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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi jemných nezpevněných sedimentů, které se 
přirozeně vyskytují ve vodovodním potrubí. Pomocí rešerše literatury zaměřené na 
problematiku v oblasti jemných nezpevněných sedimentů byla stanovena metodika 
měření, která díky sedimentačním vlastnostem částic resuspendovaného materiálu 
slouží k lepšímu pochopení chování sedimentu ve vodovodní síti. Během řízeného 
proplachu vodovodní sítě byly na předem vytipovaných místech odebrány vzorky 
jemných nezpevněných sedimentů, které byly následně v laboratorních podmínkách 
podrobeny sedimentačnímu pokusu dle stanovené metodiky. Sedimentační pokus 
zahrnoval měření zákalu po dobu nutnou ke splnění limitní hodnoty zákalu danou 
vyhláškou stanovující hygienické požadavky pro pitnou vodu. Výsledky měření jsou 
důležitou vstupní informací pro simulaci šíření silně zakalené vody ve vodovodní síti při 
zákalové události.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

sedimentace, resuspendace, zákal, jemný nezpevněný sediment, vodovodní potrubí, 
pitná voda 

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with properties of fine sediments which occur naturally in 
water supply pipes. With focus on issues of fine sediments samples literature search 
was made and measurement methodology, which enables better understanding the 
behavior of sediment in the water supply network, was determined. During controlled 
pipes flushing, samples of fine sediments were taken from selected water pipes sections 
and under laboratory conditions sedimentation test, using measurement methodology, 
was made. Sedimentation test included the measurement of turbidity for the time 
necessary to meet the limit value of turibidity given by the government regulation for 
drinking water. Results of this thesis are important input information for simulating the 
spread of high turbid water in the water supply network during a turbidity event. 

 

KEYWORDS 

sedimentation, resuspension, turibidity, fine sediment samples, water pipes, drinking 
water 
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1  ÚVOD 
V závislosti na celkovém technologickém pokroku v poslední dekádě je odběrateli pitné 
vody kladen čím dál větší důraz na její jakost. Důvodem může být zvyšující se cena 
vodného a stočného, která se v České republice pohybuje okolo hranice 90 Kč.m-3 [1], 
narůstající zájem médií o problematiku týkající se pitných vod, nebo rostoucí obavy 
z nedostatku vody. I přes všechny tyto skutečnosti, je dle dostupných dat pocházejících ze 
zdrojů zahraničních vodárenských společností, až 1/3 všech stížností zákazníků 
způsobena nedostatečnou jakostí pitné vody z důvodu zvýšené hodnoty zákalu (Obr. 1.1), 
která je zapříčiněna resuspendací jemného nezpevněného sedimentu hromadícího se 
v rozvodné síti vodovodního potrubí. Tato skutečnost musí být pro vodárenské 
společnosti, které investují nemalé prostředky do nutných technologií zajišťujících úpravu 
jakostních parametrů surových vod na vstupu do systému distribuce, velmi nepříjemná  
z pohledu zhoršení reputace a hrozící ztráty důvěry odběratele v dodávanou pitnou vodu. 
Znalost chování jemných nezpevněných částic ve vodovodní síti je tak nezbytným 
předpokladem pro celkové pochopení vzniku a šíření zákalových událostí, které mohou 
ve vodovodním potrubí, po dosažení specifických podmínek vzniknout. [2] 

Voda se stává vodou pitnou po splnění jakostních parametrů daných vyhláškou, kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, ze zdrojové surové vody. Surová voda může 
být jímána z povrchových nebo podzemních zdrojů. Následně je pomocí sofistikovaných 
technologií, volených v závislosti na nutném stupni úpravy surové vody, na úpravně 
pitných vod upravována na vodu pitnou. Upravená voda je dodávána do jednotlivých bytů, 
budov občanské vybavenosti a dalším zákazníkům pomocí distribuční sítě, kterou 
nazýváme vodovodní síť. Vodovodní síť se skládá z potrubí různých materiálů, šoupat, 
hydrantů, ventilů, systému vodojemů, měřicích zařízení, armatur, čerpadel a jiných 
hydraulických zařízení sloužících k dopravě distribuovaného média až k odběrateli. [3] [4] 

 

 

Obr. 1.1: Typické rozdělení stížností zákazníků vodárenských společností [2] 
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Délka vodovodní sítě v České republice byla v roce 2018 stanovena na 78 750 km. V témže 
roce dosáhla zásobovanost 94.7 % z celkového počtu obyvatel, což činí  
10 626 430 zásobovaných obyvatel. Počet vodovodních přípojek dosáhl počtu 2 152 698 
kusů a osazených vodoměrů počtu 2 151 354 kusů. Na jednu vodovodní přípojku  
připadá 4.94 napojených obyvatel. Celkové množství vyrobené vody ve vlastních 
vodohospodářských zařízeních po připočtení množství vody převzaté od jiného 
provozovatele vodovodu a odečtení množství vody předané jinému provozovateli bylo 
stanoveno na 601 524 tisíc m3. Voda fakturovaná, dodaná odběrateli a odečtena pomocí 
vodoměrů celkově dosáhla hodnoty 490 447 tisíc m3, z toho 67 % bylo dodáno 
domácnostem a 33 % ostatním odběratelům, mezi které patří budovy občanské 
vybavenosti nebo velkoodběratelé, jako jsou např. průmyslové podniky, firmy zaměřující 
se na živočišné produkty, pivovary a další společnosti, které potřebují pitnou vodu jako 
základ svého konečného produktu.  [4]  

Společně s požadovanou jakostí musí být pitná voda dostupná také v potřebném 
množství, které musí splňovat potřebu spotřebitele. Obyvatelé České republiky 
v domácnostech denně průměrně na osobu spotřebují 89,2 litru pitné vody[4]. Z toho se 
k přímé konzumaci spotřebuje jen cca 2 % celkového objemu [4]. Společným cílem našeho 
státu a celé Evropské unie je tohle číslo postupně zvyšovat. Problémy spojené 
s přerušením dodávek pitné vody jsou pro zákazníky vodárenských společností 
nejpalčivějším problémem, kterého si všimne prakticky každý spotřebitel. Nicméně 
problému souvisejícího s nedostatečnou jakostí dodávané vody si běžný odběratel všímá 
až v okamžiku, kdy se kvalita vody prudce zhorší. Nejčastější indikátor pozorované změny 
jakosti bývá způsoben zvýšeným zákalem, který se projevuje výrazným zabarvením 
distribuované vody.  

Pitná voda musí splňovat požadované vlastnosti, mezi které patří zdravotní nezávadnost, 
vyhovující chuť a další smyslově postižitelné vlastnosti, jako vizuální zbarvení vody, 
reprezentované zákalem. Vyhláška č. 252/2004 Sb. stanovuje mezní hodnotu pro zákal 
v pitné vodě 5 ZFn [5] [6]. Pro zákal je specifické to, že se ve vodovodním potrubí dá měřit 
zpravidla nárazově ve formě tzv. zákalových událostí. Za běžných hydraulických podmínek 
voda většinou zakalená není. Jako důkaz může sloužit zpráva o jakosti pitné vody v České 
republice za období 2014--2016, ze které vyplývá, že pouze 0.3 % odebraných vzorků 
překročilo stanovené jakostní limitní hodnoty [6]. Zákalová událost vzniká rozvířením 
materiálu, který je v průběhu období funkčnosti potrubí akumulován na jeho dně  
a stěnách. Typické podmínky pro vznik zákalové události jsou výrazné změny 
hydraulických poměrů způsobené změnou přirozeného průtoku pro daný úsek 
vodovodního řadu [2].Obecně je přijímáno, že materiál obsažený v potrubí je kombinací 
vody, biofilmu, suspendovaných pevných látek a jemných nezpevněných sedimentů. 
Většina částic jemných sedimentů souvisejících se změnami zabarvení pitné vody je 
tvořena železem a manganem. [7] 

Tato práce se zabývá vlastnostmi jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti. 
Zaměřuje se na původ a vznik sedimentu, jeho hromadění v síti při hydraulicky 
neměnných podmínkách, složením sedimentu z pohledu možnosti výskytu 
hydrobiologického materiálu, jeho chemickým složením a chováním v návaznosti na 
platnou legislativou. Důraz kladu také na pochopení kompletní problematiky následné 
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resuspendace nahromaděného sedimentu způsobeného náhlou změnou hydraulických 
poměrů a s tím souvisejícím zhoršením jakosti pitné vody. Výsledky této práce budou 
sloužit jako vstupní parametr pro zdokonalené modelování pohybu jemných 
nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti od místa jeho vzniku. 

Lepší pochopení chování jemného nezpevněného sedimentu ve vodovodní síti je také 
důležitou součástí zdokonalení metodiky zaměřující se na jeho řízené odstraňování 
z vodovodní sítě, které se provádí pomocí tzn. řízených proplachů. Řízené proplachy 
redukují riziko zvýšeného zákalu pitné vody. Prakticky zahrnuje cílené uzavření uzávěrů 
na vodovodní síti a usměrnění proudu vody do koncového prvku sítě, obvykle hydrantu, 
pomocí vytvoření požadovaného smykového napětí uvnitř vybraných potrubí. Pochopení 
vlastností tohoto problematického materiálu, který se přirozeně nachází ve vodovodních 
sítích, je taky velmi důležité pro eliminaci možných rizik, které mohou při provádění 
řízených proplachů nastat. Rizika by mohla znamenat omezení dodávek pitné vody do 
daného spotřebiště a velmi zhoršit důvěru odběratele v provozovatele vodovodní sítě. [8] 
[9]  

1.1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ EPANET 2.0 - SIMULACE ŠÍŘENÍ ZÁKALU 

V softwarovém nástroji EPANET 2.0, který využívá hydraulickou analýzu vodovodních sítí, 
byla na skutečné vodovodní síti vybraného skupinového vodovodu provedena simulace 
šíření zákalové události. [10]  

Přiložené situace vodovodní sítě zobrazují simulaci šíření zákalu v analyzované vodovodní 
síti o celkové délce cca 21 km. Situace (Obr. 1.2) zobrazuje vodovodní síť v okamžiku vzniku 
zákalové události, např. vlivem vysokého odběru požární vody z hydrantu. Následující 
situace (Obr. 1.3) simuluje šíření zákalu v síti vlivem proudění vody v potrubí po 6 
hodinách. Další situace znázorňují simulaci šíření zákalu v intervalech 12, 24 a 48 hodin 
po vzniku zákalové události. Dle provedených simulací může být takřka celá vodovodní síť 
zasažena zákalovou událostí ve formě nevyhovujících ukazatelů hodnot zákalu.  

 

Obr. 1.2: Hydraulický simulační model vodovodní sítě. Šíření zákalu - vznik zákalové události 
(např. nesprávná manipulace s hydrantem) 
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Obr. 1.3: Hydraulický simulační model vodovodní sítě. Šíření zákalu po 6 hodinách od vzniku 
zákalové události  

 

Obr. 1.4: Hydraulický simulační model vodovodní sítě. Šíření zákalu po 12 hodinách od vzniku 
zákalové události  
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Obr. 1.5: Hydraulický simulační model vodovodní sítě. Šíření zákalu po 24 hodinách od vzniku 
zákalové události  

 

Obr. 1.6: Hydraulický simulační model vodovodní sítě. Šíření zákalu po 48 hodinách od vzniku 
zákalové události  
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Z výsledků simulace šíření znečištění vodovodní sítí můžeme lépe mapovat rozsah 
zasažení jednotlivých odběrných míst zákalovou událostí. Jelikož ale není známa doba 
sedimentace resuspendovaného jemného materiálu, nelze rozsah znečištění lépe 
specifikovat. Výsledky této bakalářské práce mohou sloužit k zdokonalení mapování 
rozsahu znečištění vodovodní sítě po zákalové události.  

1.2 CÍL PRÁCE 

V rámci řešení bakalářské práce byla provedena úvodní rešerše v oblasti aktuálních 
poznatků vlastností jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodních sítích. Následně 
byla sestavena metodika a byl proveden sedimentační pokus na vzorcích vody s obsahem 
sedimentu, které byly odebrány během řízeného proplachu vodovodní sítě.  

