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Abstrakt 

Tato bakalářské práce se zabývá posouzením zemního vodojemu Libušín a jeho 
přivaděčů. V části teoretické nalezneme popis prvků vodárenské soustavy a rozdělení 
vodovodních sítí podle tvaru a umístění. Je zde kapitola zabývající se základními 
hydraulickými veličinami a fyzikálními zákony nezbytnými pro výpočet kapacity 
vodovodního potrubí. Důležitá kapitola je potřeba vody. V té je popsán výpočet potřeby 
vody pro obyvatelstvo, zemědělství a průmysl a následné použití pro návrh objemu 

vodojemu. Další kapitola v práci je věnovaná také akumulaci vody, druhům vodojemů 
a výpočtu celkového objemu vodojemu. 

V praktické části je proveden popis řešené lokality, včetně občanské vybavenosti 

a územních plánů potřebných ke zjištění výhledového počtu obyvatel. Dále je zde 

popsáno také zásobování vodou dané lokality a rozbor dílčích prvků na síti. Následují 
výpočty potřeby vody pro stávající a výhledový stav obyvatel, posouzení vodojemu, který 
oblast zásobuje vodou na stávající a výhledovou potřebu vody. Přivaděč je posouzen na 
potřebný průtok, použitím postupů výpočtu z části teoretické. Na závěr je shrnuto zjištění 
o kapacitě vodojemu a přivaděče, a navržena případná opatření. 

 

Klíčová slova: 
Vodovodní systém, vodojem, přiváděcí řad, posouzení kapacity 

 

Abstract 

This Bachelor thesis deals with assessment of groundwater reservoir Libušín and 
supply lines that bring water into it. There are two main parts, in theoretical one is possible 

to find a description of elements of the water supply system and their division by their 

shape or location. There is a chapter that focuses on basic hydraulic quantities and laws 

of physics that are necessary for designing water system elements. Another important 

chapter is need for water. In this chapter it is described how to calculate the amount of 

water needed for population, agriculture and industry. This calculation is later used for 

projecting the water reservoir. Than there is a part about water accumulation, types of 

water reservoirs and calculation of volume of the water reservoir. 

Second part, the practical one, deals with the description of interested locations 

including civil amenities and future-development plan that is later used to find out how 

many people could live there in the future. Than there is a description of water supply in 

chosen locality. Than it talks about calculation of amount of water that is needed for 

people nowadays and in the future, assessment of the water reservoir which supplies water 

to this area and assesment of the supply lines. In this part information from the theoretical 

part of this thesis are used. In the end there is a summary of findings about volume 

capacity of the water reservoir and it's supply lines and there are proposals for the 

optimization of this particular water system.  
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0. Úvod 

Na vodu bylo vždy nahlíženo jako na cenný zdroj, bez kterého by život nebyl možný. 
Protože je voda součástí každodenního života člověka, byly už historické osady či města 

stavěny u vodního zdroje. S rozvojem civilizované společnosti začal vzrůstat i požadavek 

na kvalitu vody a její dodávku. Začala výstavba prvních vodovodních sítí. 
Dnes se nacházíme v době, kdy je pitná voda a její dostupnost samozřejmostí. Běžný 

spotřebitel si neuvědomuje, jak komplexní proces se ukrývá za tím, že otevře vodovodní 
kohoutek a nalije si sklenici vody.  

V současné době je hlavní cíl vlastníků vodovodních sítí především jejich obnova, 

zejména z důvodu stárnutí a konce jejich životnosti. Při rekonstrukci vodovodních sítí je 
důležité dotčenou síť upravit na stávající a výhledové podmínky. Současná vodovodní síť 
byla navržena na určitý počet obyvatel, obce se ale stále rozrůstají, stavějí se nové domy 
nebo objekty pro průmysl či služby a narůstá požadavek na zkapacitnění vodovodních sítí 
a vodárenských objektů na nich. V některých případech, kdy vodovodní síť byla 
navrhována v době vysoké spotřeby vody s předpokládaným masivním rozvojem obce, 
může být požadavek na úpravu sítě zcela opačný. Z těchto důvodů je proto vždy vhodné 
soustavně sledovat rozvoj obcí a na základě vyhodnocení trendů vývoje počtu obyvatel 
a celkové spotřeby vody v posledních 5 až 10 letech průběžně posuzovat kapacitu 
vodovodního systému pro stávající i výhledový stav. Toto posouzení je vhodné provádět 
opakovaně v časovém kroku 5-10 let, a nejen před plánovanou rekonstrukcí. Současně je 
také nutné pravidelně vyhodnocovat technický stav vodovodního systému. 
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1. Stanovení cílů práce 

Tato práce se zabývá posouzením stávajícího zemního vodojemu, který zásobí vodou 
obce Libušín, Svinařov a Třebichovice. Vodojem byl postaven v roce 1906 a od svého 
vzniku na něm nebyly dělány žádné úpravy, kromě běžných výměn armatur. Vodu do 
vodojemu dopravuje přívodný řad z města Kladna a druhý přívodný řad od obce Hrdlív. 
V obcích dochází k velkému rozvoji a výstavbě nových sídel a je třeba posoudit, zda je 

přivaděč a vodojem dostatečně kapacitní. 
Cílem práce je analýza lokality z hlediska rozvoje počtu obyvatel, budoucích služeb, 

průmyslu a zemědělství. Řešená lokalita se nachází v blízkosti města Kladna, které je 
z hlediska občanské vybavenosti a průmyslu plně vybaveno a industrializováno. 
Předpokládá se nárůst počtu obyvatel v menších městech v okolí Kladna.  

Dalšími cíli práce jsou posouzení kapacity vodojemu Libušín a kapacitní posouzení 
přivaděče na stávající a výhledovou potřebu vody. Dle informací od provozovatele 
vodárenského systému jsou s vodojemem provozní problémy převážně v letních měsících, 
kdy dochází k velké rozkolísanosti hladiny ve vodojemu.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vodárenský systém 

2.1.1 Prvky vodárenské soustavy 

Soubor zařízení pro jímání, úpravu, akumulaci, dopravu a rozvod vody včetně 
vzájemných vazeb mezi těmito zařízeními nazýváme systémem zásobování vodou nebo 

stručněji vodárenskou soustavou. 

Vodárenské soustavy je možné rozdělit do těchto prvků: 

• Zdroje vody včetně jímacích zařízení, úpravny vody a čerpací stanice 

• Akumulace vody (vodojemy) 

• Potrubí  
 Přiváděcí potrubí pro dopravu vody ze zdrojů do vodojemů,  

popř. ke spotřebišti 
 Zásobovací potrubí pro dopravu vody z vodojemů ke spotřebišti 
 Zásobovací síť pro rozvod vody uvnitř spotřebiště [1] 

 

Obrázek 2.1 Schéma vodárenské soustavy [2] 

Vodní zdroje a jímání vody 

Vodní zdroje, které můžeme využít pro zásobování jsou voda podzemní a voda 
povrchová. Z vod povrchových přednostně vody z vodárenských toků a vody 
akumulované ve vodárenských nádržích. Při výběru zdroje se vychází z fyzikálně 
chemických a mikrobiologických vlastností vody. Volíme zdroje vody, které se svým 
složením a vlastnostmi nejvíce blíží požadavkům na pitnou vodu dle vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví 252/2004 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanová hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

Jímání podzemních vod je možné díky jímacím objektům děleným na objekty 
vertikální (studny), horizontální (jímací zářezy, štoly, galerie (Obrázek 2.2)), plošné 
(pramenní jímky), kombinované (šachtová studna s horizontálními vrty). [2] 
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Obrázek 2.2 Galerie [1] 

Jímání povrchových vod je možné z vodárenských nádrží, kde můžeme použít objekty 
věžové (Obrázek 2.3), sdružené, nade dnem, břehové, plovoucí. Pro jímání z vodních toků 
můžeme použít objekty jezové, břehové, dnové.[2] 

 

 

Obrázek 2.3 Odběrné zařízení věžové na vodním díle Stanovice [11] 

 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Zabývá se jimi Zákon č.254/2001 Sb., O vodách a o změně některých zákonů § 30, 

který řeší ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo 
povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou. Ochranná 

pásma stanoví vodoprávní úřad opatřením obecné povahy. Vodoprávní úřad může ze 
závažných důvodů ochranné pásmo změnit, či úplně zrušit. 

Ochranná pásma se dělí na Ochranné pásmo I. stupně, které slouží k ochraně vodního 
zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a Ochranné pásmo 

II. stupně, které slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním 
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úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 
nezávadnosti.[9] 

Velikost ochranného pásma, omezení a zákazy činností se v jednotlivých ochranných 
pásmech liší podle druhu vodního zdroje (podzemní vody, vodní toky, vodárenské nádrže). 
[9,10] 

Ochranné pásmo (OP) I. stupně se stanoví kolem místa odběru pro přímé zabezpečení 
a ochranu zdroje před znečištěním vody a poškozením jímacího zařízení. V OP I. stupně 
se nesmějí provádět zemní práce používat a skladovat toxické a ropné látky, je zakázán 
přístup nepovolaných osob a pastvy, nemají tudy vést komunikace a dráhy. [9,10] 

Ochranné pásmo (OP) II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v územích 
stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, 
jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. Může být tvořeno jedním souvislým nebo více od 
sebe oddělenými územími v rámci hydrologického povodí nebo hydrogeologického 
rajonu. V OP II. stupně se obvykle asanují hnojiště, skládky odpadků, není povolena 
aplikace chemických prostředků, je zakázáno táboření, koupání, parkování. Dále zde 
nesmějí být skládky městských a průmyslových odpadů, kalů a odpadních vod s toxickými 
a radioaktivními látkami a zařízení se soustředěnou infekcí. [9,10] 

 

Úpravna vody 

Úpravny vody slouží k výrobě pitné vody ze surové vody odebrané z vodního zdroje. 
Surová voda je nejčastěji povrchová voda nebo podzemní voda. Úprava vody je proces, 
při němž se mění fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti vody. Čím kvalitnější 
je voda surová, tím je jednodušší technologie úpravy. 

Důvodem úpravy vody je zlepšení její kvality s ohledem na další využití k pitným, 
provozním, výrobním či jiným účelům. Za pitnou vodu se považuje ta, která ani při 
dlouhodobém užívání nevyvolá onemocnění nebo zdravotní potíže. Musí vyhovovat 
smyslovým požadavkům člověka a má obsahovat dostatek biogenních prvků. Vyhláška 

č. 252/2004 Sb, stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody. Požadavky na jakost surové podzemní vody stanovuje vyhláška 
Ministerstva zemědělství příloha č.13 k vyhlášce č.428/2001 Sb. Jakost povrchových vod 
se rozlišuje podle ČSN 75 7221 Klasifikace kvality povrchových vod z hlediska čistoty 
toků do pěti tříd jakosti. Další ukazatele jsou upraveny nařízením vlády č. 401/2015 Sb. 

„Ukazatele přístupného stupně znečištění vod“. [2] 

 

Čerpací stanice 

Zařízení, které dopravuje vodu z níže položených zdrojů do úpraven vody, 
zásobovacích sítí a vodojemů.  

 

Přiváděcí řad 

Jde o vodovodní řad, který dopravuje upravenou vodu z úpravny vody do 
akumulačního objektu (vodojemu).  
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Vodojem 

Jedná se o akumulační nádrž. Zajišťuje určitou zásobu vody pro odběr spotřebitelů. 
Hlavní funkce je vyrovnání nerovnoměrnosti mezi přítokem a odběrem vody ve 
spotřebišti. Může zajišťovat stálou zásobu vody pro hašení požárů a zásobí spotřebiště po 
dobu odstranění poruchy na přiváděcím řadu. Další důležitou úlohu zastává v zajištění 
potřebného tlaku. Podrobněji se touto problematikou zabýváme v odstavci 2.4 [3] 

Zásobní řad 

Přivádí vodu z vodojemu do spotřebiště. 

 

Rozvodná síť 

Vodovodní síť, která se nachází ve spotřebišti a je přímo napojena na odběratele.  

2.1.2 Kategorizace vodovodních řadů 

Podle územní působnosti, funkčního a kapacitního významu se vedení inženýrských 
sítí dělí na 

a) Vedení dálková (dálkovody) 
1. kategorie, do které patří přiváděcí, výtlačné a zásobní řady. 
Jejich trasy se obvykle umisťují do nezastavěné oblasti. 

b) Vedení místní 
2. kategorie, do níž patří hlavní rozvodné řady dopravující vodu do spotřebiště 

3. kategorie, do níž patří vedlejší (uliční) rozvodné řady s přímou vazbou na 
zásobované objekty 

4. kategorie, vedení přípojková, nejsou brána dle legislativy jako vodovodní řady. 
[5, 12] 

2.1.3 Tvar vodovodní sítě 

Při návrhu tvaru rozvodné vodovodní sítě zohledňujeme to, že se vodu snažíme 
dopravit ke všem potencionálním odběratelům. Vést vodovodní potrubí do vzdálených 
ojedinělých objektů není příliš vhodné v důsledku kažení vody. U malých spotřebišť je 
možné, aby vodovodní síť byla větvená, tedy bez záložního řadu v případě poruchy. 

