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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA 

Cílem této práce je posouzení technického stavu objektu úpravny vody v Kateřinicích a návrh 

na odstranění závad zjištěných z přiložené fotodokumentace úpravny vody. Součástí práce je 

provedení výpočtů a variantní řešení rekonstrukce objektu a technologie úpravny vody. Práce 

obsahuje výkresovou dokumentaci úpravny vody. 

 

Data byla zpracována pomocí platných zákonů a norem. 

 

Na základě návrhu řešení rekonstrukce objektu úpravny vody bude tento objekt uveden do 

původního stavu, a tím bude zajištěna trvalá jakost pitné vody pro obyvatele obce Kateřinice. 

 

Klíčová slova: úpravna vody, zásobování pitnou vodou, filtrace, povrchové úpravy, 

rekonstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACTS AND KEY WORDS 

The aim of the thesis is Kateřinice water treatment plant technical condition assessment and 

ascertained malfunctions elimination project. The documentation is enclosed. 

Essential part of the thesis is concerned with calculations  and variant solutions of the object 

reconstruction  and  water treatment technology. 

Technical drawings of the water treatment plant are included. 

  

All the data was processed in accordance with valid laws and standards. 

  

The water treatment plant will be restored to its functional state on the grounds of the 

designed solution.Therefore permanent high quality of drinking water will be guaranteed for 

the inhabitants of Kateřinice. 

 

Key words: water treatment plant, drinking water supply, filtration, surface treatment, 

reconstruction 
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1  ÚVOD 

Zásobování obyvatelstva jakostní pitnou vodou patří do vodní politiky, která je součástí 

globální politiky životního prostředí České republiky. Má vliv na politickou strategii státu 

a podílí se významnou měrou na spokojenosti obyvatelstva. Proces úpravy vody je 

nejdůležitějším technologickým postupem ve vodárenství, protože rozhoduje zásadní měrou 

o jakosti pitné vody a tedy o její užitkovosti přírodního koloběhu. Technologie úpravy vody je 

závislá na druhu a jakosti vody. V České republice přicházejí v úvahu zdroje vody podzemní 

a povrchové. Kvalita podzemních vod je pro úpravárenské procesy výhodnější. Technologie 

úpravy podzemních vod je jednodušší než u vod povrchových, je tedy méně nákladná. 

V našich podmínkách monitoring jakosti pitné vody dokazuje nutnost upravovat vysoký podíl 

surové vody na vodu pitnou.  

Významným právním nástrojem pro členské státy Evropské unie ve vodním hospodářství je 

Rámcová směrnice vodní politiky EU, kterou uveřejnil Věstník ES 22. Prosince 2000. Kromě 

všeobecných cílů a základních stanovisek rámcové směrnice byly přijaty principy, a to: 

pečovat o vodu jako celek na území povodí, přijmout metodu kombinovaného přístupu při 

kontrole znečištění, zajistit zásadu, že uživatel vody nese náklady na její zajištění a za její 

užívání, které odrážejí skutečnou cenu, a do rozhodovacího procesu o záležitostech vodního 

hospodářství zapojit širokou veřejnost. [1] 

1.1 CÍL PRÁCE 

Cílem je provedení podrobné prohlídky celého objektu existující úpravny vody a akumulační 

nádrže v obci Kateřinice a následné vyhotovení technické dokumentace skutečného stavu 

objektů a zařízení. Na základě získaných podkladů pak provedení základních technologických 

výpočtů a navržení variantního řešení rekonstrukce objektu a technologie úpravny.  

1.2 ÚPRAVY VODY V ČR  

Proces úpravy vody je nejdůležitějším technologickým postupem ve vodárenství, neboť 

rozhoduje o jakosti pitné vody. Technologie úpravy vody je zásadně závislá na druhu a jakosti 

zdrojů vody. V ČR přicházejí v úvahu zdroje vody podzemní a zdroje vody povrchové, kam 

patří odběry z toků či vodárenských nádrží. Kvalita vod podzemních je pro úpravárenské 

procesy výhodnější. Mají lepší kvalitativní znaky. Tato technologie je jednodušší než u vod 

povrchových, je méně nákladná.     

V roce 2014 bylo vyrobeno ve vodárenských provozech 580 mil. m³ pitné vody a z toho 

293 mil. m³ pocházelo ze zdrojů vod podzemních. Tento trend je příznivý a prosazuje jej také 

Rámcová směrnice EU pro vodní politiku. Jímání vod podzemních má velkou výhodu, že 

65 % z nich je z hlubokých zvodní, které vykazují slušnou jakost, vyšší vyrovnanost a menší 

zranitelnost. [1] 
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Tab. 1 Úpravny vody 2014 [15] 

 

 

Tab. 2 Vývoj vodovodů v letech 2013 – 2014 [15] 

 

 



Dokumentace skutečného stavu a rekonstrukce úpravny vody obce Kateřinice Bc. Petr Vaníček 

Diplomová práce 

 

7 

 

2  POPIS LOKALITY 

2.1 POPIS OBCE 

Obec Kateřinice se nachází v Hostýnských vrších 9 km severozápadně od Vsetína v táhlém 

údolí potoka Kateřinky. Katastr obce, pokrytý asi z poloviny lesy, je výškově značně členitý. 

Vesnice leží administrativně v okrese Vsetín a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí 

s rozšířenou působností je rovněž okresní město Vsetín. Dle regionálního turistického členění 

patří do oblasti Beskydy - Valašsko. [7] 

2.1.1 Základní informace 

 Oficiální název: Obec Kateřinice  

 Obec s rozš. působností: Vsetín  

 Kraj: Zlínský kraj  

 Katastr obce: 1338 ha  

 Nejvyšší vrchol: Čečetkov – 687 m n. m.  

 Nadmořská výška: 390 m n. m.  

 Potok: Kateřinka, v celkové délce cca 4 km  

 Počet obyvatel: 964(r. 2012)  

 Počet domů: 370 (r. 2012)  

 Pokrytí signálem GSM: T – Mobile, Telefónica O2 – plné pokrytí Vodafone – 

částečné pokrytí  

 Obecní vodovod: Ano  

 Kanalizační síť a ČOV: Ano, dokončeno 2004  

 Plynofikace obce: Ano, (r. 1997)  

 Kabelová televize: Ano, (r. 1998)  

 Škola: základní (1 – 5), mateřská Pošta, 

 zdrav. středisko: Ne (pošta Ratiboř – PSČ 756 21) 

 

 Obr. 1 Poloha obce na mapě ČR [16] 
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Obr. 2 Mapa obce Kateřinice [16] 

2.2 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU OBCE KATEŘINICE 

Veřejný vodovod obce Kateřinice zahrnuje jímání podzemní vody ze dvou podzemních vrtů, 

úpravu vody na úpravně a dopravu vody rozvodnou sítí ke spotřebiteli. Vlastníkem 

i provozovatelem tohoto systému je Obec Kateřinice, č.p. 242, 756 21 Kateřinice, 

IČO 003 039 17.  

 

Tab. 3 Bilance spotřeby vody v Kateřinicích [17] 

2.2.1 Zdroje vody pro účely úpravy na pitnou vodu 

Pro zásobování obce Kateřinice je využívána voda podzemní. Jímá se ze sběrných drénů 

a jímacích zářezů, které jsou svedené do sběrných studní. Jímací území se nachází v místech 

Pod vrtaným a jeho vydatnost je v průměru 2,7 l.   . Obec Kateřinice řešila v posledních 

letech problém s rozkolísaností vydatnosti toho vrtu. Zejména nízké úhrny srážek v letním 

období se zákonitě projevily i na zásobení obce pitnou vodou. Nedostatek vody dešťové vedl 

občany k použití pitné vody k zálivce zahrad. Přesto, že obec tuto činnost zakázala, problém 

se nevyřešil. Po mnoha jednáních se zastupitelstvo obce usneslo na zbudování dalšího vrtu. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

900 898 896 894 892 890

925 927 929 931 933 935

8,530 8,930 8,930 8,930 8,930 8,930

0,0512 0,0513 0,0514 0,0515 0,0516 0,0517

0,0445 0,0446 0,0447 0,0448 0,0449 0,0450

0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067

120 120 120 120 120 120

0,78 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76

140,3 140,5 140,8 141,1 141,4 141,

210,4 210,8 211,2 211,6 212,0 212,4

0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

l/(os.d)

tis.m
3
/(km.r)

m
3
/d

m
3
/d

mil.Kč

nefakt. voda na celkovou dl.řadů

prům denní potřeba (Qp)

max denní potřeba (Qd)

celkové inv. prostředky ročně

os.

os.

km

mil.m
3
/rok

mil.m
3
/rok

mil.m
3
/rok

spec. potřeba fakt. vody pro obyv.

nefakturovaná voda

fakturovaná voda celkem

voda vyrobená celkem (Qp)

délka vodovodních řadů

počet všech zásob. obyvatel

počet trvale bydlících obyvatel
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V roce 2012 byla v lokalitě U Kolene provedena stavba nové jímací studny a sběrných drénů.  

Z obou vrtů je jímaná voda sváděna gravitačně (nadmořská výška vrtů 457m n.m.) do 

úpravny vody umístěné v severní části obce. [17] 

Technické údaje vodního zdroje 

Vodní zdroj, který se nachází na severozápadě obce, sestává ze dvou jímacích studní 

provedených ze ŽB skruží DN 1000. Do těchto studní je přiváděna voda sběrnými drény DN 

100. Jejich uložení je provedeno ve štěrkovém podloží stávajících potoků. Déle je voda 

přiváděna řadem z PVC DN 150 délky 150 na úpravnu vody v Kateřinicích, která se nachází 

v blízkosti těchto vrtů. Kapacita této úpravny je 3 l.   . Celková průměrná vydatnost 

jímacího území je stanovena na 2,7 l.   , max. vydatnost je stanovena na 5,1 l.   . [17] 

 

Obr. 3 Zdroje podzemní vody 

2.2.2 Obecný popis úpravny vody v Kateřinicích 

Popis stavební části budovy 

Budova úpravny vody se nachází severně od zástavby obce. Dokončení stavebních prací bylo 

provedeno v roce 1987. Jedná se o objekt rozměrů 14,60 x 15,40 m a má jedno podzemní 

a nadzemní podlaží. Konstrukční výška podlaží je přibližně 3,2 m. Obvodové zdivo z plných 

cihel tl. 600 mm. Dispoziční členění prvního nadzemního patra je rozepsáno v následující 

tabulce: 
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Tab. 4 Rozpis typu místností v 1.NP 

 

Dispoziční členění prvního podzemního podlaží je rozepsáno v následující tabulce: 

 

 

Tab. 5 Rozpis typu místností v 1.PP 

 

Objekt úpravny vody je oplocen drátěným pletivem, v jejím areálu se nachází příjezdová 

komunikace, která je napojena na obecní komunikaci v blízkosti areálu. Stávající budova 

úpravny vody nebyla doposud rekonstruována. Součástí úpravny vody je akumulační nádrž 

o objemu 150   , která je přístupná přímo z objektu z ÚV. 

Situace umístění stavby ÚV a její přilehlé parcely jsou zřejmé ze snímku pozemkové mapy. 

č. 

místnosti
účel místnosti

plocha 

m2

101 pomalý filtr 29,69

102 pomalý filtr 30,88

103 pomalý filtr 29,69

104 zádveří 7,84

105 chodba se schodištěm 20,34

106 nádrž 2,16

107 kancelář 4,21

108 sklad chemikálií 5,117

109 sklad 2,98

č. 

místnosti
účel místnosti

plocha 

m2

1S1 pomalý filtr 29,69

1S2 pomalý filtr 30,88

1S3 pomalý filtr 29,69

1S4 chodba 18,48

1S5 akumulační nádrž 51,75

1S6 chodba se schodištěm 33,55

1S7 umývárna 6,67

1S8 WC 2,3
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Obr. 4 Parcela ÚV Kateřinice [18] 

Základní popis technologického vybavení úpravy vody 

Z důvodu kvalitního zdroje podzemní vody byla zvolena úprava vody jednostupňovou 

variantou. Tato varianta je použitelná u čistých vod, u nichž stačí použít nízkou dávku 

koagulantu. Způsob je investičně levnější než dvou stupňová separace. Voda je upravována na 

třech pomalých biologických filtrech. Co se týče skutečné funkčnosti, jsou v provozu pouze 

dva filtry. Filtrace je proces, kterým se z vody odstraňují částice nerozpuštěných látek určité 

velikosti. Jako dezinfikační činidlo je používán chlornan sodný (NaClO) pro hygienické 

zabezpečení vody, podle rozborů kvality podzemní vody, které byly provedeny v roce 2013 je 

tento způsob dezinfekce dostačující. Na potrubí vedoucí do spotřebiště je osazen vodoměr, 

šoupě a potrubí pro odběr vzorků vody.  

