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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je přehledně představit problematiku komunálního lázeňství, 

konkrétně úpravu vody pro koupaliště. Následuje návrh rekonstrukce úpravny pro reálný, 

provozovaný areál letního koupaliště. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V úvodu teoretické části se zabývám historií balneotechniky, účinky koupelí a plavání na lidské 

tělo, možnými zdroji pro účely lázeňství a hygienickými požadavky na tyto vody. Dále popisuji 

běžně používané způsoby úpravy bazénových vod. 

V praktické části nejprve zabývám letním koupalištěm města Břeclav, kterého se diplomová 

práce týká. Je zde uveden popis koupaliště, jeho historie a vybavení. V následující kapitole 

uvádím současně provozovanou technologickou linku. Na základě osobní návštěvy je v další 

kapitole zhodnocen technický stav úpravny. Na základě tohoto hodnocení je navržena nová 

technologická linka pro úpravu bazénových vod letního koupaliště Břeclav.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

lázeňství, letní koupaliště, úprava bazénových vod, separace, hygienické zabezpečení 

 

ABSTRACT 

The subject of the diploma thesis is to introduce the problems of communal spas, namely the 

treatment of water for swimming pools. Following is a proposal of reconstruction of the 

treatment plant for a real, operated area of the summer swimming pool. The thesis is divided 

into theoretical and practical part. 

At the beginning of the theoretical part I make research of the history of balneology, the effects 

of bathing and swimming on the human body, possible resources for spa purposes and hygiene 

requirements for these waters. I also describe commonly used methods of treatment of 

swimming pool water. 

In the practical part I first describe the summer swimming pool in the town of Břeclav. There 

is a description of the swimming pool, its history and equipment. In the next chapter I present 

the currently operated technological line. Based on a personal visit, the next chapter evaluates 

the technical condition of the plant. Based on this evaluation, a new technological line for 

treatment of swimming pool water of the Břeclav summer swimming pool is proposed. 

 

KEY WORDS 

spa, summer swimming pool, pool water treatment, separation, sanitary security 
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1  ÚVOD 

Letní koupaliště spadají pod obor lázeňství, označovaného také jako balneotechnika. Konkrétně 

pak lázeňství komunální. Patří sem tedy obecně zařízení, která slouží k veřejným a komerčním 

účelům. Tyto provozy přitom využívají vodu za účelem očistným, sportovně rekreačním a 

léčebným. Uvedené funkce nejsou zpravidla plněny současně, pouze ty odpovídající typu 

zařízení s různou intenzitou. V případě převahy léčebného efektu vody nad ostatními, díky 

teplotě, obsahu minerálů či plynů, dochází ke změně oboru. Takové objekty patří do lázeňství 

léčebného, respektive zřídelnictví. Celkově však lázeňství všech typů tvoří soubor objektů 

sloužících člověku k zvyšování životní úrovně. [1], [2] 

Kořeny balneotechniky sahají do počátků lidské kultury. Jednalo se zpravidla o řeky a zřídla, 

která plnily roli obřadních koupelí, často měly i posvátný význam. Dodnes lze nalézt řeky 

s takovýmto statutem, jako například Ganga, Nil, Jordán a Eufrat. Tyto přírodní zdroje byly 

využívány především primitivnějšími kulturami. V případě úspěchu dané civilizace, tedy 

dostatečného zajištění základních potřeb společnosti, následoval rozvoj lázeňství do vyšších 

forem. Obě formy se však staly důležitým místem, docházelo zde ke koncentraci společenského 

kontaktu. Není tedy ničím zvláštním součinnost mnoha dalších lidských činností – náboženství, 

umění, sportu a v neposlední řadě obchodu. [1], [2] 

Z pohledu historie se lázeňství nejvíce rozvíjelo ve starověkém Řecku, následovaném Římem. 

Jednalo se tedy o značně dlouhé období, časově 2200 př. n. l. (vznik krétsko – mykénské 

kultury) až 476 n. l. (rozpad římské říše). Během císařství v Římě se lázně staly předmětem 

politického boje o moc. Byly totiž, s chlebem a hrami, součástí tří základních přislíbených věcí 

lidu. Díky této skutečnosti bylo postaveno 11 velkých a přes 850 menších lázeňských zařízení. 

Mezi nejznámější patřily lázně Agrippovy, Diokleciánovy (5 000 m2 hladiny) či Caraccalovy 

(plavecký bazén 51 x 26 m). Po sesazení posledního římského císaře germánským vojevůdcem 

Odoakerem následoval strmý úpadek tohoto oboru. Až během druhé poloviny 8. století se 

v zemích spravovaných císařem Karlem Velikým a chalífem Harún ar-Rašídem opět začínají 

zabývat touto problematikou. Nejednalo se však o služby veřejnosti, ale spíše vybrané 

společnosti. Opravdový rozvoj pak nastává v druhé polovině 16. století v období renesance.  

[1], [2] 

V českých zemích se první zmínka o obdobném zařízení datuje kolem roku 800 n. l., jednalo 

se o lázeň Gunebaldovu u Jílového. Nejstarší církevní lázně se nacházely v Litoměřicích, 

věnovány kolegiátnímu kostelu knížetem Spytihněvem roku 1057. Dnešní asi nejznámější 

české lázně Karlovy Vary zahájily svou působnost v druhé polovině 14. století přesto, že vřídlo 

bylo využíváno již od roku 1309. Jedněmi z mladších jsou pak lázně Poděbrady, objeveny 

až 1905. Některá česká léčebná zařízení jsou dnes celosvětově známá. V rámci tohoto odvětví 

však máme nejen známá místa, ale i osobnosti. Jednou z celosvětově uznávaných osobností je 

balneolog Tomáš Jordán z Klaznburku. Ten se proslavil díky svému počinu „Kniha o vodach 

hojitedlnych a teplicech morawskych“, publikovaná roku 1580 v Olomouci. [1], [2] 
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V současné době se celosvětově lázeňství neustále vyvíjí. Byť různé společnosti mají jiný 

názor, jak jej využít. Některé ho berou jako nástroj prevence a regenerace, přičemž plavání, 

jakožto aktivní využití lázní, je nedílnou součástí mnoha dalších procedur a aktivit. V jiných 

zemích (včetně té naší) se k tomuto druhu léčby přistupuje až při poškození těla. [1], [2] 
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2  FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY KOUPELÍ A PLAVÁNÍ 

V úvodní kapitole zmiňuji důležitost vody pro člověka nejen jako nezbytnou lidskou potřebu, 

ale také její potenciální využití pro regeneraci a rozvoj lidského těla. Jaké účinky tedy na naše 

tělo voda vlastně má? 

Pravděpodobně nejznámějším efektem vody je nadlehčení. Díky němu lze prokrvovat a 

rozcvičovat klouby po úrazech, respektive operacích, z důvodu menší silové námahy při 

pohybu. V případě kloubů postižených artrózou snižuje jejich tření. Vzhledem k podobnosti 

stavu bez tíže, dochází ve vodě snadněji k uvolňování svalstva. Nadlehčení se nejlépe dociluje 

v horizontální poloze těla. Ta je také významná, jelikož při ní nemusí cévní systém překonávat 

výšku k srdci. Při srovnatelné zátěži tedy ve vodě lidské tělo vystačí s nižší tepovou frekvencí. 

U vnitřních orgánů pak dochází k alespoň dočasnému odstranění nežádoucích účinků 

v důsledku stlačování. [1] 

Schopnost vody dobře vést teplo je vyhledávána díky rychlosti a úplnosti tepelného podnětu. 

Při náhlém ochlazení dochází ke stahování kapilár. K opačnému jevu, tedy roztažení kapilár a 

následnému překrvení může dojít pozvolným oteplováním, nebo chlazením při současném 

mechanickém působení (drhnutí, tření, atp.). Lze také docílit zapaření, uvolnění svalu, 

odstranění křeče, tlumit či umocnit bolest a mnoho dalších dopadů. [1] 

Neovlivněno nezůstává ani dýchací ústrojí. V návaznosti na okolní tlak a odpor vody je při 

nádechu posilováno dýchací svalstvo. Výdech je pak těmi samými jevy podporován, je úplnější 

a přínosem je i současné čištění plicních sklípků. [1] 

Z hlediska chemických účinků pak dochází k uvolnění kožních pórů a vyplavení nečistot. Po 

ukončení pobytu ve vodě je tedy snadněji realizováno kožní dýchání. [1] 

Výše uvedené efekty jsou přínosem. Realitou zůstává to, že na každého jedince působí jinou 

intenzitou a rychlostí. Je to dáno faktory organismu jako zdravotní stav, stáří, stupeň únavy či 

návyky. Zásadní skutečností je přivyklost lidského těla na vodoléčebné procesy, ta s počtem 

absolvovaných úkonů roste. Navíc se i zde setkáváme s negativními dopady na lidské zdraví. 

[1] 

Teplé vodní prostředí je výborné pro množení mikroorganismů. Bakterie zpravidla ohrožují 

sliznice (oči, uši, dýchací cesty, pohlavní ústrojí). Jednou z nejznámější bakterií je Legionella 

pneumonsis. Běžně je neškodná a vyskytuje se na mnoha místech. Smrtelně nebezpečnou se 

stává v případě výskytu v aerosolu (sprchy, vířivky). Po vdechnutí vyvolává falešný zápal plic 

a je léčitelná pouze určitými antibiotiky. V případě špatné diagnózy nastává smrt. 

Nejnáchylnějším prostředím v rámci bazénových a lázeňských zařízení je pak prostor 

s přechodem voda – sucho (ochozy bazénů a vířivek, podlahy sprch, atp.). Jedná se o místa se 

značným plísňovým ohrožením. Plísně se zprvu uchytí na jemnou pokožku mezi prsty dolních 

končetin, následně mohou napadnout i slabiny. Na hůře čistitelných místech (spáry obkladů, 

koutech a štěrbinách) lze nalézt i prvoky, převážně kořenonožce. I u nich jsou záznamy o 

případech, nákaze mozku přes dýchací cesty, které skončily smrtí. Přímo v bazénové vodě se 

pak ojediněle setkáváme s bičíkovci a buchankami. [1] 
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Za situace, kdy se v provozu nachází zásadní hygienické nedostatky, může dojít k přenosu 

průjmových onemocnění. [1] 

Zmíněné negativní jevy zpravidla souvisí s nedodržením hygienických pravidel provozu a 

s oslabením imunitního systému. Důležitost pravidelného a důkladného čištění veškerých ploch 

provozovaných zařízení je tedy vysoká. Pro úklid a dezinfekci prostor a vody se však používají 

chemické prostředky, z nichž mnohé oslabují imunitu. Dochází díky nim k vysušení pokožky, 

redukci baktericidního povlaku mastných kyselin. Tím se naše tělo stává zranitelnější. [1] 
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3  ZDROJE VODY PRO PLAVECKÁ ZAŘÍZENÍ 

Nejběžněji používaným zdrojem vody pro plavecká zařízení je obecní vodovod. Provozovatel 

místních vodovodních sítí musí být seznámen s potřebou provozní vody v přípravných fázích 

projektu. Dle velikosti areálu a obce může dojít k situaci, kdy stávající systém zásobování 

pitnou vodou nebude schopen pojmout požadované množství. Nejedná se však pouze o samotné 

trubní vedení, je třeba prověřit vydatnost stávajícího zdroje i výkon a účinnost úpravny vody. 