Rozvodnými vodovodními sítěmi se myslí soustavy vodovodních řadů 2. a 3. kategorie 

viz odstavec 2.1.2. Tyto řady mají přímou vazbu na odběratele. Rozvodné řady mohou být 
dle uspořádání děleny následovně: 

 

Větvená síť 

Její uspořádání má tvar rozvětveného stromu (Obrázek 2.4). Síť je bez zokruhování. 
Tato síť se používá u menších spotřebišť, kde si můžeme dovolit případné odstávky vody 
v případě poruchy vodovodního řadu.  

Výhody tohoto typu sítě jsou minimální investiční náklady. Jednoduše se navrhuje 
a provozuje. Nevýhodou je, že síť není dostatečně zabezpečená z hlediska dopravy vody. 

Voda se na místo spotřeby dostává jen z jedné strany, proto v případě poruchy dochází 
k odstávce. Dále je zde i problém nárazových odběrů, voda zůstává v koncových úsecích 

a může se kazit. [3, 5] 
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Obrázek 2.4 Větvená síť [3] 

Okruhová síť  
Tato vodovodní síť má uspořádání řadů do uzavřených okruhů (Obrázek 2.5). Tyto 

okruhy se vzájemně dotýkají ve styčných úsecích. Síť se používá u větších plošných 
spotřebišť, kde je technologicky a provozně výhodné zokruhování rozvodných řadů.  

Hlavní výhodou tohoto systému je provozní výhodnost. Voda se ke každému 
odběrnému místu dostává ze dvou stran. Voda cirkuluje a tlaky v síti jsou vyrovnanější. 
Nevýhodou je vyšší pořizovací náklady než u sítě větvené. Také návrh a výpočet sítě je 
komplikovanější. [3, 5] 

 

Obrázek 2.5 Okruhová síť [3] 

Kombinovaná síť 

Pokud je to možné snažíme se navrhovat kombinované vodovodní sítě (Obrázek 2.6), 

kde hlavní řady jsou zokruhované a z nich vychází vedlejší zásobovací řady.  
Na křižovatkách a odbočkách by měla být osazena šoupata, aby se daly jednotlivé úseky 
sítě uzavírat, s tím souvisí spolehlivost vodovodní sítě. V nejlepším případě by šoupata 

měla být osazena na každém odbočujícím potrubí. [3, 5] 
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Obrázek 2.6 Kombinovaná síť [3] 

 

2.1.4 Rozdělení vodovodů dle územní působnost  
Vodovody místní 
Jedná se o nejstarší typ vodovodů, které byly součástí rozvoje starověkých měst.  

Jsou to provozně a technicky jednoduchá zařízení, která zajišťují zásobování vodou jedné 
obce z jednoho (Obrázek 2.7) případně více zdrojů (Obrázek 2.8). [5] 

 

Obrázek 2.7 Místní vodovod s jedním zdrojem [5] 

 

Obrázek 2.8 Místní vodovod se dvěma zdroji [5] 

Vodovody skupinové 

S jejich výstavbou se začalo převážně ve 20. letech minulého století v důsledku 
zvyšování potřeby vody s rozvojem spotřebišť. Charakteristický znak skupinového 
vodovodu je, že zásobuje vodou větší množství obcí z jednoho nebo více vodních zdrojů. 
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Je možné kombinovat zdroje povrchové a podzemní vody. Navrhují se s jedním společným 
vodojemem nebo s vícero místními vodojemy u jednotlivých spotřebišť (Obrázek 2.9). 

 U vodovodu se společným vodojemem je upravená voda dopravována do jediného 
hlavního vodojemu, který zásobuje všechna spotřebiště. Tento způsob zásobování je 
výhodný v úspoře investičních nákladů na akumulaci a jednoduchost provozu. 

Nevýhodami jsou vyšší investiční náklady na dlouhé zásobní řady o velkých dimenzích 
navrhovaných na hodinovou maximální potřebu, rozkolísanost tlaků a možný problém 
s plynulostí zásobování v koncových úsecích vodovodní sítě. 

Varianta s místními zásobními vodojemy situovanými v co nejkratší vzdálenosti od 
spotřebiště je výhodná v úspoře investičních nákladů na přiváděcí řady menších světlostí, 
které se navrhují na maximální denní potřebu, a pro rovnoměrné rozdělení vody všem 
spotřebištím. Nevýhodami jsou vysoké investiční náklady na výstavbu většího počtu 
vodojemů a následné rekonstrukce přiváděcích řadů a vodojemů při vzrůstu potřeby vody. 

 

Obrázek 2.9 Skupinový vodovod s jedním a více vodojemy [5] 

Vodovody oblastní 
Pro tento druh vodovodní sítě je typické zásobování rozsáhlého území zahrnující velké 

množství spotřebišť v různých okresech či krajích jedním vodním zdrojem, zpravidla 
vodárenskou nádrží (Obrázek 2.10). V České republice došlo k rozvoji těchto sítí po 

2. světové válce. Hlavní předností tohoto typu vodovodu je vyšší zabezpečení dodávky 
vody, možnost převodů vody, spolupráce vodních zdrojů a centrální řízení celého systému 
s využitím dálkových přenosů. Tento typ vodovodní sítě umožňuje dodávku vody i do 
míst, kde se nenachází vhodný vodní zdroj. Nevýhodou jsou investiční náklady na 
budování rozsáhlých vodovodů na dopravu vody na velké vzdálenosti, dopad poruch na 
velké území, větší ztráty vody a dlouhodobá realizace výstavby těchto investic. [5] 
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Obrázek 2.10 Oblastní vodovod s několika zdroji [5] 

2.1.5 Rozdělení vodovodů dle výškového uspořádání 
Gravitační vodovod 

Je to varianta vodovodní sítě, která se používá tehdy když se vodní zdroj nachází 
v dostatečném převýšení nad vodojemem. Výškový rozdíl musí být tak velký, aby zajistil 

dostatečný minimální hydrodynamický přetlak v celé rozvodné síti. V síti tedy není nutné 
čerpání. Pro gravitační vodovod je typický celodenní přítok vody do vodojemu, což je 
z hlediska provozních nákladů příznivé. [5] 

 

Výtlačný vodovod 

Výtlačný vodovod je používán tehdy, když se vodní zdroj nachází níže vůči spotřebišti, 
nebo nejsme ve vodovodu schopni zajistit minimální tlakové hodnoty. Vodovod se 

vyznačuje tím, že vodu musíme do vodojemu čerpat. Přes to, že je tento typ provozně méně 
výhodnou variantou, je stále nejčastěji používaný. Je-li spotřebiště zásobováno z vícero 
zdrojů, je často nutné výtlačný i gravitační způsob dopravy kombinovat. [5] 

2.2 Hydraulika vodovodních sítí 
Výpočty, které se využívají ve vodohospodářské praxi při ustáleném tlakovém potrubí, 

vychází ze zákona zachování mechanické energie a zákona zachování hmoty. [27] 

2.2.1 Bernoulliho rovnice 

Pro aplikaci zákona zachování mechanické energie se používá Bernoulliho rovnice, 

přičemž se uvažuje ustálené proudění skutečné kapaliny (ν ≠ 0). Pro tuto formu platí 
následující Bernoulliho rovnice, kterou zjednodušeně vyjadřuje Obrázek 2.11. [27,28]  
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Obrázek 2.11 Schéma pro sestavení Bernoulliho rovnice [27] 

 (h1 + p1ρ ∙ g + α ∙ v122 ∙ g ) − (h2 + p2ρ ∙ g + α ∙ v222 ∙ g ) = 𝑍 (1) 

Kde h1, h2 jsou geodetická výška [m], druhé členy závorek 
𝑝1𝜌∙𝑔 , 

𝑝2𝜌∙𝑔  jsou tlakové 

výšky [m], třetí členy závorek 𝛼∙𝑣122∙𝑔 , 
𝛼∙𝑣222∙𝑔  jsou výšky rychlostní [m],  

Z je tlaková ztráta na úseku L [m] 

 

Vlivem nenulové vazkosti dochází k přeměně mechanické energie na jinou formu.  

Energetická výška je součet výšky geodetické, tlakové a rychlostní. Spojnice úrovní 
energetických výšek se nazývá čára energie, ta se směrem po proudu snižuje a její rozdíl 
mezi dvěma sousedními profily se označuje jako ztráta mechanické energie. Celkové ztráty 
se uvažují jako součet ztrát třením Zt a ztrát místních Zm. [27,28] 

 𝑍 = 𝑍𝑡 + 𝑍𝑚 (2) 

Součet polohové a tlakové výšky nám udává tlakovou čáru. 
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Ztráty třením 

Pro prizmatická potrubí je ztráta třením lineárně závislá na délce potrubí  
(Obrázek 2.12). 

 𝑍𝑡 = 𝑖𝐸 ∙ 𝐿 (3) 

Pro výpočet ztrát třením se používá Darcy-Weisbachova rovnice v následujícím tvaru 

 𝑍𝑡 = 𝜆 ∙ 𝐿𝐷 ∙ 𝑣22 ∙ 𝑔 (4) 

a 

 𝑖𝐸 = 𝜆𝐷 ∙ 𝑣22 ∙ 𝑔 (5) 

 

Kde λ je součinitel ztráty třením [-], L je délka úseku mezi profily, D je průměr potrubí 
v profilu, v je rychlost, g je gravitační zrychlení. 

 

Obrázek 2.12 Ztráty v prizmatickém potrubí [27] 

Součinitel λ je závislý na Reynoldsově čísle Re [-] a relativní drsnosti potrubí Δ/D [-] 

 𝜆 = 𝑓 (𝑅𝑒, 𝛥𝐷) (6) 

Relativní drsnost vyjadřuje poměr hydraulické drsnosti a rozměru potrubí. 
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Ztráty místní 
Místní ztráty se objevují všude, kde dochází k deformaci rychlostního pole. Může to 

nastat v případě překážky, zúžení či rozšíření profilu atd. V úseku, kde se deformace 
vyskytuje se zvýší sklon čáry energie. Velikost místní ztráty se stanovuje na základě 
rychlostní výšky. [27,28] 

 𝑍𝑚 = 𝜉 ∙ 𝑣22 ∙ 𝑔 (7) 

Kde ξ má význam součinitele místních ztrát. 
 

Při běžných výpočtech se pak neuvažuje se skutečným rozdělením rychlostí v příčném 
průřezu potrubí, ale nahrazuje se střední průřezovou rychlostí viz (Obrázek 2.13). Protože 
se v Bernoulliho rovnici rychlost objevuje ve výrazu pro rychlostní výšku v druhé mocnině, 
bilance kinetické energie při uvažování skutečného rozdělení rychlostí by vycházela 
odlišně oproti výpočtu s uplatněním střední průřezové rychlosti. Abychom se této chyby 
vyvarovali, výraz pro rychlostní výšku bývá zpravidla vynásoben tak zvaným 
Coriolisovým číslem α. [27,28] 

 

Obrázek 2.13 Rozdělení rychlostí v oblastech proudění 

 𝛼 = ∫ 𝑢3 ∙ 𝑑𝑆𝑣3 ∙ 𝑆  (8) 

Pro laminární proudění se uvažuje α=2, pro turbulentní proudění α=1,05 za podmínky 

proudění v kruhové trubici. 
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2.2.2 Rovnice spojitosti 

Pro aplikaci zákona zachování hmoty se uplatňuje rovnice spojitosti pro ustálené 1D 
proudění nestlačitelné kapaliny. 

 

Obrázek 2.14 Ilustrace k rovnici kontinuity  

Má-li vodovodní potrubí na jednom konci průřez S1 a kapalina proudí rychlostí v1 a na 

druhém konci potrubí je průřez S2 a kapalina má rychlost v2, pak platí 

 𝑄1 = 𝑄2 (9) 

Po dosazení 

 𝑆1 ∙ 𝑣1 = 𝑆2 ∙ 𝑣2 (10) 

Ideální kapalina je dokonale nestlačitelná, nemůže se při proudění v potrubí hromadit. 
Proto proteče každým průřezem potrubí za stejnou dobu kapalina stejného objemu, tzn. že 

v každém průřezu trubice je objemový průtok 𝑄 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑛í, neboli 𝑆 ∙ 𝑣 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑛í. 
Při ustáleném proudění kapaliny je součin obsahu průřezu S a rychlosti proudu v  v každém 
místě trubice stejný. [27,28] 

2.3 Potřeba vody 

Potřeba vody = množství vody udávané za časovou jednotku potřebné ve zdroji pro 

zajištění dodávky vody pro odběratele (pro budoucí spotřebu). Stanovuje se výpočtem pro 
návrh či posouzení vodního zdroje, vodovodu a kanalizace. [4] 

 

Spotřeba vody = množství vody skutečně odebrané z vodovodu za určité časové 
období. Změřena vodoměrem pro účely fakturace. 