 

Obr. 5 Vizualizace ÚV Kateřinice 

Voda po úpravě na biologických filtrech odtéká do akumulační nádrže. Maximální hladina 

vody je navržena na kótě 441,20 m n.m. Tato hladina je stanovena hranou bezpečnostního 

přelivu. K hygienizaci vody dochází v akumulační nádrži. Následně voda gravitačně odtéká 
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do spotřebiště potrubím DN 100. Na tomto potrubí je v úpravně osazen vodoměr a kohout pro 

odběr vzorku sloužící k vyhodnocení kvality pitné vody. [8] 

2.2.3 Popis vodovodní sítě 

Vlastníkem i provozovatelem vodovodní sítě je obec Kateřinice. Z obecního vodovodu je 

zásobováno 750 obyvatel, přičemž obyvatele několika násobně převyšují odběr od průmyslu 

či zemědělství. Spotřebiště je rozděleno na dvě tlaková pásma – horní tlakové pásmo (HTP) 

a dolní tlakové pásmo (DTP). Důvodem toho rozdělení je vysoké převýšení od úpravny vody 

až po koncového spotřebitele, převýšení činní zhruba 90 m. Horní tlakové pásmo zásobuje 

akumulační nádrž u úpravny vody na kótě 441,20 m n.m., dolní tlakové pásmo zásobuje 

přerušovací vodojem na kótě 412,00 m n.m. [17] 

Horní tlakové pásmo 

Vodovodní řad tohoto pásma je tvořen z materiálu PVC. Celková délka řadů v HTP je 

4279,9 m, z toho 3546,3 m je vybudováno v rozměru trub DN150 a 733,6 m je vybudováno 

v rozměru DN80. Na horní tlakové pásmo je připojeno 97 nemovitostí a je ukončeno 

v přerušovacím vodojemu. 

Dolní tlakové pásmo  

Vodovodní řad tohoto pásma začíná v přerušovacím vodojemu a je tvořen z materiálu PVC. 

Celková délka řadů v HTP je 4289,4 m, z toho 2240,7 m je vybudováno v rozměru trub 

DN150 a 2048,7 m je vybudováno v rozměru DN80. Na dolní tlakové pásmo je připojeno 106 

nemovitostí. 

Přerušovací vodojem 

Přerušovací vodojem byl vybudován za účelem přerušení vysokého tlaku na vodovodním 

řadu. Jedná se o zemní vodojem, který je železobetonový o rozměrech 2 x 15 m³. Pro regulaci 

hladin a hydrostatického talku slouží plovákový ventil. 
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3  POPIS PROBLEMATIKY ZÁSOBENÍ KVALITNÍ 

VODOU V KATEŘINICÍCH 

3.1 JAKOST VODY 

Směrnice rady 98/83 ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu stanoví hygienické limity 

mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů 

jakosti pitné vody, která je dodávána spotřebitelům vodovodem. Pokud je tedy člověk napojen 

na veřejný vodovod je dodavatel vody povinen zajistit dodávku pitné vody, která svou jakostí 

musím splňovat hygienické limity. [4] 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Kateřinice. Problémy, které v rámci kvality 

vody obec dlouhodobě řeší, je pach vody a její zakalení. Přesto, že z výsledků laboratorních 

rozborů vody vyplývá, že voda vyhovuje hygienickým limitům stanoveným vyhláškou 

ministerstva zemědělství č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 

vodu, na nepříjemný pach vody a její zakalení si odběratelé, občané obce Kateřinice, stále 

stěžují. Zakalení vody bylo způsobeno v době, kdy bylo započato s výstavbou vodovodu 

a kdy byla surová voda upravována dezinfekcí chlornanu sodného. V té době se ještě voda 

neupravovala v úpravně vody, tudíž voda nebyla přefiltrována, a dostaly se tak do ní 

mechanické nerozpustné nečistoty (písky, apod.)  Tyto nečistoty jsou v potrubí vodovodu 

dodnes. Po realizaci stavby úpravny vody byl problém s mechanickými nečistotami 

vnikajícími do vodovodu a zakalením vody částečně odstraněn. Do její technologické linky 

byl umístěn proces filtrace.  V původním projektu měla být v technologické lince úpravny 

vody realizována i usazovací nádrž a dávkování koagulátu, ale od realizace se upustilo. Za 

běžných podmínek by měla být filtrace k eliminaci nečistot dostačující, pouze při a po 

intenzívních srážkách dochází k turbulentnímu proudění vody a následně k hromadění vodu 

znečišťujících látek v perforovaném sběrném drénu. Ty se pak dostanou i přes filtraci vody do 

vodovodního řadu. Původní projekt úpravny vody obsahoval osazení zákaloměru na přítoku 

do úpravny vody a v případě velkého zakalení vody se měl přesměrovat přítok vody do 

potrubí odpadního. Tímto potrubím by se voda vracela zpět do vodoteče a využila by se voda 

z akumulační nádrže.  K přesměrování přítoku vody zpět na úpravnu vody by mělo dojít po 

vyčerpání vody z akumulační nádrže. Navržený technický prvek však nebyl v úpravně 

realizován.  

 

3.2 SPECIFICKÁ POTŘEBA 

Vývoj specifické potřeby na obyvatele má celorepublikově snižující tendenci. Před rokem 

1989 se uvažovalo s každoročním zvyšováním odběrů na vodovodní sítí, tato predikce se však 

v průběhu pozdějších let nenaplnila. Pro představu se specifická spotřeba v roce 1989 

pohybovala okolo 180 l.    .      rámci České republiky. Podle nejnovějších statistik došlo 

ke snížení na hodnotu okolo 90 l.    .     . Při projektování úpravny vody v Kateřinicích 

se počítalo s každoročním zvyšováním specifické potřeby, a proto došlo k předimenzování její 

technologické části. V obci Kateřinice byla specifická potřeba vody fakturovaná 

domácnostem jen 80,4 l.    .      za rok 2014. Je zde tedy jasně patrný trend snižování 

spotřeby vody v minulých letech. Toto snížení má negativní vliv nejen na kvalitu vody, ale 

také na technický stav vodovodu. Předimenzování systému ovlivňuje negativně rychlost 

proudění vody, a při malých rychlostech ve vodovodu dochází k sedimentaci malých pevných 

částic, které vniknuly do systému nedokonalou filtrací na úpravně. Ve chvíli, kdy dojde 

k výraznějšímu odběru vody, dochází k rozvíření a transportu sedimentovaných částic, a tím 
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k zákalu vody, který se projeví u odběratele. Další možností, kdy může dojít k rozvíření 

sedimentu, jsou tlakové rázy na vodovodní síti. 

Přesto že spotřeba vody klesá, tak provozovateli a vlastníkovi vodovodu se nesnížily náklady 

na provoz a údržbu vodovodního systému a důsledkem toho jsou ekonomické problémy. 

K údržbovým pracím patří čištění akumulační nádrže, odstraňování vnější koroze potrubí 

v objektech, atd. Této korozi je nutné předcházet pomocí speciálních nátěrů. Tomuto tématu 

je věnována celá kapitola diplomové práce o rekonstrukci úpravny vody i s jejím naceněním. 

Náklady na údržbu a provoz vodovodu jsou nezávislé na spotřebě vody. Obec Kateřinice 

poskytuje občanům pitnou vodu v odpovídající kvalitě stanovené Vyhláškou Ministerstva 

Zemědělství 252/2004 Sb. co nejlevněji, což však může vést k podfinancování celého 

systému. Může dojít k situaci, že obec bude muset dotovat údržbu a opravy na síti z vlastního 

rozpočtu. 
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4  REŠERŠE PLATNÉ LEGISLATIVY 

Prostředkem k dosažení odborné úrovně projektové dokumentace byla rešerše relevantní 

platné legislativy z hlediska přípustnosti dle stavebního a vodního zákona a vyhlášek s nimi 

souvisejícími.  

4.1 STAVEBNÍ  ZÁKON 

4.1.1 Stavba 

Stavební zákon (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů) dále jen „stavební zákon“ vymezuje, že stavbou se rozumí veškerá 

stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 

technickém provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití 

a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které je stavebním úřadem předem omezena doba 

jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. [9] 

4.1.2 Stavební povolení 

Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky podle § 115 stavebního zákona pro 

provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. Podmínkami zabezpečí ochranu 

veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení 

obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, 

popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník 

oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby; může též stanovit, že stavbu lze 

užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. [9] 

4.1.3 Technické požadavky na stavby 

V souladu s ustanovením §8 vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, 

v platném znění, musím být stavba navržena a provedena tak, aby byla vhodná pro určené 

využití a aby současně plnila základní požadavky, kterými jsou: mechanická odolnost 

a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek 

a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná 

ochrana. [9] 

4.1.4 Kolaudační souhlas 

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou její budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, 

nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu 

osob, stavba dopravní a technické infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených 

a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna 

stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního 

souhlasu.  V daném případě je nutno předložit k žádosti o kolaudační souhlas vodního díla 

doklady, které jsou opět řešeny ve vyhlášce č. 432/2001Sb., § 7c. [9] 

 

4.2 ZÁKON O VODÁCH 

Zákon o vodách vymezuje následující základní pojmy, které souvisí s problematikou pitné 

vody:  

 Povrchové vody – vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu (§ 2 odst. 1) 
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 Podzemní vody – přirození se vyskytují pod zemským povrchem v pásmu nasycení 

v přímém styku s horninami; také vody protékající drenážními systémy a vody ve 

studních (§2 odst. 2) 

 Vodní zdroj – povrchové nebo podzemní vody, kterou jsou využívány nebo které 

mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely (§2 

odst. 8) 

 Nakládání s vodami – různé způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo 

ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost (§2 odst. 9) 

Dle § 55, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, dále jen „vodní zákon“, je vodovod vodním 

dílem a dle § 15 vodního zákona je k jeho provedení třeba povolení vodoprávního úřadu. 

Vodoprávní úřad je speciální stavební úřad příslušný ve smyslu § 15, odst. 4 vodního zákona 

a § 15 odst. 1 stavebního zákona. V daném případě je příslušným vodoprávním úřadem podle 

§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona místně příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. [10] 

Vodní zákon má ve věci povolování vodních děl speciální úpravu vůči stavebnímu vč. vlastní 

procesní úpravy – viz § 115 vodního zákona (např. účastníkem vodoprávního řízení je obec  

odst.4). [10] 

Na základě zmocnění obsaženém v § 115 odst. 2 vodního zákona je stanoveno, ve kterých 

případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o rozhodnutí vodoprávního úřadu, a to 

vyhláškou č. 432/2001 Sb., v daném případě tak stanovuje § 6 vyhlášky. [10] 

Dokumentace předložená k žádosti o vodoprávní povolení musí být zpracována osobou 

k tomu oprávněnou (§ 158 odst. 1 a odst. 2 písm. b) stavebního zákona). [9] 

4.3 ZÁKON  O  VODOVODECH  A  KANALIZACÍCH 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

„ZVaK“ definuje: 

 Provozování vodovodu – souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody; 

rozumí se jim zejména dodržování technologických postupu při odběru, úpravě 

a dopravě pitné vody, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, vedení 

provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností 

vodovodu, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočené a další související 

činnosti (§ 2 odst. 3)  

 Provozovatel vodovodu – osoba, která provozuje vodovod a je držitelem povolení 

k provozování tohoto vodovodu vydaným krajským úřadem podle § 6 (§ 2 odst. 4) 

 Odběratel – vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod není-li stanoveno 

jinak (§ 2 odst. 5) 

 Plán rozvoje vodovodu – obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně 

vymezení zdrojů povrchový a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na 

pitnou vodu v daném územním celku 

 Surová voda – voda odebraná z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemní 

vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou; musí splňovat v í místě odběru před 

její vlastní úpravou požadavky její jakost ve vazbě na použité standardní úpravy 

surové vody na vodu pitnou (§ 13 odst. 1) 
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Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, 

dále jen „ZVaK“ pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů je vodovod provozně 

samostatný soubor staveb a zařízení, který zahrnuje vodovodní řady a vodárenské objekty. 

Tyto objekty slouží převážně k jímání a odběr povrchové a podzemní vody, dále tyto vody 

upravují a shromažďují. [5] 

ZVaK upravuje některé vztahy (§ 1). V případě, že vlastníkem nově budovaných částí 

vodovodu by byl subjekt odlišný od vlastníka současného vodovodu, je podmínkou 

kolaudačního souhlasu předložení dohody o vzájemných právech a povinnostech ve smyslu 

§ 8 odst. 3 ZVaK. Tato povinnost byla stanovena v zákoně nově od 1. 1. 2014 a umožňuje do 

budoucna předcházet případným sporům vlastníků, zejména při developerském způsobu 

výstavby. [5]  

4.4 ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, definuje:  

 Pitná voda – veškerá voda v původním nebo po úpravě, která určena k pití, vaření 

přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda která je určena péči 

o tělo, k čištění předmětů, které svým určení přicházejí do styku s potravinami nebo 

s lidským tělem, k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, 

skupenství a způsob jejího dodávání (§ 3 odst. 1) [19] 

Dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody musí výrobky přicházející do přímého styku s vodou 

být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých a předvídatelných 

podmínek používání nedocházelo k přenosu jejich složek do vody v množství, které by mohlo 

být nebezpečné pro lidské zdraví, nebo způsobit nežádoucí změny ve složení vody, popřípadě 

ovlivnit její senzorické vlastnosti; nesmějí obsahovat patogenní mikroorganismy, být zdrojem 

mikrobiálního nebo jiného znečištění vody a obsahovat radioaktivní látky nad limity 

stanovené zvláštním právním předpisem. (§ 3 odst. 1) [20] 
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5  POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU BUDOV 

Technický stav budov zjistíme pomocí jejího posouzení a průzkumu. K tomu je třeba mít 

kompletní informace o posuzovaném objektu. Rozeznávám různé průzkumu staveb k tomuto 

účelu určené. Na jejich základě zjistíme technický stav objektu a informace, které 

zohledňujeme při posouzení a mají na něj značný vliv. 