 

 

Obr. 1.7: Jemný nezpevněný sediment získaný při řízeném proplachu [11] 
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2  JEMNÉ NEZPEVNĚNÉ SEDIMENTY 
Vznik zákalové události, následek znázorněný na obrázku (Obr. 2.1), výrazně ovlivňuje 
důvěru spotřebitele v dodávanou kohoutkovou vodu a zhoršuje renomé všech dotčených 
orgánů, v čele s vodárenskými společnostmi, provozovateli a majiteli vodovodních sítí. 
Odběratel pitné vody může být zasažen zákalovou událostí, způsobenou rozvířením 
jemného nezpevněného sedimentu ve vodovodním potrubí. Sediment proudí pomocí 
vodovodní sítě až k odběrnému místu spotřebitele, obvykle kohoutku a ve formě 
zabarvené vody vtéká do zařizovacích předmětů, jako jsou umyvadla, záchody, sprchové 
kouty a další. Ačkoliv je tento jev, kterého si odběratel všimne takřka pokaždé pokud 
k němu dojde, nejvíce vnímán především jako vizuální zakalení dodávané vody, nejedná 
se o rozpuštěné kontaminanty. Obvykle, pokud je zakalený vzorek vody ponechán stát 
ladem po určitý časový interval, vizuální zakalení postupně ustupuje a rozvířený materiál 
se usazuje na dně. Úroveň znečištění pitné vody jemnými sedimenty, kterou odběratel 
vnímá jako vodu zbarvenou, dokážeme měřit a parametrizovat hodnotou zákalu, která se 
měří turbidimetrem. Různé částice rozvířeného sedimentu můžou mít výrazně různý efekt 
na vnímané zakalení vody a změnu zabarvení. Této změně zabarvení přispívá především 
kombinace faktorů, jako jsou odraz světla nebo rozptyl. Maximální rozptyl světla nastává 
u částic o velikosti půl mikronu s rychlým poklesem u suspenzí větších nebo menších 
velikostí. Vývoj měřicích zařízení nám umožnil kvalitní měření, které není závislé na 
rozptylu světla, a proto může poskytnou kvalitní informaci sloužící k zjištění přesné 
hodnoty zákalu, která dokáže nastínit množství jemných nezpevněných částic v testované 
pitné vodě. Nahromaděný materiál také souvisí s organickou aktivitou, které se 
podrobněji věnuji v kapitole 2.1.2 Mikrobiologické složení. To činí z nahromaděného 
sedimentu ve vodovodním potrubí potenciálně rizikový materiál vedoucí k narušení 
hygienické nezávadnosti pitné vody. [2] [13] 

 

 

Obr. 2.1: Zákalová událost v odběrném místě spotřebitele [12] 
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2.1 SLOŽENÍ JEMNÝCH NEZPEVNĚNÝCH SEDIMENTŮ 

V celé řadě technologicky vyspělých zemí byl v oblasti úpravy a dopravy vody proveden 
podrobný výzkum, který měl vést k lokálnímu zlepšení jakosti pitné vody, ideálně co 
nejblíže odběrnému místu spotřebitele. Voda v rozvodné síti vodovodního potrubí nemusí 
mít z pravidla stejnou jakost a je obecně nižší než původní upravená voda, kterou do 
rozvodné sítě dodává úpravna pitných vod. Ve vodovodních sítích mohou být některé 
suspendované částice vytvářeny srážením kovů, jako je mangan nebo železo, které jsou 
součástí dodávané pitné vody, biologickým růstem v síti, nebo nahromaděním rzi 
způsobeným vnitřní erozí potrubí. Následná resuspendace tohoto jemného 
nezpevněného sedimentu vede k zákalové události. [14] 

Ačkoli mají suspendované částice pravděpodobně různé vlastnosti, v závislosti na 
mechanismech jejich vytváření a formování, problém složení sedimentu, z pohledu 
chemického a hydrobiologického, by si zasloužil podrobnější a širší průzkum. Pro účely 
této bakalářské práce je využito poznatků získaných chemickou a hydrobiologickou 
analýzou jemného nezpevněného materiálu, získaného proplachem vodovodní sítě 
v severozápadní Anglii. Pro zkoušku byly vytipovány dva úseky. První, tvořený 
polyethylenovým potrubím o celkové délce 742 m o průměru 130 a 101 mm. Druhý, 
obsahující litinové potrubí o celkové délce 92 m o průměru 73 mm. Vzorky vody byly 
odebírány pomocí hydrantového nástavce. Celkem bylo získáno 5 vzorků, 2 v místě 
vzorkování složené z PE potrubí a 3 v místě, kde je potrubí litinové. Došlo tedy 
k vícenásobnému propláchnutí obou úseků. Vzorky jemných nezpevněných sedimentů 
byly v certifikovaných laboratořích podrobeny řadě testů sloužících k analýze chemického 
a hydrobiologického složení. Několik parametrů bylo také měřeno tzv. metodou in-situ, 
tedy přímo na daném místě během řízeného proplachu. [15] 

 

Obr. 2.2: Situační schéma proplachovaného potrubí [15] 
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2.1.1 Chemické složení sedimentů  

Tab. 2.1: Výsledky chemické analýzy všech vzorků [15] 
 

Ukazatel Zkratka Jednotka 
Výstup 

z ÚV 

Polyethylen Litina 
Proplach 

1.1 
Proplach 

1.2 
Proplach 

2.1 
Proplach 

2.2 
Proplach 

2.3 

Teplota t [°C] 6.4 6.1 6.3 6 6.4 6.2 
pH - - 7.17 7.07 7.12 7.1 7.09 7.07 

Volný chlor Cl2 [mg.l-1] 0.45 0.33 0.44 0.42 0.43 0.40 

Hliník Al [μg.l-1] 10.9 340.0 1300.0 3120.0 1420.0 983.0 

Železo Fe [μg.l-1] 5.2 1380 2020 3570 2300 2360 

Mangan Mn [μg.l-1] 0.2 12.7 44.8 135 116 166 

Dusitany NO2
- [μg.l-1] 2.9* 2.9* 2.9* 2.9* 2.9* 2.9* 

Dusičnany NO3
- [mg.l-1] 2.95 3.06 2.90 2.88 2.91 2.94 

Clk.org. uhlík TOC [mg.l-1] 1.66 1.87 1.71 1.84 1.73 1.68 

Fosforečnany PO4
3− [μg.l-1] 1460 1760 2690 5210 3460 3040 

Sírany SO3
2- [mg.l-1] 45.7 47.2 45.9 46.0 45.5 45.3 

* pod měřitelným limitem 

Tabulka (Tab. 2.1) ukazuje data získaná chemickou analýzou „propláchnuté“ vody. 
Výsledky několika chemických proměnných byly mezi všemi vzorky podobné. Jmenovitě 
se jedná o teplotu, pH, volný chlor, celkový organický uhlík (TOC) a obsah síranů. To se od 
vzorků vody pocházející ze stejné úpravny vody dalo očekávat i přes rozdílný materiál 
potrubí obou úseků. [15] 

 

Obr. 2.3: Závislost zákalu na sledovaných parametrech [15] 
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Z grafu (Obr. 2.3), který graficky znázorňuje výsledky z tabulky (Tab. 2.1) je zřejmé, že mezi 
analyzovanými vzorky vzniká významná korelace výsledků měření zákalu, hodnot železa 
a fosforečnanů. Koroze litinového potrubí podporuje hromadění částic železa v systému. 
Je nutné si ale uvědomit, že kovy se používají jako koagulanty k odstranění organických 
látek na úpravnách pitných vod. Zbytkové koncentrace tak mohou vstoupit do 
distribučního systému a ukládat se v potrubí. Nadměrná přítomnost těchto kovů v pitné 
vodě může mít za následek změnu barvy a chuti vody. Koncentrace fosforečnanů v pitné 
vodě byla vyšší u vzorků odebraných z úseku tvořeného litinovým potrubím. 
Polyfosforečnany se do pitné vody přidávají jako inhibitory koroze zabraňující uvolňování 
olova a mědi z potrubí. Výsledky vzorků by neměly být považovány za globální měřítko 
pro celou síť, protože předem určená místa vzorkování jsou tzv. slepé konce sítě a objem 
proplachované vody nebyl, v porovnání s celkovým objemem celé sítě, příliš velký. Tyto 
výsledky jsou tak reprezentativní pro dané lokální konce potrubí [15]. Z výsledných 
hodnot, získaných pomocí chemické analýzy pitné vody odebrané z vodovodní sítě během 
řízeného proplachu je evidentní, že samotná doprava vody, od úpravny pitných vod až ke 
kohoutku spotřebitele, má vliv na zhoršení vybraných ukazatelů jakosti dopravované 
vody. Pokud výsledky této chemické analýzy podrobíme porovnáním s českou vyhláškou 
č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu, podrobněji 
popsány v tabulce (Tab. 2.2), zjistíme, že několik ukazatelů nesplnilo stanovené limity pro 
pitnou vodu. Pokud z porovnání vynecháme volný chlór, pro který je dle britských 
předpisů benevolentněji povolená mezní hodnota, české mezní hodnotní limity překročily 
naměřené ukazatelé fosforečnanů, hliníku i železa. Ke zvýšení hodnoty manganu pak 
došlo pouze u úseku tvořeného litinovým potrubím. Teplotní limit pitné vody je dle 
vyhlášky pouze doporučený a z našeho porovnání ho tím pádem vynecháme. Ostatní 
testované ukazatele jsou dle vyhlášky vyhovující. [15] 

Tab. 2.2: Limity pro fyzikální a chemické ukazatele dle vyhlášky 252/2004 Sb. 
 

Ukazatel Zkratka Jednotka 
Typ 

limitu 
Mezní hodnoty dle 

252/2004 Sb. 

Teplota t [°C] DH 8 - 12 
pH - - MH 6.5 - 9.5 

Volný chlor Cl2 [mg.l-1] MH 0.3 

Hliník Al [μg.l-1] MH 200 

Železo Fe [μg.l-1] MH 200 (1) 

Mangan Mn [μg.l-1] MH 50 (1) 

Dusitany NO2
- [mg.l-1] NMH 0.50 

Dusičnany NO3
- [mg.l-1] NHM 50.0 

Orgn. uhlík TOC [mg.l-1] MH 5.0 

Fosforečnany PO4
3− [μg.l-1] MH 3500 (2) 

Sírany SO3
2- [mg.l-1] MH 250 

NHM - nejvyšší mezní hodnota, MH - mezní hodnota, DH - doporučená hodnota  
(1) - V případech, kdy je zvýšená hodnota železa způsobena geologickým podložím MH = 500 μg.l-1 
(2) - V případech, kdy je zvýšená hodnota manganu způsobena geologickým podložím MH = 100 μg.l-1 
(3) -mezní hodnota pro ukazatel teplé pitné vody 
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2.1.2 Mikrobiologické složení sedimentů 

Tab. 2.3: Výsledky mikrobiologické analýzy všech vzorků [15] 
 

Ukazatel Jednotka 
Výstup 

z ÚV 

Polyethylen Litina 
Proplach 

1.1 
Proplach 

1.2 
Proplach 

2.1 
Proplach 

2.2 
Proplach 

2.3 

Počet kolonií při 37 °C [KTJ.ml-1] 0 10 0 0 0 0 
Počet kolonií při 22 °C [KTJ.ml-1] 0 17 0 0 0 1 

Všechny vzorky byly jeden po druhém shromážděny do speciálních nádob, ve kterých byly 
pomocí stanovených metod zjištěny počty bakteriálních kolonií získaných biofilmů. 
Kultury byly inkubovány při teplotě 37 °C po dobu 48 hodin a 22 °C po dobu 72 hodin dle 
stanovených laboratorních postupů. [15] 

Na základě dalších testů byl obsah získaného materiálu kategorizován. Vzorky byly 
analyzovány s ohledem na svůj původ dle materiálu potrubí, nezávisle na proplachovacích 
krocích. Mezi vzorky z potrubí tvořené polyethylenem a litinou byly zjištěny jasné rozdíly 
ve struktuře bakteriálních komunit na různých taxonomických úrovních. Z grafu (Obr. 2.4) 
je evidentní, že u vzorků odebraných z úseku tvořeného potrubím z polyethylenu bylo 
zjištěno velké zastoupení alphaproteobakterií (23.3 %), clostridií (10.29 %) a actinobakterií 
(10.26 %). Dále byly detekovány deltaproteobakterie (8 %) a spirochaetie (8 %). U vzorků 
odebraných z úseku obsahujícího litinové potrubí se nálezy týkaly hlavně 
alphaproteobakterií (22.85 %), bacilů (16.57 %), gammaproteobakterií (10,47 %)  
a actapoboteobakterií (7.53 %). Na obrázku (Obr. 2.5) je pak vidět procentuální rozdíl mezi 
zastoupením jednotlivých bakterií s ohledem na danou proplachovací etapu a rozdílným 
materiálem potrubí obou proplachovacích úseků. [15] 

 

Obr. 2.4: Porovnání relativního množství fototypů nalezených v testovaných vzorcích [15] 
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Obr. 2.5: Heatmapa zobrazující procentuální zastoupení hojnosti druhů bakterií na úrovni rodů 
[15] 
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2.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK SEDIMENTU VE VODOVODNÍ SÍTI 

Tvorba sedimentu, která nastává ve vodovodní síti, může být zapříčiněna více faktory, 
které na sobě spolu souvisí a společně mají za následek hromadění jemných 
nezpevněných částic. [16] 