Základním podkladem pro navrhování vodovodních sítí, zdrojů, úpraven vody, 
vodojemů a posuzování každého vodárenského problému je výpočet potřeby vody, tedy 

předpokládaný odběr vody spotřebiteli. 
Celková potřeba vody pro řešenou oblast se dělí dle druhu na základní skupiny: 

• Voda pro bytový fond 

• Voda pro vybavenost obce 

• Voda pro zemědělství a živočišnou výrobu 

• Voda pro průmysl 
• Voda pro požární účely 
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2.3.1 Výpočet potřeby vody 

Výpočet potřeby vody je nezbytný pro návrh nové vodovodní sítě nebo posouzení 
stávající. Pro výpočet potřeby vody je nutné znát veškeré údaje o počtu trvale žijících 
obyvatel v oblasti a občanské vybavenosti. Zemědělství a průmysl hraje při výpočtu 
potřeby vody také svou roli. Kromě stávajících stavů je důležité počítat i s výhledovým 
počtem obyvatel a budoucím rozvojem minimálně 30 let dopředu. [1] 

Výpočet potřeby vody vychází ze směrnice č.9/1973 pro výpočet potřeby vody při 
navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti zdrojů. [4] 
Touto směrnicí je vhodné se řídit při navrhování vodovodů a kanalizací a jejich 
dimenzování nebo při posuzování vydatnosti vodních zdrojů. Tato směrnice je v dnešní 
době neplatná, ale pro výpočet se stále používá, protože způsob výpočtu se nezměnil. 

Směrná čísla roční potřeby vody se berou z přílohy č. 12 k vyhlášce č.428/2001 Sb., novela 
č. 20/2011.  

Směrnice používají pojmů uvedených v ČSN 73 6521 Názvosloví a značky ve vodním 
hospodářství - Vodárenství a balneotechnika a zavádějí tyto další pojmy, popřípadě pojmy, 

uvedené v ČSN 73 6521 upřesňují (historická norma). [1] 

 

„Specifická potřeba vody - potřeba vody, připadající na základní spotřební jednotku 
(osoba, lůžko ap.). Udává se v l/jednotka za den. Rozumí se včetně ztrát v rozvodu vody až 
ke spotřebiteli (uvažovány jsou ztráty ve výši asi 20 %). 

Nerovnoměrnost potřeby (vody) - kolísání odebíraného množství vody ve spotřebišti, 
za časovou jednotku ve sledovaném období. 

Součinitel nerovnoměrnosti; k - poměr mezi maximální a průměrnou potřebou vody 
za časovou jednotku ve sledovaném období. 

Občanská vybavenost - soubor budov, ploch a jiných zařízení, které slouží 
bezprostředně potřebám obyvatelstva v souvislosti s bydlením (obchody, školy, kina, 
divadla apod.) 

Technická vybavenost - souhrn ploch, objektů a vedení nevýrobního charakteru 

s převládajícím technickým rázem, nezbytných k provozu sídlišť (inženýrské sítě, zařízení 
pro čištění města apod.) 

Základní vybavenost obytného území (dále jen "základní vybavenost") - občanská 
a technická vybavenost, která slouží pouze pro potřebu obyvatel příslušného území 
(sídliště), o jehož zásobování vodou se jedná. 

Vyšší vybavenost obytného území (dále jen "vyšší vybavenost") - občanská a technická 
vybavenost, využívaná kromě obyvatel vlastního obytného území (obce) též obyvateli 
příslušného spádového území. 

Specifická občanská vybavenost - ta občanská zařízení, která se vyskytují nahodile 
a nedají se vyjádřit obecně platnými urbanistickými ukazateli. 

Spádové území obce (sídliště) - okolí obce, komunikačně zpravidla s obcí výhodně 
spojené, jehož obyvatelstvo využívá vyšší vybavenost obce.“ [13] 
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Výpočet potřeby vody pro obyvatelstvo 

 𝑄𝑜 = 𝑄𝐵 + 𝑄𝑂𝑉 (11) 

Kde QB je průměrná potřeba vody pro bytový fond a vypočítá se dle vzorce. 

 𝑄𝐵 = 𝑃𝑂 ∙ 𝑞𝐵 (12) 

Kde PO je počet obyvatel a qB je spotřeba vody na 1 obyvatele. QOV je průměrná 
potřeba vody pro občanskou vybavenost a vypočítá se dle vzorce  

 𝑄𝑂𝑉 = 𝑃𝑂 ∙ 𝑞𝑂𝑉 (13) 

Kde PO je počet obyvatel a qOV je potřeba vody pro základní vybavenost, která se 

vyčíslí v závislosti na velikosti obce. Specifická potřeba vody pro základní, popřípadě 
vyšší vybavenost je uvedena viz Tabulka 3 ze směrnice č. 9/1973. [13] 

 

Data viz Tabulka 1 ze směrnice č.9/1973 nelze použít z důvodu zastaralosti, v dnešní 
době jsou potřeby vody nižší. Používají se hodnoty z přílohy č. 12 k vyhlášce 428/2001 Sb. 

jak uvádí Tabulka 2. 

 

Tabulka 1. Specifická potřeba vody ze směrnice č.9/1973 pro bytový fond 

u bytů ústředně vytápěných, s koupelnou a ústřední přípravou 
teplé vody 

280 l/os./den 

u bytů s koupelnou, s lokálním ohřevem teplé vody      230 l/os./den 

u ostatních bytů připojených na vodovod, 

včetně bytů se sprchovým koutem  150 l/os./den 

u obyvatel v bytech nepřipojených na vodovod, odebírajících 
vodu z uličních stojanů      40 l/os./den 

Tabulka 2. Směrná čísla potřeby vody pro bytový fond z novely č. 120/2011 

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. m3/os./rok l/os./den 

 na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou 

(mimo byt)  
15 41.1 

na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody 

(teplé vody na kohoutku)  25 68.5 

na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou 

(teplá voda na kohoutku)  35 95.9 
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Tabulka 3. Specifická potřeba vody pro občanskou vybavenost  
U venkovských obcí do 1 000 obyvatel  20 l/os./den 

1 000 až 5 000 obyvatel     30 l/os./den 

5 000 až 20 000 obyvatel  70 l/os./den 

20 000 až 100 000 obyvatel     125 l/os./den 

 

 

Výpočet potřeby vody pro pracovníky v průmyslu a zemědělství 
Vychází ze Směrnice č. 9 / 1973 Sb. 

Tabulka 4. Specifická potřeba vody pro přímou spotřebu 

Potřeba l/os./den 

Pití 5 

Závodní kuchyně 25 

Celkem 30 

Tabulka 5. Specifická potřeba vody pro mytí, sprchování apod. 
Specifická potřeba vody pro mytí, sprchování apod. l/os.směna 

Závody s horkými a současně špinavými provozy 220 

Závody se špinavými a prašnými nebo horkými a čistými provozy 120 

Závody pouze s čistými provozy 50 

 

Maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo 

 𝑄max 𝑑 = 𝑄𝑂 ∙ 𝑘𝑑 (14) 

Kde Qmax d je maximální denní potřeba vody, Qo průměrná denní potřeba vody 

a kd je součinitel denní nerovnoměrnosti ( Tabulka 6). [13] 

Tabulka 6. Součinitel denní nerovnoměrnosti 

Velikost obce Součinitel denní nerovnoměrnosti kd 

do 1 000 obyvatel 1,50 

1 000-5 000 obyvatel 1,40 

5 000-20 000 obyvatel 1,35 

20 000-100 000 obyvatel 1,25 

 

Na maximální denní potřebu se navrhují zařízení pro odběr vody ze zdroje. Můžeme 

říct, že jde o veškeré prvky od zdroje až k vodojemu, kapacita úpravny vody, řady pro 
přivádění vody do vodojemu, vodojemy. [13] 

  



TEORETICKÁ ČÁST 

 

 
Strana 20 

Maximální hodinová potřeba pro obyvatelstvo a živočišnou výrobu 

 𝑄max ℎ = 𝑄max 𝑑 ∙ 𝑘ℎ (15) 

Kde Qmax h je maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo, kh je součinitel 
hodinové nerovnoměrnosti, pro naši oblast je kh=1,8. U spotřebišť vysloveně sídlištního 
charakteru je možné součinitel zvýšit na kh=2,1. 

Průběh potřeby vody celodenní v procentech se nachází viz Obrázek 2.15, toto 

hodinové rozdělení nalezneme jen ve směrnici č. 9 / 1973 Sb. [13] 

 

 

Obrázek 2.15 Procentuální rozdělení součinitele hodinové nerovnoměrnosti během dne 

 

Na maximální hodinovou potřebu se dimenzují veškeré prvky na přívod vody  

ke spotřebitelům, tedy od vodojemu až ke spotřebiteli.  
Z předchozích výpočtů jsme schopni spočítat hodinovou potřebu vody. Na příklad pro 

Qmax, d =2433.1 m3 /den a koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8 následovně: 
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Tabulka 7. Hodinová potřeba vody - příklad 

hodina kh     

od-do % m3/hod   

0-1 1 24.3   

1-2 0.7 17.0   

2-3 0.7 17.0   

3-4 0.7 17.0   

4-5 2 48.7   

5-6 3 73.0   

6-7 5 121.7   

7-8 6.4 155.7   

8-9 4.5 109.5   

9-10 5.5 133.8   

10-11 5.5 133.8   

11-12 5.5 133.8   

12-13 5 121.7   

13-14 5 121.7   

14-15 4 97.3   

15-16 5 121.7   

16-17 5 121.7   

17-18 6 146.0   

18-19 6.5 158.1   

19-20 7.5 182.5 Q max,h 

20-21 5 121.7   

21-22 5 121.7   

22-23 4 97.3   

23-24 1.5 36.5   

suma 100 2433.1 Q max,d 

 

Největší potřebu vody zaznamenáváme mezi 19-20 hodinou. [13] 

2.4 Akumulace vody 

Pro zabezpečení odběru vody spotřebiteli je třeba zajistit její zásobu, nebo též 
akumulaci vody. Akumulace může být dlouhodobá nebo krátkodobá. Dlouhodobá 
akumulace je zajišťována ve vodních tocích, nádržích a ve vodě podzemní. Krátkodobá 
akumulace je řešena pomocí vodojemů. 

Vodojemy se dělí dle jejich funkce na vodojemy akumulační, tlakové a kontaktní. 
Navrhování a provoz vodojemů řeší norma ČSN 75 5355 Vodojemy. [3] 
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2.4.1 Rozdělení vodojemů dle účelu 

Akumulační funkce vodojemu 

Funkce akumulační slouží k vyrovnání nerovnoměrnosti mezi přítokem a odtokem 
z vodojemu. Akumulační objem se navrhuje, aby pokryl následující body: 

• Nerovnoměrnosti mezi přítokem do vodojemu a odběrem ve spotřebišti 

• Stálá zásoba vody pro hašení požárů 

• Zásobování spotřebiště vodou po dobu odstraňování poruchy na přiváděcím 
řadu [3] 

Jedním z cílů této práce je posouzení zemního vodojemu Libušín, proto bude nutné 
tyto akumulační objemy posoudit. 

 

Tlaková funkce vodojemu 

Tlaková, nebo-li polohová funkce, je dána polohou vodojemu vzhledem ke spotřebišti. 
Při gravitačním zásobování určuje tato poloha minimální a maximální tlak ve vodovodní 
síti. Výškově je vhodné, aby vodojem dodával vodu do spotřebiště s rozdílem 
nadmořských výšek terénu 25 – 35 m. [3] 

Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí Zákon 
č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů jsou předepsány tlakové podmínky ve vodovodní síti 0,15 MPa a při zástavbě nad 
dvě nadzemní podlaží 0,25 MPa. Maximální přetlak ve vodovodní síti je 0,6 Mpa 
a v odůvodněných případech 0,7 Mpa. [4] 

Výškové rozdíly stanovíme: 

 ℎ = 𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛 − ∆ℎ − ∆𝑝 (16) 

kde Hmax je maximální tlak ve vodovodní síti, 0,6 Mpa (60 m v.sl.) respektive 0,7 Mpa 

(70 m v.sl.). Hmin je minimální tlak ve vodovodní síti, 0,25 Mpa (25 m v.sl.) pro zástavbu 
nad dvě nadzemní podlaží, Δh je kolísání hladiny vodojemu (cca 5 m), Δp je odhad 

tlakových ztát na trase vodojem – spotřebiště 0,05 Mpa (5 m v.sl.). Viz Obrázek 2.16 . 