Při vlastním technickém posouzení se zaměřujeme: 

 konstrukci budovy, její stav, způsob provedení, odchylky od projektu, změny, pozdější 

úpravy, rekonstrukce a modernizace, konstrukční řešení a uspořádání  

 použité stavební materiály, jejich druh, kvalitu a stav, složení konstrukcí  

 poruchy a vady konstrukcí a jejich pravděpodobné příčiny  

 vlhkostní režim stavby 

Hledisko posouzení stavu objektu můžeme rozdělit na tyto části: 

 Přípravná etapa – Jedná se o získání informací o stavbě a podkladu pro posouzení. 

Základními podklady jsou stavební projekt, dokumentace, stavební deník, informace 

o funkci objektu, účel jeho použití, technické vybavení a vlastnické vztahy zjistíme 

z katastru nemovitostí. 

 Vlastní průzkum – Jedná se o verifikaci velikosti a geometrii objektu a jejich srovnání 

s dokumentací, dále zjištění skutečného využití stavby. Součástí toho průzkumu je 

kontrola dodržování plánu údržby a opravy. Průzkum zahrnuje zjištění všech 

nedostatků objektu, jako jsou koroze materiálu, vlhkost stěn, trhliny na stěnách, 

eventuelně opotřebovanost materiálu. 

 Shrnutí – Jedná se o rozbor možných příčin a zjištěných vad a posouzení jejich 

důležitosti. Tento rozbor a fotodokumentace je hlavním podkladem pro posouzení 

technického stavu budov. [11] 

5.1 STAVEBNÍ OBJEKT 

Prostorově ucelená nebo technicky samostatná účelově určená část stavby. Nejběžnější 

formou stavebního objektu je budova (dům) nebo přehrada, dálnice. Je složen z funkčních 

dílů, z nichž každý má svoji životnost. Funkční díl je postaven z různých materiálů, různými 

technologiemi. Je podkladem pro stanovení ceny. Každý funkční díl se dá sledovat z hlediska 

jeho vývoje.  [11] 

5.2 ŽIVOTNOST STAVBY 

O životnosti stavby rozhodují ve velké míře konstrukční hmoty, koncepce stavby, vliv 

prostředí, statické problémy a také údržba a provádění běžných oprav na objektu. Životnost 

konstrukce objektu významně snižují i teplotní vlivy, vady materiálů, smršťování, přetvoření 

základů a základových půd, dotvarování a únava betonu, účinky teplotních vlivů, vliv koroze 

betonu a oceli, působení různých kyselin, přetěžování konstrukce, výrobní závady. [11] 

5.3 VADY A PORUCHY 

Vady a poruchy jsou součástí všech druhů staveb a nerozhoduje pro jejich vznik použitý 

konstrukční materiál (kámen, cihly, ocel, dřevo a jejich kombinace). [11] 
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Vada stavby je chybné provedení některé stavební konstrukce.  

Vadné provedení - příčiny: pochybení projektanta, investora, dodavatele stavby nebo jiného 

účastníka výstavby.  

Porucha: vznik jako důsledek vady, možnost vzniku i z jiných příčin. Například může být 

způsobena vadným provedením některé části stavby nebo vnějšími vlivy. [11] 

Vady stavebních konstrukcí mohou být:  

 vizuálně zjistitelné (zjevné) jsou odhaleny běžnou pozorností při obvyklé prohlídce 

stavby či obvyklém postupu převzetí díla.  

 skryté vady jsou takové, které nemohly být zjištěny běžnou pozorností při obvyklé 

prohlídce zboží či obvyklém postupu převzetí díla. Přitom tyto vady již existovaly, 

neprojevily se však tak, aby byly vadami zjevnými. [11]  

Poruchy stavebních konstrukcí mohou být:  

 vizuálně zjistitelné – jakýkoliv jev poznatelný zrakem (viditelné trhliny ve stěně nebo 

na stropní konstrukci, průsak vody do objektu, zkorodované části ocelové konstrukce 

nebo jejich spojovacích prvků, nedokonalá funkce oken, dveří či jiných zařízení)  

 vizuálně nezjistitelné – jsou nebezpečnější než poruchy vizuálně zjistitelné (pokročilá 

koroze výztuže železobetonu, snížená stabilita a zhoršené vlastnosti betonu nebo 

zděné konstrukce pod vrstvou omítky nebo obkladu, nižší než požadovaná pevnost 

betonu). [11] 

5.4 ZJIŠŤOVÁNÍ VLHKOSTI STÁVAJÍCÍ STAVBY 

Nedílnou součástí posouzení technického stavu je zjišťování vlhkosti. Vlhkost má neblahé 

účinky na životnost a funkčnost objektu. Rozlišujeme několik zdrojů způsobující vlhkost:  

 Srážková voda 

 Povrchová voda 

 Podpovrchová voda 

 Podzemní voda 

 Kondenzovaná voda  

 Provozní voda 

 Zabudovaná (technologická) voda.  

Důvod zvýšené vlhkosti stavebních konstrukcí a materiálů má za příčinu smáčení, 

prosakování, kapilární vzlínání a různé typy kondenzace. 

5.5 SANACE VLHKÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  

Sanace je stavební úprava budov a staveb k zajištění stability. 

 K porušování zdiva staveb nadměrnou vzlínající vlhkostí z podloží dochází z důvodů: 

nedostatečnou původní hydroizolací  

 vhodná původní hydroizolace, jejíž funkce už stářím skončila  

 absence jakékoliv hydroizolace [21] 

Při provedení sanační omítky při opravách zvlhlého zdiva je nutno omítku vést do výše 1 m 

nad úroveň nové izolace. Další možností je provést sanační omítky minimálně 50 cm nad 



Dokumentace skutečného stavu a rekonstrukce úpravny vody obce Kateřinice Bc. Petr Vaníček 

Diplomová práce 

 

20 

 

horní okraj vlhkosti. Sanačních omítka díky své difuzní propustnosti umožňuje lepší 

vysychání zdiva, než omítka klasická. Její velký vnitřní povrch urychluje vysychání zdiva 

a také nenarušuje omítku, z důvodu dostatečné kapacity pro ukládání solí. [12] 

5.5.1 Sanace zdiva metodou vrážením nerezových plechů 

Hydroizolace je vytvářena překrýváním desek ocelových vlnitých nerez plechů, které jsou 

vráženy do vlhkého zdiva strojním vibračním zařízením. Proti vzlínající zemní vlhkosti 

působí kapilárně nepropustná horizontální vrstva, kterou tyto desky vytváří. [22] 

5.5.2 Sanace zdiva metodou chemické injektáže 

Úkolem chemické injektáže je vytvoření nepropustné vrstvy. Použití tohoto způsobu sanace 

vlhkého zdiva je možné u většiny a novostaveb. Používá se v případech, kde jsou problémy se 

vzlínající kapilární vlhkostí zdiva. Řešení tohoto problému je možno vyřešit pomocí 

chemických tlakových injektáží. 

Výsledným efektem při sanaci vlhkého zdiva pomocí chemických injektáží je homogenní 

a kompaktní vyplnění kapilárních pórů injektážní hmotou. Díky omezení pohybu vody 

v konstrukci objektu dochází k vysychání zdiva až do úrovně rovnovážné vlhkosti 

venkovního prostředí. Důležité je následné použití sanační omítky, která slouží jako 

dodatečná hydroizolace. Existuje několik typů chemických tlakových injektáží. Stanovení 

vhodného typu závisí na charakteru, skladby zdiva, jeho tloušťky a dispozice. U zdiva 

situovaného nad okolním terénem se běžně používají metody jednořadé nebo dvouřadé 

vodorovné tlakové injektáže. Vrty se vedou ve vodorovné linii nad podlahou nebo okolním 

terénem. Natlakováním hmoty je zabráněno dalšímu průniku vzlínající kapilární vlhkosti ze 

základových pásů budovy. Zdivo situované pod úrovní terénu, které nelze odkopat, je vhodné 

ošetřit plošnou tlakovou injektáží. U zdiva s tloušťkou větší než 1 m se doporučuje provést 

oboustranná injektáž z důvodu zajištění kompaktního propojení injektážní hmoty mezi 

jednotlivými vrty. Dodržením technologického postupu, zejména dodržením určeného 

dávkování injektážní hmoty, je zaručená výsledná kvalita a očekávaný účinek části sanace. 

Tento způsob dodatečné hydroizolace je velmi šetrný k objektu. [22] 

5.5.1 Sanace zdiva metodou podřezání diamantovou lanovou pilou 

Na nosném ocelovém laně jsou prstence tvrdokovu obsahující diamantový prach. Diamantová 

lanová pila je určena k řezání zdiva všeho druhu zdiva (z betonu, kamene i cihel) bez omezení 

jeho šíře. Řezy je možno provádět jak svisle, tak vodorovně a šikmo. Stroj pohání uzavřenou 

smyčku diamantového lana soustavou vodících kladek a postupným zkracováním této smyčky 

dochází k vlastnímu řezání. Pro chlazení se užívá vodní výplach řezné spáry. [22] 

5.5.2 Sanace zdiva metodou podřezávání zdiva řetězovou pilou 

Řetězová pila slouží k postupnému podřezávání cihelného zdiva. Zdivo musí být postaveno 

v pravidelných minimálně 0,01 m silných spárách a spojeno vápennou maltou. [22] 

5.5.3 Sanace zdiva metodou elektroosmózy 

Aktivní elektroosmóza je zajímavý způsob vysoušení elektrofyzikální metodou. Voda 

v porézních materiálech putuje od kladného k zápornému pólu. To znamená, že je možné 

pomocí rádiových vln bezdotykově a bez zásahu do konstrukce staveb provádět plošné 

vysoušení zdiva. V prvních měsících po instalaci elektroosmózy putuje voda i s rozpuštěnými 
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solemi v kapilárách zdiva zpět do půdy. V dalších letech pak elektr oosmóza působí jako 

vodovzdorný uzávěr a brání opětovnému vzestupu vlhkosti do zdiva. [22] 

5.5.4 Sanace zdiva metodou větrací kanálky ve zdivu 

Samotnému vysoušení zdiva je možné napomáhat větracími kanálky ve zdivu. Jde o systém 

kolmých vrtů a kanálků, které je propojují a směřují vzhůru od nasávacích otvorů při patě 

stěny k odváděcím průduchům. [22] 

5.6 KOROZE 

Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických 

materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním 

prostředím. Může probíhat v plynech, v kapalinách, ale i v zeminách či různých chemických 

látkách, které jsou s materiálem ve styku. Toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od 

změny vzhledu až po úplný rozpad celistvosti. Koroze představuje značné ekonomické ztráty. 

[13] [23] 

5.6.1 Druhy koroze 

Podle mechanismu vzniku je rozlišována koroze  

 chemická, kdy dochází pouze k chemickým reakcím mezi prostředím a materiálem 

 fyzikálně-chemická, kdy kromě působení chemického dochází ještě ke vzniku 

elektrických (galvanických) článků 

Podle prostředí, ve kterém koroze probíhá, je rozlišována koroze  

 atmosférická  je nejčastější, její působení závisí především na obsahu vlhkosti 

a agresivních plynných a tuhých rozpustných nečistot ve vzduchu (SO2, NaCl, H2S, 

Cl2, HCl, NO2, NH3, CO2) 

 v kapalinách je způsobována znečištěním vody agresivními látkami ve formě kapalné, 

plynné i tuhé. Rychlost koroze ve vodách je ovlivněna zejména obsahem kyslíku.  

 v plynech  je závislá na jejich složení a na obsahu kyslíku.  

 v půdě  je v podstatě korozí v složitém chemickém prostředí, protože půda obsahuje 

tuhé, kapalné i plynné agresivní látky. 

Podle typu napadení materiálu může být koroze 

 rovnoměrná, kdy je napaden celý povrch prakticky stejnoměrně 

 nerovnoměrná, kdy napadení je rozdílné 

Podle způsobu napadení rozlišujeme nerovnoměrnou korozi 

 skvrnitou   

 důlkovou   

 bodovou   

 mezikrystalickou, kdy koroze probíhá na hranicích krystalů 

 transkrystalickou, kdy koroze probíhá napříč krystaly 

 selektivní, kdy jsou napadány pouze některé složky [13] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plasty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_reakce
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrochemick%C3%A1_reakce&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
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5.7 ZPŮSOBY OCHRANY PŘED KOROZÍ 

Volba způsobu ochrany materiálu před korozí musí být založena na komplexním rozboru 

daného problému. To znamená, že je nutno sledovat 

 vlastnosti různých materiálů, přicházejících pro dané užití v úvahu 

 vlastnosti prostředí, kterému bude zařízení vystaveno 

 funkci zařízení 

 hledisko hospodárnosti a řadu dalších hledisek. 

