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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

GZV  Generel zásobování vodou 

Kd  Koeficient denní nerovnoměrnosti 

Qd  Maximální denní potřeba 

Qp  Průměrná denní potřeba 

SS  Stávající stav 

VS  Výhledový stav 
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SEZNAM PODKLADŮ 

Katastrální mapa v digitální formě zájmového území (formát .dgn, .shp) 

Vrstevnicové mapy s výškopisem zájmového území (ZABAGED .shp) 

Mapa ochranných pásem vodních zdrojů a vrtů ČHMÚ (formát .shp) 

3D model povrchu s krokem 1 m (TIFF, ASCII Grid) pro katastrální území města 
Olomouce 

3D model terénu (trojúhelníková sít  - .dgn) pro katastrální území města Olomouce 

Návrh územního plánu Olomouc (září 2011, KNESL+KYNČL s.r.o.), formát .dgn 

Hydraulické modely vodovodní sítě (podskupina Olomouc a dále městské části Sv. 
Kopeček, Droždín, Radíkov– zpracovatel Vodis Olomouc, s.r.o.) – (modely jsou 
postaveny na bází simulačního matematického modelu MIKE NET) 

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMOl – (září 2008, Vodis 
Olomouc) 

Data z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací za rok 2011 

Údaje o vodném a stočném ze zákaznického informačního systému – číslo odběru, 
adresa (katastr, ulice, č.p., č.o.), název odběratele (alespoň u právnických osob), 
kategorie odběru, velikost odběru za rok 2011 (v m3/rok) 

Provozní řád vodovodu 

Roční bilanční hodnocení ztrát vody podle metodiky MZE 

Pasport vodovodní sítě (polohopis, výškopis), údaje o trubních řadech (dimenze, 
materiál, stáří) 

Podklady o poruchovost řadů 

Údaje o vodojemech (seznam s lokalizací vodojemů, rozměry, objemy, provozní 
polohy hladin) a čerpacích stanicích (seznam s lokalizací, počty a typy čerpadel, 
provozní body). Informace o uzávěrech a hydrantech (lokalizace, typ, materiál, DN)  

Existující GIS 

Údaje o zdrojích vody (využívaná a celková kapacita) 

Databáze adresných bodů 

Databáze nadmořských výšek střech (pokud je k dispozici) 

Další studie a práce zpracované v rámci řešení vodovodní sítě města Olomouce, 
VODIS 
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SEZNAM PŘEDÁVANÝCH VÝSTUPŮ 

Výstupy části GZV mají následující podobu: 

 Textová forma - přehledně členěné zprávy s odkazy na původ a způsob 
zpracování dat, použité metody, grafická doplnění, věcný obsah dle 
předešlých požadavků, zpracování v textovém editoru moderní technologie. 

 Grafická forma - soubory map, grafů a schémat, která doplní předloženou 
zprávu. 

 Digitální forma – zpracovaná data z podkladů a výsledky výpočtů. 

Část GZV obsahuje následující výstupy:  

Příloha Název přílohy Tisk Digitálně 

C.0 Obsah zprávy Ano *.pdf/*.doc 

C.1 Aktualizace modelu vodovodní sítě Ano *.pdf/*.doc 

C.2 Aktualizace modelování odběrů Ano *.pdf/*.mdb 

C.2.1.1 Mapa plošné distribuce ZIS – centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.2.1.2 Mapa plošné distribuce ZIS – Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.2.1.3 Mapa plošné distribuce ZIS – Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.3 Vytvoření modelů chybějících městských částí Ano *.pdf/*.doc 

C.4 Měrná kampaň pro rekalibraci modelu Ano *.pdf/*.doc 

C.4.1 Mapa měrné kampaně  Ano *.pdf 

C.5 Rekalibrace aktualizovaného modelu současného stavu Ano *.pdf/*.doc 

C.5.1.1 Kalibrační protokoly – SCADA 1 Ano *.pdf/*.xls 

C.5.1.2 Kalibrační protokoly – SCADA 2 Ano *.pdf/*.xls 

C.5.1.3 Kalibrační protokoly – SCADA 3 Ano *.pdf/*.xls 

C.5.1.4 Kalibrační protokoly – Měrná kampaň 1 Ano *.pdf/*.xls 

C.5.1.5 Kalibrační protokoly – Měrná kampaň 2 Ano *.pdf/*.xls 

C.5.1.6 Kalibrační protokoly – Měrná kampaň 3 Ano *.pdf/*.xls 

C.5.1.7 Kalibrační protokoly – Měrná kampaň 4 Ano *.pdf/*.xls 

C.5.1.8 Kalibrační protokoly – Měrná kampaň 5 Ano *.pdf/*.xls 

C.5.1.9 Kalibrační protokoly – Měrná kampaň 6 Ano *.pdf/*.xls 

C.6 Základní vyhodnocení distribuce úniků ve vodovodní síti Ano *.pdf/*.doc 

C.7 Vyhodnocení funkčnosti stávajících měřitelných okrsků Ano *.pdf/*.doc 

C.8 Vyhodnocení zdrojů vody Ano *.pdf/*.doc 

C.8.1 Přehledná situace sytému SV Olomouc  Ano *.pdf 

C.8.2 Bilanční schéma SV Olomouc  Ano *.pdf 

C.8.3 Průtokové SV Olomouc  Ano *.pdf 

C.9 Vyhodnocení stávajícího systému zásobování vodou Ano *.pdf/*.doc 
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Příloha Název přílohy Tisk Digitálně 

