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Abstrakt 

Bakalářská práce se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části práce 

se zaměřuji na zpracování literární rešerše z oblasti potřeby vody, vodárenských soustav, 

vodními zdroji, úpravou vody surové a dopravou vody ke spotřebiteli. V praktické části 

je provedena studie možných řešení nedostatečné vydatnosti vodních zdrojů v obcích Leština 

u Světlé a Nová Ves. Nejprve je provedeno vyhodnocení stávající a výhledové potřeby vody 

v obci a posouzen stávající vodojem. Na základě výsledků byly navrženy varianty možného 

řešení a provedeno jejich posouzení z hledisek investiční náročnosti pro 8 navržených variant, 

které by mohly řešit nedostatek vody v lokalitě. Na závěr je provedeno seřazení jednotlivých 

variant a zjištění vhodnosti pro danou lokalitu.  

Klíčová slova 

Potřeba vody, vodní zdroj, povrchová voda, podzemní voda, pitná voda, varianty zásobování 

vodou 

 

Abstract 

The bachelor thesis consists of theoretical and practical parts. Theoretical part focuses 

to research of literary resources in the field of water demand, water supply system, water 

resource, water treatment and water transport to the consumer. Practical part studies possible 

variants to solve the insufficient water resource in villages Leština u Světlé and Nová Ves. 

Firstly present and prospective water demand of the village was estimated and compared with 

capacity of water reservoir. Base on this results investment demands of possible 8 variants, 

which could solved insufficient water resource. In the end all 8 variants are compared 

and ordered according to suitability for selected location. 

Key word 

Water demand, water resource, ground water, surface water, drinking water, variant of water 

supply 
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Seznam použitých veličin  

ds  Maximální zrno které se dostane přes obsyp [mm] 

de  Efektivní zrno obsypu [mm] 

d10; d60 Zrna obsypů, u kterých je 10 resp. 60% obsypu menších než velikost zrna 

[mm] 

qb  Specifický součinitel potřeby vody pro bytový fond 

qnb Specifický součinitel potřeby vody pro bytový fond se započtením 20% ztráty 

vody 

qov  Specifický součinitel potřeby vody pro občanskou vybavenost 

kd   Součinitel denní nerovnoměrnosti 

kh  Součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

Vdef  Průměrný denní deficit lokality 

Qb  Potřeba pitné vody bytového fondu 

Qov  Potřeba pitné vody občanské vybavenosti 

Qnv  Potřeba pitné vody občanské nadvybavenosti 

Qcelkd  Celková potřeba vody v zásobované lokalitě 

Qmaxd  Maximální denní potřeba vody 

Qmaxh  Maximální hodinová potřeba vody 

Vprov  Provozní objem vodojemu 

Vstáv  Stávající objem vodojemu Vrbice 

Vmax  Maximální objem vodojemu 

Vmin  Minimální objem vodojemu 

Vpož  Požární objem vodojemu 

Vpor  Poruchový objem vodojemu 

qp  Potřeba požární vody 

n  Uvažovaný počet odběrů 

t  Předpokládané trvání požáru 

T  Doba poruchy 
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II. Úvod 

Pro vytvoření této práce jsem se rozhodl, protože pocházím z obce Leština u Světlé 

a je mi tudíž znám nedostatek pitné vody, který tuto obec v posledních letech postihl. 

Tento nedostatek pitné vody způsobil, že v podzimních měsících se voda díky nízké hladině 

ve vodojemu nedostala do výše položených částí obce Dobrnice. Voda musela být dovážena 

z města Habry a každé takovéto dopravení vody je poměrně velký zásah do rozpočtu této 

obce. Proto jsem se rozhodl, že na tento problém zaměřím a pokusím se v této bakalářské 

práci zhodnotit vhodnost možných řešení pro zásobování pitnou vodou. 

 

1. Cíl bakalářské práce 

Tato bakalářská práce si klade za cíl v teoretické části provést literární rešerši, v oblasti 

zásobováno měst a obcí pitnou vodou. V praktické části se věnuje zvolené lokalitě Leština 

u Světlé a Nová Ves. Prvním dílčím cílem je stanovení výhledového počtu obyvatel 

pro danou lokalitu. Dalšími cíli je pro tento počet obyvatel stanovit potřebu vody obou obcí 

Leština u Světlé a Nová Ves a posoudit, zda této potřebě vody vyhoví stávající vodojem. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je nalézt možnosti zásobování obyvatel pitnou vodou 

a relevantně je zhodnotit z hlediska technických problémů, proveditelnosti a také se pokusit 

o zjednodušené vyhodnocení ekonomických nákladů na vybudování jednotlivých řešení.  
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III. Teoretická část bakalářské práce 

Vodárenství v Českých zemích má hlubokou tradici a její historie sahá až do poloviny 

14 století, kdy se vystavěl Novoměstský vodovod. Tento vodovod sloužil pro potřeby obce. 

Těchto dobách se jednalo téměř výhradně o gravitační vodovody. Potrubí, které tehdejší 

stavebníci používali bylo ze dřeva, kamene, pálené hlíny a také z olova. [1] [5] 

U menších sídel se obvykle používala voda podzemní, byla-li k dispozici, neboť měla 

většinou lepší kvalitu. Zvýšená kvalita byla zapříčiněna filtračními vlastnostmi podloží a také 

nízkou teplotou, která snižuje riziko zhoršení kvality vody. I v dnešní době je podzemní voda 

preferována z důvodů vyšší kvality vody, než má voda povrchová. Hlavní nevýhodou 

podzemní vody je to, že není schopna zásobovat významná sídliště a průmyslové podniky 

oproti vodám, které jsou jímány z vodních nádrží. S postupem času a s nárůstem populace 

rostlo množství znečištění pitné vody, se kterým souvisela zvýšená nemocnost a úmrtnost 

obyvatel. To mělo za následek jednak rozvoj kanalizace ve městech a také zvýšený dohled 

na kvalitu pitné vody. [2] 

Tento vývoj je takřka nepřetržitý a neustále se pracuje na zdokonalení limitů 

stanovených vyhláškou 252/2004 Sb. Také je zde snaha dopravit vodu spotřebiteli 

s co nejmenšími netěsnostmi ve vodovodní sítě. Vývojem si také prošla technologie úpravy 

vody. Kdy cílem nebylo pouhé snížení provozních nákladů, ale i zvýšení kvality pitné vody, 

tak aby vyhověla limitům. Díky tomu se čím dál více nahrazují, již zastaralé nebo nekvalitní 

materiály jako je například azbestocement, polská litina, železobeton. Tyto materiály jsou 

nahrazovány tvárnou litinou nebo HDPE. Při navrhování vodovodních sítí se stalo již 

standardem využívat GIS systémy, matematické modely a další moderní technologie. 

Z důvodu co nejlepší kvality pitné vody se používají například UV záření, různé druhy 

dezinfekčních činidel případně různé druhy membránových filtrů, kterými projde pouze 

molekula vody. Tyto nové technologie v úpravě vody se používají v případech, že není možno 

jinak zajistit limity stanovené vyhláškou 252/2004 Sb., nebo je požadavek na dezinfekci 

bez použití chlóru. K častějšímu využití těchto technologií se v širším měřítku nepřistupuje 

kvůli vyšším ekonomickým nákladům. [1] [2] [5] [12] 

Při navrhování se snažíme navrhovat vodovody koncepčně. K tomu slouží tzv. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, který je zpracován v rámci celého kraje. Tento plán 

slouží k určení strategie rozvoje daných území. Tato strategie je zpracována s určitým 
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výhledem na stav obyvatelstva, vodovodní a kanalizační sítě a také předpokládanou 

ekonomickou náročnost již zmíněných inženýrských sítí. [2] 

Jedním z hlavních problémů výstavby vodovodní infrastruktury je zajištění 

dostatečných finančních prostředků a byrokratická náročnost, zejména při získávání dotačních 

titulů buď z fondů Evropské unie, tak i z účelových dotací obcím. Ekonomické podmínky 

proto jsou častokrát tím nejdůležitějším faktorem pro rozhodování a další hlediska jako 

je například hledisko technické, ekologické, estetické jsou až druhořadým faktorem. Další 

komplikací mohou být například majetkoprávní vztahy k pozemkům. [2] 

Při navrhování vodovodní sítě je velmi důležité zvolit správné koncepční řešení, 

které se hodí pro danou lokalitu, spotřebitele a ekonomickou situaci investora. [2] 

1. Výpočet potřeby vody 

Jedná se o základní podklad pro navržení vodovodní sítě, která zásobuje obyvatelstvo, 

průmysl a zemědělství. K zjištění se používá směrnice č. 9 z roku 1973 v rámci vyhlášky 

č. 120/2011 Sb. Byla ustanovena úprava Směrných čísel roční spotřeby vody v příloze č 12, 

tato úprava aktualizovala potřebu vody do podoby, která odpovídá vývojovým trendům 

potřeby pitné vody. [1] 

i. Obecné zásady výpočtu 

Výpočet se provádí pro výhledové období, které by mělo odpovídat stavu lokality 

za 30 let. Pro zjištění budoucího stavu lokality se čerpá z územních plánů a dalších 

dokumentů poskytnutých orgánem územního plánování. V případě, že nejsou známa 

výhledová data o stavu obyvatel, průmyslu, či zemědělství za 30 let, může se přistoupit 

ke zvýšení současné spotřeby až o 20 %. Při návrhu potřeby vody se musí přihlédnout 

i k nerovnoměrnosti odběrů a také k technologickým vodám.  

ii. Potřeba vody pro obyvatelstvo 

Tato potřeba vody se dále dělí na vody pro bytový fond a vodu pro občanskou 

vybavenost. Voda je zde spotřebována především na pití, mytí, praní, úklid, kropení zahrad 

a napouštění bazénů. Potřeba vody pro bytový fond je nezávislá na velikosti bytu či obce. 

Záleží především na vybavenosti bytu. Proto je Specifická spotřeba vody stanovena 

na 1 osobu na den. Do množství obyvatel se započítávají lidé trvale i přechodně žijící 
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v lokalitě, kteří odebírají vodu z vodovodu. Lidé bydlící v hotelích, penzionech, kasárnách 

či nápravných nebo léčebných zařízeních se do této skupiny obyvatel nezapočítávají.  

Potřeba vody pro občanskou vybavenost základní a vyšší, závisí na počtu obyvatel 

v obci. Základní vybavenost je odstupňována [1] [2] [3] [11] 

Tab. č. 1 Specifické spotřeby vody pro občanskou vybavenost a koeficientem denní nerovnoměrnosti. 

Počet obyvatel l/os/den kd 

Venkovské obce do 1000 20 1,5 

1000-5000  30 1,4 

5000-20 000  70 1,35 

20 000-100 000 125 1,25 

 

V tabulce Tab. č. 1 jsou uvedeny hodnoty specifické potřeby vody a koeficient denní 

nerovnoměrnosti. U obcí do 5 000 obyvatel je specifická potřeba vody zahrnuta pouze 

pro základní vybavenost. U obcí od 5000 je zahrnuta i vybavenost vyšší. V obyvatelích jsou 

zahrnuti všichni, kdo bydlí v území zásobovaném vodovodem. U turistických lokalit 

s pravidelným zvýšením spotřebitelů pitné vody, které přesahuje minimálně 10% trvale 

žijících obyvatel, se vodovodní infrastruktura navrhuje tak, aby byla schopna pokrýt sezónní 

zvýšené spotřeby. V těch případech, kdy je v dané lokalitě nutné dbát na zvýšenou míru 

úpravy veřejného prostranství, jako jsou například rekreační a lázeňská centra se hodnota 

potřeby vody může zvýšit až o 50%. [1] [2] [3] 

 Nerovnoměrnost potřeby vody 

Odběr vody není stálý. Jeho rozkolísanost se projevuje v horizontu hodin, dnů, měsíců. 

Nerovnoměrnost ovlivňují například způsob života a charakter lokality, směnné provozy, 

odjezdy obyvatel ve volných dnech ale i klimatické podmínky. Pro návrh vodovodní sítě jsou 

nejdůležitějšími součiniteli nerovnoměrnosti denní kd a hodinový kh. Součinitel denní 

nerovnoměrnosti se používá pro zdroj, úpravnu vody přiváděcího řádu a vodojemu, zatímco 

hodinový součinitel se používá pro zásobní řád. Tím jsou ovlivněny i případné čerpací 

stanice, automatické tlakové stanice a vodojemy. [1] [2] [3] 
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iii. Potřeba vody pro průmysl 

Potřeba vody v průmyslu se skládá ze specifické potřeby vody pro přímou spotřebu 

a ze specifické potřeby vody pro mytí, resp. sprchování. Rozděleny jsou ze dvou důvodů. 

Jedním je rozdílná potřeba vody, kdy voda pro přímou potřebu se odebírá rovnoměrně 

v průběhu směny, zatímco voda pro mytí se rozdělí. Rozdělí se na poloviny a první polovina 

se odebere v průběhu celé směny, zatímco druhá polovina se odebere v poslední hodině 

směny. U tohoto druhu odběru vody se nepředpokládá denní nerovnoměrnost v pracovní dny. 

Hodnoty specifické potřeby vody nalezneme ve směrnice č. 9/1973. [1] [2] [3] 

iv. Potřeba vody pro zemědělství 

Voda potřebná pro zemědělství se skládá z vody pro pracovníky, pro živočišnou výrobu 

a také z vody pro doplňkovou závlahu. Způsob stanovení potřeby vody pro pracovníky 

v zemědělství je obdobný jako pro pracovníky v průmyslu. Specifické potřeby vody 

pro zemědělství jsou také ve směrnice č. 9/1973. [1] [2] [3] 

v. Ztráty 

Únikům z vodovodní sítě se nedá zabránit, proto se ztráty zahrnují do návrhu potřeby 

vody pro danou lokalitu. Podle aktualizované směrnice č. 9/1973 se ztráta zásadně přičítá 

k specifické spotřebě vody, tato ztráta je stanovena na 20 % specifické potřeby vody. Velikost 

ztráty vody závisí na stáří a stavu vodovodní sítě, materiálu, ze kterého bylo provedeno 

potrubí, uložení potrubí a geologické podmínky. Díky lepším materiálům se ztracené 

množství vody neustále snižuje. Vyhodnocení ztrát se provádí buď jako procentuální nebo 

metodou jednotkových úniků. Metoda jednotkových úniků je přesnější a spočívá v tom, 

že se ztráta vztáhne na čas a délku potrubí, či na ekvivalentní profil, shodný materiál atd. 