Z uvedeného tudíž vyplývá, že jedním vodojemem lze gravitačně zásobovat výškové 
pásmo h=60-25-5-5=25 m, resp. h=70-25-5-5=35 m. [3] 

 

Obrázek 2.16 Minimální a maximální přetlak ve vodovodní síti [4] 
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Kontaktní funkce vodojemu 

Stanovuje objem vody ve vodojemu, aby byla doba zdržení dostatečná pro nutnou 
reakční dobu vody s chemikálií při hygienickém zabezpečení vody. [3] 

 

2.4.2 Rozdělení vodojemů dle umístění 
Při volbě místa pro výstavbu vodojemu musíme vycházet z požadavku na zabezpečení 

minimálního hydrodynamického tlaku ve všech místech spotřebiště. Současně nesmí být 
překročeny maximální hodnoty hydrostatického tlaku. [3] 

 

Vodojem před spotřebištěm 

Vodojem před spotřebištěm je případ průtočného zásobního vodojemu. Výhodou 
tohoto typu umístění jsou známé průtokové a tlakové poměry. Veškerá voda dodávána ze 
zdroje prochází vodojemem. Nevýhodami je nižší zabezpečení spotřebiště z důvodu 

přítoku vody pouze z jedné strany. Na obrázku (Obrázek 2.17) jsou případy gravitačního 
a výtlačného vodovodu se zemním vodojemem před spotřebištěm. Varianty se liší pouze 

způsobem dopravy ze zdroje do vodojemu. [5] 

 

Obrázek 2.17 Výškové a dispoziční schéma vodárenských soustav 

a) gravitační vodovod se zemním vodojemem 

b) výtlačný vodovod se zemním vodojemem 

1 – zdroj vody, 2 – čerpací stanice, 3 – zemní vodojem [1] 
 

 

Vodojem ve spotřebišti 
U věžového vodojemu je nejpoužívanější varianta umístění v těžišti spotřebiště 

(Obrázek 2.18). Voda do vodojemu může být přiváděna samostatným výtlačným potrubím. 
Následně zásobním řadem vedoucím ven z vodojemu, na který je napojena rozvodná síť 
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a vodojem funguje jako klasický průtočný vodojem. V druhém případě je voda do 
vodojemu čerpána zásobním řadem, na který je napojena rozvodná síť a plní funkci jak 
výtlačného, tak zásobního řadu. [5] 

 

Obrázek 2.18 Věžový vodojem ve spotřebišti 

1 – zdroj vody, 2 – čerpací stanice, 4 – nadzemní vodojem,  
10 – čára hydrodynamických tlakových výšek při minimálních odběrech,  

11 – čára hydrodynamických tlakových výšek při špičkových odběrech [1] 
 

 

Vodojem za spotřebištěm 

Voda se ze zdroje dopravuje přímo do spotřebiště a zároveň pokračuje do vodojemu 

(Obrázek 2.19). Řad plní funkci zásobního a rozvodného řadu. Při nulovém odběru ve 
spotřebišti je vodojem plněn celým čerpaným množstvím. V případě, že je odběr ve 
spotřebišti menší, než čerpané množství plní se vodojem přebytky ze spotřebiště. Výhodou 
tohoto systému je, že v případě většího odběru ve spotřebišti, než je čerpané množství 
vody, je spotřebiště zásobeno ze dvou stran, tj. z vodojemu a z čerpací stanice. Když je 
čerpací stanice v klidu, spotřebiště je zásobeno pouze z vodojemu. Nevýhodou tohoto 
systému jsou proměnlivé průtokové a tlakové poměry. [5] 

 

Obrázek 2.19 Vodojem za spotřebištěm 

1 – zdroj vody, 2- čerpací stanice, 3 – zemní vodojem,  
10 – čára hydrodynamických tlakových výšek při minimálních odběrech,  

11 – čára hydrodynamických tlakových výšek při špičkových odběrech [1] 
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Vodojem před a za spotřebištěm 

V případě velkých spotřebišť je vhodné navrhnout více vodojemů, jeden před 
spotřebištěm a druhý za ním (Obrázek 2.20). Vodojem před spotřebištěm plní funkci 
zásobní, vodojem za spotřebištěm pak funkci vyrovnávací. [5] 

 

Obrázek 2.20 Vodojem před a za spotřebištěm 

1 – zdroj vody, 3 – zemní vodojem,  
10 – čára hydrodynamických tlakových výšek při minimálních odběrech,  

11 – čára hydrodynamických tlakových výšek při špičkových odběrech [1] 
 

 

 

2.4.3 Rozdělení vodojemů dle konstrukce, tvaru a umístění 
Vodojemy se dělí dle výškového uspořádání na věžové a zemní.  

 

Zemní vodojem 

Zemní vodojem se používá nejčastěji. Skládá se ze dvou částí. Vodní nádrže 
a armaturní komory, většinou bývá dvoukomorový. 

V nádrži se akumuluje potřebné množství vody. Vstupuje se do ní přes armaturní 
komoru, ve které jsou umístěna veškerá zařízení potřebná pro provoz vodojemu. [1] 

Mohou být osazeny pod terénem, na terénu nebo částečně zapuštěné. Nádrže mohou 

být vyrobeny z železo-betonu, monolitické, montované, výjimečně ocelové či laminované. 
Příkladem monolitického zemního vodojemu je zemní vodojem Kožova Hora u Kladna, 
který je největším zemním vodojemem ve Středočeském kraji. Na obrázku můžeme vidět 
vypuštěnou 20 000 m3 velkou nádrž (Obrázek 2.21) a armaturní komoru (Obrázek 2.22). 

Velikost zemních vodojemů se navrhuje na celkový objem, který se skládá z objemu 

akumulačního Va, objemu požární vody Vpož a objemu vody na překlenutí poruchy Vpor. [1] 

Akumulační objem dle normy ČSN 75 5355 Vodojemy je 60 – 80 % z maximální denní 
potřeby vody. Zbývající objem z maximální denní potřeby vody se počítá jako objem na 

překlenutí poruchy. [3] 
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Obrázek 2.21 Akumulační komora zemního vodojemu Kožova Hora [7] 

 

Obrázek 2.22 Armaturní komora zemního vodojemu Kožova Hora 

 

Věžové vodojemy 

Působí jako dominantní stavby (Obrázek 2.23) a je nutné řešit jejich estetickou stránku. 
Jsou ekonomicky náročné a ve většině případů se je snažíme nahradit jiným způsobem 
zásobování, např. čerpáním vody přímo do sítě. Hlavní funkcí věžových vodojemů je 
pokrytí nerovnoměrnosti mezi přítokem a odtokem, nemusí se v nich tedy akumulovat 

stálá zásoba vody pro potřebu překlenutí poruchy, ani zásoba požární vody. Zásadně se 
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věžové vodojemy navrhují jako jednokomorové. Je výhodné je spojovat do funkčních 
celků spolu se zemními vodojemy pro možnost obsluhovat dvě tlaková pásma z jednoho 

místa. Materiál konstrukce se nejčastěji používá železo-beton a ocel. Tvar nádrže může být 
kulovitý, komolý či úplný kužel [1] 

Mnoho věžových vodojemů má dnes jinou funkci než akumulační. Pro svou 
dominantnost jsou nepotřebné vodojemy přestavovány ku příkladu na rozhledny, jsou na 
nich umístěny vysílače nebo mají jinou specifickou funkci. Věžový vodojem v areálu 
Vodáren Kladno – Mělník (Obrázek 2.24) byl přestavěn na kanceláře pro dispečink, který 
dohlíží na dálkově přenášená data o aktuálním stavu na vodovodní a kanalizační síti.  

 

 

 

Obrázek 2.23 Věžový vodojem Litoměřice – Mostka IV 
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Obrázek 2.24 Přestavba věžového vodojemu v areálu VKM, a.s. [6] 

 

Obrázek 2.25 Dokončená přestavba věžového vodojemu v areálu VKM, a.s. – interiér 
[8] 
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Obrázek 2.26 Dokončená přestavba věžového vodojemu v areálu VKM, a.s. - exteriér 

[8] 

 

2.4.4 Výpočet objemu vodojemu 

Na velikost akumulačního prostoru mají vliv tyto parametry: 

• Časový průběh přítoku vody do vodojemu. Ten závisí na způsobu přivádění 
vody (gravitační a čerpání). Gravitační přítok do vodojemu trvá 24 hodin za 
den. Čerpání do vodojemu trvá cca 17 hodin za den.  

• Časový průběh odběru vody z vodojemu 

• Velikost odběru požární vody 

• Zvětšení akumulačního prostoru pro potřebu vody na překlenutí poruchy 

 

Přítok vody 

Časový průběh přítoku vody do vodojemu může být rovnoměrný nepřerušovaný po 
dobu 24 hodin, rovnoměrný přerušovaný s různým trváním nebo zcela nerovnoměrný. 

Pro gravitační přítok je typický rovnoměrný nepřerušovaný přítok. Při čerpání vody do 
akumulační nádrže se nejčastěji vyskytuje přítok rovnoměrný přerušovaný, přičemž 
přerušení čerpání vyplývá z požadavku na snížení odběru elektrické energie v průběhu 
energetických špiček. Obecně jsou energetické špičky stanoveny v letním období (duben 
až září) v době 10 až 12 a 19 až 21 hodin, čerpání vody trvá 20 hodin. V zimním období 
(říjen až březen) pak v době od 7 až 11 a 18 až 21 hodin, čerpání trvá 17 hodin. 
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Konktrétně časový rozsah energetických špiček s omezením s předem dohodnutým 
množstvím odběru elektrické energie stanoví energetický závod.  

Pro výpočet akumulačního prostoru se nejčastěji uvažuje přítok vody rovnoměrný 
v trvání: 

• 24 hodin 

• 20 hodin, 0 – 10, 12 – 19, 21 – 24 hodin 

• 17 hodin, 0 – 7, 11 – 18, 21 – 24 hodin [1] 

 

Odběr vody 

Na velikost zásoby vody ve vodojemu má přímý vliv hodinová nerovnoměrnost. 
Průběh nerovnoměrnosti je nutné zjistit pro jednotlivé skupiny odběratelů: 

• Obytné pásmo 

• Zemědělství 
• Průmysl 

 

Když nejsou údaje k dispozici, vychází se ze směrnice č. 9/1973 pro výpočet potřeby 
vody. [1] Dále je vhodné použít přílohu č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., nebo zmíněnou 
směrnici a přílohu kombinovat. 

 

Požární zásoba 

Množství vody potřebné pro požární zásobu se stanoví dle ČSN dle vzorce 

 𝐴𝑝𝑜ž = 3,6 ∙ 𝑄𝑝𝑜ž ∙ ℎ ∙ 𝑡 (17) 

Kde Qpož je potřeba požární vody, h je uvažovaný počet odběrů (1-3), t je 

předpokládané trvání požáru v hodinách (2-3). [1] 

Poruchová zásoba 

Dle normy ČSN 75 5355 Vodojemy se doporučuje vypočtený objem zvětšit, aby 
celkový akumulační prostor činil 60 až 100 % maximální denní potřeby vody. Toto 

zvětšení akumulačního prostoru se považuje za rezervu pro případ poruch. Velikost 

poruchové zásoby se odvíjí od stavu přiváděcího řadu a předcházejících objektů. Velikost 
rezervního prostoru je proto individuální. [1] 

 

Celkový objem vodojemu 

Celkový akumulační prostor se skládá ze součtu objemů provozního, požárního 

a poruchového. 

 𝐴𝑐 = 𝐴𝑝 + 𝐴𝑝𝑜ž + 𝐴𝑟 (18) 

Kde Ac je celkový objem vodojemu, Ap je objem provozní zásoby, Apož je požární 
zásoba a Ar je objem poruchové zásoby. [1] 
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Numerický výpočet 
Velikost zásobního objemu vodojemu závisí pouze na průběhu přítoku a odběru vody 

v čase. Začneme tím, že si spočítáme potřebu vody dle vzorců a postupu v 2.3.1 Qmax, d 

a dle zvoleného součinitele kh si jej rozdělíme do hodinové potřeby vody pro danou oblast. 
Tím získáme odběry vody v jednotlivých hodinách. Dále pokud se jedná o gravitační 
přítok do vodojemu vydělíme hodnotu Qmax, d  číslem 24 a dostaneme hodinový přítok vody 
do vodojemu. Vypočtou se celkové přítoky a odtoky vody a jejich rozdíl, dostaneme-li 

kladné hodnoty jedná se o přebytky, dostaneme-li záporné hodnoty jedná se o nedostatky. 
Postupným sčítáním přebytků a nedostatků se získá součtová čára. Součtem absolutní 

hodnoty obou maximálních hodnot této součtové čáry, tedy maximální kladné a maximální 
záporné číslo, získáme nutný objem provozní zásoby vody ve vodojemu Ap. [1] 

V tabulce (Tabulka 8) nalezneme příklad výpočtu provozního objemu vodojemu za 

předpokladu gravitačního přítoku během celého dne pro Qmax, d =2433,1 m3/den. 