2.2.1 Vnik suspendovaných částic z vnějšího prostředí a procesů úpravy 
vody 

Navzdory použití sofistikovaných úpravárenských procesů na úpravnách pitných vod, 
sloužících ke splnění jakostních parametrů, malé množství částic v upravené vodě stále 
zůstává. Tyto částice mohou pocházet ze surové vody a nebyly odstraněny úpravou, nebo 
se do vody dostaly právě během úpravy. Například se může jednat o částice aktivního uhlí 
nebo zbytky koagulačních hydrolyzujících činidel na bázi hliníku. Částice mohou být také 
generovány během distribuce v důsledku srážení a flokulačních procesů, oddělováním 
biofilmů a jevů koroze stárnoucího potrubí.  [16] 

2.2.2 Vnitřní povrchy vodovodního potrubí  

U provedených studií, které se zabývají problematikou proplachu vodovodní sítě  
a následnou analýzu jemného nezpevněného materiálu, bylo dokázáno, že stáří potrubí 
má negativní vliv na přítomnost jemného nezpevněného materiálu. Čím starší potrubí, tím 
větší potenciál výskytu nezpevněných částic. Suspendované částice, které mohou 
vzniknout samotou korozí materiálu potrubí nebo jsou přítomny již v dodávané vodě, 
využívají zarůstání potrubí tzn. inkrustaci, která vzniká precipitačními a srážkovými 
mechanismy nukleačních prvků pocházejících z potrubí kovového materiálu. Díky zvýšené 
drsnosti stěn potrubí, zapříčiněné například právě inkrustací, se postupně v průběhu času 
provozu potrubí usazují na jeho stěnách. [16] 

 
Obr. 2.6: Inkrustace potrubí [17] 
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Obr. 2.7: Stáří potrubí v Nizozemsku [18] 

Životnost potrubí se s ohledem na použitý materiál ekonomicky plánuje na 20 až 110 let. 
Z toho vyplývá, že většina nezrenovované rozvodné sítě dosáhne ve vyspělých zemích 
konce své plánované životnosti v následujících 30 letech. S ohledem na rostoucí počet 
poruch, které se stářím potrubí neoddělitelně souvisí a jsou navíc jedním z faktorů, které 
mohou za vznik zákalových událostí, je situace alarmující. Tyto poznatky mohou být 
v dalších letech pro vodárenské společnosti motivací pro volbu strategie řízení jakosti 
dodávané pitné vody formou obnovy vodovodní sítě, či zvolením odstraňování částic 
pomocí řízených proplachů. [16] 

2.2.3 Biologická aktivita mikroorganismů, biofilm v potrubí 

Biofilm označuje strukturu vytvořenou mikroorganismy, která pomocí adheze  
a fyzikálních sil zůstává kohezní na vnitřním povrchu potrubí. Biofilm je konkrétně 
definován jako matrice bakteriální populace žijící na stěnách potrubí. Ve většině biofilmů 
představují mikroorganismy méně než 10 % celkové suché hmoty. [16] 

 
Obr. 2.8: Hromadění jemného nezpevněného materiálu v potrubí [16] 
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2.3 VLASTNOSTI SEDIMENTU 

Za obvyklých provozních podmínek, bez jakýkoliv hydraulických anomálií pro konkrétní 
vodovodní úsek, jsou tzv. kohezivní vrstvy, za nepřetržitého denního procesu mobilizace  
a akumulace materiálu, v rovnovážném stavu. Zjednodušeně by se dalo říct, že se jemný 
nezpevněný sediment přizpůsobuje hydraulickým poměrům daného úseku a při změně 
těchto poměrů se buďto hromadí nebo naopak resuspenduje. Jak můžeme vidět na 
obrázku (Obr. 2.9), pokud jsou hydraulické podmínky stabilní a potřeba vody, promítnutá 
na hodnotách průtoku, je relativně neměnná, dochází k dlouhotrvajícímu hromadění  
a nízké resuspendaci částic, které z pravidla nemusí vést k zjevnému zbarvení vody a 
velké, zákazníkem postřehnuté, zákalové události. Pokud ale dojde k výrazné, z pravidla 
neobvyklé a nepředpokládané, změně hydraulických poměrů, promítnuté na skokovém 
zvýšení hodnoty průtoku a rychlosti proudění, způsobené nárazovým odběrem vody 
z vodovodní sítě, jakým může být např. sezonní napouštění bazénů, požární odběr pitné 
vody nebo velká ztráta vody z důvodu poruchy vodovodní sítě, nastává v potrubí ke 
zvýšení smykového napětí a k velké resuspendaci dlouhodobě hromaděného materiálu. 
To má, za splnění výše zmiňovaných podmínek pro vznik sedimentu, za následek 
markantní zbarvení měřitelné hodnotou zákalu a znehodnocení dodávané pitné vody. Po 
skončení nárazového odběru a návratu k přirozeným hydraulickým podmínkám opět 
dochází k hromadění jemných nezpevněných částic. Celý proces se tak může neustále, 
v závislosti na čase a daných podmínkách v potrubí, opakovat. [19] 

 

 

Obr. 2.9: Závislost hydraulických podmínek na vlastnostech částic [19] 
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2.3.1 Sedimentační a resuspendační vlastnosti 

Na rozdíl od jemných sedimentů tvořenými biofilmy, které využívají adhezi, neboli 
schopnosti materiálu spolu přilnout ke svému hromadění na stěnách potrubí, je 
sedimentace částic na spodní vrstvě potrubí z velké části výsledkem gravitačního 
usazování (Obr. 2.12). Teorie usazování a resuspendování jsou popsány Stokesovými  
a Shieldsovými vztahy, na jejichž základech následně Barlamount postavil svou teorii 
sedimentace částic, která popisuje kritickou rychlost proudění pro sedimentaci  
a resuspendaci materiálu v potrubí (rovnice 2.1). [2] 

 ��∗��� =  	
���������� ���−���
��

�� (2.1) 

kde: 

��∗���   … kritická rychlost proudění [m.s-1] 

���� �!"#$%  … Barlamountův koeficient (pro resuspendaci α = 0.8) [-] 

&'  … hustota částice [kg.m3] 

&(  … hustota vody [kg.m3] 

)'  … průměr částice [m] 

 

Vztah mezi kritickou rychlostí proudění �∗ a průměrnou rychlostí proudění * je definován 
rovnicí (rovnice 2.2.)  

 * =   #∗+,
	-

.
 (2.2) 

kde: 

*   … průměrná rychlost proudění [m.s-1] 

�∗��  … kritická rychlost proudění [m.s-1] 

λ  … součinitel ztráty třením dle Dacry-Weisbacha 

 

S odhadem součinitele tření λ = 0.02, reprezentující potrubí o průměru 100 mm a drsnosti 
potrubí 0,1 mm dle Nikuradse, získáváme vztah (rovnice 2.3). [2] 

 * =  20��∗���  (2.3) 

kde: 

*   … průměrná rychlost proudění [m.s-1] 

��∗���   … kritická rychlost proudění [m.s-1] 

 

Typická velikost částic nalezených ve vodovodní síti se pohybuje mezi 1 a 25 μm. Přestože 
je u nich obtížné tuhle hodnotu přesně stanovit, je pravděpodobně velmi nízká, protože 



Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti Petr Dukát 
Bakalářská práce 

19 

částice jsou buď organického původu (biofilm) nebo se jedná o hydroxidy železa (rez). 
Jak ukazuje vztah mezi kritickou rychlostí proudění a resuspendováním, se zvyšujícím se 
průměrem částic se v závislosti na jeho objemové hmotnosti zvyšuje i potřebná kritická 
rychlost nutná k resuspendaci jemného nezpevněného materiálu. Nízká objemová 
hmotnost je typická pro částice jemného nezpevněného sedimentu tvořeného organickým 
materiálem nebo železem. Vysoké objemové hmotnosti pak znázorňují chování 
hmotnějších sedimentů, např. písků. [2]  

2.3.1 Gravitační usazování 

Typ proudění lze určit Reynoldsovým vztahem (rovnice 2.4). Podle pokusů pro všechny 
tekutiny je stálá kritická hodnota, kterou se vyjadřuje rozdíl mezi prouděním laminárním  
a turbulentním, v kruhovém potrubí Re ≈ 2 320. [20] 

 23 =  45 6
7  (2.4) 

kde: 

23  … Reynoldsovo kritérium  

*'   … střední hodnota rychlosti proudění [m.s-1] 

8  … průměr potrubí [m] 

υ  … kinematická viskozita kapaliny [m2.s-1] 

Za běžných okolností se rychlosti proudění ve vodovodních sítích pohybují v rozmezí 
několika centimetrů za sekundu. [2]  

Dle Reynoldsova kritéria (rovnice 2.4) je s úvahou potrubí průměru DN80 kritická hodnota 
změny proudění 2 320 dosažena při rychlosti ≈ 0.05 m.s-1. To může vysvětlovat usazování 
materiálu na spodní stěně potrubí.  

Ve vodovodní sítě ale pravidelně dochází i k tomu, že rychlost proudění vody v potrubí 
překročí kritickou hodnotu 0.05 m.s-1. Teoreticky tak dochází k opětovné resuspendaci 
sedimentu s nízkou objemovou hmotností o malém průměru částic. Při měření v terénu 
provedeném na vodovodní síti se zjistilo, že prakticky všechny částice zůstávají 
suspendované ve vodě až do chvíle, než jsou díky adhezi umocněné gravitační silou (platí 
pouze pro spodní část obvodu potrubí viz (Obr. 2.12) zachyceny. Celková intenzita 
resuspendace jemného materiálu je pak závislá na průtoku a maximální rychlosti proudění, 
které se v daném úseku potrubí běžně vyskytují. To vysvětluje skutečnost, že se ve vzorcích 
vody, získaných proplachem vodovodní sítě, vyskytují menší a lehčí částice, než by se dle 
odvozených vztahů dalo předpokládat. [2]  

 
Obr. 2.10: Část vodovodní sítě města o 15 tis. obyvatel [21] 
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2.3.2 Vliv turboforeze 

Jak bylo uvedeno v přechozí kapitole, částice vyskytující se ve vodovodním potrubí se 
neusazují jen pouze díky gravitačním vlastnostem popsaným Stokesovým zákonem nebo 
suspendačními vztahy dle Berlamonta. Částice jsou nějakým způsobem zachyceny poblíž 
stěny potrubí, která jim brání k dalšímu pohybu v síti. Tento jev lze přičítat tzv. turboforezi 
(z anglického turbophoresis). Turboforeze je síla, která způsobuje usměrnění částic ke 
stěnám potrubí a závisí na gradientu turboforeze v oblasti poblíž stěny potrubí. Čím větší 
je tento gradient (tj. čím vyšší je rychlost proudění), tím větší bude turboforetická síla, 
která tlačí částice ke stěnám potrubí. [2] 

Osa Y na obou grafech (Obr. 2.11) představuje vzdálenost od stěny potrubí. Osa X pak 
v levém grafu zobrazuje koncentraci částic. Turbulentní difúze závisí na koncentračním 
gradientu, což znamená, že pohyb částic probíhá ve směru k −  )9

): . Celková síla tohoto jevu 

závisí na koncentračních rozdílech, které jsou znázorněny v levém grafu. Osa X v pravém 
grafu znázorňuje turbulentní fluktuaci průměrné rychlosti proudění vody v potrubí. 
Protože tyto fluktuace klesají k nule poblíž stěny potrubí, turbulence na stěně jsou, 
v porovnání s gradientem intenzity turbulence v závislosti na vzdálenosti od stěny 
potrubí, vysoce nehomogenní. Když je částice „vplavena“ do oblasti v blízkosti stěny 
potrubí s nižší intenzitou turbulence, vzniká díky neschopnosti překonat turboforetické 
síly pravděpodobnost, že zůstane přichycena u stěny a nebude se dále pohybovat 
vodovodní sítí. Turboforeza je závislá na setrvačnosti rychlosti proudění a pohyb částic 
nastává ve směru − ;#,

;= . To znamená, že turboforetické síly jsou největší v blízkosti stěn 

potrubí. Jakmile tedy nastane, že se částice přiblíží vnitřní stěně potrubí, je pro ni díky 
turbulentnímu gradientu, který ji „přisává“ ke stěnám potrubí, obtížné uniknout. Tohle 
potvrzuje, že se částice jemného nezpevněného materiálu drží v kohezní vrstvě na 
stěnách potrubí a mohou být odstraněny pouze za pomocí nepřirozených podmínek. [2] 

 

 
Obr. 2.11: Turbulentní difúze (vlevo) a turboforeze (vpravo) [2]  
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Obr. 2.12: Ilustrace rovnováhy sil umožňujících formování materiálu [16] 

Princip turboforezy byl dříve aplikován při nutnosti lepšího pochopení proudění vzduchu  
a obvykle není používán k popisu principů chování v kapalinách. Nicméně se ukázalo, že 
právě turboforeze je dominantní proces zapříčiňující usazování částic na vnitřních stěnách 
vodovodního potrubí. Starší zdroje přitom turboforezi často opomíjí. [2] 