Hlavními způsoby, kterými se dosahuje potřebné ochrany před korozí, jsou 

 volba vhodného materiálu 

 vhodné konstrukční řešení 

 optimální technologie výroby 

 úprava prostředí 

 elektrochemická ochrana 

 povrchové úpravy [13] 

5.8 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Ochrana materiálu povrchovou úpravou je založena na některém z následujících principů: 

 vytvořená povrchová vrstva je souvislá a nepropustná a tím dokonale izoluje chráněný 

materiál od okolního prostředí 

 na povrchu chráněného materiálu je uměle vytvořena slitina s lepší odolností proti 

korozi 

 na povrchu chráněného materiálu je uměle vytvořena sloučenina s lepší odolností proti 

korozi 

 povrchová vrstva chrání základní materiál elektrochemicky metodou katodické 

ochrany 

 povrchová vrstva obsahuje složky, které svým účinkem zmírňují agresivitu korozního 

prostředí [13] 

5.9 TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

Technologie povrchových úprav sestává ze dvou základních fází: 

 přípravy povrchu před vytvářením ochranných povlaků a vrstev 

 vlastním vytvořením ochranného povlaku nebo vrstvy [13] 

5.9.1 Příprava povrchu před vytvářením ochranných povlaků a vrstev 

Nečistoty povrchu jsou dvojího druhu: 

 cizí nečistoty, jsou to nejčastěji mastnoty a prach, čili nečistoty mechanické 

 vlastní nečistoty, které jsou s povrchem spojeny chemickou vazbou; jsou to především 

korozní produkty, čili nečistoty chemické [13] 
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Účelem přípravy povrchu pak je 

 odstranění hrubých nečistot a korozních produktů 

 odmaštění 

 dosažení požadované kvality povrchu [13] 

Úpravy povrchu je možno podle jejich mechanismu rozdělit na 

 mechanické:  broušení, leštění, kartáčování, omílání, otryskávání 

 fyzikálně-chemické: odrezování, moření, chemické leštění, elektrochemické leštění, 

odmašťování  [13] 

5.10 NÁTĚROVÉ HMOTY 

Pro zlepšení orientace byl zpracován systém označování nátěrových hmot. Označení se skládá 

z písmene, určujícího skupinu hmot, čtyřmístného čísla udávající druh hmoty a dalšího 

čtyřmístného čísla udávajícího barevný odstín. [13] 

Podle povahy jsou nátěrové hmoty: 

 

Tab. 6 Značení nátěrových hmot 

Barevné odstíny: 

1000 až 1999 šedé, 2000 až 2999 hnědé, 5000 až 5999 zelené, 8000 až 8999 červené, 9000 až 

9999 ostatní. 

5.10.1 Způsoby nanášení nátěrových hmot 

 ruční 

 stříkáním: pneumatickým, vysokotlakým, v ohřátém stavu, v elektrostatickém poli 

 máčením 

 elektrochemicky 

 navalováním [13] 

A O

B S

C U

H V

K P

L

silikonové    

lihové       

olejové

syntetické

polyuretanové

 vodové a emulzní 

pomocné přípravky

asfaltové

 bezrozpouštědlové  

celulózové      

chlorkaučukové 
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6  REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY V KATEŘINICÍCH 

Předmětem rekonstrukce je změna stavebních a dispozičních úprav stávající úpravny vody. 

Největší rozsah stavebních činností tvoří udržovací práce a opravy jednotlivých místností. 

V převážné míře jde o opravy omítek a použití nátěrových hmot na kovové prvky v objektu. 

6.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 konzultace s provozovatelem 

 prohlídka a zaměření stávajícího stavu 

 stavebně technický průzkum úpravny vody 

6.2 REŠERŠE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ 

Rešerše technických předpisů, které byly vybrány dle zadaného obsahového a formálního 

hlediska, je nutná k dosažení co nejvyšší odbornosti práce. 

Jedná se zejména o tyto normy: 

ČSN 75 5201 – norma poskytuje požadavky pro navrhování úpraven pitné vody 

ČSN 01 3462 – norma stanoví zásady pro kreslení vodovodních schémat a výkresů 

vodovodních řádů a objektů v projektové dokumentaci vodovodů  

ČSN 73 0873 – norma stanoví podmínky pro požární bezpečnost staveb 

ČSN 75 5911 – norma o provádění tlakových zkoušek vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN 75 0150 - norma specifikuje názvosloví ve vodárenství 

ČSN 73 6650 – norma vymezuje požadavky na stavby vodojemu 

ČSN 75 71 11 – norma stanovuje ukazatele jakosti pitné vody 

ČSN 01 3105 – norma stanoví základní požadavky na technické výkresy 

ČSN 75 0170 - norma o názvosloví jakosti vody 

6.3 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 

Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., č. 367/2005 Sb., č. 268/2011 

Sb., č. 174/1968 Sb. a splňuje obecné požadavky na výstavbu. 

Pro stavbu budou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení 

a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost 

a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 

udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Všechny 

použité nátěry mají certifikát na kontakt s pitnou vodou. 
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6.4 VLIV STAVBY, PROVOZU NEBO VÝROBY NA ZDRAVÍ OSOB 

NEBO NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí. Stavba svým charakterem, 

použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude negativně ovlivňovat 

životní prostředí. 

6.5 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, 

DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 

Urbanisticky nedojde k žádným změnám, jelikož se jedná o rekonstrukci vnitřních prostor. 

Největší rozsah stavebních činností tvoří udržovací práce a opravy jednotlivých místností. 

Jedná se v převážné míře o opravy omítek, aplikaci nových nátěrových hmot, výměnu 

nefunkční elektroinstalace v nejnutnějším rozsahu a provedení bouracích prací příček 

s ohledem na nové požadavky dispozičního řešení. 

Řešené prostory jsou využívány pro úpravu vody, k ovládání armatur a chodby. 

6.6 OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY 

Stavebními úpravami nedojde ke zvětšení obestavěného prostoru. Zastavěná plocha řešeného 

objektu se nemění. 

6.7 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU  A ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD V ÚV  

6.7.1 Podrobný popis vnější stavební části objektu 

Budova úpravny vody se nachází severně od zástavby obce. Dokončení stavebních prací bylo 

provedeno v roce 1987. Vstup do objektu je na jižní straně budovy umožněn kovovou bránou. 

Objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou. Dispoziční a architektonické řešení je 

přizpůsobeno svažitému terénu. Od místní komunikace k objektu je přístup po vlastní 

zpevněné cestě. Okolí areálu ÚV je zatravněno a jsou zde provedeny sadové úpravy – 

výstavba vzrostlých dřevin.  

Jedná se o objekt rozměrů 14,60 x 15,40 m a má jedno podzemní a nadzemní podlaží. 

Konstrukční výška podlaží je přibližně 3,2 m. Obvodové zdivo z plných cihel tl. 600 mm. 

Okna objektu jsou vyplněna luxfery. Při posouzení vnějšího technického stavu budovy nebyly 

zjištěny žádné vizuálně zjistitelné závady a poruchy.  
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Obr. 6 Vstup do objektu ÚV Kateřinice 

 Před budovou úpravny vody je umístěna kalová laguna, která se nachází v dezolátním stavu 

 

Obr. 7 Kalová laguna před ÚV 

6.7.1 Popis vnitřní stavebních částí objektu 

Zádveří 

Po vstupu do objektu se nachází zádveří. Jde o konstrukčně vymezený prostor před hlavním 

vstupem do budovy velikosti 2,45 x 3,2 m. Na vstupní bráně do zádveří modré barvy je mírná 

koroze. Dále v tom to prostoru místy opadává omítka z důvodů vzlínání vody od základové 

spáry. Tento problém může být způsoben chybějící nebo porušenou hydroizolací. Dřevěné 

dveře sloužící pro vstup do objektu ÚV jsou zachovalé, je však nutno obnovit nátěr. V těchto 

dveřích se nachází nefunkční průmyslový ventilátor. Strop je plechových umístěný na 

stropních nosnících, na kterých se vyskytuje mírná koroze. 
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Obr. 8 Kovová brána sloužící pro vstup do objektu 

Chodba a schodiště 

Chodba nacházející se za dřevěnými dveřmi umožňuje vstup do místnosti s filtry, nádrže, 

kanceláře, skladu chemikálií a do přízemního patra. Rozměry tohoto prostoru jsou 

8,3 x 2,45 m. Na jižní stěně chodby je místy opadaná omítka a v její spodní části zhruba do 

výšky 0,5 m je vizuálně patrná vlhkost doprovázená plísní. Z toho důvodu i místy odpadaly 

kachličky sloužící jako obklad dolní části stěny. Severní stěna je zachovalá a bez plísní. Dále 

se zde nachází krátké ocelové schody, které slouží pro vstup do místnosti s filtry, na nich je 

patrná koroze a opadaná původní barva. Na všech zárubních sloužící pro vstup do ostatních 

místností je patrná mírná koroze, pouze u zárubně pro vstup do akumulační nádrže je silná 

koroze. Strop je plechových umístěný na stropních nosnících, na kterých se vyskytuje mírná 

koroze. 
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Obr. 9 Chodba a schodiště 

Místnost s filtry 

Vstup do místnosti s filtry je možný z chodby. Jedná se o místnost o rozměrech 9,5 x 9,5 m. 

Jsou zde tři filtry rozděleny do 9 sekcí pomocí betonových přepážek. Beton na těchto 

přepážkách se drolí a je opadaný, kvůli tomu je zde místy viditelná železobetonová výztuž. 

Pro pohodlný pohyb v místnosti s filtry a přístup k jednotlivým filtrům je zde vybudována 

ocelová plošina se zábradlím, kterou zasáhla silná koroze v celé své délce. V místnosti jsou 

4 podpěrné sloupy stavby, které jsou zasaženy mírnou korozí. Strop je plechových umístěný 

na stropních nosnících, na kterých se vyskytuje mírná koroze. Na severní stěně je vadně 

zapojený ventilátor. 

 

 

Obr. 10 Pomalé biologické filtry na ÚV 
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Vstup do akumulační nádrže 

Jedná se o malý prostor o rozměrech 1,2 x 1,9 m, ke kterému je možný přístup z chodby 

dveřmi na jižní stěně. V tomto prostoru je umístěna desinfekce, která je dávkována do 

akumulační nádrže. Betonová podlaha, která je vystavená extrémní vlhkostí, se drolí. Všechny 

kovové prvky – držák na nádobu s dávkovačem chemikálie, žebřík do akumulační nádrže 

a zárubeň jsou vystaveny veliké vlhkosti, tak že rez znehodnotila tyto prvky natolik, že 

nemůžu nadále splňovat požadavky na svůj bezpečný provoz. Akumulační nádrž o rozměrech 

6,9 x 7,5 m slouží ke shromáždění vyčištěné vody.  

 

Obr. 11 Vstup do akumulační nádrže 

Umývárna a WC 

Umývárna a WC se nachází v přízemním patře přímo naproti schodišti. Je tvořena příčkami 

o šířce 200 mm. Rozměry umývárny jsou 4,6 x 1,45 m a rozměry místnosti s WC jsou 

1,5 x 1,45 m. Na příčkách je velmi popraskaná omítka, to může mít za následek vzlínání vody 

od základů. Na obvodové stěně je patrná plíseň. Tyto prostory jsou dlouhodobě nevyužívané, 

zastaralé. Nachází se zde jedno umyvadlo a záchod je nefunkční. 
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Obr. 12 Umývárna 

Místnost s potrubím a armaturami 

Jedná se o místnost v přízemním patře je ve tvaru písmena L a je rozdělena na dvě části a to 

chodbu se schodištěm o rozměrech 3,6 x 12,6 m a chodbu o rozměrech 2,5 x 6,6 m. V těchto 

prostorech se nachází trubní vybavení a armatury. Pro přístup k armaturám ve vyšších místech 

je zde zkonstruována plošina, na které je znatelná mírná koroze. Na betonových stěnách je 

značná inkrustace a zašlá bílá malba. Strop je tvořen prefabrikovaný betonovými tvárnicemi, 

na kterých je vizuálně vidět inkrustace.  Podlaha je betonová a zašlá. 

 

Obr. 13 Trubní vybavení ÚV 
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6.7.2 Popis stávající technologické částí úpravy 

Přiváděcí řad 

K přívodu vody ze studní do úpravny vody slouží přiváděcí řad. Jedná se o trubní řad 

z materiálu PVC a jmenovité světlosti DN 100. Délka toho řadu je 170 metrů. Je zde 

vybudován i obtok úpravny vody, kdyby došlo k vyčerpání zásob v akumulační nádrži nebo 

poruše na úpravně. 

Pomalé biologické filtry 

Jedná s o jednostupňovou úpravu vody. Pro úpravu vody slouží tři pomalé biologické filtry. 

Jedná se o 3 kvádrové betonové nádrže o výšce 3,4 m a délce 9,5 m rozdělené dvěma 

betonovými přepážkami sloužícími jako stabilizační prvek. Nádrže jsou u dna opatřeny 

drenážním systémem pro odvádění filtrátu. Pro přívody vody na filtry je zřízen kovový žlab. 

