3.2 Bernoulliho rovnice 

 Při hydraulických výpočtech na vodovodním potrubí se předpokládá ustálené 

tlakové proudění. Řídící hydraulickou rovnicí je Bernoulliho rovnice. Ta vyjadřuje 

zákon zachování mechanické energie při ustáleném proudění kapalin. 

Demonstrace Bernoulliho rovnice je patrná z obrázku 3. 
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Obrázek 3 - Grafické znázornění Bernoulliho rovnice [10] 

  

z1+ 
p1

σg
+

αv1

2g
= z2+

p2

σg
+

αv2

2g
+ Z                (3.2) 

kde:  𝑧1,𝑧2  - geodetické výšky [m]  

𝑝1

𝜎𝑔
, 

𝑝2

𝜎𝑔
  - tlakové výšky [m] 

𝛼𝑣1

2𝑔
, 

𝛼𝑣2

2𝑔
  - rychlostní výšky [m] 

Z   - tlaková ztráta v úseku délky L [m] [4] 
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3.3 Tlakové ztráty 

 Na trase potrubí vzniká ztrátová výška o dvou složkách. Celkové ztráty se dělí 

na ztráty místní a ztráty třením.  

Ztráty třením 

 Ztráty třením (Zt) vznikají v důsledku tření protékající kapaliny o stěnu potrubí. 

Velikost ztráty třením závisí na charakteristice drsnosti materiálu potrubí, na délce 

a průměru potrubí a rychlosti proudění. Její hodnota se vypočítá podle Darcy- 

WeisBachovy rovnice. 

 

𝑧𝑡 = 𝜆 
𝐿

𝑑

𝑣2

2𝑔
                 (3.3) 

 

kde:   l  - součinitel tření [ - ] 

  L   - délka potrubí [m] 

  d  - vnitřní průměr potrubí [m] 

  v  - vnitřní průřezová rychlost [m/s] 

  g  - gravitační konstanta [m/s2] [4] 

 

Místní ztráty 

 Trasa potrubního vedení není vždy přímá a je zpravidla tvořena dalšími prvky, 

jako jsou odbočky, oblouky, zúžení, rozšíření, armatury a jiná zařízení na trase. 

V těchto místech „překážek“ vznikají tlakové ztráty.  Místní ztráty má smysl počítat 

pouze u krátkého hydraulického potrubí, u kterého platí vztah L/d < 1000. U 

hydraulicky dlouhého potrubí jsou hodnoty místních ztrát v porovnání se ztrátami 

třením tak malé, že je lze zanedbat. Místní ztráty je možné vyjádřit pomocí vzorce:  

𝑧𝑚 = 𝜉
𝑣2

2𝑔
                 (3.4)  

Kde  𝜉  bezrozměrný součinitel místní ztráty, který závisí na druhu a rozměru 

odporu. [4] 

3.4 Výpočet odběru ze sítě 

 Vodovodní sítě městského charakteru mají velké množství odběrových míst 

neboli uzlů, což při projektování sítí bylo velmi komplikované. Proto vznikly dané 

zjednodušení jak vypočítat odběry na sítích. Uzly jsou redukovány jen na místa, 
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kde se sítě větví, mění se průměr potrubí, nebo kde jsou významné bodové 

odběry (budovy občanské vybavenosti, průmyslové areály). Ostatní měně 

významné odběry jsou do těchto uzlů sloučena, takže žádné jiné odběry se mezi 

dvěma uzly nepočítají. Výpočet odběru se dělí výpočet takzvaných úsekových a 

uzlových odběrů. [8] 

 

Výpočet odběru z úseku 

 Pokud bude známa maximální hodinová potřeba Qmaxh,, suma průtoků ze 

všech bodových odběrů Qb, zbyde na ostatní menší odběry na domovních 

přípojkách Qh- Qb. Odběry je možné označit q1, q2,…, qm. Existují dvě metody jak 

dojít ke stanovení qi na daném úseku.  

 

a) Metoda redukovaných délek 

 Ke každému úseku o dané délce Li přináleží součinitel uličního zalidnění φ.  

Pro φ platí tyto hodnoty: 

 

φ =1   dvoupodlažní oboustranná zástavba 

φ =0,5   dvoupodlažní jednostranná zástavba 

φ =0,5-0,8  dvoupodlažní oboustranná zástavba s prolukami 

φ = 0,55  oboustranná jednopodlažní těsná zástavba 

φ = 0   úsek bez odběru 

 

Vzorec pro výpočet odběru z úseku qi [m3/s] pak vypadá následovně: 

 

𝑞𝑖 =
𝑄ℎ −𝑄𝑏

∑ 𝜑𝑖𝐿𝑖
𝑚
𝑗=1

𝜑𝑖𝐿𝑖               (3.5) 

 

Metoda redukovaných délek je vhodná pro výpočet odběru v zástavbě s liniovým 

charakterem zástavby. [4] 

 

b) Metoda dvou parametrů 

 

 Metoda dvou parametrů se používá v případě plošného charakteru zástavby. 

Volí se dva parametry u,v vyjadřující buď počet obyvatel k danému úseku a 
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součinitel vybavenosti bytového fondu anebo zastavěnou plochu v daném úseku a 

hustotu zalidnění v této ploše. Vzorec jinak zůstává neměnný jako u metody 

redukovaných délek: [4] 

𝑞𝑖 =
𝑄ℎ −𝑄𝑏

∑ 𝑢𝑖𝑣𝑖
𝑚
𝑗=1

𝑢𝑖𝑣𝑖               (3.6) 

 

Výpočet odběru z uzlů 

 Nejjednodušším způsobem je rozdělení odběrů z úseků na dvě shodné části 

do obou koncových uzlů: 

𝐺𝑗 =  
1

2
∑ 𝑞𝑖𝑗 + 𝐵𝑗

𝑚
𝑖=1                (3.7) 

kde 

𝐺𝑗 – odběr z uzlu [m3/s] 

𝑞𝑖𝑗 – úsekové odběry, přičemž jeden koncový uzel je j [m3/s] 

𝐵𝑗 – bodový odběr z bodu j [8] 

 

4 KONCEPCE VODOVODNÍCH SÍTÍ 

4.1 Rozdělení vodovodních sítí podle územní působnosti 

 Dle územní působnosti lze členit systémy zásobování pitnou vodou na místní, 

skupinové a oblastní. 

 

Místní (jednostupňové) vodovody 

 Jedná se o nejstarší a technicky a provozně nejjednodušší soustavu, která 

zajišťuje potřebu vody pouze jedné obce nebo města z jednoho, čí více zdrojů 

jímání vody. Vznik místní soustavy souvisí s rozvojem vyspělých starověkých 

osídlení.[6] 
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Obrázek 4 -  Místní vodovod s jedním zdrojem [6] 

 

 

Obrázek 5 - Místní vodovod se dvěma zdroji [6] 

Skupinové vodovody 

 Pro skupinové vodovody je charakteristické zásobování více spotřebišť 

z jednoho nebo více zdrojů. Výstavba skupinových systémů byla podmíněna 

rozvojem sídel ve 20. letech 20. století a související potřebou vody.  Mohou být 

kombinovaně přiváděny gravitačně a výtlačně. Podle technického provedení 

rozeznáváme 2 typy skupinových vodovodů: 

 

1. typ - vodárenské soustavy s jedním řídícím vodojemem, který obsluhuje 

spotřebiště v dostatečných objemech a tlakových poměrech. Výhodou jsou 

nesporně nižší investiční náklady na jeden hlavní vodojem a jednoduchý provoz. 

Naopak nevýhodou jsou vyšší investice do potrubí větších (dražších) průměrů, 

které je nezbytné dimenzovat na maximální hodinovou potřebu (kap. 2.2) 

 

2. typ -  vodárenské soustavy s více místních vodojemů situovány co nejblíže 

k jednotlivým spotřebištím. Mezi výhody 2. typu patří nižší náklady na přívodní 

potrubí menších průměrů a spolehlivější dodávka v období nedostatku vody. 
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Nevýhodou jsou vyšší náklady na více vodojemů a dražší rekonstrukce pro 

adaptování na větší potřebu vody.  [6], [8] 

 

 

 

Obrázek 6 - Skupinový vodovod 1. typu (vlevo) a 2. typu (vpravo) [6] 

 

Oblastní (dvoustupňové) vodovody 

 Z principu fungování se jedná o skupinový vodovod zásobující rozsáhlé území 

několika regionů. Tento nejrozvinutější typ zásobování vodou je označován jako 

plošný. Přechod od bodového zásobování (místní, skupinové vodovody) 

k plošnému lze datovat do období po 2. světové válce, kdy velký hospodářský 

vývoj sídel si žádal rozšíření územní působnosti vodovodů. Díky zavedení tohoto 

nadřazeného systému mohou být napojena spotřebiště, které nemají v dostatečné 

vzdálenosti zdroj vody pro místní zásobování nebo zdroj nemá dostatečnou 

vydatnost a jakost vody. Prokazují lepší spolehlivost a hospodárnost dodávky, 

jelikož využívají jímání vody z několika vodních zdrojů. Oblastní vodovody 

dopravují vodu na velké vzdálenosti (desítky km) a jsou řízeny centrálně 

vodárenskými dispečinky. Výstavba oblastních vodovodů je značně investičně a 

provozně nákladná a případná porucha systému má dopad na rozsáhlé území 

(okresů, krajů). [4], [6] 
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Obrázek 7 - Oblastní vodovod [6] 

 

4.2 Rozdělení vodovodních sítí podle výškového vztahu 

 Výškový vztah mezi zdrojem a spotřebištěm rozhoduje o způsobu dopravy 

vody. V praxi rozeznáváme gravitační a výtlačné vodovody. 

 

Gravitační vodovody 

 Gravitační zásobování nastává v případě, kdy vodní zdroj je položený v takové 

výšce nad spotřebištěm, že voda je dopravována samospádem až do místa 

spotřeby v požadovaných přetlacích. A to i po překonání všech hydraulických ztrát 

po délce úseku. Typický znak gravitačního vodovodu je nepřetržitý (celodenní) 

přítok do vodojemu. [8] 

 

 

Obrázek 8 - Gravitační vodovod [7] 
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Výtlačné vodovody 

 Navrhuje se pro zásobení spotřebišť, které leží ve stejné nebo nižší úrovni než 

je vodní zdroj. Proto tlakové poměry v síti je nutné zvýšit pomocí čerpání v 

čerpacích stanicích nebo automatických tlakových stanicích. Výtlačné vodovody 

jsou měně výhodnou variantou, přesto z hlediska nevýhodných výškových poměrů 

v sídlech jsou nejčastěji se vyskytující variantou. [8] 

 

 

Obrázek 9 - Výtlačný vodovod [7] 

4.3 Uspořádání rozvodných sítí 

 Rozvodné neboli distribuční vodovodní sítě se prostorově a funkčně vážou 

přímo na spotřebiště. Podle tvaru uspořádání jsou děleny na sítě větvené, 

okruhové a kombinované. 

 

Větvená síť 

 Větvená síť je uspořádána tak, že z hlavního vodovodního řadu se rozvětvují 

odbočky až ke koncovým místům spotřeby. Nedochází zde k žádným okruhovým 

propojením. Rozvětvení se používá u menších spotřebišť s liniovým charakterem 

zástavby. Výhodou jsou nižší investiční náklady, jednoduchý hydraulický návrh, 

realizace a provoz. Nevýhodou je zásobování vodou ke spotřebitelům pouze 

z jedné strany. To v případě poruchy má za následek odstávku vody pro i pro 

velkou část osídlení. Další problém je udržení kvality vody v koncových uzlech.  
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Obrázek 10 - Větvená síť [15] 

Okruhová síť 

 U okruhové sítě jsou vodovodní řady vzájemně propojeny v úsecích a uzlech a 

vytvářejí uzavřené okruhy. Okruhová síť je navrhována u větších spotřebišť, které 

mají plošný charakter zástavby. Z pohledu provozní spolehlivosti je okruhová síť 

výhodnější než větvená síť. Voda odběratelům může přitékat z více stran, takže 

v případě poruchy lze dočasně pozastavit zásobování pouze jednotlivých řadů a 

úseků. Tlaky v okruhové síti jsou vyrovnanější a cirkulující voda v síti zmenšuje 

riziko zdravotní závadnosti vody. Nevýhodou je složitost návrhu a výpočtu 

systému a vyšší realizační náklady. 