Pokud si to situace vyžádá, je nutné v rámci výstavby plaveckého areálu zároveň provést 

nezbytné úpravy na vodovodním systému. To může vést k nárůstu nákladů projektu. 

Nevýhodou je také značná závislost areálu na provozovateli vodovodní sítě, v případě rozsáhlé 

poruchy vodovodu může dojít k přerušení provozu a tím i k finančním ztrátám. Z finančního 

hlediska je také podstatná cena za vodné a stočné, ta je však vždy předmětem smlouvy. Na 

druhou stranu je obecní vodovod zárukou určité kvality vody. Je zde tedy předpoklad nižších 

nákladů na vybudování a provoz úpravny surové vody v areálu koupaliště.  

Vlastní zdroj surové vody je pro bazénové komplexy výhodou a zároveň zátěží. Již v projektové 

fázi je nezbytné zajistit dostatečné informace o zdroji. Zejména o jeho kvalitě, vydatnosti a 

dostupnosti. Na základě těchto zjištění se navrhne technologie jímání, dopravy a úpravy surové 

vody. Je zde zpravidla nutno počítat s větším množstvím kvalifikovaného personálu pro 

správný chod celého systému. Jistou výhodou je pak nižší závislost na jiném subjektu. Může se 

také jednat o jedinou možnost, jak areál provozovat bez nutnosti vynaložení extrémních 

finančních nákladů. V případě iniciativy investora na využití vlastního zdroje je možné využít 

zdroje povrchové a podzemní. Každý z nich má přitom svá specifika. 

Podzemní zdroje surové vody se vyznačují stabilitou kvality a objemu. Jedná se o vody s nízkou 

teplotou a vyšším obsahem minerálních látek. Naopak se v nich v menší míře vyskytují látky 

organické. Úprava těchto vod nebývá složitá, ale náklady na jejich ohřev jsou větší. 

Povrchové zdroje surové vody vykazují nižší stabilitu jak kvality, tak množství. Jejich teplota 

klesá a roste v závislosti na okolní teplotě vzduchu. Pokud je tedy areál koupaliště provozován 

pouze v letních měsících, náklady na ohřev bazénové vody nebudou značné oproti podzemnímu 

zdroji. V případě možnosti přívodu surové vody na úpravnu gravitačně je docíleno dalších 

úspor financí.  

Alternativou standartních zdrojů pro plavecké areály je pak voda užitková a vody minerální, 

termální či léčivé.  

Výběr zdroje surové vody by se měl řídit dlouhodobou udržitelností zdroje, jednoduchostí 

výstavby, provozu a údržby jímacího zařízení, přívodu a úpravny vody. Ekonomické hledisko 

je také důležité, nemělo by však převažovat nad technickým hlediskem. 

[3] 
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4  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA BAZÉNOVÉ VODY 

Na našem území je platná vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

aktualizovaná vyhláškou 97/2014 Sb. V ní je uvedeno, že voda použitá v umělých koupalištích 

nesmí být hrozbou pro lidské zdraví. Důraz je přitom kladen na choroboplodné zárodky, ty mou 

mít původ v bakteriích, virech, prvocích nebo patogenních kvasinkách. V souladu s předchozím 

je nepřípustný vnik organismů schopných rozmnožit se na filtrech či jiných částech úpravny. 

Je zde uveden požadavek i na chemické látky ve vodě obsažené a přidané v procesu její úpravy, 

desinfekce a recirkulace. Ty opět nesmí tvořit zdravotní riziko. Konkrétní ukazatele včetně 

jejich hodnot jsou uvedeny níže v tabulce. [4] 

 

 

Tab.  1 Požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vody v umělých koupalištích [4] 
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5  ÚPRAVA BAZÉNOVÝCH VOD 

Pro provozovatele koupaliště je důležité udržovat vodu v bazénech čistou, bez zápachu a pokud 

možno bez zákalu. Dále voda musí splňovat veškeré hygienické požadavky-viz 

tab. 1 Požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vody v umělých 

koupalištích. Veškerá přitékající voda do bazénů musí projít přes technologii úpravny vody. 

Pro úsporu vody se dnes nejčastěji setkáme s recirkulačním systémem úpravy vody. V tomto 

případě je přepadlá voda z bazénu zachycena ve vyrovnávací nádrži, smíchána s ředící vodou 

a přivedena na recirkulační část úpravny vody. Zde dochází k úpravě pH, mechanickému 

předčištění, vysrážení nečistot, zachycení nečistot filtrací a dezinfekci. Část upravované vody 

se může v případě potřeby ohřívat. Recirkulace vody probíhá během provozu nepřetržitě, mimo 

provozní dobu koupaliště může být recirkulace omezena, případně přerušena. Konkrétní 

skladba použitých zařízení se liší v závislosti na kvalitě zdroje surové vody a požadované 

kvalitě recirkulované vody. Nejčastější kombinace bývá koagulace (čiření), filtrace a chlorace. 

[1],[2] 

5.1 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 

Mechanické předčištění má za úkol separovat z vody větší nečistoty, předměty (hračky, sponky, 

sáčky atp.), uhynulé drobné živočichy a vláknitý materiál (vlasy). Dochází tedy k redukci 

znečištění a zároveň je tím zajištěna ochrana čerpadel. Jako první ochrana systému slouží 

mřížky u přepadových kanálků a na dnových tvarovkách. Následují lapače vlasů, ty jsou z 

pohledu technologie nejzásadnějším ochranným prvkem. [1],[2] 

Obr. 1 Schéma recirkulační úpravny bazénových vod 
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Tvoří je jemné mřížky a jsou osazovány jako deskové lapače (do profilu s otevřenou hladinou), 

nebo válcové (kovové nádoby v tlakovém systému). Z obr. 1 Schéma recirkulační úpravny 

bazénových vod je vidět, že se před lapači vlasů nachází vyrovnávací nádrž. [1],[2] 

Je zde tedy potenciál funkce nádrže nejen jako vyrovnávací objem vody, ale i usazovací prostor 

nečistot. V praxi se s druhou funkcí nepočítá. Nicméně je nutné při návrhu těchto nádrží 

nepodcenit možnost zanášení. Z toho důvodu se vybavují armaturami, umožňujícími jejich 

odkalení a vyčištění. [1],[2] 

 

5.2 FILTRACE 

Jedná se o proces, při kterém upravovaná voda prochází skrz zrnitý materiál. Při průchodu 

dochází ke snížení zákalu, hodnoty CHSK, mikrobiologického znečištění a v kombinaci 

s chemickými reakcemi od přídavků dezinfekčních prostředků lze zachytit část rozpuštěných 

látek, například železo. Z výše uvedeného vyplývá, že technologie filtrace je nejvýznamnějším 

procesem při úpravě bazénových vod. Díky tomu má tato technologie značné požadavky na 

prostor i náklady na její vybudování. Existuje více možností, jak tento stupeň navrhnout, je 

nutné přihlédnout k mnoha faktorům ovlivňujícím účinnost separačního procesu. Jedná se 

zejména o konstrukci filtrů, rychlost filtrace, provozu a regenerace filtrů, náplň filtrů, vlastnosti 

upravované vody (chemické a fyzikální), vlastnosti suspenzí (chemické, fyzikální a organické 

složky) a vlastnosti separovaných částic (tvar, velikost, hustota a koncentrace). Nejčastějším 

typem filtrace v rámci lázeňství je koagulační filtrace, alternativou je filtrace náplavná, 

případně sorpční (obě méně využívané). [1],[2] 

 

Obr. 2 Lapač vlasů LV2 firmy Toma Opava [7] 
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Koagulační filtrace v sobě spojuje proces čiření a filtrace. Je tak docíleno značné prostorové 

úspory. Tato technologie se skládá z dávkování srážedla a vlastních filtrů. Celý děj se odehrává 

poměrně rychle, lze jej tedy nazvat rychlofiltrací. Přičemž vhodným typem filtrů jsou tlakové 

uzavřené, ale lze použít i otevřené. [1],[2] 

Proces separace probíhá následujícím způsobem: 

• dávkování srážedla před čerpadla dopravující vodu na filtry, 

• perikinetická fáze koagulace (rychlé míchání) v čerpadlech, 

• nátok vody na filtry, 

• doběh - orthokinetická fáze koagulace (pomalé míchání) v náplni filtru, 

• zachycení vloček kalu v náplni filtrů, 

• sběr přefiltrované vody a její následná doprava dále po lince úpravny. 

[1],[2] 

5.3 ÚPRAVA PH 

Dle platné vyhlášky č. 97/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení 

hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 

venkovních hracích ploch, je hodnota pH pro provoz umělých koupališť stanovena v rozmezí 

6,5 – 7,6.  Při nedodržení těchto limitů může dojít k ovlivnění životnosti bazénů, strojního 

zařízení, kvality vody a účinnosti (spotřeby) přidávaných chemikálií pro úpravu vody. 

Z předchozí kapitoly je také zřejmé, že hodnota pH přímo ovlivňuje účinnost procesu filtrace. 

K vychýlení mimo vhodný interval dochází zpravidla vlivem znečištění, ale ke změnám 

přispívá dávkování srážedla či dezinfekce. [1],[2],[4] 

Pro úpravu hodnoty pH do předepsaných mezí musíme používat přípravky určené ke styku 

s pitnou vodou. V případě potřeby zvýšení pH je možné dávkovat hydroxid sodný či uhličitan 

sodný. V případě opačném využíváme například kyselinu sírovou. [1],[2] 

Obr. 3 Tlakový pískový filtr firmy Culligan [6] 
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5.4 DEZINFEKCE 

Účelem dezinfekce vody je její hygienické zabezpečení, tedy docílení její zdravotní 

nezávadnosti, a to po celou dobu, kdy do kontaktu s ní přichází lidé. Bez ostatních procesů 

úpravy vody by její efekt nebyl dostatečný. Mezi mikroorganismy, které tímto způsobem 

hubíme či zabraňujeme jejich přemnožení, patří bakterie, viry, plísně, kvasinky a řasy. Při 

výběru vhodného dezinfekčního prostředku se tedy řídíme jeho účinností na jednotlivé druhy 

mikroorganismů (desinfekční účinek), dobou působení, změnou účinnosti dle změny vlastností 

upravované vody, vedlejšími produkty a cenou (pořizovací i provozní). [1],[2] 

Pro potřeby bazénových vod lze použít tyto metody dezinfekce: 

• halogeny (nejčastěji chlór), 

• přípravky na bázi kyslíku (ozón, peroxid vodíku), 

• fyzikální metody (například UV záření). [5] 

Nejčastěji jsou v našich podmínkách aplikovány dezinfekční prostředky na bázi chlóru, jedná 

se například o chlornan sodný, oxid chloričitý nebo plynný chlór. Je to dáno poměrem jeho 

účinnosti a dostupnosti. Tato metoda má však své nedostatky. Chlór je značně dráždivý pro 

lidský organismus (pokožka, oči, měkké tkáně) a při jeho použití vznikají vedlejší produkty 

(dichloraminy, trichloraminy). Ty značně negativně ovlivňují chuť a zápach vody a jsou pro 

člověka silně dráždivé. [1],[2] 

Z důvodu nežádoucích účinků chlóru je mnohdy vhodné buď zcela nahradit či alespoň omezit 

dávkování chlóru v jakékoliv podobě jiným druhem dezinfekce. Překážkou pro tyto varianty 

však bývá finanční náročnost. [1],[2] 
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6  LETNÍ KOUPALIŠTĚ BŘECLAV 

6.1 POPIS AREÁLU KOUPALIŠTĚ 

Letní koupaliště v Břeclavi bylo otevřeno v roce 1965. Do roku 1982 bylo ve správě odboru 

místního hospodářství MNV Břeclav, 1.9. téhož roku přešlo pod péči Technických služeb města 

Břeclav. Dne 1.1.1991 vznikla příspěvková organizace Tereza, byla založena městem. To jí 

vložilo do péče mnoho provozů, včetně letního koupaliště.  