Tabulka 8. Výpočet provozního objemu vodojemu 

Hodinová potřeba vody vybranou oblast Návrh vodojemu 

Hodina kh Celkem odběr Přítok P-O Bilance odběrů 

od-do 1.8 m3/hod m3/hod m3/hod m3 

0-1 1 24.3 101.4 77.0 0.0 

1-2 0.7 17.0 101.4 84.3 77.0 

2-3 0.7 17.0 101.4 84.3 161.4 

3-4 0.7 17.0 101.4 84.3 245.7 

4-5 2 48.7 101.4 52.7 330.1 

5-6 3 73.0 101.4 28.4 382.8 

6-7 5 121.7 101.4 -20.3 411.2 

7-8 6.4 155.7 101.4 -54.3 390.9 

8-9 4.5 109.5 101.4 -8.1 336.6 

9-10 5.5 133.8 101.4 -32.4 328.5 

10-11 5.5 133.8 101.4 -32.4 296.0 

11-12 5.5 133.8 101.4 -32.4 263.6 

12-13 5 121.7 101.4 -20.3 231.1 

13-14 5 121.7 101.4 -20.3 210.9 

14-15 4 97.3 101.4 4.1 190.6 

15-16 5 121.7 101.4 -20.3 194.6 

16-17 5 121.7 101.4 -20.3 174.4 

17-18 6 146.0 101.4 -44.6 154.1 

18-19 6.5 158.1 101.4 -56.8 109.5 

19-20 7.5 182.5 101.4 -81.1 52.7 

20-21 5 121.7 101.4 -20.3 -28.4 

21-22 5 121.7 101.4 -20.3 -48.7 

22-23 4 97.3 101.4 4.1 -68.9 

23-24 1.5 36.5 101.4 64.9 -64.9 

suma 100 2433.1 2433.1 0.0   

Bilance objemů, provozní objem 

BILANCE: Max [m3] Min [m3] Ap. [m3] 

  411.19 -68.94 480.12 
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3. Praktická část 

Praktická část bakalářské práce se zabývá posouzením objemu zemního vodojemu 
Libušín a kapacity jeho přivaděčů. Jejím cílem je zjištění, zda vyhoví jeho stávající stav 
i v budoucnu vzhledem k urbanistickému rozvoji města Libušín a dvou dále zásobovaných 
obcí Svinařov a Třebichovice. 

3.1 Lokalita 

Řešená lokalita se nachází ve Středočeském kraji na Kladensku. V následujících 
odstavcích se seznámíme s městem Libušín a obcemi Třebichovice a Svinařov. 

 

Obrázek 3.1 Řešená lokalita [19,20,23] 

3.1.1 Město Libušín 

Město Libušín se rozkládá severozápadně od města Kladna a jižně od města Smečna 
ve Středočeském kraji (Obrázek 3.2). Celková rozloha města je 9,48 km2.  

Ve městě bylo hospodářství založeno na průmyslu a těžbě uhlí. Na konci 90. let 
20. století došlo k útlumu těžebního průmyslu a doly v Libušíně byly zavřeny. Ve městě 
se nenachází zemědělská družstva. Zemědělská půda představuje necelých 30 % z celkové 
výměry města. Ve městě se nerozvinula žádná další významná průmyslová ani zemědělská 
činnost. Libušín se stává příměstskou obcí Kladna s rodinnými domky a zahrádkami. Lesní 
půda tvoří víc jak 45 % z celkové výměry města což přispívá k čistotě ovzduší. Libušín se 
stává urbanisticky zajímavý a staví se zde nové rodinné domy. [14] 
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Obrázek 3.2 Poloha města Libušín [23] 

Vybavenost a služby 

V obci se nachází pouze základní občanská vybavenost (Tabulka 9). Za dalšími 

službami obyvatelé dojíždí do města Kladna, které je vzdálené pouhých 5 km, nebo do 

Slaného. [16] 

Tabulka 9. Technická vybavenost města Libušín [15] 

Technická vybavenost ANO/NE počet 
Pošta ANO 1 

Skládka komunálního odpadu NE 0 

Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ANO 1 

Hasičský záchranný sbor NE 0 

Prodejna potravin ANO 2 

Hospoda/restaurace ANO 3 

Mateřská škola ANO 1 

Základní škola ANO 1 

Dům pro seniory NE 0 

Dům s pečovatelskou službou NE 0 

Zdroj: RIS, 2016 

 

V budově obecního úřadu se nachází pošta sloužící i pro obce Třebichovice a Svinařov, 
které vlastní poštovní úřad nemají. V centru města se nachází prodejna se sortimentem 

základních potravin a smíšeného zboží. Další prodejna se nachází v ulici Přemyslova. [16] 
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Školství  
V Libušíně se nachází mateřská a základní škola. V mateřské škole je kapacita 

100 míst, škola je plně využita. V mateřské škole pracuje 16 zaměstnanců, škola má vlastní 
kuchyň. 

Základní škola Libušín je devítiletá s kapacitou 30 žáků. Pracuje zde 15-18 učitelů 
a dalších zaměstnanců. Škola má vlastní jídelnu a kuchyň. [16] 

 

Zdravotní a sociální péče  
V obci sídlí stálá lékařská služba, 1 praktický lékař, 1 dětský lékař a 1 zubař. Za další 

lékařskou specializací musí obyvatelé dojíždět do Kladna, případně do Prahy. V centru 

města se nachází Dům pro seniory, který v současné době není v provozu. [16] 

 

Územní plán a rozvoj města 

Územní plán města Libušína byl schválen v roce 2010. Cílem územního plánu je 

stanovit podmínky pro účelné využívání zastavěného území a zajistit ochranu 

nezastavěného území. Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj bydlení, pro 
rozvoj občanské a technické vybavenosti včetně alternativních energetických zdrojů a pro 
rozvoj formy výroby. [16] 

Možné uspořádání zastavitelné plochy stavebními objekty jsou rodinné domy všech 
typů, u řadové zástavby je nutné ověřit dopad na obraz sídla a krajiny, včetně dálkových 
pohledů. Parcely individuálních rodinných domů nesmí být menší než 500 m2. 

Z územního plánu z roku 2017 činí možná nově zastavitelná plocha 46,49 ha 

(Obrázek 3.3). [17] 

 

Obrázek 3.3 Nově zastavitelné plochy města Libušín dle ÚP 2017 [17] 
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Rozvoj obyvatelstva 

Oblast je pro rozvoj obyvatel příznivá. V oblasti je vysoká zalesněnost a není tu aktivní 
průmysl. Výhodou lokality je i vzdálenost od města Kladna, případně od Prahy. 

Na obrázku (Obrázek 3.4) vidíme měnící se počet obyvatel od roku 2016. 

Územní plán nám dovoluje navýšit počet obyvatel o více jak třetinu. Tedy ze 

stávajících 3237 na 4632 za předpokladu, že jedna parcela bude mít 1000 m2 a budou na 

ni žít 3 osoby. [17] 

 

 

Obrázek 3.4 Rozvoj obyvatelstva od roku 2016-2020 [24] 

3.1.2 Obec Třebichovice 

Obec Třebichovice se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji (Obrázek 3.5). 

Má rozlohu 3,84 km2. Původně byla obec spojena s obcí Hrdlív. Počátkem 20. století byla 
rozdělena. [18] 

 

 

Obrázek 3.5 Poloha obce Třebichovice [19] 
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Vybavenost a služby 

V obci se nachází pouze jedna prodejna s potravinami a jedna hospoda.   

V obci jiné služby nenalezneme (Tabulka 10). [18] 

 

Tabulka 10. Technická vybavenost obce Třebichovice [21] 

Technická vybavenost ANO/NE počet 
Pošta NE 0 

Skládka komunálního odpadu NE 0 

Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů NE 0 

Hasičský záchranný sbor NE 0 

Prodejna potravin ANO 1 

Hospoda/restaurace ANO 1 

Mateřská škola NE 0 

Základní škola NE 0 

Dům pro seniory NE 0 

Dům s pečovatelskou službou NE 0 

Zdroj: RIS, 2016 

 

 

Školství 
Škola v obci není. Je nutné dojíždět do okolních obcí. [18] 

 

Zdravotní a sociální péče  
V obci nepůsobí praktický, ani dětský lékař. Za zdravotní péčí je třeba dojíždět do 

okolních obcí. [18] 

 

Územní plán a rozvoj města 

Zastavitelné plochy vymezené stávajícím územním plánem jsou z hlediska rozsahu 

dostačující. Územní plán z roku 2018 vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení a plochy 
smíšené obytné v celkovém rozsahu 9,7 ha. Pro plochy bydlení v rodinných domech je 
stanoven požadavek na minimální velikost pozemku 800 m2 (Obrázek 3.6). [18] 
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Obrázek 3.6 Územní plán 2018 [25] 

Rozvoj obyvatelstva 

Když rozdělíme vymezenou zastavitelnou plochu územního plánu na parcely 

o 1000 m2 získáme přibližně 97 parcel. Za předpokladu, že na jedné parcele bude rodinný 
dům s 3 obyvateli, můžeme získat až 290 nových obyvatel. 

Na obrázku (Obrázek 3.7) vidíme měnící se počet obyvatel od roku 2016. [18] 

 

 

Obrázek 3.7 Rozvoj obyvatelstva od roku 2016-2020 [24] 
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3.1.3 Obec Svinařov 

Obec Svinařov se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji a je vzdálená asi šest 
kilometrů severozápadně od města Kladna (Obrázek 3.8). [26] 

 

 

Obrázek 3.8 Poloha obce Svinařov [20] 

Vybavenost a služby 

V obci se nachází pouze dvě hospody. Žádný obchod s potravinami ani jinou 

vybavenost v obci nenajdeme (Tabulka 11). [26] 

Tabulka 11. Technická vybavenost obce Svinařov [22] 

Technická vybavenost ANO/NE počet 
Pošta NE 0 

Skládka komunálního odpadu NE 0 

Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů NE 0 

Hasičský záchranný sbor NE 0 

Prodejna potravin NE 0 

Hospoda/restaurace ANO 2 

Mateřská škola NE 0 

Základní škola NE 0 

Dům pro seniory NE 0 

Dům s pečovatelskou službou NE 0 

Zdroj RIS, 2016 

Školství 
Škola v obci není. Je nutné dojíždět do okolních obcí. [26] 
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Zdravotní a sociální péče  
V obci nepůsobí praktický, ani dětský lékař. Za zdravotní péčí je třeba dojíždět do 

okolních obcí. [26] 

 

Územní plán a rozvoj města 

Zastavitelné plochy vymezené stávajícím územním plánem jsou z hlediska rozsahu 

dostačující. Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení a plochy smíšené 
obytné v celkovém rozsahu 16,7 ha (Obrázek 3.9). [18] 

 

Obrázek 3.9 Územní plán obce Svinařov [26] 

 

Rozvoj obyvatelstva 

Když rozdělíme vymezenou zastavitelnou plochu územního plánu na parcely  
o 1000 m2 získáme přibližně 167 parcel. Za předpokladu, že na jedné parcele bude rodinný 
dům s 3 obyvateli, můžeme získat až 500 nových obyvatel. 

Na obrázku (Obrázek 3.10) vidíme měnící se počet obyvatel od roku 2016. [18] 
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Obrázek 3.10 Rozvoj obyvatelstva od roku 2016-2020 [24] 

 

3.2 Zásobování vodou 

Město Libušín, obce Svinařov a Třebichovice jsou zásobovány pitnou vodou ze 
zemního vodojemu ZV Libušín v severní částí města Libušín. ZV Libušín je zásoben 
vodou ze skupinového vodovodu Klíčava a Mělnická Vrutice (Obrázek 2.1). Vodovod je 

v majetku Vodáren Kladno – Mělník, a.s. a jeho provozovatelem jsou Středočeské 
vodárny, a.s.  

 

Obrázek 3.11 Zásobování vodou ZV Libušín 

Zemní vodojem Libušín je zásoben pitnou vodou ze dvou směrů a dvou různých zdrojů 
vody. Z úpravny vody Klíčava (zobrazen na mapě viz Obrázek 3.11 zeleným bodem) 
a z čerpací stanice Mělnická Vrutice (zobrazen v mapě viz Obrázek 3.11 fialovým bodem). 
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Z úpravny vody Klíčava voda teče do Kamenných Žehrovic, kde je vodovod směrem 
na Kladno uzavřen a voda teče na sever do zemního vodojemu (ZV) Stochov – Kačice.  
Ze ZV Stochov – Kačice voda pokračuje přes obec Kačice do věžového vodojemu (VV) 
Smečno. Odtud voda teče dál na sever k armaturní šachtě (AŠ) Hrdlív, kde dojde 
k rozdělení potrubí směrem do obce Hrdlív, na sever na město Slaný a na jih na město 
Libušín. Voda z AŠ Hrdlív teče do ZV Libušín gravitačně (v mapě viz Obrázek 3.11 

znázorněno zelenou čárou). 
Voda z čerpací stanice Mělnická Vrutice teče přes město Kralupy nad Vltavou do 

města Kladna do ZV Kožova Hora, který je největším zemním vodojemem ve 
středočeském kraji. Ze ZV Kožova Hora voda teče do areálu Středočeských vodáren, a.s. 
do ZV Rozdělov (Obrázek 3.12) odkud voda pokračuje do AŠ Zvoneček. Z armaturní 
šachty voda odtéká směrem na Kamenné Žehrovice, kde je potrubí uzavřeno a na sever do 
ZV Libušín. Voda je z AŠ Zvoneček dopravována do ZV Libušín gravitačně (v mapě 

znázorněno fialovou čárou). 