 

Obrázek 11 - Okruhová síť [15] 
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Kombinovaná síť 

 Jedná se o kombinaci větvené a okruhové sítě. Podstatou kombinované sítě je 

okruhová síť, která je v koncových úsecích prodloužena o větvenou síť. [16] 

 

5 ROZVOD VODY 

 Jedna z nejpodstatnějších úloh ve vodárenství je způsob dopravení vyrobené 

pitné vody z místa jímání až ke spotřebiteli. Voda musí být dodána v dostatečném 

množství, tlaku a kvalitě. Aby provoz vodárenských soustav byl co 

nejekonomičtější, je dalším zásadním úkolem řešit optimalizaci odběru, výroby a 

dopravy pitné vody. [8] 

5.1 Popis prvků k rozvodu vody a návrh parametrů 

Čerpací stanice  

 Navrhováním vodárenských čerpacích stanic se zabývá norma ČSN 75 5301 - 

Vodárenské čerpací stanice. K dosažení správného návrhu čerpací stanice se 

musí přihlížet k měnícím se hodnotám čerpaného množství během různých 

časových horizontů (den, týden, sezóna). Zásadní je rovněž důležitost 

zásobování. To znamená, že čerpací stanice jsou buď v konstantním provozu 

(není možné dovolit přerušení zásobování) nebo čerpací jednotky či soustavy jsou 

v chodu jen v určitých časových intervalech. Je doporučováno osadit čerpací 

stanici dvěma čerpadly, přičemž jedno je provozní a druhé rezervní v případě 

poruchy provozního čerpadla. [17] 

 

Požadavky na čerpání vody 

 Hydraulický systém pro čerpání se skládá z potrubí a čerpadla. Potrubí se dělí 

na sací část, které začíná sacím košem v mokré jímce a na výtlačnou část, která 

ústí do nádrže (vodojemu) v místě pod hladinou nebo nad hladinou.  

Na sacím potrubí jsou doporučeny rychlosti proudění uvedené v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 - Doporučené rychlosti na sacím potrubí [17] 

 

vnítřní průměr potrubí [mm] rychlost [m/s]

do DN 300 0,5-1,2

nad DN 300 0,5-1,5
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Rychlost proudění vody v sací části potrubí by neměla klesnout pod 0,5 m/s. 

Na výtlačném potrubí platí následující doporučené rychlosti: 

Tabulka 4 - Doporučené rychlosti na výtlačném potrubí [17] 

 

5.2 Pracovní bod čerpadla 

 Pro spolehlivý návrh rozvodu vody je potřebné znát charakteristiku čerpadla a 

potrubí. Charakteristika čerpadla je závislost dopravní výšky na objemovém 

průtoku. Křivka začíná v bodě dopravní výšky, kdy je nulový průtok. Čím je větší 

nárok na průtočné množství, tím se omezuje dopravní výška.  

Křivka charakteristiky potrubí začíná v bodě geodetické výšky, která odpovídá 

rozdílu hladin z čerpaného místa do výtlačné nádrže. Stoupající tendence 

charakterizuje celkové hydraulické ztráty. Optimálním bodem, kde dochází 

k průsečíku obou křivek, se nazývá pracovní bod čerpadla. [8] 

 

Obrázek 12 - Pracovní bod čerpadla [18] 

 

6 AKUMULACE 

 Ve vodárenství rozlišujeme akumulaci dlouhodobou a krátkodobou. Dále 

rozlišujeme akumulaci surové (v úpravnách) či upravené vody (ve vodojemech). 

Dlouhodobou akumulací se rozumí zadržování vody ve vodních tocích, v nádržích 

a podzemních zvodnělých zásobách. Krátkodobá akumulace se vztahuje 

vnítřní průměr potrubí [mm] rychlost [m/s]

do DN 250 0,5-1,4

nad DN 250 0,6-1,6
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k zadržení vody nejčastěji ve vodojemech. Vodojemy mají kromě akumulační 

funkce tlakovou a kontaktní funkci. Podle požadavků na tyto funkce se volí typ, 

poloha a objem vodojemu. [8] 

6.1 Akumulační funkce vodojemu 

 Akumulační funkce vyrovnává rozdíly mezi přítokem a odtokem z vodojemu. 

Objem vodojemu musí být natolik kapacitní, aby pokryl: 

 nerovnoměrnosti přítoku a odběru v místě spotřeby 

 stálou požární zásobu pro hašení požárů 

 stálou poruchovou zásobu při poruše objektů na přiváděcím řadu před 

vodojemem [8] 

6.2 Tlaková funkce vodojemu 

 Vodojemy svou polohou zajišťují požadovaný a stálý přetlak vody. Pokud 

zásobování probíhá gravitačně, určuje poloha vodojemu minimální a maximální 

přetlak v síti. Vodojem je vhodné umisťovat co nejblíže spotřebišti, nejlépe v místě 

největší spotřeby. Výškový rozdíl území, do kterého vodojem vodu dodává, by měl 

být v rozmezí než 25-35 m. Výškový rozdíl plyne z následujícího vztahu: 

 

h = Hmax – Hmin – Δh – Δp              (6.1) 

kde:  

Hmax maximální přetlak vodovodní sítě, který odpovídá tlaku 0,6 MPa (60 

m vodního sloupce, dále jen m v.sl.), o ojedinělých případech 0,7 

MPa (70 m v.sl.) 

Hmin minimální přetlak vodovodní sítě v místě napojení vodovodní přípojky 

při zástavbě do dvou nadzemních podlaží, nesmí být menší než 0,15 

MPa (15 m v.sl.). V případě zástavby nad dvě podlaží je minimální 

tlak 0,25 Mpa (25 m v.sl.). 

Δh     rozdíl (kolísání) hladiny ve vodojemu (uvažováno cca 5 m) 

Δp tlakové ztráty na trase z vodojemu do spotřebiště (odhad cca  5 m -

0,05 MPa) 

 

 Po dosazení do vztahu platí:  h = 60 (70) - 15 - 5 - 5 = 25 m (35 m). Z toho 

vyplývá, že jedním vodojemem lze gravitačně zásobovat tlakové pásmo (do 

dvoupodlažní zástavby) s rozdílem výšek 25 - 35 m. Maximální tlak 0,7 MPa se 
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navrhuje jen výjimečně. [8] Požadavky pro mezní tlaky na vodovodní sít určuje 

prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. [5] 

6.3 Kontaktní funkce vodojemu 

Zde je podstatná doba zdržení vody vodojemu, která je podmíněná objemem 

vodojemu. S dobou zdržení souvisí reakční doba vody s chemikáliemi pro 

hygienické zabezpečení vody. 

6.4 Návrh Vodojemu 

 Celkový objem akumulačního prostoru vodojemu se navrhuje jako součet 

jednotlivých složek objemů zásoby. 

 

Ac = Ap + Apož +  Ar                (6.2) 

 

kde  Ac   - celkový objem 

     Ap   - objem provozní zásoby 

 Apož  - objem po požární vodu 

 Ar  - objem pro pokrytí poruchy na síti 

 

Akumulační prostor je navrhován podle toho, jakým způsobem je vodojem plněn. 

Pokud se jedná o gravitační plnění, je přítok konstantní po dobu 24 hodin a odtok 

do spotřebiště nerovnoměrný. Pokud je vodojem plněn výtlačně, čerpaný přítok je 

uvažován po dobu cca 17 hodin. Odtok do spotřebiště zůstává stále 

nerovnoměrný. Celkový objem zemního vodojemu je obecně navrhován na 60 - 80 

% objemu z maximální denní potřeby vody (Qmaxd). [4], [8] 

 

Provozní zásoba 

 Výpočet objemu provozní zásoby funguje na principu časového průběhu 

bilance mezi přítokem do vodojemu a odběrem do spotřebiště. Je nutné pro 

každou hodinu stanovit přebytek či nedostatek mezi přítokem a odběrem a ze 

součtové čáry těchto přebytků a nedostatků (bilance objemů) se stanoví 

maximální a minimální objemy, které se budou nacházet ve vodojemu. Pak bude 

platit:  

Vp = Vmax + |Vmin|                (6.3) 
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kde  Vmax  -   maximální kladná hodnota objemu ze součtové čáry 

 |Vmin| -   maximální záporná hodnota objemu ze součtové čáry 

 

Požární zásoba 

 Výpočet akumulačního prostoru pro požární vodu stanovuje norma ČSN 73 

0873- Zásobování požární vodou. Vztah pro získání Apož  se definuje pomocí 

vzorce: 

 

Apož = 3,6Qpožh t [m3]               (6.4) 

 

kde  Qpož – potřeba požární vody [l/s], závisí na ploše obestavěného prostoru 

požárního úseku, požárním zatížením a na stupni bezpečnosti požárního 

úseku 

 h - počet odběrných míst  

 t -  potřebná doba na hašení [h] [4], [17] 

 

Tabulka 4 - Potřeba požární vody dle ČSN 73 0873 [17] 

 

Poruchová zásoba 

 Rezervní zásoba musí být uvažována pro případ poruchy na přiváděcím řadu 

do vodojemu, aby mohla tato zásoba v době odstraňování poruchy spolehlivě 
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zásobovat spotřebiště. Dle ČSN 75 5355 - Vodojemy se poruchová zásoba 

vypočítá: [20] 

Vr = (T/24) Qmaxd                (6.5) 

 

kde  T  - doba nutná na opravu poruchy [h] 

  Qmaxd - maximální denní potřeba [m3/h] [18] 

6.5 Rozdělení vodojemů 

Vodojemy se podle konstrukce rozdělují na vodojemy zemní a věžové. Každý 

vodojem má 3 základní části: vstupní prostor, akumulační prostor a komora pro 

armaturu. Dále lze vodojemy členit podle tvaru půdorysu na kruhové a 

obdélníkové. Vodojemy se různí i počtem nádrží, buď jsou jednokomorové, nebo 

vícekomorové. Nejčastěji se vyskytují dvoukomorové. Nejrozšířenější jsou u nás 

vodojemy zemní. Konstrukčně jsou řešeny jako železobetonové, monolitické nebo 

i ocelové nádrže. Mohou být zapuštěny pod terénem nebo typičtěji jsou pouze 

částečně zapuštěny do terénu. 

 

Obrázek 13 - Schéma konstrukce zemního vodojemu [4] 

a) svislý řez, b) vodorovný řez; 1 -  vodní nádrž, 2 - vstupní prostor, 

3 -  armaturní komora, 4 -  přívod vody, 5 - odběr vody,  6 -  odpad 
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Další typ vodojemů, který se v České republice vyskytuje, je vodojem věžový. 

Jejich výstavba je finančně náročnější než výstavba zemních vodojemů a navrhují 

se jen v územích, kde umístění zemního vodojemu není možné z důvodů 

nevhodných výškových podmínek. V krajině tvoří svou konstrukcí významnou 

dominantu, proto je nutné je řešit i z architektonického hlediska. Věžové vodojemy 

bývají zásadně jednokomorové. Konstrukčně se skládají ze základové desky, 

nosného dříku, ve kterém je umístěno schodiště a potrubí. Na dříku je osazena 

prefabrikovaná nádrž. Tvar nádrže může být kulovitá, komolého, či úplného 

kužele. Věžové vodojemy je ideální systémově spojit se zemními vodojemy a tak 

zásobovat více tlakových pásem. [8] 

 

Obrázek 14 - Schéma konstrukce věžového vodojemu [4]  

1 - základ věže, 2 - kotevní bloky, 3 - napínací zařízení, 4 -  vstup, 5 - kotevní lana, 

6 - vodní nádrž s bezpečnostním přelivem 
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7 TRUBNÍ MATERIÁLY 

 Nezbytnou součástí návrhu vodovodu je výběr materiálu liniových částí 

vodovodu, armatur a dalších objektů na síti. Při výběru materiálu by měl být brán 

v potaz soubor kritérií, díky kterému vznikne technicky a ekonomicky vhodný 

návrh. Mezi nejdůležitější kritéria patří: 

 

 Pracovní a zkušební přetlak včetně hydraulických rázů v potrubí 

 Znalost okolní zeminy (druh, únosnost, agresivita) 

 Statické podmínky uložení (vnější zatížení potrubí) 

 Riziko působení bludných proudů 

 Jakost vody v potrubí 

 Technologie provádění uložení potrubí 

 Životnost potrubí 

 Dostupnost materiálu a cena 

 Drsnost potrubí, výskyt inkrustace [4] 

 

7.1 Rozdělení trubních materiálů 

 K nejběžnějším používaným materiálům potrubí patří především litina a plast - 

nejčastěji potrubí z polyvinylchloridu a polyetylenu. Případně jako další materiály 

jsou používány ocel a železobeton. Materiály lze obecně klasifikovat na kovové a 

nekovové materiály. 