C.9.1.1 Stávající stav Qp - tlakové poměry v síti – centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.1.2 Stávající stav Qp - tlakové poměry v síti – Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.1.3 Stávající stav Qp - tlakové poměry v síti – Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.2.1 
Stávající stav Qp - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.2.2 
Stávající stav Qp - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.2.3 
Stávající stav Qp - tlakové poměry nad výškou zástavby – Svatý 
Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.3.1 Stávající stav Qd - tlakové poměry v síti – centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.3.2 Stávající stav Qd - tlakové poměry v síti – Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.3.3 Stávající stav Qd - tlakové poměry v síti – Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.4.1 
Stávající stav Qd - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.4.2 
Stávající stav Qd - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.4.3 
Stávající stav Qd - tlakové poměry nad výškou zástavby – Svatý 
Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.5 Stávající stav Qp - stáří vody v síti  Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.6 Stávající stav Qp - požární kapacita sítě na 4 l/s  Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.7 Stávající stav Qp - požární kapacita sítě na 6 l/s  Ano *.pdf/*.mdb 

C.9.8 Stávající stav Qp - požární kapacita sítě na 9,5 l/s  Ano *.pdf/*.mdb 

C.10 Optimalizace tlakových poměrů a hranic zásobních pásem Ano *.pdf/*.doc 

C.10.1.1 Optimalizace - Navrhovaná opatření - centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.1.2 Optimalizace - Navrhovaná opatření - Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.1.3 Optimalizace - Navrhovaná opatření - Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.2.1 Optimalizace Qp - tlakové poměry v síti – centrum Ano *.pdf/*.mdb 
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Příloha Název přílohy Tisk Digitálně 

C.10.2.2 Optimalizace Qp - tlakové poměry v síti – Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.2.3 Optimalizace Qp - tlakové poměry v síti – Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.3.1 
Optimalizace Qp - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.3.2 
Optimalizace Qp - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.3.3 
Optimalizace Qp - tlakové poměry nad výškou zástavby – Svatý 
Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.4.1 Optimalizace Qd - tlakové poměry v síti – centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.4.2 Optimalizace Qd - tlakové poměry v síti – Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.4.3 Optimalizace Qd - tlakové poměry v síti – Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.5.1 
Optimalizace Qd - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.5.2 
Optimalizace Qd - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.5.3 
Optimalizace Qd - tlakové poměry nad výškou zástavby – Svatý 
Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.6 Optimalizace Qp - stáří vody v síti  Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.7 Optimalizace Qp - požární kapacita sítě na 4 l/s  Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.8 Optimalizace Qp - požární kapacita sítě na 6 l/s  Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.9 Optimalizace Qp - požární kapacita sítě na 9,5 l/s  Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.10.1 Optimalizace – Zbytková kapacita - centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.10.2 Optimalizace – Zbytková kapacita - Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.10.10.3 Optimalizace – Zbytková kapacita - Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.11 Optimalizace systému monitoringu Ano *.pdf/*.doc 

C.11.1 Měrné distrikty - doplnění monitoringu  Ano *.pdf/*.doc 

C.12 Analýza ÚP a dalších koncepčních podkladů Ano *.pdf/*.doc 

C12.1 Urbanistický rozvoj a jeho potřeby vody  Ano *.pdf/*.doc 

C.13 Řešení koncepce rozvoje systému zásobování vodou Ano *.pdf/*.doc 
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Příloha Název přílohy Tisk Digitálně 

C.13.1.1 Výhledový stav - Navrhovaná opatření - centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.1.2 Výhledový stav - Navrhovaná opatření - Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.1.3 Výhledový stav - Navrhovaná opatření - Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.2.1 Výhledový stav Qp - tlakové poměry v síti – centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.2.2 Výhledový stav Qp - tlakové poměry v síti – Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.2.3 Výhledový stav Qp - tlakové poměry v síti – Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.3.1 
Výhledový stav Qp - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.3.2 
Výhledový stav Qp - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.3.3 
Výhledový stav Qp - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.4.1 Výhledový stav Qd - tlakové poměry v síti – centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.4.2 Výhledový stav Qd - tlakové poměry v síti – Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.4.3 Výhledový stav Qd - tlakové poměry v síti – Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.5.1 
Výhledový stav Qd - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
centrum Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.5.2 
Výhledový stav Qd - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.5.3 
Výhledový stav Qd - tlakové poměry nad výškou zástavby – 
Svatý Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.6 Výhledový stav Qp - stáří vody v síti  Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.7 Výhledový stav Qp - požární kapacita sítě na 4 l/s  Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.8 Výhledový stav Qp - požární kapacita sítě na 6 l/s  Ano *.pdf/*.mdb 

C.13.9 Výhledový stav Qp - požární kapacita sítě na 9,5 l/s  Ano *.pdf/*.mdb 

C.14 Souhrnná situační zpráva Ano *.pdf/*.doc 

C.15 Souhrny opatření Ano *.pdf/*.doc 

C.15.1.1 Navrhovaná jmenovitá opatření na vodovodní síti - centrum Ano *.pdf/*.mdb 
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Příloha Název přílohy Tisk Digitálně 

C.15.1.2 Navrhovaná jmenovitá opatření na vodovodní síti – Topolany Ano *.pdf/*.mdb 