Trend snižování procenta ztrát vody můžeme vidět v tabulce ztrát vody ze společnosti Pražské 

vodovody a kanalizace Tab. č. 2. [3] 

Tab. č. 2 Trend ztrát pitné vody 

Rok 1995 2001 2007 2010 2013 2017 2018 

Ztráta 

vody [%] 

42,52 33,66 21,4 21,62 20,34 15 13,5 
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2. Vodárenské soustavy 

Vodovody se dělí na místní s jedním nebo více zdroji, skupinový nebo oblastní. Přičemž 

oblastní jsou výhodnější v tom, že jsou spolehlivější a má vyšší míru hospodárnosti 

za nedostatků vody. Oblastní vodovody jsou investičně náročnější a také náročnější na údržbu 

vůči korozi a vodním rázům. Na obrázku Obr. č. 1 můžete vidět schémata vodárenských 

soustav. [1] 

 

Obr. č. 1 Schéma vodárenských soustav  a)Místní vodovod s jedním zdrojem, 

b) Místní vodovod s více zdroji, c) Skupinový vodovod, d) Oblastní vodovod 

 

V současné době se klade větší důraz na to, aby vodovody byly řešeny jako skupinové 

či oblastní. Stále se ovšem najdou lokality, kde se provozují místní vodárenské systémy. 

Skupinové a oblastní vodovody vzniknou díky spojení jednotlivých místních soustav případně 

s uvedením do provozu velkých vodních zdrojů. Mezi hlavní výhody skupinových vodovodů 

je možnost vyrovnávat se například s nedostatečnou vydatností některých zdrojů i jejich 

lokální absenci. Také se snáze dá pokrýt zvýšená spotřeba místních sídel. To ve svém 

důsledku umožňuje zefektivnit výrobu pitné vody jak z hlediska technického, tak i z hlediska 

finančních nákladů na provoz vodovodní sítě. Skupinové vodovody mohou být 2 typů. První 

typ zásobuje oblast z 1 vodojemu. Druhý typ zásobuje celou oblast z více vodojemů. Jeden 

vodojem tedy zásobuje lokální sídliště. Každý tento typ má své výhody i nevýhody. Kladem 
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prvního typu je nižší cena na výstavbu jednoho vodojemu, než na výstavbu několika byť 

menších vodojemů. Jeho hlavní nevýhodou jsou velké rozměry potrubí. Ty jsou navrženy 

na maximální hodinové průtoky. Velké průměry potrubí jsou investičně dražší a mohou také 

přinášet komplikace například s dopravou na stavbu a s tímto potrubím je i komplikovanější 

manipulace. Výhoda druhého typu je, jak již bylo výše zmíněno, především v tom, 

že je významně levnější na trubní materiál zejména díky tomu, že ze zdroje pitné vody 

do vodojemu je potrubí navrhováno na maximální denní průtok. Nevýhodou tohoto typu 

skupinového vodojemu je především správa a provoz vodojemů. Ty jsou rozesety po sídlištní 

oblasti. To vyžaduje množství lidí, případně zvýšenou míru automatizace. Při nárůstu 

spotřeby vody je poměrně komplikované zvýšit přívod vody do vodojemu. To lze vyřešit 

například zdvojením trubního vedení do vodojemu, nebo bezvýkopovým zvětšením potrubí. 

[1] [2]  

V praxi se samozřejmě můžeme setkat s nejrůznější kombinací možných variant. Kromě 

zvětšení odběru vody se také můžeme setkat se snížením odběru vody. To může být 

způsobeno jednak zvýšením ceny vodného a stočného za druhé zlepšením kvality materiálů 

trubního vedení což způsobilo snížení ztrát vody. V neposlední řadě se můžeme setkat 

s odlivem obyvatelstva nejen z venkova za prací. V dnešní době se průměrná specifická 

spotřeba fakturovaná ustálila na 96 l/osoba/den došlo k ní po poklesu spotřeby vody 

z 173 l/osoba/den z roku 1989 zejména po zprivatizování vodárenských společností, 

které vedlo ke zvýšení cen vodného a stočného. [2]  

 

3. Vodní zdroje  

Pro získání pitné vody se u nás většinou používají vody povrchové a vody podzemní. 

V oblastech, ve kterých je nedostatek podzemní a povrchové vody sladkovodní, se používá 

například přeměna vody mořské na vodu pitnou například reverzní osmózou 

nebo i zachytávání vody srážkové nebo zachycení vody ze vzdušné vlhkosti. V roce 2013 

se pitná voda odebírala z 49,1 %, z podzemních zdrojů a z povrchových odběrů 50,9 %. 

Výhodou povrchových zdrojů vod je zejména její jednoduchý odběr a také množství vody. 

Nevýhodou povrchových vod je především kolísající kvalita, která bývá obecně horší 

než vody podzemní, a tedy její finální úprava vychází z ekonomického hlediska hůře. 

Pro lepší vlastnosti podzemních vod se s tímto zdrojem počítá i přes to že podzemní vody 

mají menší vydatnost. [4] 
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i. Podzemní voda 

Dle zákona č. 254/2001 sb. § 29 Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny 

pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody 

stanoveno zvláštním právním předpisem. K jiným účelům může vodoprávní úřad povolit 

použití podzemní vody, jen není-li to na úkor uspokojování uvedených potřeb. [4] [9] 

Z veškerého množství vody na naší planetě voda podzemní zaujímá 0,54% jejího 

objemu. Díky stálé cirkulaci vody je toto množství víceméně neměnné a neustále doplňované 

infiltrací dešťových srážek. Nejdůležitější varianta výskytu vody v hornině pro odběr, je voda 

gravitační tzv. voda volná. V hornině se také vyskytuje voda kapilární souvislá, voda 

kapilární zavěšená a také pelikulární voda. Tyto vody ovšem pro vodárenství nemají valný 

význam. Na obrázku Obr. č. 2 jsou znázorněny půdní zóny a druhy kapilárních vod. [1] [4] 

 

Obr. č. 2 A nasycená zóna, B nenasycená zóna, 1 gravitační voda, 2, kapilární voda souvislá, 3 , kapilární 

voda zavěšená, 4 perikulární voda, 5 půdní vzduch, 6 zrna hornin 

Druhy propustností a horniny ve kterých se vyskytuje 

• Průlinová: Písky, štěrky, sutě 

• Puklinová:  Vyvřeliny a sedimenty 

• Krasová:  Vápence a dolomity 

Vápence a dolomity mají malou chemickou odolnost a snadno se ve vodě rozpustí 

a vzniknou tak pukliny a dutiny. [1]  
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Jednou z hlavních veličin pro zdroj pitné vody je koeficient nasycené hydraulické 

vodivost Kp. Tato veličina určuje propustnost tekutiny a je nejčastěji udávána v m/s, cm/s, 

případně v m/den. Jedná se o veličinu, která má jeden z největších rozptylů od 1 až po 10-13 

m/s. Na obrázku Obr. č. 3 je znázorněn rozsah této veličiny a přiřazení této veličiny ke druhu 

půdy.  

 

Obr. č. 3 Orientační hodnoty nasycené hydraulické vodivosti 

Ke stanovení nasycené hydraulické vodivosti lze dojít pomocí křivek zrnitosti, 

laboratorní zkouškou, vsakovací zkouškou a čerpací zkouškou. [1] [6] 

Největší míra nejistoty je u prvních dvou metod. Proto se používají zejména jako 

orientační metody a pro rozlišení oblastí hornin s danou hydraulickou vodivostí. 

Vsakovací zkoušky se nejvíce používají ke zjištění hydraulické nasycené vodivosti pro 

umělou infiltraci. Naproti tomu hydraulická nasycená vodivost stanovená z čerpací zkoušky 

se nejvíce používá pro to, abychom mohli dopočítat zásobu podzemní vody. [6] 

Další důležitá vlastnost horniny je součinitel storativity. V knize Speciální případy 

hydrauliky podzemních vod je storativita definována takto: storativita je vlastnost nasyceného 

zvodnělého prostředí přijímat nebo uvolňovat určité množství vody. Koeficient pružné 

storativity Sp pro zvodnělou vrstvu s napjatou hladinou je definován jako množství vody, 

které se uvolní z jednotkové plochy zvodnělé vrstvy výšky b při jednotkovém poklesu 

hydrostatického tlaku (a naopak). [6] 

U storativity je důležité, zda je definována pro horniny s volnou nebo napjatou 

hladinou. Storativita se udává v % případně jako bezrozměrné číslo <1. U hornin s volnou 
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hladinou storativita vyjadřuje schopnost akumulovat vodu v jejich pórech případně 

v puklinách, voda se může z pórů a puklin dostat díky gravitaci. U těchto hornin dosahuje 

hodnot až 20 % tedy 0,2. U hornin s napjatou vodní hladinou, storativita ukazuje jednotkové 

množství vody, které je uvolněno při změně jednotky tlaku. Rozmezí této veličiny 

pro napjatou hladinu se nachází v řádech 10-4 až 10-6. Rozptyl těchto hodnot je způsoben 

součinitelem pružnosti vody a také horninovým prostředím. [1] 

Jedním z prvních úkonů pro zřízení zdroje pitné vody je provedení geologického 

průzkumu.  

Průzkum se dělí do čtyř částí:  

1. Vyhledávací průzkum 

2. Předběžný průzkum 

3. Podrobný průzkum 

4. Poloprovozní průzkum 

 Vyhledávací průzkum 

Vyhledávací průzkum byl zpracován pro tehdejší ČSSR v 60. A 70. letech minulého 

století. Díky vyhledávacímu průzkumu a jeho zpracování do map, Geofondu či Hydrofondu 

je možné získat informace o propustnosti hornin a zásobách podzemní vody. Také jsou 

v těchto databázích informace, o již provedených vrtech [1] 

 Předběžný průzkum 

Předběžný průzkum se většinou provádí v rámci regionu a díky němu se dá zjistit 

množství zásob podzemní vody. [1] 

 Podrobný průzkum 

Podrobný průzkum se již zabývá vlastním hledáním vhodného místa pro vrt. V této fázi 

se již také řeší ochrana podzemního zdroje vody a také chemická a fyzikální kvalita jímané 

vody. [1] 

Nejběžnějším způsobem, jak získat podrobné informace o podzemní vodě jsou vrtné 

práce. Ty mohou mít charakter buď pozorovací, čerpací, průzkumné, jímací nebo také 

vsakovací. Vrty mohou být trvalé anebo dočasné. Pro zjištění petrografického složení horniny 

se často používají jádrové vrty. Tyto vrty podávají poměrně dobrou informaci o horninovém 
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podloží. Oproti tomu u vrtání plnou čelbou s jílovým výplachem, je nutné provádět 

s karotážním měřením, kvůli stanovení rozhraní jednotlivých hornin. [1] [6] 

 Vrty 

Vrty můžeme provádět jako neúplné tedy takové, které nedosahují skrze celou 

zvodnělou vrstvu, a na zvodnělé, které jí procházejí. Úplnými vrty musí být alespoň část 

z nich. Je to z toho důvodu, že mocnost zvodnělé vrstvy je údaj, který se vyskytuje téměř 

v každém výpočtu.  

Vrty se neprovádí pouze kvůli zjištění petrografie dané lokality, ale i ke zjištění 

vydatnosti, hydraulické vodivosti a také ke zjištění kvality vody. [1] [2] 

 Čerpací zkouška s konstantním průtokem 

Tato metoda se používá nejčastěji kvůli snadnému použití bez nutnosti regulace 

ponorného čerpadla. Před samotným čerpáním je třeba ověřit vydatnost vrtu. Ověří se to tím, 

že se po celou hodinu před samotnou zkouškou bude čerpat voda a sledují se případné 

známky sufoze. Nebo také to jestli je snížení hladiny přiměřené. Jedním z důvodů, 

proč se také tato zkouška používá, je snadné vyhodnocení a použití této metody. Kvůli zjištění 

vydatnosti vrtu se provádí opakovaná čerpání s konstantním průtokem. V přestávkách, 

kdy se nečerpá, se měří nárůst hladiny ve vrtu, tomu se říká stoupací zkouška. Po prvním 

změření se vyčká 30 minut do dalšího měření poté další 2 resp. 4 hodiny. [1] [2] 

 Čerpací zkouška s konstantním snížením 

Tato zkouška se nasazuje, když je třeba ověřit, zda se hladina podzemní vody udrží 

na stanovené úrovni. Tato zkouška se vyznačuje tím, že má neustálený průběh. To má 

za následkem to, že se snižuje vydatnost. Hlavní nevýhodou této zkoušky je to, že se u ní nedá 

vyhodnotit stoupací zkouška. Proto se dává přednost Čerpací zkoušce s konstantní vydatností. 

[1] [2] 

 Čerpací zkouška s odběrem daného objemu 

Tento druh zkoušky se obvykle používá pro kvalitativní zhodnocení vrtu. Obvykle se 

pro tuto zkoušku používá pomalé čerpání objemovým čerpadlem, které nepoškodí organismy 

ve vzorku. Ty se poté přefiltrují a díky tomu se dá zjistit množství organismů i jejich druhová 

příslušnost. Měření probíhá na začátku uprostřed a na konci čerpání a měří se nejen průtok 

vody, ale také chemické vlastnosti vody jako je například pH, konduktivita, teplota, množství 
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kovů např. Mn, Fe, a jiných chemických látek CO2, O2 také například sloučeniny dusíku 

a fosforu. [1] [2] 

 Čerpací zkouška s postupně zvyšovanou vydatností 

Tato čerpací zkouška má za cíl zjistit maximální vydatnost vrtu bez toho, aby došlo ke 

snížení kvality vody. K tomu dochází zvýšeným zákalem vody při vyplavování drobných 

částic hornin, tj. sufozi. Čerpací zkouška s postupně zvyšovanou vydatností se používá 

zejména u významných vodních zdrojů. Lze ji provádět dvěma způsoby. Každý způsob 

se používá při jiných příležitostech. Prvním způsobem je postupné čerpání ve vrtu, druhým 

způsobem je současné čerpání na všech vrtech. Prvním způsobem zjistíme dopad vrtu na své 

okolí a také vydatnost samotného vrtu. U Současného náběhu čerpání ve všech vrtech 

zjistíme, zda matematický model odpovídá skutečnosti. [1] [2] 

 Jímání podzemních vod 

Pro odběry vody z podzemních zásob se musí zřídit jímací objekty. Rozlišujeme tři 

základní druhy objektů. [1] [2] 

• Plošné jímací objekty 

• Vertikální jímací objekty 

• Horizontální objekty 

Pro všechny platí několik zásad, které by se měly dodržovat během zřizování jímacích 

odběrů.  

