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1. ÚVOD
Skriptum Udržitelné systémy veřejných vodovodů a veřejných kanalizací je
příspěvek k modernizaci výuky oboru Vodní hospodářství na univerzitě J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem. Je určeno studentům technických a přírodovědných oborů se
zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí a vodního hospodářství.
Publikace byla napsána autory z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
Skládá se ze tří částí. Úvodní část se zabývá inženýrskými sítěmi
v urbanizovaném území, jejich funkcí a významem. Podrobněji je uváděna
hydrotechnická vybavenost s územní působností vodárenských soustav a vedení
vodovodních a stokových sítí v území.
Část, zabývající se vodovody, vychází ze systému zásobování, uvádí nové
pohledy na potřebu vody a její stanovení, zabývá se výstavbou vodovodů včetně
potřebných zkoušek. Důležitou částí je provozování, údržba a oprava veřejných
vodovodů, neboť těžiště problematiky veřejných vodovodů se postupně přesouvá
z problematiky výstavby na problematiku provozu a zejména zabezpečení trvalého
bezporuchového provozu veřejných vodovodů. V současné době je na veřejné
vodovody v České republice napojeno téměř 94 % obyvatel, tudíž hlavní pozornost se
v této činnosti nutně posunuje k zajištění udržitelnosti systému veřejných vodovodů.
Z těchto důvodů je kladen i důraz na opravy vodovodních sítí a využití moderních
postupů bezvýkopových technologií.
Oblast kanalizací vychází z uspořádání stokových sítí a jejich soustav, zabývá se
objekty na stokových sítích včetně kanalizačních přípojek. Jsou popisovány moderní
metody výstavby včetně materiálů a také netradiční metody stokování. Pozornost je
věnována také provozování stokových sítí, a to jak z hlediska provozních
a kanalizačních řádů a provozní dokumentace, tak i z hlediska vlastní činnosti
v provozu. Důležitá je i otázka bezpečnosti práce ve stokách. Zvlášť jsou zdůrazněny
opravy stokových sítí, zejména bezvýkopové metody.
K zajištění udržitelnosti provozu je uváděna potřeba obnovy vodohospodářského
majetku jak z technického, tak i ekonomického hlediska.
Cílem publikace je poskytnout studujícím ucelený přehled o procesech
a postupech při výstavbě veřejných vodovodů a kanalizací a zejména získat komplexní
přehled o provozování, údržbě a opravách těchto systémů. Zajistit tak dlouhodobý
spolehlivý provoz a udržovat tyto systémy plně funkční.
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2.

INŽENÝRSKÉ
A VÝZNAM

SÍTĚ

V URBANIZOVANÉM

2.1

Koncepce řešení inženýrských sítí

ÚZEMÍ,

FUNKCE

Veřejné vodovody a veřejné kanalizace jsou součástí inženýrských sítí, tedy
systému hromadné obsluhy území, realizované specifickými technickými prostředky.
Inženýrské sítě tvoří zvláštní druhy inženýrských staveb a důležitý prvek technického
vybavení území. Vznikaly historicky, kdy se u jednotlivých služeb postupně
zabezpečovaných individuálně, ukázala nezbytnost zajišťovat dané činnosti hromadně,
a tedy racionálněji s vyšší kvalitou a spolehlivostí.
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je vodovod
provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské
objekty pro jímání, odběr, úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.
Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační
stoky k odvádění odpadních vod, kanalizační objekty a čistírny odpadních vod.
Vedle vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi inženýrské sítě
zahrnujeme také elektrická a telekomunikační vedení, plynovody, tepelné sítě
a případně další zařízení podobného charakteru.
Vzhledem k jejich rozsahu a nezbytnosti pro obsluhu území se rozhodování o nich
ve všech fázích stává mnohem složitější a náročnější. Jde zejména o zvětšování jejich
rozsahu, dále přibývají další druhy inženýrských sítí, např. signalizační systémy apod.
Dále dochází ke zpřísňování podmínek pro jejich umísťování v území a také každá další
výstavba v území vede ke konfliktům zájmů v daném prostoru. Do popředí mnohem
naléhavěji než dosud vystupuje úkol lepší koordinace jejich technického řešení.
K inženýrským sítím v území bychom měli přistupovat jako k celku.
Koncepce inženýrských sítí v nově řešených územích měla by být rozhodována
paralelně s urbanistickou koncepcí řešení včetně koncepce řešení dopravní obsluhy
a souvisejících dalších opatření včetně terénních úprav.
Urbanistické pojetí řešení inženýrských sítí musí vycházet z jejich chápání jako
celku a součástí technického vybavení, které představuje jeden ze základních prvků
systému území.
Veřejné vodovody a kanalizace tvoří nezbytnou součást inženýrských sítí
a v současné době již nelze budovat a rozšiřovat urbanizované území nejen bez
veřejných vodovodů, ale také bez veřejných kanalizací. Lokální řešení individuálního
zásobování vodou a odkanalizování je možné pouze v rozptýlené zástavbě tam, kde se
nepočítá s dalším rozvojem území.
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2.2

Spolehlivost inženýrských sítí

Se zvyšováním požadavků na úplnost řešení problematiky inženýrských sítí a též
i z praktického hlediska (zvyšování nároků na úroveň poskytovaných služeb) prosazuje
se stále naléhavěji do popředí zájmu i problematika spolehlivosti inženýrských sítí. Jde
o zabezpečení promyšlené aplikace matematické teorie spolehlivosti i o přenos
poznatků z příbuzných technických oborů, kde aplikace pokročily dříve vpřed
a prokazují výrazně pozitivní výsledky.
Spolehlivost vodovodních a stokových sítí je zvlášť důležitá, neboť se jedná
o zařízení s dlouhodobou životností. Také požadavek na provozní spolehlivost je
významný, protože každá porucha a nepravidelnost v dodávce vody nebo odvádění
odpadních vod má nepříjemné dopady jak na odběratele, tak i na prostředí.
Základní metodou analýzy spolehlivosti inženýrských sítí je systémová analýza,
což znamená, že je třeba zvážit všechny možné informace o spolehlivosti inženýrských
sítí, které přímo i nepřímo souvisejíc s jeho spolehlivostí jako celku i jeho jednotlivých
částí. Zcela evidentní je souvislost s ekonomickými parametry spolehlivosti
inženýrských sítí. Zvyšování spolehlivosti většinou znamená zvětšování pořizovacích
nákladů, ale může se projevit úsporami provozních nákladů. Řešení lze tedy hledat
pomocí technickoekonomické optimalizace.
Spolehlivost inženýrských sítí je dnes možné chápat jako jejich vícerozměrový
technický parametr, jehož význam stoupá se stoupajícími požadavky na fungování
urbanizovaného území ve stále komplikovanějších a náročnějších podmínkách. Ty jsou
dnes představovány též narůstající až extrémní různorodostí stavu inženýrských sítí
a extrémně vysokým objemem zanedbaných základních prostředků inženýrských sítí.
Teorie spolehlivosti jako teoretická disciplína má své názvosloví a standardní
metody, které jsou pro technickou praxi normalizovány. Přes další vývoj této disciplíny
však specifičnosti jednotlivých oblastí aplikace způsobují, že tyto normy nemohou
univerzálně pokrývat veškeré potřeby praxe.
Mezi základní názvosloví patří:
Spolehlivost je obecná vlastnost objektu, jeho schopnost plnit požadované funkce při
dodržení předem stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase
(u inženýrských sítí po předepsanou dobu životnosti).
Bezporuchovost značí schopnost objektu plnit nepřetržitě požadované funkce po
stanovenou dobu a za stanovených podmínek. Kvantitativně se vyjadřuje
pravděpodobností bezporuchového provozu v daném časovém intervalu, intenzitou
poruch, střední dobou bezporuchového provozu a eventuálně dalšími veličinami.
Bezpečnost charakterizuje vlastnost objektu neohrožovat lidské zdraví nebo
životní prostředí (ekologická bezpečnost) při plnění předepsané funkce za daných
podmínek v daném čase. Kvantitativně ji lze vyjádřit pravděpodobností výskytu
nebezpečné poruchy v daném časovém intervalu, intenzitou nebezpečných poruch
a dalšími veličinami.
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Pohotovost je vlastnost objektu zahrnující bezporuchovost a opravitelnost objektu
v podmínkách provozu. Kvantitativně se vyjadřuje pravděpodobností, že bude
v provozuschopném stavu v libovolném okamžiku.
Opravitelnost je vlastnost objektu vyjadřující způsobilost ke zjišťování příčin
vzniku jeho poruch a k odstraňování jejich následků opravou. Kvantitativně se
vyjadřuje pravděpodobností provedení opravy v dané době, intenzitou oprav nebo
průměrnou dobou opravy.
Životnost udává období schopnosti objektu plnit požadované funkce do dosažení
mezního stavu při stanoveném systému revize, údržby a oprav. Kvantitativně se
vyjadřuje délkou technického života s určitou pravděpodobností či průměrnou délkou
technického života.
Provozuschopnost představuje stav objektu plnit požadované funkce při dosažení
předem stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a čase.
Výpadek (porucha, havárie) vyjadřuje jev (událost), který spočívá v narušení či
přerušení provozuschopnosti. Podle povahy vzniku může jít o výpadek náhlý či
postupný, podle vlivu na provozuschopnost o výpadek částečný či úplný. Výpadek
může být nahodilý (vzniká bez zjevných příčin), determinovaný (lze jej předpovědět
podle známých závislostí) a nezávislý či závislý (způsobený výpadkem jiného
subjektu). Přesné dělení výpadků do tříd je obtížné a může být jen relativní. Je žádoucí,
aby toto pro daný objekt vymezila odpovídajícím způsobem příslušná technická či
technickoprovozní dokumentace (provozní řád).
Má-li být otázka spolehlivosti systému technické obsluhy konkrétně zkoumána
a řešena, musí být požadavky spolehlivosti přesně a jasně formulovány při využití všech
poznatků, které poskytuje obecná teorie spolehlivosti. V prvém kroku obvykle
sestavujeme a uplatňujeme tzv. kritéria spolehlivosti.
Kritéria spolehlivosti KSP je účelné klasifikovat na přímá a nepřímá a dále na
absolutní a relativní.
Toto dělení lze ilustrovat příklady:
-

KSP přímá – absolutní (prostá spolehlivost): velikost a druh rezervy, průměrná doba
trvání bezporuchového provozu, garantovaný výkon, kapacitní výkon, kapacita,

-

KSP – přímá – relativní: stupeň rezervy, stupeň zaokruhování distribuční sítě jako
poměr úhrnné délky úseků, které jsou součástí cyklů, k úhrnné délce všech úseků
sítě, stupeň spolehlivosti

-

Ssp - stupeň spolehlivosti
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kde je ∑tpr suma provozních hodin za bilanční období T, ∑tv suma hodin výpadku za
bilanční období T, T značí bilanční období (rok, ekonomická doba životnosti, atd.).
-

KSP nepřímá – absolutní: doba trvání opravy, četnost výpadků určité doby trvání
opravy,

-

KSP nepřímá – relativní: stupeň nespolehlivosti 1/SSP, stupeň poruchovosti,

-

KSP kombinovaná: zabezpečenost průchodnosti dané velikosti.

Z metodologického hlediska nečiní potíže sestavit a použít libovolné KSP. Účelné je
však užít jen takové KSP, které je i dostatečně reprezentativní (zaručí srovnatelnost
výsledků) a k němuž máme i dostatek podkladů pro číselné vyjádření.

2.3

Prostorová úprava vedení technického vybavení

Cílem prostorové úpravy vedení technického vybavení je stanovit zásady pro
uspořádání inženýrských sítí uložených ve veřejných plochách. Zajistit, aby do daného
prostoru byly pokud možno umístěny všechny potřebné sítě a aby nebyl vzájemně
negativně ovlivňován jejich provoz, údržba a případné opravy.
Prostorová úprava jednotlivých vedení navzájem a souboru vedení technického
vybavení k ostatním objektům zástavby je výsledkem důsledné koordinace
urbanistických, funkčních, uživatelských a dodavatelských hledisek.
Trasy vedení technického vybavení musí být pokud možno přímé a co nejkratší.
Také souběhy různých vedení, pokud nejsou ve společné trase, mají být co nejkratší.
Křížení vedení navzájem a s komunikacemi má být pokud možno kolmé a jejich počet
co nejmenší.
Všechny objekty, technická, obslužná a evidenční, případně jiná zařízení, nesmí
překrývat zájmová pásma vyhrazená jiným podzemním vedením. K šachtám na vedení,
zejména k šachtám stokových sítí i na dalších zařízeních, kde je nezbytné vykonávat
provoz a údržbu mechanizovanými prostředky, musí být umožněn příjezd těžkých
vozidel.
Nejmenší dovolená vzdálenost podzemních vedení od objektů zástavby nesmí
být menší než vzdálenost vycházející z hledisek provozní bezpečnosti. Musí být
zamezeno případným deformacím základů objektů v důsledku provádění výkopu pro
vedení.
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Bezpečná vzdálenost dna výkopu rýhy (obr. č. 1) pro vedení od obrysu základu
budovy L v m se určí ze vztahu
L=

H h
tg

/2/

Kde H … hloubka dna výkopu od terénu v metrech,
h … hloubka základů budovy pod terénem v metrech,
ф … úhel vnitřního tření zeminy v daném místě podle ČSN 73 1001
(základová půda pod plošnými základy).
Není-li možné tuto vzdálenost dodržet, musí být navržena vhodná opatření
k zabezpečení budov.

Obr. č. 1 Schéma bezpečné vzdálenosti dna výkopu (podle ČSN 73 1001)

Ukládat podzemní vedení pod stromy není dovoleno. Trasy vedení musí být
navrženy tak, aby neomezovaly růst stromů včetně kořenů ani v budoucnu. Při ukládání
podzemních vedení, nebo při vysazování stromů nesmí být vzájemná vzdálenost
vnějšího povrchu vedení nebo ochranné konstrukce od kmene stromu menší než 1,5 m
(měřeno v půdorysném průmětu).
Uložení podzemních vedení a základy objektů na vedení se navrhují s ohledem na:
- působící zatížení,
- druh, mechanické a korozní vlastnosti základové půdy,
- hladinu a chemické vlastnosti podzemní vody.
Ukládat vedení a objekty na vedení do nezhutněných násypů není dovoleno. Podzemní
vedení, včetně objektů na vedení, se navrhují na zatížení nadložím a na zatížení
působící na povrchu nadloží.
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2.4

Zásady směrového a výškového vedení vodovodních sítí

Způsob vedení vodovodních sítí závisí na tom, zda se jedná o zastavěné území
nebo území nezastavěné.
Pro navrhování trasy vodovodního potrubí v zastavěném území platí ČSN
73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Tato norma stanoví zásady
pro:
- Návrh směrového a prostorového uspořádání sítí
- Souběh a křížení s ostatními podzemními sítěmi
- Stanovení nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí.
Podzemní sítě se navrhují souběžně s osobou komunikací a je nutno postupovat
podle těchto zásad:
- Přednostně do nezpevněných částí tzv. přidruženého prostoru
- Po využití předchozí možnosti také do pásů pro pěší (chodníků)
- Stoky a kromě silových elektrických vedení v odůvodněných případech i ostatní
podzemní sítě i do jiných pásů a pruhů dopravního prostoru (Tab. č. 1)
Vodovodní potrubí se ukládá do vyhrazeného zájmového pásma v prostoru za
plynovod směrem od zástavby. Při křížení se vodovodní potrubí a potrubí vodovodních
přípojek ukládá pod kabelová vedení jak silová, tak i sdělovací a pod plynová potrubí.
Vždy však nad stoky jednotné kanalizace a nad splaškové stoky.
Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu vodovodu s některými sítěmi:
– silovými a sdělovacími kabely
0,4 m
– plynovodem
0,5 m
– vodovodem a kanalizací
0,6 m
Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení vodovodu s některými sítěmi:
- silovými kabely
0,4 m
- sdělovacími kabely
0,2 m
- plynovodem
0,15 m
- kanalizací
0,10 m
(zásadně vždy nad stoky jednotné soustavy a splaškové stoky u oddílné
soustavy).
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Obr. č. 2 Zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru (dle ČSN 73 6005)

Při souběhu vodovodu a ostatních podzemních sítí s budovami se minimální
nutná vzdálenost sítě od budov řídí prioritním požadavkem neohrožení stability objektů
a je ovlivněna hloubkou založení objektu, jeho technickým stavem
a geologickými podmínkami.
Vedení trasy vodovodního potrubí v nezastavěném území se přednostně volí
v dosahu komunikací, mimo území znečištěné zdravotně škodlivými látkami (skládky
odpadů, odkaliště, hřbitovy), území s nestabilní základovou půdou (svážní, navážky,
poddolovaná). Trasy co nejpřímější s minimálním počtem křížení s komunikacemi,
vodními toky a ostatními sítěmi (úhel křížení 60 – 90o). Podchody vodovodního potrubí
pod železnicí a silniční komunikací se řídí ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod
drahou a silniční komunikací.
Vodovodní potrubí se navrhuje mimo ochranné pásmo dráhy. Se souhlasem
drážního správního orgánu je možno vodovod navrhnout ve vzdálenosti nejméně 4 m od
osy krajní koleje. Vodorovná vzdálenost od paty násypu nebo horní hrany zářezu
drážního tělesa se určí s ohledem na hloubku výkopu rýhy tak, aby nebyla ohrožena
stabilita drážního tělesa, tato vzdálenost by neměla být menší než 2,0 m.
Vodovodní potrubí se navrhuje mimo ochranné pásmo silnice. Se souhlasem
silničního správního orgánu je možné navrhnout vodovodní potrubí v souběhu se silnicí
ve vzdálenosti nejméně 2,0 m od paty násypu nebo horní hrany zářezu a nejméně 0,6 m
od vnější hrany příkopu.
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K bezprostřední ochraně vodovodních řadů slouží tzv. ochranná pásma. Dle § 23
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích jsou ochranná pásma vymezena:
- u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m od vnějšího líce na
každou stranu,
- u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m od vnějšího líce na každou
stranu.
Krytí vodovodního potrubí je nutno navrhnout tak, aby se vyloučila možnost
zamrznutí v zimním období, nepřípustného ohřívání v letním období a mechanického
poškození vnějšími vlivy.
Ve volném terénu mimo komunikace se minimální krytí potrubí určí na základě
tepelně izolačních vlastností základové půdy. Při DN menším než 400 je nejmenší
doporučené krytí:
-

v hlinitých zeminách
v hlinitopísčitých zeminách
v písčitých zeminách
ve štěrkovitých a skalnatých horninách

1,20 m
1,30 m
1,40 m
1,50 m

Při DN 400 a větším je přípustné uvedené hodnoty zmenšit až o 0,2 m.
Nelze-li dodržet potřebné krytí, musí být potrubí chráněno nenasákavou
tepelnou izolací.
Při uložení vodovodního potrubí v komunikaci je minimální krytí 1,50 m.
Maximální krytí potrubí v nezastavěném území nemá být o více než 1,0 m větší
než doporučené nejmenší krytí (1,2 až 1,5 m), v zastavěném území by nemělo překročit
2,0 m. Při určování hloubky uložení a krytí je nutno vzít v úvahu rovněž plánované
úpravy terénu.
Vodovodní potrubí se musí navrhnout v určitém sklonu. Musí tvořit systém
v klesajících a stoupajících úsecích mezi jednotlivými výškovými lomy, případně
s vloženými kalosvody a vzdušníky v těchto lomech.
Minimální sklon potrubí závisí na profilu potrubí a je stanoven takto:
DN do 200
DN 250 – 500
DN 600 a větší

3‰
1‰
0,5 ‰
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2.5

Zásada směrového a výškového vedení stokových sítí

Stokové sítě se situují do veřejných ploch a pozemních komunikací v souladu
s ČSN 75 6005. Při větších šířkách komunikace je vhodné posoudit možnost
oboustranného uložení stok. Platí zásada, že se stoky situují do veřejných ploch
a pozemních komunikací, mimo ně po dohodě s provozovatelem kanalizace. Je
doporučeno posoudit výhodnost oboustranného uložené stoky při větších šířkách
komunikace. Stoky jednotné soustavy se nejčastěji umísťují pod osu komunikace
(v úzké zástavbě výjimečně mimo osu), aby byl umožněn provoz na komunikaci
i během případné revize nebo opravy stoky.
U oddílné soustavy se splašková stoka umísťuje mimo osu, dešťová pod osu
komunikace. Při povrchovém odvádění dešťových vod se splašková stoka oddílné
soustavy umísťuje pod osu komunikace.
Stoky neprůlezných profilů se navrhují v přímé trase mezi šachtami (příp. jinými
objekty), u průchozích je možné řešit změnu směru obloukem.
Uložení neprůlezných stok ve směru podélném pod kolektory a ostatními
vedeními inženýrských sítí je nepřípustné. Uložení průlezných a průchodných
monolitických stok pod kolektory se nedoporučuje (ztížená údržba, nutnost zřízení
vstupních šachet s bočním vstupem, potíže s nutnými sklony stok a sklony kolektorů,
apod.). Uložení stok v korytě toku nebo pod koryty toků v podélném směru je
nepřípustné. Nad stávajícími stokami se nesmí vybudovat žádné potrubí a nadzemní
objekty. Výhodné je jednostranné klopení vozovek pro odvedení dešťových srážek.
Při souběhu inženýrských sítí platí ČSN 73 6005, kde jsou tabelárně shrnuty
nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti inženýrských sítí při jejich souběhu
a jsou uvedeny v následující tabulce č. 1.
Silové kabely
35 kV

110 kV

Do 0,005
MPa

Do 0,3
MPa

Vodovod

Tepelná
vedení3)

Kabelovody

Kolektor

Koleje
tramvajové
dráhy

0,50

0,50

0,50

1,00

0,50

1,004)

0,60

0,30

0,30

0,30

0,305)

1,20

0,30

0,30

0,50

0,50

0,20

0,506)

0,506)

0,10

0,10

0,10

0,10

-

Sdělovací
kabely

10 kV

Nejmenší
vzdálenost
svislé
vzdálenosti
při křížení
stoky a

1 kV

Nejmenší
dovolené
vodorovné
vzdálenosti
při souběhu
stoky a

Plynovody2)

Tabulka č. 1 Souběh a křížení stoky s ostatními druhy inženýrských sítí (dle ČSN 73 6005)
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1

)

Vzdálenosti se měří mezi
nebo kolejnice bližší vedení.

2

)

Vysokotlaké plynovody: dovolená jen vysokotlaká přípojka do regulační stanice. Vodorovné vzdálenosti
při souběhu sítí dle ČSN 38 6410, IPE plynovody – max. teplota povrchu 20oC

3

Nechráněné.

4

Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 0,40 m.

5

Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru

6

Křižuje-li plynovod stokové potrubí s menší vzdáleností než 50 cm, minimálně však 15 cm, opatří se
plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 100 cm a vyhovující jiskrové
zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.

)
)
)
)

vnějšími

povrchy

kabelů,

potrubí,

ochranné

konstrukce

Všechny stoky, které odvádějí jiné odpadní vody, než jsou dešťové, musí být
uloženy hlouběji než vodovodní potrubí a mají umožnit gravitační odvedení odpadních
vod. Hloubka uložení stok je dána celkovým řešením inženýrských sítí a jejich
zájmových pásem.
Požadováno je minimální krytí, a to:
-

Pod chodníkem (nebo jinými pásy přidruženého dopravního prostoru
nesloužícímu provozu motorových vozidel
1,00 m

-

Pod vozovkou (všechny pásy pro provoz a stání vozidel)

1,80 m

-

Ve volném terénu (mimo souvislou zástavbu)

1,00 m

Stoky jednotné, případně oddílné, splaškové soustavy musí ležet tak hluboko,
aby bylo možné odvodnit průměrně hluboké podzemní prostory (sklepy, skladiště
apod.).
Doporučená maximální hloubka uliční stoky (ne sběrače) je 6,0 m.
U stok oddílné dešťové soustavy se provádí mělčí založení. Z důvodů promrzání
má být nad konstrukcí stoky krytí zeminou 1,0 m. Hloubka je pak dána hloubkou
přípojky od uliční vpusti (min. h je cca 1,3 m) ve sklonu 2 % (resp. 1 % podle profilu
přípojky), zvětšené o výšku zaústění do šikmé vložky odbočky nebo vložky.
Hloubkové uložení stok mimo zastavěné území se řeší ve vztahu na nezámrznou
hloubku, ekonomiku budování stok a ve vztahu k ostatním inženýrským sítím s ohledem
na podmínky křižování.
Pro minimální sklon stoky není univerzální pravidlo. Imhoff uvádí, že sklon
stoky musí být takový, aby rychlost proudění vody ve stoce byla při kapacitním plnění
alespoň 1 m/s, a při 25 % plnění alespoň 0,4 m/s. Maximální sklon stoky má být takový,
aby při něm nebyla při kapacitním plnění překročena rychlost 5 m/s.
Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stejná jako u vodovodních řadů.
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3.

ZÁSOBOVÁNÍ SPOTŘEBIŠŤ PITNOU VODOU

3.1 Systémy zásobování spotřebišť pitnou vodou
Pod pojmem vodovod rozumíme souhrn staveb a zařízení zahrnující stavby
a objekty pro jímání a odběr podzemní a povrchové vody, úpravy vody, vodovodní
řady, vodojemy, čerpací stanice a další objekty.
Možná skladba objektu vodovodu je dána následujícím přehledem:
- vodní zdroj (voda povrchová nebo podzemní),
- jímací objekt povrchové vody (tekoucí nebo stojaté) nebo podzemní vody
(vertikální, horizontální nebo kombinované jímadlo),
- čerpací stanice (jednostupňové, dvou příp. vícestupňové čerpání),
- úpravna vody,
- přiváděcí (gravitační nebo výtlačný) řad (řad do hlavního objektu – do úpravny,
čerpací stanice, vodojemu),
- vodojem,
- zásobovací řad (obvykle řad z vodojemu do rozvodné sítě),
- rozvodná vodovodní síť s nezbytným objektovým vybavením a provozním
příslušenstvím.
Vodovody je možno rozdělit podle tří základních kritérií, a sice:
- podle rozsahu zásobení (počtu spotřebišť a rozsahu zásobovaných územních
celků) na vodovody místní, vodovody skupinové a vodovody oblastní,
- podle vzájemného výškového umístění vodního zdroje a spotřebiště na vodovod
gravitační a vodovod výtlačný,
- podle účelu na vodovody pro veřejnou potřebu, což jsou vodovody s převažující
funkcí hromadného zásobování pitnou vodou, dále na vodovody průmyslové,
vodovody požární, případně další účelové.