C.15.1.3 
Navrhovaná jmenovitá opatření na vodovodní síti - Svatý 
Kopeček Ano *.pdf/*.mdb 

C.15.2 
Seznam a cena navrhovaných investičních a neinvestičních 
opatření  Ano *.pdf/*.xls 

C.15.3 Seznam a cena navrhovaných akcí  Ano *.pdf/*.xls 

C.16 Aktualizace 2016 Ne *.pdf/*.doc 

 

Formáty dat digitálního výstupu: 

Oblast dat Formát dat Poznámka 

Zprávy Adobe Acrobat 
Microsoft Word 

PDF 
DOC  

Tabulky Microsoft Excel XLS  

Mapy ArcGIS Formát ESRI 

Výsledky výpočtů MIKE URBAN SHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 16 - 

 

Část GZV obsahuje digitální data:  

Název souboru Jaké obsahuje data 

Present.mdb stav sítě pro výpočet současného stavu 
- DemAlloc - odběrná místa (Reference_ID - číslo 
odběratele ze ZIS; odběr; PRabRf_Qp - tlak nad 
výškou zástavby pro scénář Qp; PRabRf_Qd - 
tlak nad výškou zástavby pro scénář Qd; 
Junction - uzly vodovodního modelu (Elev - 
nadmořská výška; PminQp - minimální tlak v 
uzly, scénář Qp; PminQd - minimální tlak v uzly, 
scénář Qd; PmaxQp - maximální tlak v uzly, 
scénář Qp; PmaxQd - maximální tlak v uzly, 
scénář Qd; Age - stáří vody v hodinách; FireFlow 
- tlak při simulaci požáru 
Pipe - trubní úseky vodovodního modelu 
(DataSource - vlastník; StatusNO - 0 otevřeno, 1 
- zavřeno) 
Pump - čerpací stanice 
Source - vodní zdroje 
Tank - vodojemy 
Valve - ventily 

Optimalizace.mdb 
stav sítě pro výpočet optimalizace současného 
stavu 
Struktura viz výše 
Asset - číslo opatření 

Future.mdb stav sítě pro výpočet výhledového stavu 
Struktura viz výše 
Asset - číslo opatření 

Rozvoj.shp základní informace o rozvojových plochách; 
potřeby; výška 

Tlaky.shp vyhodnocení tlaků nad rozvojovými oblastmi (P - 
hodnota tlaku) 

Model-Base.res výsledkový soubor - SS Qp 

Model-SS_Qd.res výsledkový soubor - SS Qd 

Model-Base_4.ffr výsledkový soubor - SS požár 4l/s 

Model-Base_6.ffr výsledkový soubor - SS požár 6l/s 

Model-Base_9.ffr výsledkový soubor - SS požár 9.5l/s 

Model-Kalibrace.res výsledkový soubor - kalibrace 

Model-SS_kvalita.res výsledkový soubor - SS stáří 

Model-SS_optimalizace_Qd.res výsledkový soubor - OP Qp 

Model-SS_optimalizace_Qp.res výsledkový soubor - OP Qd 

Model-SS_optimalizace_4.ffr výsledkový soubor - OP požár 4l/s 

Model-SS_optimalizace_6.ffr výsledkový soubor - OP požár 6l/s 

Model-SS_optimalizace_9.ffr výsledkový soubor - OP požár 9.5l/s 

Model-SS_optimalizace_stari.res výsledkový soubor - OP stáří 
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Název souboru Jaké obsahuje data 

Model-SS_optimalizace_zbytkovaKapacita.ffr výsledkový soubor - OP zbytková kapacita 

Model-VS_Qd.res výsledkový soubor - VS Qp 

Model-VS_Qp.res výsledkový soubor - VS Qd 

Model-VS_Qp_4.ffr výsledkový soubor - VS požár 4l/s 

Model-VS_Qp_6.ffr výsledkový soubor - VS požár 6l/s 

Model-VS_Qp_9.ffr výsledkový soubor - VS požár 9.5l/s 

Model-VS_Qp_stari.res výsledkový soubor - VS stáří 

Useky_vodovod_zmeny_2016.shp 
změny na vodovodní síti zahrnuté do aktualizace 
2016  

Vodojem_zmeny_2016.shp 
změny na vodojemech zahrnuté do aktualizace 
2016 
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1 Úvod 

Obsahem části C.1 je aktualizace stávajícího hydraulického modelu vodovodní sítě 
města Olomouce o nejnovější data GIS, zahrnující jak doplnění tak upřesnění 
topologie sítě, parametrů potrubí a vodárenských objektů. Součástí aktualizace je i 
sloučení doposud zpracovaných hydraulických modelů a rozdělení vodovodní sítě na 
zásobní pásma a měrné okrsky tak, aby odpovídali současnému provoznímu stavu. 

Všechny úpravy modelované vodovodní sítě vycházejí z podkladů předaných 
provozovatelem. S provozovatelem byly také následně konzultovány rozpory či 
nejasnosti ve zpracovávaných datech. 
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2 Podklady  

Základními podklady pro aktualizaci stávajícího hydraulického modelu byly: 

 
1) Hydraulický model vodovodní sítě Olomouc – aktualizace 2006, VODIS 

Olomouc, únor 2007 

 

2) Hydraulický model vodovodu městských částí Olomouce Svatý Kopeček a 

Droždín – VODIS Olomouc, říjen 2010 

 

3) Doplnění hydraulického modelu vodovodní sítě Olomouc – vodovod Radíkov, 

VODIS Olomouc s.r.o., srpen 2011 

 

4) databáze GIS společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – září 2012 

 

5) měřící okrsky Olomouc – oddělení GIS společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s. 