Na žlabu je znatelná koroze. Aby nedošlo k nechtěnému přelití filtračních nádrží, je zde 

zřízen bezpečnostní přeliv. I této část je vizuálně znatelná koroze. Pro signalizaci výšky 

hladiny zde slouží plovák.  Filtrační materiálem je použit křemičitý písek o frakci 0,3 až 

1 mm. Výška vody nad náplní je 1,2 m. Filtrační rychlost se pohybuje od 0,2 do 0,3 

m³/m²/hod. Délka filtrační fáze bývá v létě 3 až 6 týdnů a v zimě 7 až 12 týdnů. Ze 

3 filtračních nádrží jsou využívány pouze dvě z důvodu předimenzování úpravny. 

Trubní vybavení úpravny 

Trubní vybavení úpravny přístupné z přízemního patra a je tvořeno přiváděcím potrubím 

DN 150, odpadním potrubím DN 250, potrubím sloužící přívodu vody do akumulační nádrže 

DN 150 a potrubím pro praní filtrů DN 150. Na trubním systému je osazeno 22 ručních 

šoupat pro možnost uzavření přítoku vody v jednotlivých částích. Těmito šoupaty je možné 

nasměrovat prací vodu do kalové laguny před objektem. Každá sekce je samostatně 

uzavíratelná, proto může být prováděno praní každého filtru zvlášť. Na veškerém trubním 

vybavení a armaturách je patrná koroze v pokročilém stádiu. 

Akumulační nádrž 

Voda v akumulační nádrži je dezinfikována NaClO a odtud gravitačně odtéká do 

vodovodního řadu potrubím DN 100. Na odtokovém potrubí je osazeno šoupě a potrubí pro 

odběr vzorků. 

 

6.8 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PLÁNOVANÝCH 

ÚPRAV 

6.8.1 Popis prací 

Při rekonstrukci budovy úpravny vody se počítá s demontováním sanitárního vybavení 

a bouráním příček a v přízemním patře. Dále provedení chemické injektáže z důvodu vlhnutí 

zdiva v místech nezbytně nutných a následné opravě odstraněných omítek. Velkou část prací 

na rekonstrukci tvoří úprava povrchů a to nové výmalby, odstranění rzi a původních nátěrů na 

všech kovových prvcích budovy a následné aplikaci nátěrů nových. Poslední fáze prací se 

týká výměny nefunkční elektroinstalace v úpravně.   
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6.8.2 Bourací a demontážní práce 

V rámci bouracích a demontážních prací bude provedena demontáž zařizovacích předmětu 

v místnostech umývárna 1P7 a WC 1P8. Dále budou odstraněny příčky těchto místností. Před 

samotnou demontáží a bouráním je nutno zastavit přívod vody v budově. Je potřeba počítat 

s ochranou armatur a trubního vedení sloužící k úpravě v bezprostřední blízkosti bourání, 

kvůli možnému mechanickému poškození. Důležité je utěsnit vchod do akumulační nádrže, 

aby nedošlo ke znečištění prachovými částicemi při bourání. Pod dokončení těchto prací je 

nutné zaslepit vnitřní vodovod pomocí spojky s vnějším závitem a na ní osadit mosaznou 

zátku. Před tímto zaslepením je nutné na stávající vodovodní potrubí udělat závit. V místech 

po odstranění příček je potřeba zarovnat povrch podlahy pomocí betonové mazaniny.  

Počítá se s odstraněním dveřní zárubně a to v místech vstupu do akumulační nádrže 

a osazením nové zárubně z důvodu značné koroze. Před zahájením této práce je nutné chránit 

vstup do akumulační nádrže. 

V rámci elektroinstalace je navržena výměna nefunkčních ventilátorů. A to v místě dřevěných 

vstupních dveří oddělující chodbu od zádveří a v místnosti s filtry. Kontrolu provede 

příslušný revizní technik. 

6.8.3 Zednické práce 

V rámci zednických prací dojde k opravám poškozených vnitřních omítek stěn a provedení 

nových omítek v místech s vlhkým zdivem, jedná se zejména o východní a jižní stěny 

budovy. V těchto místech dojde k odstranění původní zavlhlé omítky až na zdivo přibližně 

50cm nad zvlhlý horní okraj map, odstranění se týká i kachlového obkladu. Z důvodu 

chybějící vodorovné izolace bude v těchto místech použita chemická injektáž, která zabrání 

dalšímu průsaku vody do zdiva. Pro práci s chemickou injektáží doporučuji některou ze 

specializovaných firem. Cena za 1   se pohybuje okolo 3000Kč. Na zdivo bude použita 

sanační omítka a to jak jádrová, tak štuková. Po vyschnutí se použije malba vhodná na 

sanační omítky Mipa InnensilikatFarbe.  

 

Tab. 7 Cena za omítku 

spotřeba cena/ks

Omítka sanační jádrová 

(PROFI Poretec WTA 

Sanierplus)

12,5 kg/m2
/cm 329,00 Kč

název

Profi štuková vápenná 

omítka(Profi Sanierfeinputz)
4 kg/m2 / 3 mm

149,00 Kč
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Obr. 14 Vlhká a opadaná omítka 

6.8.4 Úpravy povrchů 

Vnitřní stěny 

Stávající povrchy vnitřních stěn budou důkladně očištěny od prachu, místy opadaná omítka 

bude opravena a opatřena novými nátěry. V rámci úpravy budou provedeny nové výmalby 

stěn dvojnásobnou vrstvou bílou tekutou malbou. Pro vnitřní prostory bude použita bílá malba 

MIPA Innensilikatfarbe a pro venkovní prostor tzn. pro zádveřní místnost bude použita bílá 

malba Mistral SILIKON. Na betonové stropnice v přízemním patře v místnostech 1P4 a 1P6 

lze použít epoxidový nízkoviskózní nátěrovou hmotu TOP-COAT PROTECT ER 30-00 

z důvodu provedení hloubkové penetrace a zpevnění betonu. Doba schnutí 1 aplikace je do 

6 hod 

Povrchy kovového zařízení budovy 

U povrchů ocelových schodišť, můstků v místnosti s filtry, dveřních zárubní, ocelových 

stropních nosníků v prvním patře a zábradlí dojde k mechanickému odstranění nesoudržných 

částí stávajících nátěrů, rzi a nečistot (oškrábání, obroušení) dle (ČSN) ISO 8501-1 na stupeň 

St 2-3. Nejúčinnější způsob odstranění rzi je otryskáním použitím otryskávací pistole na 

menší plochy. Další možností je použití brusky, případně i elektrické vrtačky s drátěným 

kotoučem. Po očištění bude na tyto kovové povrchy aplikován pasivátor s taninem proti 

korozi. Při použití na zkorodovaný povrch se nanáší 2 aplikace, při použití na mechanicky 

ošetřený povrch postačuje 1 aplikace. Doba schnutí 1 aplikace je do 2,5 hod. Následně se 

použije na kovové plochy nátěrová hmota BISIL ve 2 vrstvách. Doba schnutí 1 aplikace je do 

1-2 hod. Použití toho nátěru bude v odstínu 0454 (tmavě modrá) pouze u stropních nosníků 

bude zachována původní bílá barva 0100. 

Dřevěné vstupní dveře 

Dřevěné vstupní dveře je potřeba obrousit a původní nátěr nahradit napouštěcím i finálním 

nátěrem, kterým je lazurovací lak NOVOLEGNO ve 3 vrstvách v odstínu hnědé barvy. Doba 

schnutí 1 aplikace je do 5 hod. 
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Obr. 15 Dřevěné vstupní dveře 

Potrubí a armatury 

Povrch potrubí a armatur je potřeba mechanicky očistit od původního nátěru, rzi a nečistot. 

Stejným způsobem jako v odstavci 3.4.2. Dále aplikovat pasivátor s taninem proti korozi. 

Opět platí, že při použití na zkorodovaný povrch se nanáší 2 aplikace, při použití na 

mechanicky ošetřený povrch postačuje 1 aplikace. Doba schnutí 1 aplikace je do 2,5 hod. Jako 

nátěrovou hmotu použít BISIL ve 3 vrstvách, která se používá pro povrchy zatížené extrémní 

vlhkostí. Dále pro odpadní potrubí v přízemní části budovy úpravny bude aplikován odstín 

barvy 0840 (červenohnědá). Pro ostatní potrubí se použije odstín 0565 (světle zelená). 

 

Obr. 16 Armatury 

Bezpečností přeliv a přítokové žlaby 

Povrch bezpečnostního přelivu v místnosti s filtry a přítokový žlab je potřeba mechanicky 

očistit od původního nátěru, rzi a nečistot. Stejným způsobem jako v odstavci 3.4.2. Dále 

aplikovat pasivátor s taninem proti korozi. Jako nátěrovou hmotu použít BISIL v 5 vrstvách, 
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která se používá pro povrchy pod vodou. Pro bezpečnostní přeliv v místnosti s filtry 

a přítokový žlab je navržen odstín 0454 (tmavě modrá). 

 

Obr. 17 Plovák a přítokový žlab 

 

 

 

 

Plocha m2 Barva

9,8 0454 (tmavě modrá) obr.1

25,44 bílá obr.2

1,71 0100 (bílá) obr.3

17,25 hnědá obr.4

4,33 0454 (tmavě modrá) obr.5

Zádveří

BISIL

Typ nátěru

Vstupní brána

Malba

Dřevěné dveře

Plechové dveře

Počet vrstev

2

1

2

3

BISIL

NOVOLEGNO

Mistral SILIKON

2

Stropní nosníky BISIL

61,00 bílá obr. 9

2,85 0100 (bílá) obr.12

obr.13

obr.14
1,515

9,231
Chodba + 

schodiště

Mipa InnensilikatFarbe 1

BISIL 0454 (tmavě modrá) 2

Ocelové schodiště k 

filtrům
0454 (tmavě modrá)BISIL 2

2BISIL

Malba

Stropní nosníky

Zárubně 3x

obr.10

50,55 0454 (tmavě modrá) obr.15

6,58 0454 (tmavě modrá) obr.19

22,09 0100 (bílá) obr.20

112,04 bílá

401,65 šedá obr.18

Místnost 

s filtry

Betonové stěny 

filtrů
Xypex 1

Malba

Plošina se zábradlím

BISIL

BISIL

BISIL

BISIL

Mipa InnensilikatFarbe

2

2Podpěrné sloupy

Stropní nosníky

1

Bezpečnostní přeliv

Přítokové žlaby 43,2

2,67

2BISIL

obr.21

obr.22

50454 (tmavě modrá)

50454 (tmavě modrá)

Chodba + 

schodiště
Schodiště 17,05 BISIL 0454 (tmavě modrá) 2 obr.26
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Tab. 8 Použité nátěrové hmoty 

6.8.5 Nacenění jednotlivých nátěrů 

 

 

Tab. 9 Cena za nátěrové hmoty 

Poznámka: 

1. Dodržovat údaje uvedené v technickém listu výrobku. 

2. Všechny ceny jsou uvedeny bez stanovené sazby DPH. 

6.8.6 Popis jednotlivých nátěrových hmot 

NOVOLEGNO 

Lazurovací lak k použití do interiéru a exteriéru, také jako konečný nátěr, který zdůrazňuje 

kresbu dřeva. Pro svoje fungicidní vlastnosti chrání dřevo proti působení plísní. 

NOVOLEGNO zajišťuje ochranu dřeva v exteriéru bez tvorby nátěrového filmu a proto se 

neloupe a netrhá. NOVOLEGNO je nezbytný impregnant (napouštědlo) pro ochranu a údržbu 

dřeva. 

Barva je optimálně naředěna z výroby. 

173,99 bílá obr.33

59,83 bílá obr.35

obr.37

obr.38

Plošina se zábradlím 17,7 0454 (tmavě modrá)

BISIL 3

BISIL 3

BISIL 3

BISIL 3

BISIL 3

6,90

6,93

6,00

Místnost 

s 

potrubím

Potrubí napojené 

na vodovodní síť

Malba

Strop

Odtokové potrubí 

jdoucí do 

akumulační nádrže

Potrubí pro praní 

filtrů

Odpadní potrubí

Mipa InnensilikatFarbe

2

1

Přívodní potrubí

BISIL

5,09

11,00

TOP-COAT PROTECT ER 30-00 1

0565 (světle zelená)

obr.41

obr.40

obr.39

obr.36

0840 (červenohnědá)

0840 (červenohnědá)

0565 (světle zelená)

0565 (světle zelená)

  

Cena celkem  

 

RAL 8007 (hnědá) 0,09 4,66 51,74 260 Kč 23 Kč 1 210,81 Kč

0454 (tmavě modrá) 0,16 37,36 233,47 221 Kč 35 Kč 8 255,48 Kč

0565 (světle zelená) 0,16 9,52 59,48 221 Kč 35 Kč 2 103,20 Kč

840 (červenohnědá) 0,16 7,72 48,25 221 Kč 35 Kč 1 706,29 Kč

RAL 9010 (bílá) 0,20 11,97 59,83 124 Kč 25 Kč 1 483,78 Kč

RAL 9010 (bílá) 0,24 81,55 347,03 127 Kč 30 Kč 10 357,05 Kč

RAL 9010 (bílá) 0,24 5,98 25,44 194 Kč 46 Kč 1 159,86 Kč

šedá 0,8 321,32 401,65 48 Kč 38 Kč 15 423,36 Kč

hnědá 0,05 17,06 341,20 99 Kč 5 Kč 1 688,96 Kč

497,13 1 568,10 43 388,80 Kč

Odrezovač s taninem

Xypex

BISIL

BISIL

Spotřeba 

materiálu na m² 

(kg)

TOP-COAT PROTECT ER 30-00

Zakázková 

cena (kg) 
Cena za m²                Označení

BISIL

NOVOLEGNO

Mipa InnensilikatFarbe

Mistral SILIKON

Barva
Výměra v 

m²

Spotřeba 

materiálu 

celkem 

(kg)

CELKEM 



Dokumentace skutečného stavu a rekonstrukce úpravny vody obce Kateřinice Bc. Petr Vaníček 

Diplomová práce 

 

37 

 

BISIL 

BISIL je speciální jednosložková silikonakrylátová barva určená pro konečnou úpravu 

zejména betonu, ocelových konstrukcí, litinových předmětů i dřeva vystavených agresivním 

vlivům povětrnosti, trvalé vlhkosti i dlouhodobé expozici pod vodou. BISIL lze použít pro 

vodotěsné nátěry stěn vodních nádrží, odpadních jímek, podponorových partií plovoucích 

zařízení, atp. 