Působení turboforeze můžeme prakticky pozorovat v potrubí z čirého materiálu (Obr. 
2.13). Testovací okruh sestavený z polymethylmethakrylátového potrubí o průměru 100 
mm byl napuštěn vodou obsahující vysokou koncentraci chloridu železitého a byl 
provozován v tlakovém recirkulačním režimu s regulací rychlostí proudění. Kromě 
vizuálního pozorování usazování železa v potrubí bylo osazeno i kontinuální měření 
zákalu. Do sledované vody byl nejprve přidán chlorid železitý o koncentraci 10 mg.l-1 (což 
odpovídá zákalu 10 ZFn). Po 4 dnech recirkulace měřený zákal klesl pod 0.5 ZFn. Z toho 
vyplývá, že v uzavřeném okruhu došlo k usazení částic. Na levém obrázku (Obr. 2.13) 
vidíme, jak při provozu s nízkou rychlostí proudění v okruhu dochází na spodním obvodu 
potrubí ke gravitačnímu usazování. Nastavení režimu na vyšší rychlost proudění naopak 
způsobuje nahromadění částic železa po celém obvodu potrubí, za které může 
turboforeze. [2] 

 
Obr. 2.13: Fotografie jemných částic v uzavřeném trubním okruhu s vysokou koncentrací chloridu 

železitého po 4 dnech cirkulace [2] 
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2.3.3 Množství resuspendovaného materiálu 

Na základě znalostí vlivu turboforeze a intenzivního dlouhodobého měření a testování 
vodovodní sítě, (Obr. 2.14) sledující vliv průtoku na uvolňování částic, promítnuté na 
hodnotě zákalu, byl odvozen vztah (rovnice 2.5), který nám umožňuje parametrizovat 
množství resuspendovaného materiálu v závislosti na smykovém napětí. Výsledky měření 
vidíme na grafu (Obr. 2.15). [19] 

 

 >2> = ? @A5�%� .C�%�;%D
E F

G6H ? I�%�D
E

 (2.5) 

kde: 

>2>  … množství resuspendovaného materiálu [ZFn.m3.N-1] 

J;'   … hodnota zákalu [ZFn] 

K  … objemový průtok [m3.s-1] 

L  … smykové napětí [N.m-2] 

8  … vnitřní průměr potrubí [m] 

 

Smykové napětí L se určí dle vztahu (rovnice 2.6) [19] 

 

  L =  &M2NO   (2.6) 

kde: 

L   … smykové napětí [N.m-2] 

&  … gravitační zrychlení [m.s-2] 

M  … objemová hmotnost částic jemného sedimentu [kg.m-3] 

2  … omočený obvod potrubí [m] 

NO … hydraulický gradient dle Darcy-Weisbacha a White-Colebrookse [-] 

 

 
Obr. 2.14: Schéma měření na síti pro zjištění množství materiálu v potrubí [19] 



Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti Petr Dukát 
Bakalářská práce 

23 

 
Obr. 2.15: Množství resuspendovaného materiálu [19] 

2.3.4 Hydraulická resuspendace jemných částic 

Fyzikální destabilizaci kohezní vrstvy má za následek náhlá změna hydraulických poměrů 
zvýšením smykového napětí uvnitř potrubí. Díky všem fyzikálním jevům dochází 
k řetězové reakci, která má za následek resuspendaci nahromaděného materiálu ze stěn 
potrubí. Tento typ resuspendace je ve vodovodním potrubí nejčastější a v malém rozsahu 
k němu dochází prakticky neustále. [2] 

Kompletním fyzikálním vlastnostem sedimentace i resuspendace se podrobněji věnuje 
kapitola 2.3.1 Sedimentační a resuspendační vlastnosti.  

Řízená resuspendace  

Řízená resuspendace a odstranění jemných nezpevněných částic z vodovodní sítě slouží 
jako prevence vzniku zákalových událostí. K řízené destabilizaci se z pravidla využívá 
způsobů využívajících fyzikálních zákonů a to pomocí řízeného navýšení smykového 
napětí ve vodovodním potrubí, které naruší strukturu částic sedimentu a zajistí tak 
resuspendaci částic ze stěn potrubí. Mezi nejčastěji využívané metody odstranění 
sedimentu patří: 

1) Řízený proplach vodovodní sítě - pomocí rozdělení sítě na jednotlivé proplachovací 
úseky a usměrnění hydraulického potenciálu dané části sítě do vytipovaného 
hydrantu, v potrubí skokově dojde k nárůstu smykového napětí, které má za 
následek resuspendaci jemných nezpevněných částic, které tak „vypláchneme“ 
pryč z vodovodní sítě. Obrovskou výhodou řízeného proplachu je, že se dá, po 
sofistikovaném naplánovaní, provádět bez výrazného omezení dodávek pitné vody 
spotřebiteli. U složitějších vodovodních systémů může být nevýhodou řízených 
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proplachů nutnost disponovat hydraulickým modelem dané vodovodní sítě, díky 
kterému zjistíme hydraulické poměry potřebné pro naplánovaní proplachu. [8]  

2) Ice-Pigging - největší nevýhodou této metody je přerušení dodávek pitné vody. 
Stejně jako u řízených proplachů, dojde pomocí sekčních šoupat k rozdělení 
vodovodního potrubí na jednotlivé úseky. Pomocí šoupat, na rozdíl od řízeného 
proplachu, přerušíme tlakové poměry v síti. To nám umožní napustit do vodovodní 
sítě předem připravenou ledovou tříšť. Jakmile je ve vodovodní síti předem určený 
dostatek ledové tříště, tlakové poměry v síti obnovíme a pomocí usměrněného 
proudu vody, obsahujícího námi dodané ledové částice, potrubí „vypláchneme“. 
Hydraulické poměry v síti společně s ledovou tříští, která zajistí větší smykové 
napětí, mají sloužit k lepšímu narušení jemného sedimentu a účinnějšímu 
proplachu daného úseku potrubí. Efektivita tohoto řešení zatím není dostatečně 
prokázána a vyžadovala by širší průzkum. Nevýhodou může být také energetická 
náročnost potřebná na vytvoření potřebné ledové tříště. [23] 

2.3.5 Chemická resuspendace jemných částic 

Typickým příkladem pro vznik chemické destabilizace je změna dezinfekčního činidla na 
úpravně pitných vod a následná distribuce této, novým způsobem zabezpečené pitné 
vody, do sítě vodovodního potrubí. Při rozdílné dezinfekci vody dochází, z pravidla při 
volbě silnějšího dezinfekčního činidla, jako např. přechod z plynného chlóru (rovnice 2.7) 
na oxid chloričitý (rovnice 2.8), v porovnání s dosud distribuovanou vodou, k rozdílům v 
hodnotách pH, redoxním potenciálu a složením iontů. Rozdíly v chemickém složení vody 
pak mají za následek porušení biofilmu a resuspendaci nahromaděného materiálu 
po celé ploše dotčeného systému zásobování pitnou vodou.  Mezi odstrašující případy, při 
kterých došlo k chemické destabilizaci biofilmu patří zákalová událost hlášená v Texasu 
ve Spojených státech, která měla za následek zavření škol, nouzové zásobování obyvatel 
lahvovou pitnou vodou a pro vodárenskou společnost negativní ohlas v celostátní televizi. 
[16] [24] 

 PQR +  TRU ⇒  TUPW + TPQ  (2.7) 

 2 PWURX + PWR  ⇒  2 PQUR + 2 PWY   (2.8) 

2.3.6 Mikrobiologická resuspendace 

Struktura mikrobiálních komunit může být také potenciálně ovlivněna změnami složení 
dodávané vody. Mikrobiální komunity žijící v pitné vodě jsou citlivé na změny jakosti vody 
(tj. dezinfekční prostředky, koncentrace a složení živin, anorganické prvky), které by mohly 
vyvolat specifický selekční tlak na mikrobiální populaci a řídit diverzifikaci komunity. 
V extrémních případech může také docházet k destabilizaci biofilmů a s tím související 
resuspendaci a změně zbarvení vody. [16] 



Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti Petr Dukát 
Bakalářská práce 

25 

3  METODIKA PROVEDENÍ SEDIMENTAČNÍHO POKUSU 

3.1 ÚVOD PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Tato práce byla řešena v návaznosti na projekt aplikovaného výzkumu  
TAČR č. TJ01000296 „Řízení jakosti pitné vody ve vodovodních sítích“. Díky tomuto 
aplikovanému výzkumu byla vytvořena aktivní spolupráce s dvěma moravskými 
vodárenskými společnostmi. Jeden z cílů tohoto výzkumu bylo odstranění sedimentu 
z vodovodního potrubí. Získané vzorky vody byly pod záštitou projektu analyzovány 
z pohledu fyzikálních, chemických, organoleptických, biologických, mikrobiologických 
a hydrobiologických ukazatelů. Vzorky vody obsahující jemné nezpevněné částice byly 
také zachyceny k dalšímu zkoumání, kterými se zabývá tato bakalářská práce.  

3.2 POPIS ODBĚRU VZORKŮ A LOKALITY 

3.2.1 Odběr vzorků 

Dle poznatků získaných rešerší literatury, zabývající se problematikou vlastností jemného 
nezpevněného sedimentu ve vodovodní síti, byla zvolena celková strategie umožňující 
získání potřebných vzorků vody obsahující jemné nezpevněné částice. S vědomím, že se 
jemné nezpevněné částice ve vodovodní síti přirozeně tvoří prakticky v jakémkoliv 
vodárenském systému, byly v závislosti na materiálu a stáří potrubí vytipovány jednotlivé 
úseky pro získání potřebných vzorků. Vzorky byly z vodovodní sítě odebrány pří řízené 
resuspendaci sedimentu pomocí řízeného proplachu, který byl pečlivě (úsek po úseku), 
naplánován s využitím přesného hydraulického modelu vodovodní sítě a probíhal bez 
přerušení dodávek pitné vody odběratelům. K usměrnění proudu vody a k zachycení 
sedimentu byl využit hydrantový nástavec s adaptérem umožňující odběr vzorků do 
připravených čistých PET lahví. Tyto PET lahve byly následně zapečetěny a uskladněny 
v prostorech se stálými teplotními podmínkami až do doby průběhu dalšího zkoumání. 
Z daného vytipovaného úseku byla testována pouze lahev obsahující nejvíce znečištěnou 
vodu. Příkladem může být lahev č.4 (Obr. 3.1). 

 
Obr. 3.1: Odebrané vzorky pomocí řízeného proplachu [22] 
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Jelikož jsou vodovodní systémy tvořeny potrubím z různých materiálů a s akceptováním 
všech předpokladů ukazujících, že se vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů mohou 
v závislosti na tomto materiálu lišit, bylo pro zdokonalení výsledků sedimentačního 
pokusu rozhodnuto o odebrání vzorků sedimentů z dvou materiálně zcela rozdílných 
vodárenských systémů. Pro lepší porovnání vlastností sedimentu je dle rešerše literatury 
dále důležité porovnání všech možností jeho vzniku v závislosti na zdroji surové vody  
a praktikované technologii k úpravě jejich jakostních parametrů. První vodárenský systém 
(Systém A), u kterého došlo k provedení řízeného proplachu pro odběr vzorků, je z velké 
části tvořen z kovového potrubí (Obr. 3.3). Druhý vodárenský systém (Systém B) je tvořen 
z plastového potrubí (Obr. 3.6). Oba systémy pak využívají k zásobování obyvatel 
podzemních vod, které jsou jímány z podzemních vrtů a pomocí čerpadel a výtlačného 
systému dopravovány do zásobního vodojemu a dále do distribuční sítě. Úprava surových 
vod a změna jejich jakostních parametrů pro splnění požadavků pro vodu pitnou je u obou 
systémů rozdílná. Srovnání parametrů obou vodárenských systémů můžeme lépe vidět 
v tabulce (Tab. 3.1). 

Tab. 3.1: Porovnání obou systémů zásobování pitnou vodou 
 

  Systém A Systém B 
Zdroj 
surové vody 

Podzemní Podzemní 

Úprava 
surové vody 

Chlornan 
sodný + 
UV lampa 

Chloramin 

3.2.1 Systém A - převážně kovové potrubí 

Odběr vzorků jemného sedimentů, potřebných k provedení sedimentačního pokusu ze 
systému A probíhal v létě 2018 během řízeného proplachu celé distribuční sítě. Ve 
spolupráci s provozovatelem vodovodů byly vytipována problémová místa sítě, u kterých 
dochází k opakovaným stížnostem zákazníků z důvodu zvýšeného zákalu dodávané pitné 
vody. Koláčový graf (Obr. 3.2) ukazuje zastoupení dimenzí dle délek. Stáří vodovodního 
systému dle materiálů, které jak bylo zmíněno výše, má vliv na tvorbu sedimentu, je 
graficky znázorněno sloupcovým grafem (Obr. 3.4). 