 

6) tabulka evidence vodovodů společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

 

7) projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby 

z archívu společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

 

8) konzultace s pracovníky společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
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3 Stávající modely vodovodní sítě 

Práce na modelování vodovodní sítě města byly prováděny od počátku 90. let. První 
matematický model vytvořila v roce 1994 společnost Sigma Engineering s.r.o. 
v programu AVV pracující s výpočtovou metodou Hardy Cross.  V roce 2000 byl 
společností VODIS Olomouc s.r.o. zpracován hydrotechnický model vodovodní sítě v 
programovém prostředku Odula, který již pracoval s výpočtem kvaziustáleného 
proudění a umožňoval výraznou grafickou prezentaci výsledků.  

Do doby zahájení projektu byly pro vodovodní síť na území města Olomouce 
zpracovány níže uvedené hydraulické modely: 

 

3.1 model města Olomouce 

Vytvořen byl v roce 2000 a pokrýval území města vyjma satelitních městských částí. 
Model byl doplněn v I.etapě v květnu 2003 a v II. etapě v dubnu 2004. 

I. etapa řešila posouzení výhledové potřeby vody v horizontu roku 2015 a vycházela 
z tehdy platného územního plánu města (Alfaprojekt s.r.o., září 1998). 

Úkolem II.etapy bylo navrhnout postup při budování a rekonstrukci vodovodní sítě 
města, který zajistí dostatečné možnosti zásobování pitnou vodou v souladu 
s předpokládaným rozvojem.  

V roce 2006 byla provedena aktualizace modelu. Těžiště této aktualizace spočívalo 
především v aktualizaci topologie, odběrů a okrajových podmínek, včetně 
implementace vytvořených měrných okrsků. V průběhu zpracování výše uvedených 
etap modelu, byl za pomoci hydrantových testů prováděných v jednotlivých částech 
sítě model kalibrován. Tzn., že na základě dat z provedených měření byly 
upravovány hydraulické parametry potrubí tak, aby výsledky výpočtů provedené 
v modelu co nejvíce korespondovaly s naměřenou skutečností. 

 

3.2 model městských částí Droždín a Svatý Kopeček 

Vytvořen byl v říjnu roku 2010 a pokrýval kompletní vodovodní systém na území 
obou městských částí. V rámci zpracování modelu byla provedena i jeho kalibrace. 

V srpnu roku 2011 byl stávající model rozšířen o posouzení výhledového stavu 
včetně stanovení potřeb vody pro výhledový horizont tak, jak jej definoval koncept 
nového územního plánu města (KNESL+KYNČL s.r.o., květen 2010). 
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3.3 model městské části Radíkov 

Vytvořen byl v srpnu roku 2011 a pokrýval kompletní vodovodní systém na území 
městské části. V rámci zpracování modelu byla provedena jeho kalibrace. Součástí 
prací bylo i posouzení výhledového stavu tak, jak jej definoval koncept nového 
územního plánu města (KNESL+KYNČL s.r.o., květen 2010). 
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4 Příprava modelu pro aktualizaci 

Před samotnou aktualizací modelu byly nejdříve provedeny následující dva kroky: 

 
1) bylo provedeno sloučení stávajícího modelu Olomouce s modely místních 

částí Droždín, Svatý Kopeček a Radíkov 

2) bylo provedeno rozšíření modelu o vodovodní síť místních části Chomoutov, 

Lošov, Nedvězí, Topolany 

 

4.1 Sloučení stávajících modelů 

V rámci aktualizace bylo provedeno spojení modelu vodovodní sítě městských částí 
Droždín a Svatý Kopeček a modelu městské části Radíkov se stávajícím modelem 
vodovodu města Olomouce. 

Předtím, než bylo možno databáze všech tří modelů mezi sebou propojit, muselo být 
provedeno přejmenování ID u uzlů a potrubí. Tzn. nejprve bylo provedeno 
přejmenování ID uzlů a potrubí v modelu vodovodu Droždína a Svatého Kopečka a 
následně v modelu Radíkova tak, aby každý uzel a každé potrubí měl své jedinečné 
ID. 

Spojení s modelem Olomouce bylo provedeno v programu MikeNet za pomoci 
nástroje Import – Datový zdroj ODBC. 

Ručně bylo provedeno fyzické propojení modelu Droždína a Svatého Kopečka na ČS 
Droždín. U modelu Radíkova bylo propojení provedeno doplněním výtlačného řadu 
DN300 z ČS Droždín do VDJ Radíkov. 

 

4.2 Rozšíření modelu 

K modelu vytvořenému dle popisu výše byla dále v programu MikeNet připojena 
vodovodní síť v místní části Chomoutov, Lošov, Nedvězí a Topolany. Pro připojení 
byl použit standardní nástroj programu – Import souborů DXF. 

Podrobný způsob vytvoření modelů chybějících městských částí a jejich propojení na 
stávající model je popsáno v kapitole C.3 Vytvoření modelu chybějících městských 
částí. 
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5 Aktualizace 

Pro osvětlení zvoleného způsobu aktualizace je nutno nejprve objasnit historický 
vznik modelu. 