• Jímat vodu z nejnižšího dostupného místa pramene 

• Vodotěsný uzávěr až po maximální hladinu zvodně 

• Nekorodující materiál potrubí v jímce (plast, nerez) 

• Výplň jímky z propustného materiálu 

• Přeliv kvůli maximálním průtokům 

• Zabránění únikům vody z jímky 

• Znalost hloubky pramenů a vzájemné působení 

• Odvedení povrchových vod mimo dosah jímky 

• Regulace odtoku 
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 Plošné jímací objekty 

Plošné jímací objekty se používají při odběru podzemní vody z menších hloubek 

především z pramenů a skalních vývěrů. K použití plošných jímek se přistupuje poměrně 

zřídka. Obvykle se preferují odběry z větších hloubek, tedy vertikální jímací objekty. 

U Vertikálních jímacích objektů je snazší zajistit ochranu proti znečištění. 

Na obrázku Obr. č. 4 je možné vidět zástupce plošného jímání tedy pramenní jímku se 

zachycením sestupného a vzestupného pramene. [1] [2] 

 

Obr. č. 4 Pramenní jímka pro zachycení sestupného pramene 

 

 Vertikální objekty 

Nejčastější způsob zřizování jímacích objektů. V minulosti se používalo Nárazové 

hloubení, v dnešní době se vrtá téměř výhradně rotačním způsobem. Vrtání může být 

s výplachem, ten vynáší rozrušené horniny a ochlazuje vrtný nástroj. Pro přípravu výplachu 

nesmí být použity zdraví škodlivé látky a kapalinou smí být pouze voda. Jímací objekt 

vznikne tím, že je vrt vystrojen pro dlouhodobé odčerpávání vody. Vrt je vystrojen: 

• Zárubnicí a obsypem v horizontu zvodnělé horniny 

• Plné pažnice v horizontu nezvodnělé horniny  

• Zhlaví vrtu s uzávěrem vrtu 

• Kalník 
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 Zárubnice 

Funkcí zárubnic je především udržovat stabilitu vrtu a umožnit jímání vody. Jímání 

vody by mělo probíhat bez vyplavování jemných částic hornin a s co nejmenší tlakovou 

ztrátou. Rozměr zárubnic musí umožnit umístění čerpadla pro navržený odběr vody, údržbu, 

hydrometrování a geofyzikální průzkum. Zárubnice také musí být korozivzdorná, 

aby se zabránilo zarůstání otvorů, kterými vtéká voda. Z toho důvodu se nejčastěji zárubnice 

vyrábějí z nerezavějící oceli nebo z plastů například na bázi Polypropylenu a PVC. 

V minulosti se také používaly zárubnice ze dřeva, azbestocementu a z pórobetonu. [1] 

Na obrázku Obr. č. 5 můžete vidět různé druhy perforace. Ty by měli splňovat požadavek 

na velikost podle vzorce č. [I]. [1] [2] 

𝑑10 > š𝑜 >
𝑑𝑠+𝑑10

2
      [I] 

ds  maximální zrn, které se dostane přes obsyp [mm] 

d10  minimální zrno obsypu [mm] 

Nejen rozměr otvoru v zárubnice ovlivňuje velikost proniklého zrna, vliv na zrna má 

také tvar otvoru. Kruhovým otvorem pronikne při stejném obsahu mnohem větší zrno 

než štěrbinou. Kvůli správné funkci vrtu se okolí zárubnice zajišťuje obsypem. Pro návrh 

běžného obsypu se v běžných podmínkách postupuje podle vzorce [II]. [1] [2] 

 

Obr. č. 5 Druhy perforace 
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𝑑𝑠 = 0,243𝑑𝑒 √
𝑑60

𝑑10

6
      [II] 

de   efektivní zrno obsypu [mm] 

d60, d10  zrna obsypů, u kterých je 60% resp. 10% obsypu menších než velikost 

zrna [mm] 

Jedním z největších hrozeb pro vrt je stejnozrnný jemnozrnný materiál. Ten je velmi 

náchylný k tomu, aby při vyšších rychlostech byl unášen do vrtu. Tento jev se nazývá sufoze 

anebo také pískování vrtu. Jemné částice ve vrtu při čerpání znamenají vysokou míru 

opotřebení čerpadel a také jejich nižší účinnost. [1] [2] 

Vrty mohou také trpět opačným problémem, tedy ucpávání pórů obsypu. Tomuto jevu 

se říká kolmatace a bývá způsobena snížením průtočné rychlosti. Příčinnou snížení rychlosti 

bývá buď zvětšení průtočné plochy nebo také změna složení obsypu. U vrtů může také 

docházet k vnitřní erozi. Projevuje se ztekucením písku. [1] [2] 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro návrh vertikálního vrtu je navržení vstupní 

rychlosti, aby nedocházelo při vysoké rychlosti k sufozi a při nízké ke kolmataci. Hodnota 

maximální rychlosti je většinou stanovena na základě empirických znalostí, proto se různé 

postupy a metody mohou od sebe značně lišit v závislosti na okolních podmínkách. [1] 

 Horizontální jímací objekty 

Používá se v případech, kdy vertikální jímání není dostatečně kapacitní, případně 

by bylo nevýhodné. Do skupiny horizontálních jímacích objektů patří: zářezy, štoly 

a vodorovné vrty. [1] 

 Zářezy 

Zářezy se používají především u mělkých zvodnělých profilů podpovrchových vod. 

Většinou se jedná o lokality, u kterých je propustnost horninových vrstev poměrně malá. 

Z důvodu lepšího provedení kontroly a údržby jímacích zářezů se provádějí kontrolní šachty 

přibližně po 50 m případně v lomech vedení trasy zářezu. Jímací zářez vede až do sběrné 

jímky. [1] 

Na obrázku Obr. č. 6 je možné vidět to, že se zářezy hloubí až k nepropustné vrstvě. 

Poté se na ně položí perforované potrubí například z kameniny, nerezových ocelí nebo 

z plastů. Dále se na potrubí přidá 200 mm vrstva obsypu, na který ještě přijde hrubý obsyp. 
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Následně se zářez zasype přírodní zeminou, v některých případech se na vrchní část zářezu 

provede těsnící vrstva z jílové zeminy o mocnosti 150-200 mm, na kterou se poté rozmístí 

vrstva humusu. [2] 

 

Obr. č. 6 Jímací zářez a) s výrazným sklonem b) vodorovně 

 Štoly 

Štoly jedná se o hornický druh stavby, v tomto případě ale slouží pro jímání podzemní 

vody. Tento způsob jímání se uplatňuje při velkých hloubkách propustné vrstvy. Štoly mohou 

být v zásadě dvou typů, a to buď úpadní, nebo dovrchní. V případě, že se jedná o dovrchní 

štolu, je voda odváděna gravitačně na povrch. Pokud se ovšem jedná o úpadní štolu je voda 

sváděna gravitačně do sběrné jímky v nejnižší úrovni štoly odkud je čerpána na povrch. [2] 

 Horizontální vrty 

Horizontální vrty jedná se o studny, ze které vedou horizontální vrty do zvodnělých 

vrstev. Studna má v tomto případě funkci jímky. Do jímky svádějí vrty vodu. Ze studny 

se potom voda čerpá k dalšímu zpracování [1] 

 Stárnutí studní 

Jedná se o proces, při němž se snižuje vydatnost jímacího objektu, případně se sníží 

hladina více než v minulosti při odebrání stejného množství vody. Stárnutí studní bývá 

důsledkem inkrustace či koroze. Většina inkrustů bývá z vysrážených uhličitanů, oxidů železa 

a manganu, případně z kalů. Tím se zmenšuje průtočná plocha dochází tím také k zvětšení 

hydraulických ztrát. Koroze jímacího objektu bývá způsobena mechanickými procesy nebo 

chemicky. Mechanická koroze je způsobena díky broušení technologie jímky vodou případně 

suspenzí vody s jemnými částicemi. Chemickou korozi způsobuje bimetalická koroze. 

Stárnutí studní se do jisté míry dá omezit dobrým návrhem konstrukce jímacího objektu 
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a zvolením správného materiálu do daných podmínek. Důležitá jsou také pravidelné kontroly 

a dostatečná údržba. [1] 

ii. Povrchová voda 

Jedním z hlavních požadavků pro vodní zdroje je zásobovat obyvatelstvo dostatkem 

kvalitní vody. V menších sídlištních celcích mohou k tomuto účelu postačovat pouze zdroje 

podzemní v případě, že ovšem u nich dojde ke zvýšeným nárokům na spotřebu vody. 

Podzemní zdroje zpravidla přestávají být dostatečně kapacitní. V tom okamžiku nastává 

chvíle, kdy se začne hledat povrchový vodní zdroj. Povrchovou vodu lze odebírat přímo 

z toku či z vodních nádrží. Odběr vody musí být ovšem takový, aby neomezoval již dříve 

stanovená oprávnění k nakládání s vodou. [1] [2] 

Při návrhu jímacího objektu se musí dbát na minimální zůstatkové průtoky. V případě 

že by toto nebylo možné, je třeba uvažovat o využití jiného vodního toku nebo je třeba 

přistoupit k vybudování vodárenské nádrže. S ohledem na odběrná místa tedy rozlišujeme 

2 druhy jímadel. První druh je pro vody stojaté což mohou být jak vodní nádrže, rybníky, ale 

i jezera. Druhým druhem jsou tedy jímací objekty v tekoucích vodách. Pro jímání v tekoucích 

vodách může být hladina vody vzduta jezovým objektem. [1] [2] 

 Odběry ze stojaté vody 

 Jímadlo v nádrži 

Jedná se o věžové odběrné zařízení, které může být umístěno samostatně v prostoru 

spojené pouze přístupovým mostkem nebo to může být součástí hráze. [1] O typu věžového 

objektu obvykle rozhoduje konstrukce tělesa hráze. Zemní a kamenité hráze mají většinou 

věžový objekt oddělen od hráze kvůli možným obtížím s rozdílným sedáním a také kvůli 

možným chybám v napojení rozdílných materiálů. Věže bývají obvykle válcovitého tvaru, 

který musí přesahovat maximální hladinu vody v nádrži. Naproti tomu u betonových 

a zděných přehrad bývá obvykle odběrná věž součástí konstrukce hráze. Z důvodu Proměnné 

kvality vody, o které jsem již psal výše. Je vhodné navrhovat jímací objekt s více otvory. 

Ty totiž umožňují zvolit vodu s nejlepšími vlastnostmi. Nad každým věžovým jímacím 

objektem je vždy plošina s potřebným technologickým vystrojením [1] 

 Jímadlo nad dnem 

Tento způsob odběru se může použít pouze u nádrží, které leží na tocích s velmi nízkým 

množstvím sedimentů a rozkladu organických látek. Tento druh jímacího zařízení se díky 
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výše zmíněným omezením obtížně uplatní u vodních nádrží, ovšem u přírodních jezer se tento 

systém dá použít poměrně často. Sedimenty by mohly poškodit nebo ucpat odběrný objekt 

a rozklad látek pro změnu zhoršuje kvalitu vody. Významnou nevýhodou tohoto typu 

jímacího objektu je obtížná přístupnost pro zajištění údržby a nutných oprav. [1] [2] 

  Odběry z tekoucí vody 

Pro zhotovení jímacího objektu v korytě řeky je nutné zvolit vhodnou lokalitu. V tomto 

místě musí být koryto toku výškově i směrově stabilní a kvalita vody musí mít takové kvality, 

aby ji bylo možné upravit obvyklou technologií. V případě, že koryto není stabilní, musí se 

přistoupit k volbě jiné lokality či k stabilizaci koryta. Odběrné místo nesmí omezovat již 

stávající vodoprávní oprávnění. Volbu vhodného umístění jímadla ovlivňuje také nebezpečí 

zanášení sedimenty a v zimním období také zamrzání odběrného objektu. Odběrná místa jsou 

také opatřena česlemi kvůli zamezení průchodu hrubších splavenin a plavenin.  

 Jímadla v řečišti 

Tento druh se hodí do koryt větších řek, které jsou nestabilní v břehové části.  odběrné 

místo musí být vždy ve výšce 700 mm nad dnem a 500 mm pod vodní hladinou. Umístění 

odběrného objektu je naznačena na obrázku Obr. č. 7 a musí být mimo oblast sedimentace 

splavenin. Od odběrného místa je vedeno potrubí pod dnem toku a v případě čerpání 

se zdvojují čerpací jednotky. Pro případ poruchy čerpadel. [1]  

 

Obr. č. 7 Jímadla v toku 1 v řečišti, 2 na břehu 

 Jímadla břehová 

Jímadlo břehové je u nás mnohem četnější. Používá se u toků, které mají dostatečnou 

vodnost a také stabilní koryto a dno. Na obrázku Obr. č. 7 je znázorněno vhodné umístění 

jímadla přibližně ve třetí čtvrtině konkávního břehu. Okolí jímadla musí být dostatečně 
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odolné vůči vlivům vymílání. Jímací částí odběrného objektu, obsahuje nornou stěnu, uzávěr, 

hrubé česle a samotnou odběrná část, s ústím sacího potrubí. Podle splaveninového charakteru 

toku se můžou také použít jemné česle a lapač písku. [1] 

 Jímadla ve dně koryta 

Tento druh jímacího objektu se musí umisťovat do míst, kde je rychlost toku vyšší, 

než rychlost sedimentační. Z toho důvodu se tyto objekty zřizují na bystřinných tocích. 

I z toho důvodu se umístění objektu musí vyhnout lokalitám, ve kterých se náhle rozšiřuje 

průtočná plocha. Tím by mohlo dojít k poklesu rychlosti pod rychlost sedimentační a jímadlo 

by se mohlo zanést sedimenty. I tak je ovšem třeba pro správnou funkci počítat s pravidelným 

čištěním. Jímání ve dně se dá použít také u větších toků. U těchto toků se oproti obvyklému 

bodovému odběru navrhne příčný jímací žlab nebo jímací drén. Jímací drén je zasypán 

hrubým filtračním štěrkem. Tato varianta se používá u dolních toků jako ochrana 

před drobnými splaveninami. [2] 

iii. Umělá infiltrace 

Jedná se do jisté míry o kombinaci zdroje povrchového a podzemního. Volba tohoto 

systému je většinou zapříčiněna malou vydatností srážek či nedostatečnou propustností 

vrchních horninových vrstev, za současné přítomnosti vhodných geologických podmínek. 

Vhodnými geologickými podmínkami se obvykle vyznačují horniny s průlinovou 

propustností a nasycenou hydraulickou vodivostí v rozmezí 𝑘𝑓 = 10−3 − 10−4 𝑚𝑠−1. 

Je možné pro návrh umělé infiltrace použít i horniny s puklinovou propustností, u těchto 

hornin je však výrazně nižší samočistící efekt a musí se tak přistupovat k častější regeneraci. 

Pro správnou funkci umělé infiltrace je třeba dbát na správnou kvalitu jímané vody. 