Travnatý areál se nachází kousek od centra města, pojme maximálně 2500 osob. Jsou zde dva 

bazény, brouzdaliště, tobogán, skluzavka a mnoho dalších atrakcí - viz níže. 

Velký bazén 

  Rozměr:   50 x 25 m, hloubka 1,0 – 1,6 m 

  Celkový objem:  1 750 m3 

  Kapacita bazénu:  250 osob 

Malý bazén 

  Rozměr:   25 x 17,5 m, hloubka 0,5 – 1,1 m 

  Celkový objem:  350 m3 

  Kapacita bazénu:  154 osob 

Dětské brouzdaliště 

  Rozměr horní bazén:  5,5 x 5 m, hloubka 0,3 m 

  Celkový objem:  8,25 m3 

  Rozměr dolní bazén:  8 x 8 m, hloubka 0,35 m 

  Celkový objem:  22,4 m3 

  Kapacita brouzdaliště: 90 osob 

Atrakce 

  Tobogán – délka 90, výška 10 m 

  Skluzavka Kamikadze – délka 90 m, výška 10 m 

  Skluzavka Niagára – délka 2 x 12,5 m, výška 3 m 

  Chrliče – malý bazén 

  Vodní hřib – malý bazén 

  Lezecká stěna – malý bazén 

  Stříkací zvířátka – brouzdaliště 
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Sociální zařízení 

  Počet převlékáren:  24 

  Počet WC:   16 

 

Obr. 4 Velký bazén s tobogánem a skluzavkou Kamikadze 

Obr. 5 Malý bazén s atrakcemi 
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6.2 POPIS TECHNOLOGICKÉ LINKY ÚPRAVY VODY 

Zdrojem surové vody je řeka Dyje, respektive její odlehčovací rameno. Z něho část průtoku 

natéká do mlýnského náhonu. Tím je voda přiblížena až k areálu letního koupaliště. Do 

mlýnského náhonu je zaústěn odběr vody směrem na pozemek koupaliště. Odebraná voda je 

gravitačně přiváděna k provozní budově úpravny, do sběrné jímky. Z ní je již čerpána na první 

separační stupeň technologické linky. Přítok surové vody na úpravnu je znázorněn na obr. 6 

Přítok surové védy na úpravnu. 

          odlehčovací rameno řeky Dyje, mlýnský náhon,          gravitační přivaděč,     budova  úpravny 

Obr. 6 Přítok surové vody na úpravnu 
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Jako první separační stupeň je použit čiřič s dokonalým vznosem vločkového mraku 

(pravděpodobně typ ČSAV).  

Obr. 7 Čiřič s dokonalým vznosem vločkového mraku 

Obr. 8 Sběrná jímka pod konstrukcí čiřiče 
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V rámci procesu čiření je do surové vody dávkován koagulant (síran hlinitý). Separovaný kal 

je vypouštěn do veřejné kanalizační sítě. Upravená voda je přiváděna pod čiřič do sběrné jímky, 

ta zároveň plní funkci vyrovnávací nádrže. 

Ve sběrné jímce dochází k mísení vody z prvního separačního stupně a vody recirkulované. 

Recirkulovaná voda je zbavena značné části nečistot na mechanické předúpravě třemi lapači 

vlasů. Následuje recirkulační část úpravny vody. Před dopravou čerpadly na tlakové rychlofiltry 

je do vody přidán uhličitan sodný (úprava pH) a opět síran hlinitý (koagulant). Chemikálie je 

možno připravovat v rozpouštěcích nádržích o objemech 600, 800, 1200 a 1500 litrů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Místnost s rozpouštěcími nádržemi 
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Dávkování chemikálií do vody je realizováno dávkovacími čerpadly. Vedle místnosti 

s rozpouštěcími nádržemi je umístěn sklad chemikálií. 

 

Obr. 10 Sklad chemikálií 

Obr. 11 Lapače vlasů 
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Po úpravě pH a přidání koagulantu je voda filtrována skrze 4 tlakové rychlofiltry ZÚV o 

průměru 3,0 m. Odtud putuje vyčištěná voda do bazénů a část je odebírána do technologie 

úpravny. Pro zajištění hygienické nezávadnosti se přidává chlornan sodný. 

Celá stávající technologie úpravy vody je naznačena v příloze č.1 Provozní schéma stávající 

úpravny bazénových vod. Schéma jsem zpracoval dle podkladu od provozovatele, 

fotodokumentace a osobní návštěvy areálu v doprovodu odpovědného pracovníka. Poskytnutý 

výkres technologického schéma úpravny pochází z roku 1967 a není tedy aktuální. Z tohoto 

důvodu je příloha č.1 upravenou verzí původního výkresu.     

Recirkulované množství vody je dáno intenzitou cirkulace malého a velkého bazénu, ta činí 

3,5 x výměnu objemu za den. Z recirkulačního okruhu je voda využívána i v brodítkách, odsud 

již není odváděna zpět na úpravu, ale vypouštěna do mlýnského náhonu. Množství ředící vody 

je stanoveno platnou vyhláškou na 60 litrů na návštěvníka a den.  

Brouzdaliště disponuje vlastní technologií pískové filtrace pro úpravu vody a hygienickým 

zabezpečením pomocí dávkování chlornanu sodného. Zdrojem je buď voda z vodovodního řádu 

nebo upravená voda recirkulovaná. Cirkulace vody v brouzdališti činní 17 x výměnu objemu 

za den. Uvedená úpravna vody pro brouzdaliště má samostatnou strojovnu umístěnou v zemi, 

přímo u brouzdaliště. Tato technologie byla v nedávné době rekonstruována, je tedy ve 

vyhovujícím stavu a v rámci diplomové práce nebude dále řešena. 

Obr. 12 Tlakové rychlofiltry 
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Pro zajištění potřeb vody sprch, sociálních zařízení, umyvadel a bufetů je letní koupaliště 

napojeno na vodovodní řad města. Teplá voda není pro návštěvníky k dispozici, pro personál 

je k dispozici ve vybraných budovách (objekt plavčíka, bufet a strojovna). Ohřev vody je 

zajištěný v každém objektu zvlášť elektrickými bojlery. Odpadní vody z těchto provozních 

částí jsou odváděny do městské kanalizace. 

Obr. 13 V popředí vstup do strojovny pro úpravnu vody brouzdaliště 



Studie rekonstrukce úpravny bazénových vod letního koupaliště Břeclav Bc. Jaromír Urban 
Diplomová práce 

 

21 

 

6.3 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době je areál provozu schopen, ale od roku uvedení do provozu neprodělala 

technologická linka větší rekonstrukci či obnovu. Veškeré zařízení je již značně opotřebované. 

Rovněž budova, ve které je část technologické linky, není v dobrém technickém stavu. V tuto 

chvíli se technologická linka nachází ve středu areálu a nevede k ní zpevněná cesta. Z toho 

plynou provozní komplikace. Například převoz chemikálií musí být realizován pomocí 

zahradního traktůrku přes značnou část areálu.  

Obr. 14 Budova úpravny a tlakové rychlofiltry 
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Obr.16 Detail poškození vně budovy 

Obr. 15 Poškození stropní konstrukce uvnitř budovy 
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Obr. 18 Strojovna 

Obr. 17 Pohled na demontovaný lapač vlasů 
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V rámci zadání diplomové práce jsem dostal za úkol zpracovat především rekonstrukci 

technologie úpravny vody. Po osobní návštěvě koupaliště během letního provozu a konzultaci 

s vedoucím provozu jsem dospěl k názoru, že kromě rekonstrukce samotné technologické linky 

by bylo vhodné zvážit možnost přemístění celé úpravny na vhodnější místo. Letní koupaliště je 

součástí většího areálu obsahujícího dále sportovní halu, venkovní sportovní areál a krytý bazén 

se saunovým centrem. Krytý bazén se nachází na okraji areálu, vede k němu zpevněná 

přístupová komunikace a v jeho blízkosti stojí nová trafostanice. V této části by bylo ideální 

místo pro umístění nové budovy technologie úpravny vody pro venkovní bazény. Byl by zde 

přímý přístup do objektu ze zpevněné cesty a značně by to zjednodušilo práci obsluhy. 

Realizace nové budovy by mohla být provedena za chodu koupaliště (s určitými omezeními) 

během letní sezóny. Následně by muselo dojít k demolici stávajícího objektu a přepojení 

veškerých trubních rozvodů od zdroje a bazénů. Takto rozsáhlé práce by si samozřejmě 

vyžádaly nemalé finanční náklady, ale znamenaly by usnadnění a zefektivnění provozu po 

všech stránkách. Mimo další výhody by se zde otevřela možnost propojení se systémem ohřevu 

vody s využitím energie ze slunečních panelů umístěných na střeše krytého bazénu. To by 

znamenalo prodloužení koupací sezóny a tím i zvýšení finančních příjmů. 

Obr. 19 Čiřič odstavený z provozu na konci koupací sezóny 
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Obr. 20 Část areálu vhodná pro výstavbu nové úpravny, vpravo krytý bazén se saunovým 

centrem a vlevo nová trafostanice 
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7  NÁVRH NOVÉ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY 

V rámci návrhu nové technologie jsem se inspiroval stávajícím provozem. Je to z důvodu 

rychlejšího přizpůsobení obsluhujícího personálu případnému novému zařízení a dosavadním 

zkušenostem provozovatele se spolehlivostí použitých technologií. V rámci osobní návštěvy 

jsem měl možnost prohlédnout si značnou část provozu. Vždy se mnou byl přítomen odpovědný 

pracovník, který se mi snažil popsat chod koupaliště a zároveň odpovídat na mé dotazy. 

Podařilo se mu nalézt, v archivu města, podklady související s letním koupalištěm a byl ochoten 

mi je zapůjčit. Dokumentace, která mi byla poskytnuta jakožto podklad, neobsahovala 

kompletní projekt, ale pouze některé výkresy a přílohy rozdílných roků zpracování (1965, 1967 

a 1985). Ucelená dokumentace stávajícího stavu neexistuje.  