3.2

Územní působnost vodárenských soustav

Vývoj v budování veřejných vodovodů postupoval od nejstarších místních
vodovodů, což byla jednoduchá, nejčastěji gravitační zařízení pro zásobování jedné
obce nebo města z jednoho případně více zdrojů vody. Další rozvoj měst a obcí
a zvyšování potřeby vody vedlo k budování skupinových vodovodů. I když se první
skupinové vodovody objevovaly již ve 20. letech minulého století, největší rozvoj nastal
v 50. letech s velkým rozvojem průmyslu a začátkem budování sídlišť. Jejich
charakteristickým znakem je společné zásobování několika měst a obcí z jednoho nebo
více zdrojů. Využívají se podzemní i povrchové zdroje, doprava vody je gravitační
i čerpáním.
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Skupinový vodovod může být situován s jedním hlavním vodojemem a voda je
dopravována dále do spotřebiště. Pro zlepšení tlakových poměrů je možné na konci
skupiny vybudovat vyrovnávací vodojem. Při členitém území je třeba navrhnout více
tlakových pásem a pro každé spotřebiště vést vodu do vlastního vodojemu
samostatnými řady. V případě, kdy skupinový vodovod není napojen na hlavní přívodní
řad, se voda dopravuje jednotlivými řady přímo do vlastních vodojemů jednotlivých
spotřebišť.
Vodovody oblastní jsou vodovody, které vznikají propojením několika
skupinových vodovodů. Další variantou je vznik oblastního vodovodu z jednoho
významného vodního zdroje, zejména vodárenské nádrže, příp. z více zdrojů. Je
zásobováno rozsáhlé území zahrnující velké množství spotřebišť, spadajících do
několika oblastí nebo regionů. Vodovody tohoto charakteru s dopravou vody na velké
vzdálenosti a s velkým počtem objektů a zařízení nazýváme vodárenskými soustavami.
K výhodám oblastních vodovodů a vodárenských soustav patří vyšší
spolehlivost dodávky vody, optimální využitelnost a spolupráce vodních zdrojů
a centrální řízení celého systému s využitím moderních prostředků výpočetní techniky.
Nevýhodou mohou být vyšší investiční náklady, nutnost dopravy vody na velké
vzdálenosti
a v případě významných poruch dopady na větší počet zásobovaných obyvatel.

Obr. č. 3 Obecné schéma oblastního vodovodu (upraveno podle Tesařík, 1987)

Typickým příkladem může být systém Ostravského oblastního vodovodu, který
se začal budovat koncem 50. let minulého století jako Kružberský skupinový vodovod
a po propojení s Beskydským skupinovým vodovodem byl do současné podoby
dobudován v polovině 80. let. Tímto jediným komplexním systémem je zásobován více
než 1 milion obyvatel.
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Obr. č. 4 Schéma Ostravského oblastního vodovodu (archiv autora)

Jednotlivé typy vodovodních systémů můžeme definovat takto:


Nadřazená soustava zahrnuje dopravu vody ze zdrojů, úpraven, čerpacích stanic
do hlavních vodojemů. Nadřazená soustava je od místních soustav většinou
hydraulicky oddělena v hlavních vodojemech.



Místní soustava zabezpečuje rozvod vody z hlavních vodojemů ke spotřebiteli,
jedná se tedy o místní vodojemy, místní čerpací stanice a místní zásobovací
řady.

Přiváděcím řadem je dopravována voda z vodního zdroje nebo z úpravny do
vodojemu, zásobovacím řadem voda z vodojemu do spotřebiště. Většinou tyto řady
mívají charakter dálkovodu. Vzhledem k tomu, že vodojemy plní vyrovnávací funkci,
není nutné potrubí v úpravně a přiváděcí řady navrhovat na Qm. Podle výškového
umístění vodní zdroj – vodojem, rozlišujeme vodovodní řady gravitační a výtlačné.

3.3 Uspořádání rozvodných sítí vodovodů
Rozvodnými vodovodními sítěmi rozumíme soustavy vodovodních řadů 2 a 3
kategorie ve smyslu ČSN 73 6005 s příslušným vybavením objekty. Tyto řády mají
přímou prostorovou a funkční vazbu na určité spotřebiště. Podle topologické struktury
dělíme vodovodní sítě na větvené, okruhové a kombinované.
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Topologické vlastnosti vyjadřují vzájemné polohové uspořádání jednotlivých
prvků sítě bez zřetele na jejich rozměry.
Větvená sít má uspořádání jednotlivých řadů ve tvaru rozvětvené sítě
a nevytvářejí okruhy. Používá se u malých spotřebišť, kde liniový charakter zástavby
nevytváří podmínky pro provozně účelné a ekonomicky přijatelné zaokruhování
vodovodní sítě.
Výhodou jsou nižší investiční náklady, jednoduché navrhování, provádění
a provozování, jednoznačné průtokové a tlakové poměry. Mezi nevýhody patří malá
provozní spolehlivost, ke konkrétnímu místu odběru se voda dostává pouze z jedné
strany. Existuje velký dopad poruch a nárazových odběrů na plynulost zásobení
a stagnace vody v koncových úsecích. Větvená sít je uvedena na obr. č. 5.

Obr. č. 5 – Větvená vodovodní síť (upraveno dle Kyncl, 2007)

Charakteristickým znakem okruhových sítí je, že síť má uspořádání řadů do
uzavřených okruhů, které se vzájemně dotýkají ve styčných úsecích a uzlech. Používá
se u větších spotřebišť s převažujícím plošným charakterem zástavby, u které je
technickoekonomicky a provozně účelné a výhodné zaokruhování rozvodných řadů
(obr. č. 6).
Výhodou je provozní výhodnost – voda se ke každému odběrnému místu
dostává ze dvou stran, takže dopad poruch je možno omezit pouze na konkrétní řady
nebo jejich úseky; tlaky v síti jsou vyrovnanější (nárazové odběry se eliminují
dodávkou vody ze dvou nebo více stran) a voda cirkuluje. Nevýhodou jsou vyšší
pořizovací náklady, složitější navrhování a výpočet sítě.

19

Obr. č. 6 – Okruhová vodovodní síť (upraveno Kyncl, 2007)

Kombinovaná síť je vhodnou kombinací obou předchozích typů sítí, kdy
okruhová síť je ve svých okrajových částech doplněna sítí větvenou. Zahrnuje v sobě
výhody a nevýhody obou typů sítí.
3.4 Rozdělení vodovodů podle výškového uspořádání
Gravitační vodovod je výhodnou variantou uspořádání vodovodu použitelnou
tehdy, pokud výškový rozdíl mezi vodním zdrojem je dostatečně velký a zajistí v celé
rozvodné síti minimální hydrodynamický přetlak v hodnotě 0,25 MPa bez nutnosti
čerpání. Při nejpoužívanější variantě vodojem před spotřebištěm je voda ze zdroje
přiváděna gravitačně do úpravny vody, z úpravny vody přiváděcím řadem do vodojemu
a z vodojemu zásobním řadem do spotřebiště.
Výtlačný vodovod je provozně méně výhodnou, přesto častou variantou
uspořádání vodovodů. Navrhuje se tehdy, pokud vodní zdroj vůči spotřebišti leží níže,
ve stejné úrovni anebo jen o něco málo výše, takže gravitační doprava vody ze zdroje
do spotřebiště není možná vůbec nebo možná je, ale nezajistí jeho dostatečné tlakové
zásobení. Charakteristickým znakem všech výtlačných vodovodů je, že vodu z vodního
zdroje, příp. úpravny vody, je nutno do vodojemu čerpat.
Významné místo ve vodárenských systémech všech typů zaujímají akumulační
nádrže. K nejvýznamnějším funkcím akumulačních nádrží patří schopnost vyrovnání
přítoku vody do vodojemu a odběru vody z vodojemu. Jejich zařazení ve vodárenských
systémech umožňuje rovnoměrný, nepřetržitý odběr vody ze zdroje.
Podmínkou pro dodání potřebného množství vody do spotřebiště je správné
umístění výškového rozdílu vodojem – spotřebiště nebo zařazení čerpací stanice, která
tvoří vstup do zásobovacího řadu. Vodojem ev. čerpací stanice tvoří tlakově regulační
prvek, který musí ve spotřebišti vyvodit minimální hydrodynamický přetlak 0,25 MPa
(tlaková výška 25 m vodního sloupce) nad terénem. Při zástavbě do 2 nadzemních
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podlaží postačuje přetlak 0,15 MPa nad terénem. Vzhledem k tomu, že ve vodojemu
musí být stále přítomna zásoba požární vody, je nutné zásobovací řad řešit až do
kritického okamžiku výskytu požáru. Při výskytu požáru je možný pokles tlaku až na
hodnotu 0,05 MPa nad terénem.
Vodojemy se obvykle umísťují na takové výškové polohy, aby z nich voda do
spotřebiště mohla být přiváděna gravitací, zpravidla se umísťují nad nejvyšší úroveň
zástavby. Pokud je na území v ekonomické vzdálenosti místo s takovou nadmořskou
výškou, zřizuje se vodojem zemní. V opačném případě se akumulační nádrž umísťuje
na nosnou konstrukci a jedná se o věžový vodojem. Výstavba zemních vodojemů je
ekonomicky značně výhodnější než věžových vodojemů.
Pro dopravu vody do spotřebiště je významná poloha vodojemu vzhledem ke
spotřebišti. Vlastní umístění vodojemu (před spotřebištěm, ve spotřebišti či za
spotřebištěm) pak závisí na místních možnostech.
Příklady umístění zemního nebo nadzemního (věžového) vodojemu v různých
systémech jsou uvedeny na následujících obrázcích.
Na obr. č. 7 je uveden gravitační vodovod s vodojemem před spotřebištěm. Směr
průtoku vody v přívodním a zásobovacím potrubí se nemění. Přiváděcí řad do vodojemu
se dimenzuje na Qm.
Podle konfigurace terénu nemá maximální tlaková výška překročit 0,6 MPa.
V mimořádných případech je povolen maximální tlak 0,7 MPa.
Podmínka maximálního tlaku 0,6 MPa v rozvodné vodovodní síti je dána
maximální hodnotou tlaku pro armatury na přípojkách a domovních rozvodech.

Obr. č. 7 Gravitační vodovod s vodojemem před spotřebištěm (upraveno dle Tesařík, 1987)
1 – zdroj vody, 2 – vodojem před spotřebištěm, 3 – přívodní řad,
4 – zásobovací řad, 5 – spotřebiště

Umístění nadzemního vodojemu přímo ve spotřebišti (obr. č. 8) v případě
gravitačního vodovodu je také možné. Přiváděcí řad může být současně zásobovacím
řadem. Minimální kóta hladiny ve vodojemu musí zabezpečit minimální tlak ve
vodovodní síti 0,25 MPa nad terénem, maximální pak 0,6 MPa.
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Obr. č. 8 Gravitační vodovod s vodojemem ve spotřebišti (upraveno dle Tesařík, 1987)
1 – zdroj vody, 2 – přívodní a zásobní řad, 3 – věžový vodojem,
4 - spotřebiště

Charakteristickým rysem výtlačných vodovodů je výtlačný přiváděcí řad, kterým
se do vodojemu dopravuje potřebné množství vody. Nemusí být v provozu trvale.
Přiváděcí řad se navrhuje na čerpané množství, které se určí z maximální denní
potřeby a doby povoleného čerpání vody do vodojemu. Zásobovací řad je gravitační
a je dimenzován na Qh. Výškové umístění vodojemu lze určit s ohledem na minimální
předepsaný hydrodynamický tlak ve spotřebišti 0,25 MPa.
Výtlačný vodovod s vodojemem před spotřebištěm je na obr. č. 9.

Obr. č. 9 Výtlačný vodovod s vodojemem před spotřebištěm (upraveno dle Tesařík, 1987)
1 – zdroj vody, 2 – čerpací stanice, 3 – výtlačný řad do vodojemu,
4 – vodojem, 5 - spotřebiště
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Optimální řešení výtlačného vodovodu splňuje umístění vodojemu ve
spotřebišti. Vodojem v podstatě plní dvě funkce. Pro část spotřebiště blíže ke zdroji
vody lze na něj pohlížet jako na vodojem umístěný za spotřebištěm, pro další část
spotřebiště pak plní funkci vodojemu umístěného před spotřebištěm. Takto umístěný
vodojem, uprostřed spotřebiště nebo v blízkosti očekávaných největších odběrů vody,
nejlépe zajišťuje hydraulické poměry ve vodovodní síti. Voda se do vodojemu
dopravuje buď samostatným výtlačným řadem, nebo se přímo čerpá do vodovodní sítě
z úpravny vody. Do vodojemu pak přitéká pouze voda, která není přímo využita
k potřebě (obr. č. 10).

Obr. č. 10 Výtlačný vodovod s vodojemem ve spotřebišti (upraveno dle Tesařík, 1987)
1 - zdroj vody, 2 – čerpací stanice, 3 - přívodní i zásobovací řad,
4 - věžový vodojem, 5 - spotřebiště

V případech, kdy výškový rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným místem
v zásobovací síti přesahuje hodnotu 25 – 35 m, tedy rozdíl tlaku 0,25 – 0,35 MPa, je
nutno navrhnout více tlakových pásem. Tlakové pásmo je hydraulicky nezávislá část
zásobovací sítě zásobované z jednoho vodojemu. Hydraulická nezávislost pásem je
vyžadována proto, aby tlakové poměry v jednom pásmu nemohly ovlivňovat tlakové
poměry v ostatních pásmech. Proto nemohou být zásobovací řady v jednotlivých
pásmech vzájemně propojeny. Při ještě členitějších územích je možno navrhnout i více
tlakových pásem. Např. při výškovém rozdílu 75 – 100 m je vhodné zřídit 3 tlaková
pásma a při rozdílu 100 – 120 m 4 tlaková pásma. Z hlediska nákladů na investiční
výstavbu vodovodů je výhodnější nižší počet tlakových pásem. Z hlediska provozních
nákladů je vhodnější vyšší počet tlakových pásem z důvodu úspory energií a nižších
ztrát vody pro nižší maximální tlaky v síti.
Při zásobování rozsáhlejším oblastí, kde je několik spotřebišť, více vodních
zdrojů a vodojemů, je třeba výše uvedená schémata kombinovat za účelem optimálního
zásobování vodou. Je proto vhodné posoudit technicko-ekonomickým rozborem nejen
počet tlakových pásem a jejich uspořádáním, ale i způsob dopravy vody do jednotlivých
pásem a oblastí.
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3.5 Akumulace vody
K akumulaci vody slouží akumulační nádrže – vodojemy. Jsou důležitou
součástí vodárenských systémů. K nejdůležitějším funkcím vodojemu patří schopnost
vyrovnání přítoku do vodojemů a odběru vody z vodojemu. Je tak umožněn
rovnoměrný plynulý odběr vody ze zdrojů.
Hlavní druhy vodojemů z hlediska účelu a funkce ve vodovodním systému a z hlediska
jejich dimenzování jsou:
 Vodojemy hlavní, rozdělovací, používá se u skupinových nebo oblastních
vodovodů, tlakově ovládá vodojemy zásobník.


Vodojem zásobní, vodojem tlakového pásma, který zajišťuje zásobování vodou
rozvodné sítě určitého tlakového pásma a současně svým výškovým umístěním
určuje tlakové poměry zásobovaného pásma.



Vodojem přerušovací, který slouží pro přerušení tlaku.



Vodojem prací vody, který je u úpraven vody samostatným objektem, ve kterém
se akumuluje voda pro praní filtrů.



Vodojem provozní, který zajišťuje akumulaci vody zejména pro provoz
vodárenských objektů.

Objem vody ve vodojemu se stanovuje podle jeho funkce.
Má-li vodojem z hlediska požadované akumulace vody více funkcí, stanoví se
využitelný objem vodojemu jako součet objemů vody, potřebných pro jednotlivé funkce
v případě, že může dojít k souběžnému působení těchto funkcí.
Využitelný objem zásobního vodojemu se obvykle stanoví jako součet objemů,
potřebných pro vyrovnání rozdílů mezi přítokem vody do vodojemu a odběrem vody
z vodojemu do spotřebiště v době maximální denní potřeby vody, zajištění zásoby vody
pro hašení požáru ve smyslu ČSN 73 0873 a ČSN EN 805 a zajištění zásoby vody pro
případy drobných poruch na vodovodní síti nebo zařízení, zajišťujících přívod vody do
vodojemu. Využitelný objem zásobního vodojemu, stanovený podle zásad zde
uvedených, se obvykle navrhuje na 60 % až 80 % maximální denní potřeby vody
zásobovaného pásma, do kterého je voda z vodojemu přiváděna.
Gravitační přívod nebo čerpání do zásobního vodojemu se obvykle navrhuje na
nepřetržitý přítok vody 24 hodin za den při výpočtem stanovené maximální denní
potřebě vody.
Volba druhu a konstrukce vodojemu závisí požadavku optimálních tlaků ve
vodovodní síti za vodojemem, na morfologii terénu a podmínkách pro zakládání
vodojemu. Při volbě druhu vodojemu je třeba dávat přednost zemním vodojemům se
zemním obsypem akumulačních nádrží. Jiné druhy vodojemů, zejména vodojemy
věžové, se doporučuje navrhovat jen v odůvodněných případech.
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Konstrukce vodojemu musí splňovat požadavky na dlouhodobou návrhovou
životnost v hodnotě 100 let. Nádrže vodojemu musí být vodotěsné. Vnitřní povrchy
musí být ze zdravotně nezávadných materiálů vyhovující požadavkům předpisů pro
materiály, které jsou ve styku s pitnou vodou.
Každá nádrž vodojemu musí být vybavena větracím zařízením. Všechny
součásti větracího zařízení musí být nainstalovány nad úrovní nejvyšší hladiny v nádrži
a spojovací potrubí by mělo být do prostoru nádrže vedeno přes manipulační komoru
nebo přes samostatnou vstupní komoru. V průchodu manipulační nebo vstupní komory
musí být do potrubí větracího zařízení osazeno filtrační zařízení spolu s prachovým
filtrem, které by mělo být umístěné tak, aby filtrační vložky byly snadno vyměnitelné.
Umístění tohoto filtračního zařízení nebo i jen přístupu k němu na vnější stranu objektu
je nepřípustné. Filtrační vložka by měla být volena z materiálu, který je účinný
v rozsahu teplot alespoň -20o C až +30o C. V odůvodněných případech (např. v blízkosti
průmyslových aglomerací, větší dopravní zátěže apod.), kde je možnost zvýšeného
přísunu části vzduchem do objektu vodojemu, lze přistoupit i k přísnějšímu omezení
vstupujícího větracího vzduchu a větrací průduch opatřit další filtrační bariérou, další
vrstvou ochranného filtračního materiálu (např. zdvojená sorpční vložka s náplní
aktivního uhlí zachycující pachy).
Vzduchový výkon pasivního větracího zařízení vodojemu, osazeného
prachovými filtry, má být navržen na nejméně jeden a půl násobek maximálního
hodinového odběrového množství vody (Qh) při maximální povolené tlakové ztrátě
znečištěného filtračního materiálu nebo na maximální odtok při havárii odběrného
potrubí podle toho, která hodnota bude větší.
Důležitou součástí provozu vodojemu je jejich pravidelné čištění. Cílem je péče
o jakost dopravované vody. Čištění je nutno provádět plánovitě ve lhůtách stanovených
empiricky v závislosti na kvalitě akumulované vody, trubním materiálu přívodních řadů
a proudění vody v akumulaci.
Obvyklé intervaly čištění se pohybují mezi četností 1 až 2x ročně,
v mimořádných případech je možné lhůty zkrátit, případně i prodloužit.
Čištění vodojemů mohou provádět pouze zaměstnanci zdravotně způsobilí
a proškolení pro tuto činnost.
Vyčištěný vodojem je nutno lokálně dezinfikovat. Uvedení do provozu je možné po
laboratorním ověření zdravotní nezávadnosti vody. Tam, kde není možné čekat po
vyčištění na vyhodnocení vzorků (cca 48 hodin), což je například v případě
jednokomorových vodojemů přípustné po ukončení dezinfekce, je možné uvést
vodojem do provozu. Podmínkou je zjištění obsahu volného chloru ve vodě z komory
vodojemu v rozmezí 0,1 – 0,3 mg/l.

25

POTŘEBA VODY A JEJÍ STANOVENÍ

4.

Potřeba vody je hlavním údajem pro navrhování a posuzování každého
vodovodu. Zejména při projektování nových vodovodů a při rozšiřování stávajících
vodárenských objektů a zařízení je třeba stanovit potřebu vody. Potřebu vody je nutno
stanovit nejen pro stávající stav zásobované oblasti, ale hlavně pro stav budoucí.
Výpočet potřeby vody pro zásobovanou oblast není dnes předpisy podrobně
stanoven.
Celkovou potřebu vody pro zásobovanou oblast rozdělujeme podle druhu odběru
na tyto základní skupiny:
a)

voda pro obytné pásmo obce, která se dále člení na:
- vodu pro bytový fond, tj. pro přímou osobní spotřebu obyvatelstva na
pití, vaření, mytí, koupání apod.,
- vodu pro vybavenost obce, tj. vodu pro údržbu obce (kropení
komunikací, hřišť apod.) a pro veřejné a ostatní zařízení obce (školství,
kulturu, zdravotnictví, tělovýchovu, obchod, administrativu apod.),

b)

voda pro zemědělství, do které patří
- voda pro pracovníky v zemědělských provozech,
- voda pro provoz v zemědělských farmách,
- voda pro hospodářská zvířata,

c)

voda pro průmysl, zahrnující
- vodu pro osazenstvo průmyslových podniků,
- vodu pro provozní a technologické účely,

d)

voda pro požární účely, která se používá pro hašení požárů.

Potřebu vody definujeme jako množství vody uvažované (předpokládané) pro
spotřebitele za časovou jednotku.
Spotřeba vody je ta část z celkové potřeby vody dodané odběratelům, která se
při použití spotřebuje a nevrací se zpět do recipientu.
Odběr vody je množství vody odebírané jednotlivými odběrateli z vodovodu za
jednotku času.
Další důležité pojmy vychází z normy názvosloví vodárenství a jsou:
- Specifická potřeba vody – potřeba vody připadající na základní spotřební
jednotku (osoba, lůžko apod.) Udává se na jednotku za den. Nejčastěji se
specifická potřeba počítá z vody fakturované pro obyvatelstvo a měří se v litrech
na osobu a den.
- Nerovnoměrnost potřeby vody – kolísání odebíraného množství vody ve
spotřebišti za časovou jednotku ve sledovaném období.
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- Součinitel nerovnoměrnosti – poměr mezi maximální a průměrnou potřebou
vody za časovou jednotku ve sledovaném období.
- Občanská vybavenost – soubor budov, ploch a jiných zařízení, která slouží
bezprostředně k 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 jde.
V minulosti se stanovení potřeby vody provádělo podle dříve závazné směrnice
č.9/1973 Ústředního věstníku ČSR. Dle této směrnice se předpokládal velký růst
potřeby vody. Na začátku devadesátých let 20. století se specifická potřeba vody
vypočtená ze skutečně fakturované vody pro obyvatelstvo pohybovala mezi 160 – 200
litry na osobu za den.
Po přechodu na tržní ekonomiku a zvýšení ceny pitné vody tato specifická
potřeba trvale klesá a v současné době se pohybuje mezi 80 – 130 litry na osobu a den.
V následující tabulce č. 3 je přehled odběrů pitné vody jak se vyvíjel v čase, zejména
specifická potřeba vody pro obyvatelstvo.
Měrná
jednotka

Ukazatel

Rok
1990

1995

2000

2005

2010

Voda vyrobená

mil.m3.rok-1

1256

958

778

698,9

641,8

Voda fakturovaná

mil.m3.rok-1

936,5

655,9

554,1

531,6

492,5

Specifická spotřeba vody vyrobené

l.os.-1 den-1

399

296

237

204

180

Specifická
fakturované

l.os.-1 den-1

298

203

169

155

138

l.os.-1 den-1

174

121

107

99

89

množství

Specifická
množství
fakturované pro domácnost

vody

vody

Tabulka č. 2 Přehled odběrů pitné vody (podle Ročenka, 2013)
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4.1 Výpočet potřeby vody
Pro výpočet potřeby vody je vhodné přednostně vycházet ze skutečných hodnot
současné potřeby vody v oblasti daného vodovody a výhledu. Lze přihlédnout
i ke směrným číslům roční potřeby vody uvedeným v příloze č. 1. Tato směrná čísla
roční potřeby vody jsou přílohou vyhlášky č. 428/2001 Sb. a slouží ke stanovení
množství odebrané vody, není-li u odběratele osazen vodoměr.
Výpočet potřeby vody se provádí pro budoucí stav, a to asi za 30 let od
prováděného výpočtu. Potřeba vody se vyčíslí především podle zpracovaných územních
plánů u nově budovaných lokalit. Vycházíme z počtu obyvatel a charakteru zástavby.
V roce 1993 Ministerstvo zemědělství vypracovalo návrh metodického pokynu
„Výpočet spotřeby vody“, který doporučuje v dlouhodobém výhledu počítat se
specifickou potřebou vody na obyvatele včetně vody pro drobné živnosti, malé
podnikatele a individuálně nekalkulovanou občanskou vybavenost od 150 do
200 l.os.den-1. Z dnešního pohledu jsou to čísla ještě značně vysoká ve srovnání se
současným stavem. Doporučuje se počítat s potřebou 130 l.os.den-1.
Spotřebiště úplně bez vodovodu, což jsou pouze malé obce s malým počtem
obyvatel. Potřeba vody pro tyto lokality se stanoví na základě analýzy odběru vody
fakturované pro spotřebiště podobné velikosti v daném regionu. Měla by se pohybovat
v rozmezí od 100 l.os.den-1 pro lokality s nízkou občanskou vybaveností, do
130 l.os.den-1 pro dobře vybavená sídla.
Potřeba vody pro požární účely je pouze nárazová a v celkové bilanci potřeby
vody je téměř zanedbatelná (i když je nutno vždy zajistit dostatečnou zásobu této
požární vody pro zásobovanou oblast).
Kromě uvedených druhů potřeb vody je třeba se ještě zmínit o potřebě vody pro
provoz vodárenských zařízení a o ztrátách vody. Ve vodárenských provozech se
uvažuje potřeba vody v provozu úpraven (hlavně na praní filtrů) v množství 2 až 5 %
upravované vody. Potřeba vody v ostatních provozech je zanedbatelná kromě potřeby
vody pro proplachování potrubí a hydrantů.
Ztráty vody vznikají jednak při poruchách potrubí, jednak jsou způsobeny
netěsností vodovodních potrubí a domovních vodovodů (instalací).
V posledních letech bylo dosaženo značného pokroku ve snižování ztrát vody
v trubní síti. Čísla za rok 2011 uvádějí 18 %, před deseti lety to bylo 25 %. Ekonomicky
přijatelné ztráty vody se pohybují mezi 10 – 15 %.
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4.2 Nerovnoměrnost potřeby vody
Velikost odběru vody a tedy i potřeba vody nejsou hodnotami konstantními.
Mění se v průběhu času ale i změnou klimatických podmínek, místních podmínek
i hospodářské činnosti.
Nerovnoměrnost odběru vody se může sledovat v různých časových obdobích,
přičemž každé z nich má svůj účel a smysl. Rozdíly mezi odběrem v jednotlivých letech
jsou podkladem pro úvahy o výhledové potřebě vody pro sledované spotřebiště. Rozdíly
v jednotlivých měsících a dnech jsou podkladem pro stanovení požadované vydatnosti
vodních zdrojů, přiváděcích kapacit a úpraven vody na maximální denní potřebu vody.
Rozdíly v jednotlivých hodinách dne s maximální denní potřebou vody, popř.
i v kratších časových intervalech, jsou podkladem pro výpočet nutného akumulačního
prostoru vodojemu a pro dimenzování rozvodné a zásobovací vodovodní sítě (na
maximální hodinovou potřebu vody).
Ve vodárenství rozeznáváme tyto nerovnoměrnosti odběru a potřeby vody:
a) denní nerovnoměrnost, tj. rozdíly v potřebě a odběru vody v jednotlivých
dnech během roku,
b) hodinovou nerovnoměrnost, tj. rozdíly
v jednotlivých hodinách jednoho dne.

v potřebě

a

odběru

vody

U odběru vody pro obyvatelstvo včetně vybavenosti závisí denní
nerovnoměrnost na velikosti zásobované oblasti, na ročním období, na klimatických
podmínkách a na místních podmínkách (snížení odběru vody ve větších městech ve
volných dnech. Hodinová nerovnoměrnost je způsobena způsobem života obyvatel ve
sledované zásobované lokalitě. Průběh hodinové nerovnoměrnosti se může dosti značně
lišit v jednotlivých lokalitách v závislosti na místních podmínkách (rozsah a druh
zaměstnanosti, skladba obyvatel, rozsah vybavenosti apod.). V posledních letech se
projevuje i vliv sledování televizních programů, po jejichž skončení nastává tzv.
televizní špička odběru vody způsobená současným použitím hygienických zařízení
v domácnostech, jejichž příslušníci sledovali televizní pořad. Obdobně dochází
v posledních letech ke špičkovému odběru vody ve větších městech a sídlištích v neděli
večer po návratu obyvatel z pobytu mimo trvalé bydliště, který se také soustřeďuje do
krátké doby.
Tyto odběry kladou velké nároky na provoz vodárenských zařízení, především
u zásobních vodojemů a zásobovacích sítí. Vzhledem k tomu hovoříme o maximální
hodinové potřebě vody Qh, na kterou bývají dimenzovány zásobní řady ve spotřebišti.
Průběh kolísání hodinových potřeb je významný pro stanovení užitného objemu
zásobního vodojemu, pro dimenzování čerpacích zařízení, dodávajících vodu přímo do
spotřebiště (hydroforové čerpací stanice, čerpací stanice podle přetlaku nebo průtoku
v síti).
Vedle hodnoty Qm, na kterou bývají dimenzovány přívodní řady z úpravny vody
do vodojemu, dále zařízení na odběr vody ze zdrojů a kapacita úpravny vody.