 

Kovové materiály 

Šedá litina -  trouby ze šedé litiny jsou u nás nejdéle používaným materiálem pro 

vodovodní potrubí. Do dnešní doby jsou také nejrozšířenějším materiálem. Mezi 

přednosti patří velká pevnost a odolnost proti korozi. Mají však velmi malou 

únosnost v tahu a  ohybu a velkou hmotnost. Šedá litina má strukturu 

mikroskopických lupínků grafitu, čímž zvyšuje křehkost materiálu. Vzhledem 

k nedostupnosti šedé litiny se dnes již nenavrhuje. 

 

Tvárná litina - Díky vyššímu obsahu uhlíku a křemíku prokazuje lepší mechanické 

vlastnosti (pružnost, pevnost) než šedá litiny. Má taktéž vysokou odolnost proti 

korozi a dlouhou životnost. Limitní faktorem je vysoká pořizovací cena. 
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Ocel -  Po litině je ocel druhým nejdéle používaným a druhým nejrozšířenějším 

materiálem. Má menší hmotnost než litina, lepší mechanické vlastnosti (pružnost, 

pevnost, drsnost). Ocel se snadno opracovává, s čímž souvisí lepší délková 

variabilita trub a tvarová variabilita při vytváření atypických tvarovek. Ocel má 

nízkou odolnost proti korozi, proto je důležité opatřit potrubí protikorozní ochranou. 

[6] „Ocelové potrubí nechráněné proti korozi a uložené v podmínkách způsobující 

vznik intenzivního korozního ohrožení může mít životnost také jen 4 až 5 let (oproti 

průměrné životnosti ocelového potrubí, která se odhaduje asi na 25 až 40 let). “ [4] 

 

Nekovové materiály 

Plasty - řadí se mezi organické látky, které vznikají syntetickým spojováním 

molekul na makromolekuly nebo transformací přírodních látek (např. celulóza, 

kaučuk). Podle zpracovatelnosti po ohřátí se plasty dělí na termoplasty, termosety 

a elastomery. Pro vodárenství jsou klíčové termoplasty, které se dají tepelným 

opracováním opakovatelně tvarovat, aniž by ztratily fyzikální, chemické a 

mechanické vlastnosti. Pro výrobu potrubí se používají nejčastěji polyvinylchlorid - 

PVC, polyetylen - PE  a polypropylen - PP. Plastové trouby mají mnoho výhod 

oproti jiným materiálům. Mezi hlavní přednosti patří: 

 

 nízká hmotnost 

 snadná manipulace a montáž 

 menší drsnost vnitřního povrchu, menší náchylnost k inkrustaci 

 odolnost proti korozi, odolnosti proti chemickému zatížení 

 energetická nenáročnost při výrobě a možnost recyklace po dožití 

Nevýhodami použití plastů ve vodárenství jsou: 

 

 malá pevnost v tahu, menší odolnost proti mechanickému namáhání 

 tepelná nestálost- při vysokých teplotách ztrácejí tvrdost, nevhodné pro vedení 

 horké vody 

 velká tepelná roztažnost 

 menší životnost potrubí  [4], [8] 
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Sklolaminát - patří mezi kompozitní materiály, které jsou vyztuženy plastem. V 

praxi je označován zkratkou GRP (Glass Reinforced Plastic). Od jiných plastových 

materiálů pro potrubí se liší tím, že spolupůsobení výrobních surovin nezávisí na 

molekulární vazbě, ale na vazbách stykových ploch surovin. Mají nízkou hmotnost 

v porovnání s ocelí nebo litinou a mají velmi dobrou chemickou odolnost a dlouhou 

životnost, až 100 let. [10] 

 

Azbestocement - je kompozitní materiál, který se vyrábí ze směsi azbestu, 

cementu a vody. V minulosti byl hojně používaný, zejména v 70. a 80. letech 20. 

století. Kvůli svým karcinogenním účinkům byl na začátku 21. století byl jako 

stavební materiál zakázán. Dodnes probíhají rekonstrukce a náhrady 

azbestocementu za jiný, nezávadný materiál. [4], [11] 

 

7.2 Životnost potrubí 

 Na základě dlouholetých zkušeností použití různých materiálů ve vodárenství 

se udávají následující životnosti potrubí: [11], [12] 

 litina  - 60-80 let 

 ocel  -  30- 40 let 

 azbestocement - 30 - 40 let 

 PVC - 30-50 let 

 PE - 30-50 let 

 sklolaminát - 100 let  

7.3 Drsnost potrubí 

 Při výpočtech vodovodních sítí je doporučováno uvažovat s absolutními 

drsnostmi uvedené v tabulce 5. 

Tabulka 5 - Absolutní drsnosti materiálu potrubí [8] 

Materiál potrubí Absolutní drsnost potrubí k [mm] 

Plastové 0,01-0,05 

Ocelové a litinové v dobrém stavu 0,4-1,5 

Ocelové a litinové s částečnou inkrustací 3 
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7.4 Armatury 

 Pro správný provoz a možnosti opravy a čištění potrubí a vodárenských 

objektů slouží armatury, které lze podle funkce dělit na uzavírací, odběrné a 

ostatní armatury 

 

Uzavírací armatury 

Mezi uzavírací armatury patří především šoupátka a zpětné klapky. 

Šoupátka -  slouží k otevírání a uzavírání úseků potrubí pro účely oprav a čištění. 

Jejich vzdálenost pro osazení na dlouhých řadech se pohybuje mezi 300 – 500 m. 

Osazuje se také u každé odbočky vedlejšího řadu, aby nebyla přerušena dodávka 

vody z hlavního řadu. Na okruhových sítích se osazují před i za odbočkou pro 

významná místa odběru (nemocnice, průmyslové podniky), kde je nezbytná 

nepřetržitá dodávka vody. Obr. 15 znázorňuje detailní konstrukci šoupátka. [4] 

 

Obrázek 15 - Konstrukce šoupátka [4] 

a) 1 - klín,  2- vřeteno, 3 -  kolečko b) 1- ochranné pouzdro, 2 - ořech, 3 - vřetenový 

nástavec, 4 - hruška, 5 - hrnec 

 

Zpětné klapky - funkcí klapky je zamezit proudění v opačném směru. Používají se 

na částech sacích potrubí v podtlakovém režimu.  Dále se instalují za vodoměrem 

u domovních přípojek na funkční měření fakturované vody. [13] 
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Odběrné armatury 

Hydranty - slouží primárně k odběru vody pro požární vodu a pro účely 

zavlažování a údržbu veřejných prostranství. Sekundární funkcí je odvzdušňování 

a odkalování potrubí. Hydrant je instalován ve vzdálenostech 80 - 200 m podle 

typu zástavby a rizika požáru. Konstrukčně se hydranty dělí na podzemní a 

nadzemní. [13] 

 

Vzdušníky - odvádí nežádoucí vzduch z potrubí, který může vznikat v úpravnách, 

čerpacích stanicích a ve vodojemu při jeho plnění. Vzduch se akumuluje 

v nejvyšších místech úseku potrubí, redukuje průtočný průřez, čímž vzrůstají 

tlakové ztráty. Vzdušníky předcházejí změnám tlaku a snižují riziko vzniku 

tlakových rázů. [13], [14] 

 

Kalosvody - odvádí jemný kal, který se usazuje v nejnižších místech potrubí.  

Kal, podobně jako vzduch, snižuje průtočnou plochu. 

 

Ostatní armatury 

Redukční ventily - zařízení sloužící k redukci tlaku v místech, kde pokles terénu 

je tak výrazný, že hodnota hydrostatického tlaku by přesáhlo mezní úroveň. 

Armatura je dvoukomorová s uzavíratelným talířem, který obě komory spojuje. 

Talíř je přitahován nebo odtahován pružinou čímž se reguluje průtok vody. [13] 

 

8 MODELOVÁNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 

 Matematické hydraulické modelování je v posledních letech stále stoupajícím 

trendem v oblasti vodárenských systémů. Matematický model je moderním 

nástrojem pro posouzení stávající sítě a pro návrh rozvoje zásobování pitnou 

vodou. V současné době je ve vodárenské praxi k dispozici několik komerčních i 

volně dostupných softwarů pro hydraulické posouzení a návrh vodovodních sítí.  

V následující kapitole je přehled nejvíce využívaných výpočetních modelů. 

Programu EPANET 2 bude věnována větší pozornost v samostatné kapitole. [21] 
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8.1 Software na vytváření modelů 

Siteflow - český program, jehož vývojářem je společnost Aquion, s.r.o. Je určený 

pro projektanty vodovodních a kanalizačních sítí. Funguje na softwarovém 

rozhraní CAD (podpora formát DXF) a GIS (možnost připojení mapové služby, 

integrovaný digitální model terénu). Jedna z výhod programu je automatické 

vygenerování podélných profilů. [22] 

 

Kypipe - software vyvíjen přes 45 let na půdě americké univerzity v Kentucky. 

Kromě pitné vody dokáže modelovat chování jiných tekutin při tlakovém proudění 

jako ropy, rafinovaných chemikálií, chladicích medií a odpadních vod ve 

nízkotlakých kanalizačních systémů. [23] 

 

WaterGEMS - mezi přednosti dalšího amerického softwaru patří alokace slabých 

míst ve stávajících sítích, posouzení požární kapacity, plánování proplachovacích 

plánů, identifikace úniků ze sítě a simulace modelu v reálném řase. [24] 

8.2 EPANET 2 

 EPANET 2 patří k světově nejrozšířenějším open-source softwarům pro 

analýzu a návrh vodovodních sítí. Je vyvíjen od 70. let americkou vládní 

agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA - Environmental Protection 

Agency). Dokáže simulovat hydraulické chování vody i s ohledem na kvalitu vody. 

Mezi základní dovednosti programu patří: 

 

 Rozměry navrhované sítě nejsou nijak limitovány 

 Ztráty třením je možné vypočítat 3 metodami výpočtu (Hazen - Williams, 

Darcy - Weisbach nebo Chezy - Manningův vzorec) 

 Zahrnuje místní ztráty u tvarovek, armatur 

 Možnost výpočtu výkonu čerpadel a ceny energie 

 Osazení různých armatur (šoupátka, regulační ventily, klapky) 

 Tvar vodojemu je nastavitelný (průměr i výška) 

 Simulace kvality vody 

 Simulovaná vodárenská soustava se skládá z potrubí (pipes), uzlů 

(junctions), čerpadel (pumps), ventilů (valves), vodojemů (valves) a nádrží 

(reservoirs). [25] 
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B. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Praktická část diplomová práce se zabývá variantním řešením zásobování 

pitnou vodou obcí Herink, Dobřejovice, Modletice, Kuří a přilehlé komerční zóny 

Modletice. Stávající systém není postačující pro plánovaný rozvoj obytných a 

průmyslových ploch v obcích. Modletice, podobně jak několik okolních obcí je 

zásobena ze stávajícího skupinového vodovodu Jesenice - Dobřejovice, který je 

napojen na středočeskou vodárenskou soustavu štolového přivaděče Želivka. [26] 

Kapacita stávajícího systému neumožňuje navýšit odběry pitné vody pro 

plánovaný územní rozvoj lokality. Proto se tato práce zabývá návrhem variantního 

řešení pro spolehlivé zásobování pitnou vodou v technicky funkčních zásadách. 

 

9 VYMEZENÍ A POPIS ŘEŠENÉ OBLASTI 

 Práce je zaměřena na oblast v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji. 

Obce se nacházejí mezi městy Jesenice a Říčany. Řešenými obcemi jsou Herink, 

Dobřejovice, Modletice a její přilehlá komerční zóna. Všechny obce spadají pod 

správu obce s rozšířenou působnosti (ORP) města Říčany. 

 

Obrázek 16 - Vymezení řešené oblasti 
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9.1 Herink 

 Obec Herink se nachází 7 km jihozápadně od města Říčany. Leží na hranice 

okresu Praha-východ a Praha-západ. Rozloha je 2,72 km2, evidováno je zde 300 

čísel popisných a 650 obyvatel. Do roku 1990 byla součástí obce Dobřejovice. 