První hydraulický model města Olomouce v programu Odula byl sestaven v roce 
2000. Podkladem pro jeho vytvoření byla zdigitalizovaná topologie vodovodní sítě ve 
formáru dxf. Tato data byla importována nástroji programu Odula jako podkladní 
vrstva. Samotné vytvoření modelu bylo prováděno vynesením úseků nad touto 
podkladní vrstvou. Tzn. uzly a úseky nevznikaly automatizovaným převodem 
topologie, jak je tomu povětšinou dnes, ale jejím „překreslením“. Při tomto postupu 
nejenže nebyla přesně kopírována trasa potrubí, ale byly schematizovány i některé 
trubní úseky.   

 
Obr. 5.1 Srovnání topologie model x GIS 

Při rozhodování, jakým způsobem bude v rámci zpracování projektu, prováděna 
aktualizace topologie, bylo zvažováno použití automatických nástrojů, které by 
stávající data GIS ve formátu ESRI převedly do modelu. Při kontrole použitelnosti dat 
GIS však byly indikovány skutečnosti, které nás vedly k závěru provést aktualizaci 
topologie a parametrů „ručně“. Nepoužitelnost dat GIS pro automatickou aktualizaci 
modelu je dána odlišným určením dat resp. aplikací. Zatímco model je tvořen uzly a 
úseky, přičemž uzly se musí nacházet na místech hydraulicky odůvodnitelných (styk 
dvou úseků, změna profilu, změna materiálu resp. drsnosti, výškové lomy, hydranty), 
GIS tyto požadavky nereflektuje, neboť je určen primárně pro evidenci a zobrazení 
jednotlivých prvků sítě. Dalším důvodem je topologická nepřesnost dat GIS, jejíž 
příklad je zobrazen na obrázku 5.2 resp. 5.3. Zatímco v GIS je z důvodu 

  průběh trasy vodovodu – GIS 

  průběh trasy vodovodu – model 
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nepropojených konců křivek do uzlu automaticky přiřazen příznak „nepropojené 
křížení“, což je vidět na obrázku 5.2, tak naopak umístění dvou šoupat po obou 
stranách potrubí vede k závěru vytvořit uzel v modelu dle obrázku 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 5.2 GIS – nepropojené křížení             Obr. 5.3 Model – skutečně propojeno 

 

5.1 Aktualizace topologie 

Z výše uvedených důvodů byla aktualizace topologie vodovodní sítě provedena 
„ručně“ mechanickým porovnáním podkladní vrstvy importované z GIS do programu 
MikeNet se stávajícím modelem.  

U stávajících úseků, které topologicky neodpovídali podkladu (zpřesněná poloha, 
zjednodušená trasa v původním modelu) byla za pomoci editace vnitřních uzlů resp. 
vložení nových uzlů trasa úseků opravena. 

Nad novými částmi sítě, které byly vybudovány v době od poslední aktualizace 
modelu, tedy v letech 2006-2012, byly vytvořeny úseky odpovídající jejich rozsahu. 
Orientačně je rozsah rozšíření vodovodní sítě ve výše uvedeném období zobrazen 
na obrázku 5.4.  

Vodovodní síť města se v uvedeném období rozšířila nebo změnila zejména díky 
developerským projektům případně díky průmyslovým zónám připravovaným 
městem Olomouc.   
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Obr. 5.4 Rozšíření vodovodní sítě v období 2006 – 2012 (červeně) 

 

5.2 Parametry uzlů a úseků 

U stávajících úseků byl na základě porovnání s daty z GIS aktualizován údaj o 
průměru a materiálu potrubí. U úseků modelu byl z dat GIS převzat údaj o průměru, 
materiálu a roku výstavby. Pro výšku uzlů byly použity primárně údaje 
z výškopisného zaměření kanalizace. Pokud nebylo zaměření k dispozici, pak byla 
pro stanovení výšky uzlu použita vrstevnicová vrstva systému ZABAGED. 

Veškeré údaje o profilu, materiálu a roku výstavby byly ještě porovnávány 
s podkladem nazvaným „tabulka evidence vodovodů“, ve které byly zmíněné údaje 
k jednotlivým trubním úsekům vedeny provozovatelem až do roku 2007. 

V případě rozporů mezi uvedenými podklady byly tyto řešeny konzultací s provozními 
pracovníky společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

 

5.3 Měrné okrsky 

Provozovatel má část vodovodní sítě zásobního pásma Olomouc rozdělenu pro 
snadnější lokalizaci poruch do 15-ti měrných okrsků. Toto rozdělení sítě bylo 
aplikováno i v modelu, kdy v souladu s podklady provozovatele byly uzavřeny 
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příslušné trubní úseky vytvářející jednotlivé okrsky. Názvy okrsků byly v programu 
Mike Net zadány do pole STREETNAME. 