29

Maximální denní potřeba vody pro obytné pásmo obce se vypočte podle vzorce
Qm = Qp . kd
kde

Qm je maximální denní potřeba vody (m3/den, m3/hod., l/s),
Qp – průměrná denní potřeba vody (m3/den, m3/hod., l/s),
kd – součinitel denní nerovnoměrnosti (bezrozměrné číslo).

Pro stanovení maximální denní potřeby vody pro obyvatelstvo se obce rozdělují
do čtyř kategorií s těmito hodnotami součinitelů denní nerovnoměrnosti:
součinitel denní nerovnoměrnosti kd

velikost obce

do 1 000 obyvatel
1,50
1 000 až 5 000 obyvatel
1,40
5 000 až 20 000 obyvatel
1,35
20 000 až 100 000 obyvatel
1,25
Pro lokality nad 100 tis. obyvatel a u velkých vodárenských soustav se počítá
s koeficientem kd 1,20.
Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo se vypočte podle vzorce
Qh =

Qm k h
24

/3/

Qh je maximální hodinová potřeba vody,
kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti.
Pro výpočet maximální hodinové potřeby vody Qh pro obyvatelstvo a živočišnou
výrobu se hodnoty maximální denní potřeby vody vynásobí součinitelem hodinové
nerovnoměrnosti kh = 1,8. U spotřebišť vysloveně sídlištního charakteru je možno tento
součinitel zvýšit až na kh = 2,3. Jestliže průběh potřeby vody pro zemědělskou výrobu je
znám a neodpovídá průběhu potřeby vody pro obyvatelstvo, vypočte se maximální
hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo a zemědělskou výrobu samostatně. Maximální
hodinová potřeba vody pro pracovníky v průmyslu se uvažuje ve výši 50 % z hodnoty
vypočítané pro příslušnou směnu po dobu 1 hodiny na konci směny anebo lépe podle
skutečnosti.
kde

Celková maximální hodinová potřeba vody je maximální hodnota výsledného
průběhu hodinové potřeby vody, která se získá jako součet průběhu hodinových potřeb
vody pro obyvatelstvo, zemědělství a průmysl.
Skutečný průběh hodinové potřeby vody a jeho kolísání jsou závislé na
charakteru obce a na způsobu života obyvatel.

4.3 Potřeba vody pro požární účely
Voda je účinným prostředkem ke zdolávání a potlačování požáru. Využití
vlastností vody v požární ochraně je úzce spjato s vývojem protipožární techniky
i s rozvojem veřejných vodovodů. Veřejné vodovody již od svého vzniku sloužily také
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jako zdroj vody k hašení požáru a většina veřejných vodovodů plní zároveň funkci
požárních vodovodů.
Pro všechny stavební objekty je třeba zabezpečit požární vodu vyjma objektů,
v nichž je nepřípustné hašení vodou tam, kde to příslušné předpisy nevyžadují (ČSN
73 0873) a dále pro objekty, jejichž hodnota je nižší než náklady na zajištění požární
vody.
Potřeba požární vody tvoří specifickou a zvláštní potřebu vody tím, že její
skutečný odběr nelze předem stanovit ani odhadnout, a to ani časově, ani místně. Přesto
je pro každé spotřebiště nezbytně nutné velikost požární potřeby stanovit. Důvodem je
nejen její využití v případě požárů, ale i projekční požadavky za účelem určení
potřebného profilu vodovodních řadů tehdy, kdy je veřejný vodovod současně využíván
jako vodovod požární.
Velikost požární zásoby vody závisí na druhu budov ve spotřebišti, na jejich
velikosti (např. počet podlaží), na stupni požární bezpečnosti jednotlivých požárních
úseků a budov (hořlavosti nosných a dělicích konstrukcí), na vzájemném seskupení
budov (jejich vzájemná vzdálenost) a na uvažovaném požárním zatížení (závisí na
vybavenosti budov). Způsob výpočtu požární potřeby vody se řídí ČSN 73 0873 Požární
vodovody. Pro bytovou výstavbu se množství požární vody dodávané vnějším požárním
vodovodem pro jednu bytovou sekci stanoví podle následujících údajů:
6,7 l.s-1
10,0 l.s-1
13,3 l.s-1
16,7 l.s-1

do 3 nadzemních podlaží
4 až 8 nadzemních podlaží
9 až 14 nadzemních podlaží
nad 14 nadzemních podlaží

Potřeba požární vody pro průmyslovou, občanskou a ostatní výstavbu (kromě
výstavby bytové uvedené výše) se stanoví pro požární úseky s půdorysnou plochou
větší než 10 m2 podle ČSN 73 0873, kde se posuzuje velikost obestavěného prostoru,
konstrukce objektu a stupně požární bezpečnosti.
Pro volné skládky hořlavých látek o ploše větší než 400 m2 se potřeba požární
vody stanoví v závislosti na intenzitě sálání.
Při intenzitě sálání:
nízké
střední
vysoké

6,7 l.s-1
13,3 l.s-1
20,0 l.s-1

Pro požární úseky bez požárního rizika podle ČSN 73 0802 a pro požární úseky
s půdorysnou plochou menší než 10 m2 se potřeba požární vody nestanoví.
Vnějším požárním vodovodem může být veřejný vodovod, případně samostatný
požární vodovod.
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Vnější požární vodovod slouží k přívodu požární vody k objektům nebo do
vnějších požárních hydrantů; největší vzdálenost vnějších požárních hydrantů od
objektů je 80 m.
U objektů, kde se požaduje požární voda v množství menším než 20 l.s-1, může
být vnější vodovod nahrazen jiným vyhovujícím vodním zdrojem (např. rybník, řeka,
požární nádrž).
Tento zdroj nesmí být od objektu vzdálen více než 200 m.
Vnější požární vodovod má svým uspořádáním a dimenzováním zajistit dodání
potřebného množství požární vody do kteréhokoliv požárního úseku.
Celkový přetlak v hydrantech vnějšího požárního vodovodu musí být nejméně
0,25 MPa. U objektů s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a v odlehlých místech,
kde je tohoto tlaku obtížné dosáhnout (např. u osamocených objektů), se dovoluje jeho
snížení na 0,1 MPa.
Při potřebě požární vody větší než 25 l.s-1 se rozvodná síť vnějšího požárního
vodovodu navrhuje jako okruhová. Při potřebě menší než 25 l.s-1 může být navržen
jediný vodovodní řad (větev) za předpokladu, že je k dispozici stálá zásoba požární
vody.
Vnější požární vodovod musí být dimenzován pro současné hašení vnitřními
i vnějšími hydranty, popř. jinými vodními hasicími zařízeními.
Vzájemná vzdálenost vnějších požárních hydrantů má být v areálu
průmyslových závodů nejvýše 80 m, u ostatní výstavby nejvýše 120 m. Vzdálenost
vnějších požárních hydrantů od objektu nemá být menší než odstupová vzdálenost
stanovená podle ČSN 73 0802, tj. vnější hydranty mají být umístěny za hranici požárně
nebezpečného prostoru, nejméně však 5 m.
Vnější požární hydranty se umísťují podél komunikací a jejich křižovatek;
výhodné je střídavé umístění po obou stranách komunikace.
Jmenovitá světlost potrubí, které napájí vnější požární hydranty, nesmí být
menší než jmenovitá světlost hydrantu.
Rozvodná vodárenská síť i zásobovací řady veřejného vodovodu se vždy
i v případech, kdy veřejný vodovod je zároveň požárním vodovodem, dimenzují na
maximální hodinovou potřebu vody. Z tohoto titulu je však nepřípustné zvětšování
dimenze potrubí nad rámec odpovídající navrhovanému průtoku Qh z důvodu stagnace
v koncových úsecích sítě za normálního provozu.
S ohledem na minimální potřebu požární vody 6,7 l.s-1 musí mít vodovodní
potrubí pro dopravu požární vody světlost nejméně 90 mm.
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5.

VÝSTAVBA VODOVODNÍCH SÍTÍ

5.1 Všeobecné požadavky na výstavbu
Výstavba vodovodních sítí se řídí zásadami investiční výstavby včetně příslušné
legislativy. Vlastní výstavbě předchází projekční činnost, kdy je nejčastěji zpracována
projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Podle rozsahu a složitosti
stavby se zpracovává realizační dokumentace. Po vydání stavebního povolení se stavba
provádí.
Vodovodní sítě mají být vybudovány tak, aby beze zbytku zabezpečovaly
trvalou dodávku pitné vody v normované kvalitě. Musí splňovat požadavky dané
normou 75 5401 a také zajišťovat předepsaný tlak ve vodovodní síti a další požadavky
na vystrojení a vybavení armatur měřením, protikorozní ochranou. Všechny materiály,
které přicházejí do styku s pitnou vodou, musí splňovat hygienické požadavky kladné
na tyto výrobky včetně příslušných atestů.
Rozvodná vodovodní síť včetně potrubí zásobních řadů se navrhuje na
maximální hodinovou potřebu. Přívodní řady ze zdrojů a úpraven se navrhují na
maximální denní potřebu.
Všechny požadavky na výstavbu by měly být uvedeny ve schválené projektové
dokumentaci a je nutno se jimi řídit.
5.2 Výkopy pro vodovodní potrubí
Pro provádění zemních prací platí ČSN 73 3050 a příslušné předpisy pro
bezpečnost.
Před zahájením výkopových prací je nutno vytýčit všechna podzemní vedení,
která mohou být v kolizi s výkopy pro vodovod.
Výkop je nutno provést a upravit tak, aby dno rýhy bylo v hloubce a ve sklonu
v souladu s projektem. V místech hrdlových spojů je nutné ve dně rýhy vytvořit
montážní jamky o velikosti potřebné pro provedení utěsnění trubních spojů.
Dno a stěny výkopu je nutné zajistit pažením v souladu s projektem tak, aby
zemina nebo hornina nemohly být narušeny povětrnostními vlivy a byla zabezpečena
především stabilita stěn i dna.
Dno výkopu musí být zhutněno na předepsanou míru.
Nevyhovuje-li dno výkopu požadavkům na uložení trub, prohloubí se výkop
o výšku závislou na druhu materiálu trub a na jejich vnější ochraně a vykopaná zemina
z prohloubení se nahradí ložem z vhodného vybraného materiálu (např. písku), který se
urovná do předepsaného sklonu a zhutní na předepsanou míru. Úpravu dna rýhy je
nutno provést podle projektu v souladu s pokyny výrobců trub. Vyrovnání dna výkopu
ve skalním podloží vhodným materiálem se nezapočítává do tloušťky lože.
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Pokud se ve výkopu vyskytuje voda, je nutné ji po dobu stavby odvádět. Podle
místních podmínek se voda z výkopu odvádí drenáží nebo se stahuje do jímky, ze které
se přečerpává do dešťové kanalizace nebo recipientu. Drenáž pod úrovní podzemní
vody musí být po provedení zásypu přerušena, aby provedením stavby nedošlo
především ve volné krajině k trvalému a nevratnému hydrologickému zásahu do
dotčené oblasti.

5.3 Kladení a montáž potrubí
Pro kladení a montáž potrubí je nutné dodržet postup stanovený pro daný trubní
materiál normami, technickými podmínkami výrobce a podmínkami stanovenými
v projektu podle požadavků zadavatele.
Vodovodní potrubí do DN 200 se pokládá v podélném sklonu nejméně 3 ‰ a od
profilu DN 250 do DN 500 ve sklonu nejméně 1 ‰. Potrubí DN 600 a větší má mít
sklon nejméně 0,5 ‰.
Před zahájením pokládky a montáže je nutné se prohlídkou přesvědčit, zda
nejsou trouby nebo tvarovky poškozené, zda jsou uvnitř čisté a zda odpovídají daným
technickým podmínkám.
Uložení na dno výkopu nebo do lože musí být provedeno tak, aby trouby byly
podepřeny po celé délce dříku. Bodové nebo lokální podepření trub není přípustné.
Hrdlové trouby se mají ukládat hrdlem proti sklonu rýhy od nejnižšího místa.
V případě použití bezvýkopových technologií (např. berstlining, relining, horizontální
řízené vrtání) je orientace hrdel závislá na směru zatahování potrubí – u tvárné litiny je
změna orientace hrdel běžná, takové potrubí se zatahuje vždy „po hrdlech“.
Při ukládání je nutné trouby zabezpečit proti vnitřnímu znečištění.
Výstavba šachet na potrubí se provádí souběžně s ukládáním trub.
Trouby a tvarovky s výjimkou trub spojovaných svařováním se obvykle utěsňují
jednotlivě ve výkopu.
Při spojování trub je nutné dodržet technologický postup a způsob těsnění podle
druhu spoje, technických podmínek výrobců a příslušných technických norem.
Pro těsnění hrdlových a přírubových spojů nebo spojů prováděných jinou
technologií je nutné použít pouze těsnicí nebo spojovací materiály, jejich životnost není
kratší než životnost příslušného potrubí. Z tohoto důvodu nesmí být jako těsnicí
materiál použita hliníková nebo olověná vlna.
Trouby z polyetylenu se spojují svařováním pomocí postupů a s použitím
přístrojů, doporučených výrobce. Při svařování je nutno dodržovat předepsaný
technologický postup.
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Případnou úpravu (např. zkracování) trub je nutno provádět tak, aby konce trub
byly před montáží ve tvaru předepsaném pro daný trubní materiál výrobcem nebo
příslušnou normou. Svařované polyetylenové potrubí musí mít konce upraveny do tvaru
předepsaného pro použitou metodu svařování a vnitřní hranu zaoblenou.
Ocelové potrubí se svařuje obvykle elektrickým obloukem. Přednostně se
používají tupé svarové spoje. Přídavný materiál pro svařování se volí podle ČSN
42 0284. Úprava konců trub a způsob lícování musí odpovídat zásadám podle ČSN
13 1075.
Kontrola jakosti svarových spojů prozařováním se obvykle provádí v rozsahu:


100 % svarů u shybek a podchodů pod vodními toky, železnicemi
a silničními komunikacemi,



5 % svarů u ostatního potrubí

Těsnění spojů nesmí zasahovat do vnitřku potrubí. Zmenšení profilu potrubí
vlivem svarů na ocelovém a polyetylenovém potrubí může být jen v rozsahu
odpovídajícím technologii svařování zabezpečující nejmenší přesah svaru do profilu
potrubí.
Při návaru odboček nesmí přivařovaná trouba přesahovat do profilu trouby, na
kterou se napojuje.
Spoje, u nichž jednotlivé součásti mohou podléhat korozivnímu působení
zeminy nebo vlhkosti, je nutno po odzkoušení potrubí řádně očistit a izolovat vhodnými
ochrannými prostředky, pokud nebyly ochráněny již při montáži.
Svarové spoje ocelových trub je nutné doizolovat z vnější i vnitřní strany.
U potrubí o světlosti menší než DN 600 je možno upustit od doizolování spojů z vnitřní
strany, pokud jsou pro to technické a ekonomické důvody. Doizolace se rovněž provádí
až po kontrole svarů.
Izolace svarových spojů, tvarovek, armatur a opravy izolace provedené na
staveništi musí mít izolační vlastnosti stejně jako celé potrubí.
Kvalita vnější izolace celého kovového potrubí se zvláštním zaměřením na
tvarovky a opravy izolace provedené na stavbě se kontroluje jiskrovou zkouškou podle
TPG 920 27.
Obsyp potrubí může být zahájen až po úspěšné tlakové zkoušce. Obsyp a zásyp
potrubí se provádí podle projektu.
Pro zjišťování polohy ve výkopu uloženého potrubí z nekovových materiálů
nebo kovových materiálů, jejichž spoje nezajišťují elektrickou vodivost, se obvykle
ukládá nad potrubí (popř. i pod potrubí) v jeho ose izolovaný kovový signalizační vodič,
jehož životnost má odpovídat životnosti v zemi uloženého potrubí. Vodič musí být
vodivě spojen s navazujícím kovovým potrubím a vyveden připojovacími vývody na
terén ve vzdálenostech, stanovených v projektu. Při použití bezvýkopové technologie
lze nahradit tento vodič např. geodetickým zaměřením.
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Před provedením horní části obsypu je nutno zajistit geodetické zaměření
položeného potrubí v Jednotné trigonometrické síti katastrální (JTSK) včetně polohy
armatur a tvarových kusů a všech křížení s podzemními vedeními.
Kde je to požadováno, umísťují se do výkopu v předepsané úrovni nad potrubí
označovací výstražné fólie.

5.4 Trubní materiály vodovodů
Pro vodovodní potrubí lze použít trouby a tvarovky z litiny šedé nebo tvárné,
dále z oceli a plastová potrubí. Lze se ještě setkat s troubami ze sklolaminátu
a azbestocementu.
Rozhodující pro návrh trubního materiálu jsou tato hlediska:









Pracovní přetlak a hydraulické rázy v potrubí
Způsob a druh vnějšího zatížení potrubí
Druh, únosnost a agresivita okolní zeminy
Výskyt bludných proudů
Kvalita dopravované vody
Požadovaná životnost potrubí
Způsob provádění
Finanční náklady na realizaci a následně na provoz

Materiál potrubí pro pitnou vodu musí být zdravotně nezávadný. Vnitřní ochrana
potrubí a ostatních zařízení na vodovodní síti nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost pitné
vody dopravované potrubím. Trouby, tvarovky, armatury a jiné příslušenství použité
pro vodovodní potrubí musí vyhovovat příslušným normám a musí mít hygienický
atest. U potrubí uloženého v zemi je možno používat přírubové spoje jen u tvarových
kusů a armatur. Šrouby použité pro tyto spoje musí být chráněny proti korozi.
Zkušenosti s životností trubních materiálů s výjimkou litinových a ocelových
trub jsou u nás shromážděny za poměrně krátké období.
Litinové trouby z šedé litiny jsou u nás nejdéle používaným materiálem
a i v současnosti tvoří největší podíl provozovaného potrubí. Výhodou tohoto potrubí
oproti ocelovým troubám je především vyšší odolnost proti korozi.
Nevýhodou je jejich křehkost a poměrně malá pevnost v tahu, což způsobuje
malou odolnost litinových trub proti nerovnoměrnému venkovnímu zatížení. Spojování
trub prošlo vývojem, a to od temovaného spoje (těsnicí provaz a zalití olovem, přes
temování olověnou vatou, hliníkovou vatou) ke spoji LKD – pružný spoj těsněný
pryžovým kroužkem a ucpávkovým spojem.
Litinové trouby z tvárné litiny se u nás začaly používat v 90. letech. Jejich
velkou předností je pružnost materiálu, značná odolnost proti korozi Vnitřní úprava
potrubí je provedena cementovou vystýlkou nebo úpravou z plastu. Vnější povrchová
úprava je také protikorozní. Spojování jednotlivých trub hrdlovým je řešeno pružnými
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spoji. Výhody oproti šedé litině jsou menší hmotnost trub a výrazně nižší náročnost při
provádění obsypů. Vzhledem k materiálu není podle výrobců nutné provádět obsypy
štěrkopískem, ale pouze vytěženou zeminou. Tento způsob provádění obsypů částečně
eliminuje vyšší ceny trub z tvárné litiny. Tvarovky jsou dodávány rovněž z tvárné litiny
s pružnými spoji v sortimentu, který umožňuje bezproblémovou montáž vodovodních
řadů.
Ocelové trouby jsou po litinových tlakových troubách nejstarším trubním
materiálem pro vodovodní potrubí. Byly donedávna druhým nejrozšířenějším
materiálem po litinových troubách ve vodovodní síti. Nejvíce rozšířené je používání
ocelových trub velkých světlostí. Velkého rozšíření dosáhly na Ostravsku zejména
u dálkových přivaděčů na poddolovaném území. Výhodou ocelových trub oproti
litinovým tlakovým je jejich větší pevnost proti namáhání vnitřním přetlakem
i ostatními silami působícími na potrubí. Při používání ocelových trub je nutno vždy
důsledně navrhovat a realizovat důkladnou ochranu ocelových trub proti korozi,
zejména při jejich ukládání do země, neboť jejich nevýhodnou je nízká korozní
odolnost.
Pokud jde o plasty, které se u nás používají zhruba od šedesátých let minulého
století, je jejich životnost značně zkreslena špatnou kvalitou ze začátku výroby a rovněž
tak nekvalitní montáží. Současné dodávky plastového potrubí jsou kvalitativně
nesrovnatelné, a tudíž lze počítat s delší životností,
Mezi nekovové materiály počítáme potrubí z PVC, polyetylenu a také
sklolaminátová potrubí a potrubí z osinkocementu.
Trubky z PVC jsou vyráběny z polyvinylchloridu. Pro kompletaci lze použít jak
plastových, tak litinových tvarovek. Jedná se však o tvarovky, které jsou určeny pro
montáž potrubí z PVC. Trubky a tvarovky jsou dodávány v provedení s nástrčným
hrdlem opatřeným těsnicím kroužkem z elastomeru. Tento systém zaručuje při správné
montáži dokonalou těsnost hrdla.
Potrubí je odolné vůči působení běžných dezinfekčních prostředků
v koncentracích a při době působení běžně používané pro dezinfekci rozvodů pitné
vody. Plastické hmoty nevedou elektrický proud, což zaručuje jejich absolutní odolnost
proti korozi vyvolané účinkem bludných proudů. Znamená to však značné komplikace
při určování polohy potrubí uloženého v zemi. Z tohoto důvodu je nutné pro vytyčování
potrubí z plastů přiložit k potrubí vodič, na který lze napojit hledací zařízení. Používání
trubek z PVC je ve srovnání s používáním trubek z litiny či oceli výhodnější z několika
hledisek. Podstatně nižší hmotnost usnadňuje páci i ve velmi omezeném prostoru,
výrazně snižuje potřebu použití těžké mechanizace, při pokládce, vlastní montáž je díky
nižší hmotnosti výrazně rychlejší a práce je i bezpečnější. Rovněž cenová dostupnost je
u PVC výrazně příznivější než např. u tvárné litiny. Náročnější je zajištění podkladního
lože pod potrubí a řádného obsypu.
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Potrubí z polyetylenu jsou vyráběna z lineárního (vysokohustotního) polyetylenu
(označení LPE, PEHD, HDPE). Pro polyetylen platí v zásadě vše, co bylo řečeno
v kapitole o trubkách PVC. U polyetylenu spojovaného svařováním natupo odpadá
nutnost brát zřetel na materiál těsnicích kroužků, systém poskytuje výhodu plně
homogenní sítě. Trubky jsou určeny k dopravě vody o trvalé teplotě max. 20 0C
a pro dovolený základní tlak PN při koeficientu bezpečnosti 1,25 pro každou trubku.
Materiál je však schopen snášet i vyšší teploty, bez tlaku až 80 0C.
Sklolaminát je materiál potrubí, jehož největší výhodou i proti troubám z plastů
je větší hladkost stěn, a tím i lepší hydraulické vlastnosti. Dále je to větší pevnost proti
vnitřním přetlakům a vnějšímu zatížení, nevýhodnou je úzký sortiment tvarovek, což
omezuje napojování tvarovek a armatur. Tento druh potrubí nachází uplatnění v úsecích
bez potřeby armatur a tvarovek.
Osinkocement je materiál potrubí, který je v současné době postupně vyřazován
z provozu. Důvodem jsou hygienické předpisy, které omezují práce s osinkocementem.
Tudíž je obtížné je opravovat a nejsou ani vhodná zařízení pro spojování.
Přehled životnosti podle jednotlivých druhů materiálu





5.5

šedá litina 100 let
tvárná litina 80 let – údaj výrobce, teoreticky lze uvažovat 120 let
ocel 40 let
plastové potrubí PVC 60 let
plastové potrubí Polyetylen 100 let