7.1 KAPACITA AREÁLU DLE PŮVODNÍHO NÁVRHU 

Dle současného provozního řádu je uvedena celková kapacita areálu 2500 osob. Dále jsou zde 

uvedeny kapacity jednotlivých bazénů. Konkrétně 250 osob pro velký a 154 osob pro malý 

bazén. V rámci mého návrhu jsem se pokusil znovu spočítat kapacitu bazénových ploch a areálu 

koupaliště. Kontrolní hodnotou pro mne byla celková kapacita areálu, jelikož ji lze ovlivnit 

koeficientem současnosti pobytu ve vodě, který se pro otevřené bazény pohybuje od 3,0 do 5,0. 

Kapacita areálu Ca : 

𝜂 … 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑢č𝑎𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑏𝑦𝑡𝑢 

Specifická vodní plocha pro neorganizované koupání dle starší vyhlášky Sp,i : 

pro 1 neplavce je Sp,nepl = 1,5 [m2·os-1]; 

pro 1 plavce je Sp,plav = 3,0 [m2·os-1]. 

Plocha jednotlivých bazénů Sb : 

plocha velkého bazénu Sb,vel = 1250,0 [m2]; 

plocha malého bazénu Sb,mal = 437,5 [m2]. 

Kapacita bazénových plocha Cb : 

Koeficient současnosti pobytu pro otevřené bazény η : 

koeficient nabývá hodnot η = 3,0 až 5,0 [-]. 

𝐶𝑎 = 𝐶𝑏 ∙ 𝜂 [𝑜𝑠] (1) 

𝐶𝑏 … 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑧é𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ  

𝐶𝑏 =
𝑆𝑏,𝑖

𝑆𝑝,𝑖
 [𝑜𝑠] (2) 

𝐶𝑏 =
𝑆𝑏,𝑣𝑒𝑙

𝑆𝑝,𝑝𝑙𝑎𝑣
+

𝑆𝑏,𝑚𝑎𝑙

𝑆𝑝,𝑛𝑒𝑝𝑙
=

1250,0

3,0
+

437,5

1,5
= 708 [𝑜𝑠]  
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Kapacita areálu Ca : 

Hodnota koeficientu současnosti byla zvolena tak, aby výsledná celková kapacita areálu 

odpovídala číslu uvedenému v platném provozní řádu koupaliště. 

7.2 VÝPOČET KAPACITY AREÁLU DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY 

Výpočet je v souladu s platnou Vyhláškou č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických 

požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 

ploch, ve znění pozdějších předpisů. 

Kapacita areálu Ca : 

𝜂 … 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑢č𝑎𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑏𝑦𝑡𝑢 

Vodní plocha pro plavce a neplavce Sp,i : 

vodní plocha pro neplavce Sp,nepl = 3,0 [m2 · os-1]; 

vodní plocha pro plavce Sp,plav = 5,0 [m2 · os-1]. 

Plocha bazénů Sb,i : 

plocha velkého bazénu Sb,vel = 1250,0 [m2]; 

plocha malého bazénu Sb,mal = 437,5 [m2]. 

Kapacita bazénových plocha Cb : 

Násobek pro zjištění okamžité kapacity areálu nekrytých koupališť η: 

násobek η = max. 5,0 [-]. 

Kapacita areálu Ca : 

𝐶𝑎 = 𝐶𝑏 ∙ 𝜂 [𝑜𝑠] (3) 

𝐶𝑎 = 𝐶𝑏 ∙ 𝜂 = 708 ∙ 3,53 = 2500 [𝑜𝑠]  

𝐶𝑎 = 𝐶𝑏 ∙ 𝜂 [𝑜𝑠] (4) 

𝐶𝑏 … 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑧é𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ  

𝐶𝑏 =
𝑆𝑏,𝑖

𝑆𝑝,𝑖
 [𝑜𝑠] (5) 

𝐶𝑏 =
𝑆𝑏,𝑣𝑒𝑙

𝑆𝑝,𝑝𝑙𝑎𝑣
+

𝑆𝑏,𝑚𝑎𝑙

𝑆𝑝,𝑛𝑒𝑝𝑙
=

1250,0

5,0
+

437,5

3,0
= 396 [𝑜𝑠]  

𝐶𝑎 = 𝐶𝑏 ∙ 𝜂 [𝑜𝑠] (6) 

𝐶𝑎 = 𝐶𝑏 ∙ 𝜂 = 396 ∙ 5,0 = 1979 [𝑜𝑠]  
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Dle původního návrhu je areál navržen pro kapacitu až 2500 osob. Dle stávající platné vyhlášky 

by však kapacita areálu byla pouze 1979 osob. Z toho vyplývá snížení kapacity bazénových 

ploch. 

7.3 VÝPOČET RECIRKULOVANÉHO MNOŽSTVÍ VODY 

Stávající recirkulované množství vody mi nebylo poskytnuto, jelikož ani sám provozovatel tuto 

hodnotu neví. Z tohoto důvodu jsem recirkulované množství vypočítal dle platné vyhlášky 

č. 238/2011 Sb. s využitím zjištěných hloubek jednotlivých bazénů. Hloubky mi byly 

poskytnuty provozovatelem areálu v rámci osobní návštěvy. 

 

Celkový recirkulační průtok bazénů Qrec : 

𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑚𝑎𝑙 … 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 𝑚𝑎𝑙éℎ𝑜 𝑏𝑎𝑧é𝑛𝑢 

Hloubka bazénů hb,i : 

hloubka velkého bazénu hb,vel = 1 až 1,6 [m]; 

hloubka malého bazénu hb,mal = 0,5 až 1,1 [m]. 

Střední hloubka bazénů hb,i,stř : 

střední hloubka velkého bazénu hb,vel,stř = 1,3 [m]; 

střední hloubka malého bazénu hb,mal,stř = 0,8 [m]. 

Doba zdržení v bazénu Ti : 

Pro výpočet doby zdržení je využita tabulka z platné vyhlášky, hodnoty pro nekryté bazény.  

Tab.  2 Doby zdržení vody pro plavecké bazény [4] 

 Výpočet byl proveden metodou interpolace hodnot : 

doba zdržení ve velkém bazénu Tvel = 4,9 [hod]; 

doba zdržení v malém bazénu Tmal = 2,9 [hod]. 

𝑄𝑟𝑒𝑐 = 𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑣𝑒𝑙 + 𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑚𝑎𝑙[𝑚3 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] (7) 

𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑣𝑒𝑙 … 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 𝑣𝑒𝑙𝑘éℎ𝑜 𝑏𝑎𝑧é𝑛𝑢  

Průměrná hloubka bazénu v metrech 
Doba výměny vody (zdržení vody) v hodinách 

v krytém bazénu v nekrytém bazénu 

0,5 2,0 2,0 

1,0 3,0 3,5 

2,0 5,0 8,0 

3,0 6,0 8,0 

3,5 6,5 8,0 

4,0 7,0 8,0 
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Recirkulační průtok velkého bazénu Qrec,vel : 

Recirkulační průtok malého bazénu Qrec,mal : 

Celkový recirkulační průtok bazénů Qrec : 

 

7.4 VÝPOČET NÁVŠTĚVNOSTI HODINOVÉ A DENNÍ 

Hodinové návštěvnosti Nh,i : 

𝑘 … 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣é 𝑛𝑒𝑟𝑜𝑣𝑛𝑜𝑚ě𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti k : 

koeficient k = 1 [-]. 

Frekvence – fiktivní směna bazénové návštěvnosti f : 

pro určení hodnot frekvencí je využita tabulka 3 konkrétně střední hodnoty daného rozsahu 

pro otevřené vodní plochy. 

𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑣𝑒𝑙 =
ℎ𝑏,𝑣𝑒𝑙,𝑠𝑡ř ∙ 𝑆𝑏,𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑣𝑒𝑙
[𝑚3 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] (8) 

𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑣𝑒𝑙 =
ℎ𝑏,𝑣𝑒𝑙,𝑠𝑡ř ∙ 𝑆𝑏,𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑣𝑒𝑙
=

1,3 ∙ 1250,0

4,9
= 117,3 [𝑚3 ∙ ℎ𝑜𝑑−1]  

𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑚𝑎𝑙 =
ℎ𝑏,𝑚𝑎𝑙,𝑠𝑡ř ∙ 𝑆𝑏,𝑚𝑎𝑙

𝑇𝑚𝑎𝑙
[𝑚3 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] (9) 

𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑚𝑎𝑙 =
ℎ𝑏,𝑚𝑎𝑙,𝑠𝑡ř ∙ 𝑆𝑏,𝑚𝑎𝑙

𝑇𝑚𝑎𝑙
=

0,8 ∙ 437,5

2,9
= 120,7 [𝑚3 ∙ ℎ𝑜𝑑−1]  

𝑄𝑟𝑒𝑐 = 𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑣𝑒𝑙 + 𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑚𝑎𝑙[𝑚3 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] (10) 

𝑄𝑟𝑒𝑐 = 𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑣𝑒𝑙 + 𝑄𝑟𝑒𝑐,𝑚𝑎𝑙 = 117,3 + 120,7 = 238,0 [𝑚3 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] = 66,1 [𝑙 ∙ 𝑠−1]  

𝑁ℎ,𝑖 =
𝐶𝑎 ∙ 𝑘

𝑓𝑖
[𝑜𝑠 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] (11) 

𝐶𝑎 … 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑒á𝑙𝑢  

𝑓𝑖 … 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑧é𝑛𝑜𝑣é 𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖  
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Tab.  3 Otočnost a fiktivní směna bazénové návštěvnosti [1] 

 

 

 

𝑁ℎ,𝑚𝑎𝑥 =
𝐶𝑎 ∙ 𝑘

𝑓𝑚𝑎𝑥
=

1979 ∙ 1

3,25
= 609 [𝑜𝑠 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑁ℎ,𝑜𝑝𝑡 =
𝐶𝑎 ∙ 𝑘

𝑓𝑜𝑝𝑡
=

1979 ∙ 1

11
= 180 [𝑜𝑠 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑁ℎ,𝑝𝑟 =
𝐶𝑎 ∙ 𝑘

𝑓𝑝𝑟
=

1979 ∙ 1

20
= 99 [𝑜𝑠 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] 

Denní návštěvnosti Nd,i : 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣 … 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑎𝑟𝑒á𝑙𝑢 

Provozní doba areálu tprov : 

provozní doba tprov = 12 [hod]. 

Denní návštěvnost maximální Nd,max : 

𝑁𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑁ℎ,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣 = 609 ∙ 12 = 7308 [𝑜𝑠] 

Denní návštěvnost optimální Nd,opt : 

𝑁𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑁ℎ,𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣 = 180 ∙ 12 = 2159 [𝑜𝑠] 

Denní návštěvnost průměrná Nd,pr : 

𝑁𝑑,𝑝𝑟 = 𝑁ℎ,𝑝𝑟 ∙ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣 = 99 ∙ 12 = 1188 [𝑜𝑠] 

 

 

 

Vodní plochy 
maximální optimální průměrná 

otočnost frekvence otočnost frekvence otočnost frekvence 

Kryté 4 - 11 1,5 - 4 2,7 - 4 4 - 6 1,6 - 3,6 6 - 10 

Otevřené 3 - 4,8 2,5 - 4 0,8 - 1,7 7 - 15 0,45 - 0,8 15 - 25 

Hodinová návštěvnost maximální Nh,max :  

Hodinová návštěvnost optimální Nh,opt :  

Hodinová návštěvnost průměrná Nh,pr :  

𝑁𝑑,𝑖 = 𝑁ℎ,𝑖 ∙ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣 [𝑜𝑠] (12) 

𝑁ℎ,𝑖 … ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣á 𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡  
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7.5 VÝPOČET MNOŽSTVÍ ŘEDÍCÍ VODY 

Množství ředící vody Qřeď,i : 

𝑁𝑑,𝑖 … 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑟𝑒á𝑙𝑢 𝑘𝑜𝑢𝑝𝑎𝑙𝑖š𝑡ě 

Objem ředící vody na návštěvníka Vřeď : 

dle platné vyhlášky pro otevřené bazény Vřeď = 60 [l·os-1·den-1]. 