Obec je položená v nadmořských výškách 355 - 378 m n.m. Zástavba je převážně 

dvoupodlažní. [27] 

9.2 Dobřejovice 

 Obec Dobřejovice se nachází 6 km západně od města Říčany. Katastrální 

výměra obce je 3,83 km2 a ke konci roku 2018 zde žilo cca 1150 obyvatel. Je 

položená v nadmořských výškách 322 - 352 m n.m. Zástavba je převážně 

dvoupodlažní.[28] 

9.3 Modletice 

 Obec Modletice se nachází 6 km jihozápadně od města Říčany. Výměra činí 

3,44 km2 a k roku 2017 zde žilo 570 obyvatel. Obec se skládá ze 3 základních 

sídelních jednotek: Modletice, komerční zóna Modletice a Doubravice. [29] 

Nachází se v nadmořských výškách 351 - 372 m n.m. Zástavba je převážně 

dvoupodlažní. 

9.4 Kuří 

 Obec Kuří leží 1 km západně od města Říčany, pod které spadá jako základní 

sídelní jednotka. Katastrálně zaujímá plochu o 3,53 km2. Počet obyvatel k roku 

2011 byl 191. Nadmořské výšky v obci se pohybují mezi 325- 341 m n.m. [30] 

Zástavba je převážně dvoupodlažní. 

. 

 

10 STÁVAJÍCÍ STAV ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

10.1  Herink 

 V současné době je v obci vybudován veřejný vodovod, který je napojený na 

vodovodní přivaděč Jesenice- Dobřejovice. Přivaděč je dále napojený na štolový 

vodovodní přivaděč Želivka. Voda akumulována ve vodojemu Jesenice II je dále 

vedena přes Zdiměřice, Kocandu, Osnice a pak je přivaděč veden podél silnice II. 
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třídy 101 až ke křižovatce se silnicí III. třídy 00317, kde je zbudována vodoměrná 

šachta. Z šachty vodovod zahýbá jižním směrem v blízkosti silnice II/00317 a vede 

až do obce Herink. U odbočky na obalovnu je vodovod veden v profilu DN 125. V 

blízkosti průmyslového areálu, přibližně 0,25 km severně před dálnicí D0, se 

nachází čerpací stanice, od které řad vede v nezměněném profilu DN 125 až k do 

spotřebiště, kde se síť rozvětvuje do dimenzí DN 100 - 80.  

Dále bylo v územním plánu zjištěno, že situace stávajícího zásobování vodou není 

ideální a je nezbytné v rámci plánovaného rozvoje obce zlepšit tlakové poměry. 

[31] 

10.2  Dobřejovice a Modletice 

 Obec Modletice a komerční zóna obce Modletice a Dobřejovice je stejně tak 

jako obec Herink zásobena z vodovodu Jesenice - Dobřejovice. Z Osnice je 

zásobní řad veden podél silnice II/101 až k polní cestě, která pokračuje 

severovýchodně ulicí Na Drážkách. V blízkosti  křižovatky s ulicí Košumberk se 

nachází předávací armaturní šachta  a posilovací čerpací stanice do vodojemu 

KPV Beta (dále značen jako VDJ 2), který se nachází přibližně uprostřed komerční 

zóny.  Vodojem VDJ 2 je dvoukomorový o objemech 2x150 m3, s nadmořskou 

výškou dna cca 375 m n.m. Stávající režim vodojemu se dá shrnout následovně:  

 

 V době minimálních odběru ve skupinovém vodovodu Jesenice - Dobřejovice 

probíhá gravitační plnění vodojemu 

 Při zvýšených odběrech jsou posilovací čerpadla v předávacím objektu sepnuta 

a probíhá výtlačné plnění vodojemu 

 Při maximálních odběrech ve skupinovém vodovodu, které způsobují největší 

poklesy přetlaků, jsou čerpadla blokována a vodojem není plněn vůbec [26] 

 

Podle Strategického plánu rozvoje obce Modletic, aktualizovaného v srpnu roku 

2018 je zásobování pitnou vodou obce aktuálním problémem, jak je citováno 

z výše uvedeného dokumentu: 

 

 „Samostatným a velmi urgentním problémem je potřeba komplexního řešení 

systému zásobování obce pitnou vodou, vč. nedostatečné kvality části stávajícího 

obecního vodovodu. Prioritou je dobudování a propojení vodovodní sítě, která v 
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současné době zásobuje obec vodou ze tří samostatných soustav. Důležitým 

prvkem je výstavba vodojemu pro plynulé zásobování obyvatel obce vodou.“ [32] 

10.3  Kuří 

 V současné době je obec Kuří zásobena ze dvou zdrojů. Ze západní strany je 

přiveden vodovod z Říčan. Z jihovýchodní strany je obec zásobována modletickým 

přivaděčem o průměru potrubí DN 160. Do budoucna by pro posílení tlakových 

poměrů mohl sloužit jen modletický přivaděč. 

11 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 Práce uvažuje s napojením na štolový přivaděč Želivka, konkrétně v místě 

komínu K13, který se nachází mezi obcí Horní Jirčany a Jesenice v blízkosti 

křížení komunikací D0 a 603. Objekt K13 na trase štolového přivaděče má funkci 

vyrovnávací komory. Základní koncepce trasování odbočky ze štolového 

přivaděče byla převzata ze studie proveditelnosti. [26] Trasa přiváděcího řadu byla 

uvažována podél dálnice D0 až do místa křížení s komunikací I/101, se kterou je 

dále přivaděč veden v zeleném pásu. V obci Doubravice odbočuje jižním směrem 

kolem rybníku V Topolech až do napojení k nově uvažovanému vodojemu.[26] 

Stěžejním úkolem této práce je upřesnit a rozvést možnosti napojení spotřebišť na 

přiváděcí řad hydraulickou analýzou, včetně návrhu kapacit vodojemů. Dalším 

úkolem je ověření tlakových a výškových podmínek a posouzení různých možností 

řešení systému pro zásobování pitnou vodou. Pro posouzení je vypracováno 5 

variant. 

 

Obrázek 17 -  Napojení a trasa přivaděče; zdroj vlastní, převzatý z [26] 
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11.1  Přehled variant 

Varianty jsou vypracovány v programu  EPANET 2. Ve všech variantách je 

uvažováno s čerpací stanici vystrojenou u Komína K13 s minimální provozní 

hladinou 348,00 m n.m. [26] s navrženým hlavním vodojemem umístěném jižně 

nad obcí Modletice. Odbočka ze štolového přivaděče je simulována jako nádrž. 

Sítě ve spotřebišti nejsou řešeny podrobně, v modelu jsou zakresleny pouze 

schematicky. Umístění uzlů je voleno tak, tak aby co nejlépe charakterizovalo 

výškové členění spotřebišť a hustotu zástavby.   

Přehled variant: 

 

Varianta 1 

V této variantě má soustava pouze jeden zásobní vodojem za spotřebištěm. Jedná 

se o kompletní výtlak do sítě obcí Herink, Dobřejovice, Modletice. Komerční zóna 

Modletice a Kuří jsou v době špiček zásobeny gravitačně z vodojemu (dále 

označen jako VDJ 1). Situace schematicky znázorněná na obr. 24 - 26. 

 

Varianta 2 

Výhodnou variantou je zapojení do systému stávající vodojem v blízkosti komerční 

zóny, který pro budoucí potřeby vody komerční zóny nebude kapacitně vyhovující.  

Vodojem (dále značen jako VDJ 2) v současné době slouží jako zásobní vodojem 

pro komerční zóny Modletice. V tomto případě by byla vybudována odbočka 

z přivaděče, kam by natékala výtlačně voda do vodojemu, který by dále gravitačně 

zásoboval obec Dobřejovice.  To znamená, že doprava vody by probíhala 

v obráceném směru než u stávajícího systému, kdy vodojem je plněn ze 

skupinového vodovodu Jesenice - Dobřejovice. [26] Situace je schematicky 

znázorněná na obr. 29 - 31. 

 

Varianta 3.a 

Další řešení spočívá v přidání dalšího zásobního vodojemu před obcí Herink. 

Vhodná lokalita k umístění vodojemu je mezi odbočkou z přivaděče na stávající síť 

a mezi stávající automatickou tlakovou stanicí. [26] Vodojem je dále značen jako 

VDJ3. Situace je schematicky znázorněná na obr. 35 - 37. 
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Varianta 3.b 

Podvarianta řešení 3.a  uvažuje s umístěním vodojemu Herink (VDJ 3) nad 

spotřebištěm. Situace je schematicky znázorněná na obr. 42 - 44. 

 

Varianta 4 

Poslední varianta zkoumá, jak by systém fungoval, kdyby  nový hlavní vodojem 

měl samostatné odběrné potrubí, který by zásoboval obec Modletice a komerční 

zónu Modletic. Vodojem VDJ3 zůstává nad spotřebištěm jako ve variantě 3.b. 

Situace je schematicky znázorněná na obr. 49-51. 

12 VSTUPNÍ DATA MODELU 

 K vytvoření funkčního modelu bylo zapotřebí nejprve získat geografická data o 

řešeném území následujícího obsahu: 

 Polohopis - jako podkladová mapa byla zvolena základní mapa ČR dostupná na 

geoportálu  ČÚZK v odpovídajícím měřítku upravenému v programu EPANET 

2. Délky jsou pak odečteny automaticky v programu EPANET 2. 

 Výškopis - odečtení výšek bylo provedeno pomocí mapového portálu mapy.cz 

s ekvidistancí 1 m. Z hlediska schematického charakteru modelu je tato 

přesnost dostačující. 

 

 

Obrázek 18 - Nadmořské výšky uzlů -  pro všechny varianty (m n.m.) 
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Dále byly zvoleny následující materiály a drsnosti potrubí: 

 přivaděče z komína K13 do zásobního vodojemu VDJ 1- tvárná litina DN 

250, absolutní drsnost 0,4 

 ostatní potrubí ve spotřebišti – plast PE potrubí, absolutní drsnost 0,05 

 

 

Obrázek 19 - Vykreslení dimenzí potrubí -  pro všechny varianty 

 

Obrázek 20 - Označení uzlů pro všechny varianty 
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Obrázek 21 - Označení  úseků pro všechny varianty 

 

Obrázek 22 - Umístění regulačních armatur 

12.1  Potřeba vody 

 Výhledový počet obyvatel byl zjištěn z územních plánů obcí a z aktuálních 

informací obecních úřadů. Informace o rozvoji občanské vybavenosti a 

podnikatelských aktivit byly zjištěny na základě průzkumu podniků a institucí 

působících v řešené lokalitě. Na základě těchto informací byly sestaveny výpočty 

potřeby vody pro jednotlivé subjekty. Hlavní podkladem výpočtu pro bytový fond a 

vyšší občanskou vybavenost byla příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. - 
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Směrná čísla roční potřeby vody (kap. 2.6, tab. 3). Potřeby vody základní 

občanské vybavenosti a hodnoty koeficientů nerovnoměrnosti byly použity ze 

směrnice č. 9 (kap. 2.5, tabulka 2). 