Barva je optimálně naředěna z výroby. 

Atestována pro přímý kontakt s pitnou vodou. 

TOP-COAT PROTECT ER 30-00 

Dvousložková epoxidová vrchní lesklá nátěrová hmota. Používá se pro vrchní nátěry 

v epoxidových systémech zatížených chemickým nebo mechanickým působením nebo pro 

nátěry betonu, odolává minerálním olejům, vodě, některým kyselinám, čisticím prostředkům, 

ropným produktům apod. 

Nejdříve se barva smísí s tužidlem a pořádně se tato směs promíchá. Aplikuje se zhruba po 20 

minutách po natužení. Po této době se směs barvy a tužidla naředí dle způsobu aplikace a opět 

pořádně promíchá.  

Ředění: 0 - 5%, ředidlo: S 6300 

Mipa InnensilikatFarbe 

Velmi kvalitní minerální silikátová barva pro interiéry, na stěny a stropy, na plochy omítek, 

sádry, i na beton, lehké vestavné desky. 

Barva je optimálně naředěna z výroby. 

Mistral SILIKON 

Mistral SILIKON je vysocejakostní povětrnosti odolná silikonová fasádní barva, propustná 

pro vodní páry, má tixotropní charakter, vytváří silikonový ochranný nátěr, který odolává 

kyselým dešťům a povětrnosti, prachovým částicím a zachovává dlouhodobě čistý vzhled 

fasády. Je vhodná pro přenátěr starých fasádních barev a omítek. 

Barva je optimálně naředěna z výroby. 

Odrezovač s taninem 

Výrobek pasivuje korozi, vytváří ochrannou vrstvu na mechanicky opracovaném povrchu, 

připravuje povrch na aplikaci nátěrového sytému. 

Výrobek je optimálně naředěn z výroby. 

6.8.7 Kompozitní směs 

Xypex 

Jedná se o kompozitní směs portlandského cementu s velmi jemným křemičitým pískem 

a aktivní chemickou bází Xypex Concetrate, která v kapilárním systému betonu iniciuje růst 

vláknitých krystalů na molekulární úrovni a trvale zaceluje transportní cesty pro kapalná 

média. Tím vytváří z běžného betonu trvale účinný systém, nepropustný pro tlakovou vodu, 

odolný naftě, olejům a jejich derivátům i řadě průmyslovým chemikálií. 
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Xypex Concentrate se míchá s pitnou vodou v poměru 5 : 2 (objemově) pro aplikaci nátěrem. 

6.8.8 Vnitřní elektroinstalace 

V rámci vnitřní elektroinstalace dojde k výměně nefunkčních ventilátorů v objektu. A to 

v místnosti s filtry a ve dřevěných vstupních dveřích. Dále zapojení průmyslového přímotopu 

v přízemním patře. 

 

 

Tab. 10 Cena za elektroinstalaci 

 

Obr. 18 Nefunkční ventilátory 

 

6.9 ORGANIZACE VÝSTAVBY  

6.9.1 Doprava a přístup na staveniště 

Pozemek je dostupný pro běžnou mechanizaci použitelnou pro tento druh stavby. Přístup na 

tento pozemek bude realizován z ulice. Doprava v této ulici nebude výstavbou narušena.  

6.9.2 Předpokládaný počet pracovníků stavby, sociální zázemí stavby 

Předpokládaný průměrný počet pracovníků: 2 - 3 pracovníků  

Dočasného zařízení staveniště bude kontejner před úpravnou na suť a lešení. 

6.9.3 Určení postupu výstavby  

Postup stavebních prací bude kontinuální. Bude spočívat zvláště v:   

 přípravných, demontážních a bouracích pracích 

 stavebních pracích zednických  

 úprav povrchů  

208mm 2

440 x 600 x 110 mm 1AEG AIRO-THERM SK 204 T 1 790,00 Kč

Velikost

2 606,00 Kč Ventilátor VENTS OV1 200

Označení Cena celkem  Počet kusů
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6.9.4 Základní údaje o předpokládaném průběhu stavby  

Zahájení výstavby je odvislé od termínu výběru dodavatele díla. 

6.9.5 Likvidace stavebních odpadů 

V souladu s příslušnou platnou vyhláškou je nutno řešit likvidaci odpadů, které vznikají při 

bouracích a stavebních pracích. Odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny 

a zneškodněny dle platných právních předpisů v souladu se zákonem č. 125/97 Sb. 

O odpadech a vyhlášky MŽP č. 338/97 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Tab. 11 Přehled odpadů 

6.9.6 Řešení ochrany ovzduší 

Stavba nemá vliv na ovzduší a není zdrojem znečištění ovzduší. 

6.9.7 Řešení ochrany proti hluku 

Stavba není zdrojem hluku. Nejsou navrhována žádná mimořádná opatření objektu. 

6.9.8 Řešení zásobování vodou po dobu oprav 

Dodávky vody budou zajištěny přistavěnými cisternami se zásobníkem pitné vody. 

 

7  ZJIŠTĚNÉ VADY A PORUCHY 

7.1 PRVNÍ NADZEMNÍ PATRO 1.NP 

 

 

17 07 01 N

17 01 01 0

17 01 03 0

17 01 02 0

17 02 01 0

17 04 05 O sběrné suroviny

Beton

Keramika

Cihla

Dřevo

Železo nebo ocel

Kód druh 

odpadu

Kategorie 

odpadu
Název druhu odpadu

Likvidace

Směsný stavební a 

nebo demoliční řízená skládka

řízená skládka

řízená skládka

řízená skládka

odprodej na palivo nebo 

znovupoužití

obr.1

obr.2

obr.4

obr.5

koroze, barva modrá

plechový, koroze na nosnících, 

barva bílá
Strop

místy opadaná

koroze, barva modrá

Vstupní brána

Omítka

Dveře

obr.6

obr.3

zachovalé, barva hnědá

Plechové dveře

Nefunkční větrák v dřevěných dveřích, odpojen, 

zacpán hadrem

Zádveří
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Tab. 12 Zjištěné závady v prvním patře 

7.2 PŘÍZEMNÍ PATRO 1.PP 

 

 

obr.7

obr. 8

Omítka pravá strana zachovalá, bez plísně obr. 9

obr.10

obr.11

obr.13

obr.14

Strop

Ocelové schodiště k 

filtrům

plechový, koroze na nosnících, 

bílá barva

Ze spod schodů koroze, plíseň 

pod shcody na zdi

obr.12

Chodba + 

schodiště

Dveře
koroze rámu, prasklina nad 

dveřmi

Omítka levá strana
opadaná, vlhká s plísní, 

odpadáné kachličky na zdi

obr.15

obr.16

obr.17

obr.18

obr.19

obr.20

Bezpečnostní přeliv obr.21

Přítokové žlaby obr.22

obr.23

Opěrné stěny a 

stěny odělující filtry

Plošina se zábradlím silná koroze, barva modrá

Strop plechový, rez na nosnících

koroze

koroze

Vadné zapojení větráku, boční vchod zadělaný 

polystyrénem

Místnost s 

filtry

Drolení betonu, odkrytá 

železná výztuž, koroze

Podpěrné sloupy koroze, barva modrá

obr.24

obr.25

Vstup do 

akumulační 

nádrže

rám dveří silná koroze, barva modrá

plíseň, vlhkost, opadané 

omítka
stěny

obr.26, obr.27

obr.28

obr.29

Chodba + 

schodiště Stěna pod schody
plíseň, vlhkost, opadaná 

omítka

Schodiště koroze ze spod schodů

obr.30

obr.31

obr.32

Stěny

Umyvadlo

popraskaná omítka

koroze kovových prvků
Umývárna

Celá umývárna je v dezolátním stavu, nepoužívaná
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Tab. 13 Zjištěné závady v přízemí 

  

7.3 FOTODOKUMENTACE 

 

Obr. 19 Vstupní brána do úpravny vody, mírná koroze 

obr.33

obr.34

obr.35

obr.37

obr.38

Odpadní potrubí obr.39

Přívodní potrubí obr.40

obr.42, obr.43

obr.41

obr.36

Potrubí pro praní 

filtrů

korozeArmatury

Stěny

Podlaha

Místnost s 

potrubím

opadaná omítkaStrop

Potrubí napojené 

na vodovodní síť

koroze

koroze

koroze

koroze

zvlhlé, plíseň, zašlý nátěr

beton, vysoká vlhkost, zašlý

Odtokové potrubí 

jdoucí do 

akumulační nádrže

koroze, špatně provedené 

těsnění ve zdi
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Obr. 20 Opadaná omítka v zádveřní místnosti 

 

Obr. 21 Koroze stropního nosníku v zádveřní místnosti 
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Obr. 22 Vstupní dřevěné dveře do úpravny vody 

 

Obr. 23 Boční vchod do místnosti s filtry, dveře s mírnou korozí a nejdou otevřít 
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Obr. 24 Nefunkční větrák ve vstupních dveřích 

 

Obr. 25 Opadaná omítka na chodbě, značně navlhlá 
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Obr. 26 Opadaná omítka na chodbě, navlhlá 

 

Obr. 27 Pravá stěna na chodbě 
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Obr. 28 Opadaná omítka pod schody na chodbě 

 

Obr. 29 Rez a opadaná omítka na schodišti na chodbě směrem k filtrům 
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Obr. 30 Rez na stropních nosnících v chodbě 

 

Obr. 31 Rez na dveřním rámu při vstupu do místnosti s filtry 
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Obr. 32 Opadaná omítka nad vstupem do místnosti s filtry 

 

Obr. 33 Silná koroze na plošině v místnosti s filtry 
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Obr. 34 Koroze zábradlí v místnosti s filtry 

 

Obr. 35 Drolící se betonová opěrná stěna 
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Obr. 36 Dělící stěna mezi filtry s odkrytou výztuží 

 

Obr. 37 Podpěrný sloup v místnosti s filtry 
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Obr. 38 Strop v místnosti s filtry s korozí na stropních nosnících 

 

Obr. 39 Koroze na bezpečnostním přelivu 
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Obr. 40 Koroze přítokového žlabu 

 

Obr. 41 Zapojení větráku v místnosti s filtry 
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Obr. 42 Koroze rámu dveří u akumulační nádrže 

 

Obr. 43 Vlhké stěny při vstupu do akumulační nádrže 
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Obr. 44 Schody do spodního patra 

 

Obr. 45 Rez ze spod schodu 
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Obr. 46 Opadaná a vlhká omítka pod schody v místnosti s potrubím 

 

Obr. 47 Vstup do umývárny 
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Obr. 48 Zařízení v umývárně 

 

Obr. 49 Zadní část umývárny 
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Obr. 50 Odtokové potrubí do akumulační nádrže, vlhké stěny 

 

Obr. 51 Betonová podlaha v místnosti s potrubím 
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Obr. 52 Strop v místnosti s potrubím 

 

Obr. 53 Průchod odtokového potrubí do akumulační nádrže 
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Obr. 54 Potrubí a armatury pro praní filtrů 

 

Obr. 55 Detail koroze na potrubí pro praní filtrů 
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Obr. 56 Koroze odpadního potrubí 

 

Obr. 57 Přívodní potrubí 
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Obr. 58 Potrubí napojené na vodovodní síť 

 

Obr. 59 Armatury 
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Obr. 60 Armatury 
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8  REŠERŠE VYBRANÝCH TYPŮ FILTRACE 

8.1 FILTRACE 

Filtrace je nejpoužívanější technologický proces ve vodárenství. Upravovaná voda prochází 

zrnitým nebo porézním materiálem a dochází k zachycování částic nerozpuštěných látek 

určité velikosti z vody na základě následujících procesů: [2] 

 Mechnického cezení, kdy částice větších rozměrů nepronikají do menších mezer 

 Adsorpce působením hmotnostních van der Walsových a elektrostatických 

Coulombových sil 

 Chemického působení filtrační vrstvy u aktivních materiálů, např. při odkyselování, 

odželezování a odmanganování vody 

8.1.1 Druhy filtrace 

Rozeznáváme různé druhy filtrace 

 Objemová filtrace – filtrace vrstvou zrnitého materiálu 

 Náplavová filtrace – filtrace na filtrační přepážce 

 Membránová filtrace 

Objemovou filtraci můžeme dělit na 

 Pomalou filtraci (anglickou) 

 Rychlou filtraci (rychlofiltraci) 

Rychlou filtraci dále dělíme na 

 Přímou filtraci bez přídavku reakčních činidel k filtrované vodě 

 Koagulační filtraci s přídavkem koagulátu před filtrem, všeho vytvořené vločky se 

zachycují na filtru 

 Filtrace vyčiřené vody (filtr zařazen za čiřičem) 

Objemovou filtrací se z vody odstraňují částice nerozpuštěných látek, jejichž velikost je menší 

než velikost zrn filtrační náplně. Tato se obvykle pohybuje od 0,5 do 3,0 mm. K filtraci se 

nejčastěji používá křemičitý písek pro vodárenské účely a v současné době stále častěji také 

antracit, aktivní uhlí, preparované písky či jiné specielní náplně. Průběh zachycování 

suspenze uvnitř filtrační vrstvy závisí na její filtrační kapacitě, která je ovlivňována její 

zrnitostí, druhem a pórovitostí filtrační hmoty, filtrační rychlostí a druhem zachycovaných 

částic. 