Množství ředící vody maximální Qřeď,max : 

𝑄ř𝑒ď,𝑚𝑎𝑥 = 𝑉ř𝑒ď ∙ 𝑁𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 60 ∙ 7308 = 438 462 [𝑙 ∙ 𝑑𝑒𝑛−1] = 18,3 [𝑚3 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] 

 

Množství ředící vody optimální Qřeď,opt : 

𝑄ř𝑒ď,𝑜𝑝𝑡 = 𝑉ř𝑒ď ∙ 𝑁𝑑,𝑜𝑝𝑡 = 60 ∙ 2159 = 129 546 [𝑙 ∙ 𝑑𝑒𝑛−1] = 5,4 [𝑚3 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] 

Množství ředící vody průměrné Qřeď,pr : 

𝑄ř𝑒ď,𝑝𝑟 = 𝑉ř𝑒ď ∙ 𝑁𝑑,𝑝𝑟 = 60 ∙ 1188 = 71 250 [𝑙 ∙ 𝑑𝑒𝑛−1] = 3,0 [𝑚3 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] 

7.6 LAPAČE VLASŮ 

Navrhovaný typ lapače vlasů: 

Toma Opava LV1. 

Maximální průtok přes lapač dle výrobce qmax: 

qmax = 90 [m3 · hod-1]. 

Požadované recirkulované množství Qrec: 

Qrec = 238,0 [m3 · hod-1]. 

Minimální počet lapačů nmin: 

Skutečný počet použitých lapačů nskut: 

nskut = 3 [ks]. 

𝑄ř𝑒ď,𝑖 = 𝑉ř𝑒ď ∙ 𝑁𝑑,𝑖 [𝑙 ∙ 𝑑𝑒𝑛−1] (13) 

𝑉ř𝑒ď … 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 ř𝑒𝑑í𝑐í 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑣š𝑡ě𝑣𝑛í𝑘𝑎  

𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑞𝑚𝑎𝑥
[𝑘𝑠] (14) 

𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑞𝑚𝑎𝑥
=

238,0

90
= 2,6 [𝑘𝑠]  
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Skutečný průtok přes jeden lapač qskut: 

7.7 ČIŘIČ 

Navrhuji čiřič s mechanickým vznosem vločkového mraku (viz. obr.22) ve dvou variantách. 

První varianta sestává z jednoho čiřiče. Druhá pak ze dvou kusů zařízení. 

𝑞𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑛𝑠𝑘𝑢𝑡
[𝑚3 ∙ 𝑠−1] (15) 

𝑞𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑛𝑠𝑘𝑢𝑡
=

238,0

3
= 79,3 [𝑚3 ∙ 𝑠−1]  

Obr. 21 Řez lapačem vlasů LV1 firmy Toma Opava [7] 

Obr. 22 Schématický řez čiřičem 
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7.7.1 Varianta 1 

Vstupní údaje 

Upravované množství vody odpovídá maximálnímu množství ředící vody Qřeď,max : 

Qřeď,max = 18,3 [m3·hod-1] = 5,07 [l·s-1]. 

Vzestupná rychlost v hladině vločkového mraku v : 

v = 1,2 [mm ∙ s-1] = 0,0012 [m ∙ s-1]. 

Počet čiřičů n : 

n = 1 [ks]. 

Výpočet velikosti čiřiče 

Separační prostor 

Výkon jednoho čiřiče Qopt :  

Šířka jedné separační části čiřiče bs1 : 

bs1 = 1 [m]. 

Celková šířka separační části čiřiče bs : 

bs = 2 [m]. 

Výška separační části čiřiče hs : 

hs = 1,5 [m]. 

Délka separační části čiřiče ls : 

𝑙𝑠 =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑣 ∙ 𝑏𝑠
=

0,005

0,0012 ∙ 2
= 2,1 [𝑚] 

 

 

 

 

 𝑄𝑜𝑝𝑡 =
𝑄ř𝑒ď,𝑚𝑎𝑥

𝑛
 [𝑚3 ∙ 𝑠−1] (16) 

 𝑄𝑜𝑝𝑡 =
𝑄ř𝑒ď,𝑚𝑎𝑥

𝑛
=

5,07

1
= 5,07 [𝑙 ∙ 𝑠−1] = 0,005 [𝑚3 ∙ 𝑠−1] = 18,3 [𝑚3 ∙ ℎ−1]  

 𝑙𝑠 =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑣 ∙ 𝑏𝑠
 [𝑚] (17) 
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Doba zdržení v separační části ts : 

𝑡𝑠 =
𝑏𝑠 ∙ ℎ𝑠 ∙ 𝑙𝑠

𝑄𝑜𝑝𝑡
=

2 ∙ 1,5 ∙ 2,1

0,005
 = 1250 [𝑠] = 20,8 [𝑚𝑖𝑛] 

Splňuje podmínku ts ≥ 10 [min]. 

Flokulační prostor 

Šířka flokulační části čiřiče bf : 

bf = 1 [m]. 

Výška flokulační části čiřiče hf : 

hf = 2,5 [m]. 

Délka flokulační části čiřiče lf : 

lf = 2,1 [m]. 

Doba zdržení ve flokulační části tf : 

𝑡𝑓 =
𝑏𝑓 ∙ ℎ𝑓 ∙ 𝑙𝑓

𝑄𝑜𝑝𝑡
=

1 ∙ 2,5 ∙ 2,1

0,005
 = 1042 𝑠 = 17,4 𝑚𝑖𝑛 

Splňuje podmínku 15 ≤ tf ≤ 25 min. 

Přelivná hrana odtoku 

Zatížení přepadové hrany na odtoku zo : 

𝑧𝑜 =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑙𝑠
 =

5,07

2,1
= 2,4 [𝑙 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1] 

Splňuje podmínku zo ≤ 3 [𝑙 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1]. 

Vzhledem ke konstrukčnímu řešení uvažovaného čiřiče bude odtokový žlab osazen v každé 

části separačního prostoru. 

 

 

 𝑡𝑠 =
𝑏𝑠 ∙ ℎ𝑠 ∙ 𝑙𝑠

𝑄𝑜𝑝𝑡
 [𝑠] (18) 

 𝑡𝑓 =
𝑏𝑓 ∙ ℎ𝑓 ∙ 𝑙𝑓

𝑄𝑜𝑝𝑡
 [𝑠] (19) 

 𝑧𝑜 =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑙
 [𝑙 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1] (20) 
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Odtokový žlab 

Rychlost vody v odtokovém žlabu vož : 

vož = 0,3 [m·s-1]. 

Průtočná plocha odtokového žlabu Sož : 

𝑆𝑜ž =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑣
=

0,005

0,3
= 0,017 [𝑚2] 

Šířka odtokového žlabu bož : 

bož = 0,15 [m]. 

Výška odtokového žlabu hož: 

ℎ𝑜ž =
𝑆𝑜ž

𝑏𝑜ž
=

0,017

0,15
= 0,11 [𝑚] 

Kalový prostor 

Kalový prostor bude po obou stranách čiřiče. 

Šířka na jedné straně bk1 : 

bk1 = 0,5 [m]. 

Celková šířka kalového prostoru bk : 

bk = 1,0 [m]. 

Délka kalového prostoru lk : 

lk = 2,1 [m]. 

Výpočet míchadla 

Ve flokulační části čiřící jednotky bude umístěno míchadlo osazené čtyřmi dvojicemi 

deskových pádel. 

Vzdálenost pádel od stěny flokulační části je v každé dvojici lΔ : 

lΔ = 0,02 [m]. 

Vzdálenost spodního pádla ode dna 0,02 m. 

Maximální zdvih pádla 0,2 m. 

Střední poloha pádla 0,12 m ode dna čiřiče. 

 𝑆𝑜ž =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑣
 [𝑚2] (21) 

 ℎ𝑜ž =
𝑆𝑜ž

𝑏𝑜ž
 [𝑚] (22) 
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Flokulační prostor Ff : 

𝐹𝑓 = 𝑏𝑓 ∙ 𝑙𝑓 = 1 ∙ 2,1 = 2,1 [𝑚2] 

Plná plocha pádla Fp: 

𝐹𝑝 = (1 − 2 ∙ 0,02) ∙ (2,1 − 2 ∙ 0,02) = 2,0[ 𝑚2] 

 

Zastoupení otvorů u jednotlivých dvojic pádel: 

 

1. dvojice deskových pádel   
otvory: 35 %    
plocha otvorů: FO1 = 0,7 [m2];   

plocha pádla: FP1 = 1,3 [m2].   

     

2. dvojice deskových pádel   

otvory: 45 %    

plocha otvorů: FO2 = 0,9 [m2];   

plocha pádla: FP2 = 1,1 [m2].   

     
3. dvojice deskových pádel   
otvory: 55 %    
plocha otvorů: FO3 = 1,1 [m2];   

plocha pádla: FP3 = 0,9 [m2].   

    

4. dvojice deskových pádel   
otvory: 65 %    

plocha otvorů: FO4 = 1,3 [m2];   

plocha pádla: FP4 = 0,7 [m2].   

Shrnutí výpočtů 

Dle vstupních údajů byl v první variantě navržen jeden čiřič s mechanickým vznosem 

vločkového mraku. Čiřič má účinnou šířku 4 m, účinnou délku 2,1 m a účinnou výšku 3 m. Ve 

flokulačním prostoru bude umístěno míchadlo se čtyřmi páry desek s otvory. Detailní rozměry 

zařízení jsou patrné v příloze č.5, kde je vykreslen půdorys, příčný a podélný řez čiřičem. Tato 

varianta je vhodná v případě umístění nové technologické linky do rekonstruované stávající 

budovy. Výhodou je zde menší zastavěný prostor a jednoduchost zapojení, ale nevýhodou je 

nemožnost alespoň částečného plnění funkce při výpadku zařízení.  

 𝐹𝑓 = 𝑏𝑓 ∙ 𝑙𝑓 [𝑚2] (23) 

 𝐹𝑝 = (𝑏𝑓 − 2 ∙ 𝑙𝛥) ∙ (𝑙𝑓 − 2 ∙ 𝑙𝛥) [𝑚2] (24) 
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Pro lepší názornost bylo jako příloha této diplomové práce zpracováno technologické schéma, 

konkrétně příloha č. 2 Technologické schéma úpravny vody ve variantě s jedním čiřičem. 

 

7.7.2 Varianta 2 

Vstupní údaje 

Upravované množství vody odpovídá maximálnímu množství ředící vody Qřeď,max : 

Qřeď,max = 18,3 [m3·hod-1] = 5,07 [l·s-1]. 