Ta by neměla být zakalená, neměla by obsahovat žádné těžce odbouratelné kovy. V případě 

že povrchová voda nemá vhodné parametry, může dojít k její úpravě například sedimentací, 

provzdušněním případně i dezinfekcí. Když by nestačila tato opatření, je také možné přerušit 

čerpání do vsakovacích nádrží, aby nedošlo ke kontaminaci vsakovacích nádrží či k zhoršení 

jejich propustnosti. Na obrázku Obr. č. 8. je možné vidět schéma nejstarší umělé infiltrace 

použité v České republice, tj. na vodárně v Káraném. V této lokalitě se pro filtraci využívá 

štěrkopískových náplavů, do kterých se zasakuje voda, po přečerpání z jímacích objektů na 

řece Jizeře. Voda z Jizery je pouze mechanicky předčištěna na jímacím objektu, hrubými 

a jemnými česlemi a také nornou stěnou, pro odstranění plovoucích nečistot. Dále je voda 

upravována na rychlofiltrech s filtračním pískem s označením FP 2 a kvůli zvýšenému zákalu 
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se také dávkuje AgNO3 a CuSO4. Když je kvalita vody taková, že nevyhovuje potřebným 

limitům, může dojít i k přerušení odběrů vody z řeky Jizery. Toto opatření se dá použít i díky 

tomu, že Káraný zajišťuje pouze 1/3 spotřeby vody v Praze. Výpadek lze kompenzovat buď 

z VD Švihov nebo z rezervního zdroje ve vodárně v Podolí. [1] [2] [7] [8] [15] 

 

Obr. č. 8 Schéma umělé infiltrace 

iv. Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ochranná pásma (dále jen OPVZ) se stanovují pro zdroje pitné, kojenecké 

nebo pramenité vody, které mají vydatnost větší než 10 000 m3za rok nebo menší rozhodne-li 

o tom vodoprávní úřad na základě vážných okolností. Rozsah OPVZ stanoví vodoprávní úřad 

s rozšířenou působností. OPVZ se dělí na dva stupně. První stupeň slouží k ochraně vodního 

zdroje jeho bezprostřední blízkosti. Druhý stupeň slouží k ochraně vydatnosti, kvality jímané 

vody a zdravotní nezávadnosti. Když Vodoprávní rozhodnutí nabyde právní moci, vznikne 

věcné břemeno. Za prokázané omezení užívání nemovitostí náleží vlastníkům náhrada, 

kterou hradí majitel vodoprávního povolení nebo majitel vodní nádrže. [1] [7] [8] 

4. Úprava vody 

Důvodem pro úpravu vody je zvýšit kvalitu vody pro její další využití. Sledované 

parametry v procesu úpravy se liší v závislosti na tom, jestli se jedná o vody pitnou, užitkovou 

nebo technologickou. Parametry pitné vody jsou stanoveny vyhláškou 252/2004 Sb. [14] 

Způsob úpravy se liší v závislosti na zdroji. U vod získaných z podzemí je dominantní 

zejména výskyt železa, manganu, kyselost vody. Zatímco u povrchových vod způsob úpravy 

ovlivňuje zejména zákal množství humínových látek a konduktivita. [10] [14] 
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i. Povrchové vody 

Během úpravy voda prochází několika stupni čištění. První fází je zbavení 

mechanických nečistot pomocí hrubých a jemných česlí případně mohou být použita také síta. 

Velikost průlin česlí či sít závisí na velikosti nečistot a jejich množství. Obvykle následuje 

preoxidace. Ta má zvýšit množství kyslíku ve vodě, zlepšení chuti oxidaci kationtů Fe2+. 

Provádí se buď chlorem, oxidy chlóru, ozonem či manganistanem draselným. Dalším 

procesem je čiření vody. To má z vody odstranit koloidní dispergované látky. Koloidní látky 

se vysráží během koagulace. Shluknuté částice se odstraní buď usazením nebo filtrací. 

Koagulanty jsou obvykle na bázi hliníku nebo železa. [1] [2] [10] 

Koloidní látky můžeme filtrovat buď pomocí anglické (pomalé) filtrace nebo díky 

rychlofiltraci. Náplní rychlofiltrů je buď vodárenský písek, antracit, aktivní uhlí nebo jejich 

kombinace. Filtry mohou být s volnou hladinou nebo tlakové. Pro snížení množství 

mikroorganismů ve vodě se používá dezinfekce. Dezinfekce se obvykle provádí chlórem 

či jeho sloučeninami, ozonem nebo UV zářením. Dezinfekci lze provádět i stříbrem 

a stříbrnými solemi, k tomuto řešení se přistupuje ve výjimečných případech 

pro ekonomickou náročnost toho to dezinfekčního prostředku a pro dlouhou dobu trvání. 

Tento způsob dezinfekce se preferuje u studní. [1] [2] [10] 

ii. Podzemní vody 

Pro úpravu podzemních vod se musí provést odkyselení. V tomto procesu se z vody 

odstraní agresivní oxid uhličitý. Obvykle se používá provzdušnění nebo je možné použít 

odkyselení vápnem či mramorem. Pro zlepšení organoleptických vlastností je u podzemních 

vod potřeba provést odželezování a odmanganování. V některých případech mohou i malé 

koncentrace železa způsobit zarůstání potrubí díky působení železitých bakterií.  

Do úpravy vody můžeme také zařadit membránové procesy. Do nich se řadí například 

mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. Membránovou technologii 

můžeme zařadit za úpravu povrchové i podzemní vodu. Těmito způsoby lze nahradit 

dezinfekci vody. Přistupuje se k nim například ve velmi znečištěných vodách anebo 

v případě, že se chceme vyhnout použití chlóru, který je nejčastěji používaným dezinfekčním 

činidlem. [2] [10] 
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iii. Kvalita vody 

Požadavky na kvalitu pitné vody a vody teplé jsou stanoveny ve vyhlášce 252/2004 Sb. 

V této vyhlášce zapracovány předpisy Evropské unie. Tato vyhláška udává hygienické limity 

mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické. Také stanoví rozsah 

a četnost kontrol jakosti pitné vody a také metody na její stanovení. Vyhláška také stanoví 

typy limitů. Zda se jedná o mezní hodnotu (MH), nejmenší možnou hodnotu (NMH) 

a doporučenou hodnotu (DH).  

• (MH) je hodnota, při které voda ztrácí jakost. Stanovuje se pro méně 

rizikové látky. 

• (NMH) překročením této hodnoty se voda nesmí používat jako pitná. 

Stanovuje se pro rizikové látky  

• (DH) je hodnota, která není zavazující pro výrobce. Touto hodnotou 

je určena biologická hodnota vody.  

Ukazatele kvality vody jsou v příloze č. 1 zákonu 252/2004 Sb. [10] [14] 

5. Doprava vody 

i. Vodovodní síť 

Vodovodní síť slouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vodovodní sítě se dělí 

na dvě části podle toho, na jaký průtok se navrhují. Potrubí, které vede od zdroje vody 

do vodojemu se jmenuje přiváděcí potrubí a navrhuje se na maximální denní spotřebu vody 

Qmaxd. Potrubí, které vede od vodojemu do místa odběru se jmenuje zásobní potrubí 

a navrhuje se na maximální hodinovou spotřebu vody Qmaxh. [11] [12] 

Zásobní potrubí se rozděluje do několika skupin dle tvaru. Na obrázku Obr. č. 9 můžete 

vidět sítě větevné a), paprsčité b), okruhové c), prstencové d), okruhovo-větevné 

e) a prstencově paprsčité f). [11] [12] 
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Obr. č. 9 Druhy vodovodních sítí 

ii. Vodojem 

Účelem vodojemu je především vyrovnávat nerovnoměrnosti mezi přítokem a odběrem 

vody ve spotřebišti, ale také udržovat zásobu vody pro hašení požárů nebo pro případ poruch 

a také stabilizovat tlakové poměry ve vodovodní síti. Vodojemy rozlišujeme jako vodojemy 

zemní a vodojemy věžové. Častější jsou vodojemy zemní. Jejich objem je stanoven jako 

součet objemů akumulačního, požárního a poruchového. Celkový objem zemního vodojemu 

je stanoven jako 60-100 % maximální denní spotřeby. Z důvodu ekonomické i estetické 

náročnosti se věžovým vodojemům, snažíme vyhnout nebo dokonce je nahradit. V případě, 

že v lokalitě musí být věžový vodojem navrhujeme ho s co nejmenším objemem tzn. že je 

navržen pouze na objem akumulační. Je vhodné spojovat zemní a věžové vodojemy 

do funkčních celků. Díky tomu lze ovládat z jednoho místa dvě tlaková pásma. [1][2][11][12] 

Tlaky na všech vodovodních sítích by se měli pohybovat od 15 (25) m. v. sl. do 60 (75) 

m. v. sl.. Minimální tlak zajistí pohodlné využití pitné vody a maximální tlak zamezí příliš 

vysokým ztrátám vody. Je provozně bezpečnější umisťovat vodojemy do míst, ze kterých 

voda doteče do obce gravitačně. Toto řešení není totiž závislé na výpadcích elektrického 

proudu. U menších sídel, ve kterých by byla výstavba věžového vodojemu neúměrně drahá, 

vůči významu spotřebiště či neestetická se navrhují tzv. automatické tlakové stanice. [12] 
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iii. Čerpací stanice 

Ve vodárenství se navrhují různé druhy čerpadel: 

• pístová čerpadla slouží pro dávkování látek 

• odstředivá čerpadla se používají pro dopravu vody 

• mamutky slouží k odčerpávání sedimentů ze studny 

• ejektory slouží pro hydraulickou dopravu filtračního písku 

• pneumatická čerpadla slouží pro dopravu vody stlačeným vzduchem 

Návrh počtu odstředivých čerpadel v čerpací stanici (dále jen ČS) se odvíjí od stupně 

důležitosti. Stupně důležitosti jsou tři. U prvního musí být instalován dvojnásobný výkon, než 

je požadován pro provoz. [1] [2] 

Doporučené rychlosti vody pro sací potrubí jsou od 0,5 do 1,2 m/s, když je potrubí 

do rozměru DN 300 a když je větší než DN 300, tak je doporučená rychlost stanovena od 0,5 

do 1,5 m/s. Na výtlačném potrubí by ovšem rychlost neměla přesahovat 1,4 m/s, když je DN 

menší něž 250. Když je DN větší než 250 rychlost by měla být větší než 1,6 m/s. Každé 

čerpadlo je vždy třeba navrhnout s uzavírací a zpětnou armaturou na výtlačné části potrubí 

a je vhodné navrhnout další uzavírací armaturu kvůli údržbě a opravám. Při návrhu ČS je 

třeba vždy posoudit vliv hydraulického rázu a navrhnout vhodná opatření. [12] [13] 

iv. Materiál potrubí 

Materiál potrubí se stanovuje na základě agresivity a vnějšího zatížení zeminy, 

na základě přetlaku v potrubí a vzniku hydraulického rázu. Ve vodárenství se používá 

zejména tvárná litina, HDPE a nerezová ocel. Nerezová ocel se používá pouze na úpravnách 

vody z důvodu vysoké ceny. V minulosti se hojně používala šedá litina, ocel nebo PVC. Od 

těchto materiálů se z různých důvodů ustupuje. Rychlost vody v potrubí se navrhuje 

v rozmezí 0,6 až 1,5 (2,5) m/s. Při nižších rychlostech se může usazovat kal, ale hlavně 

se jedná o značně předimenzovaný průměr potrubí. Takovýto průměr není ekonomicky 

výhodný. Při vyšších rychlostech než 1,5 m/s dochází ke značným tlakovým ztrátám, proto je 

možné povolení až na 2,5 m/s pouze na krátkou dobu při odběru požární vody. Potrubí 

ve vodovodní síti musí být minimální tlakové třídy PN 10 [1] [2] [11] [12] 
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IV. Praktická část bakalářské práce 

V této části bakalářské práce se zabývám nedostatkem pitné vody způsobené sníženou 

vydatností vodního zdroje. Vydatnost zdroje vody poklesla v důsledku předešlých suchých 

období. Nedostatečnou vydatností zdroje byla ovlivněna hladina vodojemu a tím byla 

ohrožena dodávka vody do výše položených částí obce Dobrnice. Voda musela být dovážena 

z města Habry. Proto se zde zaměřím na zhodnocení mnou navržených variant řešení 

zásobování pitnou vodou.  

1. Popis zásobovaného území 

Zdroj pitné vody obce Leština u Světlé a Nové Vsi vlivem dlouholetých suchých období 

nedosahuje dostatečné vydatnosti. Jelikož se jedná o jediný zdroj pitné vody v těchto obcích 

ohrožuje to zásobování pitnou vodou. Nedostatek pitné vody způsobil, že v podzimních 

měsících se voda díky nízké hladině ve vodojemu nedostala do výše položených částí obce 

Dobrnice. Nejnižší vydatnost je obvykle v období září až listopadu. Voda musela být 

dovážena z města Habry a každé takovéto dopravení vody je poměrně velký zásah 

do rozpočtu této obce. V této části bakalářské práce jsem se snažil zjistit návrhovou potřebu 

pitné vody a ověřit kapacitu stávajícího vodojemu. Dalším úkolem v této bakalářské práci 

bylo nalezení možných variant získání zdrojů pitné vody, přibližný výpočet investiční 

náročnosti a také zhodnocení těchto variant.  

 

Obr. č. 10 Situace Obcí Leština u Světlé a Nová Ves 
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Zásobované území se nachází v okrese Havlíčkův Brod, na hranicích Kraje Vysočina 

a Středočeského kraje. Vodojem zásobuje obec Leština u Světlé, která se skládá ze 4 částí, 

a které budu řadit podle velikosti následovně. První obec je Leština u Světlé, která má 

v současné době 423 obyvatel, poté následuje obec Dobrnice, která má 57 obyvatel. Dalšími 

částmi jsou obce Štěpánov a Vrbice, které mají obě po 53 obyvatelích. Ze stávajícího 

vodojemu je také zásobována obec Nová Ves u Leštiny, která má 127 obyvatel. 

Tedy dohromady má vodojem zásobovat celkem 713 obyvatel. Průměrný věk v obci je 42 let. 

V obcích se nachází zemědělská výroba. Významné zemědělské objekty ovšem nejsou 

zásobeny pitnou vodou, viz kapitola „Snížení spotřeby vody“. Zemědělská zvířata vlastněna 

malými chovateli jsou vyčíslena v tabulce Tab. č. 8. V obci se také nachází hospoda, základní 

a mateřská škola, obchod, sklad, truhlárna, svět dýní a výrobna vrat. Počet zaměstnanců je 

vyčíslen v tabulce Tab. č. 9. 