 

Měrné okrsky 

Černá cesta Palackého 1 

Černovír Palackého 2 

Dvořákova Polská 

Erenburgova Trnkova 

Hanušova U sportovní haly 

Hejčín - Řepčín Urxova 

Heyrovského* Wellnerova 

Jánského* Zikova 

Tab. 5.1 Seznam měrných okrsků 

*nátok do okrsků Heyrovského a Jánského je v současnosti měřen společně, plánováno je však jejich samostatné měření  

 

 
Obr. 5.5 Rozdělení vodovodní sítě na měrné okrsky 
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5.4 Zásobní a tlaková pásma 

Vodovodní síť města Olomouce je rozdělena do 14-ti tlakových resp. zásobních 
pásem. Nátoky do těchto pásem jsou vždy samostatně měřeny. V rámci aktualizace 
modelu byla provedena kontrola a upraveno nastavení provozních hladin v řídících 
vodojemech a nastavení výstupních tlaků redukčních ventilů tak, aby odpovídalo 
skutečnosti.   

 

Tlakové (zásobní) pásmo Řídící objekt 

Olomouc – vyšší tlakové pásmo IIa VVDJ Tabulový vrch 

Olomouc - vyšší tlakové pásmo IIb VDJ Křelov 

Olomouc - nižší tlakové pásmo 
MO Tabulový vrch 
MO Svatoplukova 

MO Na Luhu 

Slavonín, Nemilany redukční ventil 

Chomoutov VDJ Křelov 

Nedvězí VDJ Křelov 

Topolany VDJ Křelov 

Droždín HTP redukční ventil 

Droždín STP redukční ventil 

Droždín DTP VDJ Droždín II 

Droždín – zahrady redukční ventil 

Svatý Kopeček VDJ Svatý Kopeček 

Radíkov PK Radíkov 

Lošov VDJ Lošov 

Tab. 5.2 Seznam tlakových pásem 
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6 Závěr 

Výše provedené kroky aktualizace modelu byly provedeny v programovém 
prostředku Mike Net. Další práce na modelu bylo rozhodnuto provádět již 
v programovém prostředku Mike Urban, do kterého byl vytvořený model importován. 

V programovém prostředku Mike Urban je mimo výpočetního modulu plně 
integrováno prostředí GIS při využití produktu ArcMap společnosti ESRI. Další práce 
resp. prezentace výsledků provedených výpočtů je v tomto produktu mnohem 
efektivnější. 
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1 Úvod 

Obsahem části C.2 je aktualizace odběrů v modelu z výstupů získaných ze 
zákaznického informačního systému, zpracování data a prostorová distribuce odběrů 
v modelu podle jednotlivých složek a nastavení jejich časového rozložení (časových 
řad odběrů). Distribuce odběrů vychází z výstupu zákaznického informačního 
systému (ZIS) dodaného provozovatelem. Lokalizace odběrů byla provedena na 
základě databáze odběrných míst dodané provozovatelem a adresních bodů 
dodaných zadavatelem. Dále byla provedena kontrola vybraných velkoodběratelů a 
jejich potřeba vody.  

Z hlediska výhledových potřeb vody se vychází ze zpracování dat Územního plánu. 
Potřeba vody byla dopočítaná pro jednotlivé rozvojové plochy podle jejich 
plánovaného využití a případně plánovaných kapacit. Potřeba vody jednotlivých 
rozvojových ploch bude distribuována v modelu ve scénáři výhledového stavu. 
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2 Zpracování dat ZIS 

Provozovatelem byly poskytnuty výpisy údajů ze zákaznického informačního systému 
(ZIS) – údaje za rok 2010 a dopočtené hodnoty za rok 2011. Tyto údaje byly dodány 
ve formě tabulek v MS EXCEL. 

Údaje ZIS obsahují identifikaci jednotlivých odběrných míst, informace o adrese 
odběru, majiteli a velikosti odběru. 

Celková velikost odběrů vody z databáze ZIS je uvedena v následujících tabulkách. 

Část obce 
Průměr vodné 

m3/den 
Průměr 

vodné l/s 
Počet 

Bělidla 117.21 1.36 233 

Černovír 99.59 1.15 301 

Droždín 96.79 1.12 415 

Hejčín 354.14 4.10 402 

Hodolany 2 028.80 23.48 1 233 

Holice 534.79 6.19 766 

Chomoutov 89.95 1.04 354 

Chválkovice 417.95 4.84 588 

Klášterní Hradisko 456.49 5.28 146 

Lazce 766.07 8.87 565 

Lošov 53.18 0.62 216 

Nedvězí 16.75 0.19 117 

Nemilany 10.28 0.12 294 

Neředín 1 149.79 13.31 927 

Nová Ulice 3 141.64 36.36 1 284 

Nové Sady 1 555.19 18.00 663 

Nový Svět 99.35 1.15 149 

Olomouc 2 888.79 33.44 1 302 

Pavlovičky 109.53 1.27 121 

Povel 956.49 11.07 437 

Radíkov 21.86 0.25 160 

Řepčín 178.42 2.07 296 

Slavonín 185.82 2.15 449 

Svatý Kopeček 89.00 1.03 253 

Topolany 23.90 0.28 114 

Týneček 10.35 0.12 142 

bez specifikace 0.26 0.00 8 

Suma 15 452.36 178.85 11 935 

Tab. 2.1 Odběry ZIS jednotlivých částí obce za rok 2010 
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Část obce 
Průměr vodné 