Vzestupná rychlost v hladině vločkového mraku v : 

v = 1,2 [mm ∙ s-1] = 0,0012 [m ∙ s-1]. 

Počet čiřičů n : 

n = 2[ks]. 

Výpočet velikosti čiřiče 

Separační prostor 

Výkon jednoho čiřiče Qopt :  

Šířka jedné separační části čiřiče bs1 : 

bs1 = 0,75 [m]. 

Celková šířka separační části čiřiče bs : 

bs = 1,5 [m]. 

Výška separační části čiřiče hs : 

hs = 1,5 [m]. 

Délka separační části čiřiče ls : 

𝑙𝑠 =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑣 ∙ 𝑏𝑠
=

0,003

0,0012 ∙ 1,5
= 1,4 [𝑚] 

 

 𝑄𝑜𝑝𝑡 =
𝑄ř𝑒ď,𝑚𝑎𝑥

𝑛
 [𝑚3 ∙ 𝑠−1] (25) 

 𝑄𝑜𝑝𝑡 =
𝑄ř𝑒ď,𝑚𝑎𝑥

𝑛
=

5,07

2
= 2,54 [𝑙 ∙ 𝑠−1] = 0,003 [𝑚3 ∙ 𝑠−1] = 9,14 [𝑚3 ∙ ℎ−1]  

 𝑙𝑠 =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑣 ∙ 𝑏𝑠
 [𝑚] (26) 
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Doba zdržení v separační části ts : 

𝑡𝑠 =
𝑏𝑠 ∙ ℎ𝑠 ∙ 𝑙𝑠

𝑄𝑜𝑝𝑡
=

1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,4

0,003
 = 1250 [𝑠] = 20,8 [𝑚𝑖𝑛] 

Splňuje podmínku ts ≥ 10 [min]. 

Flokulační prostor 

Šířka flokulační části čiřiče bf : 

bf = 0,70 [m]. 

Výška flokulační části čiřiče hf : 

hf = 2,5 [m]. 

Délka flokulační části čiřiče lf : 

lf = 1,4 [m]. 

Doba zdržení ve flokulační části tf : 

𝑡𝑓 =
𝑏𝑓 ∙ ℎ𝑓 ∙ 𝑙𝑓

𝑄𝑜𝑝𝑡
=

0,70 ∙ 2,5 ∙ 1,4

0,003
 = 972 𝑠 = 16,2 𝑚𝑖𝑛 

Splňuje podmínku 15 ≤ tf ≤ 25 min. 

Přelivná hrana odtoku 

Zatížení přepadové hrany na odtoku zo : 

𝑧𝑜 =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑙𝑠
 =

2,54

1,4
= 1,8 [𝑙 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1] 

Splňuje podmínku zo ≤ 3 [𝑙 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1]. 

Vzhledem ke konstrukčnímu řešení uvažovaného čiřiče bude odtokový žlab osazen v každé 

části separačního prostoru. 

 

 

 𝑡𝑠 =
𝑏𝑠 ∙ ℎ𝑠 ∙ 𝑙𝑠

𝑄𝑜𝑝𝑡
 [𝑠] (27) 

 𝑡𝑓 =
𝑏𝑓 ∙ ℎ𝑓 ∙ 𝑙𝑓

𝑄𝑜𝑝𝑡
 [𝑠] (28) 

 𝑧𝑜 =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑙
 [𝑙 ∙ 𝑠−1 ∙ 𝑚−1] (29) 
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Odtokový žlab 

Rychlost vody v odtokovém žlabu vož : 

vož = 0,3 [m·s-1]. 

Průtočná plocha odtokového žlabu Sož : 

𝑆𝑜ž =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑣
=

0,003

0,3
= 0,008 [𝑚2] 

Šířka odtokového žlabu bož : 

bož = 0,1 [m]. 

Výška odtokového žlabu hož: 

ℎ𝑜ž =
𝑆𝑜ž

𝑏𝑜ž
=

0,008

0,1
= 0,08 [𝑚] 

Kalový prostor 

Kalový prostor bude po obou stranách čiřiče. 

Šířka na jedné straně bk1 : 

bk1 = 0,3 [m]. 

Celková šířka kalového prostoru bk : 

bk = 0,6 [m]. 

Délka kalového prostoru lk : 

lk = 1,4 [m]. 

Výpočet míchadla 

Ve flokulační části čiřící jednotky bude umístěno míchadlo osazené čtyřmi dvojicemi 

deskových pádel. 

Vzdálenost pádel od stěny flokulační části je v každé dvojici lΔ : 

lΔ = 0,02 [m]. 

Vzdálenost spodního pádla ode dna 0,02 m. 

Maximální zdvih pádla 0,2 m. 

Střední poloha pádla 0,12 m ode dna čiřiče. 

 𝑆𝑜ž =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑣
 [𝑚2] (30) 

 ℎ𝑜ž =
𝑆𝑜ž

𝑏𝑜ž
 [𝑚] (31) 
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Flokulační prostor Ff : 

𝐹𝑓 = 𝑏𝑓 ∙ 𝑙𝑓 = 0,70 ∙ 1,4 = 1,0 [𝑚2] 

Plná plocha pádla Fp: 

𝐹𝑝 = (0,70 − 2 ∙ 0,02) ∙ (1,4 − 2 ∙ 0,02) = 0,9[ 𝑚2] 

 

Zastoupení otvorů u jednotlivých dvojic pádel: 

 

1. dvojice deskových pádel   
otvory: 35 %    
plocha otvorů: FO1 = 0,3 [m2];   

plocha pádla: FP1 = 0,6 [m2].   

     

2. dvojice deskových pádel   

otvory: 45 %    

plocha otvorů: FO2 = 0,4 [m2];   

plocha pádla: FP2 = 0,5 [m2].   

     
3. dvojice deskových pádel   
otvory: 55 %    
plocha otvorů: FO3 = 0,5 [m2];   

plocha pádla: FP3 = 0,4 [m2].   

 

4. dvojice deskových pádel   
otvory: 65 %    

plocha otvorů: FO4 = 0,6[m2];   

plocha pádla: FP4 = 0,3 [m2].   

Shrnutí výpočtů 

Dle vstupních údajů byly ve druhé variantě navrženy dva čiřiče s mechanickým vznosem 

vločkového mraku. Jeden čiřič má účinnou šířku 2,8 m, účinnou délku 1,4 m a účinnou výšku 

3 m. Ve flokulačním prostoru každého čiřiče bude umístěno míchadlo se čtyřmi páry desek s 

otvory. Detailní rozměry zařízení jsou patrné v příloze č.5, kde je vykreslen půdorys, příčný a 

podélný řez čiřičem. Tato varianta je vhodná v případě výstavby nové budovy úpravny 

bazénových vod. Oproti první variantě má větší zastavěnou plochu a náročnější propojení 

s technologickou linkou, ale je provozně spolehlivější. V případě výpadku jednoho zařízení lze 

alespoň částečně udržovat ředící množství.  

 𝐹𝑓 = 𝑏𝑓 ∙ 𝑙𝑓 [𝑚2] (32) 

 𝐹𝑝 = (𝑏𝑓 − 2 ∙ 𝑙𝛥) ∙ (𝑙𝑓 − 2 ∙ 𝑙𝛥) [𝑚2] (33) 
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Pro lepší názornost bylo jako příloha této diplomové práce zpracováno technologické schéma, 

konkrétně příloha č. 3 Technologické schéma úpravny vody ve variantě se dvěma čiřiči. 

 

7.8  VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ 

Nutný objem vyrovnávací nádrže VVN : 

Vytlačený objem vody VVO : 

𝐶𝑏 … 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑧é𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ 

Kapacita bazénových ploch Cb : 

𝐶𝑏 = 396 [𝑜𝑠] 

Vytlačený objem vody VVO : 

𝑉𝑉𝑂 = 0,075 ∙ 𝐶𝑏 = 0,075 ∙ 396 = 29,69 [𝑚3] 

Objem přepadlých vln VVLN : 

𝑆𝑏 … 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑏𝑎𝑧é𝑛ů 

𝑄𝑟𝑒𝑐 … 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑣𝑜𝑑𝑦 

𝑙 … 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝ř𝑒𝑝𝑎𝑑𝑜𝑣ý𝑐ℎ ℎ𝑟𝑎𝑛 

Plocha bazénů Sb,i : 

plocha velkého bazénu Sb,vel = 1250,0 [m2]; 

plocha malého bazénu Sb,mal = 437,5 [m2]. 

Celková plocha bazénů Sb : 

𝑆𝑏 = 𝑆𝑏,𝑣𝑒𝑙 + 𝑆𝑏,𝑚𝑎𝑙 = 1250,0 + 437,5 = 1687,5 [𝑚2] 

Recirkulované množství vody Qrec: 

Qrec = 238,0 [m3 · hod-1]. 

𝑉𝑉𝑁 = 𝑉𝑉𝑂 + 𝑉𝑉𝐿𝑁 + 𝑉𝑃𝑅 [𝑚3] (34) 

𝑉𝑉𝑂 … 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣𝑦𝑡𝑙𝑎č𝑒𝑛é 𝑣𝑜𝑑𝑦  

𝑉𝑉𝐿𝑁 … 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝ř𝑒𝑝𝑎𝑑𝑙ý𝑐ℎ 𝑣𝑙𝑛 

𝑉𝑃𝑅 … 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐í 𝑣𝑜𝑑𝑦 

 𝑉𝑉𝑂 = 0,075 ∙ 𝐶𝑏  [𝑚3] (35) 

 𝑉𝑉𝑂 = 0,075 ∙ 𝐶𝑏  [𝑚3] (36) 

 𝑉𝑉𝐿𝑁 = 0,052 ∙ 𝑆𝑏 ∙ 10(−0,144∙
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑙
) [𝑚3] (35) 

 𝑆𝑏 = 𝑆𝑏,𝑣𝑒𝑙 + 𝑆𝑏,𝑚𝑎𝑙  [𝑚2] (37) 
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Délka bazénů li : 

délka velkého bazénu lvel = 50,0 [m]; 

délka malého bazénu lmal = 25,0 [m]. 

Celková délka přepadových hran bazénů l : 

𝑙 = (2 · 𝑙𝑣𝑒𝑙) + (2 · 𝑙𝑚𝑎𝑙) = (2 · 50,0) + (2 · 25,0) = 150,0 [𝑚] 

Objem přepadlých vln VVLN : 

𝑉𝑉𝐿𝑁 = 0,052 ∙ 𝑆𝑏 ∙ 10(−0,144∙
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑙
) = 0,052 ∙ 1687,5 ∙ 10

(−0,144∙
238,0
150,0

)
= 51,86 [𝑚3] 

Zásoba prací vody VPR : 

𝑆𝑓 … 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑜𝑣á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑢 

Průřezová plocha filtru Sf : 

Sf = 1,8 [m2] viz. kapitola 7.9. 

Zásoba prací vody VPR : 

𝑉𝑃𝑅 = 6 ∙  𝑆𝑓 = 6 ∙ 1,8 = 10,96 [𝑚3]  

Nutný objem vyrovnávací nádrže VVN : 

𝑉𝑉𝑁 = 𝑉𝑉𝑂 + 𝑉𝑉𝐿𝑁 + 𝑉𝑃𝑅 = 29,69 + 51,86 + 10,96 = 92,5 [𝑚3] 

Vnitřní rozměry vyrovnávací nádrže: 

vnitřní délka nádrže l = 9,0 [m]; 

vnitřní šířka nádrže b = 4,5 [m]; 

hloubka vody v nádrži h = 2,6 [m]. 