V minulosti, kdy ještě nebyl zřízen vodovod se brala voda ze dvou obecních studní 

a také měla značná část obyvatel vlastní studnu. Vodu z těchto studní používali buď jako 

vodu užitkovou a také jako vodu pitnou. Výstavba vodovodu započala dne 22. října 1984, 

práce na něm prováděli montéři VčVAKu a místí obyvatelé v akci Z. Stavba vodovodu byla 

dokončena v roce 1986 tzn. že nejstarší potrubí je 35 let staré. V roce 1987 došlo k zastropení 

vodojemu a celkovému dokončení. Kromě vodovodu je v obci zavedena kanalizace, 

která byla vybudována v letech 1975-1979 a to v celkové délce 1636 m.  

2. Základní informace o vodovodní síti 

Vodní zdroj se nachází ve vzdálenosti přibližně 350 m jihozápadním směrem od osady 

Vrbice. Vodojem je napájen ze dvou studní o hloubce 5 m. Studny se nacházejí v k. ú.. 

Kynice a jejich vydatnost byla navržena na 2,8 l/s. Voda získaná z vodního zdroje je 

upravována na vodu pitnou. Vlastníkem a provozovatelem vodovodní sítě je obec Leština 

u Světlé. Díky dlouhodobým suchům není tento zdroj schopen takovéto vydatnosti dosáhnout. 

Na obrázku Obr. č. 11 je zobrazen vodní zdroj. 

Úprava surové vody se zajištuje v blízkosti samotných studní, a to v samostatné 

odkyselovací nádrži. K odkyselení je v této stanici použit mramor o frakcích 25-40 mm 

o objemu 2,1 m3 a 2-6 mm o objemu 16,8 m3. 

Vodojem Vrbice je jednokomorový zemní vodojem a má obsah 250 m3 gravitačně 

zásobuje místní část Dobrnice, která se rozkládá ve výškách 468-492 m. n. m., Leštinu 
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u Světlé, která se rozkládá ve výškách 445-456 m. n. m., Štěpánov, který se rozkládá 

ve výškách 454-465 m. n. m., Vrbici, která se rozkládá ve výškách 480-505 m. n. m., část 

obce je ovšem zásobena z vlastních zdrojů. Také je zásobována obec Nová Ves u Leštiny, 

která se rozkládá ve výškách 436-475 m. n. m. Minimální provozní hladina vodojemu 

je 511,51 m. n. m. a maximální provozní hladina vodojemu je 514,81 m. n. m.  

Mapa vodovodní sítě je vidět na obrázku Obr. č. 12. V tabulce Tab. č. 3 můžete vidět 

počet připojených obyvatel stanovený Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací. Trubní materiál 

vodovodní sítě je naznačen v tabulce Tab. č. 4. [16] 

V tabulce Tab. č. 5 je uvedena měsíční spotřeba vody v roce 2018. 

 

Tab. č. 3 Počet připojených obyvatel v obcích dle PRVKUK 

Název části obce 
Počet připojených obyvatel 

2000 2015 2020 2025 2030 

Obec Leština u Světlé 636 602 589 571 844 

- Dobrnice 83 80 78 76 68 

- Leština u Světlé 428 398 391 382 373 

- Štěpánov 70 68 68 65 59 

- Vrbice 55 56 52 48 44 

Nová Ves u Leštiny 105 120 120 125 125 

Všechny zásobované obce 741 722 709 696 669 

 

Tab. č. 4 Rozměry a délky vodovodní sítě 

Řád 
Průměr  Délka 

Materiál [mm] [m] 

Přiváděcí 110x5,3 1537 PVC 

Zásobní  

160x7,7 2350 PVC 

110x5,3 6890 PVC 

90x4,3 2957 PVC 

63x6,7 45 rPE 
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Tab. č. 5 Odběr podzemní vody z vodního zdroje 

Měsíc 

Odběr 

podzemní 

vody 

Leden 3598 

Únor 3738 

Březen 3961 

Duben 3554 

Květen 4167 

Červen 3566 

Červenec 3780 

Srpen 3204 

Září 2770 

Říjen 2783 

Listopad 2726 

Prosinec 3009 

Celkem za 

rok 2018 40856 

 

 

Obr. č. 11 Fotografie vodního zdroje  
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Obr. č. 12 Mapa vodovodu v obcích Leština u Světlé a Nová Ves 
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3. Vývoj počtu obyvatel 

Z informací získaných ze statistického úřadu jsem sestavil [17] Graf č. 1 ze kterého jsem 

pomocí matematických funkcí popisující trend ve vývoji obyvatelstva v obcích Leština 

u Světlé a Nová Ves. Vývoj počtu obyvatel jsem stanovil pomocí lineární, exponenciální, 

logaritmické a mocninné funkce. Z těchto funkcí jsem následně použil jejich střední hodnotu. 

Takto stanovená hodnota počtu obyvatel v roce 2049 je 525. Na základě hodnot statistického 

úřadu, vypočtenému trendu počtu obyvatel a plánu rozvoje vodovodů a kanalizací jsem 

se rozhodl pro návrhový počet obyvatel PO = 713. Pro tento návrhový stav jsem se rozhodl 

kvůli zajištění bezpečnosti návrhu.  

 

Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel 

 

4. Stávající průměrná roční spotřeba pitné vody 

Průměrná denní spotřeba vody, v průběhu roku 2018 byla 111,63 m3/den. Ve stejném 

období byl v důsledku nedostatku vody oznámen kritický stav vodojemu a bylo zakázáno 

zalévání zahrad a napouštění bazénů. V Tab. č. 5 jsou vyznačeny odběry podzemní vody 

za rok 2018. Z těchto dat jsem stanovil průměrnou spotřebu vody na obyvatele. Průměrná 

spotřeba vody na obyvatele je 159,24 l/os/den  
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5. Výpočet hodinové potřeby 

Výpočet potřeby vody byl vypočítán podle Směrnice č. 9/1973 v rámci vyhlášky 

č. 120/2011 Sb. a také podle Přílohy č. 12 k vyhlášce 428/2001 Sb. 

 

Tab. č. 6 Použité součinitelé pro výpočet potřeby vody 

Specifické 

součinitele 

potřeby vody 

qb= 96 l/os/den 

qbn= 115,2 l/os/den 

qov= 20 l/os/den 

Součinitelé 

nerovnoměrnosti 

kd= 1,35 - 

kh= 1,8 - 

 

Tab. č. 7 Tabulka občanské vybavenosti obcí Leština u Světlé a Nová Ves 

Potřeba vody Osoby 

Specifická 

spotřeba 

[m3] 

Potřeba 

vody 

[m3/den] 

Potřeba 

vody 

[l/den] 

ŽŠ 22 5 0,550 550 

MŠ 28 8 1,120 1120 

Restaurace 42 80 9,205 9205,479 

Truhlárna + 

Sruby 12 18 0,592 591,781 

Sklad 6 18 0,296 295,890 

Výrobna vrat 5 18 0,247 246,575 

Svět dýní 50 6 0,822 821,918 

Obchod 3 18 0,148 147,945 
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Tab. č. 8 Druh a množství zvířat v obcích 

Živočišný 

druh 

Počet 

zvířat 

Specifická 

spotřeba 

návrhová 

Potřeba 

vody 

[m3/den] 

Potřeba 

vody 

[l/den] 

Krávy 20    18 0,99 986,30 

Ovce 60    6 0,99 986,30 

Prasata 20    8 0,44 438,36 

Koně 5 14 0,19 191,78 

 

 

Tab. č. 9 Potřeba vody pracovníky 

Pracovní doba 8 h 

čistý provoz  30 l/os/směna  

sprchování čistý  50 l/os/směna  

Počet zaměstnanců 
10 Zemědělství 

28 Průmysl 

 

 

Tab. č. 10 Výpočet celkové potřeby pitné vody 

Qb= 82 138 l/den 

Qov= 14 260 l/den 

Qnv= 15 576 l/den 

Qcelkd= 111 973 l/den 
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Tab. č. 11 Hodinová potřeba vody 

HODINOVÁ POTŘEBA VODY 

hodina 

Kh Obyvatelstvo Průmysl Zemědělství Celk. hod. 

potřeba 

vody  
1,8   Zaměstnanci 

Tech. 

Voda 
zaměstnanci dobytek 

od - do % l/h m3/h počet l/h l/h počet l/h dobytek l/h 

0-1 1 1 512 1,512 0 0 0 0 0 36,44 1 548 

1-2 0,7 1 058 1,058 0 0 0 0 0 25,51 1 084 

2-3 0,7 1 058 1,058 0 0 0 0 0 25,51 1 084 

3-4 0,7 1 058 1,058 0 0 0 0 0 25,51 1 084 

4-5 2 3 023 3,023 0 0 0 0 0 72,88 3 096 

5-6 3 4 535 4,535 0 0 0 0 0 109,32 4 644 

6-7 5 7 558 7,558 0 0 0 10 50 182,19 7 740 

7-8 6,4 9 674 9,674 28 140 0 10 50 233,21 10 048 

8-9 4,5 6 802 6,802 28 140 0 10 50 163,97 7 106 

9-10 5,5 8 314 8,314 28 140 0 10 50 200,41 8 654 

10-11 5,5 8 314 8,314 28 140 0 10 50 200,41 8 654 

11-12 5,5 8 314 8,314 28 140 0 10 50 200,41 8 654 

12-13 5 7 558 7,558 28 140 0 10 400 182,19 7 880 

13-14 5 7 558 7,558 28 140 0 10 50 182,19 7 880 

14-15 4 6 047 6,047 28 1120 0 0 0 145,75 7 312 

15-16 5 7 558 7,558 0 0 0 0 0 182,19 7 740 

16-17 5 7 558 7,558 0 0 0 0 0 182,19 7 740 

17-18 6 9 070 9,070 0 0 0 0 0 218,63 9 288 

18-19 6,5 9 826 9,826 0 0 0 0 0 236,85 10 062 

19-20 7,5 11 337 11,337 0 0 0 0 0 273,29 11 611 

20-21 5 7 558 7,558 0 0 0 0 0 182,19 7 740 

21-22 5 7 558 7,558 0 0 0 0 0 182,19 7 740 

22-23 4 6 047 6,047 0 0 0 0 0 145,75 6 192 

23-0 1,5 2 267 2,267 0 0 0 0 0 54,66 2 322 

  100 151 164 151   2 100 0   750 3 643,84 156 908 
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Maximální denní potřeba dané lokality Qmaxd (713 obyvatel) pro rok 2019 je 

155,799 m3/den a maximální hodinová potřeba vody je 11 611 l/h tedy 3,23 l/s. 

Pro porovnání varianty Dovážení vody cisternou jsem spočítal potřeby vody i pro 

zvolenou lokalitu s 525 obyvateli tedy pro rok 2049. Při úměrném snížení občanské 

vybavenosti a počtu zvířat jsem získal maximální denní potřebu vody Qmaxd (525 obyvatel) 

rovnu 111,542 m3/den a maximální hodinová potřeba vody je 8 572 l/h resp. 2,38 l/s. 

6. Posouzení stávajícího vodojemu  

Po spočítání návrhové potřeby vody pro stávající stav bylo nutné ověřit, zda vyhovuje 

velikost stávajícího vodojemu. V tabulce Tab. č. 12 je zobrazena bilance vodojemu 

a v tabulce Tab. č. 13 je znázorněno posouzení vodojemu, požární objem posouzen na odběr 

12 l/s ze 2 odběrných míst pro požár o délce 1,5 h. Objem poruchový je posouzen na čas 

t=12 h a potřebu vody Qmaxd (713). Na obrázku Obr. č. 13 je zobrazen zemní vodojem u obce 

Vrbice.  

 

Obr. č. 13 Vodojem Vrbice 
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Tab. č. 12 Bilance vodojemu 

Zemní vodojem Vrbice-Leština u Světlé 

hodina Přítok Odběr Přebytek 
Součtová 

čára přítoků 

Součtová 

čára odběrů 

Bilance 

odběrů 

od -do m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h 

0-1 6,54 1,55 4,99 0,00 0,00 4,99 

1-2 6,54 1,08 5,45 6,54 1,55 10,44 

2-3 6,54 1,08 5,45 13,08 2,63 15,90 

3-4 6,54 1,08 5,45 19,61 3,72 21,35 

4-5 6,54 3,10 3,44 26,15 4,80 24,79 

5-6 6,54 4,64 1,89 32,69 7,90 26,69 

6-7 6,54 7,74 -1,20 39,23 12,54 25,48 

7-8 6,54 10,05 -3,51 45,76 20,28 21,98 

8-9 6,54 7,11 -0,57 52,30 30,33 21,41 

9-10 6,54 8,65 -2,12 58,84 37,43 19,29 

10-11 6,54 8,65 -2,12 65,38 46,09 17,17 

11-12 6,54 8,65 -2,12 71,92 54,74 15,06 

12-13 6,54 7,88 -1,34 78,45 63,40 13,71 

13-14 6,54 7,88 -1,34 84,99 71,28 12,37 

14-15 6,54 7,31 -0,77 91,53 79,16 11,60 

15-16 6,54 7,74 -1,20 98,07 86,47 10,39 

16-17 6,54 7,74 -1,20 104,61 94,21 9,19 

17-18 6,54 9,29 -2,75 111,14 101,95 6,44 

18-19 6,54 10,06 -3,52 117,68 111,24 2,92 

19-20 6,54 11,61 -5,07 124,22 121,30 -2,16 

20-21 6,54 7,74 -1,20 130,76 132,91 -3,36 

21-22 6,54 7,74 -1,20 137,29 140,65 -4,56 

22-23 6,54 6,19 0,35 143,83 148,39 -4,22 

23-0 6,54 2,32 4,22 150,37 154,59 0,00 

Suma 156,91 156,91 0,00 156,91 156,91 0,00 
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Graf. č. 2 Bilance Vodojemu Vrbice-Leština u Světlé 

Tab. č. 13 Posouzení objemu vodojemu Vrbice-Leština u Světlé 

Vprov= 31,249 m3 

Vmax= 26,687 m3 

Vmin= -4,561 m3 

Vpož= 129,6 m3 

qp= 12 l/s 

n= 2   

t= 1,5 H 

Vpor= 76 m3 

T= 12 H 

Qmaxd= 151,1636942 m3/den 

V= 236,849 m3 

Vnáv= 238 m3 

Vstáv= 250 m3 

 

Stávající vodojem o objemu Vstáv = 250 m3 je větší než navrhovaný objem Vnáv = 238 m3. 