Ochrana potrubí proti korozi

Koroze je chemický, elektrotechnický nebo mikrobiologický proces rozrušování
materiálu vlivem okolního prostředí. Ve vodárenství má největší význam korozivní
působení na trubní materiály uložené v zemi.
Koroze, zejména u potrubních systémů, je z vodárenského hlediska významná
u kovů (litiny, oceli, zinku, mědi, ale dosud i olova a hliníku). U potrubí ze slitin železa
musíme rozlišovat korozi vnějšího povrchu potrubí a korozi uvnitř potrubí. Vnější
korozní narušení kovových zařízení v zemi v zásadě může nastat ze dvou základních
důvodů – agresivními zeminami, tj. přímým účinkem zemin na kov za vzniku korozních
článků – půdní korozí anebo bludnými elektrickými proudy.
Půdní korozí se rozumí rozrušování materiálu vlivem elektrolytického účinku
vyvolaného chemickou reakcí okolí zeminy. Rozeznáváme půdní korozi působenou
jednak galvanickým mikročlánkem, jednak galvanickým makročlánkem. Reakční
kinetika závisí hlavně na elektrolytu (půdním prostředí), pH a vlhkosti v půdě.
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Bludnými proudy rozumíme stejnosměrné elektrické proudy, které unikají
z uzemněných, popřípadě nedokonale od země izolovaných elektrických
stejnosměrných obvodů. Tyto bludné proudy vstupují na kovová zařízení uložená
v zemi. V místech, kde tyto bludné proudy z kovového zařízení vystupují, elektrolyticky
rozpouštějí kov. Nejčastěji se vyskytují poblíž elektrifikované kolejové dopravy.
Ochrana proti korozi se dělí na pasivní a aktivní. Pasivní protikorozní ochranou
míníme vhodnou volbu trasy vodovodního potrubí a takové stavební úpravy
a opatření, kterými se co nejvíce zvýší přechodový odpor na rozhraní mezi povrchem
kovového potrubí a půdou.
Mezi neúčinnější způsoby ochrany kovového potrubí uloženého v zemi patří tyto
speciální stavební úpravy:
a) Obsyp potrubí inertním obsypovým materiálem; nejvhodnější je popílek
z elektrofiltrů elektráren nebo velkých kotelen a dále vápenec; částečnou
ochranu může poskytnout i obsyp pískem, čímž se sníží korozní působení
okolní půdy na potrubí.
b) Uložení potrubí do chráničky, a to hlavně v úsecích s vysokou hladinou
podzemní vody a při podchodech komunikací.
c) Uložení potrubí v kanále, které je možné pouze v úsecích, kde lze dosáhnout
gravitační odvodnění kanálu.
d) Uložení potrubí nad terénem s tepelnou izolací, vhodné v místech s vysokou
agresivitou půdy nebo se silnými bludnými proudy.
Všechny uvedené stavební úpravy sloužící jako ochrana proti vnější korozi
ocelových potrubí ukládaných do země vyžadují poměrně značné stavební náklady.
Mezi stavební ochranu potrubí proti korozi je možno také zařadit používání
izolačních spojů (přírub) potrubí. Účelem jejich používání je přerušení elektrické
vodivosti kovového potrubí v těchto izolačních spojích, a tím také přerušení toku
jednosměrného proudu procházejícího potrubím a jeho omezení pouze na malé úseky.
Tak je znemožněno postupné narůstání hodnoty proudu, k němuž by docházelo
v dlouhých úsecích potrubí, a sníží se tak korozní působení bludných proudů na potrubí
opatřené izolačními spoji.
Při korozním ohrožení ocelového potrubí uloženého v zemi působením bludných
proudů (elektrochemické koroze) nepostačí k ochraně tohoto potrubí pouze pasivní
ochrana potrubí, i když ta musí být vždy provedena, ale potrubí se musí chránit navíc
ještě některým ze způsobů aktivní ochrany proti korozi, mezi které patří:
a)
b)
c)
d)

Katodická ochrana galvanickými elektrodami
Katodická ochrana vnějším zdrojem proudu
Ochrana elektrickou drenáží
Kombinace uvedených způsobů aktivní ochrany.
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Princip katodické ochrany potrubí galvanickými anodami spočívá ve vytvoření
umělých galvanických článků v zemině kolem potrubí, přičemž funkci katody přebírá
chráněné potrubí a funkci tzv. obětované anody vytváří uzemnění ze slitin hořčíku,
zinku a hliníku, které mají nižší elektrický potenciál než ocel, ze které je vyrobeno
potrubí. Tím se vytvoří v okolí chráněného potrubí ochranný elektrický proud, který
prochází obvodem anoda-půda-potrubí a spojovacím kabelem zpět na anodu. Přitom
dochází k úbytku materiálu anody, odtud název obětovaná anoda. Tento způsob ochrany
proti korozi je vhodný pro kratší úseky ocelového potrubí, chráničky, popř. ocelové
zásobníky v zemi, a jeho použití je podmíněno relativně malým měrným odporem půdy
v místě obětované anody.
Princip katodické ochrany vnějším zdrojem proudu spočívá v záporné polarizaci
chráněného potrubí vnějším zdrojem stejnosměrného proudu, a to na zápornější
hodnotu, než je minimální ochranný potenciál potrubí-půda, tj. – 0,86 V. Záporný pól
zdroje proudu je připojen na chráněné potrubí, kladný pól na anodové uzemnění, které
je umístěno ve vhodně vypočtené vzdálenosti od chráněného potrubí (asi 150 až 500 m).
Vytvořený elektrický ochranný proud prochází obvodem: kladný pól zdroje – anodové
uzemnění – půda - chráněné potrubí – záporný pól zdroje. Katodická ochrana vnějším
zdrojem proudu je nejčastěji používaným způsobem ochrany ocelových potrubí
uložených v zemi. Katodická ochrana ocelových potrubí je nejvýhodnějším způsobem
jak z hlediska zvýšení životnosti tohoto potrubí, tak i z hlediska celkových nákladů na
provedení a provoz katodické ochrany.
Uvedené principy ochrany kovových potrubí se používají nejen u vodovodních
potrubí, ale i u plynovodů, parovodu, produktovodů. Je možné je aplikovat na kovové
konstrukce.
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6. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
6.1 Hlavní zásady pro vodovodní přípojky
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od
odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru
připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení z vodovodního řadu s uzávěrem je
součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
Zřízení odbočení s uzávěrem na vodovodním potrubí při zřizování vodovodní
přípojky se nepovažuje za stavbu a vodoprávní úřad nevydává povolení. Náklady na
odbočení s uzávěrem hradí vlastník vodovodu. Vlastní přípojka včetně výkopu
umožňující zřízení odbočení s uzávěrem na vodovodním potrubí, je stavbou vodovodní
přípojky. Náklady spojené s pořízením přípojky hradí odběratel.
Pro jednu nemovitost musí být navržena jen jedna vodovodní přípojka.
-

Vodovodní přípojka nesmí být uložena v prostředí znečištěném zdraví škodlivými
látkami.

-

Vodovodní přípojka se navrhuje až po hlavní domovní uzávěr z jednoho druhu
a jednoho kusu materiálu a jedné jmenovité světlosti. Jako materiál potrubí se
nejčastěji používá lineární polyetylen.

-

Trasa vodovodní přípojky má být co nejkratší bez zbytečných lomů.

-

Vodovodní přípojka v místě napojení (obvykle navrtávacím pasem) u profilů do
50 mm má být opatřena uzávěrem (ventil nebo kohout), u profilů větších je
napojení provedeno odbočkou se šoupětem, se zemní soupravou a poklopem.

-

Místo napojení musí být označeno štítkem na oplocení nebo objektu odběratele,
případně sloupkem.

-

Vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla vedena pokud možno kolmo
k objektu.

-

Potrubí vodovodní přípojky se navrhuje ve spádu minimálně 3 ‰ tak, aby bylo
potrubí vždy odvzdušněné. Je-li to možné, má potrubí stoupat směrem
k vnitřnímu vodovodu.

-

Vodovodní přípojka má být vždy umístěna nad potrubím dopravujícím zdraví
škodlivé látky. V opačném případě musí být navržena opatření zabraňující
možnému znečištění.

-

Na konci vodovodní přípojky se umísťuje další uzávěr bez odvodnění. Tento
uzávěr je součástí vodoměrné sestavy, kde za ním následuje vodoměr a další
uzávěr s odvodňovacím ventilem.

-

Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu (s jiným
zdrojem vody). V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným
zdrojem vnitřního vodovodu, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen
volným výtokem dle ČSN EN 1717.
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-

Uzávěr vodovodní přípojky by měl být umístěn na veřejně přístupném místě.

-

Poslední přípojka na koncové větvi řádu nesmí být blíže koncovému hydrantu
než 1,5 m

Vlastní napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad se provádí nejčastěji
navrtávacími pásy, které umožňují provádět navrtávky na potrubí litinové i plastové.
Navrtávky se provádějí z boku vodovodního potrubí. K provádění navrtávky se
používají navrtávací soupravy. Napojování přípojek se nejčastěji provádí pod tlakem
vody ve vodovodním potrubí.
Při stavbě vodovodní přípojky se na potrubí přípojky připevňuje vytyčovací
vodič. Do zásypu potrubí se na obsyp potrubí 30 cm nad vrch potrubí ukládá výstražná
folie.
Přípojky bez ohledu na jejich délku, nejsou vodními díly a jsou samostatnými
stavbami (§ 2 odst. 1 zákona o VaK). Zřizování VP se řídí stavebním zákonem
a povolují je příslušné obecné stavební úřady.
Dle tohoto zákona prochází povolování staveb:
a)
b)

územním řízením
stavebním řízením.

Je-li návrh vodovodní přípojky součástí řešení nového objektu (stavby s více
objekty), bývá její návrh součástí příslušného řízení povolování nové stavby.
Pokud se jedná o samostatně prováděnou stavbu, stavební zákon (dále jen SZ)
zařazuje vodovodní přípojky do jednoduchých staveb, pro které dle § 103 SZ, odst. 1.
B. 8 platí, že „přípojky do délky 50 m, nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení
stavebnímu úřadu“.
Pro přípojky delší než 50 m (dle § 104 odst. 2. H. SZ) platí povinnost ohlášení
stavebnímu úřadu, s doložením prokazatelné informace vlastníků sousedních pozemků
a staveb, kteří mají právo uplatnit případné námitky do 15 dnů.
Pro povolení každé přípojky je proto zapotřebí nejméně územní souhlas
(§ 96 odst. 1) případně regulační plán, který nahrazuje ve vymezené ploše územní
rozhodnutí (§ 62 odst. 2). Územní souhlas postačuje u staveb, které nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2 SZ a u staveb ohlašovaných. Územní
souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotřeného orgánu podmínky, nebo
je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, případně pokud záměr
podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Nelze jej vydat ani při
přechodu pozemků ve vlastnictví třetích osob, které nedají souhlas s umístěním stavby.
V takových případech bude třeba požádat o územní rozhodnutí dle § 92 SZ, pro
jehož vydání platí podmínky ve smyslu § 3 prováděcí vyhlášky 503/2006 Sb. Po vydání
ÚR bude nutno stavbu ohlásit stavebnímu úřadu (§ 105) a po dokončení stavby oznámit
stavebnímu úřadu záměr užívání stavby. S užíváním (§ 120) lze začít, pokud je stavební
úřad do 30 dnů nezakáže.
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6.2 Postup výpočtu vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu
Hydraulický výpočet vnitřního vodovodu předpokládá znalost tlakových poměrů
ve vodovodní síti. Cílem je návrh světlosti potrubí všech částí vodovodu tak, aby do
každého odběrného místa v objektu byla zajištěna dodávka požadovaného množství
vody Q1 (l/s) o požadovaném přetlaku PminFI /MPa). Návrh musí také respektovat
požadované hladiny hluku při proudění vody v potrubí a tlakové ztráty. Výsledkem je
pak hydraulické posouzení systému vnitřního vodovodu a splnění požadovaného tlaku
a průtoku ve všech částech vnitřního vodovodu včetně přípojky.
Dimenze samotné vodovodní přípojky pak vychází z celkového výpočtového
průtoku vnitřního vodovodu na základě vybavení objektu zařizovacími předměty
a znalosti charakteru odběru vody. V případě, že nejsou předem známy přesné okrajové
podmínky výpočtu, jako je přetlak ve vodovodní síti, geometrie vnitřního rozvodu
apod., lze vycházet u vnitřního vodovodu z předpokládané vybavenosti budoucího
objektu zařizovacími předměty a doporučené rychlosti proudění v potrubí.
Průtočná rychlost – v (m/s)

Min. – nejnižší
doporučená

Max. tam, kde
nesmí být
překročena
požadovaná
hladina hluku

Max. tam, kde
nejsou požadavky
na hlučnost
(sklepy, atd.)

Ocelové pozinkované
potrubí

0,5

1,2

1,71)

Potrubí z nerezavějící oceli

0,5

1,5

2,0

Měděné potrubí

0,5

1,5

2,0

Potrubí s vnitřním
plastovým povrchem

0,5

2,0

3,0

Druh potrubí

Přívodní
potrubí

1)

Nejvyšší průtočnou rychlost 1,7 m/s je přípustné překročit pouze při výpočtovém průtoku požární vody
v potrubí
Zásobujícím stávající požární hydranty 52(C)

Tabulka č. 3 Doporučené rychlosti proudění vody v potrubí – vnitřní vodovod (dle ČSN 75
5455)

Pro přípojky se v praxi běžně uvažuje rychlost proudění vody v potrubí v rozpětí 0,62,0 m/s, v případě velkých průtoků i více. Větší rychlosti je pak nutné posoudit
z hlediska tlakových ztrát a možnosti šíření hluku v potrubí.
Výpočtový průtok, který je vstupní veličinou k dimenzi přípojky, je dán vybavením
objektu zařizovacími předměty a popřípadě požadavky na zásobování požární vodou.
V tomto případě pak rozhoduje větší hodnota z vypočtených průtoků. Stanovení
výpočtového průtoku závisí na rozložení odběru vody během dne a jeho výpočet je
stanoven pro tyto skupiny objektů
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a) Rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, prodejny a jednotlivé
koupelny pro jeden hotelový pokoj
𝑚

𝑄𝐷 = √∑ 𝑄𝐴𝑖 2 . 𝑛𝑖

[l/s]

𝑖=1

/4/

b) Ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem (např. hotely, zdravotnická
zařízení a jesle)
𝑚

𝑄𝐷 = ∑ 𝑓1 . 𝑄𝐴𝑖 . √𝑛𝑖

[l/s]

𝑖=1

/5/

c) Budovy s hromadným s nárazovým odběrem (např. veřejné lázně, hygienická
zařízení průmyslových závodů)
𝑚

𝑄𝐷 = ∑ 𝜑𝑖 . 𝑄𝐴𝑖 . 𝑛𝑖

[l/s]

/6/

𝑖=1

kde
QD –
QA –
fn–
ϕ–
m–

výpočtový průtok jednotlivých druhů výtokových armatur (l.s-1)
jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur (l.s-1)
součinitel výtoku
počet výtokových armatur téhož druhu
součinitel současnosti odběru vody pro jednotlivé druhy ZP
počet druhů výtokových armatur

Dimenze vodovodní přípojky je dána rovnicí kontinuity, kde na základě volby
rychlosti vypočteme průměr potrubí a volíme nejbližší vyšší DN potrubí dle výrobní
materiálové řady.
𝑄𝑑 = 𝑆 . 𝑤 [l/s]

4𝑄

⟹d = √𝜋 .𝑤𝐷

44

[m]

/7/

7.

MĚŘENÍ VE VODÁRENSTVÍ

7.1 Měření průtoku a odběrů vody
Ve vodárenství je nezbytné řádné měření průtoků a proteklých množství vody.
Důvodem je kontrola a základní přehled o výrobě a dopravě vody v celé distribuci
a dále získání podkladů pro účtování (fakturaci) vody, tedy základní a hlavní příjem
provozovatele vodovodu. Správně vedený provoz vodovodu proto měření vody
považuje za činnost, která patří mezi práce základní a samozřejmé.
V podstatě jde o měření okamžitých průtoků a o měření celkových proteklých
množství vody v určeném měřicím místě potrubí. Mnohdy se průběžně měří obě
veličiny současně. Pro úplnost je nutné uvést, že ve vodárenství někdy potřebujeme
měřit průtoky i mimo oblast trubní sítě, a to v oblasti zdrojů nebo v úpravnách vody, jeli místo měření mimo potrubí, vyžaduje zcela jinou techniku.
Pro měření průtoku v potrubí se mohou použít tři základní metody:
-

metody, při nichž je čidlo v činnosti pomocí kinetické energie proudící vody,
metody, při nichž je nutno čidlu dodat energii,
metody, při nichž je nutno dodat do kapaliny další látky.

U metod první skupiny vyvolá kinetická energie pohyb čidla, popř. na něm
způsobí tlakové změny. Patří sem průtokové, turbínové a plovákové průtokoměry,
měřicí kolena, průřezové průtokoměry, rychlostní trubice a jiné.
K metodám druhé skupiny řadíme metody indukční, ultrazvukové a metodu
Gibsonovu.
Do třetí skupiny fyzikálněchemických metod patří: metoda solná rychlostní,
solná integrační, zřeďovací s použitím solí. Tyto metody se používají hlavně při měření
odpadních vod.
Přesné a spolehlivé měření objemu spotřebované vody je klíčovým místem
dodávky vody a základem dobrého vztahu dodavatel-odběratel vody. Přesné měření
dodávky vody na přípojkách mívá i zásadní vliv na řádné vyhodnocení ztrát
a ekonomiku provozu. Je proto zapotřebí věnovat měření průtoků maximální pozornost.
Problematika měření vody u odběratelů je podrobně řešena zákonem
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (274/2001 Sb.). Dle tohoto
zákonného předpisu množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je
stanoveným měřidlem podle zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona
č. 119/2000 Sb. Jiný způsob určení množství dodané vody může stanovit
v odůvodněných případech pouze vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel
vodovodu.
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V § 17 Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené
vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje
požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání
provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo
pozemku.
Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit
vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady
v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný
a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné
manipulaci.
Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu, případně provozovatel vodovodu.
Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel.
Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví vyhl.
Č. 428/2001 Sb. Roční směrná čísla jsou uvedena v příloze č. 1 těchto skript.
Pro správné a přesné měření je nezbytné stanovit správnou velikost měřidla –
vodoměru. Zvlášť důležité je to u měřidel sloužících k fakturaci odebraného množství
vody. Vychází se přitom z ČSN EN 14154.
Q1 (Qmin) minimální průtok – průtok v rámci největší dovolené chyby
přechodový průtok
trvalý průtok – odpovídá hodnotě trvalého zatížení měřidla, například
Vodoměr Qn 6 = 6 m3/hod.
Q4 (Qmax) přetěžovací průtok – krátkodobé hydraulické zatížení bez poškození
vodoměru
Povolené odchylky měření jsou v rozmezí Q1 až Qmax ± 2% a v rozmezí Qmax až
Q1 ± 5%.
Q2 (Q1)
Q3 (Qn)

Ukazatel
Znač.
Jedn.
Velikost
Jmenovitý průměr
DN
mm
15*
20
25*
32
3
Trvalý průtok
Qn
m /hod.
1,5
2,5
3,5
6
Přechodový průtok
Qmax
m3/hod.
3
5
7
12
Maximální průtok
Qt
l/h
0,12
0,2
0,28
0,48
Minimální průtok
Qmin
l/h
0,03
0,05
0,7
0,12
Rozběh
l/h
<5
<5
<10
<10
Stavební délka
l
mm
165
190
260
260
Připojovací závit
G´´
palce
G¾
G1
G 1¼
G 1½
*Vodoměry Qn 1,5 a 3,5 se u některých provozovatelů nepoužívají

40
10
20
0,8
0,2
<20
300
G2

50
15
30
3,0
0,45
<20
300
příruba

Tab. č. 4 Informativní průtokové a rozměrové charakteristiky vodoměrů (podle Čiháková, 2011)

Pro přesné posouzení optimální funkce jsou u jednotlivých vodoměrů uváděny
i křivky odchylek při měření a diagramy tlakových ztrát v závislosti na průtoku vody
vodoměrem.
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7.2

Vodoměry

Největší počet měřicích bodů ve vodárenství se zajišťuje vodoměry. Všeobecně
jde o přístroje, které měří na základě kinetické energie proudící vody. Podle
hydraulických a hydrotechnických podmínek v místě měření se volí velikost a typ
měřidla.
V podstatě lze u nás používané vodoměry běžně rozdělit podle velikosti a typu
na dvě základní skupiny:
-

malé vodoměry (přípojkové, domovní),
velké vodoměry (průmyslové).

Nejpoužívanějšími měřidly jsou rychlostní lopatkové vodoměry různých DN,
neboť se jimi měří téměř všechny odběry na běžných přípojkách do obytných objektů
a k jiným odběratelům. Principem registrace u tohoto druhu vodoměru je přímá
závislost otáčení lopatkového kola na rychlosti proudění v potrubí. Osa otáčení
lopatkového kalu je kolmá ke směru proudící vody. Pohyb se přenáší na registrační část
vodoměru (počitadlo) s číselníkem. Lopatkové vodoměry se vyrábějí ve dvou
modifikacích, a to buď jednovtokové nebo vícevtokové.
Vícevtokové lopatkové vodoměry jsou vhodné pro měření vody, neboť měří
přesněji menší průtoky než odpovídající vodoměry jednovtokové, jsou tedy citlivější.
Tyto vodoměry se dělí ještě podle konstrukce na mokroběžné a suchoběžné.
U mokroběžných vodoměrů na rozdíl od suchoběžných není registrační soukolí
odděleno od prostředí v potrubí (tlaková voda). Snadno se mokroběžné vodoměry
v praxi poznají podle toho, že sklo nad číselníkem je tlustostěnné.

Obr. č. 11 Malý vodoměr (foto archiv autora)
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Mezi malé vodoměry patří také objemové (korečkové). Tyto jsou založeny na
měření objemů proteklé vody a pracují velmi přesně i v oblasti minimálních průtoků.
Pohyb korečku se přenáší na registrační část vodoměru.
Také speciální výkyvné vodoměry patří mezi malé vodoměry. Pohyb protékající
vody uvádí do pohybu výkyvu kyvadlo. Kyvadlový pohyb se přenáší na registrační
zařízení.
V distribuci vody pro velkoodběry a v úpravnách a vodojemech se měří vesměs
velká proteklá množství šroubovými vodoměry systému Woltman. Oproti lopatkovým
vodoměrům, u nichž osa otáčení lopatkového kola je kolmá ke směru proudění vody, je
ve šroubovém vodoměru osa otáčení šroubového tělesa rovnoběžná se směrem proudění
a tvar křídel je šroubového charakteru. Měří se však opět množství proteklé vody, a to
na základě přímé úměrnosti mezi rychlostí otáčení šroubového (křídlového) tělesa
a rychlosti vody protékající v daném průřezu. Šroubový vodoměr byl odvozen
z principu měření průtoků v korytech pomocí hydrometrického Woltmanova křídla.
Tyto vodoměry se vyrábějí podle směru průtokové vody buď horizontální, nebo
vertikální.

Obr. č. 12 Woltmanův vodoměr (podle Tesařík, 1985)

Měřidlem rozkolísaných průtoků je sdružený vodoměr se samočinným
klapkovým ventilem, jehož používání se vžilo proto, že se nadále nezřizují obtoky
měřidel pro požární účely, neboť ČSN 73 6622 Požární vodovody předepisuje osazení
sdružených měřidel. Měřidlo se skládá ze dvou vodoměrů, a to z velkého a malého,
jejichž střídání je automaticky řízeno klapkovým ventilem. Klapkový ventil při
správném uložení vodoměru ve vodorovné poloze automaticky podle potřeby, přesněji
podle průtoku, zajišťuje tok vody přes vhodný vodoměr.
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Nejnovějším typem malých vodoměrů jsou tzv. kapslové vodoměry. Skládají se
z kovového tělesa s přítokovým a odtokovým potrubím a z plastového lopatkového
kola, které je spojeno s počítacím strojkem. Při výměně vodoměru po uplynutí
cejchovní lhůty se vyměňuje jenom lopatkové kolo se strojkem, které se vyrábí pro
jedno použití.
Vodoměry lze dělit také podle dalších kritérií. Z hlediska funkce lze provést
dělení na vodoměry bytové, domovní, provozní a sekční.
Bytové vodoměry slouží pro měření spotřeby vody pro jednotlivé byty.
Z hlediska provozovatele vodovodního systému nejsou rozhodující pro fakturaci
vodného. Domovní vodoměry se osazují na vodovodní přípojky a slouží pro fakturaci
vodného.
Provozní vodoměry se osazují na čerpacích stanicích, úpravnách vod
a vodojemech. Slouží pro sledování výroby a dodávky vody do vodovodní sítě. Tyto
vodoměry mohou sloužit rovněž jako vodoměry fakturační, pokud se bude jednat
o vodu předávanou do systému jiného vlastníka či provozovatele zařízení.
Sekční vodoměry se osazují na vodovodní síti pro jednotlivé ucelené lokality
a slouží pro sledování spotřeby vody dané lokality a následně pro hodnocení ztrát vody.
Nejnovější trend u domovních fakturačních vodoměrů jsou ultrazvukové
vodoměry, pro které byl vydán nový US standart AWWA C 713. Jsou bez
mechanických částí a umožňují registrovat nejen odebrané množství, ale i průběh
odběru a automatické odečty. U nás nejsou dosud rozšířeny.
7.3

Navrhování a provoz vodoměrů

Kritéria pro výběr vodoměrů vycházejí z typu metrologické řady a velikosti
vodoměru a jsou určeny s ohledem na pracovní podmínky instalace, přičemž je třeba
brát v úvahu další kritéria jako:
- Zdroj tlaku, který je k dispozici,
- fyzikální a chemické vlastnosti vody,
- dovolenou tlakovou ztrátu při průtoku vodoměrem,
- předpokládané průtoky; průtoky vodoměru qmin, qp, qs musí být v souladu
s předpokládanými podmínkami dané instalace, kde qmin je nejnižší průtok
v m3/hod., qs je průtok, při němž je požadována činnost vodoměru
odpovídajícím způsobem po krátký časový úsek užívání bez poškození; jeho
hodnota je dvojnásobkem hodnoty qp, qp je trvalý průtok, při němž je
požadována činnost vodoměru za normálních podmínek
- vhodný výběr typu vodoměru pro dále popsané podmínky instalace.
Pro správnou funkci vodoměru a přesnost měření je důležitá instalace vodoměru
a splnění předepsaných podmínek instalace.
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Instalace na vstupní straně:
- Kohout nebo ventil před vodoměrem. Pro měřidla s přírubou ventil s plnou
světlostí.
- Pro větší přesnost měření je vždy výhodné přímé potrubí před a za vodoměrem
o délce rovnající se nejméně šestinásobku jmenovité světlosti připojovaných
hrdel nebo přírub vodoměru. Obvykle před vodoměrem desetinásobek světlosti.
- Je-li požadován filtr, musí být zabudován mezi uzavírací ventil a měřidlo,
v případě vodoměru typu Woltman – před vstupní přímé potrubí.
- Je-li požadován prostředek plombování vodoměru na vstupní straně k detekci
každého neoprávněného přemístění vodoměru.
Instalace na výstupní straně:
- Je-li požadováno zařízení o nastavitelné délce, které by umožňovalo snadnou
instalaci a odmontování vodoměru. Toto zařízení je doporučeno pro měřidla
v průtokem qp > 15 m3/hod.
- Pro vodoměry s průtokem qp > 25 m3/hod. uzavírací kohout nebo ventil. Pro
vodoměry s přírubou ventil s plnou světlostí.
Podmínky instalace vodoměru:
- Vodoměr musí být snadno přístupný pro čtení, montáž, údržbu a demontáž.
- Řádné osvětlení místa instalace.
- Musí být zamezeno znečištění, zvláště je-li měřidlo instalováno v jímce nebo
v šachtě. Pokud je to nutné, musí být jímka nebo šachta opatřena odvodňovací
jímkou nebo kanálem pro odstranění vody.
- Měřidlo musí být chráněno před nebezpečím poškození nárazem.
- Měřidlo nesmí být vystaveno přílišnému namáhání potrubím nebo armaturami.
- Přívodní a odtokové potrubí musí být odpovídajícím způsobem ukotveno.
- Měřidlo musí být chráněno před nebezpečím poškození vysokou teplotou (při
poklesu tlaku vody ve vodovodní síti se může do vodoměru z instalace dostat
teplá voda) nejlépe zpětnou klapkou.
- Měřidlo musí být chráněno před zaplavením a dešťovou vodou.
- Měřidlo musí být zabezpečeno proti poškození mrazem.
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Zákon č. 505/90 Sb. o metrologii v § 3 všeobecně rozděluje měřidla do čtyř
skupin. Z nich pro praktické účely vodárenství jsou nejvýznamnější tyto skupiny:
a) pracovní měřidla stanovená („stanovená měřidla“),
b) pracovní měřidla nestanovená.
Příslušná vyhláška mj. určuje, že mezi stanovená měřidla náleží i měřidla
proteklého množství (vyhl. 345/2002 Sb.). V této vyhlášce je také uvedena maximální
doba platnosti ověření (cejchování) měřidel, která konkrétně pro měřidla proteklého
množství vody na studenou vodu je 6 let a na teplou vodu 4 roky a pro objemové
vodoměry je 6 let (Poznámka: Na vodoměry, vyrobené před rokem 1992 se však
vztahuje ještě původní vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb.
v platném znění, podle níž musí být vodoměry na studenou vodu doposud ověřovány
nejdéle za 4 roky). Podle těchto předpisů můžeme vodoměry a průtokoměry ve
vodárenství rozdělit takto:
-

vodoměry stanovené (fakturační),
vodoměry nestanovené (provozní).