Obr. 3.2: Systém A - zastoupení dimenzí dle délek  
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Obr. 3.3: Systém A - zastoupení materiálů dle délek 

 
Obr. 3.4: Systém A - stáří vodovodní sítě dle materiálů 

3.2.2 Systém B - pouze plastové potrubí 

Odběr vzorků probíhal na podzim 2019. Ve spolupráci s provozovatelem byly opět 
vytipovány úseky, ve kterých dochází k nadměrné akumulaci sedimentu. Na grafech  
(Obr. 3.5 a Obr. 3.6) vidíme zastoupení dimenzí a materiálů dle délek. Stáří vodovodní sítě 
dle materiálů (Obr. 3.7) ukazuje, že systém B byl vybudována až po roce 1990.  

Obr. 3.5: Systém B - zastoupení dimenzí dle délek  
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Obr. 3.6: Systém B - zastoupení materiálů dle délek 

 

 

Obr. 3.7: Systém B - stáří vodovodní sítě dle materiálů 

 

3.3 APLIKACE POZNATKŮ LITERÁRNÍ REŠERŠE 

3.3.1 Stávající stav problematiky ve světě – sedimentační pokus 

S všeobecnou znalostí, že se efektu sedimentace nerozpuštěných částic hojně využívá 
např. v lékařství nebo geologii, byla s cílem najít existující metodiky sedimentačních testů, 
které by odpovídaly potřebám této práce, provedena hluboká rešerše odborné literatury. 
I přes intenzivní hledání celosvětového rozsahu nebylo v odborných publikacích zjištěno, 
že by byl v minulosti proveden pokus zaměřující se na důkladné parametrizování chování 
jemných nezpevněných částic získaných řízeným proplachem vodovodní sítě. I přes 
znalosti již certifikovaných postupů pro parametrizaci fyzikálních, indexových  
a mechanických vlastností z potencionálně geotechnického hlediska získaného 
sedimentu, byla námi zvolená metodika sestavena převážně pomocí informací získaných 
rešerší vodárenských publikací a opírá způsob svého provedení o zveřejněné teoretické 
poznatky chování kapalin v potrubí v závislosti na limitních hodnotách pro pitnou vodu 
dané platnou legislativou. 
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Přiložený výběr autorů a týmů, které se ve své vědecké činnosti zabývají problematikou 
jemných nezpevněných částic ve vodovodních sítích dokazuje, že rozsah problému vzniku 
zákalové události, způsobenou resuspendací sedimentů, je celosvětového měřítka. 

Publikované články se zpravidla zaměřují na zdokonalení jakosti pitné vody v distribučních 
systémech a na metody, které je k docílení lepší jakosti nutno aplikovat.  Velká část 
publikací se zaměřuje na odstraňování a následné zkoumání sedimentu odebraného 
z vodovodní sítě pomocí řízeného proplachu. Dále řeší mechanismy transportu částic, 
které mají vliv na zbarvení vody v distribučních systémech a zabývají se turbulentním 
ukládáním sedimentu. Velkou část publikací tvoří práce prověřující zdravotní nezávadnost 
pitné vody po vzniku zákalové události z hlediska bakteriálního složení odebraných 
vzorků. Popisují rozdíly mezi vzorky odebranými z různých úseků vodovodního systému, 
sestavenými z pravidla z různých materiálů. 

Některé práce poukazují na problematiku měření zákalu a nabízejí lepší metody pro 
posouzení rozsahu resuspendace sedimentů v síti např. pomocí principu založeného na 
počítání jednotlivých částic.  

Mezi relativní práce zaměřující se sedimentací částic patří nově, Zhongfanem Zhu (Beijing 
Normal University), publikovaná studie zkoumající proces usazování resuspendovaného 
sedimentu s vysokou koncentrací částic. Studie se ale nevztahuje přímo k systémům pitné 
vody a nepopisuje metodiku ani postup provedeného pokusu.  
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3.3.2 Způsob provedení a cíl sedimentačního pokusu 

Vzhledem k celkovým kapacitám a rozpočtu vyhrazenému k provedení tohoto pokusu 
bylo rozhodnuto, že nově vytvořená metodika sedimentačního pokusu musí být navržena 
nejenže kvalitně, tak aby byl výsledek pokusu a jeho vypovídající praktická hodnota 
maximální, ale zároveň musí být pokus flexibilní a lehce proveditelný. Tato bakalářská 
práce se zaměřila na měřitelný ukazatel, který se ve vodárenské praxi běžně používá pro 
rychlé určení jakostních ukazatelů testované pitné vody tzv. „in-situ“, a tím je zákal. Cílem 
tohoto pokusu je pak simulace zákalové události a následná parametrizace chování 
sedimentu v potrubí za zcela běžných podmínek, při kterých se rychlost proudění ve 
vodovodní síti pohybuje v rozmezí několika centimetrů za sekundu a dochází tak  
k sedimentaci částic jemného nezpevněného materiálu na spodním obvodu stěny 
potrubí. Pokus je námi tedy volen jako statický, ale zároveň velmi blížící se reálnému stavu 
v potrubí. Druhým sledovaným parametrem s největší fyzikálně vypovídající hodnotou je 
čas doby sedimentace, který je potřeba k „dokonalému“ usazení částic na spodní stěně 
potrubí, po naměření hodnoty zákalu nižší než mezní hodnota daná vyhláškou stanovující 
hygienické požadavky na pitnou vodu. Celkovou motivací je tedy zjistit dobu sedimentace 
jemných částic ve vodovodní síti po vzniku zákalové události, která by po svém vzniku 
nebyla, na základě stížností odběratelů, řešena řízeným proplachem daného úseku ze 
strany provozovatele sítě. 

3.3.3 Potřebné pomůcky k měření 

K provedení jednoho sedimentačního pokusu bude potřeba mít tyto pomůcky. 

1) Turbidimetr (Obr. 3.8) 

2) Kyvety pro měření zákalu 

3) Certifikovaný odměrný válec o objemu 2 l  

4) Tenká skleněná pipeta o objemu 10 ml s balonkem  

 

 
Obr. 3.8: Turbidimetr HI 93414-02 s kyvetami pro měření zákalu  
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3.3.4 Metodika práce 

1. krok (simulace zákalové události)  

Po rozmíchání jemných nezpevněných částic ve vzorcích získaných řízeným proplachem, 
následuje nalití vody do odměrného válce. Úroveň hladiny v odměrném válci je stanovena 
na 300 mm za účelem simulace potrubí o rozměru DN300 (Obr. 3.9). Vlitím testované vody 
do odměrného válce je zahájena simulovaná zákalová událost, která zároveň symbolizuje 
začátek celého sedimentačního pokusu. Tento krok se provádí pouze jedenkrát, a to vždy 
na začátku sedimentačního pokusu.  

 
Obr. 3.9: Odměrný válec, simulace potrubí DN300 

2. krok (měření zákalu) 

Hned po kroku 1 následuje zapsání času zahájení sedimentačního pokusu a okamžitě 
dochází k zahájení měření zákalu v úrovních hladiny 50, 100 a 150 mm (Obr. 3.9). Odběr 
vzorků měření z více úrovní hladin slouží k lepší parametrizaci chování sedimentu 
v jednotlivých částech odměrného válce. Vzhledem k předpokládanému rozdílu ve 
velikosti jednotlivých jemných nezpevněných částic je očekávána rychlá sedimentace 
objemnějších jemných sedimentů (z poznatků získaných rešerší víme, že mezi tyto částice 
s větší objemovou hmotností patří například větší částice uvolněné rzi nebo písky [2]). 
Vzhledem k této skutečnosti byly kvůli zlepšení parametrizace určeny zvětšující se časové 
intervaly pro měření zákalu. První hodinu sedimentace bude zákal měřen každých 15 
minut. Po započetí druhé hodiny každých 30 minut. Celá zvolená metodika intervalů 
měření zákalu je popsána v tabulce (Tab. 3.2). K odběru vzorků z požadovaných hladin se 
použije tenká pipeta s malým sacím otvorem. Kvůli eliminaci většího ovlivnění průběhu 
budou pomocí pipety vlity do certifikovaných kyvet a podrobeny měření v kalibrovaném 
turbidimetru. Po změření hodnoty zákalu bude voda zpětně vlita do odměrného válce. 

Tab. 3.2: Zvolené intervaly pro měření zákalu 
 

Čas sedimentace Interval mezi měřením 
[h] [min] 

< 1.00 15 
1.0 - 3.9 30 
4.0 - 7.9 60 

8.0 - 11.9 120 
12.0-23.9 240 

> 24.0 480 
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3. krok (ukončení sedimentačního pokusu) 

Zákal se v předepsaných intervalech měří až do doby, kdy naměřená hodnota klesne pod 
mezní hodnotu zákalu danou vyhláškou stanovující jakostní ukazatel pro pitnou  
vodu (5 ZFn). Po změření této hodnoty končí sedimentační pokus a je zjištěna celková 
potřebná doba sedimentace rozvířeného jemného nezpevněného sedimentu pro daný 
analyzovaný vzorek. Celá metodika sedimentačního pokusu je graficky znázorněna na 
schématu (Obr. 3.10). 

 

 

 

Obr. 3.10: Schéma metodiky sedimentačního pokusu 
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4  SEDIMENTAČNÍ POKUS 
Dle stanovené metodiky sedimentačního pokusu (viz kap. 3 ) byl proveden sedimentační 
pokus. Každý vzorek odebraný z vodovodní sítě za účelem provedení tohoto 
sedimentačního pokusu byl otestován. Metodika měření byla po celou dobu trvání všech 
testu striktně totožná a zaručuje tím tak potřebné meřítko k následnému porovnání všech 
vzorků. Celkově bylo z vodovodní sítě pomocí řízeného proplachu odebráno 20 vzorků 
pro provedení sedimentačního pokusu. Každý testovaný vzorek pocházel z rozdílného 
úseku vodovodní sítě vytipovaného ve spolupráci s provozovatelem vodovodu. 
Z celkových 20 vzorků bylo 6 odebráno ze systému A, který je z většiny tvořen kovovým 
potrubím. Zbylých 14 vzorků bylo odebráno ze systému B tvořeného pouze potrubím 
plastovým.  

4.1 PŘÍPRAVA SEDIMENTAČNÍHO POKUSU 

Příprava sedimentačního pokusu zahrnovala zajištění potřebných pomůcek k měření dle 
stanovené metodiky, mezi které patří turbidimetr, kyvety k měření zákalu, odměrné válce  
a pipeta s balonkem. Uspořádání pracovního prostoru bylo voleno tak, aby se nacházel 
v teplotně stabilním prostředí bez nežádoucích otřesů, které by mohly narušit průběh 
sedimentace jemných nezpevněných částic. Celý sedimentační pokus byl zdokumentován 
pomocí fotoaparátu s nastaveným časovým razítkem pro každou pořízenou fotografii.  
Fotoaparát byl kvůli lepšímu následnému zpracování pořízeného materiálu umístěn na 
stativ.  

4.1.1 Etapy měření 

Sedimentační pokus byl kvůli předpokládané časové náročnosti k jeho provedení rozdělen 
do několika etap. Každá etapa zahrnovala parametrizaci tří různých vzorků vody 
obsahujících jemné nezpevněné částice. Celkově bylo tedy provedeno 7 etap měření, 
z toho 6 etap po třech vzorcích. Jedna etapa zahrnovala měření zbylých dvou vzorků. Kvůli 
časové náročnosti, zejména v prvních intervalech měření, kdy probíhá rychlá sedimentace 
velkých částic, je nutné si k provedení pokusu vyčlenit celý pracovní den. V následných 
intervalech měření, při kterých dochází k sedimentaci menších částic jemných sedimentů, 
jsou rozestupy intervalů větší a umožňují tak dostatečnou časovou flexibilitu. 

 

Obr. 4.1: Pracovní místo sedimentačního pokusu 
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Obr. 4.2: Příprava sedimentačního pokusu 

4.1.2 Časová náročnost experimentu 

Časová náročnost každého jednotlivého sedimentačního pokusu s celkovým počtem etap 
má na svědomí velmi dlouhý časový horizont potřebný k analýze všech odebraných 
vzorků pitné vody obsahující jemné nezpevněné sedimenty. Kvůli nočnímu měření je 
vyloučeno provádět jednotlivé etapy v přímé posloupnosti a je mezi nimi nutné dodržet 
časové rozestupy potřebné k regeneraci, která je velmi důležitá pro osobu provádějící 
sedimentační pokus. Při nedodržení těchto zásad může dojít k nepřesnosti měření  
a znehodnocení výsledků celého sedimentačního pokusu. 

4.2 PRŮBĚH SEDIMENTAČNÍHO POKUSU - FOTODOKUMENTACE 

První etapa měření sedimentačního pokusu, která pro potřebu této kapitoly slouží jako 
vzorová, byla zahájena v rychlé časové návaznosti po dokončení odběru vzorků pří 
řízeném proplachu systému A.   