Stávající vodojem vyhoví návrhové potřebě vody. 
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7. Výpočet nedostatku vody 

Pro zhodnocení jednotlivých variant řešení jsem musel zjistit průměrný denní deficit 

Vdef. Z důvodu snížení potřeby vody koncem roku 2018, podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 

Snížení potřeby vody. V rámci tohoto snížení spotřeby byla odpojena významná zemědělská 

výroba. Vzhledem k nejistému vývoji vydatnosti vodních zdrojů, se v budoucnosti nepočítá 

s tím, že by tato živočišná velkovýroba byla znovu napojena. V případě zvýšených vydatností 

vodních zdrojů do takové míry, že by byl přebytek vody je zde možnost obnovení odběrů pro 

živočišnou velkovýrobu. Kvůli zajištění co nejekonomičtějšího řešení jsem průměrnou denní 

potřebu vody stanovil jako průměr z měsíců Listopadu 2018 až Dubna 2019. V tomto období 

již neprobíhají odběry vody živočišnou velkovýrobou. V tabulce Tab. č. 14 jsem provedl 

výpočet průměrné vydatnosti vodního zdroje. V tabulce Tab. č. 15 jsou uvedeny potřeby vody 

pro návrhový stav obyvatel 713 a jeho deficit. Pro porovnání jsem stanovil tyto hodnoty i pro 

trend vývoje tj. 525 obyvatel. Z této tabulky vyplývá že vydatnost nového zdroje musí být 

alespoň 0,7 l/s resp. 61,35 m3/den. 

Tab. č. 14 Průměrná vydatnost vodního zdroje 

Popis 

Jednotky Listopad Prosinec  Leden Únor Březen Duben Průměr 

Měsíční 

spotřeba 
m3/měsíc 2 726 3 009 2 904 2 945 2 800 2 780 2 860,67 

Průměrná 

denní 

spotřeba 

m3/den 90,87 97,06 93,68 105,18 90,32 92,67 94,95 

Hodinová 

spotřeba 
l/h 3 786,11 4 044,35 3 903,23 4 382,44 3 763,44 3 861,11 3 935,42 

Hodinová 

spotřeba 
l/s 1,05 1,12 1,08 1,22 1,05 1,07 1,09 

 

Tab. č. 15 Výpočet deficitu potřeby vody 

Popis 

Jednotky 

Vypočtená 

potřeba vody 

pro 713 osob 

Deficit 

(713 obyvatel) 

Vypočtená 

potřeba vody 

pro 525 osob 

Deficit 

(525 obyvatel) 

Měsíční spotřeba m3/měsíc 4 751,87 1 891,20 3 402,03 541,36 

Průměrná denní 

spotřeba 
m3/den 155,80 61,35 111,54 17,09 

Hodinová 

spotřeba 
l/h 6 492 2 556,21 4 648 712,17 

Hodinová 

spotřeba 
l/s 1,80 0,69 1,29 0,20 
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8. Varianty řešení problému 

i. Dovážení vody cisternou 

První variantou je dovážení vody cisternou z Města Habry provozovatel vodovodní sítě 

je společnost VaK Havlíčkův Brod. Tento způsob zásobování pitnou vodou se již používá při 

nedostatku vody. Trvalé zásobování pitnou vodou je v tomto případě poměrně provozně-

ekonomicky náročné. Protože dovezení 1 m3 vyjde na 173,27 Kč resp. 215,75 Kč pro menší 

cisternu viz tabulka Tab. č. 16. Z toho důvodu k plnění cisterny docházelo až při nízkém stavu 

vodojemu, tj. při 30 % celkového objemu. V loňském roce se voda dovážela 

v měsících srpnu, listopadu a prosinci a objem, který byl doplněn se rovnal 88, 99 resp. 368 

m3. To znamená, že za loňský rok bylo dovezeno celkem 555 m3.  

Výpočet je stanoven pro současnou vydatnost stávajícího zdroje pitné vody 

a výhledovou potřebu pitné vody pro zvolenou lokalitu na rok 2049. Ceny jsou stanoveny 

z aktuálního ceníku VaK HB. V cenách není zahrnut vývoj ceny vody ani vývoj ceny dopravy 

pitné vody automobilovou dopravou. [18] [19] Pro výpočet jsem stanovil dovoz vody 

z nejbližšího možného odběrného místa, tj. města Habry. Trasa z města Habry do vodojemu je 

zobrazena na obrázku Obr. č. 14. Cesta z Habrů od vodojemu je dlouhá 11,4 km. 

 

 

Obr. č. 14 Trasa z města Habry do vodojemu 
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Tab. č. 16 Stanovení nákladů na dopravu vody cisternou 

Popis Kč/km Kč/h* Vzdálenost** Objem Kč/m3 

Celková 

cena 

Tatra T 158 nákladní 

cisternové vozidlo na 
pitnou vodu 11 m3  

45 880 22,8 555   96 166,36 

Tatra T 815-2 nákladní 

cisternové vozidlo na 

pitnou vodu 8 m3 

45 700 22,8 555 

  

119 741,25 

Vodné bez DPH       555 36,63 20 329,65 

Celková cena Tatra T 158 116 496,01 

Celková cena Tatra T 815-2  140 070,90 

 

*cena určena pro napuštění a vypuštění cisterny (celkové trvání 1 h) 

**zahrnuta cesta z Habrů do vodojemu a zpět 

Při předpokladu stejných podmínek tedy při navážení vody třikrát do roka 

a předpokladu toho, že dovoz pitné vody bude probíhat až do roku 2049. Vychází investiční 

resp. provozní náklady na částku od 3 494 880,30 až 4 202 127,00 Kč.  

 Zhodnocení  

+ Výhody 

Výhodou tohoto řešení jsou nulové investiční nároky a provoz tohoto způsobu vody 

nepotřebuje prakticky žádného vlastního pracovníka. Je otázkou, zda se tento způsob vyplatí 

v případě, že by vývoj počtu obyvatel odpovídal trendu, který byl vypočten v kapitole Vývoj 

počtu obyvatel tj. 525 obyvatel.  

Při odběru Qmaxd pro počet obyvatel, který odpovídá trendu poklesu obyvatel tj. 525 

osob a v případě, že odběry podzemní vody budou jako v roce 2018 by byla roční bilance 

+143 m3 ročně a při odběru vody Qcelkd (525) by tato bilance byla +10 698 m3 ročně. Z tohoto 

odhadu vyplývá, že by mohl být dokonce přebytek vody. To by znamenalo, že by se 

v budoucnosti nemusela pitná voda dovážet.  
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- Nevýhody 

Tento způsob navážení je poměrně ekonomicky náročný, když je vztažen na cenu 

jednoho dovezeného kubického metru vody. Jedná se vždy o krajní řešení, které dle mého 

názoru není dlouhodobě udržitelné v případě, že by došlo k výraznějšímu rozšíření obce. 

Hlavním důvodem je množství pitné vody a její cena, ale také to, že v případě sucha, 

které postihne i další obce na Havlíčkobrodsku a Kutnohorsku nemusí být dostatek 

dostupných dopravních prostředků na dovážení vody. 

ii. Napojení na vodovod obce Vlkaneč  

U této druhé varianty byla uvažována dostatečná kapacita vodovodní sítě v obci 

Vlkaneč i pro zásobování vodou obcí Leština u Světlé a Nová Ves. Kvůli výškovému rozdílu 

obcí Nová Ves a Vlkaneč, který činí 40 m je nutné vodu čerpat. Čerpací stanice musí být 

vybudována v místě napojení na vodovod v obci Vlkaneč. Minimální průměr potrubí byl 

stanoven podle vzorce č. [III] Doporučená rychlost v je navržena 0,8 m/s. Maximální denní 

průtok, který je potřebný pro pokrytí nedostatku vody v obci Q je 0,7 l/s tato hodnota 

vteřinového deficitu vody je přenásobena součinitelem hodinové nerovnoměrnosti kh =1,8. 

Tím vznikne vteřinový průtok 1,26 l/s. Výpočtem vyšlo potrubí, které má DN 45 mm v rámci 

bezpečnosti a modulových řad výrobců bylo zvoleno potrubí DN 63 mm.  

𝑑 = √
4𝑄

𝜋𝑣
      [III]   

Pro výpočet ceny jsou použity ceny stanovené Úřadem územního plánování [20] 

Výkop bude veden asfaltovou cestou na pozemcích obcí Nová Ves a Vlkaneč v hloubce 

2,15 m a o šířce 0,9 m. Délka výkopu bude 1,73 km. V tabulce Tab. č. 17 je položkový 

rozpočet stavby přívodního vodovodu. Trasa navrhovaného napojení na vodovodní síť obce 

Vlkaneč, je zobrazena na obrázku Obr. č. 15 

  



50 
 

Tab. č 17 Výpočet nákladů na hlavní stavební výrobu 

Hlavní stavební výroba 11 675 700,00 

Popis MJ Množství  J. cena Cena celkem 

Vodovodní potrubí z PE100 SDR 11 otevřený 

výkop svařovaný D 63 x 5,8 mm 
m 1730 6 010 10 397 300 

Vodárenská čerpací stanice - stavební část kpl 1,000 761 600 761 600 

Vodárenská čerpací stanice  technologická část kpl 1,000 516 800 516 800 

 

 

Obr. č. 15 Situace napojení na vodovod v obci Vlkaneč 

 Zhodnocení  

+ Výhody 

Výhodou tohoto řešení je, že propojuje vodovodní síť v Nové Vsi a v Leštině u Světlé 

s vodovodní sítí v obci Vlkaneč, kterou provozuje společnosti VHS Vrchlice – Maleč, a. s. 

Tím by došlo k rozšíření oblastního vodovodu a zlepšilo by se tím hospodaření s vodou při 

jejím nedostatku. 
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- Nevýhody 

Jedná se o řešení, které má poměrně vysokou investiční náročnost.  

Při zvolení tohoto řešení by se musely zvolit části vodovodu, které budou zásobovány 

vodou z VD Vrchlice a ty, které budou zásobeny ze stávajícího zdroje vody. Tyto části se poté 

musí osadit vodoměry pro měření spotřeby. Při tomto řešení by se musela dorovnat cena vody 

společnosti VHS Vrchlice – Maleč s cenou obcí Leština u Světlé a Nová Ves. 

Další nevýhodou je možná nedostatečná kapacita vodního zdroje, kterou bude nutné 

v budoucnu ještě prověřit. 

iii. Úprava vody stávajícího vrtu–odželezňovací úpravna 

Tato třetí varianta vznikla kvůli hrozbě nedostatku vody z roku 2016, proto byl v roce 

2017 proveden průzkumný vrt, který měl pokrýt deficit vodního zdroje Vrbice a pomoci 

zásobovat obce pitnou vodou. Proto byl proveden geologický vrt. Rozbor tohoto vrtu můžete 

vidět v Tab. č. 19. V rámci tohoto průzkumu byla zjištěna také jeho vydatnost, která je rovna 

0,7 l/s. Touto hodnotou je schopna pokrýt deficit ve vodovodní síti.  

Pro stanovení jednotkové ceny byl použit Metodický pokyn Ministerstva zemědělství 

Čj: 401/2010-1500 [21] a pro výpočet ceny potrubí jsou ceny stanovené Úřadem územního 

plánování [20].  

Podle metodického plánu jsem určil úpravnu vody jako dvoustupňovou úpravnu kvůli 

vysoké koncentraci železa a manganu. Tato surová voda se bude pravděpodobně odstraňovat 

koagulací a filtrací. Podle pokynů metodického plánu jsem jednotkovou cenu interpoloval 

a upravil koeficientem A1 = 1,15. Tento opravný součinitel odpovídá terénu, který je 

ve svahu větším než 5%. Celkové vyčíslení nákladů na úpravnu vody ze stávajícího vrtu je 

uvedeno v tabulce Tab. č. 18. 

Tab. č. 18 Výpočet nákladů na úpravu vody ze stávajícího vrtu 

Hlavní stavební výroba 10 235 062,50 

Popis MJ Množství  J. cena Cena celkem 

Vodovodní potrubí z PE100 SDR 11 

otevřený výkop svařovaný D 110 x 10 mm m 
350 5 990,000 2 096 500,00 

Úpravna vody dvoustupňová kpl 1,000 7 473 563 7 473 562,50 

Čerpací stanice kpl 1,000 665 000 665 000,00 
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Tab. č. 19 Základní chemismus vrtu 

  jednotka 

limit dle 

252/2004 

Sb. Le-1   

      23.10.2017 27.10.2017 02.11.2017 

acidita celková     0,95 0,86 - 

alkalita celková     1 1,2 - 

CHSKMn   3 1,77 3 - 

amonné ionty mg/l 0,5 <0,1 <0,1 - 

dusitany mg/l 0,5 <0,1 <0,1 - 

dusičnany mg/l 50 <5 <5 - 

chloridy mg/l 100 37,1 38 - 

sírany mg/l 250 <15 87 - 

fluoridy mg/l 1,5 0,13 0 - 

fosforečnany     <0,2 0 - 

barva vody mg/l Pt 20 12,1 <5 - 

zákal vody zF(t) 5 1,12 1 - 

suma Ca+Mg (tvrdost vody) mmol/l 2-3,5 1,14 1 - 

rozp.látky sušené mg/l   270 286 - 

hydrogenuhličitany mg/l   61 73 - 

CO2 volný mg/l   41,8 38 - 

celková mineralizace mg/l   158,0 252 - 

hliník mg/l 0,2 <0,05 <0,05 - 

železo celkové mg/l 0,2 7,4 8 - 

mangan mg/l 0,05 0,4 0,38 - 

FeII mg/l   7,4 8 - 

FeIII mg/l   0,0 <0,02 - 

vápník mg/l 40-80 29,6 28 - 

hořčík mg/l 20-30 9,7 10 - 

draslík mg/l   3,9 2 - 

sodík mg/l 200 16,5 14 - 

objemová aktivita 222Rn Bq/l 300 46 46 45 
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 Zhodnocení  

+ Výhody 

Tento geologický vrt vyhovuje všem požadavkům určeným vyhláškou 

až na koncentraci železa a manganu, z toho důvodu se bude muset voda upravit pouze 

odželezováním a odmanganováním. Při použití tohoto vrtu bude zajištěno zásobování pitnou 

vodou ve vlastnictví obce. 

- Nevýhody 

Koncentrace železa jsou vyšší než 5 mg/l. Takto vysoké koncentrace železa neumožňují 

některé způsoby odstranění. Proto je zvolena jednotková cena pro dvoustupňovou úpravnu 

vody. To má vliv na provozní náklady zapříčiněny např. dávkováním koagulantu a praním 

filtru. 

iv. Nový hydrogeologický vrt  

Tato varianta řešení spoléhá na to, že najde dostatečně vydatný zdroj surové vody 

s lepší kvalitou, než vrt zmíněný výše. A proto předpokládá pouze hygienické zabezpečení 

surové vody. Výpočet investičních nákladů je zobrazen v tabulce Tab. č. 20. Na obrázku 

Obr. č. 16 je zobrazena umístění nového hydrogeologického vrtu.  