 

Obrázek 3.12 ZV Rozdělov 
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3.2.1 Řešená oblast 

Řešen je především úsek vodovodu od AŠ Zvoneček po ZV Libušín (Obrázek 3.13).  

 

 

Obrázek 3.13 Řešená oblast 

Zdroj: GIS 
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ZV Libušín 

Zemní vodojem Libušín (Obrázek 3.14) zásobuje pitnou vodou město Libušín včetně 
odlehlejší části města, Důl Libušín. Dále vodou zásobuje obce Svinařov a Třebichovice. 

Zemní vodojem má celkový akumulační objem 2x100 m3, dno akumulační nádrže se 
nachází na kótě 357,0 m n.m., maximální hloubka nádrže činí 3,3m. Ve vodojemu se běžně 
hladina udržuje na 2,80 m. Pohyb hladiny ve vodojemu hlídají elektrické hladinometry, 

které při poklesnutí hladiny pod úroveň 2,80 m otevřou elektro-ventily na přívodním řadu 

(Obrázek 3.15).  

ZV Libušín je starý zemní vodojem z roku 1906. nátok do vodojemu je primárně ze 
strany AŠ Zvoneček (ve schématu viz Obrázek 3.15 značen jako Vrutice). Nátok je 
doplňován druhým nátokem z AŠ Hrdlív (ve schématu viz Obrázek 3.15 značen jako 
Klíčava). Tento vedlejší nátok tvoří cca 45 % z celkového natékajícího množství (Obrázek 
3.15). Město Libušín, obce Třebichovice a Svinařov jsou zásobovány vodou gravitačně. 
Do části města Libušín, Důl Libušín je třeba vodu čerpat. 

 

 

Obrázek 3.14 ZV Libušín její komory a armatury 
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Obrázek 3.15 Schéma ZV Libušín 

Zdroj: provoz vodovodu 

AŠ Hrdlív 

Armaturní šachta Hrdlív je rozdělovací bod pro přiváděcí řad z VV Smečno. V šachtě 
se voda dělí do třech směrů, do obce Hrdlív, směrem na Slané a směrem do ZV Libušín. 
Šachta má dálkový přenos dat (Obrázek 3.17). 

 

Obrázek 3.16 AŠ Hrdlív 
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Obrázek 3.17 Schéma AŠ Hrdlív 

Zdroj provoz vodovodu 

AŠ Strnadovna 

Armaturní šachta se nachází na konci města Kladna v části Rozdělov. V šachtě je 
vodoměr a v případě poruchy na přivaděči v úseku AŠ Zvoneček – AŠ Strnadovna je 
možné zásobit ZV Libušín vodou z rozvodného řadu města Kladna (Obrázek 3.18).  

 

Obrázek 3.18 AŠ Strnadovna 
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AŠ Zvoneček  
AŠ Zvoneček se nachází na jih od ZV Libušín. Je umístěna na zásobním řadu od 

ZV Rozdělov, do kterého voda teče ze ZV Kožova Hora. V šachtě je odbočka na Kamenné 
Žehrovice a ZV Libušín. Šachta nemá dálkový přenos dat, na odbočce jsou osazeny jen 
šoupata a vodoměr (Obrázek 3.19).  

  

Obrázek 3.19 AŠ Zvoneček 

 

Přiváděcí řady 

Jak bylo řečeno v odstavcích 3.2 ZV Libušín je zásoben vodou ze dvou směrů a dvou 

různých zdrojů vody. Přivaděč od AŠ Zvoneček je tvořen z několika trubních materiálů. 
Z ZV Rozdělov natéká voda gravitačně litinovým potrubí o DN 400 do AŠ Zvoneček. 
Přes zastavěnou oblast Rozdělov je veden řad z azbestocementu o DN 200 o délce 2329 m, 

který byl zprovozněn v roce 1972, na něj navazuje ocelové potrubí o DN 150 
o délce 2327 m zprovozněno v roce 1972. Na konci ocelového potrubí dochází 
k rozdvojení na potrubí z litiny o DN 100 o délce 726 m z roku 1999 a na potrubí 
z PVC d 160 o délce 738 z roku 1999. Litinové potrubí je v rozdvojení uzavřeno a voda 

z AŠ Zvoneček teče pouze potrubím z PVC (Obrázek 3.20).  
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Obrázek 3.20 Trubní materiály na přivaděči z AŠ Zvoneček 

Z přívodného řadu se odděluje cestou několik odboček a přípojek. Významné odběry, 
jako v areálu AVS, mají dálkový vodoměr. Menší přípojky se odečítají ručně jednou za 
rok.  

Na přívodném řadu z AŠ Zvoneček je zaznamenáno velké množství poruch převážně 
v oblasti ocelového potrubí, což nevypovídá o dobrém stavu potrubí (Obrázek 3.21).  
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Obrázek 3.21 Poruchy na přivaděči z Vrutice 

Zdroj: GIS 

V případě odstávky vody v úseku AŠ Zvoneček a AŠ Strnadovna je řad zásoben 
z rozvodného řadu zásobující Rozdělov a v úseku AŠ Strnadovna se napojuje na přivaděč 
a dotuje vodojem. 
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Z AŠ Hrdlív vedlo ocelové potrubí DN 300 (Obrázek 3.22), ale z důvodu velkého 
množství poruch (Obrázek 3.23) bylo z poloviny celkového úseku do vodojemu nahrazeno 
v roce 2020 za potrubí PE d 225 a usazeno do chráničky. Zbylá část potrubí je stále v oceli.  

 

 

Obrázek 3.22 Trubní materiály na přivaděči z AŠ Hrdlív  
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Obrázek 3.23 Poruchy na přivaděči z Klíčavy 

Zdroj GIS 
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3.3 Potřeba vody pro obyvatelstvo 

3.3.1 Údaje o spotřebách pitné vody 

Následující údaje jsou čerpány z poskytnutých dat od provozovatele vodovodu. Byla 

vyžádána data o měsíčních spotřebách ve spotřebišti, odtoky z armaturních šachet a přítoky 
do vodojemu. Dále byla vyžádána voda fakturovaná a nefakturovaná ve spotřebišti. Tato 

data byla použita k zjištění ztrát na přivaděčích a ve spotřebišti. Dle Směrnice č. 9/1973 Sb. 

jsou přípustné ztráty vody na vodovodní síti do 20 %. Data jsou v jednotkách m3. 

Tabulka 12. Údaje o spotřebách vody 

 Řad AŠ Zvoneček – ZV Libušín Řad AŠ Hrdlív – ZV Libušín 
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01/2020 2103 10050 349 5061 6743 10917 0 9822 1095 

02/2020 11614 0 446 3914 7254 10537 0 10172 365 

03/2020 14716 0 557 6184 7974 7686 0 6988 698 

04/2020 14716 0 669 7421 6626 9223 0 8386 838 

05/2020 15002 0 1)8399 7527 1)-923 9355 414 8505 436 

06/2020 19521 0 732 11635 7154 5260 0 4075 1185 

07/2020 20896 0 826 12777 7293 3703 0 3001 702 

08/2020 22975 0 1040 13948 7987 3692 0 2894 798 

09/2020 2002 13590 684 8213 6695 7557 0 6639 918 

10/2020 4994 5630 784 7348 2492 7482 0 6306 1176 

11/2020 11111 0 598 8493 2020 6273 0 5435 838 

12/2020 12591 0 861 9593 2137 5139 0 4348 791 

Σ za rok 152240 29270 15945 102113 63452 86824 414 76571 9839 
1) V tomto měsíci došlo k ročnímu odečtu vody přípojek na přivaděči 

 

Z uvedených hodnot jsou patrné sezónní výkyvy spotřeby vody. Nejvyšší odběry 
můžeme zaznamenávat v letních měsících v červenci a srpnu. Dle informací od 
provozovatele je právě v těchto měsících největší problém s pokrytím spotřeby. 

 

Na přivaděči z AŠ Hrdlív byly v minulosti zaznamenány časté poruchy (Obrázek 
3.23). V roce 2020 došlo k částečné výměně ocelového potrubí, které bylo v nejhorším 
technickém stavu. I přes špatný technický stav potrubí nebyly ztráty na přivaděči od roku 
2016 větší než 16 %.  

Z bilance odtoku z AŠ Zvoneček a přítoku do ZV Libušín, včetně odečtených odběrů 
na přivaděči nám vychází roční ztráty vody na přivaděči rovny 63 452 m3 za rok, což je 
v přepočtu 38,32 %. Dle normy jsou ztráty vody přípustné do 20 %. Vzhledem 
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k zaznamenaným poruchám (Obrázek 3.21) převážně na ocelovém potrubí by se dalo říct, 
že ztráty vody odpovídají situaci. Z důvodu velké poruchovosti by bylo vhodné potrubí 
vyměnit. 

Tabulka 13. Odběry ze ZV Libušín 
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01/2020 12476 1399 373 14249 

02/2020 11662 1372 402 13436 

03/2020 10984 1406 454 12844 

04/2020 13181 1687 545 15413 

05/2020 13369 1711 553 15633 

06/2020 12552 2253 659 15464 

07/2020 12653 2231 694 15578 

08/2020 13175 2646 902 16723 

09/2020 11694 2187 623 14504 

10/2020 11234 1585 477 13296 

11/2020 11519 1571 584 13674 

12/2020 11765 1478 422 13665 

Σ za rok 146264 21527 6688 174480 

 

Voda fakturovaná, nefakturovaná 

Podklady pro porovnání ztrát vody z distribuční sítě ve spotřebišti byla data měsíční 
spotřeby od provozovatele vodovodní sítě, viz Tabulka 13. Odběry ze ZV Libušín. Dodána 

byla data o vodě fakturované a nefakturované (Tabulka 14). 

Tabulka 14. Bilance VR a VF 2020 

Bilance m3 % 

roční odtok do spotřebiště 174 480 100 

roční fakturovaná voda 154 117  88.3 

rozdíl 20 363  11.7 

 

Jako vodovodní síť ve velmi dobrém technickém stavu se považuje síť s méně jak 10 % 

ztrát. Jak vidíme viz Tabulka 14, v roce 2020 byly ztráty ve spotřebišti 11,7 %, což by se 
dalo považovat za dobrý stav sítě. Dle dat z minulých let byly rovněž spočteny ztráty, které 
se pohybovaly od 2 do 7 %, což můžeme považovat za velmi příznivé. Nicméně je možné 
zaznamenat velmi rychle se zhoršující trend technického stavu potrubí. 
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3.3.2 Spotřeba vody 

Z údajů uvedených v kapitole 3.3.1 a počtu obyvatel v obcích jsme zjistili roční 
potřebu vody na osobu a následně l/os a den včetně ztrát a občanské vybavenosti za 

jednotlivé roky od roku 2016. Jako směrodatná byla vybrána nejvyšší hodnota, tedy 
103 l/os a den. Z důvodu být na straně bezpečnosti a doporučení z vyhlášky č. 428/2001 

byla brána hodnota pro výpočet potřeby vody 115 l/os a den, stejně tak pro výpočet potřeby 
vody pro výhledový počet obyvatel. 

Tabulka 15. Počet obyvatel v lokalitě od roku 2016-2020 

rok 2016 2017 2018 2019 2020 

počet obyvatel Svinařov 699 720 731 719 722 

počet obyvatel Třebichovice 578 582 589 589 584 

počet obyvatel Libušín 3098 3183 3255 3346 3394 

celkem 4375 4485 4575 4654 4700 

 

Tabulka 16. Potřeba vody na osobu a den 

rok 2016 2017 2018 2019 2020 

odtok z vodojemu 155 598 161 644 165 735 174 343 174 480 

m3 na osobu za rok 36 36 36 37 37 

l/os a den se ztrátami 97 99 99 103 102 

 

Dle územních plánů pro jednotlivé obce, které byly zmíněny v kapitole 3.2 můžeme 
předpokládat nárůst obyvatelstva o 2 186 lidí. Při spotřebě 115 l/os a den by pak narostla 

potřeba vody o 91 770 m3 ročně, přičemž v současnosti je to 174 480 m3 za rok. 