 
Obr. 4.3: Zahájení sedimentačního pokusu 
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4.2.1 1 hodina sedimentace částic 

Během první hodiny měření dochází k rychlé sedimentaci velkých částic rozvířeného 
sedimentů, což je patrné na rychlém poklesu měřené hodnoty zákalu. Dle stanovené 
metodiky odběr vzorků pomocí pipety a měření probíhá každých 15 minut. Rozdíl mezi 
rozmícháním vzorků při startu sedimentačního pokusu a stavu po první hodině měření je 
zřetelný v porovnání viditelném na (Obr. 4.3) a (Obr. 4.4). 

 
Obr. 4.4: 1 hodina sedimentace částic 

4.2.1 4 hodiny sedimentace částic 

Po uplynutí 60 minut od zahájení sedimentačního pokusu bylo prováděno měření zákalu 
v intervalech 30 minut. Na pořízené fotografii (Obr. 4.5) můžeme vidět, že na spodní části 
odměrného válce se začíná usazovat sediment jemných nezpevněných částic. 

 
Obr. 4.5: 4 hodiny sedimentace částic 
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4.2.2 12 hodin sedimentace částic 

V návaznosti na navyšující se dobu trvání sedimentačního pokusu se navyšují i intervaly 
mezi měřením zákalu. Na testovaném vzorku č.11 (úplně vpravo Obr. 4.6) vidíme, že 
částice jemného sedimentu jsou již akumulované ve spodní části odměrného válce. 
Hodnota zákalu vzorku č.11 ovšem stále nesplňuje požadované limitní hodnoty dané 
vyhláškou. 

 
Obr. 4.6: 12 hodin sedimentace částic 

4.2.3 24 hodin sedimentace částic 

Na vzorku č. 11 (úplně vpravo Obr. 4.7) vidíme, že se na první pohled testovaná voda zdá 
čirá. Nicméně hodnota zákalu po 24 hodinách sedimentace vzorku č.11 je 13 ZFn. Tedy 
více jak dvojnásobek limitní hodnoty stanovené vyhláškou. 

 
Obr. 4.7: 24 hodin sedimentace částic 
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4.2.4 48 hodin sedimentace částic 

V této části sedimentačního pokusu (Obr. 4.8) dochází k tomu, že přítomnost jemných 
nezpevněných částic začíná být ve sledovaných vzorcích pouhým pohledem špatně 
rozpoznatelná. Nicméně výsledky měření zákalu dokazují, že analyzovaná voda stále 
nesplňuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou. 

 
Obr. 4.8: 48 hodin sedimentace částic 

4.2.5 > 48 hodin sedimentace částic 

Po dvou dnech sedimentace dochází k usazování nejmenších částic jemných sedimentů. 

Zmiňovaný vzorek č.11 (vpravo Obr. 4.9) dosáhl požadované limitní hodnoty po 56 
hodinách od startu pokusu. Sedimentace dvou vzorků obsahujících větší množství částic 
trvala přes 100 hodin. Všechny výsledky měření jsou zobrazeny v další kapitole. 

 
Obr. 4.9: Vzorky po konci sedimentačního pokusu 
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4.1 VÝSLEDKY SEDIMENTAČNÍHO POKUSU 

Celkově bylo pomocí předem stanovené metodiky sedimentačním pokusem otestováno 
20 vzorků pitné vody odebrané z vodovodního řadu pomocí řízeného proplachu.  
S využitím turbidimetru bylo změřeno celkově 1492 hodnot zákalu. Součet doby 
sedimentace všech měřených vzorků přesáhl 35 dnů. Průměrná doba sedimentace 
jemných nezpevněných částic potřebná k dosažená mezní hodnoty zákalu 5 ZFn 
stanovenou vyhláškou přesáhla 1.7 dne. 

4.1.1 Souhrn měření 

V následujících dvou kapitolách (4.1.2 Výsledky - Systém A, litinové porubí a 4.1.3 
Výsledky - Systém B, plastové potrubí) jsou prezentovány podrobné výsledky čtyř 
vybraných měření. Dvě měření (A1 a A2) reprezentující systém A, který je z velké části 
sestaven z litinového potrubí (Obr. 3.3). Další 2 měření (B1 a B2) představují měření 
provedené na vzorcích odebraných ze systému B, který je tvořen pouze plastovým 
potrubím (Obr. 3.6). Všechny čtyři typové vzorky byly vybrány v závislosti na podobné 
maximální hodnotě zákalu během zahájení sedimentačního pokusu, v času měření 0. 
Maximální hodnota zákalu vzorku získaného ze systému A, tvořeného převážně litinovým 
potrubím, a vzorku ze systému B, tvořeného pouze plastovým potrubím, přesáhla hranici 
měření přístroje 1000 ZFn. Oba vzorky lze tedy nazvat jako vzorky s maximálním počtem 
jemných nezpevněných částic. U dvou zbývajících vybraných typových vzorků (jeden ze 
systému A, druhý ze systému B) byla, dle stanovené metodiky (po rozmíchání částic 
jemného nezpevněného sedimentu), první hodnota zákalu v čase 0 sedimentačního 
pokusu srovnatelná. Tato skutečnost, že první měřená hodnota v čase měření 0, při 
zahájení testu, je u dvou porovnávaných vzorků takřka totožná, zaručuje kvalitní 
porovnání rychlosti sedimentace jemných nezpevněných částic v závislosti na systému, 
z kterého byla voda získána. Kombinovaná fotografie (Obr. 4.10) zobrazuje dvě etapy 
měření. V levé části jsou vytypované vzorky odebrané ze systému A, v pravé části pak 
vzorky odebrané ze systému B.  

 
Obr. 4.10: Porovnání výsledků vybraných etap měření 
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4.1.2 Výsledky - Systém A, litinové porubí 

Tab. 4.1:  Výsledky měření sedimentačního pokusu vzorek A1 
 

VZOREK A1 
Úroveň odběru [mm] 

50 100 150 

Doba sedimentace Zákal 

[dny] [hod] [min] [ZFn] 

0.0 0.0 0 > 1000 > 1000 > 1000 

0.0 0.3 21 519 611 608 

0.0 0.6 34 443 530 523 

0.0 0.8 49 390 470 456 

0.0 1.1 65 388 397 410 

0.1 1.6 94 281 331 329 

0.1 2.1 126 287 281 276 

0.1 2.6 154 253 219 238 

0.1 3.1 185 219 219 218 

0.1 3.6 215 202 200 199 

0.2 4.1 244 188 184 183 

0.2 5.0 302 156 155 154 

0.3 6.1 364 138 135 134 

0.3 7.1 424 120 123 121 

0.3 8.0 482 110 109 108 

0.4 9.1 545 104 103 101 

0.4 10.1 604 93.4 92.1 96.3 

0.5 12.1 727 81.0 85.7 83.2 

0.6 14.1 847 74.8 74.9 73.6 

0.7 16.1 966 68.3 66.3 67.0 

0.8 18.1 1088 59.3 60.2 61.5 

0.8 20.1 1205 54.5 54.4 53.3 

0.9 22.1 1326 47.7 47.9 49.5 

1.0 24.1 1446 45.8 45.1 44.7 

1.2 28.1 1685 37.2 38.1 38.4 

1.3 32.1 1926 34.4 35.6 37.0 

1.5 36.3 2176 32.6 31.6 33.0 

1.7 40.3 2416 29.5 29.1 30.7 

1.8 44.2 2649 26.0 26.9 26.7 

2.0 48.2 2892 23.9 25.5 24.3 

2.3 56.2 3371 20.5 21.6 19.9 

2.7 64.5 3869 13.5 17.3 18.1 

3.1 73.3 4397 12.5 14.7 14.5 

3.3 80.3 4817 11.9 11.7 11.7 

3.7 88.4 5302 9.61 8.78 9.30 

4.3 102.4 6142 6.41 6.54 6.53 

4.7 112.4 6742 4.92 4.53 4.80 
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Obr. 4.11: Sedimentační křivka vzorku A1 
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Tab. 4.2:  Výsledky měření sedimentačního pokusu vzorek A2 
 

VZOREK A2 
Úroveň odběru [mm] 

50 100 150 
Doba sedimentace Zákal 

[dny] [hod] [min] [ZFn] 

0.0 0.0 0 119 119 119 

0.0 0.4 25 112 114 110 

0.0 0.6 37 88.1 97.9 106 

0.0 0.9 52 101 97.1 96.0 

0.0 1.1 68 96.4 85.9 86.9 

0.1 1.6 97 80.0 76.8 79.3 

0.1 2.2 129 65.5 71.7 67.7 

0.1 2.6 157 65.1 62.7 59.3 

0.1 3.2 190 56.8 53.9 58.5 

0.2 3.6 218 51.8 50.1 47.3 

0.2 4.1 246 50.2 47.8 46.7 

0.3 6.1 365 43.0 39.0 42.9 

0.3 6.1 367 37.2 37.7 33.5 

0.3 7.1 427 33.0 31.6 30.5 

0.3 8.1 485 30.6 29.2 28.0 

0.4 9.2 550 25.6 26.2 25.3 

0.4 10.2 610 22.1 22.5 24.4 

0.5 12.2 732 20.0 21.0 21.7 

0.6 14.2 852 17.8 18.9 17.3 

0.7 16.2 971 16.9 15.8 16.8 

0.8 18.2 1093 15.5 15.3 15.1 

0.8 20.2 1210 14.7 13.3 14.0 

0.9 22.2 1331 13.3 12.6 12.8 

1.0 24.2 1452 13 12.1 12.5 

1.2 28.2 1690 10.3 10.4 10.5 

1.3 32.2 1932 9.6 9.90 9.97 

1.5 36.4 2186 9.42 8.18 9.11 

1.7 40.4 2425 7.58 7.76 7.92 

1.8 44.3 2660 5.70 6.07 6.16 

2.0 48.4 2902 5.57 4.81 5.05 

2.3 56.3 3380 4.32 4.72 4.49 

2.7 64.7 3880 4.99 4.29 4.75 

3.1 73.5 4408 4.31 4.11 3.98 

3.4 80.5 4828 4.21 3.83 3.39 
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Obr. 4.12: Sedimentační křivka vzorku A2 
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4.1.3 Výsledky - Systém B, plastové potrubí 

Tab. 4.3:  Výsledky měření sedimentačního pokusu vzorek B1 
 

VZOREK B1 
Úroveň odběru [mm] 

50 100 150 

Doba sedimentace Zákal 

[dny] [hod] [min] [ZFn] 

0.0 0.0 0 1000 1000 1000 

0.0 0.3 15 647 676 713 

0.0 0.5 29 464 513 542 

0.0 0.7 44 421 406 445 

0.1 2.0 119 374 356 366 

0.1 1.7 99 304 273 294 

0.1 2.0 119 212 204 218 

0.1 2.5 149 171 165 189 

0.1 3.0 179 151 152 153 

0.1 3.5 208 137 137 144 

0.2 4.0 239 129 125 122 

0.2 4.5 269 108 115 113 

0.2 5.0 298 107 106 106 

0.2 6.0 359 92.9 91.9 91.4 

0.3 7.0 419 76.0 81.2 79.9 

0.3 8.0 479 66.9 70.1 72.6 

0.4 10.0 599 57.3 58.1 55.8 

0.5 12.0 719 46.0 47.7 46.5 

0.6 14.0 839 37.8 38.9 41.1 

0.7 16.0 959 34.2 33.7 34.3 

0.7 18.0 1079 27.6 29.0 29.6 

0.8 20.0 1199 26.3 27.5 26.9 

0.9 22.0 1319 23.9 22.4 24.1 

1.0 24.0 1439 20.8 20.9 20.7 

1.3 32.0 1919 14.1 14.3 14.5 

1.7 40.0 2399 10.4 10.0 11.2 

2.0 48.0 2879 7.98 8.29 7.97 

2.3 56.0 3359 6.12 6.28 6.4 

2.7 64.0 3839 5.44 5.04 5.18 

3.0 72.0 4318 4.34 4.30 4.83 
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Obr. 4.13: Sedimentační křivka vzorku B1 
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Tab. 4.4:  Výsledky měření sedimentačního pokusu vzorek B2 
 

VZOREK B2 
Úroveň odběru [mm] 

50 100 150 

Doba sedimentace Zákal 

[dny] [hod] [min] [ZFn] 