Pro výpočet ceny byly užity aktuální ceny společností provádějící vrtné práce z okolí 

zájmové oblasti.  

  

Obr. č. 16 Umístění nového hydrogeologického vrtu 
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Tab. č. 20 Výpočet nákladů na nový hydrogeologický vrt 

Hlavní stavební výroba 728 800 

Popis MJ Množství  J. cena Cena celkem 

Vyhledání vodního zdroje kus 1 1 000 1 000 

Doprava vrtné soupravy km 150 45 6 750 

Hydrogeologický posudek kus 1 3 000 3 000 

Projektová dokumentace kus 1 3 000 3 000 

Vrtání studny m 35 2 790 97 650 

Čerpací zkouška kus 1 3 000 3 000 

Zapůjčení čerpadla na dočištění  dny 2 250 500 

Plastové šachty na zhlaví studny kus 1 12 800 12 800 

Tlakové zhlaví na závěr vrtu kus 1 4 400 4 400 

Čerpadlo  kus 1 36 100 36 100 

Přistavení kontejneru pro odvoz vývrtku včetně 
dopravy a dopravy na skládku  kus 4 5 900 23 600 

Vodovodní potrubí z PE100 SDR 11 otevřený 
výkop svařovaný D 63 x 6 mm 

m 300 1 790 537 000 

 

 Zhodnocení  

+ Výhody 

V případě, že by tento vrt měl dostatečnou kapacitu a kvalitu, mohla by se voda 

po hygienické stabilizaci použít k zásobování obcí, čímž by se ušetřilo na investicích do 

úpravny pitné vody. 

- Nevýhody 

Tato varianta má vzhledem k tomu, že už jeden vrt byl zhotoven a měl zvýšené 

koncentrace železa a manganu, nejistý výsledek. V případě, že tento vrt nebude proveden 

podle normy ČSN 75 5115 a v přílišné blízkosti původního vrtu ve Vrbici může být ovlivněna 

kapacitu a kvalitu jak nového vrtu tak i stávajícího.  

v. Zdroj povrchové vody z řeky Sázavky 

Tato varianta využívá blízkost řeky Sázavka, která má celkovou délku 32,2 km a její 

povodí činní 132,7 km2. V tabulce Tab. č. 22. Tyto vzorky byly odebrány v době, kdy ještě 

nebyla vybudována ČOV V Leština u Světlé. Nejvýznamnějším znečištěním pro povrchové 

vody jsou huminové látky, kaly, případně pesticidy a hnojiva. Tím jsou také ovlivněny tyto 

výsledky. Výstavba kanalizace a ČOV je naplánována na letošní a příští rok. Průměrný průtok 



55 
 

v profilu Josefodol je 0,83 m3/s. Na obrázku Obr. č. 17 je zobrazeno umístění jímacího 

objektu a naznačení přívodního potrubí.  

Náklady na vybudování této varianty jsou uvedeny v tabulce Tab. č. 21. 

Pro stanovení jednotkové ceny byl použit Metodický pokyn Čj: 401/2010-1500 [21] 

a pro výpočet ceny potrubí jsou ceny stanovené Úřadem územního plánování [20].  

Tabulka č. 21 Výpočet jímadla v řece Sázavka 

Hlavní stavební výroba 8 032 560,00 

Popis MJ M  J. cena Cena celkem 

Vodovodní potrubí z PE100 SDR 11 

otevřený výkop svařovaný D 110 x 10 mm 
m 79 1 790 141410 

Vodárenská čerpací stanice – stavební část kpl 1,000 761 600 761 600 

Vodárenská čerpací stanice – technologická 

část 
kpl 1,000 516 800 516 800 

Úpravna vody kpl 1 6 498 750 6 498 750 

Jímací objekt m3 * 25 4 560 114 000 

 

*Jedná se o metry kubické obestavěného prostoru 

 

Obr. č. 17 Naznačení jímacího objektu a napojení na vodovodní síť 
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Tab. č. 22 Chemická analýza vody v profilu Josefodol z roku srpen 2008 

Vodivost 289 mS/m  pH 7,58   

       

Prvek  Množství  Jednotka  Prvek  Množství  Jednotka 

SiO2 13,1 mg/l  Zn <10 μg/l 

Al <10 μg/l  Be <0,02 μg/l 

Na 11,8 mg/l  Cd <0,04 μg/l 

K 6,95 mg/l  As 3 μg/l 

Mg 6,88 mg/l  Cu 1,8 μg/l 

Ca 28,07 mg/l  Cl 16,9 mg/l 

Li 3,5 μg/l  NO3 27,5 mg/l 

Sr 0,12 μg/l  SO4 29,3 mg/l 

Fe 0,13 μg/l  F 0,19 mg/l 

Mn 20 μg/l  UVA 0,18 1/cm 

 

 Zhodnocení  

+ Výhody 

Tato varianta využívá k zásobování pitnou vodou povrchového vodního zdroje. Obecnou 

výhodou je, že obvykle dosahuje vyšších vydatností. Je sice do jisté míry závislá 

na geologickém suchu, ale tato závislost se projevuje v jiný časový moment, resp. voda 

v řekách reaguje na meteorologické srážky rychleji než voda podzemní. [23] 

- Nevýhody 

Hlavní nevýhodou tohoto řešení jsou vyšší provozní náklady a možné snížení hladiny 

v řece během suchých období, neboť není možné nadlepšit průtok v řece. To může způsobit 

jednak problémy při odběru surové vody, ale také zhoršení kvality vody.  

vi. Změna užívání v plánované přehradě Štěpánov 

Tato varianta předpokládá využití vodního díla Štěpánov na toku řeky Sázavky. Vodní 

dílo Štěpánov je vedeno jako strategický generel Ministerstva zemědělství. Tato lokalita 

je vybrána jako chráněné území pro akumulaci povrchové vody. VD Štěpánov je zařazeno 

do kategorie B. Tedy se jedná o profil, který je svými parametry vhodný pro akumulaci vody. 

Tyto lokality se každých šest let přezkoumávají s ohledem na efektivitu a vliv klimatických 

změn. [22] 
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Hlavním účelem této přehrady má být nadlepšování průtoku v řece Sázavce. 

Řeka Sázavka je ochuzena o odběr vody z Vodního díla Švihov. V případě používání 

VD Štěpánov i k odběru pitné vody by mohl být vyřešen nedostatek pitné vody v Obcích 

Leština u Světlé a Nová Ves. Potenciální objem VD Štěpánov je až 12 mil. m3 a plocha 

vodního díla je 235,7 ha. Na obrázku Obr. č. 18 je zobrazena situace plánovaného vodního 

díla Štěpánov. [22] 

Pro výpočet ceny jsou použity ceny stanovené Úřadem územního plánování [20] 

a metodickým pokynem Ministerstva zemědělství. [21] Do výpočtu investičních nákladů 

tabulka Tab. č. 23, nebyly zahrnuty náklady na zřízení přehrady. Pouze stavba jímacího 

objektu, úpravna vody, čerpací stanice a vodovodní potrubí. 

Tab. č. 23 Výpočet odhadovaných nákladů na jímadlo z VD Štěpánov 

Hlavní stavební výroba 8 253 580,00 

Popis MJ Množství  J. cena Cena celkem 

Vodovodní potrubí z PE100 SDR 11 

otevřený výkop svařovaný D 110 x 10 mm 
m 120 1 790 214800 

Vodárenská čerpací stanice - stavební část kpl 1,000 761 600 761 600 

Vodárenská čerpací stanice - technologická 

část 
kpl 1,000 516 800 516 800 

Úpravna vody kpl 1 
6 498 

750 
6 498 750 

Jímací objekt m3 * 38,25 6 840 261 630 

*Jedná se o metry kubické obestavěného prostoru 

 Zhodnocení  

+ Výhody 

Výhodou této varianty oproti variantě Zdroj povrchové vody z řeky Sázavky je zejména to, 

že vodní nádrž bude poskytovat zásobní prostor. Jinak má tato variant a stejné výhody jako 

„Zdroj povrchové vody z řeky Sázavky.“ 

 - Nevýhody 

Hlavní nevýhodou této varianty, kromě nevýhod zmíněných v kapitole „Zdroj povrchové 

vody z Řeky Sázavka“, je fakt, že výstavba VD Štěpánov je zatím vedena pouze jen jako 

podklad pro využití území. I v případě, že se stát, resp. Státní podnik Povodí Vltavy rozhodne 

pro výstavbu vodního díla. Tak doba povolení stavby a samotná výstavba je hlavní 
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nevýhodou této varianty nehledě k tomu, že by se musel přidat další účel stavby, 

tj. zásobování pitnou vodou.  

 

Obr. č. 18 Situace plánovaného vodního díla 

vii. Vybavení domovních studen 

Tato varianta spočívá ve vybavení domovních studen darlingem, čímž by se mohly 

snížit požadavky na stávající vodovodní zdroj. Pro výpočet byl použit průměrný denní deficit 

vody. Tento deficit byl spočítán jako rozdíl průměrné roční spotřeby a návrhové potřeby vody 

z tabulky Tab. č. 15.  
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Pro výpočet ceny jsou použity ceny stanovené Úřadem územního plánování a výpočet 

nákladů na provedení této varianty jsou v tabulce Tab. č. 24. [20] 

 

Tab. č. 24 Výpočet finanční náročnosti vybudování domácích vodáren 

Domovní vodárny 

Nedostatek vody  61,35 m3/den 

Návrhová potřeba vody 156,91 m3/den 

Počet návrhových obyvatel 713 Osob 

Procenta potřeby vody 39,10 % 

Průměrný počet lidí na jeden objekt 2,4 Os/Byt. Jed. 

Počet studní  298 Kus 

Domácí vodárna - Darling J. cena 28 188 Kč/M.J. 

Domácí vodárna - Darling Cena 

Celkem 8 400 024 Kč 

 

 Zhodnocení  

+ Výhody 

Výhodou tohoto řešení je jeho nulová investiční a provozní náročnost pro obec. 

V případě, že si studny zařídí sami spotřebitelé. 

 - Nevýhody 

Hlavní nevýhodou je to, že nemusí vůbec řešit nedostatek vody v okamžiku kdy se 

Nevýhodou tohoto řešení je to, že se obtížně zajistí kvalita vody. Dle vyhlášky 428/2001 Sb. 

se nesmí vodovodní potrubí propojovat s potrubím užitkovým způsobem, který by mohl 

ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému. Proto musí být napojení na domovní 

rozvody vody provedeno jako beztlakové, nebo musí být vedeno v domovních rozvodech 

odděleně od vody pitné. V případě nedodržení těchto technologických podmínek může dojít 

k tomu, že voda může kontaminovat zásobní řád a hrozí tak zdravotní riziko i pro ostatní 

spotřebitele. I přes možné nesplnění požadavků na vodu pitnou by mohla přispět ke snížení 

potřeby pitné vody ze zdroje. I v případě, že se jedná o vodu užitkovou, může se použít 

například na koupání, splachování či zalévání. Nejjednoduší a zároveň nejúčinnějším 

způsobem pro motivaci k pořízení domovních vodáren je zdražení pitné vody.  
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viii. Snížení spotřeby vody 

Tato varianta se snaží nalézt nedostatky ve stávajícím hospodaření s pitnou vodou. 

Snížením spotřeby pitné vody dojde ke snížení nároků na vydatnost zdroje a usnadní se tím 

zajišťování dostatku pitné vody pro spotřebitele v lokalitě. Ohroženi nedostatkem vody jsou 

postiženi zejména obyvatelé v části obce Dobrnice. Jedná se o nejvzdálenější zásobovanou 

lokalitou s druhou nejvyšší nadmořskou výškou. Od loňského roku, kdy se již opakovaně 

projevil významný nedostatek vody v zadané lokalitě. Proto se začala zjišťovat možná 

opatření, která by mohla snížit spotřebu vody.  

Z předešlých let je zjištěno, že v případě oznámení nedostatku vody a dovážení vody 

cisternou se spotřeba vody krátkodobě sníží. To by mohlo pomoci v kritickém nedostatku 

vody, ale po nějaké době se znovu vrátí do normálu. Nelze tudíž tímto způsobem regulovat 

spotřebu vody, protože v případě častého použití „varovné zprávy“ na ni lidé přestanou 

reagovat. Tím nedojde ke snížení spotřeby v suchých obdobích a může být ohrožena dodávka 

pitné vody spotřebitelům.  

Další úspora vody by se dala najít ve sledování ztrát vody ve vodovodním potrubí. Tyto 

ztráty mohou být způsobeny buď úniky vody z potrubí anebo například černými odběrateli. 

V roce 2018 bylo fakturováno celkem 34 027 m3/rok a odebráno z vodního zdroje bylo 

celkem 40 856 m3/rok. Z toho vyplývá že podíl nefakturované a fakturované dává 16,71 % 

ztráty. Řešení ztrát vody únikem z potrubí se vyplatí řešit v případě, že ztráty překročí 20 % 

a nejedná se o lokální ztrátu. Proto navrhuji zjištěné ztráty vody neustále monitorovat 

a v případě zvýšení úniků nebo při poruše v jednom místě opravit vodovodní potrubí.  

Další krok ke snížení spotřeby, začal koncem září roku 2018 a byl dokončen počátkem 

roku 2019. Jednalo se o odpojení významných odběratelů z oboru živočišné výroby. Výsledek 

tohoto opatření je zobrazen v tabulce Tab. č. 25. Z tabulky Tab. č. 25 jsem spočítal pokles 

spotřeby vody. Touto úsporou se dosáhlo poklesu na 78,47 % původní spotřeby pitné vody. 

Z tabulky Tab. č. 26 vyplývá, že průměrná spotřeba se liší od hodnoty qb = 96 l/os/den 

o 14,64 %. K další úspoře vody by mohlo dojít také tím, když by se na splachování používala 

tzv. šedá voda a také použití vody užitkové v oblastech ve kterých je to možné. Použitím šedé 

vody by se dalo uspořit přibližně 25 l/os/den tím by průměrná spotřeba mohla klesnou 

až na 87 l/os/den.  