Do skupiny vodoměrů stanovených náleží vodoměry, podle nichž jsou účtovány
jakékoliv platby, závislé na proteklém množství vody příslušným měřidlem. Není to jen
množství vody dodávané přípojkami odběratelů vody z vodovodu pro veřejnou potřebu,
ale jedná se i o měřidla množství vody předávané (prodávané) do vodovodních systémů
jiných vlastníků (nebo provozovatelů), resp. obráceně přebírané (nakupované). Patří
sem i měřidla odebíraného množství vody podzemní a povrchové, které podléhá
zpoplatnění.
Mezi nestanovená provozní měřidla průtoku lze zahrnout ostatní měřidla, která
slouží jen pro interní potřeby provozovatele (vlastníka) vodovodu např. sledování
a kontrolu provozu, řízení provozu a distribuce vody ve vodárenském systému, měření
na síti a v provozních objektech.
Ověřování a kalibraci (cejchování) stanovených měřidel může provádět jen
autorizované metrologické středisko, které o ověření měřidla vydá ověřovací list, nebo
měřidlo opatří úřední značkou. U měřidel průtoků jsou to obvykle autorizované opravy
a zkušebny vodoměrů a průtokoměrů. Ověřené měřidlo musí vždy označit plombou
s cejchem s vyznačením roku cejchování měřidla a přidělenou úřední značkou.
U vodoměrů stanovených (zjednodušeně – fakturačních) musí probíhat jejich
výměna za účelem ověření, opravy a kalibrace pravidelně. Mimořádná, resp.
nepravidelná výměna se provádí v případech, kdy je zjištěno, že vodoměr je vadný,
tekoucí, poškozený, nefunkční. V případě, že odběratel vody má pochybnosti
o správnosti měření, nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho
přezkoušení. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů
od jejího doručení zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny. Náklady na
přezkoušení hradí provozovatel v případě, že vodoměr je vadný a nesplňuje předepsané
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požadavky na správnost měření, pokud vodoměr tyto požadavky splňuje, hradí náklady
na přezkoušení odběratel. Byla-li nefunkčnost (například zamrznutí) způsobena
nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele,
vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou odběratel.

7.4

Další typy měřidel

Z dalších typů měřidel se ve vodárenství používají průřezové vodoměry, dále
pak ultrazvukové průtokoměry a indukční průtokoměry.
Mezi průřezové vodoměry patří Venturiho trubice a clonové vodoměry.
Venturiho průtokoměr je kónicky zúžená trouba, ve které se zjišťuje průtoková
rychlost měřením tlakových rozdílů v nejširším a nejužším místě (diferenciální
manometr). Rychlost vody vyjádříme z Bernoulliho rovnice:
h1 = α

v 22
v12
= h2 + α
2g
2g

Dosadíme-li za h1 – h2 = z a za v2 =

/8/

S1
v1
S2

dostaneme

S12
0 , 5
v1 = (2gz)0,5 ( S 2  1 )
(m.s-1)
2

/9/

kde S1, S2 jsou průřezové plochy potrubí v nejširším a nejužším místě (m2), Průtok se
vypočítá ze vztahu:
Q = S1v1 (m3 s-1)

Obr. č. 13 Venturiho vodoměr (podle Tesařík, 1985)
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/10/

Venturiho vodoměry bývají vybaveny ukazatelem okamžitého průtoku
a sčítacím zařízením pro záznam součtového množství vody. Hodí se pro měření
velkých průtoků. Výhodou je, že způsobují poměrně malé ztráty tlakové výšky. Pro
přesnost údajů je nutná pravidelná údržba a kontrola cejchování. Clonové vodoměry se
skládají z trouby, do níž je instalován škrticí orgán – clona, dýza. Měření průtoku je
založeno na nepřímém zjišťování průtokové rychlosti vody z rozdílů tlaku před škrticím
orgánem a za ním. Tyto vodoměry se doporučují jen pro menší průměry, jelikož
způsobují poměrně značné ztráty tlakové výšky. Přesnost měření je 1 %.
Ze skupiny metod s doplňkovou energií se používá energie ultrazvuku
a magnetického pole.
Ultrazvukový průtokoměr se skládá ze dvou vysílačů a dvou přijímačů
uložených ve výklencích mimo profil potrubí. V rozsahu průměru potrubí integruje
průtokoměr rychlosti v celém profilu. Metoda je vhodná pro široký rozsah průměrů
potrubí. Přesnost měření je 2 až 1%.
Indukční průtokoměr využívá ke své funkci Faradayova zákona
elektromagnetické indukce. Magnetické pole je vytvářeno cívkami, pohyblivým
vodičem v magnetickém poli je proudící kapalina. Indukované napětí snímají dvě
elektrody, umístěné ve stěně trubky z nevodivého materiálu. Průtokoměr se skládá
z vlastního čidla, ze zesilovače a z integrátoru. Zesilovač je určen pro zesílení signálu.
Součástí zesilovače je integrátor, který slouží k sumarizaci množství kapaliny proteklé
čidlem od zvoleného časového okamžiku.
Základní podmínkou funkce průtokoměru je vodivost kapaliny; rychlost
proudění má být pro přesné měření větší než 1 m.s-1.
Platí vztah
E = B.d.v
kde E – je indukované napětí,
B – magnetická indukce,
d – vzdálenost elektrod,
v – rychlost proudící kapaliny.
Jelikož při daném konstrukčním uspořádání je průměr trubky d (vzdálenost
elektrod) a magnetický tok B konstantní, platí:
Ev

což znamená, že indukované napětí je přímo úměrné rychlosti proudící kapaliny.
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8.

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

8.1 Obsluha, údržba a intenzifikace provozu vodovodů
Všechna zařízení veřejného vodovodu vyžadují po celou dobu provozu obsluhu,
údržbu a opravy.
Obsluh u vodovodu můžeme popsat jako činnost, kterou se zajišťuje spolehlivá
a hospodárná funkce celého vodovodu všemi jeho částmi pro dodávání vody
požadované jakosti, množství a tlaku.
Údržbu vodovodu lze charakterizovat jako pravidelnou činnost, kterou se
zpomaluje proces fyzického opotřebení, předchází se jeho následkům, omezuje se
možnost vzniku poruch. V rámci údržby se mohou odstraňovat i drobné závady. Cílem
pravidelné údržby je zajistit dlouhodobě provozuschopnost a bezpečný stav.
Přes veškerou péči dochází na zařízeních vodovodu k poruchám a haváriím,
kterým není možno zabránit. Příčin je celá řada a mnohdy působí více příčin
dohromady. Jednak je to fyzické stáří a únava materiálu, koroze, opotřebení některých
částí zařízení. Mezi příčiny patří nekvalitně vybudované dílo, použití nevhodných nebo
nekvalitních materiálů, nedostatečná údržba. Významné jsou i vnější vlivy, zejména tlak
na vodovodní potrubí. Jsou to pohyby zemin, sedání půdy, otřesy těžkou silniční
dopravou, poškození mrazem (zamrzlé vodoměry) apod.
Pro řádné provozování je nezbytné mít úplnou a přesnou provozní dokumentaci
včetně mapových podkladů. V současné době se provozní dokumentace včetně
mapových podkladů používá v digitální podobě v rámci geografických informačních
systémů (GIS).
8.2

Provozní řády a provozní dokumentace

Provozní řád pro provoz vodovodu je soubor pokynů, předpisů a technické
dokumentace potřebných pro provoz vodovodu a jeho sledování.
Podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. může příslušný vodoprávní úřad uložit
vlastníku vodního díla zpracovat provozní řád. Je všeobecnou praxí, že zpracování
provozního řádu je prakticky ve všech případech ukládáno vlastníku vodovodu.
Důvodem je složitost a komplikovanost provozování a veřejný zájem plynulého
a bezporuchového provozu vodovodu.
Nejprve se zpracovává Provozní řád pro zkušební provoz vodovodu podle
projektové dokumentace a popř. podle údajů provozovatele vodovodu o provozu dříve
vybudovaných částí vodovodu ovlivněných novou stavbou. Provozní řád vodovodu
(definitivní) se zpracovává podle provozního řádu pro zkušební provoz vodovodu,
upraveného podle výsledků zkušebního provozu, dokumentace skutečného provedení.
Provozní řád schvaluje vlastník vodovodu, pokud si schválení nevyhradil
příslušný vodohospodářský orgán.
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Je povinností provozovatele vodovodu doplňovat provozní řád při
rekonstrukcích a významných změnách vodovodu. Změny provozního řádu se schvalují
obdobně jako vlastní provozní řád.
Provozní řád obsahuje dokumentaci samostatně pro:
- provozování vodovodu jako celku,
- provozování jednotlivých objektů nebo částí vodovodu (např. odběrného objektu
nebo jímacího objektu podzemní vody, čerpací stanice, úpravny vody,
vodojemu, samostatného vodovodního potrubí, rozvodné vodovodní sítě,
řídicího střediska.
Provozní řád pro vodovod malého rozsahu s jednoduchým provozem je možné
zpracovat společně pro provozování celého vodovodu i pro provozování jeho
jednotlivých částí nebo objektů.
Provozní řád vodovodu podle normy TNV 75 5950 obsahuje textovou část
a výkresovou dokumentaci.
Textová část provozního řádu pro provoz vodovodu jako celku obsahuje titulní
list, celkový seznam příloh a vlastní text provozního řádu včetně obsahu.
Text provozního řádu pro provoz vodovodu obsahuje:
- Stručný technický popis vodovodu včetně výkonových údajů celku
a jednotlivých objektů nebo částí vodovodu s odkazem na výkresové přílohy.
- Soupisy s uvedením návaznosti na provoz celého vodovodu.
- Popis řídicích středisek a spojení mezi objekty vodovodů.
- Popis úrovní řízení vodovodu s popisem uvedení vodovodu do provozu, řízení
a sledování provozu a vyhodnocování provozních hodnot včetně vedení
záznamů a také zastavení provozu vodovodu.
Textová část dále obsahuje seznam orgánů a organizací, kterých se hlásí
mimořádné události v provozu vodovodu, seznam hlavních hygienických
a bezpečnostních předpisů, seznam určených míst pro odběr vzorků vody pro kontrolu
jejich jakosti a četnost a rozsah prováděných provozních kontrol jakosti.
Výkresová dokumentace provozního řádu pro provoz vodovodu jako celku
obsahuje přehlednou situaci s vyznačením všech objektů, vodovodních řadů, vodojemů
a zdrojů. Další části výkresové dokumentace je provozní schéma jak objektů, tak
i vodovodních řádů s vyznačením potřebných údajů jako průtoky, tlaky apod.
Nezbytnou součástí výkresové dokumentace je výškové schéma vodovodu přes
vodojemy až do spotřebišť s vyznačením výškových kót provozních hladin. Pro důležité
vodovodní řady musí provozní řád obsahovat také přehledné podélné profily.
Obdobný obsah má část provozního řádu pro provoz jednotlivých objektů nebo
částí vodovodu. Podle potřeby se také dělí na textovou a výkresovou část.
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Provozní řád vodovodu neobsahuje provozní pokyny obsažené ve zvláštních
předpisech a nařízeních s přímou právní odpovědností provozovatele jako např. místní
provozní řád pro provoz chlorového hospodářství, místní provozní předpis pro plynová
zařízení, provozní řád kotelny.
Všeobecné pokyny pro provozování strojního a elektrozařízení v rozsahu
dohodnutém s provozovatelem vodovodu jsou samostatnou přílohou provozního řádu,
pokud to provozovatel vyžaduje.
Provozní řád nemá omezenou dobu platnosti, ale provozovatel jej musí podle
potřeby přepracovat a doplnit. Veškeré tyto změny podléhají také schválení.
Další provozní dokumentace, kterou je provozovatel povinen zabezpečit, je
provozní evidence. Vyplývá to ze zákona o vodovodech a kanalizacích, který ukládá
vlastníku vést provozní evidenci. Tuto povinnost může vlastník vodovodu přenést na
provozovatele, jsou-li to různé subjekty. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu podrobně
rozepisuje, co provozní evidence musí obsahovat. Hovoří se zde o provozním deníku,
do kterého se zaznamenávají každodenní provozní záznamy.
Denní provozní záznamy slouží k vlastnímu operativnímu řízení provozu
vodovodu, ke sledování výroby vody a její dopravy. Slouží také jako podklad pro
plánování výroby a také pro plánování oprav, údržby a budoucích investic. Provozní
deník musí zaznamenávat činnost obsluhy, zaznamenávat všechny důležité činnosti,
evidovat veškeré nepravidelnosti a kontrolní činnost.
Data získaná z denních provozních záznamů jsou i podkladem pro provozní
evidenci dle zákona, která se za kalendářní rok předává příslušnému vodoprávnímu
úřadu.
Vzhledem k rozsahu dat, hlavně u větších vodárenských celků, je vhodné
získávat, evidovat a archivovat data pomocí výpočetní techniky a automatizovaných
dispečerských systémů.
Dalším druhem evidence, která je pro provozování nezbytná, je evidence
o výskytu poruch a havárií na vodovodní síti. Ta zaznamenává poruchy jak z vlastního
dispečerského sledování, tak i z hlášení veřejnosti. Evidence poruch by měla obsahovat
údaje o ohlášení výskytu havárie nebo poruchy, o výsledku šetření na místě samém
a o provedení prvních nezbytných opatření, dále pak informace o způsobu provedení
opravy a zprovoznění vodovodu po opravě.
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V databázi poruch se doporučuje u každé evidované poruchy vést tyto údaje:
-

evidenční číslo poruchy
kdo a kdy poruchu hlásil
místo poruchy (obec, město, městská část, ulice a jiné upřesnění místa)
povrch terénu – např. vozovka – živice, chodník – dlažba, zelený pruh apod.)
druh poruchy – hlášený (např. porucha hlavní řadu, přípojky, hydrantu apod.)
druh poruchy – skutečný (upřesněný při opravě)
provedené manipulace před a po opravě
způsob zajištění náhradního zásobování vodou
uzavření vody – čas
otevření vody (po opravě) – čas
kdo a kdy opravu provedl
způsob provedení opravy (např. výměna hydrantu)
ohlášeno správci komunikace (pozemku) dne
úprava povrchu provedena a předána správci komunikace.

Výše uvedená data lze přizpůsobit a upravit dle místních podmínek a zvyklostí.
Nejlepším řešením je přiřazení evidenci havárií a poruch k systému GIS podle údajů
o haváriích a poruchách konkrétních vodovodních řadů (v ulicích), což velmi urychlí
získávání informací o jejich poruchovosti. Tyto informace jsou významným podkladem
pro plánování oprav, modernizací a rekonstrukcí vodovodních sítí.
Pro provozní činnost provozovatel vodovodu potřebuje ještě další dokumentaci
a evidenci, zejména:
8.3

revizní zprávy o revizích vyhrazených technických zařízení
evidence měření a vyhodnocování tlakových měření na síti
evidence měření a vyhodnocování průtokových poměrů na síti
plán a evidence odkalování a odvzdušňování sítě
plán kontroly jakosti vody, evidence výsledků kontrol kvality vody
plány údržby a oprav.

Zásady provozní činnosti

Správnou funkci vodovodní sítě je nutno zajistit pravidelnou údržbou
a kvalifikovaným provozem. Bezpečný, plynulý a zdravotně nezávadný provoz
vodovodních sítí zamezuje zkracování životnosti a snižuje ztráty vody. Při provozování
vodovodní sítě nutno důsledně dodržovat provozní řád a provozní pokyny. Vlastní
provozní činnost se skládá z řady dílčích činností.
Mezi základní provozní činnosti patří kontrola vizuálního označení vodovodních
sítí a armatur, zabezpečení přístupnosti a funkčnosti všech armatur a jejich pravidelné
údržby. Dále je to odvzdušňování, odkalování vodovodních sítí a drobné opravy
a údržba.
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Mezi zařízení sloužící k vizuálnímu vyznačení řadů a armatur v terénu náleží
orientační tabulky, popřípadě sloupy. Orientačními tabulkami se označují poklopy
armatur vodovodních řadů, uzávěry vodovodních přípojek, armaturní šachty, resp.
vstupy do armaturních šachet. Ve volném terénu bývají orientačními sloupky
vyznačovány lomy trasy potrubí. Orientační tabulky se osazují nejlépe na okolní stavby,
či jiné trvanlivé objekty, případně musí být osazovány na sloupky. Právo umísťovat
stavebníkovi nebo vlastníkovi vodovodu tabulky na cizí pozemek je dáno § 7 zákona
o vodovodech a kanalizacích. Tvar, velikost, barvu a popis na orientačních tabulkách
udává ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.
Pravidelné kontroly stavu orientačních tabulek a sloupků by měly být prováděny
v intervalech podle provozního řádu. Kontroly by měly být spojeny nejlépe s ostatní
kontrolní činností na vodovodní síti, a to ve frekvenci 1x ročně, u provozně
významnějších řadů a armatur nejméně 2x ročně.
Přístupnost a viditelnost poklopů všech vodovodních armatur a armaturních
šachet je základním předpokladem operativnosti při potřebě provozních zásahů
a manipulací s armaturami. Přístupnost a stav všech poklopů armaturních šachet
a jiných objektů by měl být kontrolován a měla by být na nich prováděna běžná údržba
alespoň 2x ročně, a to nejlépe před a po zimním období.
Kontroly funkčnosti a ovladatelnosti vodovodních armatur se provádějí jednak
při přebírání nové vodovodní sítě a vodovodních zařízení do provozu a dále periodicky
v určitých intervalech pro kontrolu jejich funkce při běžném provozu vodovodu.
Údržba vodárenských armatur v armaturních komorách vodojemů a čerpacích
stanicích se od údržby armatur na vodovodní síti, umístěných v armaturních šachtách
v podstatě neliší. Mohou zde však být osazeny některé speciální armatury, které také
vyžadují odlišnou údržbu, častější kontroly a seřízení funkce. Jsou to např. plovákové
uzávěry, kuželové uzávěry, pojišťovací ventily, různé typy zpětných klapek, regulační
armatury, zařízení protirázové ochrany. Hlavní zásady provozu a údržby speciálních
armatur by měly být uvedeny v provozních řádech jednotlivých objektů.
Důležitou provozní činností je odvzdušňování a odkalování vodovodních sítí.
Týká se to především hlavních přivaděčů a zásobovacích řadů.
Zavzdušněním potrubí může být průtočný profil podstatně snížen a průtok vody
může být i zcela přerušen. Vzduch, hromadící se v nejvyšších místech, může při
určitých provozních stavech též přispívat ke vzniku hydraulických tlakových rázů
s následkem možných poruch potrubí. Odkalování pravidelným vypouštěním určitého
objemu vody z koncových větví vodovodů je často jediným způsobem, jak zajistit
chemickou a bakteriologickou nezávadnost vody i v těch částech vodovodní sítě, kde
dochází k nedostatečnému proudění a stagnaci vody v potrubí.
Důležité je také pravidelné odkalování dlouhých přívodních řadů pomocí
speciálních vypouštěcích armatur – kalníků, které jsou umístěny vždy v nejnižších
místech potrubí.
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Mimo pravidelné a plánované odkalování vodovodní sítě se provádí odkalování
nárazové, podle potřeby, vyvolané různými provozními příčinami, např. po opravě
havárií vodovodního potrubí, při výskytu zákalu vody v potrubí, při zjištění
mikrobiologických závad ve vodovodní síti, tedy při odstraňování závad v kvalitě vody,
které vzniknou druhotně při dopravě vody ve vodovodní síti.
Odvzdušňování potrubí se dnes většinou provádí samočinně, když se v potrubí
objeví vzduch. Významné vodovodní řady mají osazeny automatické vzdušníky, které
zajišťují odvzdušnění vrcholů těchto řadů. Problémy se zavzdušňováním potrubí zde
odpadají a zužují se na pravidelnou údržbu a kontrolu automatických vzdušníků.
Odvzdušnit potrubí je nezbytné vždy po opravách poruch při plnění potrubí
a po každém vypuštění a napuštění potrubí z jakýchkoliv jiných provozních důvodů.
V místech, kde nejsou osazeny automatické vzdušníky, je nutné provést ruční
odvzdušnění vrcholů potrubí osazenými armaturami. U dlouhých přivaděčů a řadů
větších profilů po naplnění potrubí je jednorázové odvzdušnění často nepostačující
a pro úplné odstranění vzduchu z potrubí je potřebné odvzdušnění vrcholů opakovat,
mnohdy i několikrát, až se žádný vzduch ve vrcholech potrubí nenachází.
V této souvislosti nutno upozornit na napouštění vyprázdněných potrubí, např.
po poruchách. Toto napouštění se musí dít velice pomalu, aby v potrubí nevznikaly
tlakové rázy, které mohou být příčinou dalších poruch.
Vzdušníky na trasách vodovodních řadů plní nejen úlohu pro odvzdušňování
potrubí, ale neméně důležitá je jejich funkce opačná, tj. pro zavzdušnění potrubí,
odstavení a vypouštění řadů, např. z důvodů oprav poruch apod. Osazené automatické
vzdušníky s funkcí zavzdušnění se plní rovněž automaticky.
8.4 Kontrola kvality vody
Technické požadavky na pitnou vodu deklarují, že tato voda dodávaná
odběratelům musí být zdravotně nezávadná a kvalita musí splňovat požadavky dané
právními předpisy.
Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. spolu s prováděcí
vyhláškou stanovuje četnost a rozsah odběru vzorků a jejich rozbor monitorovací
a provozní. Kontroluje se kvalita vody surové, kvalita vody v procesu úpravy,
výsledná kvalita vody upravené a voda ve vodojemech.
Při úpravě vody na vodu pitnou probíhá kontrola v těchto kontrolních profilech:
-

přítok surové vody na úpravnu,
provozní rozbory vody v procesu úpravy,
vyrobená voda na výstupu z úpravny,
kvalita vody ve vodojemech.

59

Provádění rozborů vzorků vody musí být zajištěno v akreditované laboratoři
a prováděno standardizovanými metodami. Výsledky rozboru se zpracovávají ve formě
protokolu (možno v elektronické formě) a musí vedle vlastních výsledků obsahovat
další náležitosti, které dokládají místo a čas odběru a kdo vzorek odebíral.
Kontrolní odběry pro potřebu provozovatele provozní rozbory určuje vlastník
nebo provozovatel vodovodu a musí být uvedeny v provozních řádech. Jsou to rozbory
nutné pro řízení technologických procesů v úpravnách, rozbory v distribučních sítích
a ve vodojemech a rozbory po opravách sítí, čištění vodojemů, případně dalších
provozních opatřeních.
Předpisy ministerstva zdravotnictví ukládají provozovateli v předepsaném
rozsahu a četnosti kontrolovat, zda jsou dodržovány stanovené limity ukazatelů. Tyto
limity musí být dodrženy uvnitř objektu, kde voda vytéká z kohoutků určených
k odběru vody pro lidskou potřebu. Četnost a místa odběru stanoví provozovatel podle
předpisu orgánů ochrany veřejného zdraví. Místa odběru se musí střídat, aby kontrolou
kvality vody byla postupně pokryta celá vodovodní síť.
Při posuzování kvality pitné vody je proto rozhodující kvalita vody až
v kohoutku spotřebitele. V případě pochybností, zda nedošlo ke kontaminaci vody ve
vnitřním vodovodu, provádí se kontrolní rozbory na konci vodovodní přípojky
u začátku vnitřního vodovodu.
Provozní kontrola v úpravnách případně v sítích (obsah zbytkového chloru) je
možno provádět automatickými analyzátory.
Výsledky rozborů se archivují nejméně po dobu 10 let.
8.5 Ztráty vody a jejich snižování
Doprava a rozvod všech druhů medií pracují s určitou účinností a vykazují tedy
ztráty. Tak systémy vodárenské při výrobě, dopravě a distribuci vykazují ztráty vody,
z nichž pro provozovatele vodovodů jsou nežádoucí zejména ztráty vody v síti. Ztráty
vody v síti jsou do jisté míry obrazem toho, v jakém technickém stavu je vodovodní síť
a v podstatě celý distribuční systém daného vodovodu, a také ukazují, jak provozovatel
vodovodu o vodovod pečuje. Kritérium, podle kterého se většinou posuzují ztráty, je
stále ukazatelem ztráty vody v % z vody k realizaci. Pro vysvětlení tohoto pojmu je
nutno definovat další běžné pojmy z této oblasti.
Voda surová – je měřené množství vody odebrané ze zdroje (např. řeky) do
technologického zařízení tuto vodu upravující na vodu pitnou (úpravny vody).
Voda technologická – je množství vody, které se „spotřebuje“ v procesu výroby
pitné vody – v úpravně, např. na praní filtrů, odkalování čiřičů apod. Obvykle je to
rozdíl mezi vodou vyrobenou a vodou surovou odebranou z příslušného zdroje.
Voda předaná – je měřené množství vody prodané (resp. předané)
z vodovodního systému jednoho vlastníka (provozovatel), do distribučního
vodovodního systému vlastníka (provozovatele) druhého.
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Voda převzatá – je měřené množství vody nakoupené (resp. převzaté) od
provozovatele (vlastníka) distribučního vodovodního systému jiného.
Voda k realizaci je celkové množství vody určené k dodání odběratelům
v daném vodovodním distribučním systému. Je to voda vyrobená + voda převzatá –
voda předaná.
Voda fakturovaná celkem je veškerá voda dodaná a vyfakturovaná všem
odběratelům vody za dané období. Voda fakturovaná celkem se pro statistické účely,
potřebu plánování, přehled struktury odběrů apod. dále člení na pro obyvatelstvo
(domácnosti), průmysl, zemědělství a ostatní. Po zavedení shodného vodného pro
průmysl, domácnosti i všechny ostatní odběratele ztrácí toto další členění vody
fakturované svůj původní ekonomický význam a jeví se účelné sledování fakturace jen
pro obyvatelstvo a pro průmysl včetně veškeré ostatní fakturované vody.
Voda nefakturovaná je rozdíl mezi vodou k realizaci a vodou fakturovanou, tedy
veškerá voda, která, ač byla do sítě dodána, nebyla nijak finančně zhodnocena. Jedná se
tedy především o ztráty vody z pohledu ekonomického.
Vlastní spotřeba vody a ostatní voda nefakturovaná je vodou odebranou
z vodovodní sítě zdarma provozovatelem vodovodu (vlastníkem) nebo s vědomím
provozovatele (vlastníka) vodovodu a účelně využitá. Odebrané množství vody zdarma
může být buď měřené, nebo stanovené odborným odhadem podle charakteru odběru.
Ztráty vody v síti je množství vody z vodovodní sítě (přesněji z vodovodního
distribučního systému) uniklé a účelně nevyužité a množství vody odebrané, ale
nezjištěné (např. krádeže vody, nepřesné měření vodoměry) a provozovatelem
nezaregistrované. Je to tedy voda nefakturovaná minus vlastní spotřeba vody. Ztráty
vody se nejčastěji vyjadřují v objemových jednotkách (tis. m3) a v % z vody k realizaci.
Tento ukazatel je nepřesný, neboť je závislý nejen na velikosti skutečného úniku
vody, ale také na průtoku vody daným vodárenským systémem. Je-li skutečný únik
vody, tedy ztráty ve fyzikálních jednotkách, stejný a mění-li se průtok vody, mění se
i % ztrát.
Jako přesnější a technicky vhodnější se v lokalitách, kde je známá struktura
vodovodní sítě, doporučuje použít kritérium – jednotkového úniku.
Jednotkový únik (JÚ) je objem vody nefakturované unikající z jednoho
kilometru přepočtené délky vodovodní sítě (tis. m3.km-1.rok-1).
Přepočtená délka vodovodní sítě (PDVS) je skutečná délka vodovodní sítě
různých profilů (DN) přepočtená na jednotný omočený profil DN 150 (tab. č. 6).
JÚ = objem vody nefakturované/PDVS (tis. m3. km-1.rok-1).
Při hodnocení vodovodů nebo jejich částí jednotkovým únikem se většinou
používá tzv. přepočtená délka vodovodní sítě. Tento pojem byl zaveden, aby hodnocení
úniku mělo srovnatelnou bázi i v rámci různých vodovodů.
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Přepočtená délka potrubí určitého průměru DN se vypočte jako součin skutečné
délky a příslušného koeficientu, vyjadřujícího poměr omočeného obvodu tohoto potrubí
k omočenému obvodu potrubí DN 150. Pro potrubí DN 100 je tedy koeficient 0,67, pro
DN 200 1,33. Vodovodní přípojky je možno do přepočtené délky potrubí započítávat
jako součin skutečné délky přípojek a koeficientu vyjadřujícího průměrnou světlost
např. 0,2.