0.0 0.0 0 100 96.7 97.1 

0.0 0.3 15 93.7 94.5 92.6 

0.0 0.5 29 88.5 88.6 90.5 

0.0 0.7 44 85.8 88.3 87.9 

0.1 2.0 119 84.0 82.2 85.2 

0.1 1.7 100 84.6 81.2 83.8 

0.1 2.0 119 75.2 76.6 78.8 

0.1 2.5 151 72.3 74.4 71.8 

0.1 3.0 179 70.0 67.7 65.3 

0.1 3.5 208 61.8 63.7 62.6 

0.2 4.0 239 59.9 58.4 59.5 

0.2 4.6 275 53.9 55.7 55.6 

0.2 5.0 298 50.0 48.5 54.0 

0.2 6.0 359 44.5 45.6 46.1 

0.3 7.1 423 37.7 38.6 40.2 

0.3 8.0 479 33.2 34.5 37.1 

0.4 10.1 604 28.9 27.4 29.5 

0.5 12.0 717 24.1 24 25.6 

0.6 14.0 842 19.4 20.8 21.1 

0.7 16.1 965 17.9 18.2 18.2 

0.7 18.0 1079 15.7 15.8 15.8 

0.8 20.1 1204 14.0 14.2 14.1 

0.9 22.0 1322 12.8 13.1 13.1 

1.0 24.0 1439 11.4 11.5 11.1 

1.3 32.0 1919 7.68 7.67 7.46 

1.7 40.0 2398 5.83 5.75 5.52 

1.8 42.1 2526 4.91 4.93 4.85 
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Obr. 4.14: Sedimentační křivka vzorku B2 
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4.2 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ A DISKUZE 

Jak je patrné z přiložených tabulek a grafů předchozí kapitoly této práce, doba 
sedimentace jemných nezpevněných částic se liší v závislosti na materiálu potrubí, z které 
byly vzorky sedimentů získány. Potřebná doba sedimentace, ke splnění hodnoty zákalu  
(5 ZFn) stanovené vyhláškou 252/2004 Sb., byla kratší u testovaných vzorků, které mají 
svůj původ v systému z plastového potrubí. U vzorků získaných pomocí proplachu 
vodovodní sítě, tvořené převážně litinovým potrubím, byla potřebná doba sedimentace 
delší. Doba sedimentace všech prezentovaných vzorků přesáhla 1.5 dne. Nejdéle 
sedimentoval vzorek A1 a to 4.6 dne (Tab. 4.5). 

Tab. 4.5:  Porovnání výsledků sedimentačního pokusu 
 

Označení měřené vzorku: A1 B1 A2 B2 
Maximální zákal [ZFn] > 1000 >  1000 119 100 
Počet měření zákalu [n] 112 90 102 84 
Doba sedimentace [hod] 112.4 71.9 56.3 42.1 

4.2.1 Diskuze 

Výsledky měření čtyř prezentovaných typových vzorků, zobrazených sedimentačními 
křivkami, lze pozorovat podobnosti v určitých fázích průběhu sedimentačního pokusu. Jak 
bylo předpokládáno, po zahájení sedimentačního pokusu dochází k rychlé sedimentaci 
velkých částic jemného nezpevněného sedimentu. Sedimentační rychlost menších částic, 
obsažených v testované vodě, je nízká. Pokles sedimentační rychlosti promítnuté 
v hodnotě zákalu jde nejlépe vidět v přiložených sedimentačních křivkách. Při dosažení 
zákalu 20 ZFn se sedimentace rapidně zpomaluje a doba ústupu zákalu na požadovanou 
hodnotu může trvat i desítky hodin.  

Rozdílná sedimentační rychlost vzorků odebraných z dvou odlišných systémů je 
způsobena odlišnou objemovou hmotností jemného nezpevněného sedimentu, který se 
v daném systému může nacházet. Jelikož je systém A tvořen převážně litinovým potrubím, 
tak s velkou pravděpodobností stojí za vzniklým zákalem právě rez z korodující vnitřní 
stěny potrubí. Tento předpoklad nám může zaručit i barva analyzovaného 
sedimentačního vzorku (Obr. 4.10). Plastové potrubí systému B, podle sedimentačních 
rychlostí, obsahovalo jemné částice s větší objemovou hmotností. Dle barvy rozvířeného 
sedimentu (Obr. 4.10) se pravděpodobně jednalo o nečistoty, které se do potrubí dostaly 
během samotné výstavby vodovodního řadu kvůli nedodržení technologických postupů. 
Jak víme z rešerše, nízké objemové hmotnosti způsobující dlouhou dobu sedimentace 
jsou tvořeny z pravidla právě železem. Naopak vyšší objemové hmotnosti znázorňují 
chování písků nebo jiných zemin [2].  

4.2.2 Nejistoty měření 

Data měření zákalu během sedimentačního pokusu (Tab. 4.1 až Tab. 4.4) dokazují, že 
nebylo vždy docíleno vztahu: čím menší úroveň odběru, tím nižší zákal. Z logiky věci totiž 
vyplývá, že skutečná hodnota zákalu by neměla dosahovat vyšších hodnot ve vyšších 
vrstvách hladin odměrného válce než ve vrstvách nižších. Tato chyba je pravděpodobně 
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způsobena nepřesností měření z důvodu lidského faktoru během měření zákalu a je 
z velké části kompenzována celkovým počtem opakování měření. Mezi další nejistoty patří 
zejména problematické zpětné vracení již změřených vzorků do odměrných válců. Jelikož 
jsou vzorky pro měření zákalu pipetou odebrány z různých úrovní hladin, dochází při 
návratu kapaliny k nežádoucím jevům a ovlivnění sedimentačního pokusu. Kombinace 
těchto nejistot opět kompenzuje velká četnost měření. Podobně jako u jiných výzkumů, 
zmíněných v rešeršní části této práce, zabývajících se jakostí pitné vody, nelze ani u této 
práce říct, že vzorky odebrané z vytipovaných úseků vodovodní sítě pro sedimentační 
pokus zastupují jakostní vlastnosti celé sítě. Nakonec nesmíme zapomenout na samotný 
pohyb vody v potrubí, které zvolenou metodikou sedimentačního pokusu nejde 
simulovat. K dokonalé simulaci sedimentace jemných nezpevněných částic by bylo 
zapotřebí sestavit testovací hydraulický okruh s kontinuálním měřením zákalu, průtoku  
a rychlosti proudění.  
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5  ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 
Jemné nezpevněné částice tvořící sediment ve vodovodním potrubí se přirozeně nachází 
v distribučních systémech pitných vod. Mezi faktory zapříčiňující tvorbu částic, tvořící 
sediment ve vodovodní síti, patří vnik suspendovaných částic z vnějšího prostředí, 
procesů úpravy vody a korodující vnitřní povrchy vodovodního potrubí a armatur. 
Materiál a stáří potrubí má velký vliv na potenciální tvorbu jemných částic. Sediment se 
v průběhu provozu sítě hromadí na vnitřních stěnách potrubí. Pokud v potrubí dojde ke 
specifickým hydraulickým podmínkám, které jsou pro daný úsek sítě atypické, dochází 
k resuspendaci sedimentu a ke vzniku zákalové události, promítnuté nežádoucím 
zbarvením a znehodnocením distribuované pitné vody [2]. 

První část této práce popisuje úvod do problematiky zásobování pitnou vodou. Jsou zde 
uvedeny základní vodárenské pojmy a názvosloví, které jsou potřebné k pochopení 
problematiky jemných nezpevněných sedimentů. Úvod pomocí rozdělení stížností 
zákazníků vodárenských společností poukazuje na celkovou závažnost problematiky 
rozvířeného sedimentu v pitné vodě promítnutého ve formě zvýšeného zákalu pitné vody. 
Dále jsou zde kvůli potenciálnímu celkovému množství, zákalovou událostí zasažených 
jednotlivců, využita veřejně přístupná data Českého statistického úřadu.  

Druhá část se zaměřuje na kompletní rešerši v oblasti jemných nezpevněných sedimentů. 
Podrobně se zabývá chemickým a mikrobiologickým složením sedimentů, faktory 
ovlivňujícími vznik sedimentu ve vodovodní síti, jako je vnik suspendovaných částic 
z vnějšího prostředí, vnitřních povrchů potrubí, anebo biologickým růstem. Pochopení 
vlastností jemných nezpevněných částic je podstatné pro stanovení metodických postupů 
pro práci s jemným resuspendovaným materiálem.  

V praktické části této práce je, pomocí vědomostí získaných rešerší sestavena zmíněná 
metodika sedimentačního pokusu. Popsán je odběr vzorků, který byl proveden během 
řízených proplachů vodovodní sítě. Podrobně jsou definovány oba vodovodní systémy, 
z kterých byl jemný sediment odebrán. Sedimentační pokus cílí na zjištění doby 
sedimentace jemných nezpevněných částic obsažených v zakalené pitné vodě. Celkově 
bylo pomocí stanovené metodiky otestováno 20 vzorků rozvířených jemných sedimentů.  

Po provedení sedimentačních pokusů můžeme říct, že doba sedimentace závisí na 
množství rozvířených jemných nezpevněných částic. Doba nutná k sedimentaci velmi 
jemných nezpevněných částic, které již nelze sledovat pouhým okem (hodnota zákalu  
< 20 ZFn), trvá dle výsledků měření dlouho a může zabrat i celé dny. Za předpokladu, že se 
rychlosti proudění ve vodovodním potrubí pohybují v rozmezí několika centimetrů za 
sekundu [2], můžeme říct, že zákalem znehodnocená pitná voda nesplňuje mezní 
hodnotu, stanovenou vyhláškou 252/2004 Sb., po dobu jednotek dnů. Tento fakt má, 
vzhledem k existujícím metodikám zaručujícím preventivní odstranění problematického 
sedimentu z vodovodní sítě, sloužit jako motivace pro provozovatele sítí a vodárenské 
společnosti, ke změně spravování vodovodních sítí z filozofie konzervativní na filozofii 
progresivní, a vést například k provádění pravidelných řízených proplachů vodovodních 
sítí, které nelimitují dodávky pitné vody. 
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Společně se zjištěním potřebné doby sedimentace ke splnění limitního jakostního 
ukazatele zákalu 5 ZFn a softwarovým nástrojem EPANET 2.0, můžeme lépe zmapovat 
šíření znečištění a celkové zasažení vodovodní sítě po zákalové události.  



Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti Petr Dukát 
Bakalářská práce 

51 

6  POUŽITÁ LITERATURA 
[1] Vodné a stočné: Platnost: 2020 [online]. 2020 [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: 

https://www.sovak.cz/cs/cena-vody 

[2] VREEBURG, J.H.G. Discolouration in drinking water systems: a particular approach 
[online]. Enschede: Gildeprint BV, 2007. ISBN 978-90-74741-91-0. Dostupné také 
z: https://www.researchgate.net/publication/27349450_ 
Discolouration_in_drinking_water_systems_a_particular_approach  

[3] TUHOVČÁK, L., ADLER, P., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., Vodárenství: B. Doprava 
vody, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2006.  

[4] Český statistický úřad - vodovody, kanalizace a vodní toky: [online]. 2018  
[cit. 2020-04-13]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/ vodovody-
kanalizace-a-vodni-toky-2018 

[5] International Water Association: The Bonn Charter for Safe Drinking Water. 
September 2004. Česky vyšlo: Bonnská charta pro bezpečnou pitnou vodu v 
časopise SOVAK č. 7-8/2005, str. 20-23. 

[6] Zpráva o jakosti pitné vody v České republice za období 2014 – 2016 podle 
směrnice 98/83/ES, ve formátu rozhodnutí komise 95/337/ES, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, 11/2017, http://www.mzcr.cz 

[7] SETH, A., BACHMAN, R., BOXALL, J., SAUL, A., EDYVEAN, R., 2004. Characterization 
of materials causing discolouration in potable water systems. Water Sci. Technol. 
49, 27e 

[8] RUČKA, J.; KOVÁŘ, J. Řízené proplachy vodovodních sítí. In Provoz vodovodů a 
kanalizací 2014. SOVAK ČR – Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Líbeznice, 
ČR: Medim, spol. s r.o., 2014. s. 105–109. ISBN: 978-80-87140-36- 9. 

[9] DOUTERO, I., SHAPRE, R.L., BOXALL, J.B., 2013. Influence of hydraulic regimes on 
bacterial community structure and composition in an experimental drinking 
water distribution system. Water Res. 47, 503e516. 

[10] ROSSMAN, L. A., Epanet 2 Users Manual United States Enviromental Protection 
Agency US E.P.A. 2000, EPA/600/R-00/057.  