Pro výpočet potřeby vody pro obyvatelstvo se použil vzorec (11) zmíněný v teoretické 
části. Počet domů je stanoven přibližně podílem počtu obyvatel a 3 lidmi žijícími v jednom 

rodinném domě. Občanská vybavenost je již zařazena do QB stávajícího. Nová občanská 
vybavenost se nepředpokládá. Proto není ve výpočtu potřeby vody pro budoucí 
obyvatelstvo zahrnuta. 

Pro výpočet stávající potřeby byl použit koeficient denní nerovnoměrnosti kd=1,4 

z důvodu menšího počtu obyvatel než 5000. Ve výpočtu pro výhledový počet obyvatel se 

počítá s kd=1,35 z důvodu vyššího počtu obyvatel než 5000. Součinitel hodinové 
nerovnoměrnosti kh=1,8.  
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Tabulka 17. Výpočet potřeby vody 
 

Stávající stav Výhledový stav MJ 

Počet domů 1567 2295 [-] 

Počet obyvatel 4700 6886 [-] 

Potřeba vody Qb 540500 793920.2 l/den 

Potřeba vody Qov (1) 0 0 l/den 

Potřeba vody Qo 540500 793920.2 l/den 

kd 1.4 1.35 [-] 

kh 1.8 1.8 [-] 

Qmax,d 756700 1071792 l/den 

Qmax,h 56752.5 80384.42 l/hod 
2) Občanská vybavenost je již zařazena do QB stávajícího 

 

 

Tabulka 18. Výpočet hodinové potřeby vody 

Hodina kh Stávající potřeba Výhledová potřeba 

od-do % l/hod m3/hod l/hod m3/hod 

0-1 1 7567.00 7.57 10717.92 10.72 

1-2 0.7 5296.90 5.30 7502.55 7.50 

2-3 0.7 5296.90 5.30 7502.55 7.50 

3-4 0.7 5296.90 5.30 7502.55 7.50 

4-5 2 15134.00 15.13 21435.85 21.44 

5-6 3 22701.00 22.70 32153.77 32.15 

6-7 5 37835.00 37.84 53589.61 53.59 

7-8 6.4 48428.80 48.43 68594.70 68.59 

8-9 4.5 34051.50 34.05 48230.65 48.23 

9-10 5.5 41618.50 41.62 58948.57 58.95 

10-11 5.5 41618.50 41.62 58948.57 58.95 

11-12 5.5 41618.50 41.62 58948.57 58.95 

12-13 5 37835.00 37.84 53589.61 53.59 

13-14 5 37835.00 37.84 53589.61 53.59 

14-15 4 30268.00 30.27 42871.69 42.87 

15-16 5 37835.00 37.84 53589.61 53.59 

16-17 5 37835.00 37.84 53589.61 53.59 

17-18 6 45402.00 45.40 64307.54 64.31 

18-19 6.5 49185.50 49.19 69666.50 69.67 

19-20 7.5 56752.50 56.75 80384.42 80.38 

20-21 5 37835.00 37.84 53589.61 53.59 

21-22 5 37835.00 37.84 53589.61 53.59 

22-23 4 30268.00 30.27 42871.69 42.87 

23-24 1.5 11350.50 11.35 16076.88 16.08 

suma 100 756700.00 756.70 1071792.26 1071.79 
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3.4 Posouzení vodojemu 

3.4.1 Posouzení vodojemu na stávající potřebu vody 

ZV Libušín má objem 2x100 m3 a má gravitační přítok. Pro potřebu vody viz  

Tabulka 18 byl posouzen stávající objem vodojemu.  

Tabulka 19. Bilance odběrů vodojemu 

Hodina kh 
Stávající 
potřeba 

Přítok P-O Bilance odběrů 

od-do % m3/hod m3/hod m3/hod m3 

0-1 1 7,57 31,53 23,96 0,00 

1-2 0,7 5,30 31,53 26,23 23,96 

2-3 0,7 5,30 31,53 26,23 50,19 

3-4 0,7 5,30 31,53 26,23 76,43 

4-5 2 15,13 31,53 16,40 102,66 

5-6 3 22,70 31,53 8,83 119,05 

6-7 5 37,84 31,53 -6,31 127,88 

7-8 6,4 48,43 31,53 -16,90 121,58 

8-9 4,5 34,05 31,53 -2,52 104,68 

9-10 5,5 41,62 31,53 -10,09 102,15 

10-11 5,5 41,62 31,53 -10,09 92,07 

11-12 5,5 41,62 31,53 -10,09 81,98 

12-13 5 37,84 31,53 -6,31 71,89 

13-14 5 37,84 31,53 -6,31 65,58 

14-15 4 30,27 31,53 1,26 59,27 

15-16 5 37,84 31,53 -6,31 60,54 

16-17 5 37,84 31,53 -6,31 54,23 

17-18 6 45,40 31,53 -13,87 47,92 

18-19 6,5 49,19 31,53 -17,66 34,05 

19-20 7,5 56,75 31,53 -25,22 16,40 

20-21 5 37,84 31,53 -6,31 -8,83 

21-22 5 37,84 31,53 -6,31 -15,13 

22-23 4 30,27 31,53 1,26 -21,44 

23-24 1,5 11,35 31,53 20,18 -20,18 

suma 100 756,70 756,70 -315,09  

 

Dle bilance se spočítal provozní objem Vprov., který vychází jako ¾ z celkového 
současného akumulačního objemu. Voda pro hašení je určena dle ČSN 73 0873. Kdy qp je 

určena z tabulky 2 odstavce 5.5 ČSN 73 0873, dle odstavce 4.2 ČSN 73 0873 je minimální 
zabezpečenost požárního zdroje v požadovaném množství alespoň 30 minut. Celkový 
požární objem Vpož se spočítal dle rovnice (17) z teoretické části. Voda pro překlenutí 
poruchy Vpor byla stanovena za minimální doby pro překlenutí poruchy 6 hodin. Celkový 
objem se spočítá dle rovnice (18). 
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Tabulka 20. Výpočet objemu vodojemu 

Provozní objem 

BILANCE: max 127,88 m3  
min -21,44 m3  
V prov. 149,32 m3 

Voda pro hašení 
 

qp 6 l/s  
n 1 

 

 
t 0,5 hod  
V pož 10,8 m3 

Voda pro překlenutí poruchy 
 

T 6 hod  
V por 189,175 m3 

Celkový objem vodojemu  
V celkem 349,297 m3 

 

Dle výpočtu je zřejmé, že stávající akumulační objem ZV Libušín je dostatečný 
z hlediska potřeby vody pro obyvatelstvo (provozní objem). ZV Libušín je schopný za 
minimálních možných časových i průtokových veličin zabezpečit vodu nutnou pro hašení 
požárů. V případě poruchy na přivaděči je ZV Libušín nedostatečný.  

Při posouzení ZV Libušín dle ČSN 75 5355 Vodojemy odstavec 5.4 se zásobní objem 
vodojemu obvykle navrhuje na 60-80% maximální denní potřeby vody.  

Tabulka 21. Posouzení dle normy 

Qmax,d stávající 756,700 m3/den 

60% z Qmax,d 

V zásobní 454,02 m3 

 

Dle tabulky (Tabulka 21) je zřejmé že vodojem nevyhovuje ani z pohledu 

doporučených hodnot z normy. 
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3.4.2 Posouzení vodojemu na výhledovou potřebu vody 

Potřeba vody pro výhledový počet obyvatel byla stanovena viz Tabulka 18. 

Budoucí nárůst obyvatel byl stanoven dle územního plánu. 

Tabulka 22. Bilance odběrů vodojemu - výhledový 

Hodina kh 
Výhledová 

potřeba 
Přítok P-O Bilance odběrů 

od-do % m3/hod m3/hod m3/hod m3 

0-1 1 10,72 44,66 33,94 0,00 

1-2 0,7 7,50 44,66 37,16 33,94 

2-3 0,7 7,50 44,66 37,16 71,10 

3-4 0,7 7,50 44,66 37,16 108,25 

4-5 2 21,44 44,66 23,22 145,41 

5-6 3 32,15 44,66 12,50 168,63 

6-7 5 53,59 44,66 -8,93 181,13 

7-8 6,4 68,59 44,66 -23,94 172,20 

8-9 4,5 48,23 44,66 -3,57 148,26 

9-10 5,5 58,95 44,66 -14,29 144,69 

10-11 5,5 58,95 44,66 -14,29 130,40 

11-12 5,5 58,95 44,66 -14,29 116,11 

12-13 5 53,59 44,66 -8,93 101,82 

13-14 5 53,59 44,66 -8,93 92,89 

14-15 4 42,87 44,66 1,79 83,96 

15-16 5 53,59 44,66 -8,93 85,74 

16-17 5 53,59 44,66 -8,93 76,81 

17-18 6 64,31 44,66 -19,65 67,88 

18-19 6,5 69,67 44,66 -25,01 48,23 

19-20 7,5 80,38 44,66 -35,73 23,22 

20-21 5 53,59 44,66 -8,93 -12,50 

21-22 5 53,59 44,66 -8,93 -21,44 

22-23 4 42,87 44,66 1,79 -30,37 

23-24 1,5 16,08 44,66 28,58 -28,58 

suma 100 1071,79 1071,79 0,00  

 

Dle bilance se spočítal provozní objem Vprov., který vychází větší, než je současný 
akumulační objem vodojemu. Voda pro hašení je určena dle ČSN 73 0873. Kdy qp je 

určena z tabulky 2 odstavce 5.5 ČSN 73 0873, dle odstavce 4.2 ČSN 73 0873 je minimální 
zabezpečenost požárního zdroje v požadovaném množství alespoň 30 minut. Celkový 
požární objem Vpož se spočítal dle rovnice (17) z teoretické části. Voda pro překlenutí 
poruchy Vpor byla stanovena za minimální doby pro překlenutí poruchy 6 hodin. Celkový 
objem se spočítá dle rovnice (18). 
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Tabulka 23. Výpočet objemu vodojemu pro výhledový počet obyvatel 
Provozní objem 

BILANCE: max 181,13 m3  
min -30,37 m3  
Vprov. 211,50 m3 

Voda pro hašení 
 

qp= 6 l/s  
n= 1 

 

 
t= 0,5 hod  
V pož= 10,8 m3 

Voda pro překlenutí poruchy 
 

T= 6 hod  
V por= 267,95 m3 

Celkový objem vodojemu  
V celkem 490,25 m3 

 

Dle výpočtu je zřejmé, že stávající akumulační objem ZV Libušín je nedostatečný 
z hlediska potřeby vody pro obyvatelstvo (provozní objem). V případě poruchy na 

přivaděči je ZV Libušín nedostatečný. Celkový objem Vcelkem je nedostatečný. 
Při posouzení ZV Libušín dle ČSN 75 5355 Vodojemy odstavec 5.4 se zásobní objem 

vodojemu obvykle navrhuje na 60-80% maximální denní potřeby vody.  

Tabulka 24. Posouzení dle normy pro výhledový počet obyvatel 
Qmax,d stávající 1071,792 m3/den 

60% z Qmax,d 

V zásobní 643 m3 

 

Dle tabulky (Tabulka 24) je zřejmé že vodojem nevyhovuje ani z pohledu 

doporučených hodnot z normy. 

3.4.3 Shrnutí výsledků 

Z hlediska výpočtu v 3.4.1 a 3.4.2 je zřejmé, že vodojem nevyhovuje a není dostatečně 
kapacitní za daných předpokladů. Musíme však zvážit jisté okolnosti. Dle údajů od 
provozovatele vodojemu a jeho referencí je vodojem nízkokapacitní převážně v letních 
měsících, hlavně v červenci. Od provozovatele byly obdrženy údaje o hladině vody ve 
vodojemu v jarních a letních měsících od roku 2016 do roku 2020. Z průběhu hladin je 

zřejmé, že každý rok přibližně ve stejnou dobu dochází k významnému poklesu vody ve 

vodojemu. Provozovatel se domnívá, že je to z důvodu napouštění bazénů a zahradních 
úprav. V jiných měsících k výraznému poklesu hladiny nedochází. Vodojem je pravidelně 

zcela vypuštěn a čištěn, jak je patrné na následujících obrázcích (Obrázek 3.24). 
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Obrázek 3.24 Hladina vody ve vodojemu 2016 

 

Obrázek 3.25 Hladina vody ve vodojemu 2017 

 

Obrázek 3.26 Hladina vody ve vodojemu 2018 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

20.05.2016 30.05.2016 09.06.2016 19.06.2016 29.06.2016 09.07.2016 19.07.2016 29.07.2016

H
la

d
in

a
 v

o
d

y
 [

m
]

Dny

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

15.05.2017 04.06.2017 24.06.2017 14.07.2017 03.08.2017 23.08.2017 12.09.2017

H
la

d
in

a
 v

o
d

y
 [

m
]

Dny

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

10.05.2018 30.05.2018 19.06.2018 09.07.2018 29.07.2018 18.08.2018 07.09.2018

H
la

d
in

a
 v

o
d

y
 [

m
]

Dny



PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 
Strana 61 

Následující roky mají podobný vývoj s pravidelným poklesem vody v květnu a červnu. 
Pro náhodně zvolený den 14.7.2020 byl sestaven Obrázek 3.27, ve kterém je možné 

sledovat vývoj objemu vody ve vodojemu během dne. Je zde vynesen námi předpokládaný 
stav objemu vody během dne vzhledem k předpokládanému stavu výhledovému a reálný 

objem vody ve vodojemu včetně pohybu hladiny během dne. Reálné hodnoty zcela 
neodpovídají našemu předpokládanému vývoji. Voda do vodojemu je dopravována 
gravitačně. Ve vodojemu měří polohu hladiny vody ultrazvukový hladinoměr, který ji 
udržuje na výšce 2,80 m, při snížení hladiny pod tuto hodnotu se otevřou elektroventily na 

přivaděči a vodojem se začne dopouštět. Dopouštění je řešeno automaticky s možností 
dálkového ovládání. Díky tomu přítok pozitivně reaguje na změny a odtok vody 
z vodojemu.  