Skutečný objem vyrovnávací nádrže bez rezervy VVN,SKUT : 

𝑉𝑉𝑁,𝑆𝐾𝑈𝑇 = 𝑙 ∙ 𝑏 ∙ 0,3 = 9,0 ∙ 4,5 ∙ 2,3 = 93,2 [𝑚3] 

 

 

 𝑙 = (2 · 𝑙𝑣𝑒𝑙) + (2 · 𝑙𝑚𝑎𝑙) [𝑚] (38) 

 𝑉𝑉𝐿𝑁 = 0,052 ∙ 𝑆𝑏 ∙ 10(−0,144∙
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑙
) [𝑚3] (39) 

 𝑉𝑃𝑅 = min 6 ∙  𝑆𝑓[𝑚3] (40) 

 𝑉𝑃𝑅 = min 6 ∙  𝑆𝑓[𝑚3] (41) 

𝑉𝑉𝑁 = 𝑉𝑉𝑂 + 𝑉𝑉𝐿𝑁 + 𝑉𝑃𝑅 [𝑚3] (42) 

𝑉𝑉𝑁,𝑆𝐾𝑈𝑇 = 𝑙 ∙ 𝑏 ∙ ℎ [𝑚3] (43) 
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Celkový objem vyrovnávací nádrže včetně rezervy 0,3 m nad hladinu VVN,CELK : 

𝑉𝑉𝑁,𝐶𝐸𝐿𝐾 = 𝑙 ∙ 𝑏 ∙ (ℎ + 0,3) = 9,0 ∙ 4,5 ∙ 2,6 = 105,3 [𝑚3] 

7.9 TLAKOVÉ FILTRY 

Navrhovaný typ tlakového filtru: 

Culligan HMS A80 BASIC. 

Rozměry filtru: 

průměr filtru d = 1525 [mm]; 

celková šířka filtru b =1925 [mm]; 

výška filtru h = 1750 [mm]. 

Maximální průtok přes filtr dle výrobce qmax: 

qmax = 80 [m3 · hod-1]. 

Požadované recirkulované množství Qrec: 

Qrec = 238,0 [m3 · hod-1]. 

Minimální počet filtrů nmin: 

Skutečný počet použitých filtrů nskut: 

nskut = 3 [ks]. 

Skutečný průtok přes jeden filtr qskut: 

Plocha filtru Sf : 

𝑆𝑓 =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
 =

𝜋 ∙ 1,532

4
= 1,8 [𝑚2] 

𝑉𝑉𝑁,𝐶𝐸𝐿𝐾 = 𝑙 ∙ 𝑏 ∙ (ℎ + 0,3) [𝑚3] (44) 

𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑞𝑚𝑎𝑥
[𝑘𝑠] (45) 

𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑞𝑚𝑎𝑥
=

238,0

80
= 2,97 [𝑘𝑠]  

𝑞𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑛𝑠𝑘𝑢𝑡
[𝑚3 ∙ 𝑠−1] (46) 

𝑞𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑛𝑠𝑘𝑢𝑡
=

238,0

3
= 79,3 [𝑚3 ∙ 𝑠−1]  

𝑆𝑓 =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
 [𝑚2] (47) 
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Filtrační rychlost vfilt : 

𝑣𝑓𝑖𝑙𝑡 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑛𝑠𝑘𝑢𝑡 ∙ 𝑆𝑓
 =

238,0

3 ∙ 1,8
= 43,4 [𝑚 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] 

 

Doplňující informace: 

• průtok filtrované vody – shora dolů, 

• prací cyklus – protiproudý, pouze vodou, 

• výška náplně 1000 mm (antracit, křemičitý písek, podložní vrstvy), 

• filtrační rychlost v pískovém loži maximálně 45 m/hod, 

• potrubí pro přívod filtrované vody DN110, 

• potrubí pro odvod filtrované vody a přívod vody prací DN110, 

• potrubí pro odvod prací vody DN110, 

• maximální tlaková ztráta na filtru 7 m v. sl., 

• provozní hmotnost filtru 4650 kg. 

7.10 DIMENZE POTRUBÍ PRO FILTROVANOU VODU 

V této kapitole je návrh dimenze potrubí odvádějící filtrovanou vodu ze všech filtrů. Je tedy 

dimenzováno na celý recirkulační průtok. Profil potrubí je nutno znát pro následný návrh 

homogenizačních clon pro rozmíchání chemikálií do vody. Návrh je proveden tak, aby se 

výsledná rychlost v potrubí pohybovala od 1,0 do 1,8 m/s. 

Zvolená počáteční rychlost v0 : 

v0 = 1,4 [m/s] 

Požadované recirkulované množství Qrec: 

Qrec = 238,0 [m3 · hod-1] = 0,066 [m3 · s-1] 

Vypočtená plocha potrubí S0 : 

𝑆0 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑣0
 =

0,066

1,4
= 0,047 [𝑚2] 

 

 

 

𝑣𝑓𝑖𝑙𝑡 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑛𝑠𝑘𝑢𝑡 ∙ 𝑆𝑓
 [𝑚 ∙ ℎ𝑜𝑑−1] (48) 

𝑆0 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑣0
 [𝑚2] (49) 
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Vypočtený profil potrubí d0 : 

𝑑0 =
√4 ∙ 𝑆0

𝜋
 =

√4 ∙ 0,047

𝜋
= 0,245 [𝑚] = 245 [𝑚𝑚] 

Zvolené profil potrubí DN : 

DN = 0,250 [m] = 250 [mm] 

Skutečná plocha potrubí Sskut : 

𝑆𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑁2

4
 =

𝜋 ∙ 0,252

4
= 0,049 [𝑚2] 

Skutečná rychlost v potrubí vskut : 

7.11 NÁVRH HOMOGENIZAČNÍCH CLON 

Homogenizační clony slouží k rozmíchání přidávaných chemikálií s vodou. V rámci úpravny 

jsou do vody přidávány tyto chemikálie: síran hlinitý (koagulant), hydroxid sodný (úprav pH), 

chlornan sodný (dezinfekce). 

V místech mísení síranu hlinitého s vodou nebudou navrženy homogenizační clony, jelikož 

bude dávkován do sacího potrubí před čerpadla (doprava surové doplňovací vody na čiřič a 

doprava vody na filtry). Předpokladem je jeho dostatečné rozmíchání po průchodu skrz tato 

čerpadla. 

Hydroxid sodný bude dávkován na dvou místech, před tlakové filtry a na odtoku filtrované 

vody. Voda na filtry je dopravována čerpadly, před ně bude dávkován uhličitan sodný do sacího 

potrubí. Zde tedy nebude osazena clona. Na odtoku filtrované vody bude osazena clona pro 

rozmíchání uhličitanu sodného, tedy úpravu pH jejího. 

Chlornan sodný je dávkován do potrubí odvádějícího filtrovanou vodu do bazénů. Jedná se 

potrubí DN250 viz. kapitola 7.10. Dávkování chlornanu bude provedeno až po úpravě pH, tedy 

až po rozmíchání hydroxidu sodného. Pro chlornan bude tedy v potrubí vlastní clona. 

 

𝑑0 =
√4 ∙ 𝑆0

𝜋
 [𝑚] 

 

(50) 

𝑆𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑁2

4
 [𝑚2] (51) 

𝑣𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑆𝑠𝑘𝑢𝑡
[𝑚 ∙ 𝑠−1] (52) 

𝑣𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝑄𝑟𝑒𝑐

𝑆𝑠𝑘𝑢𝑡
=

0,066

0,049
= 1,35 [𝑚 ∙ 𝑠−1]  
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Plocha potrubí, ve kterém je clona umístěna S1,2 : 

S1,2 = 0,031 [m2] 

Plocha clony (předpoklad 50% zaclonění) Scl : 

𝑆𝑐𝑙 =
𝑆

2
 =

0,049

2
= 0,025 [𝑚2] 

Průměr clony dcl : 

𝑑𝑐𝑙 =
√4 ∙ 𝑆𝑐𝑙

𝜋
 =

√4 ∙ 0,025

𝜋
= 0,18 [𝑚] = 180 [𝑚𝑚] 

Ztrátová výška na cloně Δhcl : 

∆ℎ𝑐𝑙 = (1 + 0,7 ∙ √1 −
𝑆𝑐𝑙

𝑆1
−

𝑆𝑐𝑙

𝑆2
)

2

∙
𝑣𝑠𝑘𝑢𝑡

2

2 ∙ 𝑔
= (1 + 0,7 ∙ √1 −

0,025

0,049
−

0,025

0,049
)

2

∙
1,352

2 ∙ 9,81

= 0,091 [𝑚] = 91 [𝑚𝑚] 

 

7.12 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

V této kapitole jsou zmíněny jednotlivé druhy chemikálií použité v technologické lince úpravny 

vody a možnost jejich skladování a doprava do systému. Přesné dávkování a spotřeba nebude 

řešena, jelikož provozovatelem nebyly poskytnuty výsledky rozborů vody. Pro zjednodušení 

provozu budou veškeré chemikálie dopravovány výrobcem předpřipravené v požadované 

koncentraci. Pro skladování budou použity kontejnery o objemu 1000 l. Ty budou doplňovány 

z cisterny, nebo vyměňovány dle dohody s výrobcem chemikálií. Z kontejnerů budou 

chemikálie přelévány obsluhou do sudů o objemu 50 l, ty budou vždy ve dvojici připraveny v 

místě osazení dávkovacích čerpadel. 

 

 

𝑆𝑐𝑙 =
𝑆1,2 

2
 [𝑚2] (53) 

𝑑𝑐𝑙 =
√4 ∙ 𝑆𝑐𝑙

𝜋
 [𝑚] 

 

(54) 

∆ℎ𝑐𝑙 = (1 + 0,7 ∙ √1 −
𝑆𝑐𝑙

𝑆1
−

𝑆𝑐𝑙

𝑆2
)

2

∙
𝑣𝑠𝑘𝑢𝑡

2

2 ∙ 𝑔
 [𝑚] (55) 



Studie rekonstrukce úpravny bazénových vod letního koupaliště Břeclav Bc. Jaromír Urban 
Diplomová práce 

 

47 

 

Síran hlinitý 

Chemický vzorec: Al2(SO)3 

Použití:  koagulant 

Místo dávkování: před čerpadla dopravující vodu na čiřič 

   před čerpadla dopravující vodu na tlakové filtry 

Způsob skladování: v tekutém stavu a požadované koncentraci, kontejner o objemu 1000 l 

Způsob dávkování: dávkovací čerpadlo ProMinent Beta 

Hydroxid sodný 

Chemický vzorec: NaOH 

Použití:  úprava pH 

Místo dávkování: před čerpadla dopravující vodu na tlakové filtry 

   na odtoku filtrované vody 

Způsob skladování: v tekutém stavu a požadované koncentraci, kontejner o objemu 1000 l 

Způsob dávkování: dávkovací čerpadlo ProMinent Beta 

Chlornan sodný 

Chemický vzorec: NaClO 

Použití:  dezinfekce 

Místo dávkování: na odtoku filtrované vody    

Způsob skladování: v tekutém stavu a požadované koncentraci, kontejner o objemu 1000 l 

Způsob dávkování: dávkovací čerpadlo ProMinent Beta 

 

7.13 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Do kalového hospodářství v navrhované úpravně vody spadají kaly z kalového prostoru čiřiče 

a prací voda z filtrů. Tyto produkty budou odváděny do veřejné kanalizační sítě. 