Požadavky na filtrační náplň: 

 Mechanická stálost a pevnost 

 Chemická odolnost 

 Stejnozrnnost 

 Tvar zrn (za optimální se považuje kulovitý tvar) 

 Mezerovitost 

 Měrná hmotnost zrn 

 

Mezi membránovou filtraci patří mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza. 

Tyto způsoby využívají membránu jako selektivní „bariéru“ mezi vodou látkami, které je 

třeba odstranit. 
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8.2 POMALÁ FILTRACE 

Úprava vody pomalou filtrací patří k nejstarším typům filtrace. Z počátku se používala pro 

odstranění zákalu, později se zjistilo, že dochází k významnému snížení počtu bakterií ve 

vodě. Kromě fyzikálně chemických procesů probíhají na náplni filtru i procesy biochemické. 

Technologicky nejúčinnější i nejhodnotnější je horní vrstva písku, tzv. biologická membrána, 

s intenzivním oživením aerobními mikroorganismy, zvláště řasami. Podmínku příznivého 

působení aerobních organismů při biologické filtraci je přítomnost kyslíku v upravovaných 

vodách, proto je někdy třeba vodu nejprve provzdušnit, např. vodním skokem, přepadem 

apod. Ačkoli se jedná o technologii historickou, nachází uplatnění i v současnosti a to 

z důvodu významné biologické funkce a příznivého vlivu na obsah živin v upravené vodě. 

Používá se pro menší kapacity a v podmínkách, kdy není třeba limitovat výběr technologie 

plochou. Výhodou je že se k vodě nepřidávají žádná reakční činidla. [2] 

8.2.1 Uspořádání filtru 

Jako filtrační materiál pomalých filtrů nejlépe vyhovuje křemičitý písek se zrny 0,2 až 

0,4 mm. Podíl rozměrů od síta, kterým propadne 60%. Celková vrstva filtrační náplně 

o tloušťce 150 – 200 cm může mít např. složení, jak uvádí následující tabulka: [1] 

 

Výška vody nad náplní má být nejméně 0,5 m, zpravidla je v rozsahu 1,2 – 1,5 m. Přívod 

vody se musím umístit tak, aby víření vody nad pískem bylo minimální. Ztrátová výška nemá 

překročit 1 m vodního sloupce. 

Rychlost filtrace pomalých filtrů závisí na obsahu suspendovaných látek v upravované vodě. 

Navrhují se nejméně dvě filtrační jednotky. Rychlost bývá v rozsahu 2 – 5 m za den 

Přefiltrovaná voda se sbírá drenážním systémem uloženým na dně filtru. Zpravidla se 

používají děrované nerezové trouby, dále kameninové trouby, prefabrikované betonové 

tvárnice s otvory při dně, kanálky ve dně filtru, přikryté betonovými tvárnicemi s mezerami, 

nebo kanálky vytvořené z cihlové rovnaniny. 

Podle zkušeností z provozu se zařízení pro odběr vody čistí asi po 25 letech provozu. 

Navrhují se minimálně dvě filtrační jednotky. Rychlost bývá v rozsahu 2 – 5 m za den. [1] 

Tloušťka vrstvy [cm]

18,0 32,0 15

Přechodné vrstvy

8,0 - 16,0

100 - 120

5

10

10

10

Filtrační vrstvy

Druh náplně

Obložení drénů

Velikost zrna [mm]

0,3 - 1,0

1,0 - 2,0

2,0 - 4,0

4,0 - 8,0
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Obr. 61 Řez pomalým filtrem s drenážním systémem Leopold [24] 

8.2.2 Regenerace filtrační náplně 

Dosáhne-li odpor pomalého filtru maximální hodnoty, je nutno vrchní nejvíce zanesenou 

vrstvu seříznout. Sníží-li se filtrační vrstva na 50 až 60 cm, doplní na původní výšku. Filtrační 

cykly jsou nejdelší v zimě při minimální obsahu suspendovaných látek a při nejmenším 

biologickém oživení. V malých provozech se seříznutý písek zpravidla nečistí. Po dvou až 

třech letech mineralizace se použije znovu jako doplňující náplň. 

Mechanizační prostředky pro manipulaci s pískem jsou nezbytné ve velkých úpravnách.  

Při regeneraci praním je filtr mimo provoz. Mikroorganismy biologické vrstvy snesou 

přerušení dodávky kyslíku maximálně 24 hodin, což je nejdelší doba přerušení provozu. Pro 

zapracování regenerovaného filtru postačí asi tři dny, v zimě dvojnásobek. 

8.2.3 Použití pomalé filtrace 

Úprava vod pomalou filtrací je provozně jednoduchá, nenáročná a má minimální požadavky 

i na kvalifikaci obsluhujícího personálu i na spotřebu provozních hmot. Ze zdravotního 

hlediska ponechává pomalá filtrace upravené vodě v největší míře její přirozený charakter. Po 

úpravě na pomalých filtrech se voda zdravotně zabezpečuje. U malých vodních zdrojů se 

dávkuje většinou kapalinovými dávkovači NaClO a u velkých provozů se používá chlórování 

nebo ozónování. [1] 

8.3 RYCHLÁ FILTRACE 

Rychlá filtrace je vůbec nejpoužívanější technologií ve vodárenství. Je to proces separace 

suspendovaných částic z vody průtokem přes hlubokou vrstvu zrn písku. Rychlofiltry se liší 

zásadně od pomalých filtrů hrubší zrnitostí náplně vyšší filtrační rychlostí a tím i menší 

potřebnou plochou. Nejsou založeny na činnosti mikroorganismů. Rychlofiltrace je obvykle 

závěrečným procesem při čiření vody. Zachytává zbývající vločky, které nebyly odstraněny 

sedimentací v reaktorech. Naplní rychlofiltrů je většinou vodárenský písek definované 

zrnitosti. [2] 
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8.3.1 Dělení rychlofiltrů 

Podle směru průtoku:  

 Shora dolů 

 Zdola nahoru 

 Oboustranný 

 

Podle počtu vrstev: 

 Jednovrstvé 

 Vícevrstvé  

Podle režimu proudění 

 Otevřené (gravitační) 

 Tlakové 

Podle konstrukce: 

 Evropské 

 Americké 

Podle způsobu provozu 

 S cyklickým praním 

 S kontinuálním praním [2] 

 

8.3.2 Tlakové rychlofiltry 

Tlakový filtr je uzavřená nádoba, která umožňuje práci v tlakovém režimu. Tlakové filtry 

využívají vyšší filtrační rychlosti, obvykle 10 m/h, ale také až do 40 m/h. Výška filtrační 

vrstvy bývá 1,5 – 3,0 m. Podle konstrukce rozeznáváme tlakové filtry vertikální 

a horizontální. S ohledem na menší nároky na plochu jsou filtry vertikální používané častěji.  

Výhodou tlakových filtrů je, že neposkytují tolik možností pro riziko druhotné kontaminace 

upravované vody jako filtry otevřené. Pro snadno montáž a relativně snadnou údržbu se proto 

používají i v úpravnách pro průmyslovou vodu, podzemní vodu a vodu povrchovou. 

Nevýhodou tlakových filtrů je obtížná kontrola vnitřku filtru z hlediska jeho stavu, zejména 

pak z hlediska funkčnosti náplně, účinnosti a rovnoměrnosti průtoku. [1] 

8.3.3 Druhy tlakových filtrů 

Ležatý (horizontální) 

Stojatý (svislý, vertikální) 

Jednovrstvý – průtok shora dolů 

Dvouvrstvý – průtok shora dolů 

Svislý tlakový filtr s oboustranným průtokem 

DDF – dvousměrné dvouvrstvé filtry 

Filtry se speciální náplní (plovoucí – polystyrénové kuličky) [2] 
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8.3.4 Praní tlakových filtrů 

Praní pískového filtru je možno provádět systémem střídavého praní vodou a vzduchem nebo 

velmi jednoduchým a výhodným současným praním vodou a vzduchem. Jednosložkové 

pískové lůžko (i s rozdílnou zrnitostí v jednotlivých vrstvách) umožňuje použití současného 

praví vodou a vzduchem, jehož hlavní výhodou je úspora prací vody o 30 až 40 %, což 

v praxi přináší úsporu nejen při tvoření zásob prací vody, ale i při akumulaci odpadních 

pracích vod. Systém praní pískového filtru je velmi jednoduše automatizovatelný s kratšími 

celkovými dobami praní. [14] 

Prací vzduch 

Vyrábí se v úpravně vody dmýchadly. S ohledem na ochranu zdraví před hlukem, je třeba 

umístit dmýchadla do protihlukového krytu. 

Prací voda 

Je do filtrů čerpána pracími čerpadly, která sají upravenou z akumulační nádrže upravené 

vody. Další možností je využití pracího vodojemu, což je nádrž o dostatečném objemu 

umístěná nad objektem úpravny vody. V době mimo praní se čerpaná do vodojemu upravená 

voda, která se v době přivádí do filtru pro regeneraci. 

8.4 MEMBRÁNOVÁ FILTRACE 

Membránová filtrace je relativně mladý a moderní způsob úpravy vody. Princip je velice 

jednoduchý, jen porezita snížena v případě různých membrán na potřebnou mez. Membrány 

jsou zpracovány buď jako plošné filtrační membrány nebo ve formě dutých vláken, kdy 

špinavá voda obtéká kolem vlákna, filtruje se přes jeho stěnu a čistá odtéká dutinou 

v membráně k dalšímu použití. 

8.4.1 Rozdělení membrán 

Dle skupin: 

 Symetrické (izotropní) např. membrány z acetátové celulózy 

 Asymetrické (anizotrpní), tvořené dvěma vrstvami ze stejného materiálu. 

 Kompozitní membrána, tvoří je několik vrstev (až 8) z různých materiálů organického 

i anorganického původu 

Dle porezity a následného použití: 

 Mikrofiltrace – zachycení parazitů a bakterií, snížení obsahu organických látek, 

použití u malých domácích vodních filtrů. Odstraňuje z vody heterogenní částice 

o velikosti 0,1 až 10 µm. 

 Ultrafiltrace – zachycení všech bakterií a virů (tj. desinfekce), výrazné snížení 

koncentrace organických látek, použití jako předúprava vody pro další procesy 

úpravy. Zachovává koncentraci vápníku a hořčíku. Umožňuje při tlacích 0,1 až 0,6 

MPa separovat z vody částice o velikosti přibližně 0,005 až 0,1 µm. 

 Nanofiltrace – velice účinný separační proces, neodstraňuje veškerý vápník a hořčík. 

Odstraňuje při tlaku 0,5 až 0,7 MPa organické látky s relativní molekulovou 

hmotností 500 až 1000 

 Reverzní osmóza – nejúčinnější filtrace vody, v podstatě proniká pouze molekula 

vody. Využití pro přípravu laboratorní čisté vody. Nevýhoda je zachycení vápníku 
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a hořčíku. Odstraňuje z vody při tlacích vyšších než 5 MPa veškeré rozpuštěné soli 

a organické látky, jejichž částice jsou menší než 0,001 µm [4] 

 

 

Obr. 62 Rozdělení membrán [25] 

 

 

Tab. 14 Rozdělení velikosti částic [25] 

8.4.2 Výhody a nevýhody 

 Špičková kvalita upravené vody 

 Snížení potřeby chemikálií (např. koagulantu a dezinfekčních látek) 

 Snížení produkce kalů 

 Nižší spotřeba energie (v některých případech) 

 Vynikající odstranění mikrobiálních kontaminantů (bakterie viry a prvoci) 

 Kompaktní modulární systém s nižšími nároky na zastavěnou plochu 

 Nevýhodou je, že investiční a provozní náklady jsou vysoké [1] 

 

Obr. 63 Průřez filtrační jednotkou [26] 

Cryptosporidium

Koliformní bakterie

Viry

Velikost částic [µm]

>10

3 - 5

0,1 - 10

0,02 - 0,03

5 - 15

Řasy

Giardia
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9  TECHNOLOGICKÉ NÁVRHY ÚPRAVY VODY 

KATEŘINICÍCH 

9.1 VÝPOČET POTŘEBY VODY 

Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č.9/1973. Stávající počet obyvatel je 

938 osob, navrhovaný počet obyvatel k roku 2020 – 1100 osob. 