 

 

Obrázek 3.27 Objem a hladina vody ve vodojemu 14.7.2020 

Díky tomuto opatření se vodojem udržuje stále plně napuštěn. V důsledku toho 
nezpůsobuje nízký objem vodojemu provozní problémy. 

Do ZV Libušín přivádějí vodu dva přivaděče. Hlavní přítok je z Mělnické Vrutice 

a zbytek potřebné vody je připouštěn z Klíčavy. Vzhledem k tomu, že máme dva přivaděče 
z dvou různých odběrů, nemusíme se zabývat zásobním objemem pro překlenutí poruchy 
na dodávce vody. Můžeme říct, že objem pro překlenutí poruchy není nutný. 

3.5 Přivaděč  
Do ZV Libušín přivádějí vodu dva přívodní řady, každý z jiného zdroje vody. Hlavním 

přivaděčem je přivaděč z Mělnické Vrutice, který tvoří většinu přítoku do vodojemu 
a přivaděč vedlejší z vodárenské nádrže Klíčava, který vodojem zásobuje vodou z menší 
části.  

Přivaděč z Klíčavy byl v roce 2020 z části obnoven a z údajů viz Tabulka 12 vidíme, 
že má nízké ztráty vody. Tento přivaděč je vedlejší, proto se jím dále nebudeme zabývat. 
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Přivaděč z jižní strany z Vrutice je dle údajů viz Tabulka 12 a Obrázek 3.21 ve špatném 
technickém stavu. Ztráty vody přesahují 30 % v roce 2020, ale i v minulých letech jsou 
ztráty podobné. 

3.5.1 Posouzení přivaděče 

Dle výpočtu potřeby vody a následného posouzení vodojemu známe průtoky, na které 
potřebujeme přivaděč zabezpečit. V následující tabulce (Tabulka 25) jsou uvedeny 

průtoky, na které je třeba přivaděč posoudit. Procenta navíc jsou uvedena z důvodu odběru 
vody přímo z přivaděče. Navýšení průtoku bylo určeno podílem celkového odběru 
z vodojemu a odběru přímo z přiváděcího řadu. 

Tabulka 25. Maximální denní průtoky stávající a výhledové 
 

Stávající Výhledový MJ 

Qmax,d 8,76 12,41 l/s 

+9 % 9,55 13,52 l/s 

 

Přivaděč byl počítán pro nejmenší možný spád hladin ve vodojemech mezi 

ZV Rozdělov a ZV Libušín. Tedy maximální hladina v ZV Libušín a minimální hladina 
v ZV Rozdělov. 

 

Tabulka 26. Výškové poměry pro řešený úsek 

ZV Rozdělov 418 m n.m. 

AŠ Zvoneček 400 m n.m. 

ZV Libušín 360 m n.m. 

výškový rozdíl - min 58 m 

 

Z rozdílu hladin vodojemů víme, jaké mohou být maximální hydrodynamické ztráty 
na řadu při proudění vody. Drsnost potrubí byla vzhledem k předchozí analýze zvolena 
jako silně porušena s korozí a inkrustací litinového a ocelového potrubí. S ohledem na 

stranu bezpečnosti byly uvažovány tabulkové hodnoty na horní hranici jednotlivých 
materiálů. Z rovnic v 2.2.1 byl spočten průtok v potrubí pro zvolený rozdíl hladin 

a ostatních parametrů při gravitačním proudění. 
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Tabulka 27. Výpočet kapacity přivaděče 

ZV Rozdělov - AŠ Zvoneček  AŠ Zvoneček - ZV Libušín 

materiál LT MJ  materiál AZB ocel PVC MJ 

DN 0,40 m  DN 0,20 0,15 0,15 m 

S 0,13 m2  S 0,03 0,02 0,02 m2 

v1 0,16 m/s  V 0,64 1,13 1,13 m/s 

L 1477 m  L 2329 2327 738 m 

Re 48619 -  Re 97237 129650 129650 - 

∆ 0,003 m  ∆ 0,001 0,003 0,0005 m 

λ  0,03 -  λ  0,04 0,04 0,03 - 

hz1 0,16 m  hz2,3,4 9,37 42,18 10,29 m 

 

Z výpočtu získáme průtok Q = 19,94 l/s. Porovnáním s požadovanými průtoky 
viz Tabulka 25 je zřejmé, že přivaděč je dostatečně kapacitní.  

Pro případ s maximálním možným spádem hladin je Q = 21,11 l/s. 

3.5.2 Shrnutí výsledků 

Přiváděcí řad z AŠ Zvoneček je dle výpočtů z 4.5.1 dostatečně kapacitní pro stávající 
i výhledový počet obyvatel. Vzhledem k tomu, že vodojem je zásoben dvěma přívodními 

řady, lze předpokládat, že do budoucna nebude s kapacitou přivaděčů problém. Z dat 

poskytnutých provozovatelem přivaděče a vodojemu byl sestaven Obrázek 3.28, ve kterém 
je zachycena bilance vodojemu pro pár typických červencových dní. 

 

 

Obrázek 3.28 Přítok a odtok z vodojemu a hladina vody ve vodojemu 

Z grafu je patrné, že přítok do vodojemu koresponduje s odtokem z vodojemu. Na 

grafu můžeme vidět, že přítok z Vrutice je v podstatě použit na vyrovnání potřeby pro 
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oblast Libušín a přítok z Klíčavy doplňuje vodu pro obce Svinařov a Třebichovice 
a Libušín Důl.  

Z 15. na 16.7.2020 je zaznamenán výpadek přítoku vody z Vrutice na několik hodin 

(Obrázek 3.29), přítok z Klíčavy výpadek nahradil. Na grafu jsme si mohli ověřit náš 
předpoklad o možnosti překlenutí poruchy za pomoci druhého přivaděče. Díky tomu jsme 
mohli zjistit, za jak dlouho by byl provozovatel schopen vodojem dopustit. V tomto 

případě byl přítok do vodojemu větší než odtok a vodojem se byl schopen napustit na 

hladinu vyšší o 0,5 m za 1 hodinu při průtoku 10,0 l/s. Přítok se v průběhu napouštění 
měnil a navýšení hladiny o 0,83 m trvalo 4 hodiny, včetně odběrů do spotřebiště. 

Z rychlosti dopouštění a rychlých reakcí přítoku na odtok z vodojemu můžeme 
vodojem a přiváděcí řad shledat jako dostatečně kapacitní. Vodojem sice nevyhovuje dle 
normy ČSN 75 5355 Vodojemy ani nevyhovuje z hlediska objemu vody pro požární účely 
a překlenutí poruchy, ale druhý přivaděč je schopný aktivně dopouštět vodojem v případě 
poruchy.  

 

Obrázek 3.29 Přerušení přítoku z Vrutice 

Přiváděcí řad navrhuji vzhledem k jeho špatnému technickému stavu a stáří obnovit. 
Důležité je začít nejvíce poruchovou částí, tedy ocelovým potrubí. Navrhovala bych 
i změnu průměru z DN 150 na DN 200 z důvodu budoucího navýšení počtu obyvatel 
a snížení ztrát na řadu. V další etapě by bylo nutné obměnit část potrubí z azbestocementu 

v úseku Rozdělov z důvodu stáří a nevhodného materiálu.  
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4. Závěr a doporučení 
Dle zadání je bakalářská práce zaměřena na problematiku vodovodních systémů 

s podrobnějším zaměřením na vodojemy a přivaděče vody. Práce je rozdělena na 
teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části bylo provedení literární rešerše zadané 
problematiky. Cílem praktické části práce bylo analyzovat vybranou lokalitu a ověřit 
stávající a výhledovou kapacitu zemního vodojemu Libušín a jeho přivaděčů. Z dat ze 

stránek statistického úřadu a územního plánu obcí byl stanoven aktuální a výhledový počet 
obyvatel v řešené lokalitě. Ze strategických plánů obcí byla zjištěna občanská vybavenost 
a existence průmyslu či zemědělských družstev. Dle získaných dat se přepokládá nárůst 
obyvatel řešené lokality o více jak 40 %.  

Od provozovatele vodovodní sítě byla získána data o spotřebách vody ve spotřebišti 
a byla vyhodnocena potřeba vody na obyvatele 103 l/os. a den. Pro výpočty ale byla 
použita hodnota 115 l/os. a den dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. s uvažováním 

20 % ztrát vody, což je na straně bezpečnosti. Stejná hodnota byla použita i pro následný 
výpočet výhledové potřeby vody. 

Získaná data byla použita i na zjištění ztrát vody ve spotřebišti a na přivaděčích. 
Přivaděč vody z Klíčavy se z důvodu dobrého technického stavu neřešil. Na přivaděči 
vody z Vrutice byly spočteny ztráty větší než 35 % a přivaděč byl dále technicky 
a kapacitně posuzován.  

Po stanovení potřeby vody pro oblast byl posouzen vodojem Libušín o objemu 
2x100m3. Pro stávající odběry vody ve spotřebišti byl z výpočtů zjištěn provozní objem 
vodojemu pro obyvatelstvo roven 149 m3, objem vody potřebné k hašení roven 10,8 m3 

a objem pro překlenutí poruchy roven 189 m3. Ze součtu objemů získáme potřebný 
akumulační objem o hodnotě 349 m3. Z výsledků je patrné, že objem vodojemu je 
z hlediska doporučení v ČSN 75 5355 Vodojemy nedostatečný. Vodojem byl posuzován 
i na výhledové odběry ve spotřebišti, přičemž provozní objem vodojemu vyšel roven 
211 m3, což překračuje aktuální akumulační objem vodojemu. Celkový akumulační objem 
pro výhledový stav byl spočten na 490 m3. Vodojem nevyhovuje z hlediska doporučení 
v ČSN 75 5355 Vodojemy a nevyhovuje ani dle výpočtu potřebné vody pro překlenutí 
poruchy a potřebu požární. 

V současnosti je vodojem v provozu, ale dle provozovatele nastávají provozní 
problémy v letních měsících při velkému odběru vody z důvodu rozkolísání hladin. Po 
většinu roku vodojem zvládá funkci vyrovnávání objemu mezi přítokem a odtokem 

z vodojemu, což potvrdil i výpočet. Ve výhledovém stavu vodojem nebude schopen plnit 
ani funkci provozního objemu. V dnešní době je vodojem provozuschopný, ale na základě 
výsledků doporučuji se touto problematikou podrobněji zabývat. Na základě výsledků 
navrhuji zvětšení objemu vodojemu na objem pro výhledovou potřebu vody, tedy zvětšení 
o dalších 300 m3. S ohledem na stáří vodojemu bude vhodné posoudit jeho celkový 
technický stav a dle výsledku rozhodnout o vystavění nového vodojemu případně 
dostavění další nádrže vodojemu. 

Z výpočtu potřeby vody pro stávající i výhledové odběry ve spotřebišti byly zjištěny 
průtoky, které jsou nutné pro posouzení kapacity přivaděče do vodojemu Libušín. Pomocí 
hydrotechnického výpočtu byla stanovena kapacita přivaděče pro nejmenší možný spád 
hladin ve vodojemech na 19,94 l/s, rovněž byl zohledněn aktuální technický stav potrubí. 
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Pro současnou potřebu vody byl zjištěn minimální požadovaný průtok 9,55 l/s. Přivaděč 
má kapacitu větší o více než 50 %. Minimální požadovaný průtok pro výhledovou potřebu 
je 13,52 l/s. Pro tento průtok je přivaděč stále kapacitnější o 32 %. Dle výsledků vyšel 
přiváděcí řad z Vrutice dostatečně kapacitní. 

Z důvodu špatného technického stavu a častých poruch navrhuji provést výměnu 
nejvíce poruchových částí. Výměnu by bylo dobré rozdělit do dvou etap. Jednu věnovat 
výměně ocelového potrubí a na něj navazující potrubí z PVC. V druhé etapě by byla řešena 
výměna potrubí z azbestocementu, které je staré a materiál není příliš vhodný. 
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