m3/den 
Průměr 

vodné l/s 
Počet 

Bělidla 93.95 1.09 201 

Černovír 95.46 1.10 269 

Droždín 82.23 0.95 366 

Hejčín 307.53 3.56 358 

Hodolany 1 736.90 20.10 1 077 

Holice 450.39 5.21 701 

Chomoutov 82.81 0.96 326 

Chválkovice 386.52 4.47 522 

Klášterní Hradisko 444.24 5.14 127 

Lazce 665.59 7.70 496 

Lošov 42.72 0.49 177 

Nedvězí 14.27 0.17 105 

Nemilany 12.19 0.14 270 

Neředín 998.67 11.56 812 

Nová Ulice 2 740.08 31.71 1 131 

Nové Sady 1 351.21 15.64 559 

Nový Svět 85.54 0.99 131 

Olomouc 2 498.70 28.92 1 115 

Pavlovičky 98.91 1.14 104 

Povel 849.22 9.83 386 

Radíkov 17.33 0.20 138 

Řepčín 179.84 2.08 257 

Slavonín 180.70 2.09 400 

Svatý Kopeček 81.36 0.94 230 

Topolany 21.74 0.25 106 

Týneček 8.38 0.10 126 

bez specifikace 0.37 0.00 6 

Suma 13 526.85 156.56 10 496 

Tab. 2.2 Odběry ZIS jednotlivých částí obce za rok 2011 

 

Jako výchozí rok pro stanovení hodnot ZIS pro import do modelu byl po dohodě ze 
zadavatelem vzat jako referenční rok 2010. Po provedení analýzy a srovnání dat 
roku 2010 a roku 2011 byla k údajům z roku 2010 doplněna data za rok 2011 pro 
místa s evidenčním číslem, které nebylo ve výkazu z roku 2010 obsaženo. Jednalo 
se především o nové připojované odběry v rozvojových oblastech, např. Nová Ulice. 
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Celkem bylo k odběrů definovaným v ZIS 2010 přidáno 56 odběratelů nově 
připojených v roce 2011 s průměrnou potřebou 18,64 m3/den. 

 

Dále byla z dodané databáze GIS vyexportována odběrná místa s lokalizací a 
evidenčním číslem odběru.  

Souhrn podkladů: 

 Částečná databáze odběrných míst (kód odběru, X, Y). 

 Databáze ZIS (Kód odběru, Obec, Část obce, Ulice, ČP, ČO, majitel, vodné a 
stočné). 

 Databáze adresních bodů (Obec, Část obce, Ulice, ČP, ČO) 

 

Tabulky byly zpracovány do databáze MS ACCESS a tabulka ZIS byla propojena 
s tabulkou odběrných míst na základě evidenčního čísla odběru. Propojení 
s adresními bylo provedeno na základně údaje adrese. Propojením byla určena jejich 
topologická poloha. 

 

2.1 Kvalita plošné distribuce ZIS dle spotřeby a počtu propojených 
položek 

Kvalita plošné distribuce ZIS byla vyhodnocena z hlediska 

 Analýza propojení databáze odběrných a adresných míst 

o Dle počtu položek 

o Dle odběru 

Vzhledem k tomu, že informace o popisném, resp. orientačním číslu nebyla v ZIS 
doplněna u všech odběratelů, popř. uvedená adresa nebyla dostupná v jiném ze 
zdrojů, nebyla mnohá místa ze ZIS lokalizována. Úspěšnost propojení byla cca 
92,1 % podle počtu položek a cca 84 % podle celkové velikosti odběru.  

Aby se úspěšnost propojení zvýšila, byly jednotlivé položky v databázi ZIS, které 
nebyly propojené a měly odběr větší než 0,5 m3/den, na základě informace o 
orientačním čísle, majiteli, ulice apod., dohledávány a byla u nich provedena 
lokalizace. 
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Obr. 2.1 Distribuce odběrů ZIS dle adresy 

Pokud záznamu ZIS chyběla informace o názvu ulice případně číslu popisném 
a dohledání na základě názvu či majitele odběru nebylo jednoznačné, byl odběr 
lokalizován na základě místní znalosti a ve spolupráci s provozem. Díky této 
podrobné práci se podařilo zvýšit celkovou úspěšnost propojení ZIS na jejich 
topologickou polohu na 99,7 % z celkově dodaného objemu vody (179 l/s), což je 
z hlediska vyhodnocení pro účely generelu více než dostačující. 

 

2.2 Napojení odběrů do modelu 

Odběry v distribučním vodovodním systému byly schematizovány jako uzlové odběry 
v jednotlivých uzlech matematického modelu. V jednotlivých uzlech byly vytvořeny 
položky příslušných napojených odběrů, které jsou jednoznačně identifikovány 
číslem odběru z databáze ZIS a tím je zajištěna komunikace mezi odběry 
v matematickém modelu a databází ZIS. Přiřazení jednotlivých odběrů ze ZIS 
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do jednotlivých uzlů modelu bylo provedeno geokódováním v programu MIKE 
URBAN a případně ručním přiřazením na základě podkladu podrobné vodovodní 
sítě. Odběry byly přiřazeny pouze do uzlů náležících potrubím maximální dimenze 
DN 300. Přiřazení odběrného místa ZIS k určitému uzlu v modelu znázorňuje 
spojnice vykreslená mezi odpovídajícími body – viz obr. níže. 

 

Obr. 2.2 Přiřazení odběrů ze ZIS do uzlů modelu 

Odběrná místa nebyla v modelu rozlišena podle zásobních pásem, informace 
provozovatele se vztahují k jednotlivým částem obce nikoliv ke specifikovaným 
zásobním pásmům. 