DN

koeficient

DN

koeficient

DN

koeficient

60
80
100
125
150
200

0,40
0,53
0,67
0,83
1,00
1,33

250
300
350
400
450
500

1,67
2,00
2,33
2,67
3,00
3,33

600
650
700
800
900
1000

225

1,50

550

3,67

přípojky
počet x 10m
0,20

4,00
4,33
4,67
5,33
6,00
6,67

Tab. č. 5 Přepočítávací koeficienty pro různé profily potrubí (Novák, 2003)

8.6

Příčiny ztrát vody a opatření k jejich snižování

Hlavní příčinou ztrát vody je špatný technický stav vodovodní sítě. Dále je to
nesprávný způsob provozování. Ztráty vznikají také špatným nebo nepřesným měřením
a v neposlední řadě činností, kterou můžeme nazvat krádežemi vody.
Důvody pro snižování ztrát vody jsou ekonomické i technické. Z ekonomických
důvodů jsou to zbytečně vynaložené náklady na výrobu a distribuci pitné vody, která
unikne a není zaplacena.
Vznikají možné následné škody způsobené unikající vodou z vodovodního
systému.
Ekonomické ztráty, jak na straně odběratele, tak i dodavatele vody, když
z důvodu úniků vody je omezována nebo přerušována dodávka vody. Nutnost
vynakládat náklady na náhradní zásobování vodou při přerušování dodávky vody.
Také vznikají finanční ztráty z důvodů fakturace nepřesně změřeného množství vody
dodané odběratelům.
Z technických důvodů je to hlavně přetěžování vodovodní sítě a ostatních
vodovodních zařízení. Dále počítat se ztrátami při dimenzování sítí a dalších součástí
vodovodů a také zhoršování bilancí vody ve zdrojích.
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Ztráty vody nepřesností měření vody vyrobené nebo převzaté lze eliminovat
pouze osazením odpovídajících měřidel, správně dimenzovaných s předepsanou
uklidňovací délkou přímého potrubí před a za měřidlem, pravidelně kontrolovaných
a cejchovaných v autorizovaném metrologickém středisku. Ke zkreslení měření může
docházet i tam, když měřidlo je osazeno v místech, kde dochází k zavzdušňování
potrubí.
Pro snižování ztrát v síti vlivem nepřesností měření vody dodané odběratelům
nebo vody předané platí stejné zásady, zejména volba odpovídající dimenze vodoměru,
zajištění včasné výměny vodoměrů k cejchování, neodkladné výměny vodoměrů
stojících, osazení vodoměrů na všechna případná zbývající odběrná místa bez vodoměrů
a nepřipouštět již žádné odběry „paušální“.
U měření vody dodané odběratelům se vyskytují i neoprávněné manipulace
s vodoměry, zásahy i úmyslné poškozování vodoměrů, otáčení vodoměrů apod. s cílem
dosáhnout naměření co nejmenší spotřeby. Aby takto vzniklé ztráty činností
nepoctivých odběratelů byly včas zjištěny, je nanejvýš účelné znemožnit nepovolaným
osobám manipulaci s vodoměrem zaplombováním vodoměrného šroubení a při
provádění odečtů vodoměrů kontrolovat neporušenost plomb a samozřejmě
i neporušenost a funkčnost měřidla.
Ztráty vody poruchami a netěsnostmi řadů, netěsností vodojemů nebo úniky
v jiných vodárenských objektech jsou obvykle objemnější částí vykazovaných ztrát
vody v síti. Poruchy zjevné, při nichž bezprostředně po vzniku poruchy dojde k vývěru
vody na povrch terénu a identifikace místa úniku vody je bezproblémová, z hlediska
bilance ztrát vody nebývají závažné, neboť únik vody je v krátké době zastaven a uniklé
množství vody celkový objem ztrát příliš neovlivní.
Mnohem závažnější jsou poruchy skryté, při nichž může docházet dlouhodobě
k úniku vody a celkové množství uniklé vody může být značné. Existuje již řada
účinných metod, jak tyto poruchy zjistit a jsou k dispozici různé technické prostředky
pro identifikaci skrytých poruch.
Pro zlepšování technického stavu potrubí vodovodní sítě, prodloužení jeho
životnosti, omezení negativního vlivu potrubí na kvalitu vody a snižování ztrát lze
aplikovat bezvýkopové technologie prováděním vnitřních vystýlek potrubí –
cementových, epoxidových nebo vyvložkování potrubí polyesterepoxidovými
tkaninovými vložkami.
Krádeže vody z vodovodní sítě, se s růstem vodného a stočného stávají pro
nepoctivé odběratele stále zajímavější. Nejčastějšími způsoby krádeže vody jsou odběry
vody z požárních hydrantů na síti přes požární nástavbu bez měření, odběry
nepovolenými a neregistrovanými přípojkami, odběry na přípojkách před vodoměrem,
manipulace s vodoměrem apod. Jedinou obranou proti krádežím vody je pravidelný
dohled nad vodovodní sítí, zainteresování všech pracovníků provozovatele vodovodu na
odhalování této trestné činnosti při jejich práci na síti, obvodových techniků
a montérů, ke zjištění krádeží vody může též přispět i výše popsané okrskové měření
průtoků a tlaků na síti. Důležitou úlohu přitom mohou sehrávat i odečítači vodoměrů.
Nelze podceňovat i práci s veřejností, která též může účinně přispět k odhalování
„černých“ odběrů.
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Automatizací a regulací provozu vodojemů a přerušovacích komor lze zabránit
přelivům vody ve vodojemech, a tím nekontrolovaným únikům vody do přelivů.
Prevencí úniků vody především na stávajících ocelových řadech je aktivní protikorozní
ochrana. Protikorozním průzkumem a realizací aktivní protikorozní ochrany se dá
předejít značné korozi potrubí, únikům vody a lze tak prodloužit životnost řadů.
Významný vliv na výši ztrát vody mají provozní tlaky ve vodovodní síti. Každé snížení
tlaků na vodovodní síti, kde je to z provozních důvodů možné, přispěje ke snížení ztrát
vody.
V grafu č. 1, který vychází z materiálu IWA, je graficky znázorněna závislost
úniku vody na tlaku v síti. Uvádí se také, že redukce tlaku ve vodovodní síti o 10 %
sníží procento poruch o 25 %.

Únik %

Tlak [m vodního sloupce]

Graf č. 1 Úniky vody v závislosti na tlaku vody v síti (podle Twort, 2000)

Snížení tlaku lze dosáhnout změnou tlakových pásem ve prospěch nižších
tlakových pásem a také použitím redukčních ventilů
8.7 Vyhledávání skrytých poruch na vodovodních sítích
Činnost vyhledávání skrytých poruch spočívá ve dvou postupných krocích.
Nejprve je vhodné určit oblasti s předpokládaným únikem, další krok je pak přesné
určení místa úniku.
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Pro určení oblasti s možnými úniky je vhodné rozdělit vodovodní síť na
samostatně měřitelné okrsky. V těchto okrscích pak zjišťujeme velikost úniku vody
metodou minimálních průtoků v nočních hodinách nebo bilancováním dodávky vody do
daného okrsku a množství fakturované vody.
Vlastní lokalizace úniků vody, tedy přesné určení místa poruchy, se provádí buď
akustickými metodami, nebo i metodami alternativními.
Akustická metoda je metodou nejjednodušší a je pomocí ní je možné zkontrolovat
vodovodní potrubí. Je prováděna pomocí vysoce citlivých piezo-keramických
mikrofonů, a to buď v provedení jako dotykový, nebo půdní. Pomocí těchto mikrofonů
je zaměřován interní a externí šum, který vzniká v místě úniku. Interní šum se šíří
stěnou potrubí i médiem a je zaměřován v dotykových bodech (šoupátka, vodoměry
atd.) Naopak externí šum se šíří půdou nad potrubí a je zaměřován v paralelním směru
vůči průběhu potrubí. Lokalizace místa s nejvyšší frekvencí a intenzitou slouží
k přesnému dohledání místa úniku.
Nejčastěji se provádí pochůzkou nad vodovodní sítí a posloucháním šumu
v nočních hodinách. Pro tento způsob je třeba mít zaškolenou obsluhu těchto půdních
mikrofonů.
Před detailním měřením je možné osadit síť snímači šumu, které se
naprogramují přes PC a pomocí magnetu se usazují na síť. Jejich úkolem je odhalit
úniky v oblasti, kde jsou osazeny. Usnadní pak dohledání pomocí půdních mikrofonů.
Výhodou půdních mikrofonů je jejich schopnost přesně zaměřovat poruchy i na
plastech. Nejnovější půdní mikrofony lze kombinovat s vyhledáváním úniků pomocí
formovacího plynu H2 a trasováním nemetalických potrubí. Disponují i záznamem
naměřených dat, a to jak grafických, tak i akustických, které je pak možné stáhnout do
PC.
Vedle půdních mikrofonů se používají také korelátory, což jsou přístroje
využívající také akustické metody. Korelátor je přístroj, který zaznamenává šumy ze
dvou různých míst na potrubí a tyto šumy porovnává a snaží se zjistit časové zpoždění,
čili o kolik dříve slyší první senzor poruchu dřív než senzor druhý. Funkce korelátoru
vychází z faktu, že zvuk, který únik vody produkuje, je dynamický, neustále se měnící,
originální. Proto je možné jednotlivé zvuky přicházející ze senzorů porovnat. Korelátor
pak provádí posun po časové ose a hledá shodu (korelaci). Hledá se právě také posunutí
v čase, kde je míra korelace nejvyšší.
Jakmile je změřeno časové zpoždění (hlavní úkol korelátoru), je pak jen na
obsluze zadat správné parametry sledovaného potrubí, aby bylo místo úniku určeno
přesně výpočtem. Nezbytně nutnými parametry pro správný výpočet je přesná délka
potrubí mezi senzory a rychlost šíření zvuku v potrubí.
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V posledních letech se začínají využívat digitální korelátory, kde je přenos mezi
senzory a vyhodnocovací jednotkou zprostředkován pomocí mikrovlnného spojení, kdy
nedochází k žádné korupci zvuku, přenos i vyhodnocení jsou plně digitální. Díky této
nové technologii lze korelovat a přesně zaměřit i velmi tiché poruchy.
Novou metodou je vyhledávání úniku vody z potrubí pomocí formovacího
plynu. Jde o detektor plynu, schopný lokalizovat těžko zjistitelné poruchy na
vodovodních potrubích. Princip činnosti přístroje je založený na tom, že do testovaného
potrubí se napustí směs plynu tvořená 95 % dusíku a 5 % vodíku, která v místě
poškození potrubí z něj uniká ven. Detektor na základě přítomnosti vodíku v ovzduší
lokalizuje místo poruchy. Přístroj je schopný najít poruchu nejen pod vrstvou zeminy,
ale i pod betonovým či asfaltovým povrchem. Velikost molekuly vodíku je natolik
nízká, že projde libovolnou skladbou nad místem úniku. Místo poškození je obsluze
signalizováno akustickým signálem a vizuálním výstupem na displeji vyhodnocovací
jednotky.
Přívod trasovacího plynu je možné připojit na hydranty nebo vodoměry, systém
bývá vybaven i tlakoměrem na měření tlaku plynu v láhvi i výstupního tlaku plynu.
V případě potřeby je pomocí příslušenství možné měřit i tlak vody v potrubí a na
základě toho může obsluha nastavit správnou hodnotu tlaku plynu vhodnou pro měřený
úsek.
Tlak, na který se potrubí plní, je závislý na materiálu potrubí a velikosti
hledaného úniku. U plastových potrubí s malými úniky, kdy hrozí efekt uzavírání
poruchy, se plní potrubí na tlak provozní nebo o něco málo vyšší. U potrubí ostatních
a u větších poruch bezpečně postačuje tlak minimální v rozsahu 0,5 – 1,5 bar. Je přitom
využíváno specifických vlastností vodíku.

8.8

Opravy poruch na vodovodních sítích

Vznik poruch a havárií na vodovodních sítích nelze úplně vyloučit. Poruchovost
lze pouze snížit při dobré preventivní údržbě a včasné obnově a výměně starých
a poruchových vodovodních sítí.
Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu proto musí být na možnost vzniku
havárie, likvidaci jejich následků a provedení opravy vodovodu trvale připraven. Pro
řešení havarijních případů musí mít provozovatel nepřetržitě zajištěno pracoviště, resp.
pracovníky, kam je možné havárii kdykoliv ohlásit. Potřebuje četu s pohotovostním
vozidlem pro provedení prvního zákroku, dále pohotovostní četu s vybavením pro
provedení opravy, řízenou technikem. Podle potřeby by měly být k dispozici
pohotovostní prostředky pro náhradní zásobování vodou. Pracovištěm pro ohlášení
havárie na vodovodní síti je vodárenský dispečink s nepřetržitou službou.
Havárie bývají hlášeny veřejností, pracovníky při stavebních pracích, případně
policií, zjišťovány jsou též pracovníky provozovatele vodovodu. Ohlášení havárie
vodovodu bývá nejčastěji telefonické.
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Hlášení havárie dispečink zaznamenává do počítačové evidence a informuje
pohotovostního technika o havárii a po posouzení rozsahu havárie, případně podle počtu
obyvatel s omezením dodávek vody, je rozhodnuto o nutnosti a naléhavosti nástupu na
odstranění havárie.
Postup při opravě havárie nebo poruchy vodovodní sítě zahrnuje postupně tyto kroky:
- provedení nezbytného dopravního značení pro výkop, zajištění pracoviště,
- uzavření vodovodního řadu, pokud tak již neučinila při prvním zákroku
pohotovostní četa,
- oznámení dispečinku o odstavení vody a manipulacích,
- upozornění na odstávku vody dotčených odběratelů
- zajištění náhradního zásobování,
- zjištění polohy cizích podzemních sítí,
- vlastní výkop s obnažením porušeného potrubí,
- vlastní oprava havárie, montážní práce,
- proplach a napuštění potrubí vodou,
- odzkoušení těsnosti opraveného potrubí před zásypem provozním tlakem,
- oznámení dispečinku obnovení dodávky vody a potřebné manipulace na síti.
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9.
9.1

KANALIZACE A JEJICH PROVOZOVÁNÍ
Uspořádání stokových sítí

Uspořádání stokových sítí vychází z principu gravitační dopravy odpadních vod.
Sítí stok jsou tyto vody vedeny do jediného nejníže položeného místa, kde se čistí nebo
dále dopravuje čerpáním. Systém vedení stok je dán konfigurací terénu, zástavbou
a místními podmínkami. V zásadě jsou systémy stok podle tvaru uspořádání stok
radiální, větvené, úchytné. Pásmový systém pak řeší výškové uspořádání stok
v konkrétních podmínkách.
Radiální systém je vhodný pro odvodnění kotlin. Všechny stoky se paprskovitě
sbíhají v nejnižším místě kotliny a odtud je voda odváděna buď protlakem, nebo
čerpáním (obr. č. 14)

Obr. č. 14 Radiální systém stokové sítě (upraveno podle Hlavínek, 2003)

Větevný systém se používá v členitém terénu. Stoky vedou největším sklonem
a nejkratší trasou do nejnižšího místa v lokalitě (obr. č. 15).

Obr. č. 15 Větevný systém stokové sítě (upraveno podle Hlavínek, 2003)

Úchytný systém se používá v lokalitách s dlouhými, táhlými údolími. Úchytná
stoka pak přijímá vodu z jednotlivých sběračů. Tato stoka pak zpravidla vede podél
vodoteče, do které bývá odlehčována (obr. č. 16).
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Obr. č. 16 Úchytný systém stokové sítě (upraveno podle Hlavínek, 2003)

Pásmový systém vznikne při návrhu několika výškových pásem stok.
V jednotlivých pásmech může být systém stok radiální, větevný či úchytný. Rozdělení
odvodňované oblasti na výšková pásma je výhodné tam, kde je nutno počítat s čerpáním
odpadních vod, aby mohly být zaústěny do recipientu a aby čerpané množství bylo
minimální. Z nejvyššího pásma jednotné soustavy je možné odvést do ČOV, případně
recipientu, gravitačně veškeré druhy odpadních vod. Středních pásem jednotné soustavy
může být několik, s ohledem na úroveň území a podzemních částí budov je nutné
přečerpávat jen některé odpadní vody. Z nejnižšího pásma je nutné bez ohledu na
navrženou soustavu veškeré odpadní vody přečerpávat (obr. č. 17).

Obr. č. 17 Pásmový systém stokové sítě (upraveno podle Hlavínek, 2003)

9.2 Soustavy stokových sítí
Stokové soustavy existují v podstatě dvě, a to soustava jednotná a soustava
oddílná. Tyto soustavy mají další modifikace.
Základním principem těchto dnes používaných stokových soustav je gravitační
doprava odpadních vod, sítí stok do jediného nejníže položeného místa, kde se tyto
vody čistí. Není-li to možné nebo je-li takových míst několik, pak se z ostatních nejníže
položených míst dopravuje voda čerpáním do jednoho místa z nich.
V jednotné soustavě se dopravují všechny odpadní vody v jedné stokové síti
a směšují se. Tento systém přináší řadu hospodářských i technických výhod, ale nese
s sebou i mnohé nevýhody, zejména z hygienického hlediska.
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V oddílné soustavě se některé druhy odpadních vod dopravují samostatně, různé
druhy vod se nesměšují. V komunikaci se potom vyskytují dvě nebo více stok pro různé
druhy odpadních vod.
Jednotná stoková soustava má zásadní nevýhodu v existenci odlehčovacích
komor, které vytvářejí přímou spojitost mezi stokovou sítí a recipientem. Jednotná
stoková síť by měla být navržena na průtok, který je součtem všech druhů odpadních
vod. Mezi odpadními vodami jsou takové, které mají stálý průtok s malými výkyvy,
např. splašky, a naopak vody, které mají velkou nerovnoměrnost, např. dešťové vody.
Ačkoliv celkové roční množství splašků převyšuje množství dešťových vod za stejné
období, je výpočtový průtok dešťových vod tak velký, že výpočtové průtoky ostatních
druhů odpadních vod je možno až na výjimky pro dimenzování jednotné stokové
soustavy zanedbat. Tento dešťový průtok se vyskytuje několikrát do roka, ale řádově
převyšuje průtoky všech ostatních druhů odpadních vod. Pro odvádění vody
z dešťového přívalu do nejnižšího místa stokové sítě by bylo nutno dimenzovat stoky
nehospodárných rozměrů. Tyto stoky by byly využity pouze po několik hodin v roce
vodou z dešťového přívalu. Proto se navrhují na jednotné kanalizaci odlehčovací
komory.
Odlehčovací komory jsou budovány tak, že při zvyšujícím se průtoku vlivem
deště dojde při určitém průtoku, který je dán násobkem splaškového průtoku,
k přepadání vody do odlehčovací stoky do recipientu. Nevýhoda odlehčovací komory
spočívá v tom, že i při velmi vysokém naředění splaškových vod dešťovými může dojít
k zanesení čerstvého fekálního znečištění do recipientu. Za odlehčovací komorou pak
pokračuje stoka směrem k čistírně již zmenšeným profilem.
V oddílné soustavě se různé druhy odpadní vody navzájem nesměšují, ale
některé druhy vod nebo některé skupiny druhů odpadních vod se odvádějí samostatně.
V důsledku toho v ulici vedou dvě nebo více stok a každá je určena pro jiné odpadní
vody. Jednotlivé druhy odpadních vod se seskupují podle toho, jak je nutné, možné
nebo účelné je samostatně nebo ve směsi mechanicky, biologicky případně chemicky
čistit.
Oddílná stoková soustava odstraňuje možnost kontaminace vody v recipientu
znečištěním ze splaškových vod. Vody odváděné do recipientu z dešťových odlehčení
jednotlivých kanalizací i dešťové vody v dešťových kanalizacích (zejména z počátku
deště) jsou stále silně znečištěné. Proto je snaha budovat dešťové nádrže, které tento
problém řeší. Budují se jako průtočné, záchytné nebo usazovací.
Uváděné dvě základné stokové soustavy mají i některé modifikace. Je to
polooddílná soustava, která spočívá v tom, že splaškové vody jsou vedeny v potrubí
níže položeném než dešťové vody. Při přívalových deštích se dešťová voda v šachtách
přelévá z horního dešťového potrubí do dolního splaškového. Teprve po jeho naplnění
dochází k průtoku vody dešťovou stokou.
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9.3

Objekty na stokových sítích

Na stokové síti je celá řada objektů, které jsou nezbytné pro funkčnost, řádný
provoz a možnost údržby a oprav.
Jsou to především:
-

vstupní šachty
spojné šachty, komory
větrací šachty,
spádiště
skluzy
shybky
odlehčovací komory
dešťové vpustě
dešťové nádrže.