 

Obecný postup výpočtu 

a) Získání specifické potřeby vody pro občanskou technickou vybavenost 

podle směrnice č. 9 

b) Potřeba vody pro bytový fond 

c) Ostatní vyšší vybavenost obce podle č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb 

d) Průměrná denní potřeba vody včetně ztrát 20 % 

e) Maximální denní potřeba vody  

f) Maximální hodinová potřeba vody 

Na následujících stranách je znázorněn výpočet jednotlivých potřeb vody v 

řešených obcích: 

 

Potřeba vody v obci Herink 

 

 

SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY PRO OBČANSKOU A TECHNICKOU VYBAVENOST

výhledový počet obyvatel m
3
/os/rok l/os/den m

3
/hod l/den l/s

1200 10,95 30,00 1,25 36000,00 0,42

I. BYTOVÝ FOND

 výhledový počet obyvatel m
3
/os/rok l/os/den m

3
/hod l/den l/s

1200 35,00 95,89 4,00 115068,49 1,33

II. VEŘEJNÉ BUDOVY A ŠKOLY

Mateřská školka

počet učitelů + žáci zam./m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

75 24,00 4,93 0,21 4931,51 0,06

pozn. školka 200 dní v provozu

III. HOTELY UBYTOVNY, INTERNÁTY

Ubytování

počet lůžek m3/lůžko/rok m3/den m3/hod l/den l/s

36 45,00 4,44 0,18 4438,36 0,05

V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Welness

počet návštěvníků m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

15 20,00 0,82 0,03 821,92 0,01
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VI. RESTAURACE, VINÁRNY

Stodola HERINK

počet pracovníků zam./m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

12 140,00 6,72 0,28 6720,00 0,08

POZN. výčep, podávání studenýchjídel a teplých jídel, mytí skla bez trvalého průtoku

VII. PRODEJNY 

PRODEJNY výrobní

pekárna Penam

počet pracovníků m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

20 26,00 2,08 0,09 2080,00 0,02

PRODEJNY s čistým provozem

počet pracovníků os/m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

95 18,00 6,84 0,29 6840,00 0,08

Služby a obchody

počet pracovníků zam./m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

40 18,00 2,88 0,12 2880,00 0,03

Průměrná denní potřeba vody (včetně ztrát)

= 2,50 l/s

Maximální denní potřeba vody

Qmaxd = QD* kd    =  2,5* 1,4 3,50 l/s     = 302,03 m
3
/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qmaxh = Qmaxd *kh    = 3,50*1,8 6,29 l/s     = 22,65 m
3
/hod

QD =(QSPVO+QI.  +QII. +QIII. + QV..+ QVI. + QVII.)*1,2
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Potřeba vody v obci Dobřejovice 

 

 

SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY PRO OBČANSKOU A TECHNICKOU VYBAVENOST

výhledový počet obyvatel m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

1080 10,95 0,03 0,00 30,00 0,375

I. BYTOVÝ FOND

výhledový  počet obyvatel m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

1080 35,00 103,56 4,32 103561,64 1,199

II. VEŘEJNÉ BUDOVY A ŠKOLY

Kancelářské budovy

úřad

počet zaměstnanců m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

5 14,00 0,19 0,01 191,78 0,002

Mateřská školka Korálek

počet učitelů + žáci zam./m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

69 24,00 4,54 0,19 4536,99 0,053

III. HOTELY UBYTOVNY, INTERNÁTY

počet lůžek m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

5 15,00 0,21 0,01 205,48 0,002

V.KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Spolkový dům

počet pracovníků m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

5 14,00 0,28 0,01 280,00 0,003

FK Dobřejovice

počet návštevníků m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

20 20,00 1,60 0,07 1600,00 0,019

VI. RESTAURACE, VINÁRNY

Hospoda na hřišti

počet pracovníků zam./m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

2 120,00 0,96 0,04 960,00 0,011

POZN: výčep, podávání studených jídel, mytí skla bez trvalého průtoku

 Ubytovna na hřišti
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VII. PRODEJNY 

potravinářské výrobny místního významu

Staročeská pekárna, s.r.o.

počet pracovníků m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

15 26,00 1,56 0,07 1560,00 0,018

Alimpex- Maso, s.r.o.

počet pracovníků m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

70 26,00 7,28 0,30 7280,00 0,084

PRODEJNY s čistým provozem

Smíšené zboží

počet pracovníků os/m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

5 18,00 0,36 0,02 360,00 0,004

Služby a obchody

počet pracovníků zam./m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

40 18,00 2,88 0,12 2880,00 0,033

Průměrná denní potřeba vody (včetně ztrát)

QD =(QSPVO+QI.  +QII. +QIII. + QV..+ QVI. + QVII.)*1,2 = 2,17 l/s

Maximální denní potřeba vody

Qmaxd = QD* kd  = 2,17*1,4 = 3,03 l/s     = 262,11 m
3
/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qmaxh = Qmaxd *kh = 3,03*1,8 = 5,46 l/s     = 19,66 m
3
/hod
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 Potřeba vody v obci Modletice a komerční zóny Modletice 

 

 

SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY PRO OBČANSKOU A TECHNICKOU VYBAVENOST

počet obyvatel m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

1000 10,95 0,03 0,001 30,00 0,347

I. BYTOVÝ FOND

počet obyvatel m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

1000 35,00 95,89 4,00 95890,41 1,110

II. VEŘEJNÉ BUDOVY A ŠKOLY

Kancelářské budovy

Úřad

počet zaměstnanců m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

5 14,00 0,19 0,008 191,78 0,002

Mateřská škola modletice

počet učitelů + žáci zam./m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

31 24,00 2,04 0,085 2038,36 0,024

II. HOTELY UBYTOVNY, INTERNÁTY

  Ubytovna na hřišti

počet lůžek m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

5 15,00 0,21 0,009 205,48 0,002

V.KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Zámek modletice 

počet pracovníků m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

5 14,00 0,28 0,012 280,00 0,003

POZN: slouží k pořádání kulturních akcí)

VI. RESTAURACE, VINÁRNY

Hospoda na hřišti

počet pracovníků zam./m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

2 120,00 0,96 0,04 960,00 0,011

POZN: výčep bez trvalého průtoku, podávání studených jídel 

VII. PRODEJNY 

Zámecká výrobna uzenin

počet pracovníků m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

30 26,00 3,12 0,13 3120,00 0,036

PRODEJNY s čistým provozem

Smíšené zboží

počet pracovníků os/m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

5 18,00 0,36 0,02 360,00 0,004
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Pro posouzení výpočtu potřeby vody komerční zóny Modletice nebyly zjištěny 

potřebné informace. Z toho důvodu je maximální denní potřeba vody uvažována 

22,5  l/s. [26] 

 

 

  

Maximální denní potřeba vody v komerční zóně Modletice

Qmaxd = 22,5 l/s

Maximální hodinová potřeba vody

Qmaxh = Qmaxd *kh = 22,5*1,8 40,50 l/s 145,80 m3/hod
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Potřeba vody v obci Kuří 

 

 

 

SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY PRO OBČANSKOU A TECHNICKOU VYBAVENOST

počet obyvatel m3/os/rok m3/den m3/hod l/os/den l/s

446 10,95 - - 30,00 0,155

I. BYTOVÝ FOND

počet obyvatel m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

446 35,00 42,77 1,78 42767,12 0,495

II. HOTELY UBYTOVNY, INTERNÁTY

počet lůžek m3/os/rok m3/den m3/hod l/den l/s

55 15,00 2,26 0,09 94,18 0,0311

VII. PRODEJNY 

potravinářské výrobny místního významu

PRODEJNY s čistým provozem

Smíšené zboží

počet pracovníků os/m3/rok m3/den m3/hod l/den l/s

2 18,00 0,14 0,01 144,00 0,002

Ubytovna Pozimos

Průměrná denní potřeba vody (včetně ztrát)

QD =(QSPVO+QI.  +QII.  + QVII.)*1,2= 0,81 l/s

Maximální denní potřeba vody

Qmaxd = QD* kd = 0,81*1,5 1,22 l/s 105,24 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qmaxh = Qmaxd *kh = 1,22*1,8 2,19 l/s 7,89 m3/hod
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12.2 Rekapitulace potřeby vody 

 

Maximální denní potřeby vody pro jednotlivé obce jsou rovnoměrně rozloženy do 

uzlů, jak je znázorněno na obrázku 22. Maximální hodinové potřeby vody jsou 

charakterizovány přenásobením součiniteli hodinové nerovnoměrnosti 

v jednotlivých denních hodinách křivky denní nerovnoměrnosti Kh 1,8.   

 

 

Obrázek 23 - Odběry v uzlech pro všechny varianty (l/s) 

12.3  Návrh VDJ 1 

 Dalšími vstupními daty pro vytvoření matematického modelu jsou návrhy 

vodojemů.  Objem zásobního vodojemu (dále VDJ1) je navržen na sumu 

maximálních denních potřeb obcí ve výši 32,84 l/s. Výstavba VDJ 1 je výhledově 

uvažována nad obcí Modletice (obr. 17). Všechny varianty uvažují napojení 

přivaděče na nový zásobní vodojem za spotřebištěm.  

Z bilančního výpočtu níže vychází návrh dvoukomorového vodojemu 2x 2000 m3. 

Poznámka: počet odběrných míst : 10, trvání požáru: 1 hodina, doba pro 

odstranění poruchy:  24 hodin. 

 

Obec Qmaxd [l/s] 

Herink 3,50

Dobřejovice 3,03

Modletice 2,59

KO Modletice 22,50

Kuří 1,22

Celkem 32,84
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Maximální denní potřeba vody

Qmaxd = 32,84 l/s 2837,38 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qmaxh = Qmaxd *kh = 32,84*1,8    = 59,11 l/s 212,80 m3/hod

Bilance provozního objemu vodojemu Vp

Hodinový průběh Kh 1,8

Hodinová 

potřeba 

vody

Přítok Odběr Přebytek P-O Bilance odběrů

h % [m3/h ] [m3/h ] [m3/h ] [m3/h ] [m3 ]

0 - 1 1,00 28,37 166,90 28,37 138,53 138,53

1 - 2 0,70 19,86 166,90 19,86 147,04 285,57

2 - 3 0,70 19,86 166,90 19,86 147,04 432,62

3 - 4 0,70 19,86 166,90 19,86 147,04 579,66

4 - 5 2,00 56,75 166,90 56,75 110,16 689,82

5 - 6 3,00 85,12 166,90 85,12 81,78 771,60

6 - 7 5,00 141,87 166,90 141,87 25,04 796,64

7 - 8 6,40 181,59 0,00 181,59 -181,59 615,04

8 - 9 4,50 127,68 0,00 127,68 -127,68 487,36

9 - 10 5,50 156,06 0,00 156,06 -156,06 331,31

10 - 11 5,50 156,06 0,00 156,06 -156,06 175,25

11 - 12 5,50 156,06 166,90 156,06 10,85 186,10

12 - 13 5,00 141,87 166,90 141,87 25,04 211,13

13 -14 5,00 141,87 166,90 141,87 25,04 236,17

14 - 15 4,00 113,50 166,90 113,50 53,41 289,58

15 - 16 5,00 141,87 166,90 141,87 25,04 314,61

16 - 17 5,00 141,87 166,90 141,87 25,04 339,65

17 - 18 6,00 170,24 166,90 170,24 -3,34 336,31

18 - 19 6,50 184,43 0,00 184,43 -184,43 151,88

19 - 20 7,50 212,80 0,00 212,80 -212,80 -60,92

20 - 21 5,00 141,87 0,00 141,87 -141,87 -202,79

21 - 22 5,00 141,87 166,90 141,87 25,04 -177,75

22 - 23 4,00 113,50 166,90 113,50 53,41 -124,34

23 - 24 1,50 42,56 166,90 42,56 124,34 0,00

SUMA 100,00 2837,38 2837,38 2837,38 0,00 0,00

BILANCE [m3 ] Vpož [m3] Vr  [m3]

max 796,64 43,20 2837,38

min -202,79

Vp 999,42 Celkový objem [m3 ] 

3944,80Ac = Vp + Vpož +  Vr =
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12.4 Návrh VDJ 3 

 Podle vypočtu potřeby vody z kapitoly 12.1 je navržen zemní vodojem pro 

spotřebiště Herink. Následuje bilance provozního objemu vodojemu, výpočet 

objemu pro požární účely a pro případ poruchy. Dle výpočtu je navrhován 

dvoukomorový vodojem 2x150 m3 o světlé výšce 5 m. 

 

 

Počet odběrných míst:  2, požární odběr:  6 l/s,  doba požáru:  1 hodina. Doba 

nutná na opravu poruchy : 12 hodin. 

Program EPANET 2 simuluje plnění a prázdnění vodojemu s předpokládaným 

kruhovým půdorysem, z návrhu vychází vodojem o průměru 8,74 m. 