Kromě zmíněných kalů budou do kanalizace odváděny veškeré odpadní vody z provozu 

občanské vybavenosti koupaliště (umývárny, záchody, stánky občerstvení apod.). Do 

kanalizace bude rovněž odvedena část přepadlé vody z vyrovnávací nádrže a voda z brodítek. 
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8  EKONOMICKÁ NÁROČNOST NOVÉ TECHNOLOGIE 

V této kapitole jsou uvedeny ceny navržených technologických zařízení. Nejedná se tedy o 

celkový rozpočet. Nejsou zde zahrnuty ceny trubních rozvodů, armatur, stavebních úprav a 

zásahů a mnohé další náklady. Je to z důvodu, že v rámci rozsahu práce nebylo možno zjistit, 

zda bude nová technologie ve stávající budově (s nutnou rekonstrukcí stavební části), nebo zda 

bude vybudován nový objekt úpravny. Ceny mi většinou byly poskytnuty přímo výrobci. 

V případě absence aktuálních informací o ceně jsem vycházel z podkladů již realizovaných 

projektů. Některé ceny bylo nutno upravit inženýrským odhadem vzhledem k časovému a 

ekonomickému odstupu projektů. Ekonomické návrhy jsou provedeny dva, první pro variantu 

s jedním čiřičem a druhý pro variantu dvou kusů čiřičů. 

Varianta s jedním čiřičem 

Tab.  4 Výrobci jednotlivých zařízení 

Zařízení Výrobce Typ 

Homogenizační clona MATTECH, s.r.o. Omezující clona 

Lapač vlasů 

Toma Opava, 

s.r.o. LV 1 

Čiřič Hutira, s.r.o. Na zakázku 

Tlakový filtr Culligan, s.r.o. HMS A80 BASIC 

Čerpadlo pro dopravu vody na čiřič Astralpool Dle nároků 

Čerpadlo pro dopr. vody do vyr. nádr. Astralpool Dle nároků 

Čerpadlo pro dopravu vody na filtry Astralpool Dle nároků 

Dávkovací čerpadla ProMinent Dle nároků 

Vyrovnávací nádrž Metrostav a.s. Na zakázku 

Tab.  5 Ceny jednotlivých zařízení 

Zařízení 
Počet 

[ks] 

Cena                

[Kč/ks] 

Cena celkem      

[Kč] 

Homogenizační clona 2 11 500,00 13 000,00 

Lapač vlasů 3 23 900,00 71 700,00 

Čiřič 1 650 000,00  650 000,00  

Tlakový filtr 3 229 930,00 689 790,00 

Čerpadlo pro dopravu vody na čiřič 2 41 000,00 82 000,00 

Čerpadlo pro dopr. vody do vyr. nádr. 2 75 0820,00 150 160,00 

Čerpadlo pro dopravu vody na filtry 3 75 080,00 225 240,00 

Dávkovací čerpadla 5 16 000,00 80 000,00 

Vyrovnávací nádrž 1 250 000,00 250 000,00 

Celkem  2 211 890,00 

Celková pořizovací cena chemikálií dodaných firmou OQEMA, s.r.o., cca 32 000,00 Kč. 

Uvedené ceny nezahrnují DPH, dopravu ani odbornou instalaci zařízení. 



Studie rekonstrukce úpravny bazénových vod letního koupaliště Břeclav Bc. Jaromír Urban 
Diplomová práce 

 

49 

 

Varianta se dvěma čiřiči 

Tab.  6 Výrobci jednotlivých zařízení 

Zařízení Výrobce Typ 

Homogenizační clona MATTECH, s.r.o. Omezující clona 

Lapač vlasů 

Toma Opava, 

s.r.o. LV 1 

Čiřič Hutira, s.r.o. Na zakázku 

Tlakový filtr Culligan, s.r.o. HMS A80 BASIC 

Čerpadlo pro dopravu vody na čiřič Astralpool Dle nároků 

Čerpadlo pro dopravu vody na filtry Astralpool Dle nároků 

Dávkovací čerpadla ProMinent Dle nároků 

Vyrovnávací nádrž Metrostav a.s. Na zakázku 

Tab.  7 Ceny jednotlivých zařízení 

Zařízení 
Počet 

[ks] 

Cena                

[Kč/ks] 

Cena celkem      

[Kč] 

Homogenizační clona 2 11 500,00 23 000,00 

Lapač vlasů 3 23 900,00 71 700,00 

Čiřič 2 520 000,00   1 040 000,00 

Tlakový filtr 3 229 930,00 689 790,00 

Čerpadlo pro dopravu vody na čiřič 2 32 000,00 64 000,00 

Čerpadlo pro dopravu vody na filtry 3 75 080,00 225 240,00 

Dávkovací čerpadla 5 16 000,00 80 000,00 

Vyrovnávací nádrž 1 250 000,00 250 000,00 

Celkem 2 443 730,00  

Celková pořizovací cena chemikálií, dodaných firmou OQEMA, s.r.o., cca 32 000,00 Kč. 

Uvedené ceny nezahrnují DPH, dopravu ani odbornou instalaci zařízení. 
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9  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření studie rekonstrukce úpravny bazénových vod 

letního koupaliště Břeclav. V rámci této studie bylo nejprve nutné zhodnotit stávající stav 

stavebně-technologické části koupaliště a na základě tohoto hodnocení provést návrh nové 

technologie úpravny, včetně jejího ekonomického posouzení. 

Cíle práce byly splněny, níže je stručné shrnutí, jak jich bylo dosaženo. 

V teoretické části je stručně shrnuta problematika oboru balneotechniky. Tedy historie 

lázeňství, fyziologické účinky koupelí a plavání, využitelné zdroje vody pro tento obor, 

hygienické požadavky na vodu v koupalištích a základní, běžně používané druhy úprav 

bazénových vod. 

V praktické části je nejprve popis letního koupaliště Břeclav, následuje souhrn současné 

technologické linky pro úpravu bazénových vod. Na základě osobní návštěvy areálu je 

zpracováno posouzení současného stavu úpravny. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu 

technologie je následně proveden návrh nové technologické linky. V závěru praktické části je 

uvedeno ekonomické posouzení nové technologie. 

Koncept nové technologie vychází ze stávající úpravny, pro snadnější přizpůsobení obsluhy na 

nový provoz. Vzhledem k absenci ucelené projektové dokumentace a základních informací o 

aktuálně provozované úpravně bylo nutné některé vstupní parametry úpravny znovu spočítat 

dle platné vyhlášky. Vzhledem k nevyhovujícímu umístění budovy úpravny a jejímu 

zhoršenému technickému stavu by bylo vhodné zvážit kromě rekonstrukce technologie 

přemístění celé úpravny na vhodnější místo. Z tohoto důvodu je proveden návrh technologie v 

podstatě ve dvou variantách. První počítá se zachováním stávající budovy a je tedy co nejvíce 

přiblížena současnému stavu a to pro zjednodušení montáže. Druhá varianta počítá s výstavbou 

nové budovy a je tedy odlišná od současné linky. Hlavním rozdílem obou variant je počet 

použitých čiřičů pro úpravu surové ředící vody, návaznost jednotlivých zařízení a přívod 

recirkulované vody z bazénů na úpravnu. Detailnější porovnání je možné díky zpracovaným 

technologickým schématům obou návrhů v přílohách této diplomové práce. 

V rámci diplomové práce jsou pro lepší názornost zpracovány přílohy pracovního schématu 

stávající úpravny bazénových vod a technologická schémata obou navrhovaných variant nové 

úpravny. Dále jsou zpracovány přílohy použitých čiřičů ve formě půdorysu, příčného a 

podélného řezu a to na základě provedených výpočtů. 

Přínosů diplomové práce je hned několik. Je zde sepsán stručný úvod do problematiky 

komunálního lázeňství a úpravu vody pro tento typ užití. V rámci praktické části je provedeno 

posouzení stávající úpravny reálného letního koupaliště a na základě tohoto posouzení je 

proveden návrh nové technologie, včetně jejího ekonomického posouzení. Součástí práce je 

provozní schéma současné úpravny, dvě varianty technologického schématu nové úpravny a 

dle provedených výpočtů je zpracována dokumentace vybraného zařízení. 
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Během zpracovávání diplomové práce jsem narazil na několik parametrů či návazností, které 

jsem při osobní návštěvě koupaliště nebyl schopen zjistit. V některých případech jsem tedy 

musel požadované hodnoty znovu spočítat a některé návaznosti technologie jsou založeny na 

mých předpokladech. Je to z důvodu absence projektové dokumentace a detailních technických 

parametrů stávajícího provozu. I přes snahu odpovědného pracovníka jsem tedy neměl 

k dispozici veškeré potřebné informace ke zpracování návrhu nové technologie. 

V případě skutečné realizace rekonstrukce technologie úpravny ve stávající budově, nebo 

výstavby nové budovy s technologickou linkou, bych doporučil nejprve vytvořit 

zjednodušenou dokumentaci současného stavu, zajistit výsledky rozborů veškerých vod 

v systému úpravny a na základě těchto podkladů vytvořit přesnější ekonomický posudek obou 

návrhů nové technologie. Diplomová práce předkládá náhled na možnosti řešení současné 

situace. Ale pro lepší porovnání obou navrhovaných variant, především z ekonomického 

hlediska, by bylo vhodné provést další kroky ke zpřesnění studie. 
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SUMMARY 

The diploma thesis deals mainly with the reconstruction of the technological line of the pool 

water treatment plant in the Břeclav summer swimming pool. However, there is also basic 

information about balneology. The thesis is divided into two parts. 

In the theoretical part there is a brief description of the field of balneology, its history, what 

category within the field falls and what effects it has on the human body swimming. Possible 

sources of water for swimming pools, hygiene requirements for swimming pool water and 

commonly used types of pool water treatment are listed here. 

In the introduction of the practical part there is a description of the area of summer swimming 

pool Břeclav. The following is a description of the currently used technology of pool water 

treatment. On the basis of a personal visit, the water treatment plant is evaluated. According to 

the results of this evaluation, a new technological line is proposed. Considering two possible 

approaches to the reconstruction, two proposals are made. The first option is designed to operate 

in the current building of the treatment plant, the second allows for the construction of a new 

building at a more convenient location. Technologically, the designs differ mainly in the 

number of clarifiers used for the treatment of raw make-up water and the continuity of some 

treatment stages. To illustrate the changes, the drawing annexes are elaborated, namely the 

operational diagram of the current treatment plant and the technological diagrams of both 

reconstruction projects. On the basis of calculations are also created drawings for both types of 

clarifiers. At the end of the work is simple economic evaluation of the proposed technologies. 