Specifická potřeba pitné vody - byty s koupelnou, s lokálním ohřevem TUV - 230 l/obyv/den, 

je snížena dle čl. IV. Odstavec 4 o 40% (byty v RD, samostatné měření odběru vody pro 

každý byt) na 138 l/obyv/den. [27] 

Qd byt. fondu = 1100 obyv x 138 l/obyv/den = 151,80 m3/den  
  qd byt. fondu = 1,76 l/s 

      B : Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost 
  Specifická potřeba pitné vody (obec přes 1000 do 5000 obyv.) - 30l/obyv/den 

Qd vybav = 1100 obyv x 30 l/obyv/den = 33,00 m3/den 
   qd vybav = 0,38 l/s 

      

        Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo obce Kateřinice 
  Qd obyv = Qd byt. fondu + Qd vybav = 151,80 m3/den + 33,00 m3/den = 184,80 m3/den 

qd obyv =  2,14 l/s 
      Qm obyv = Qd obyv x kd = 184,80 m3/den x 1,40= 258,72 m3/den 

  qm obyv = 2,99 l/s 
      qh obyv = qm obyv x kh = 2,99 l/s x 1,80 = 5,38 l/s 

   

9.2 NÁVRH AKUMULACE 

9.2.1 Sběrná jímka před ÚV 

Qs = 0,003 m3
/s => 3 l/s vydatnost studny 

t = 14 hod => 50400 s doba zdržení 

Vn = 151,2 m3 
   

návrhový objem 

       l = 6,7 m 
   

délka 

b = 7 m 
   

šířka 

h = 3,2 m 
   

výška 

       
Vsk = 150,08 m3 

   

skutečný objem 
nádrže 

9.2.2 Akumulační nádrž na konci ÚV 

Qm = 259,2 m3
/den => 3 l/s odběr do vodojemu 

t = 14 hod => 50400 s doba zdržení 

Vn = 151,2 m3 
   

návrhový objem 
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l = 7,5 m 
   

délka 

b = 6,9 m 
   

šířka 

h = 2,9 m 
   

výška 

       
Vsk = 150,075 m3 

   

skutečný objem 
nádrže 

 

9.3 NÁVRH DN POTRUBÍ NA ÚPRAVNĚ 

QDN = 0,003 m3
/s => 3 l/s návrhový průtok úpravnou 

       vmin = 0,6 m/s 
   

minimální rychlost 

vmax = 1,5 m/s 
   

maximální rychlost 

       Smin = 0,005 m2 
   

minimální plocha 
Smax 

= 0,002 m2 
   

maximální plocha 

       dmin = 0,05 m => 50 mm minimální průměr 
dmax 

= 0,08 m => 80 mm maximální průměr 

       dsk = 0,15 m => 150 mm skutečný průměr potrubí 

vsk = 0,17 m/s 
   

skutečná rychlost 

       dsk = 0,1 m => 100 mm skutečný průměr potrubí, rozdvojené potrubí 

vsk = 0,19 m/s 
   

skutečná rychlost, rozdvojené potrubí 

 

9.4 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH POMALÝCH 

BIOLOGICKÝCH FILTRŮ 

Jedná se o jednostupňovou úpravu vody. Při rekonstrukci stávajících filtrů bude zachována 

jejich plocha. V místnosti zůstanou 3 pomalé biologické filtry o ploše 29,69   , 30,88 

  a 29,69   . Betonové přepážky rozdělující jednotlivé filtry budou opraveny v místech 

opadaného betonu a viditelné železobetonové výztuže. Následně budou tyto betonové 

přepážky natřeny směsí portlanského cementu Xypex concetrate, který vytvoří nepropustnost 

betonových konstrukcí a zároveň je ochrání a prodlouží jejich životnost. 

Dále dojde k výměně plováků a ošetření přívodního žlabu a bezpečnostního přelivu pomocí 

nátěrové hmoty BISIL, která má atest na styk s pitnou vodou. 

Filtračním materiálem bude použit křemičitý písek o frakci 0,3 až 1 mm. Výška vody nad 

náplní bude 1,2 m. Filtrační rychlost se bude pohybovat od 0,2 do 0,3 m³/m²/hod. Je navržena 

výměna stávajícího drenážního systému za systém Leopold. Typ S firmy Leopold má unikátní 

kanál pro zajištění vyváženého proudění vody po celé délce drenážního systému, díky němuž 

je dosahována vynikající účinnost praní filtrů vzduchem a vodou. [28] 
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Obr. 64 Systém Leopold [28] 

9.4.1 Výhody a nevýhody 

 Není potřeba změny stavebně konstrukčních prvků úpravny 

 Jednoduchý a nenáročný provoz 

 Jednoduchá údržba a servis 

 Úprava bez dávkování chemikálií 

 

× Pomalá filtrační rychlost 

× Potřeba zdroje s kvalitní surovou vodou 

 

9.5 VÝMĚNA ZA RYCHLOFILTRY 

Další možností návrhu úpravy vody jsou tlakové filtry. Jedná se o návrh dvou tlakových filtrů 

o celkovém kapacitním průtoku 10,8       . Tyto talkové nerezové filtry TKV vyráběné 

spolčeností VODASERVIS s.r.o. slouží k filtraci a úpravě vody. Provedení filtrační nádoby je 

robustní a celokovové. Použité materiály jsou s atestem vhodnosti i pro styk s pitnou vodou. 

Filtry jsou dodávány kompletní a jsou připravené k  instalaci. Součástí filtru jsou filtrační 

náplň, armatury na ovládání průchodu vody filtrem z PVC, tlakoměry na vstupu vody a 

výstupu vody, odpouštěcí kohout, automatický odvzdušňovací ventil, restriktor proti úniku 

filtrační náplně a průhledítko na odpadní vodě. [29] 

Návrhové parametry: 
navržen talkový filtr typu TVK 70 

 
počet ks: 

 
2 ks 

průtok na jednotku: 5,4 m
3
/hod 

kapacitní průtok: 10,8 
 
m

3
/hod 
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Typ 
průměr celkové rozměry napojení Výkon min-max 

(mm) š / h /v (mm) (palce) (m3/hod) 

TKV 70 700 700/950/2050 1 1/2 3,7 -7,7 

Tab. 15 Návrhové parametry tlakového filtru [29] 

 

 

Obr. 65 Návrh tlakového filtru [29] 

Pro provedení této varianty je zapotřebí změnit stavebně konstrukční řešení budovy. Stávající 

filtrační nádrže pro pomalou filtraci je nutno demontovat a na jejich místě vytvořit nový 

povrch pro instalaci talkových filtrů. Dále by muselo být instalováno nové trubní vybavení 

pro odvod vody do akumulační nádrže a přívodu prací vody. 

9.5.1 Výhody a nevýhody 

 Menší riziko druhotné kontaminace upravované vody 

 Použití vícevrstvé filtrační vrstvy zvyšuje filtrační kapacitu filtru 

  Bezobslužný provoz v automatickém provedení 

× Obtížná kontrola vnitřku filtru z hlediska funkčnosti 

× Nutnost změny stavební konstrukce budovy 

× Provedení nových trubních rozvodů 
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Obr. 66 Tlakový filtr TKV [29] 

 

9.6 VÝMĚNA ZA MEMBRÁNY 

Další návrh pro úpravy vody je použití membránové filtrace. Pro tento návrh je zvolena 

membránová ultrafiltrace. Základním prvkem ultrafiltrace je duté vlákno s uzavřeným 

koncem fungující jako filtrační membrána. Tento princip je velmi hospodárný jak z pohledu 

úspory vody, tak z pohledu úspory energie. Celá ultrafiltrační jednotka je řízena 

programovatelným mikroprocesorem a běží v automatizovaném režimu. Parametry provozu 

jsou obsluhou zadávány prostřednictvím dotykové obrazovky. Množství monitorovacích a 

regulačních funkcí vytváří záruku nejvyšší spolehlivosti a současně i možnosti pružně 

přizpůsobovat provoz zařízení skutečné potřebě instalace. Podle charakteru surové vody je 

možno optimalizovat proces úpravy vody případným dávkováním podpůrných chemikálií. 

Všechna důležitá provozní data jsou elektronicky zaznamenávána a ukládána. [30] 

počet ks: 
 

1 ks 

kapacitní průtok: 10,8 m
3
/hod 

type 
dulcoclean 

výkon filtrátu při 
teplotě vody 15°C 

(m3/hod) 

spotřeba prací vody 
(m3/cyklus) 

přípojky surové a 
prací vody ("/DN) 

rozměry dxšxv 
(mm) 

příkon 
(kW) 

UF 3 8,1-13,5 0,51 2" / DN65 3300x650x2300 8 

Tab. 16 Návrhové parametry ultrafiltrace 

Pro tento návrh je nutná přestavba stávajícho objektu úpravny. Pomalé biologické filtry je 

nutno odstranit a v těchto prostorech vybudovat novou podlahu. Dále demontáž stávajícího 

trubního vedení a instalace nového. 

9.6.1 Výhody a nevýhody 

 Vysoká míra zachycení bakterií a virů 

 Minimální spotřeba vody a energie díky filtraci na principu dutého vlákna 
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 Konstantní výkon filtrované vody a účinné praní membrán díky sledování filtrační rychlosti a 

díky pracím čerpadlům 

× Kvalifikovaná obsluha 

× Cena 

× Nutná přestavba objektu 

 

Obr. 67 Ultrafiltrační jednotka [30] 
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10  ZÁVĚR  

Hlavním cílem této práce bylo provést podrobnou prohlídku celého objektu u existující 

úpravny a akumulační nádrže v obci Kateřinice. Dále vyhotovit technickou dokumentaci 

skutečného stavu objektu a zařízení. Na základě získaných podkladů byly provedeny základní 

technologické výpočty a navrženo variantní řešení rekonstrukce objektu a technologie 

úpravny. 

Diplomová práce byla zpracována v jejím daném rozsahu. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – dokumentace skutečného stavu, z toho 

vycházející návrh na rekonstrukci úpravny vody a návrh technologie úpravy vody.   

První část práce zahrnuje provedení podrobné prohlídky celého objektu úpravny vody 

v Kateřinicích, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu a vyhotovení výkresové 

dokumentace objektu, která je součástí přílohy diplomové práce. Dále vyhodnocení všech 

zjištěných nedostatků technologické a stavební části a navržení způsobu jejich odstranění 

v technické zprávě. Tyto nedostatky se týkají úpravy povrchů stavební části a to odstraněním 

zvlhlých omítek, jejich sanováním a následnou výmalbou. Dalším nedostatkem je koroze na 

technologii pro úpravu vody, jedná se o potrubí pro rozvod vody a armatury. Toto odstranění 

koroze se týká i kovových můstků sloužící pro přístup k armaturám, schodiště, zárubní 

a nosníků. Součástí práce je provedení nacenění použitých materiálů a nového vybavení. 

Před technickým řešením této práce byla dílčí část věnována legislativě a seznámení 

s dotčeným územím, ve kterém se úpravna vody nachází. 

Druhá část práce je věnována návrhu tří nových možných technologií úpravy vody včetně 

jejich porovnání. Jedná se o výhledové posouzení, která s technologií úpravy vody, je 

nejvhodnější z hlediska funkčnosti, proveditelnosti a nákladů na údržbu. 

Diplomová práce může být použita jako podklad pro potenciálního investora. Ze zpracování 

dané problematiky vyplynulo, že realizace rekonstrukce úpravny vody v řešeném území je 

možná a proveditelná a diplomová práce sloužit jako podklad pro jednání investora 

s povolujícími orgány. 
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SUMMARY 

The aim of the thesis was a detailed inspection of the whole object of Kateřinice water 

treatment plant and its accumulative reservoir. The technical documentation of the realistic 

condition both of the object and of the devices is enclosed. Based on the collected data basic 

technical calculations were conceived and variant solutions of the object reconstruction and 

water treatment technology restoration were designed.  

The thesis was processed in its given range and scope.  

The thesis consists of two main parts – documentation of the realistic condition and 

subsequent design of water treatment plant reconstruction and water treatment technology. 

First part is concerned with the thorough inspection of the whole Kateřinice water treatment 

plant object. Both visual documentation of the realistic condition and technical drawings of 

the object were acquired. All the ascertained construction and technological defects were 

evaluated and their elimination was purposed in technical report. These defects comprise of 

surface finish of the contruction, therefore moist plasterings removal, their reconstruction and 

painting was suggested. Corroded water treatment device is another problem. The ducting of 

distribution system and fittings are rusty. Corrosion elimination concerns also metal bridges 

serving as the access to fittings, staircase, window and door frames and girders. Price 

estimation of used materials and new equipment is a part of the thesis, too.  

A constituent part of the thesis was dedicated to legislation and familiarization of the region 

where the water treatment plant is situated.  

The second part of the thesis is concerned with the proposal of three new water treatment 

possibilities including their mutual comparison. The future prospect was evaluated - which 

water treatment technology is the most suitable from the point of functionality, feasibility and 

service costs.  

Data processing indicates that the reconstruction of the water treatment plant is possible and 

feasible and the thesis may serve as basic document for the investor´s negotiations with local 

authorities. 