 

Bilance provozního objemu vodojemu Vp

Hodinový průběh Kh 1,8
Hodinová 

potřeba vody
Přítok Odběr Přebytek P-O Bilance odběrů

h % [m3/h ] [m3/h ] [m3/h ] [m3/h ] [m3 ]

0 - 1 1,00 3,02 17,77 3,02 14,75 14,75

1 - 2 0,70 2,11 17,77 2,11 15,65 30,40

2 - 3 0,70 2,11 17,77 2,11 15,65 46,05

3 - 4 0,70 2,11 17,77 2,11 15,65 61,70

4 - 5 2,00 6,04 17,77 6,04 11,73 73,43

5 - 6 3,00 9,06 17,77 9,06 8,71 82,13

6 - 7 5,00 15,10 17,77 15,10 2,66 84,80

7 - 8 6,40 19,33 0,00 19,33 -19,33 65,47

8 - 9 4,50 13,59 0,00 13,59 -13,59 51,88

9 - 10 5,50 16,61 0,00 16,61 -16,61 35,27

10 - 11 5,50 16,61 0,00 16,61 -16,61 18,65

11 - 12 5,50 16,61 17,77 16,61 1,15 19,81

12 - 13 5,00 15,10 17,77 15,10 2,66 22,47

13 -14 5,00 15,10 17,77 15,10 2,66 25,14

14 - 15 4,00 12,08 17,77 12,08 5,69 30,82

15 - 16 5,00 15,10 17,77 15,10 2,66 33,49

16 - 17 5,00 15,10 17,77 15,10 2,66 36,15

17 - 18 6,00 18,12 17,77 18,12 -0,36 35,80

18 - 19 6,50 19,63 0,00 19,63 -19,63 16,17

19 - 20 7,50 22,65 0,00 22,65 -22,65 -6,48

20 - 21 5,00 15,10 0,00 15,10 -15,10 -21,59

21 - 22 5,00 15,10 17,77 15,10 2,66 -18,92

22 - 23 4,00 12,08 17,77 12,08 5,69 -13,24

23 - 24 1,50 4,53 17,77 4,53 13,24 0,00

SUMA 100,00 302,03 302,03 302,03 0,00 0,00

Vpož [m3] Vr  [m3]

max 84,80 43,20 151,02

min -21,59

V provoz 106,39 Celkový objem [m3 ] 

300,60Ac = Ap + Apož +  Ar

BILANCE [m3 ] 
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13  VÝPOČET MODELU 

 

 Délka simulace:  240 hodin 

 Časový krok výpočtu : 1 hodina 

 Parametry čerpadla: Q=35 l/s, Hd =87 m 

 Parametry VDJ 1: kóta dna- 410m n.m., počáteční hladina - 3 m, maximální 

hladina - 5 m 

 Podmíněné ovládání simulace: vypnutí ČS pokud hladina ve VDJ je 5 m, 

opětovné zapnutí při snížení hladiny pod 3 m 

 Vzorec pro výpočet ztrát:  Darcy – Weisbachova rovnice (3.3) 

 

Řešené výstupy 

 Pro jednotlivé varianty byly primárně navrženy či použity stávající průměry 

potrubí DN ve spotřebištích a z nich vyplývající rychlosti o daném průtoku ze 

vstupních dat (výpočet potřeby vody dle kapitoly 11.1). Dále byly posouzeny 

navržené objemy vodojemů a kapacita čerpadla. Řešenými výstupy modelu jsou 

dimenze potrubí, rychlosti, tlakové poměry v síti, návrh Q-H charakteristiky 

čerpadla a posouzení navržených vodojemů. Co se týká charakteristiky čerpadla, 

program EPANET 2 umožňuje na základě jednoho pracovního bodu odvodit její 

teoretický průběh. Předmětem řešení je nalézt pracovní bod čerpadla, pro který 

odvozená Q-H křivka bude dostačující pro správnou funkci celého systému. 

 

14 VÝSLEDKY PRO JEDNOTLIVÉ VARIANTY 

14.1 Varianta 1 

Posouzení rychlostí 

 Rychlosti nepřekročily maximální doporučenou rychlost ve výtlačném potrubí 

ve výši 1,4 m/s (DN do 250). Doporučené rychlosti jsou dány normou ČSN 755301 

- Vodárenské čerpací stanice. Doporučené rychlosti v gravitačním potrubí 

nepřesáhly maximální doporučenou hodnotu 2 m/s, uvedenou v normě ČSN EN 

805 - Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Označení úseků, 
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kde byly detekovány maximální rychlosti, jsou zobrazeny na obrázku 21. (kap. 12). 

Rychlostní podmínky vyhovují. 

 Nejvyšší rychlost ve výtlačném řadu -  0,93 m/s, úsek P43, místo: Obec 

Modletice 

 Nejvyšší rychlost v gravitačním řadu - 0,89 m/s,  úseku P39, místo: 

Komerční zóna Modletice 

 

 

Obrázek 24 - Var. 1 rychlosti v m/s v době maximálního odběru (19:00 hod.) 

 

Posouzení tlakových podmínek 

 Dle vyhlášky 428/2001 Sb. jsou tlakové podmínky vyhovující. Nadlimitní tlaky 

jsou před spotřebišti regulovány armaturami. Označení uzlů, kde byly detekovány 

extrémní tlaky, jsou zobrazeny na obrázku 20. (kap. 12). 

 Nastavení regulačních ventilů -  omezení tlaku před obcí Herink (50 m 

v.sl.), před obcí Modletice (40 m v.sl.), před obcí Dobřejovice  (20 m v.sl.), 

před obcí Kuří (30 m v.sl.) 

 Nejnižší tlak - 16,32 m v.sl.  v čase 175:00 hod. (7:00 ráno), místo: 

Komerční zóna Modletice, uzel 28 

 Nejvyšší tlak -  56,00 m v.sl. pravidelně mezi 3:00 - 4:00 hod, místo: Kuří, 

uzel 19 
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Obrázek 25 - Var. 1 - Nejnižší tlaky v čase 175 hod (7:00 hod.) 

 

 

Obrázek 26 - Var 1 - Nejvyšší tlaky (pravidelně mezi 3:00 - 4:00 hod) 

 

Posouzení pracovního bodu 

Čerpadlo je navrženo s následující  Q-H charakteristikou čerpadla: 

Q=35 l/s, Hd =87 m 
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Obrázek 27 -  Křivka čerpadla u K13 

Posouzení vodojemů 

Tabulka 6 - Parametry VDJ 1 

 

. 

 

Obrázek 28: Var. 1 -  Plnění a prázdnění VDJ 1 

Křivka plnění a prázdnění vodojemu znázorňuje, že vodojem dosáhne plné 

kapacity v čase 172 - 173 hodin (vypnutí čerpadla). Opět se čerpadlo zapne 

v čase 183 - 184 hodin (klesnutí hladiny pod 3 m). Svojí minimální hladinu 

dosáhne vodojem v čase 190 hodin (2,71 m).  

Vodojem 
Kóta dna 

(m n.m.)

Objem 

(m
3

)

Počáteční 

hladina 

(m)

Max. 

provozní 

hladina (m) 

VDJ 1 410 2x 2000 3 5
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14.2 Varianta 2 

Posouzení rychlostí 

 Rychlosti nepřekročily maximální doporučenou rychlost ve výtlačném potrubí o 

1,4 m/s (DN do 250). Doporučené rychlosti jsou dany normou ČSN 755301 -  

Vodárenské čerpací stanice. Doporučené rychlosti v gravitačním potrubí 

nepřesáhly maximální doporučenou hodnotu 2 m/s, uvedenou v normě ČSN EN 

805 - Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Doporučené 

rychlosti v gravitačním potrubí nepřesáhly maximální doporučenou hodnotu 2 m/s, 

uvedenou v normě ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich 

součásti. Označení úseků, kde byly detekovány maximální rychlosti, jsou 

zobrazeny na obrázku 21. (kap. 12). Rychlostní podmínky vyhovují. 

 Nejvyšší rychlost ve výtlačném řadu -  0,93 m/s, úsek P43, místo: Obec 

Modletice 

 Nejvyšší rychlost v gravitačním řadu - 0,89 m/s,  úseku P39, místo: 

Komerční zóna Modletice 

 

 

 

Obrázek 29 - Var. 2 - rychlosti v m/s při maximálních odběrech (19:00 hod.) 
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Posouzení tlakových podmínek 

 Dle vyhlášky 428/2001 Sb. jsou tlakové podmínky vyhovující. Nadlimitní tlaky 

jsou před spotřebišti regulovány armaturami. Označení uzlů, kde byly detekovány 

extrémní tlaky, jsou zobrazeny na obrázku 20. 

 Nastavení regulačních ventilů -  omezení tlaku před obcí Herink (50 m 

v.sl.), před obcí Modletice (40 m v.sl.), před obcí Dobřejovice (20 m v.sl.), 

před obcí Kuří (40 m v.sl.), omezení průtoku před VDJ2 (Qmaxd=3,03 l/s) 

 Nejnižší tlak – 16,67 m v.sl.  v čase 175 hodin (7:00 hod. ráno), místo: 

Komerční zóna Modletice, uzel UZ 28 

 Nejvyšší tlak- 56,42 m v.sl. pravidelně mezi 3:00 - 4:00 hod., místo: 

Dobřejovice, uzel UZ 11 

 

 

Obrázek 30 -  Var. 2 -  nejnižší přetlaky v síti v čase 175 hod. (7:00 hod.) 
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Obrázek 31 - Var. 2 -  nejvyšší přetlaky v síti pravidelně mezi 3:00 - 4:00 hod. 

Při zapojení stávajícího vodojemu VDJ 2 na přivaděč je nutné osadit regulační 

průtokový ventil, jak je schematicky zobrazeno na obr. 29.  Pokud by přítok do 

vodojemu nebyl regulovaný, způsobilo to nedostatečné tlakové podmínky, 

především v komerční zóně Modletice.  

 

Obrázek 32 -  Schéma zapojení přivaděče na VDJ2 

 

Posouzení pracovního bodu 

Čerpadlo je navrženo s  Q-H charakteristikou čerpadla s totožnou jako ve Variantě 

1: Parametry čerpadla: Q= 35 l/s, Hd= 87 m 
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Obrázek 33 - Křivka čerpadla u K13 

Posouzení vodojemů 

Tabulka 7 - Parametry VDJ 1 a 2 

  

V čase 173 hodin dosáhne VDJ1  své maximální provozní hladiny a dojde 

k vypnutí čerpání. Po 12 hodinách v čase 185 hodin hladina klesne pod 3 m a 

dojde k opětovnému čerpání. Kolísání hladiny u VDJ2 má konstantní průběh. 

 

 

Obrázek 34 – Var. 2 - plnění a prázdnění VDJ1 a VDJ 

Vodojem 
Kóta dna 

(m n.m.)

Objem 

(m
3
)

Počáteční 

hladina 

(m)

Max. 

provozní 

hladina (m) 

VDJ 1 410 2x 2000 3 5

VDJ 2 375 2x 150 3 5
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14.3 Varianta 3.a 

Posouzení rychlostí 

 Rychlosti nepřekročily maximální doporučenou rychlost ve výtlačném potrubí o 

1,4 m/s (DN do 250). Doporučené rychlosti jsou dány normou ČSN 755301 -  

Vodárenské čerpací stanice. Doporučené rychlosti v gravitačním potrubí 

nepřesáhly maximální doporučenou hodnotu 2 m/s, uvedenou v normě ČSN EN 

805 – Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Označení úseků, 

kde byly detekovány maximální rychlosti, jsou zobrazeny na obrázku 21. (kap. 12). 

Rychlostní podmínky vyhovují. 

 Nejvyšší rychlost ve výtlačném řadu -  0,93 m/s, úsek P43, místo: Obec 

Modletice 

 Nejvyšší rychlost v gravitačním řadu - 0,89 m/s,  úseku P39, místo: 

Komerční zóna Modletice 

 

 

 

Obrázek 35 – Var. 3.a - rychlosti  v m/s  při maximálních odběrech (19:00 hod.) 
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Posouzení tlakových podmínek 

Dle vyhlášky 428/2001 Sb. jsou tlakové podmínky vyhovující. Nadlimitní tlaky jsou 

před spotřebišti regulovány armaturami. Označení uzlů, kde byly detekovány 

extrémní tlaky, jsou zobrazeny na obrázku 20. 

 Nastavení regulačních ventilů -  omezení tlaku před obcí Herink (50 m 

v.sl.), před obcí Modletice (40 m v.sl.), před obcí Dobřejovice (20 m v.sl.), 

před obcí Kuří (40 m v.sl.), omezení průtoku před VDJ2 (Qmaxd = 3,03 l/s), 

omezení průtoku před VDJ3 (Qmaxd = 3,50 l/s) 

 Nejnižší tlak - 17,23 m v.sl.  v čase 175 hodin (7:00 hod. ráno), místo: 

Komerční zóna Modletice, uzel UZ 28 

 Nejvyšší tlak - 56,00 m v.sl. pravidelně mezi 3:00 - 4:00 hod., místo: Kuří, 

uzel UZ19 

 

 

Obrázek 36 - Var. 3.a - nejnižší přetlaky v síti v čase 175 hod. (07:00 hod.) 
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Obrázek 37 - Var. 3.a -  nejvyšší přetlaky v síti pravidelně v čase 3:00 hod. 