Vstupní šachty patří k objektům, které se na stokové síti vyskytují nejčastěji.
Navrhují se všude tam, kde se mění směr nebo sklon přímých úseků stok, příčný profil
nebo materiál stoky, na horním konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více
stok, pokud v těchto místech nejsou nahrazeny jiným objektem, který splňuje současně
účel vstupní šachty. Vstupní šachty slouží provozovateli pro pravidelnou kontrolu,
čištění a manipulaci na stokové síti. Dále rozdělují přímé úseky, jejich vzájemná
vzdálenost se určuje pro neprůlezné a průlezné stoky 50 m, pro průchozí stoky 100 m
a více.
Spojné šachty a spojné komory jsou objekty, které slouží pro spojení nebo
připojení stok o jmenovité světlosti DN 500 a větší.
Dalším typem šachet jsou větrací šachty. Slouží k odvětrávání jak průlezných,
tak průchozích stok. Neslouží ke vstupu do stok, proto mohou mít menší půdorysný
rozměr než šachty vstupní.
Spadiště jsou objekty, které umožňují strmý sklon terénu překonat stupněm ve
dně stoky, aby ve stokách nepřekračovaly maximální možnou průtočnou rychlost.
Konstrukci spadiště tvoří běžná vstupní šachta, přítokové potrubí, vlastní spadiště
a odtokové potrubí. Je-li stupeň vyšší než 600 mm, bezdeštný průtok je sveden
vertikální rourou min. DN 200 na dno spadiště. Tím jsou odvedeny malé průtoky
a umožněna snadná revize stok. Za přívalu protéká voda nejen obtokovou vertikální
rourou, ale většina vody přepadá z horní stoky do vodního polštáře u dna spadiště. Část
šachty a dno spadiště vystavené účinkům proudu musí být opatřeno pevným
a odolným materiálem jako kamennou dlažbou nebo dlažbou z taveného čediče.
Skluzem je nazýván úsek stoky se strmým sklonem a s průtokovou rychlostí 5 až
10 m.s . Zřizuje se tam, kde by stavba soustavy spadišť byla nákladná a obtížně
proveditelná, případně nemožná, hlavně u velkých profilů stok. Použité potrubí nebo
stoka musí být z odolného materiálu, odpovídajícího dosahované průtokové rychlosti.
-1
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Shybky ve stokové síti jsou objekty, které umožňují převedení odpadních vod
pod překážkou, když se překážka nachází v trase kanalizace tak, že niveleta kanalizace
vystupuje nad terén nebo je nedostatečné krytí nad kanalizací. Např. dráhy a pozemní
komunikace v zářezech, podchody širokých a hlubokých vodních toků.
Jedná se o objekt na stokové síti, pomocí kterého můžeme převést odpadní vodu
pod překážkou tehdy, kdy nelze snížit niveletu kanalizace tak, že by vody protékaly
samospádem s volnou hladinou. Po stránce hydraulické rozeznáváme shybky úplné, kdy
strop shybky je pode dnem přítokové a odtokové stoky, a neúplné, kdy strop shybky je
nade dnem přítokové a odtokové stoky.
Oba typy můžeme dále rozdělit podle počtu ramen na jednoramenné
a víceramenné, které se navrhují tam, kde je rozkolísaný průtok odpadní vody.
Odlehčovací komory jsou nejkritičtějším místem jednotné stokové sítě a slouží
k odlehčení směsi splaškových a dešťových vod.
V bezdeštném období musí umožnit odtok veškerých vod do čistírny odpadních
vod a v době dešťových srážek oddělit množství přiváděných vod na čistírnu.
Technické řešení odlehčovací komory spočívá v oddělení části průtoku, a to
nejčastěji přepadem přes přelivnou hranu komory. Existují různé druhy odlehčovacích
komor od jednoduchých s přepadem až po složité komory s mechanickou regulací. Pro
běžné použití jsou navrženy typizované odlehčovací komory.
Rozdělujeme je na komory:
- kde dochází k regulaci odtoku a odpadní voda je oddělována přepadem čelním,
šikmým, obloukovým, bočním jednostranným nebo oboustranným,
- se škrticí tratí s přepadem, kde škrticí trať je úsek s menším průměrem na odtoku
z odlehčovací komory, čímž dojde ke vzdutí v komoře a přepadu do odlehčovací
stoky,
- odlehčovací komory s přepadajícím paprskem – štěrbinové, kde bezdeštný
průtok až do zvoleného množství propadá štěrbinou a je odváděn na čistírnu
a větší množství odtéká do odlehčovací stoky,
- etážové, kde bezdeštný průtok podchází vodorovnou stěnu a vyšší průtoky nad
stěnou jsou odváděny do odlehčovací stoky.
Každá odlehčovací komora musí být navržena dle daných podmínek svého
umístění na stokové síti. Stanoví se buď průtok odváděný na čistírnu jako násobek
bezdeštného odtoku nebo na základě intenzity mezního deště.
V praxi se dosud nejvíce používá postup podle kritérií ředícího poměru
nejčastěji 1+6 až 1+8.
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Dešťové vpusti se zřizují pro odvodnění vozovek, chodníků a zpevněných ploch.
Jsou součástí komunikačních staveb, zpravidla provozované správcem komunikace.
Vzdálenost vpusti závisí na podélném sklonu komunikace, chodníku nebo zpevněné
plochy, na návrhovém přítoku dešťových vod, bývá cca 40 m a nemá být větší než
60 m. Vpusti se osazují v nejnižším místě jimi odvodňované plochy, obvykle
u obrubníku. Hloubka vpusti má být taková, aby odpad byl v nezámrzné hloubce. Na
jednu vpusť se počítá 400 m2 odvodněné plochy.
Horská vpusť se osazuje na místech, kde je strmý terén a lze očekávat přítok
dešťových vod z nezpevněného terénu obsahujících větší množství pevných splavenin.
Dešťová voda protéká přes mříž a v sedimentačním prostoru dochází k odsazení
splavených materiálů.
Dešťové nádrže slouží ke snížení nebo zamezení odnosu znečištění dešťovými
vodami nebo zředěnými odpadními vodami do recipientu. Dále k zmírnění přívalové
vlny zředěných odpadních vod retencí před jejich vyrovnaným odváděním do čistírny
odpadních vod, také k zmírnění přívalové vlny dešťových vod retencí před zaústěním
do recipientu.
Dešťové nádrže můžeme podle ČSN 75 6261 rozdělit na:
- Retenční dešťové nádrže sloužící pouze k vyrovnání odtoku. Navrhují se v těch
případech, kdy maximální přítok do sledovaného profilu je větší než požadovaný
odtok.
- Průtočné dešťové nádrže, které se umísťují za odlehčovací komoru s vysokou
přelivnou hranou a mají čisticí a retenční funkci. Po naplnění nádrže se vody po
průtoku nádrží odvádějí přes přeliv do recipientu.
- Záchytné dešťové nádrže mají jen retenční funkci. Z nádrže nevede odtok do
recipientu. Po naplnění nádrže dojde ke zpětnému vzdutí a funkci
bezpečnostního přelivu přebírá odlehčovací komora s vysokou přelivnou hranou.
- Usazovací dešťové nádrže se navrhují pouze na dešťové stoce oddílné soustavy.
Mají čisticí a retenční účinek. Protéká jimi celý průtok z přívodní stoky.
- Kombinované dešťové zdrže se navrhují jako soustava dešťových zdrží, z nichž
první je záchytná, a další jsou průtočné.
Dešťové nádrže mohou být v hlavním směru, což znamená, že to jsou stále
protékané, odkanalizovanými vodami směrem k čistírně. Dešťové nádrže ve vedlejším
směru jsou v bezdeštném období prázdné a plní se přepadem z přilehlé odlehčovací
komory.
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9.4

Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od
vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není
vodním dílem.
Kanalizační přípojky odvádějí odpadní vody z nemovitostí do stokové sítě.
Každá nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou kanalizační přípojku.
Použití jedné přípojky pro více nemovitostí je nutno projednat se správcem kanalizace,
stejně jako odvodnění rozsáhlejších nemovitostí několika přípojkami. Nejmenší průměr
potrubí kanalizační přípojky je DN 150. Při profilu větším než 200 mm je nutno projekt
doložit hydrotechnickým výpočtem. Minimální sklon přípojky DN 150 je dle ČSN 2%
u profilu 200 mm 1%. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 40%.
Revizní šachty domovní přípojky se zásadně umísťují na pozemku odvodňované
nemovitosti, případně v objektu. Kanalizační přípojka se smí připojit na stoku jen do
určené stokové (obvykle zaslepené) odbočky, nebo vložky, nebo do místa určeného
provozovatelem kanalizace. Jestliže odbočka nebo vložka není v místě vybudována,
připojuje se kanalizační přípojka do vyříznutého otvoru.
Do profilu 200 mm se domovní přípojky včetně přípojek od dešťových vpustí
situačně připojují do stok pod úhlem 45o až 90o. Přípojka musí být co nejkratší,
v jednom sklonu, přímém směru (kromě napojovacího oblouku) a stejného profilu od
uličního řadu až k revizní šachtě. Výškově se u neprůlezných stok přípojky zaúsťují do
horní poloviny stoky, u průlezných a průchozích stok se zaúsťují dnem v úrovni hladiny
průměrného bezdeštného průtoku nebo do stávající vložky.
Přípojky mají být budovány ve stejné světlosti v celé délce. Přípojky zaústěné do
šachet je možno čistit z těchto šachet. Přípojky zaústěné do potrubí musí být čistitelné
odjinud. Podle ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace je požadováno, aby na ležatých
svodech byly instalovány čisticí tvarovky, a to na potrubí jednotné nebo splaškové
kanalizace v odstupech max. 15,0 m, na dešťovém potrubí v odstupech 20 m. Obvykle
bývá revizní šachta s čisticím kusem umístěna na hlavním svodu bezprostředně za
obvodovou zdí. Pokud tomu tak není, je vhodné zařadit revizní šachtu před budovou na
začátek přípojky, tj. 1,0 m před obvodovou zeď.
Přípojkové šachty umísťujeme tak, aby byla ze strany provozovatele možná
pravidelná kontrola a čištění. Přípojkové šachty osazujeme u každé nemovitosti, kde
není přípojka napojena do revizní šachtice. Hotové dílo musí vyhovovat předepsaným
zkouškám, zejména zkouškám hutnění a zkouškám vodotěsnosti.
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9.5

Netradiční metody stokování
Způsoby dopravy odpadních vod můžeme rozdělit na tradiční a alternativní.

Za tradiční způsob považujeme jednotné či oddílné soustavy s gravitační
dopravou odpadních vod. U tradičního způsobu odvodnění je důraz kladen především
na jednoduchost a spolehlivost provozování. Tato zařízení se vyznačují vysokými
dopravními výkony, které plynou především z potřeby odvádění dešťových odpadních
vod.
Alternativní způsoby se mohou uplatnit v oblastech s rozptýlenou zástavbou,
v rekreačních územích, v chráněných oblastech a v ochranných pásmech zdrojů pitné
vody. V těchto lokalitách se jeví tradiční způsoby odkanalizování jako nehospodárné
a těžko realizovatelné. Nabízí se proto alternativní způsoby odkanalizování, za ty lze
považovat kanalizaci tlakovou, kanalizaci podtlakovou (vakuovou) a kanalizaci
gravitační maloprofilovou.
Alternativní způsoby odvádění odpadních vod mohou vést v řadě případů
ke snížení investičních nákladů a tím k uspíšení realizace investičního záměru.
Okolnosti, které přispívají k upřednostnění těchto způsobů, jsou rozptýlená zástavba
venkovského či vilového typu, konfigurace terénu, zájmové území s několika
samostatnými povodími a společnou ČOV. Dále je to terasovitá zástavba, či široké
ulice, kde by situace vyžadovala souběh dvou gravitačních stok. Jedná se také o oblasti
s nepříznivými podmínkami pro zakládání stok, případně oblasti s minimálními spády.
Proti těmto způsobům odkanalizování hovoří některé nevýhody jako absence
dlouhodobých zkušeností s provozováním, provozní náročnost systému, vyšší nároky na
provozní energie, kratší životnost a vyšší četnost provozních poruch. Tyto systémy
nejsou vhodné pro odvádění dešťových odpadních vod. Prvé provozní zkušenosti hovoří
o velké náročnosti na provoz a údržbu a o poměrně velké poruchovosti strojního
zařízení.
Podstatou systému tlakové kanalizace jsou domovní čerpací stanice, do nichž
jsou svedeny splašky z jednotlivých, případně dvou a více, nemovitostí.
Z domovní čerpací stanice jsou za pomoci ponorného čerpadla, případně
vybaveného drtičem nečistot, dopravovány splašky tlakovým potrubím podstatně
menšího průměru stokové sítě. Odvodnění je tedy založeno na vyvození tlaku 0,2 –
0,5 MPa v hlavním uličním potrubí, do kterého jsou čerpány odpadní vody
z akumulačních jímek, které jsou součástí čerpací stanice. Provoz čerpání je řízen
automaticky podle hladiny vody v jímce.
Systém se skládá z:
gravitační přípojky do sběrné jímky,
vlastní akumulační a čerpací jímky s ponorným čerpadlem,
výtlaku do sběrného tlakového potrubí,
sběrného tlakového potrubí.
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Tlaková větevná nebo okruhová síť se navrhuje nejčastěji z plastového potrubí
(PVC, PE, PP) minimální DN 80 a ukládá se v nezamrzlé hloubce (krytí min. 1,0 –
1,2 m) v min. sklonu 3 ‰. Požadovaná průtočná rychlost v potrubí je 0,7 m/s. Stoková
síť musí být vybavena přibližně po 300 m uzávěry, odkalovacími a odvzdušňovacími
armaturami (hydranty). K hlavním nevýhodám tlakové kanalizace patří velké množství
domovních čerpacích stanic s technologickým vybavením náročným na kontrolu
a údržbu, neekonomický provoz (čerpání malých množství velkým počtem čerpadel)
a v neposlední řadě i vyšší provozní nároky na vlastní síť (nutnost proplachování,
odvzdušňování a odkalování).

Obr. č. 18 Schéma tlakové kanalizace (podle Hlavínek, 2000)

Podtlaková kanalizace pracuje na principu vyvození podtlaku ve stokové síti, do
které se přes domovní sací ventily na domovních přípojkách nasávají odpadní vody
z jednotlivých nemovitostí. Celý systém má centrální vakuovou stanici, ve které se
pomocí vakuových čerpadel (vývěv) vytváří podtlak ve sběrné tlakové nádobě. Odpadní
vody se vlivem udržovaného podtlaku v celém systému do zásobníku nasávají při
každém otevření sacího ventilu na některé z domovních přípojek.
Sací ventily zajišťují automatické otevření a nasátí odpadní vody i s vysokým
obsahem vzduchu) z domovní šachty do hlavního kanalizačního potrubí při dosažení
určité hladiny vody v akumulační šachtě a po jejím vyprázdnění opětné uzavření, aby
nedošlo ke snížení podtlaku a ohrožení funkce systému. Z vakuové stanice (zásobníku)
jsou odpadní vody dopravovány do ČOV buď gravitačně, nebo přečerpáváním.
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Obr č. 19 Schéma podtlakové kanalizace (upraveno podle Hlavínek, 2000)

Podobně jako u tlakové kanalizace je výhoda tohoto systému v nižších
investičních nákladech. Systém je náročnější na údržbu a každé porušení podtlaku může
způsobovat provozní problémy.
Maloprofilová kanalizace je systém, o jehož použití v České republice nejsou
dosud informace. Tato metoda je známa z USA a z Austrálie. Je specifická použitím
trubního materiálu velkých délek s malými světlými profily, nízkou drsností
a integrovanými, dokonale vodotěsnými spoji. Revizní šachty jsou nahrazovány
kontrolními šachticemi (inspekční odbočky DN 80, vyvedené na povrchu terénu, kde
jsou zakončeny hydrantem).
Celý systém odvádění odpadních vod je gravitační s možným využitím
násoskového efektu v úsecích s negativním spádem nivelety. Centrální sběrný bod
s jímkou či ČOV musí být tedy umístěn výrazně níže než ostatní připojované objekty,
propojené jedním hlavním, gravitačním sběračem malého profilu. Nevýhodou je nutnost
provozování lapačů pevných nečistot (konstrukční obdoba našich septiků), které
zabraňují zaústění lehce sedimentujících látek do systému.
Systém pracuje jako gravitační vodovodní síť, to znamená, že splaškové vody
proudí plným průtočným profilem.
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9.6 Intenzifikace provozu stokových sítí
Provozování je soubor jednotlivých činností, jejichž cílem je plynulý
bezporuchový provoz stokové sítě. Bezporuchový provoz je takový provoz, který
bezpečně odvádí odpadní vody do místa jejich čištění bez ucpávání a zaplavování stok
a přípojek, vylučuje ohrožení napojených objektů a ostatních inženýrských sítí.
Provoz sestává z provádění systematické kontroly a revizí, pravidelné údržby
a potřebných oprav. Veškerá provozní činnost vyúsťuje v prodlužování životnosti
systému.
Předmětem provozní činnosti jsou stoky a všechny objekty na stokách. Jedná se
zejména o tyto činnosti:
-

kontrola průlezných i neprůlezných stok
kontroly objektů na stokách
kontrola technologického zařízení na stokách
čištění povrchových a kanalizačních zařízení
čištění průlezných stok a neprůlezných stok
čištění přípojek a odstraňování ucpávek na přípojkách
čištění dešťových nádrží
kontrola a čištění dešťových odlehčení.

Všechny základní pracovní postupy obsahuje provozní řád.
9.7

Provozní řády a provozní dokumentace stokových sítí

Provozní řád stokové sítě je samostatnou částí provozního řádu kanalizace, který
ještě obsahuje samostatnou část pro čistírnu odpadních vod. Provozní řád stokové sítě
obsahuje předpisy a dokumentaci pro provozování stokové sítě a jejich hlavních
objektů, které mají rozhodující vliv na plynulé a nezávadné odvádění odpadních vod
stokovou sítí.
Povinnost zajistit na své náklady provozní řád ukládá zákon č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu vlastníkovi kanalizace.
Povinnost dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo (tj.
kanalizace) povoleno, zejména schválený provozní řád, ukládá vlastníkovi vodního díla
zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.
Obsah a podrobnou věcnou náplň provozního řádu stokové sítě odpadních vod
uvádí technická norma TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace.
Provozní řád má svůj titulní list a v podstatě se člení do 3 základních části:
- základní údaje
- pokyny pro provozování
- výkresová část.
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Základní údaje v textové části provozního řádu stokové sítě mají zahrnout
přehled stokové sítě, včetně charakteristik hlavních objektů na stokové síti. Jde zejména
o tyto údaje:
-

stručný technický popis stokové sítě
hlavní hydrotechnické údaje o stokové síti
základní údaje o vodním recipientu
popis úseků stok mimořádně ohrožených vnějšími vlivy
seznam producentů odpadních vod vypouštěných do stokové sítě, u nichž by
mohlo dojít k úniku látek, které nejsou odpadními vodami
seznam a popis množství a odběrů vzorků odpadních vod
údaje o stabilně zabudované monitorovací, ovládací a zabezpečovací technice
seznam a popis míst uložení strojů, přístrojů a hlavních druhů materiálů, které
jsou nezbytné k zabezpečení provozu včetně likvidace havarijních situací
seznam institucí a organizací, kterým se hlásí mimořádné události v provozu
stokové sítě
seznam hlavních bezpečnostních a hygienických předpisů.

Další části provozního řádu jsou pokyny pro provozování za normální provozní
situace i při mimořádných okolnostech. Jsou zde uvedeny povinnosti provozovatele,
organizační struktura a počty pracovníků pro provoz nezbytných. Mezi základní
postupy provozní činnosti patří
- proplachování a čištění stok, včetně pokynů pro zneškodňování vytěženého
materiálu
- usměrňování průtoku odpadních vod stokami
- provozování odlehčovacích komor a separátorů, kanalizačních podchodů
a shybek
- provozování čerpacích stanic, dešťových zdrží
- odstraňování ucpávek na přípojkách
- zapojení stoky do retenční funkce
- kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod
- měření na stokách
- provádění běžných oprav za omezené funkce stokové sítě
- sledování technického stavu stokové sítě
- provozní opatření v zimním období.
Důležitou kapitolou jsou provozní opatření při mimořádných situacích. Jedná se
o přívalové srážky, povodňové stavy a havarijní stavy. Mezi havarijní stavy počítáme
havarijní úniky průmyslových i jiných nevhodných odpadních vod. Nebezpečné je také
vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami, do stokové sítě (např. ropné látky).
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V provozním řádu je také uveden způsob vedení provozního deníku, provozních
záznamů a knihy revizí. Obsahuje rovněž směrnice pro bezpečnost a hygienu práce
zahrnující zejména všeobecné požadavky na bezpečnost práce, pokyny pro bezpečný
vstup do stokové sítě, požadavky na ochranu před jedovatými a výbušnými plyny
a parami.
Výkresová část provozního řádu stokové sítě obsahuje zejména tyto přílohy:
- situaci stokové sítě se všemi objekty a potřebnými charakteristickými údaji
- situaci stokové sítě s vyznačením umístění význačných producentů
průmyslových a zvláště závadných odpadních vod a producentů látek, které
nejsou odpadními vodami
- přehledné podélné profily hydraulicky důležitých stok
- charakteristické řezy objektů na stokové síti
- provozní schéma zařízení dešťových nádrží a dalších zařízení jako čerpacích
stanic.
Provozní řád včetně příloh musí odpovídat skutečnému provedení stokové sítě
a všichni pracovníci činní na stokové síti s ním mají být prokazatelně seznámeni.
9.8

Kontrola kvality odpadních vod

Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod je důležitou součástí provozování
stokové sítě. Vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb., z rozhodnutí vodoprávního úřadu
a z provozního a kanalizačního řádu. Vlastní kontrolní činnost se provádí podle plánu
kontrol. Kontroluje se kvalita vody vypouštěné ze stokových sítí do recipientu.
Hlavním těžištěm kontrolní činnosti jsou kontroly kvality vypouštěných
odpadních vod u významných znečišťovatelů, se kterými má provozovatel uzavřenou
smlouvu o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace.
Odběry vzorků odpadních vod se provádějí na výpustních místech vnitřní
kanalizace do veřejné kanalizace, která jsou takto označena kanalizačním řádem.
Ke kontrolním odběrům směsných vzorků se zpravidla používají automatická odběrná
zařízení, která jsou schopna odebírat vzorky odpadních vod v několika různých
časových režimech (např. 24hodinový slévaný vzorek nebo vzorky diskrétní s různými
periodami odběru).
Zpravidla se jedná o odběr směsného vzorku po dobu 24 hodin, kdy se přístroj
jeden den nasadí a druhý den se odběr ukončí.
Odebraný kontrolní vzorek, který se chladí na teplotu max. 4oC, se dodá co
nejrychleji do akreditované laboratoře k rozboru v daných ukazatelích, která je nutné
provést u vzorku na základě charakteru provozu znečišťovatele a požadavků
kanalizačního řádu.
Kontroly jsou prováděny bez předchozího upozornění. Pracovníci provádějící
tyto kontrolní odběry musí být kvalifikováni pro odběr vody.
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Laboratoř vydává protokol o výsledcích rozboru vzorků vody, který se
kompletuje s protokolem o odběru, a tyto dva dokumenty se používají a archivují vždy
společně.
Samostatnou činností jsou odběry vody prováděné na čistírnách odpadních vod.
Kontroluje se přitékající odpadní voda, jednotlivé technologické stupně podle potřeby
a kvalita vyčištěné vody vypouštěné do recipientu.
Při vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami, do kanalizace a při zjištění
jakékoliv havárie související s kvalitou odpadních vod, je nutno neprodleně provádět
kontrolní odběry vzorku.
Při odběrech se postupuje vždy proti toku odpadních vod a začíná se na přítoku
do čistírny. Postupuje se dle zpracovaného havarijního plánu.
9.9

Opatření k bezpečnosti práce ve stokách

Práce ve stokách je prací v podzemí, a proto je nutno dodržovat k tomu určené
předpisy. Ve stokách hrozí nebezpečí udušení přítomností jedovatých plynů, případně
nedostatkem kyslíku. Ve stokách se může tvořit metan, který spolu se vzduchem tvoří
výbušnou směs.
Do šachet a stok i dalších podzemních prostor je možno vstoupit až po zjištění
nezávadného prostředí. Sestup se děje po stupadlech. Jsou-li ve vstupech uražena dvě
a více po sobě následujících stupadel, nesmí se po zbývajících slézat ani vylézat.
V takových případech je nutno použít pro výstup pevného nebo provazového žebříku.
Spouštění pracovníků do vstupní šachty pomocí lan je zakázáno. Sestup zaměstnanců je
povolen pouze pomocí tříbodové konstrukce s použitím horolezeckého postroje.
Indikace ovzduší ve vstupních a pracovních prostorách je nezbytná a je třeba
dbát na bezpečné a spolehlivé měření nezávadnosti ovzduší před vstupem pracovníků
do podzemních prostor. Podzemním prostorem se rozumí každé snížené a uzavřené
pracoviště pod úrovní terénu a obtížně větratelné.
Měření jakosti ovzduší se u plných poklopů provádí ihned po otevření poklopů
nebo uzávěrů. Pracovníci před ovětráním nesmí stát přímo nad vstupem do objektu.
U děrovaných poklopů, nebo mříží objektů se měření provádí ještě před otevřením
poklopů nebo mříže v úrovni otvorů, kde dochází k samovolnému odvětrávání. Indikace
se provádí po dobu 20 min. předepsaným způsobem podle druhu měřicího přístroje.
Jsou-li naměřené hodnoty vyšší než je přípustné, provádí se další odvětrání až do
dosažení přípustné hodnoty.
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Platí, že při práci ve vstupní šachtě neprůlezných stok smí pracovat pouze jeden
pracovník a další dva zajišťují činnost. Pracovník při práci ve vstupu a pod zemí musí
mít na hlavně ochrannou přílbu a při pracích většího rozsahu prováděných nade dnem
vstupní šachty musí být zřízena dostatečně pevná pracovní plošina. Při svislé dopravě
materiálu ve vstupní šachtě musí pracovníci na povrchu dbát na to, aby do vstupního
otvoru nemohly napadat žádné předměty a při dopravě materiálu a nářadí ve vstupní
šachtě je pracovník povinen využít ochranného prostoru ve vstupní šachtě, který je
excentricky vybočen od svislé osy vstupní šachty. U průlezné sítě je povinen ukrýt se do
stoky mimo vstup. Při práci v průlezných stokách musí být minimálně dva pracovníci
v podzemí a další dva zajišťující na povrchu jejich činnost a bezpečnost.
Při práci v podzemí, kdy je nezbytná delší časová přítomnost pracovníků, se
stále měří indikačními přístroji kvalita ovzduší. V případě, že při jakémkoliv způsobu
indikace bude zjištěno prostředí s mezními nebo vyššími hodnotami obsahu škodlivin,
je třeba neprodleně přerušit práci a vystoupit na povrch. Sestup dvou pracovníků do
stoky se děje tak, že nejprve sestoupí jeden, a když se ukryje před možným zásahem
padajícími předměty, může sestoupit druhý.
Při práci ve stoce v těch případech, kdy rychlost a množství vody nebo větší
sklon stoky ohrožují bezpečnou stabilitu pracovníků, musí být pracovníci jištěni na laně
(platí i pro ostatní objekty stokové sítě), pracovníci ve stoce (šachtě) a na povrchu si
musí předávat smluvená znamení informující o tom, že průběh prací je normální nebo
upozorňující na jakékoliv nebezpečí.
O všech povinnostech vyplývajících z předpisů o bezpečnosti práce ve stokách
musí být pracovník prokazatelně seznámen a pravidelně kontrolován.
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10.

BEZVÝKOPOVÉ
TECHNOLOGIE
A STOKOVÝCH SÍTÍ

OPRAV

VODOVODNÍCH

10.1 Možnosti použití bezvýkopových metod
Bezvýkopové technologie jsou novější inženýrské postupy, které umožňují
opravy nebo obnovy stávajících vodovodních a stokových sítí, nebo umožňují novou
výstavbu těchto sítí bez většího narušení provozu na pozemních komunikacích
i provozu ve veřejném prostoru měst a obcí a bez výraznějšího narušení životního
prostředí. Existuje celá řada metod bezvýkopových technologií, které se stále rozvíjejí
a zlepšují.
Pro efektivní použití metod bezvýkopové technologie je důležitá analýza, která by
měla vyjasnit, zda sanace vodovodního nebo kanalizačního řadu realizovat klasickou
metodou v otevřeném výkopu, nebo používat bezvýkopové technologie. Je možná
i kombinace obou způsobů.
Metody oprav, případně budování vodovodních a stokových sítí v otevřeném
výkopu, budou zřejmě efektivnější v extravilánech a v lokalitách s nezpevněnými
povrchy a také tam, kde nejsou kolize s dopravou a dalšími inženýrskými sítěmi.
Naopak v městské zástavbě, v lokalitách s hustým silničním i městským provozem,
případně v chráněných územích, se jeví vhodnější bezvýkopové technologie. Vždy je
ovšem potřebná podrobná technická i ekonomická analýza, která stanoví, která metoda
je pro danou lokalitu vhodnější.
Bezvýkopové technologie v zásadě můžeme rozdělit na bezvýkopové
rekonstrukce s odstraňováním starých sítí a ukládání nových potrubí do daných tras.
Další metody jsou bezvýkopové opravy sítí jak lokální, tak i vkládání nových potrubí
nebo různých rukávců do stávajících, které vytvoří jeden celek. Mezi tyto metody patří
také opravy vnitřních povrchů nástřiky buď cementovou maltou, nebo speciálními
nátěrovými hmotami. Poslední z metod je ukládání nového potrubí do starého, které
slouží pouze jako chránička a není již netěsné ani stabilní po statické stránce. Nové
potrubí proto musí být samonosné.
Metod bezvýkopových technologií přibývá a stále se rozvíjejí. Jako příklad
rozšířených technologických postupů jsou uváděny následující metody:

10.2 Metoda zatahování trub do původního potrubí „relining“
Touto metodou se zatahuje nové potrubí menší světlosti do stávajícího potrubí.
Mohou se zatahovat krátké trouby/trubky v délce 0,5 – 1 m, které se spojují v šachtě
speciálními spojkami, nebo se svařují jednotlivé trouby/trubky ve startovací jámě, další
variantou je zatáhnout na povrchu svařované potrubí do celého obnovovaného úseku.
Tento postup je nyní častěji využíván, neboť je jednodušší.
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Před zatahováním se stávající potrubí důkladně vyčistí pro zlepšení průchodnosti
a prohlédne se televizní kamerou. Po vyhodnocení průzkumu je u cílové jámy umístěn
zatahovací stroj, s jehož pomocí a prostřednictvím tažné hlavy se lanem ze startovací
jámy zatáhne potrubí do celého úseku. Mezi stávajícím vedením a novým potrubím
vzniká mezikruží. Potřebnou souosost nové trubky ve stávajícím potrubí zajistíme
pomocí distančních kroužků, které se zatahují současně se zatahovanou rourou.
Variantou této metody je zatahování polyetylenových trub svařených na povrchu
o délce 100 m i více, které vyplní celý prostor stávající trouby. Před vtažením do
obnovovaného potrubí se nové potrubí ve speciálním stroji stlačí tak, že zmenší svůj
průměr o 7 %. Po zatažení se roztáhne a tak vyplní celý profil opravovaného potrubí. Se
stávajícím potrubím se potrubí propojí se sousedními úseky ve startovací a cílové jámě
či šachtě.
Touto metodou nedojde ke snížení průchodnosti obnovovaného potrubí i přes
snížení profilu, neboť hydraulické vlastnosti vnitřní stěny zatahovaného potrubí jsou
příznivé.