Také bylo rozhodnuto o zvýšení vodného pro rok 2019 z původních 10 Kč/m3 

na 29,15 Kč/m3 ceny jsou stanoveny jako ceny bez DPH.  
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Tab. č. 25 Rozdíl spotřeby vody po odpojení živočišné výroby v Obcích Leština u Světlé a Nová Ves  

Měsíc 

Spotřeba s 

Živočišnou výrobou 

předešlý rok 

Spotřeba bez 

živočišné výroby  

Rozdíl spotřeby 

vody 

Podíl 

snížení 

spotřeby 

m3/měsíc m3/os/den m3/měsíc m3/os/den m3/měsíc m3/os/den % 

Listopad 3121 145,91 2726 127,44 395 18,47 12,66 

Prosinec  3548 165,87 3009 140,67 539 25,20 15,19 

Leden 3598 168,21 2904 135,76 694 32,45 19,29 

Únor 3738 174,75 2945 137,68 793 37,07 21,21 

Březen 3961 185,18 2800 130,90 1161 54,28 29,31 

Duben 3554 166,15 2780 129,97 774 36,19 21,78 

Průměr 3679,80 172,03 2887,60 135,00 792,20 37,04 21,53 
 

Tab. č. 26 Výpočet spotřeby vody na obyvatele na 1 den 

Měsíc 

Denní 

spotřeba 

Průměrná potřeba vody na 

obyvatele včetně občanské 

vybavenosti a zvířat 

Spotřeba na 

obyvatele 

m3/den l/os/den l/os/den 

Leden 90,925 127,524 107,524 

Únor 104,584 146,681 126,681 

Březen 100,098 140,390 120,390 

Duben 92,807 130,164 110,164 

Květen 105,304 147,692 127,692 

Červen 93,120 130,603 110,603 

Červenec 95,524 133,975 113,975 

Srpen 80,968 113,560 93,560 

Září 92,333 129,500 109,500 

Říjen 89,774 125,911 105,911 

Listopad 90,867 127,443 107,443 

Prosinec 97,065 136,135 116,135 

Průměr 94,447 132,465 112,465 
 

 

*Denní potřeba vody je pro výpočet zbavena spotřeby velkých zemědělských provozoven a to o 20 l/os/den 

podle směrnice č. 9/1973. 
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  Zhodnocení  

+Výhody 

Jedná se o řešení, které je šetrné k životnímu prostředí, protože se snaží omezit 

ovlivňování vodního cyklu. Pomoci ke snížení spotřeby vody může také fakt, že se většina 

lidí zná osobně a může se setkat s nedostatkem pitné vody i od svých známých v případě, 

že se to jich samých netýká.  

-Nevýhody 

Snížení spotřeby vody do takové míry, aby vodní zdroj byl schopen ji pokrýt dle 

výpočtů není možné, protože v podzimních měsících má vodní zdroj velmi malou vydatnost 

a ani toto opatření nestačí k dostatečnému zásobování pitnou voda. Snížení spotřeby vody je, 

ale vhodné doplnění k další variantě zásobování pitnou vodou ovšem z tabulky Tab. č. 26 

vyplývá, že další snižování spotřeby vody nebude příliš výrazné z důvodu přiblížení 

se k návrhové potřebě vody.  

Díky pozorování spotřeby vody během období, kdy se dovážela voda cisternami 

krátkodobě klesla spotřeba vody. Bylo způsobeno jednak snahou lidí ušetřit vodu, ale hlavně 

tím že byla oznámena cena m3 vody dopraveného do vodojemu. Bohužel při častém 

opakování se tato vlastnost vytrácí.  
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V. Zhodnocení variant 

V tabulce Tab. č. 28 je vyhodnocení využitých variant, varianty byly posuzovány 

z hlediska investiční a provozní náročnosti, schopnosti bezpečně pokrýt potřebu vody, 

proveditelnosti a trvání výstavby. 

U této multikriteriální analýzy jsem neuvažoval váhové koeficienty jednotlivých 

kritérií. 

1. Multikriteriální analýza 

i. Investiční náročnost 

V této části analýzy jsou seřazeny všechny zpracované varianty podle finanční 

náročnosti. Varianty jsou seřazeny od nejnižší investice po nejvyšší. Nejlevnější varianta 

je ohodnocena 8 a nejdražší varianta je ohodnocena 1. V tabulce Tab. č. 27 je udána investiční 

náročnost a cenový rozdíl variant. 

Tab. č. 27 Varianty seřazeny podle investiční náročnosti 

Č. 

Varianty) 
Název řešení  

Investiční 

náročnost 
Body 

8)  Snížení spotřeby vody 0 8 

4)  Nový hydrogeologický vrt 728 800 7 

1)  Dovážení vody cisternou * 4 202 127 6 

5)  Zdroj povrchové vody 8 031 560 5 

6)  Změna používání VD Sázavka 8 253 580 4 

7)  Zřízení domovních studní 8 400 024 3 

3)  Posilující vrt stávající 10 235 062 2 

2)  Napojení na vodovod Vlkaneč 19 731 000 1 

 

*Investiční náročnost je vypočítána z počtu dovozů vody v loňském roce. Voda byla 

dovezena třikrát do roka viz kapitola 1) „Dovážení vody cisternou“.  

ii. Provozní náročnost 

Vzhledem k tomu, že vyčíslení provozních nákladů nebylo předmětem této bakalářské 

práce jsou provozní náklady pro analýzu vhodnosti variant provedeny odbornou úvahou. 

Provozní náročnost je zde pojata z pohledu obce jako provozovatele. Toto kritérium 

je ohodnoceno od 1-5, kdy 5 je nejnižší provozní náročnost a 1 nejvyšší.  
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iii. Pokrytí potřeby  

V tomto kritériu jsem se snažil zohlednit, jak je daná varianta schopna zásobovat deficit 

způsobený suchem. Je v něm také přihlédnuto do jisté míry ke spolehlivosti zdroje. 

Toto kritérium je hodnoceno v rozsahu 1-3, kde 3 je výborné, 2 dobré a 1 nedostatečné.  

iv. Proveditelnost 

V tomto kritériu jsem se snažil zohlednit, jaké následky bude mít pro občany a jak tato 

varianta bude proveditelná. Toto kritérium je hodnoceno v rozsahu 1-3, kde 3 je vhodné, 

2 přijatelné a 1 nevhodné. 

v. Čas  

V tabulce Tab. č. 28 je zahrnuto hodnotící kritérium čas. Je zde protože, bude muset být 

voda dovážena z cisteren viz Tab. č. 16 než bude dokončena nová varianta zásobování vodou 

obcí. Toto kritérium je také v rozsahu 1-3, kde 3 je možné dokončení do 2 let, 2 je čas 

možného dokončení do 7 let, 1 je delší časový horizont.  

Tab. č. 28 Vyhodnocení jednotlivých variant 

Název řešení  

Investiční 

náročnost 

(1-8) 

Provozní 

náročnost 

(1-5) 

Pokrytí 

potřeby vody 

v obci (1-3) 

Proveditelnost 

(1-3) 

Čas               

(1-3) 

Celkem 

(max.22) 

Dovážení vody 

cisternou  6 4 1 2 3 16 

Napojení na 

vodovod Vlkaneč 1 5 3 3 2 14 

Úprava stávajícího 

vrtu 2 3 2 3 2 12 

Nový 

hydrogeologický vrt 7 4 2 3 2 18 

Zdroj povrchové 

vody 5 2 1 2 2 13 

Změna užívání VD 

Štěpánov 4 2 3 1 1 11 

Vybavení 

domovních studní 3 5 2 1 3 14 

Snížení spotřeby 

vody 8 4 1 1 3 17 

 

  



65 
 

Jako nejvýhodnější varianta z tabulky Tab. č. 28 vyšla varianta 4) „Nový 

hydrogeologický vrt“ a 8) „Snížení spotřeby vody“. U varianty 4) „Nový hydrologický vrt“ 

není jisté, jakou bude mít voda kvalitu. Zda voda ve vrtu nebude mít také zvýšené 

koncentrace železa a manganu, jak je tomu ve stávajícím vrtu. Také není jisté, zda vrt bude 

mít dostatečnou vydatnost. Hlavní výhodou této varianty je nízká investiční náročnost 

a to že provozovatelem zůstane obec. Oproti tomu varianta 3) „Úpravy surové vody“ 

ve stávajícím hydrogeologickém vrtu, ta vyšla jako druhá nejhorší. Rozdíl je v úpravně vody. 

Investiční rozdíl je v těchto variantách je 9 506 262 Kč. 

8) „Snížení spotřeby vody“ je varianta, ve které by se mělo pokračovat v hledání 

rezerv a další možnosti, jak snížit spotřebu. Nemyslím si ovšem, že tato varianta je schopna 

vyřešit deficit pitné vody v zásobovaných obcích. 

Na třetím místě této analýzy skončila varianta 1) „Dovážení vody cisternou“. 

Toto řešení je bráno jako dočasné a nekoncepční řešení. Tato varianta by se mohla vyplatit 

v případě, když by vývoj obyvatelstva probíhal podle vypočteného trendu v grafu Graf. č. 1. 

A za podmínky stejné nebo nižší spotřeby vody a za stejné vydatnosti zdroje. Proto bych 

doporučoval důsledně sledovat vývoj obyvatelstva v příštích letech a poté se rozhodnout pro 

vhodnou variantu. A to i kvůli tomu, že dovoz vody do vodojemu může být zpožděn, díky 

vytížení kapacit přepravních prostředků. Řešením tohoto problému by mohl být nákup 

cisterny do vlastnictví obce nebo sdružení obcí. V tomto případě by se ovšem musela řešit 

údržba a využití této cisterny.  

V případě změny trendu počtu obyvatel se nabízí 4. nejlepší varianta. Tou je varianta 

2) „Napojení na vodovod ve Vlkanči“. Hlavní výhoda je efektivnější využití vody 

a propojení vodovodních sítí. Hlavní nevýhodou je vysoká investiční náročnost a také to, 

že by se kvůli vysoké investiční náročnosti muselo zvýšit vodné.  

Stejný počet bodů získala i varianta 7) „Vybavení domovních studen“ ovšem toto 

řešení nese riziko kontaminace vodovodního řadu při špatném provedení. Toto řešení navíc 

nemusí zajistit pokrytí potřeby vody. Na základě těchto informací tuto variantu nedoporučuji.  

Jako šestá v pořadí skončila varianta 5) „Zdroj povrchové vody“ její hlavní nevýhodou 

je obecně horší kvalita povrchové voda oproti zdrojům podzemní vody. A také 

se nedostatečný průtoku v řece vlivem suchých let, které trvají od roku 2015. 
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Na sedmém místě skončila varianta 3) „Úprava stávajícího vrtu“. Hlavní nevýhodou 

je zřízení dvoustupňové úpravny vody a s tím spojené provozní náklady na odstranění železa 

a manganu.  

A jako poslední se umístila varianta 6) „Změna užívání v plánovaném užívání VD 

Štěpánov“. Zásadní nevýhodou této varianty je nejistota kdy a jestli vůbec bude postavena. 
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VI. Závěr 

Cílem této bakalářské práce je nalézt nejlepší variantu pro zásobování obcí Leština 

u Světlé a Nová Ves u Leštiny pitnou vodou.  

V praktické části jsem se věnoval rozboru dané lokality stávajícímu a výhledovému 

počtu obyvatel. Pro tyto počty obyvatel jsem vypočítal potřebu vody pro danou lokalitu. Poté 

jsem posoudil stávající vodojem, zda vyhoví návrhové potřebě vody. Následně jsem provedl 

bilanci vodního zdroje a návrhové potřeby vody.  

Po získání potřeby pitné vody jsem hledal možné varianty pro tuto lokalitu. 

V bakalářské práci jsem zpracoval celkem 8 variant. Mezi těmito variantami je zastoupen 

1) „Dovoz vody cisternou“, 2) „Napojení na vodovod obce Vlkaneč“, 3). „Úprava vody ze 

stávajícího vrtu“, který obsahuje zvýšené hodnoty železa (>5mg/l) a manganu. Další 

variantou je vybudování zcela nového hydrologického vrtu 4) „Nový hydrologický vrt“ 

či jímání vody z řeky Sázavka 5) „Zdroj povrchové vody z řeky Sázavky“. Řeka Sázavka 

také figuruje v další variantě, protože na této řece je zvolen vhodný profil pro akumulaci vody 

6) „Změna užívání v plánované přehradě Štěpánov“. Při změně užívání vodní nádrže 

Štěpánov by se toto vodní dílo dalo použít jako vodárenská; nádrž. Jako další variantu jsem 

zařadil možnost, 7) „Vybavení domovních studen“ a poslední variantou je 8) „Snížení 

spotřeby pitné vody“, k nalezení možností úspor a jejich množství. Tím by se mohly snížit 

nároky na vydatnost vodního zdroje. 

Každou z těchto variant jsem zhodnotil, výčtem kladů i záporů této varianty. Poté jsem 

se snažil jednotlivé varianty porovnat v multikriteriální analýze viz Tab. č. 28. Z těchto dat 

jsem dospěl k závěru, že nejvhodnější varianta pro zásobování vodou je 4) „Nový 

hydrologický vrt“. Tato varianta dopadla nejlépe v multikriteriální analýze zejména díky 

nízké investiční náročnosti. Také se jedná o koncepční řešení, které nalezne nový zdroj vody 

a vodovodní sít zůstane ve vlastnictví obce. 

Jako druhou variantu jsem vyhodnotil 1) „Dovážení vody cisternou“ 

za podmínek: snižování počtu obyvatel, snižování spotřeby vody a minimálně stejné 

vydatnosti zdroje. V takovém případě by tato varianta byla dostačující. Naopak v případě, 

že by rostl počet obyvatel nebo spotřeba, tak tato varianta není vhodná kvůli své 

nekoncepčnosti, ceně za dovezený m3 pitné vody a nejistotě zavezení vody v požadovaný čas. 
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V případě, že by se vývoj počtu obyvatel naopak zvyšoval. Nejlépe dopadla varianta 

2) „Napojení na vodovod v obci Vlkaneč“, která propojí vodovodní sítě a zajistí zásobování 

obou obcí pitnou vodou. Za podmínky, že bude provedeno ověření dostatečné kapacity 

vodovodního zdroje v obci Vlkaneč.  

Jako nevhodnou variantu jsem vyhodnotil 7) „Vybavení domovních studen“, které sice 

pro obec má nulové náklady, ale v případě snížení vydatností domovních studní bude muset 

řešit stejně zásobování vodou.  

 

1. Sucho v krajině 

Z vývoje počtu obyvatel je zřejmé, že nedostatek vody je způsoben snížením vydatnosti 

zdroje vody. Toto snížení je způsobeno suchem, které trvá již pátým rokem. V roce 2018 

následkem such v předešlých letech a také tím, že byly zaznamenány podprůměrné srážky 

a druhá nejvyšší průměrná teplota od roku 1961, se na mnoha místech sešly sucha 

hydrologická se suchy geologickými. Na obrázku Obr. č. 19 je vidět, že bude trvat 6 měsíců, 

než půdní vlhkost dosáhne normálního stavu s 50% pravděpodobností. [23] 

 

Obr. č. 19 Výhled stavu půdní vlhkosti na 6 měsíců 
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