[11] RAJNOCHOVÁ, Markéta, Jan RUČKA a Tomáš SUCHÁČEK. Význam a dlouhodobý 
účinek řízeného proplachu na vodovodní síti. Vodovod.info [online]. 2019, 
30.9.2019 [cit. 2020-05-29]. ISSN 1804-7157. Dostupné  
z: http://vodovod.info/index.php/clanky/423-vyznam-a-dlouhodoby-ucinek-
rizeneho-proplachu-na-vodovodni-sit#.XtFuOsAzWUm  

[12] Zákalová událost [online]. In: . [cit. 2020-04-12]. Dostupné z: https://www.survi 
valkit.com/blog/municipal-water-contamination-dont-wait-for-shtf-to-filter-
drinking-water/ 
 
 



Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti Petr Dukát 
Bakalářská práce 

52 

[13] RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; DUFKOVÁ, Z. Vliv řízeného 
proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody. In Vodárenská 
biologie 2019. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2019. s. 14-
19. ISBN: 978-80-88238-12-6 

[14] MATSUI, Yoshihiko, Yamagishi YAMAGISHI a Yoshihiro TERADA. Suspended 
particles and their characteristics in water mains: developments of sampling 
methods. Research and Technology-Aqua [online]. 2007 (56), 13-24 [cit. 2020-04-
10]. DOI: 10.2166/aqua.2007.064 

[15] DOUTERELO, I., S. HUSBAND a J.B. BOXALL. The bacteriological composition 
of biomass recovered by flushing an operational drinking water distribution 
system. Water Research [online]. 2014, (54), 15 [cit. 2020-04-12]. 

[16] LIU, Gang, Ya ZHANG, Willem-Jan KNIBBE a Cuijie FENG. Potential impacts of 
changing supply-water quality on drinking water distribution: A review,. Water 
Research, [online]. 2017, (116), 135-148 [cit. 2020-04-10]. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.03.031. ISSN 0043-1354.  

[17] Inkrustace potrubí. In: Voda.tzb.info.cz [online]. [cit. 2020-04-10]. Dostupné  
z: https://voda.tzb-info.cz/materialy-voda-kanalizace/11879-materialy-pro-
vnitrni-vodovody-se-zatim-v-praxi-prilis-nemeni  

[18] Geudens, P.J.J.G., 2015. Dutch Drinking Water Statistics 2015. Vewin: association 
of Dutch water companies. 

[19] SUNNY, I., P.S. HUSBAND a J. B. BOAXLL. Impact of hydraulic interventions on 
chronic and acute material loading and discolouration risk in drinking water 
distribution systems. Water Research [online]. 2020 [cit. 2020-04-14]. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115224. ISSN 0043-1354. Dostupné z: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135419309984?via
%3Dihub 

[20] JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M., Hydraulika a hydrologie, Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, s.r.o., 2011, 186. s, ISBN 978-80-7204-739-0. 

[21] RUČKA, Jan. Situace vodovodní sítě. 2020. 

[22] RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Složení jemných nezpevněných 
sedimentů ve vodovodní síti. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2019, č. 9-
10, s. 34-37. ISSN: 0322-886X. 

[23] Ice Pigging v praxi. Vodarenství.cz [online]. 29.6.2017 [cit. 2020-05-01]. Dostupné 
z: http://www.vodarenstvi.cz/2017/06/29/ice-pigging-v-praxi-z-pohledu-
ostravske-vodohospodarky-lucie-fochtove/ 

[24] MERGL, Václav, Tomáš KARÁSEK a Luboš MAZEL. Využití oxidu chloričitého při 
dezinfekci pitné vody skupinového vodovodu [online]. In: . [cit. 2020-05-01]. 
Dostupné z: https://www.smv.cz/res/archive/014/001665.pdf 

 



Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti Petr Dukát 
Bakalářská práce 

53 

SEZNAM TABULEK  
Tab. 2.1: Výsledky chemické analýzy všech vzorků [15]....................................................... 11 

Tab. 2.2: Limity pro fyzikální a chemické ukazatele dle vyhlášky 252/2004 Sb. ................ 12 

Tab. 2.3: Výsledky mikrobiologické analýzy všech vzorků [15] ........................................... 13 

Tab. 3.1: Porovnání obou systémů zásobování pitnou vodou ............................................ 26 

Tab. 3.2: Zvolené intervaly pro měření zákalu ...................................................................... 31 

Tab. 4.1:  Výsledky měření sedimentačního pokusu vzorek A1 .......................................... 39 

Tab. 4.2:  Výsledky měření sedimentačního pokusu vzorek A2 .......................................... 41 

Tab. 4.3:  Výsledky měření sedimentačního pokusu vzorek B1 .......................................... 43 

Tab. 4.4:  Výsledky měření sedimentačního pokusu vzorek B2 .......................................... 45 

Tab. 4.5:  Porovnání výsledků sedimentačního pokusu ...................................................... 47 



Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti Petr Dukát 
Bakalářská práce 

54 

 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1.1: Typické rozdělení stížností zákazníků vodárenských společností [2] ................... 3 

Obr. 1.2: Hydraulický simulační model vodovodní sítě. Šíření zákalu - vznik zákalové 
události (např. nesprávná manipulace s hydrantem) ............................................................ 5 

Obr. 1.3: Hydraulický simulační model vodovodní sítě. Šíření zákalu po 6 hodinách od 
vzniku zákalové události ........................................................................................................... 6 

Obr. 1.4: Hydraulický simulační model vodovodní sítě. Šíření zákalu po 12 hodinách od 
vzniku zákalové události ........................................................................................................... 6 

Obr. 1.5: Hydraulický simulační model vodovodní sítě. Šíření zákalu po 24 hodinách od 
vzniku zákalové události ........................................................................................................... 7 

Obr. 1.6: Hydraulický simulační model vodovodní sítě. Šíření zákalu po 48 hodinách od 
vzniku zákalové události ........................................................................................................... 7 

Obr. 1.7: Jemný nezpevněný sediment získaný při řízeném proplachu [11] ....................... 8 

Obr. 2.1: Zákalová událost v odběrném místě spotřebitele [12] .......................................... 9 

Obr. 2.2: Situační schéma proplachovaného potrubí [15] .................................................. 10 

Obr. 2.3: Závislost zákalu na sledovaných parametrech [15] .............................................. 11 

Obr. 2.4: Porovnání relativního množství fototypů nalezených v testovaných vzorcích [15]
 .................................................................................................................................................. 13 

Obr. 2.5: Heatmapa zobrazující procentuální zastoupení hojnosti druhů bakterií na úrovni 
rodů [15] .................................................................................................................................. 14 

Obr. 2.6: Inkrustace potrubí [17] ........................................................................................... 15 

Obr. 2.7: Stáří potrubí v Nizozemsku [18] ............................................................................. 16 

Obr. 2.8: Hromadění jemného nezpevněného materiálu v potrubí [16] ........................... 16 

Obr. 2.9: Závislost hydraulických podmínek na vlastnostech částic [19] ........................... 17 

Obr. 2.10: Část vodovodní sítě města o 15 tis. obyvatel [21] .............................................. 19 

Obr. 2.11: Turbulentní difúze (vlevo) a turboforeze (vpravo) [2] ........................................ 20 

Obr. 2.12: Ilustrace rovnováhy sil umožňujících formování materiálu [16] ....................... 21 

Obr. 2.13: Fotografie jemných částic v uzavřeném trubním okruhu s vysokou koncentrací  
chloridu železitého po 4 dnech cirkulace [2] ........................................................................ 21 

Obr. 2.14: Schéma měření na síti pro zjištění množství materiálu v potrubí [19] ............. 22 

Obr. 2.15: Množství resuspendovaného materiálu [19] ...................................................... 23 

Obr. 3.1: Odebrané vzorky pomocí řízeného proplachu [22] ............................................. 25 

Obr. 3.2: Systém A - zastoupení dimenzí dle délek .............................................................. 26 

Obr. 3.3: Systém A - zastoupení materiálů dle délek ........................................................... 27 

Obr. 3.4: Systém A - stáří vodovodní sítě dle materiálů ....................................................... 27 



Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti Petr Dukát 
Bakalářská práce 

55 

Obr. 3.5: Systém B - zastoupení dimenzí dle délek .............................................................. 27 

Obr. 3.6: Systém B - zastoupení materiálů dle délek ........................................................... 28 

Obr. 3.7: Systém B - stáří vodovodní sítě dle materiálů ...................................................... 28 

Obr. 3.8: Turbidimetr HI 93414-02 s kyvetami pro měření zákalu...................................... 30 

Obr. 3.9: Odměrný válec, simulace potrubí DN300 ............................................................. 31 

Obr. 3.10: Schéma metodiky sedimentačního pokusu ........................................................ 32 

Obr. 4.1: Pracovní místo sedimentačního pokusu ............................................................... 33 

Obr. 4.2: Příprava sedimentačního pokusu .......................................................................... 34 

Obr. 4.3: Zahájení sedimentačního pokusu .......................................................................... 34 

Obr. 4.4: 1 hodina sedimentace částic .................................................................................. 35 

Obr. 4.5: 4 hodiny sedimentace částic .................................................................................. 35 

Obr. 4.6: 12 hodin sedimentace částic .................................................................................. 36 

Obr. 4.7: 24 hodin sedimentace částic .................................................................................. 36 

Obr. 4.8: 48 hodin sedimentace částic .................................................................................. 37 

Obr. 4.9: Vzorky po konci sedimentačního pokusu ............................................................. 37 

Obr. 4.10: Porovnání výsledků vybraných etap měření ....................................................... 38 

Obr. 4.11: Sedimentační křivka vzorku A1 ............................................................................ 40 

Obr. 4.12: Sedimentační křivka vzorku A2 ............................................................................ 42 

Obr. 4.13: Sedimentační křivka vzorku B1 ............................................................................ 44 

Obr. 4.14: Sedimentační křivka vzorku B2 ............................................................................ 46 

 



Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti Petr Dukát 
Bakalářská práce 

56 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
D   … vnitřní průměr potrubí [m] 

DH   … doporučená hodnota 

DN   … jmenovitá světlost  

d\   … průměr částice [m] 

g   … objemová hmotnost částic jemného sedimentu [kg.m-3] 

MRM   … množství resuspendovaného materiálu [ZFn.m3.N-1] 

MH    … mezní hodnota 

NHM   … nejvyšší mezní hodnota 

PVC    … polyvinylchlorid 

Q   … objemový průtok [m3.s-1] 

Re   … Reynoldsovo kritérium  

Sb.   … Sbírka zákonů 

SO   … hydraulický gradient dle Darcy-Weisbacha a White-Colebrookse [-] 

Td\    … hodnota zákalu [ZFn] 

TOC    … Celkový organický uhlík 

ÚV   … úpravna vod  

��∗���    … kritická rychlost proudění [m.s-1] 

�∗��   … kritická rychlost proudění [m.s-1] 

*    … průměrná rychlost proudění [m.s-1] 

*'    … střední hodnota rychlosti proudění [m.s-1] 

���� �!"#$%   … Barlamountův koeficinet (pro resuspendaci α = 0.8) [-] 

λ   … součinitel ztráty třením dle Dacry-Weisbacha 

&   … gravitační zrychlení [m.s-2] 

&'    … hustota částice [kg.m3] 

&(    … hustota vody [kg.m3] 

L   … smykové napětí [N.m-2] 

υ   … kinematická viskozita kapaliny [m2.s-1] 
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SUMMARY 
Fine sediment-forming particles are naturally found in drinking water distribution 
systems. Factors causing the formation of sediment in water supply network include the 
input of suspended particles from external environment, water tratment processes and 
particles from corroding surfaces of water pipes. The material and age of the pipe have a 
great infuence on the potential formation of fine particles. Sediment accumulates on the 
inner walls of the pipeline during network operation. If specific hydraulic conditions 
occurs, the sediment resuspends and turbidity event take place. [2] 

The first part of this bachelor’s thesis describes an introduction to the issue of drinking 
water supply. There are basic water conceptrs and terminology that are needed to 
understand the issue of fine sediments in water pipes.  

The second part focuses on a complete search in the field of fine sediments in water pipes. 
It deals in detail with the chemical and microbiological composition of sediments, factors 
influencing the formation of sediment in water supply network. Understanding the 
properties of fine sediment particles is essential for determining methodological 
procedures for woking with fine resuspended material.  

In the practical part of this work, with the knowledge gained by research, the mentioned 
methodology of sedimentation test is compiled. Sampling, which was performed during 
controlled flushing of the water supply network, is described. Both water supply systems 
from which fine sediment was taken are defined in detail. The sedimentation test aims to 
determine the sedimentation time of fine unconsolided particles. A total of 20 samples 
were tested by using the established methodology.  

After performing the sedimentation test, we can say that the sedimentation time depends 
on the amount of agitated fine unconsolidated particles. Time required for sedimentation 
of very fine particles which can no longer be observed with the naked eye (turbidity value 
< 20 ZFn), takes a long time according to the measurement results and can take days. 
Assuming that the flow velocities in the water supply pipes are in the range of several 
centimeteres per second [2], wa can say that drinking water degraded by turbidity does 
not meet the limit value set by government regulation for units of days. This fact should 
serve as an incetive for water companies to change the management of water supply 
networks from conservative to progressive philosophy, and lead to regular controlled 
flushing of water supply networks.  

Together with the determination of the necessary sedimentation time to meet the limit 
quality indicator of turbidity (5 ZFn) and software tool EPANET 2.0, we can better map the 
spread of overal impact of the turbidity event.  

 

 

 

 