Před přítokem do vodojemu, jak už bylo zmíněno, je navržen regulační průtokový 

ventil s průtokem 3,50 l/s (Qmaxd). Pokud není přítok regulován do větve směr 

Herink, přitéká větší množství vody a tím způsobuje nedostatečné tlakové poměry 

v jiných částech sítě. Především to má vliv na tlaky v uzlech v Komerční zóně 

Modletic, které ve špičkách klesají pod 15 m v.sl. 

 

 

Obrázek 38 - Schematické uspořádání objektů u VDJ 3 Herink 

  



70 

 

Posouzení pracovního bodu 

Parametry čerpadla u VDJ1: Q= 35 l/s, Hd =87 m 

 

Obrázek 39 -  Křivka čerpadla u K13 

 

Obrázek 40 -  Křivka čerpadla u VDJ 3 

Parametry čerpadla u VDJ3: Q = 6,3 l/s, Hd = 40 m 

Posouzení vodojemu 

Tabulka 8 – Var 3.b - parametry vodojemu VDJ1, VDJ2 a VDJ 3 

 

Podle simulace kolísání hladiny vodojemů na obr. 39 v čase 171-172 hod. 

dosáhne VDJ1  své maximální provozní hladiny a dojde k vypnutí čerpání. Po 12 

hodinách v čase 183-184:00 hladina klesne pod 3 m, a dojde k opětovnému 

čerpání. Kolísání hladiny u VDJ2 a  VDJ3 má konstantní průběh. 

Vodojem 
Kóta dna 

(m n.m.)

Objem 

(m
3
)

Počáteční 

hladina 

(m)

Max. 

provozní 

hladina (m) 

VDJ 1 410 2x 2000 3 5

VDJ 2 375 2x 150 3 5

VDJ 3 353 2x 150 3 5
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Obrázek 41 -  Plnění a prázdnění VDJ 1, VDJ 2, VDJ 3 

 

14.4 Varianta 3b 

Posouzení rychlostí 

 Rychlosti nepřekročily maximální doporučenou rychlost ve výtlačném potrubí o 

1,4 m/s (DN do 250). Doporučené rychlosti jsou dany normou ČSN 755301 – 

Vodárenské čerpací stanice. Doporučené rychlosti v gravitačním potrubí 

nepřesáhly maximální doporučenou hodnotu 2 m/s, uvedenou v normě ČSN EN 

805 - Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Označení úseků, 

kde byly detekovány maximální rychlosti, jsou zobrazeny na obrázku 21. (kap. 12). 

Rychlostní podmínky vyhovují. 

 Nejvyšší rychlost ve výtlačném řadu -  0,93 m/s, úsek P43, místo: Obec 

Modletice 

 Nejvyšší rychlost v gravitačním řadu - 0,89 m/s,  úseku P39, místo: 

Komerční zóna Modletice 
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Obrázek 42 - Var.3.b -  rychlosti v m/s  při maximálních odběrech (19:00) 

 

Posouzení tlakových podmínek  

 Dle vyhlášky 428/2001 Sb. jsou tlakové podmínky vyhovující. Nadlimitní tlaky 

jsou před spotřebišti regulovány armaturami. 

 Nastavení regulačních ventilů -  omezení tlaku před obcí Modletice (40 m 

v.sl.), omezení tlaku před obcí Dobřejovice (20 m v.sl.), omezení tlaku před 

obcí Kuří (40 m v.sl.), omezení průtoku před VDJ2 (Qmaxd = 3,03 l/s), 

omezení průtoku před VDJ3 (Qmaxd = 3,50 l/s) 

 Nejnižší tlak - 17,23 m v.sl.  v čase 175 hodin (7:00 hod. ráno), místo: 

Komerční zóna Modletice, uzel UZ 28 

 Nejvyšší tlak - 56,00 m v.sl. pravidelně mezi 3:00 - 4:00 hod., místo: Kuří, 

uzel UZ19 
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Obrázek 43 - Var. 3b - nejnižší přetlaky v síti v čase 175 hodin (7:00 hod.) 

 

 

Obrázek 44 - Var. 3.b - nejvyšší přetlaky v síti pravidelně v čase 3:00  
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Posouzení pracovního bodu 

 

Obrázek 45 - Křivka čerpadla u K13 

Parametry čerpadla u K13: Q = 35 l/s, Hd = 87 m 

 

Posouzení VDJ  

Tabulka 9 - Parametry VDJ1, VDJ2 a VDJ 3 

 

 

 

Obrázek 46 -  Umístění VDJ 3 nad spotřebištěm s nadmořskými výškami (m n.m.) 

Vodojem 
Kóta dna 

(m n.m.)

Objem 

(m
3

)

Počáteční 

hladina 

(m)

Max. 

provozní 

hladina (m) 

VDJ 1 410 2x 2000 3 5

VDJ 2 375 2x 150 3 5

VDJ 3 394 2x 150 3 5
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Výškový rozdíl spotřebiště a vodojemu dle rovnice 6.2 vychází při zástavbě do 2 

nadzemních podlaží 35 m. Vzhledem k nejnižšímu místu odběru v obci Herink 

(359 m n.m.) vychází výšková poloha vodojemu na vrstevnici 394 m n.m. Podle 

hydraulické analýzy není nutné posilovat čerpání do vodojemu čerpací stanicí. 

Nutné je však u odbočky regulovat průtok přitékající do vodojemu. Kdyby nebyl 

osazen regulační průtokový ventil, vodojem by se naplnil na svou maximální 

provozní hladinu (5 m) z počáteční hladiny (3 m), již za 6 hodin a poté by místa 

spotřeby napájel přímo přivaděč. Pokud se reguluje průtok na maximální denní 

potřebu vodojemu, funguje v režimu výtlačného plnění od času 0:00 – 7:00 hod. a 

pak se gravitačně vyprazdňuje do spotřebiště, až do 23:00 kdy se začne opět plnit.  

 

 

Obrázek 47 - Umístění VDJ 3 nad spotřebištěm s nadmořskými výškami 

 

V čase 171-172 hod. dosáhne VDJ1  své maximální provozní hladiny a dojde 

k vypnutí čerpání. Po 12 hodinách v čase 183 - 184 hodin hladina klesne pod 3 m 

a dojde k opětovnému čerpání. Kolísání hladiny u VDJ2 a  VDJ1 má konstantní 

průběh. 
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Obrázek 48 - Křivka plnění VDJ1, VDJ 2, VDJ 3 

14.5  Varianta 4 

Posouzení rychlostí 

 Rychlosti nepřekročily maximální doporučenou rychlost ve výtlačném potrubí o 

1,4 m/s (DN do 250). Doporučené rychlosti jsou dány normou ČSN 755301 - 

Vodárenské čerpací stanice. Doporučené rychlosti v gravitačním potrubí 

nepřesáhly maximální doporučenou hodnotu 2 m/s, uvedenou v normě ČSN EN 

805 – Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Označení úseků, 

kde byly detekovány maximální rychlosti, jsou zobrazeny na obrázku 21. (kap. 12). 

Rychlostní podmínky vyhovují. 

 Nejvyšší rychlost ve výtlačném řadu -  0,76 m/s, úsek P2, místo: přivaděcí 

řad z K13 

 Nejvyšší rychlost v gravitačním řadu - 0,99 m/s,  úseku P39, místo: před 

Komerční zónou Modletice, zpětné potrubí z VDJ 1 
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Obrázek 49 - Var. 4.b -  rychlosti v m/s  při maximálních odběrech (19:00 hod.) 

 

Posouzení tlakových podmínek 

 Dle vyhlášky 428/2001 Sb. jsou tlakové podmínky vyhovující. Nadlimitní tlaky 

jsou před spotřebišti regulovány armaturami. Označení uzlů, kde byly detekovány 

extrémní tlaky, jsou zobrazeny na obrázku 20. 

 Nastavení regulačních ventilů -  omezení tlaku před obcí Modletice (40 m 

v.sl.), omezení tlaku před obcí Dobřejovice (20 m v.sl.), omezení tlaku před 

obcí Kuří (40 m v.sl.), omezení průtoku před VDJ2 (Qmaxd = 3,03 l/s), 

omezení průtoku před VDJ3 (Qmaxd = 3,50 l/s) 

 Nejnižší tlak - 16,67 m v.sl.  v čase 115 a 235 hodin (11:00 hod. ráno), 

místo: Komerční zóna Modletice, uzel UZ 28 

 Nejvyšší tlak - 56,00 m v.sl. pravidelně mezi 3:00-4:00, místo: Kuří, uzel 

UZ19 
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Obrázek 50 - Var.4 - nejnižší přetlaky ve spotřebištích v čase 115 a 235  hodin 

(19:00 hod.) 

 

 

Obrázek 51 -  Var.4 - nejvyšší přetlaky ve spotřebištích pravidelně v čase 3:00 hod 
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Posouzení pracovního bodu 

Čerpadlo je navrženo s  Q-H charakteristikou o parametrech  Q= 40 l/s, Hd = 88 m.  

 

Obrázek 52 -  Var. 4 - Křivka čerpadla u K13 

Posouzení VDJ 

 

Obrázek 53 - Var. 4 - Parametry VDJ1, VDJ2 a VDJ 3 

Zpáteční potrubí je navrženo v dimenzi DN 250, při menších průměrech by voda 

dosahovala vyšších rychlostí, což by mělo za následek snížení tlaků ve spotřebišti 

pod 15 m v.sl. Propojení přivaděče s obcí Modletice je navrženo potrubím PE DN 

150 jak je znázorněno na obr. 57 

Vodojem 
Kóta dna 

(m n.m.)

Objem 

(m
3

)

Počáteční 

hladina 

(m)

Max. 

provozní 

hladina (m) 

VDJ 1 410 2x 2000 3 5

VDJ 2 375 2x 150 3 5

VDJ 3 394 2x 150 3 5
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Obrázek 54 -  Schéma Var. 4 s dimenzemi potrubí (mm) 

 

V čase mezi 100-101 hodin (4:00-5:00 hod.) dosáhne VDJ1  své maximální 

provozní hladiny a dojde k vypnutí čerpácí jednotky. Po 12 hodinách v čase 112 

hodin hladina klesne pod 3 m a dojde k opětovnému čerpání. VDJ 1 dosáhne své 

minimální provozní hladiny 2,82 m v čase 118 hodin.  Kolísání hladiny u VDJ2 a 

VDJ3 má konstantní průběh. 

 

Obrázek 55 - Var. 4 - Plnění a prázdnění VDJ 1, VDJ 2, VDJ 3 
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15 INVESTIČNÍ NÁKLADY 

 Pro všechny varianty je vypracováno ekonomické zhodnocení s použitím 

orientačních ceníků průměrných cen dopravní a technické infrastruktury vydaným 

Ústavem územního rozvoje. [34] Ceny armatur byly převzaty z ceníku produktů 

HAWLE. [35]  

 

Varianta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Potrubí

intravilán/ extravilán délka v m materiál cena za bm v Kč cena celkem v Kč

vodovod v 

nezastavěném území- 

pažená rýha

6501,0 Tvárná litina DN 250 7550 49 082 701                 

Vodovod v

zastavěném území- 

pažená rýha 

nezpevněná

1256,2 Tvárná litina DN 250 7970                  10 011 755 

Vodojemy název objektu objem v m
 3   orientační cena v  Kč 

VDJ1 2x2000                  45 860 000 

Čerpací stanice název objektu výkon v l/s   orientační cena v Kč 

K13 35                  12 845 000 

Regulace tlaku průměr  cena v Kč 

DN 125                          94 692 

DN 150 x3                        337 836 

Cena celkem v Kč bez DPH 118 231 984              
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Varianta 2 

 

 

Varianta 3.a 

 

Potrubí

intravilán/ extravilán délka v m materiál cena za bm v Kč cena celkem v Kč

vodovod v nezastavěném 

území- pažená rýha
6501,0 Tvárná litina DN 250 7550 49 082 701

Vodovod v

zastavěném území- 

pažená rýha nezpevněná

1256,2 Tvárná litina DN 250 7970 10 011 755

Vodojemy název objektu objem v m
 3  orientační cena v  Kč

VDJ1 2x2000 45 860 000

Čerpací stanice název objektu výkon v l/s  orientační cena v Kč

K13 35 12 845 000

Regulace tlaku průměr cena v Kč

DN 125 94 692

DN 150 x3 337 836

Omezení průtoku průměr cena v Kč

(VDJ 2) DN 150 113 595

Cena celkem v Kč bez DPH 118 345 579

Potrubí

intravilán/ extravilán délka v m materiál cena za bm v Kč cena celkem v Kč

vodovod v 

nezastavěném území- 
6501,0 Tvárná litina DN 250 7550 49 082 701

Vodovod v

zastavěném území- 

pažená rýha 

1256,2 Tvárná litina DN 250 7970 10 011 755

Vodojemy Název objektu objem v m
 3  orientační cena v Kč

VDJ1 2x2000 45 860 000

VDJ3 2x150 6 990 000

Čerpací stanice Název objektu výkon v l/s  orientační cena v Kč

K13 35 12 845 000

Regulace tlaku průměr cena v Kč

DN 125 94 692

DN 150 x3 337 836

Omezení průtoku průměr cena v Kč

(VDJ 2, VDJ3) DN 150 x 2 227 190

Cena celkem v Kč bez DPH 125 449 174
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Varianta 3.b 