Obr. č. 20 Metoda zatahování potrubí „relining“ (upraveno dle Bezrouk, 2008)
1. Startovací šachta, 2. Cílová šachta, 3. Vrátek, 4. Tažná hlava, 5. Zatahované trouby/trubky,
6. Původní potrubí, 7. Vodicí kladky, 8. Svařovací agregát, 9. Prostor pro zainjektování potrubí

Tyto metody vtahování dlouhých trub mají ještě další varianty. Například se
potrubí ve svém příčném profilu deformuje a po zatažení se přetlakem vody vrací do
původního stavu a přitlačí se k vnitřní stěně původního potrubí.

84

10.3

Metoda vyvložkování troubami zatahovanými a vytvrzovanými na místě
„rukávcový relining“

Jedná se o metodu, která se používá hlavně při opravách a rekonstrukcích
stávajících stokových sítí. Metoda spočívá v zatažení pryskyřicí naimpregnovaného
textilního rukávce do připraveného a vyčištěného potrubí. Textilní rukávec je připraven
přímo pro opravovaný úsek. Rukávec se po zatažení vytvrzuje a tím získává na
pevnosti. Tloušťka stěny po vytvrzení se určuje dle stupně poškození stávajícího
potrubí, hloubky podzemní vody a dalších místních podmínek. Minimální tloušťka by
podle praktických zkušeností měla být 30 mm.

Obr. č. 21 Vtahování rukávce vytvrzovaného na místě (upraveno dle Bezrouk, 2008)
1. Startovací šachta, 2. Cílová šachta, 3. Čerpací a vyhřívací agregát, 4. Hadice na studenou
vodu 5. Sací vedení, 6. Místo upevnění, 7. Dopravník, 8. Hydrant, 9. Plnění studenou vodou,
10. Hadice na horkou vodu, 11. Sanované potrubí, 12. Zatahovaný rukávec, 13. Inverzní trubka

Textilní rukávec je obvykle již ve výrobě nasycen pryskyřicí a složen ve vrstvách
nebo navinut na cívku. K sycení rukávce může docházet také až na staveništi ve
speciálním zařízení.
Po vyčištění opravovaného a obnovovaného úseku potrubí je většinou
prostřednictvím vstupní a revizní šachty, dále inverzní věže, zaváděcího rukávce
a kolena tento naimpregnovaný textilní rukávec zaváděn účinkem vodního sloupce či
stlačeného vzduchu. Po úplném zatažení rukávce může začít proces vytvrzování.
Nejčastěji se tak děje recirkulací ohřáté vody přes ohřívací agregát (řízenou regulaci
působení tepla na pryskyřici dochází k jejímu vytvrzení). Jinou variantou je použití páry
či UV záření. Po dokončení procesu vytvrzení rukávce se pečlivě odříznou v šachtách
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jeho přesahující konce a upraví se místa napojení. Vyříznou se nebo vyfrézují otvory
pro přípojky, případně se ještě upraví.
Délka obnovovaných úseků potrubí je u kanalizace daná vzdáleností mezi dvěma
šachtami.

10.4 Metoda bezvýkopových oprav místních poruch potrubí
Jedná se o metodu aplikace těsnicích manžet, krátkých rukávců, případně přímou
injektáž pryskyřicemi na poškozená místa na stokových sítích. Jedná se
o obdobnou metodu jako u rukávcového reliningu s vytvrzováním na místě.
V případě vnitřní těsnicí manžety jde obvykle o její osazení robotem. Těsnicí
manžeta má těsnicí prvek z pryže a rozpínací prvky z kvalitní nerezové oceli. Může se
také používat krátký rukávec, který je upraven podle místních podmínek.

Obr. č. 22 Oprava pomocí těsnění (upraveno dle Bezrouk, 2008)
1. Startovací šachta, 2. Cílová šachta, 3. a 4. Hydraulické tažné zařízení, 5. Vodicí kladky,
6. Robot, 7. Injektovaná oblast

V případě opravy injektáží pryskyřicí se jedná o injektáž lokálních netěsností
s tím, že užité injektážní zařízení musí být doplněno zařízením, které umožní prostorově
odizolovat injektované místo uvnitř potrubí od ostatního prostoru. Již
i v tomto případě bývá užito speciálních robotů.
Většina uvedených technologií oprav lokálních poruch je podřízena konkrétním
postupům jednotlivých firem, které tyto technologie provádějí.
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10.5 Metoda obnovy potrubí nástřikem na vnitřní povrch
Jedná se o bezvýkopovou technologii aplikace cementové nebo epoxidové vrstvy
na vnitřním povrchu vodovodního potrubí. Při cementaci se aplikuje vnitřní povlak
nástřikem jen cementové malty rotující hlavou. Při epoxidací jde obdobně
o nástřik dvousložkových epoxidových pryskyřic.

Obr. č. 23 Metoda cementace a epoxidace (upraveno dle Bezrouk, 2008)
1. Startovací šachta, 2. Cílová šachta, 3. Vrstva stříkané cementové (epoxidové) směsi,
4. Očištěné potrubí k sanaci, 5. Rotační tryska, 6. Buben se sdruženým vedením a hadicí pro
dopravu cementové směsi, 7. Sdružené vedení s hadicí, 8. Omítací stroj, 9. Kluzné sáně,
10. Nástavec s hladicím kuželem, 11. Míchačka s čerpadlem cementové směsi

V obou případech se jedná o aplikaci vrstvy na vnitřním očištěném povrchu
potrubí strojním nástřikem za účelem zajištění zpevnění a ochrany jeho vnitřního
povrchu. Nástřik se provádí po úsecích vymezených startovací a cílovou jámou
(vzájemné vzdálenosti do cca 120 m).
Při epoxidaci jde o speciální dvousložkové epoxidové či i jiné pryskyřice,
polymery atd., které musí mít po aplikaci dobré mechanické a chemické vlastnosti,
tj. dostatečnou odolnost, a musí nabídnout dostatečnou životnost (ta je dána především
přilnavostí k vnitřnímu povrchu materiálu) obnovovaného potrubí.
Cementace se s úspěchem používá k protikorozní ochraně ocelových potrubí, která
v minulosti neměla protikorozní nátěry.
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10.6 Metoda s odstraněním starých původních potrubí
Bezvýkopové technologie s odstraněním starých, původních vodovodních nebo
kanalizačních potrubí jejich rozřezáním, roztrháním, roztlačováním, vytahováním nebo
vytlačováním.

Obr. č. 24 Výměna potrubí roztrháním stávajících trub a jejich zatlačením do stran
(upraveno dle Bezrouk, 2008)
1. Startovací šachta, 2. Cílová šachta, 3. Hydraulické tažné zařízení, 4. Směrová kladka,
5. Tažné lano, 6. Staré potrubí, 7. Trhací hlavice, 8. Pneumatické kladivo, 9. Rozšiřovací
hlavice, 10. Zatahované potrubí, 11. Hydraulický rozvod, 12. Nové potrubí, 13. Rozrušené
potrubí, 14. Svařovací agregát

Odstraněné potrubí je nahrazeno novým potrubím stejného nebo většího profilu.
Tažná síla je vyvíjena vrátkem a přenášena prostřednictvím tažného lana. Tlačná síla je
vyvíjena hydraulickým zařízením a přenášena prostřednictvím montovaného soutyčí.
Vlastním nástrojem je trhací či i rozšiřovací hlavice s řezným nožem nebo vytláčecí
hlava. Současně s roztrháním nebo roztlačením původního potrubí, příp. i rozšířením
prostoru rozšiřovací hlavou v úseku od startovací jámy k cílové jámě je zatahováno
nové potrubí či chránička. V případě vytlačováním původního potrubí je nové potrubí
současně ve stejném směru od startovací jámy k cílové jámě vtahováno nebo vtlačováno
do prostoru uvolněného po původním potrubí.
Nejčastěji jde o potrubí z polyetylenu, které je v předstihu v odpovídající délce
svařeno a zataženo. V případě varianty vytlačování původního potrubí lze v případě
obnovy vodovodních řadů použít oceli, ale i tvárné litiny. DN nového potrubí se běžně
pohybuje od cca DN 80 až do DN 200, v případě přídavných zařízení až do DN 400
i více. Délka obnovovaného úseku je závislá na průměru potrubí. Prostor v okolí
startovací a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení,
pohyb a manipulaci nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Musí být k dispozici
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prostor pro montáž nového potrubního úseku, pro jeho zatažení, či prostor pro
staveništní skladování potrubního materiálu.
Vedle výše uvedených metod se dále používají metody, kdy se tvoří v podzemí
prostor pro instalaci nových vodovodních a kanalizačních potrubí.
Jednání se o metodu s propichovacím kladivem, které formou roztlačování
zeminy do stran dělá otvor pro zatažení nového potrubí. Další metoda je směrové vrtání.
Speciální dláto podporované výplachem vytváří prostor pro vtahování trub. Obdobnou
metodou je mikrotunelování. Je používán razicí štít za současného odtěžování zeminy.
Do vyražených mikrotunelů jsou pak vkládány nebo zatahovány jednotlivé roury nebo
již spojené potrubí.
Všechny uvedené metody se dále rozvíjejí a zdokonalují.
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11. HODNOCENÍ
A
INFRASTRUKTURY

PLÁNOVÁNÍ

OBNOVY

VODÁRENSKÉ

11.1 Potřeba obnovy vodovodních a stokových sítí
Vodovodní a stokové sítě představují důležitý investiční majetek veřejných
vodovodů a kanalizací. Jedná se o zařízení dlouhodobé životnosti, kterému v minulosti
nebyla věnována náležitá pozornost. Jejich obnova se stává aktuálním problémem
z pohledu stáří i s ohledem na technický stav sítí. Obnova sítí začíná být i vážným
finančním problémem.
Velké množství vodovodních a kanalizačních potrubí se blíží ke konci své
životnosti a jejich obnova nebo rekonstrukce znamená vysokou finanční zátěž do
budoucna.
Současné prostředky vkládané do obnovy vodovodních sítí jsou nedostatečné.
Výměna neodpovídá stáří a stavu sítě a tento deficit se bude dále prohlubovat.
Také stanovení jejich životnosti není jednoduché. Všeobecně se životnost
vodovodních a stokových sítí uvádí na 60 – 100 let. Tento globální pohled vychází
z průměrných hodnot a lze jej používat pro dlouhodobé plánování obnovy. Pro obnovu
sítí v konkrétních lokalitách se musí vycházet z technických podkladů.
Důležitý je strategický materiál „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území
České republiky“, zpracovaný Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2008. Chápe
rekonstrukce sítí jako dlouhodobý a nákladný proces. Podmínky navrhované pro
rekonstrukce vycházejí z doporučení rekonstruovat ročně minimálně 2 % vodovodní
sítě. A toto tempo považuje uvedený materiál pro zachování existujícího technického
stavu sítí za minimální.
Vodovodní sítě se na území České republiky budují již více než 100 let.
V následujícím grafu je znázorněna délka vodovodních sítí, jak byly postupně
budovány.
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Graf č. 2 Rozvoj vodovodní sítě v České republice (upraveno dle Ročenka, 2013)

Z tohoto grafu lze odvodit, že vodovodních sítí starších šedesáti let je teoreticky
23,5 % a starších než padesát let 32,8 %. Ve skutečnosti tomu tak není, neboť stejně
jako dnes i v minulosti byly vodovodní sítě vyměňovány. Skutečné celkové údaje
o délce vyměněných vodovodních sítí jsou nedostupné. Vezmeme-li jako kritérium
výměny 2 % sítí ročně, vyžaduje to v současné době v rámci České republiky roční
výměnu, resp. obnovu, 1 450 km vodovodní sítě.

11.2 Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury a tvorba plánu
obnovy
Pro hodnocení technického stavu vodovodu je nezbytná řádná pracovní evidence
a provozní dokumentace. Doporučuje se vyčlenit a samostatně hodnotit:
-

Hlavní distribuční systém (gravitační i výtlačné přiváděcí řady)
Rozvodnou vodovodní síť

Technický stav přiváděcích řadů je možno hodnotit podle následujících technických
ukazatelů:
-

Stáří trubního materiálu vodovodního řadu
Hydraulická kapacita
Vliv na kvalitu vody
Protirázová ochrana řadu
Poruchovost

Obdobně pro hodnocení technického stavu vodovodních rozvodných sítí jsou
navrženy tyto ukazatele:
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-

Stáří trubního materiálu vodovodní sítě
Poruchovost vodovodních řadů
Ztráty vody
Tlakové poměry
Vliv na kvalitu vody

Pro každý z uvedených ukazatelů je nutno definovat postupy jeho stanovení,
fyzikální rozměr a metodu hodnocení.
K obnově vodovodních sítí a analogicky i stokových sítí nutno přistupovat
ve třech časových horizontech:
-

dlouhodobém
střednědobém,
krátkodobém.

Při plánování se předpokládá přístup odshora dolů, tj. od dlouhodobého plánu,
jeho upřesňování a aktualizace podle změněných podmínek ke kratším plánovacím
intervalům.
Při plánování rekonstrukcí je zapotřebí vycházet z ekonomických ukazatelů, ale
také z potřeb napojených spotřebitelů a v neposlední řadě i s ohledem na požadavky na
ochranu životního prostředí. Plány obnovy je velmi vhodné až žádoucí postavit na
vyhodnocení technického stavu vodovodních sítí.
Účelem dlouhodobých plánů strategie obnovy sítě je zpracování rámcového
plánu v časovém výhledu 15 až 20 let. Hlavním úkolem je najít správný čas pro
investice do obnovy sítě a udržet nebo zlepšit úroveň jejího provozu. Jde především
o stanovení cílů obnovy a potřebných objemů investic.
Cílem střednědobých plánů je určení části sítě, kterou je vhodné v horizontu
příštích 3 – 5 let rekonstruovat. Dochází ke stanovení a posuzování jednotlivých
investičních akcí, k přípravě a zpracování projektové dokumentace v souladu
s územním plánem a plány správců ostatních sítí.
Střednědobé plány jsou sestavovány na období 3 – 5 let, zpracovávají se na
úrovni jednotlivých částí vodovodní sítě, např. tlakových pásem či měřicích okrsků.
Jednotlivé části sítě mohou být hodnoceny podle různých kritérií.
Krátkodobé plány se zpracovávají na jednotlivé kalendářní roky. Roční plány již
označují konkrétní řady, které by měly být v daném roce rekonstruovány a jsou již
investičně připravovány. Účelem ročních plánů obnovy je výběr relativně malé skupiny
potenciálních kandidátů na rekonstrukci korespondující s dostupnými investičními
prostředky. Součástí ročního plánu by mělo být doporučení, jaká technologie sanace je
pro daný úsek nejvhodnější.
Novela zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu s účinností od
15. března 2006 uvádí nové povinnosti vlastníka vodovodů, resp. kanalizací. Jedná se
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v první řadě o povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací na dobu nejméně 10 let. Tato povinnost má být splněna do 1. ledna 2009.
Toto nové ustanovení má pomoci s naplňováním Směrnice Evropského parlamentu
a rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
Evropské unie. Tato směrnice v jednom ze čtyř nejdůležitějších nových cílů uvádí:
„zajistit, aby uživatel nesl náklady na zajišťování a užívání vody odrážející její
skutečnou cenu“. Tento cíl znamená samofinancovatelnost v plném rozsahu i v oboru
vodovodů a kanalizací. Náklady reprodukce vodovodů a kanalizací je tedy nutné zajistit
zahrnutím do cen pro vodné a stočné u všech subjektů. Dosud celá řada subjektů
vlastnících vodovody a kanalizace (obce) nezahrnovala odpisy (ani je nerealizovala) do
ceny. Tím dochází k nerovnému postavení subjektů na trhu. Ustanovení umožní ve
vazbě na sankce za neplnění zajistit samofinancování při obnově vodovodů a kanalizací
a tím i sblížení podmínek subjektů na trhu.
Metodika zpracování a realizování plánu financování obnovy vodovodů nebo
kanalizace vychází ze znění novely zákona č. 274/2001 Sb. Z 1. 1. 2007 a vyhlášky
Ministerstva zemědělství č. 274/2001 Sb., kde v příloze této vyhlášky jsou uvedena
pravidla pro zpracování těchto plánů.
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Příloha č. 1
Směrná čísla roční potřeby vody

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

I.
BYTOVÝ FOND
Byty
na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok

15 m3

na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok

25 m3

na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok

35 m3

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.
Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do
dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým
zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována
centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody
v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se
při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.
Rodinné domy
Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu
spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení
zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
Rekreační chaty (chalupy).
Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3
i s připočtením 1 m3 jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata
během roku využívána.
Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy
podle § 8 odst. 6 zákona.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu
dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle § 19 odst. 7
zákona:
V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím
stanoveným podle položek č. 1, 2 a 3 v odběru pro bytový fond, je-li důvodem kropení
zahrady, je větší než 30m3 se množství nevypouštěných vod stanoví podle položek 63 až 66
směrných čísel. V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody
a množstvím stanoveným podle směrných čísel, je-li důvodem výroba balených nápojů
nebo jídel apod., je větší než 30m3, se množství nevypouštěných vod stanoví odborným
výpočtem ve vazbě na produkci.
V případech vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) se množství odpadních vod
stanovuje podle směrných čísel.

II.

VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

a) je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se
připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;
b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek
č. 18, 19 a 20;
c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.
kancelářské budovy
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(bez stravování)
na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok
4. WC, umyvadla
8 m3
5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
14 m3
6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
18 m3
školy
(bez stravování)
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok
7. WC, umyvadla
3 m3
8. WC a tekoucí teplá voda
5 m3
mateřské školy a jesle s celodenním provozem
(bez stravování)
na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok
9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
8 m3
10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
16 m3
III.
HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY
(směrná čísla pouze pro ubytování)
na jedno lůžko za rok
hotely a penziony
11. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou
45 m3
12. většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě 23 m3
13. restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20
+39, 40 a 41+42 a 43
14. pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:
denní připouštění bazénu
sauna, welnes
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.
internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny
15. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou
16. v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě
17. stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41

10 m3
10 m3

25 m3
15 m3

stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)
na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok
18. dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla
3 m3
19. vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla
8 m3
20. bufet, občerstvení
1 m3
IV.
ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
na 1 pracovníka v denním průměru za rok
zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace
21. na jednoho pracovníka

18 m3

lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice
22. na jednoho pracovníka

18 m3
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zubní střediska s celoročním provozem, ordinace
23. na jednoho pracovníka

20 m3

ošetřovaná osoba
24. na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok
rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna
25. na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství
podle příslušné normy pro provoz využívaného zařízení
26. na jednoho pracovníka

2 m3

18 m3
na jedno lůžko za rok

nemocnice
(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)
27. na jedno lůžko

50 m3

léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců
(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)
28. na jedno lůžko

45 m3

V.

KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem (vybavení WC, umyvadla)
při plné obsazenosti za rok
29. na jedno sedadlo a jedno představení denně
1 m3
přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea
(vybavení WC, umyvadla)
30.
31. na jednoho návštěvníka

na jednoho stálého pracovníka za rok
14 m3
na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
2 m3

tělocvična, sportoviště, fitness centrum
(vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)
na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
32. na jednoho návštěvníka
20 m3
na 1 hřiště za rok
33. kropení antukových hřišť krytých
230 m3
34. kropení antukových hřišť nekrytých

460 m3
na 100 m2 za provozní den
35. kropení travnatých hřišť
20 m3
za rok
36. golfové hřiště 18 jamkové se zavlažováním greenu, odpališť a ferveje
22 500 m3
na 1 návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů) za rok
37. WC, umyvadla
1 m3
Poznámka: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako desetina
kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky.
zimní stadion
38. pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo
technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)
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VI.
RESTAURACE, VINÁRNY
(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)
Restaurace, vinárny, kavárny
na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok
(zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)
39. pouze výčep
50 m3
40. výčep, podávání studených jídel
60 m3
41. výčep, podávání studených jídel a teplých jídel
80 m3
Vybavení na mytí skla:
(připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)
42. výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. za jednu směnu
43. mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu

VII.

450 m3
60 m3

PROVOZOVNY

na jednoho pracovníka v jedné směně za rok
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě
44. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
18 m3
45. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
26 m3
46. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny
30 m3
holičství a kadeřnictví
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok (zahrnuje i zákazníky)
47. v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou
50 m3
samostatné prádelny (zakázkové)
48. na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)
1 m3
49. na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46
VIII.
PRODEJNY
prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
50. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
18 m3
prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
51. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
20 m3
52. na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51)
34 m3
na 100 kg živých ryb
53. prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých ryb
6 m3
potravinářské výrobny místního významu
(např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod., WC, umyvadla)
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
54. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
26 m3
Poznámka: Spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny.
IX.

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ

hospodářská zvířata
na jeden kus v průměru za rok
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55. dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů
56. býk
57. tele, ovce, koza, vepř
58. prasnice
59. kůň
60. pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)

36 m3
18 m3
6 m3
8 m3
14 m3
1 m3

drůbež
na 100 kusů v průměru za rok
61. slepice, perličky
62. husy, kachny, krůty

X.

11 m3
36 m3

ZAHRADY
v průměru za rok

63. venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou
na 100 m2

16 m3

64. sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m2
3 m3
65. pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny
podle čidel na určení vlhkosti
12 m3
66. průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro jednotlivá zařízení
(automatizované kropení) se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu
pro provoz využívaného objektu
XI.

MYTÍ AUTOMOBILŮ
v průměru za rok

67. osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)
- předpokládá se mytí 10 x ročně

1 m3

Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě
jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční
potřeby v částech I. až XI. snížit.
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Příloha č. 2
Přehled doporučených norem
ČSN 01 3462

Výkresy inženýrských staveb – Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463

Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace

ČSN EN 1852-1

(64 3168) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační
přípojky a stokové sítě – uložené v zemi – Polypropylen (PP) –
Část1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 295-1

(72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro
venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 1: Požadavky

ČSN 73 0873

Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 0000

Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství –
Základní ustanovení

ČSN 75 0101

Vodní hospodářství – Základní terminologie

ON 75 0201

Vodní hospodářství. Hydraulické výpočty vodohospodářských
staveb

ČSN EN 805

Vodárenství

TNV 75 0211

Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého
v zemi – Statický výpočet

ON 75 0401

Stanovení potřeb, spotřeb a odběru vody

ČSN 75 5025

Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

ČSN EN 15975-1

(75 5030) Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro
rizikový management – Část 1: Krizový management

ČSN 75 5040

Vodárenství – Nouzové zásobování vodou

ČSN 75 5301

Vodárenské čerpacie stanice

ČSN 75 5355

Vodojemy

ČSN 75 5401

Navrhování vodovodního potrubí

TNV 75 5402

Výstavba vodovodního potrubí

TNV 75 5405

Sanace vodovodních sítí
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ČSN 75 5411

Vodárenství – Vodovodní přípojky

ČSN 75 5455

Výpočet vnitřních vodovodů

TNV 75 5910

Zkoušky vodárenských objektů a zařízení

ČSN 75 5911

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TNV 75 5950

Provozní řád vodovodu

ČSN 75 5630

Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6101

Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6261

Dešťové zdrže

ČSN 75 6262

Dešťové oddělovače

ČSN EN 1671

(75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1091

(75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1610

(75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich
zkoušení

ČSN EN 12889

(75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek
a jejich zkoušení

ČSN 75 6760

Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6909

Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

TNV 75 6911

Provozní řád kanalizace

TNV 75 6925

Obsluha a údržba stok
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Příloha č. 3
Kontrolní test
 Vyjmenujte základní prvky vodovodu.
 Jaký je základní rozdíl mezi přiváděcími a zásobovacími vodovodními řady?
 Uveďte základní požadované tlakové poměry ve vodovodní síti.
 Jaký je rozdíl mezi spotřebou a potřebou vody?
 V jakých jednotkách se udává průměrná denní a maximální denní potřeba vody?
 Jak se spočítají specifické spotřeby vody a koeficienty denní a hodinové
nerovnoměrnosti?
 Jakých hodnot nabývají koeficienty denní a hodinové nerovnoměrnosti při analýze
spotřeby vody?
 Jaké se uvažují hodnoty specifické potřeby vody fakturované celkem při výpočtu
potřeby vody u spotřebišť bez vodovodů?
 Jaké jsou základní funkce vodojemu?
 Z čeho sestává celková akumulace vodojemu a jak se stanoví tyto jednotlivé složky?
 Jaký je minimální sklon vodovodního potrubí profilu DN 600?
 Jaké jsou výhody potrubí z tvárné litiny proti potrubí z šedé litiny?
 Jaký je princip katodové ochrany galvanickými elektrodami?
 Co to je korelační metoda vyhledávání skrytých poruch?
 Jak funguje sdružený vodoměr?
 Na jakém principu pracuje Venturiho trubice?
 Jak se definuje „jednotkový únik“?
 Jaké jsou systémy uspořádání stokových sítí?
 Vyjmenujte objekty na stokové síti.
 K čemu slouží odlehčovací komory?
 Jaké znáte druhy dešťových zdrží?
 Jaký je nejmenší průměr kanalizační přípojky?
 Jak funguje podtlaková kanalizace?
 Jaké je minimální krytí stoky pod vozovkou?
 Jaký je princip metody „relining“?
 Co je účelem plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací?

103

Poznámky:
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