 

 

Potrubí

intravilán/ extravilán délka v m materiál cena za bm v  Kč cena celkem v Kč

vodovod v nezastavěném 

území- pažená rýha
6501,0 Tvárná litina DN 250 7550 49 082 701

Vodovod v

zastavěném území- 

pažená rýha nezpevněná

1256,2 Tvárná litina DN 250 7970 10 011 755

vodovod v nezastavěném 

území- pažená rýha
595,0 HD PE, SDR 11 (PN 16) DN 125 2845 1 692 775

Vodojemy název objektu objem v m
 3  orientační cena v Kč

VDJ1 2x2000 45 860 000

VDJ3 2x150 6 990 000

Čerpací stanice název objektu výkon v l/s  orientační cena v Kč

K13 35 12 845 000

Regulace tlaku průměr cena v Kč

DN 125 94 692

DN 150 x3 337 836

Omezení průtoku průměr cena v Kč

(VDJ 2, VDJ3) DN 150 x 2 227 190

Cena celkem v Kč bez DPH 127 141 949
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Varianta 4 

 

 

15.1  Shrnutí investičních nákladů 

  Mezi nejvíce finančně náročné položky patří vodovod v pažené rýze stavěn 

v nezastavěném území a zásobní vodojem VDJ 1. Nejvíce finančně náročná je 

varianta 4, z důvodu aditivních nákladů za zpětné potrubí, kdy je uvažováno 

vedení ve společném výkopu s přívodním potrubím. Další náklady za podchody 

pod komunikacemi a vodotečí nebyly v tomto konceptu zahrnuty 

 

  

Obrázek 56 - Shrnutí investičních nákladů 

Potrubí

intravilán/ extravilán délka v m materiál cena za bm v  Kč cena celkem v Kč

vodovod v nezastavěném 

území- pažená rýha
7866,0 Tvárná litina DN 250 7550 59 388 451

Vodovod v

zastavěném území- 

pažená rýha nezpevněná

1256,2 Tvárná litina DN 250 7970 10 011 755

595,0 HD PE, SDR 11 (PN 16) DN 125 2845 1 692 775

1028,9 HD PE, SDR 11 (PN 16) DN 150 3120 3 210 168

Vodojemy název objektu objem v m3  orientační cena v Kč

VDJ1 2x2000 45 860 000

VDJ3 2x150 6 990 000

Čerpací stanice

název objektu výkon v l/s  orientační cena v Kč

K13 40 14 679 266

Regulace tlaku průměr cena v Kč

DN 125 94 692

DN 150 x3 337 836

Omezení průtoku průměr cena v Kč

(VDJ 2, VDJ3) DN 150 x 2 227 190

Cena celkem v Kč bez DPH 142 492 133

vodovod v nezastavěném 

území- pažená rýha

Varianta Investiční náklady v Kč

1 118 231 984

2 118 345 579

 3.a 125 449 174

3.b 127 141 949

4 142 492 133
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16 SHRNUTÍ 

Všechny varianty se na základě dlouhodobé simulace matematického modelu 

ukázaly jako provozně funkční za určitých omezení popsaných u jednotlivých 

variant. Všechny varianty vycházejí z návrhu přivaděče trasovaného od komína 

K13 do VDJ 1 o průměru DN 250 z tvárné litiny. [26] 

 

Varianta 1 s přímým napojením spotřebišť na vodovodní přivaděč bez využití 

stávajícího vodojemu VDJ 2 vychází jako nejméně finančně náročné řešení, ale z 

hlediska případné poruchy na přivaděči, kdy nebude možné zásobit obce 

gravitačně z VDJ 1 jižně od Modletic, se toto řešení bez vlastní akumulace vody u 

spotřebiště jeví jako rizikové. Systém, který je navržen s kompletním výtlakem se 

může zdát jako nejjednodušší řešení, ale závisí na jednom čerpacím objektu. 

  

Návrh systému 

 VDJ 1 2x2000 m3, kóta dna 410m n.m. 

 Pracovní bod čerpadla u K13 Q = 35 l/s, Hd = 87 m 

 Tlakové redukční ventily: 1. před obcí Herink, DN 125 (omezení na 50m v.sl.), 

2. před obcí Modletice, DN 150 (omezení na 40m v.sl.), 3. před obcí 

Dobřejovice, DN 150 (omezení na 20m v.sl.), 4. před obcí Kuří, DN 150 

(omezení na 40m v.sl.) 

 

Varianta 2 s využitím stávajícího vodojemu VDJ 2 v Modleticích je velmi výhodné 

řešení a je doporučeno ho zapojit do budoucí soustavy. Je však nutné regulovat 

přítok do stávajícího vodojemu VDJ2 na Qmaxd, jinak by přetlaky klesly v ostatních 

místech sítě pod limitní hodnoty 15 m v.sl. 

 

Návrh systému 

 VDJ 1 2x2000 m3 -  kóta dna 410m n.m., stávající VDJ 2 2x150 m3 -  kóta dna 

375m n.m 

 Pracovní bod čerpadla u K13 Q = 35 l/s, Hd = 87 m 

 Tlakové redukční ventily: 1. před obcí Herink, DN 125 (omezení na 50m v.sl.), 

2. před obcí Modletice, DN 150 (omezení na 40m v.sl.), 3.před obcí 
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Dobřejovice, DN 150 (omezení na 20m v.sl.), 4. Před obcí Kuří, DN 150 

(omezení na 40m v.sl.) 

 Průtokové redukční ventily: 1. před napojením na VDJ 2 (omezení na 3,03 l/s) 

 Navržená potrubí - napojení přivaděče na VDJ 2 - DN 150 

 

Varianta 3.a a 3.b  využívá stávajícího vodojemu VDJ 2 v obci Modletice a 

porovnává umístění VDJ 3 v obci Herink buď před, nebo za spotřebištěm. Nátok 

do VDJ 3 před obcí Herink, u varianty 3. a musí být rovněž regulován průtokem, 

aby byl celý systém funkční. Výhodou varianty 3.a je ušetření nákladů za čerpací 

stanice, je možné využít stávající stanice, ale je nutné posoudit stav čerpadel a 

počítat s jejich výměnou. U varianty 3. b matematický model prokázal, že při 

umístění VDJ 3 na kótě 394 m n.m. je voda přiváděna výtlačně do vodojemu a 

v dostatečných tlacích zásobuje spotřebiště bez nutnosti posílení čerpací 

technikou v obci. Ve špičkových odběrech je část obce zásobena gravitačně. 

 

Návrh systému 

 VDJ 1 2x2000 m3 - kóta dna 410m n.m., stávající VDJ 2 2x150 m3 - kóta dna 

375m n.m. , VDJ 2 2x150 m3 - kóta dna 353 m n.m. (var.3.a) / kóta dna 394 m 

n.m. (var.3.b) 

 Pracovní bod čerpadla u K13 Q = 35 l/s, Hd = 87m, u VDJ 2 Q = 6,3 l/s, Hd = 

40m (Var 3.a) 

 Tlakové redukční ventily: 1. před obcí Modletice, DN 150 (omezení na 40m 

v.sl.), 2. před obcí Dobřejovice, DN 150 (omezení na 20m v.sl.), 3. před obcí 

Kuří, DN 150 (omezení na 40m v.sl.) 

 Průtokové redukční ventily: 1. před napojením na VDJ 2 (omezení na 3,03 l/s), 

2. před obcí Herink (omezení na 3,50 l/s) 

 Navržená potrubí - napojení přivaděče na VDJ 2 -  PE DN 150, prodloužení 

stávající sítě k vodojemu VDJ 3 nad Herinkem, PE DN 125 
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Varianta 4 se samostatným přívodním a zpětným potrubím ukazuje  podobné 

výsledky jako v předchozí variantě. Náklady na výstavbu jsou razantně vyšší z 

důvodu nákladů za zpětné potrubí. Pracovní bod čerpadla musí být v tomto 

případě navržen s větším průtokem, než u ostatních varianta musí být položen 

výše. Na druhou stranu dochází k častějšímu vypnutí čerpací jednotky. Další 

výhodou varianty 4, je částečná nezávislost dopravy vody z vodojemu na 

výtlačném systému. V případě poruchy přívodního potrubí se tak pokryjí dodávky 

vody během oprav.  

 

Návrh systému 

 VDJ 1 2x2000 m3 -  kóta dna 411m n.m., stávající VDJ 2 2x150 m3 - kóta dna 

375m n.m. , VDJ 2 2x150 m3 - kóta dna 394 m n.m.  

 Pracovní bod čerpadla u K13 Q = 40 l/s, Hd = 88 m, u VDJ 2 Q = 6,3 l/s, Hd = 

40m (var 3.a) 

 Tlakové redukční ventily: 1. před obcí Modletice, DN 150 (omezení na 40m 

v.sl.), 2. před obcí Dobřejovice, DN 150 (omezení na 20m v.sl.), 3. před obcí 

Kuří, DN 150 (omezení na 40m v.sl.) 

 Průtokové redukční ventily: 1. před napojením na VDJ 2 (omezení na 3,03 l/s), 

2. před obcí Herink (omezení na 3,50 l/s) 

 Navržená potrubí - napojení přivaděče na VDJ 2 - PE DN 150, zpětné 

gravitační potrubí z litiny DN 250, napojení na obec Modletice ze západní 

strany - plast PE DN 150, napojení na Komerční zónu Modletice – DN  

250 z tvárné litiny 
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Závěr 

 Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická 

část se věnovala rešerši základních poznatků z oblasti zásobování sídel pitnou 

vodou. Mezi stěžejní témata práce patřila potřeba vody, koncepce vodárenských 

sítí včetně jejích rozdělení. Dále se zabývala distribucí vody, její akumulací a 

charakteristikou vodárenských objektů na síti. 

 Nabyté poznatky z teoretické části byly aplikovány na část praktickou, která se 

zabývala návrhem a posouzením vodovodní sítě v prostředí matematického 

modelu pro zadanou lokalitu. Vstupními daty matematického modelu byly výpočty 

výhledových potřeb vody v obcích a návrhy vodojemů. Byly řešeny možnosti 

zásobování přilehlých obcí na trase řešeného přivaděče z možného nového zdroje 

pitné vody, přivedeného ze štolového přivaděče Želivka, který se nachází u města 

Jesenice v okresu Praha-západ. Konkrétně se jedná o zásobování obcí Herink, 

Dobřejovice, Modletice s přilehlou komerční zónou a obce Kuří. 

  Řešení bylo provedeno formou 5 variant, které byly posouzeny z technického 

hlediska a z hlediska investičních nákladů. U všech variant bylo hledáno optimální 

nastavení parametrů z hlediska jejich provozu. Na základě dlouhodobé simulace 

matematického modelu bylo nalezeno funkční řešení a stanoveny technické 

požadavky pro fungování systémů.   

 Jako nejvýhodnější technické řešení hodnotím variantu 3.b a variantu 4. 

Varianta 3. b s umístěním vodojemu VDJ 3 nad spotřebištěm obce Herink 

v modelovém prostředí spolehlivě funguje i bez potřeby čerpací techniky za 

odbočkou z přivaděče.  

 Varianta 4 se zpětným potrubím, které by spotřebiště zásobovalo gravitačně, 

je nejdražší variantou, ale v případě poruchy je oddělený systém gravitačního 

zásobování provozně spolehlivější. Je však na investorovi, pro jaké řešení se 

nakonec rozhodne. Při rozhodování o výběru varianty doporučuji zvažovat nejen 

výši investičních nákladů. Důležitým faktorem nově vznikajících systémů je 

spolehlivost provozu a flexibilita napojení dalších spotřebišť. 
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