 

Původní záměr aktualizace a doplnění nových odběrných míst k již existujícím 
odběrům v modelu nebyl realizován. Jelikož odběrná místa zadaná v původním 
modelu nebylo možné jednoznačně identifikovat a provést jejich automatickou 
aktualizaci z důvodu absence jedinečného identifikátoru (evidenčního čísla odběru). 
Z tohoto důvodu byl proveden kompletně nový import odběratelů do modelu. Poté 
byla provedena kontrola, popř. přepojení významných odběratelů v souladu 
s původním modelem.  

 

Propojení jednotlivých odběrných míst je patrné v přílohách C.2.1 Mapa plošné 
distribuce ZIS. 
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3 Výškopis stávajících budov 

Pro vyhodnocení tlaků v síti je potřeba znát velikost tlaku nad výškou zástavby místa 
odběru. Tuto výšku jednotlivé zástavby v místech odběrů bylo nutné zjistit 
z výškopisu. 

Informace o výškopisu budov byly analyzovány z digitálního modelu povrchu 
předaného zadavatelem. Z uvedeného zdroje byly využity údaje o nejvyšším bodu 
v m n.m. Tato informace byla zanesena do údajů v modelu o odběrném místě. 

 
Obr. 3.1 Ukázka doplnění informace o nadmořské výšce 

Chybějící údaje byly doplněny podle leteckých snímků. Z celkového počtu 
uvažovaných odběrů byly tímto způsobem doplněny údaje u cca 0,3 % (270 objektů). 
Ze známého údaje o počtu podlaží byla odvozena výška budov.  

 
Obr. 3.2 Ukázka doplnění informace o počtu podlaží 
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Základní klíč k určení výšky budovy byl vzat: 

 1,5 m na zvýšené přízemí, 

 3,5 m na jedno nadzemní podlaží, 

 1,5 m bylo na střechu.  

Absolutní výška budov byla přepočtena na nadmořské výšky střech připočtením 
výšky terénu. Tak vznikla základní vrstva bodů s nadmořskými výškami jednotlivých 
budov. Tato vrstva byla propojena s adresnými body odběrných míst. 

Tyto informace budou využity pro posuzování tlaku nad výškou zástavby (střechou) 
jednotlivých odběrných míst při vyhodnocení stávajícího stavu i v rámci návrhu 
koncepce.  
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4 Voda předaná 

Specifickým typem odběru je voda předaná, která se v modelu schematizuje krátkým 
potrubním úsek a bodovým odběrem. 

Voda předaná je v rámci tohoto projektu chápána odlišně od pojmu užívaným 
provozovatelem v rámci jím provozované soustavy. V rámci modelu vodovodní sítě 
města Olomouce voda předaná představuje vodu, která protéká vodovodní sítí 
v zájmovém území, ale její spotřebiště se nalézá mimo tuto oblast. 

 
Obr. 4.1 Příklad schematizace odběru – voda předaná 

 

V modelu byly zadány odběry pro tato spotřebiště: 

 Břuchotín 

 Grygov 

 Horka nad Moravou 

 Krčmaň 

 Křelov 

 Pomoraví 

 Pomoraví I 
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 Samotišky HTP 

 Samotíšky STP 

 Samotišky DTP 

 Skrbeň 

 směr ČS V.Bystřice 

 směr VDJ Posluchov 

 Vsisko 
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5 Výhledové potřeby vody 

V rámci části C.12 Analýza ÚP a dalších koncepčních podkladů byla provedena 
analýza dat Územního plánu (ÚP). Pro jednotlivé rozvojové plochy byla dopočítána 
potřeba vody podle předpokládaného využití a doplněna informace o podlažnosti, 
resp. uvažované maximální výšce. 

 
Obr. 5.1 Uvažované rozvojové oblasti znázorněné dle velikosti stanovených potřeb na jednotku plochy 

V jednotlivých plochách byly vypočteny centroidy, pro které proběhlo automatické 
vyhledání vhodného uzlu modelu vodovodní sítě pro napojení rozvojové plochy. 

V této části projektu byly provedeny přípravné práce, na které dále naváží činnosti 
realizované v rámci části C.13 Řešení koncepce rozvoje systému zásobování vodou. 
V rámci, které bude stanoveno optimální připojení rozvojových oblasti, popř. nutná 
opatření, aby k napojení mohlo dojít a také posouzení tlakových i průtokových 
poměrů v síti. 
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Obr. 5.2 Grafické znázornění připojení ploch v modelu potrubní sítě 

Dále byla do jednotlivých ploch naimportována informace o nadmořské výšce 
z digitálního modelu terénu  3D polygony. Pro další zpracování při vyhodnocení 
tlakových poměrů byly zároveň rozvojové plochy navzorkovány na čtverce o rozměru 
10 m x 10 m. 

 
Obr. 5.3 Grafické znázornění 3D polygonů 
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6 Koeficienty nerovnoměrnosti 

Koeficienty nerovnoměrnosti vyjadřují kolísání potřeby vody v čase. Ve vodárenské 
praxi jsou používány dva koeficienty nerovnoměrnosti: 

 kd – koeficient denní nerovnoměrnosti – vyjadřuje kolísání potřeby vody v průběhu 
roku a určuje nejvyšší denní potřebu vody v roce, 

 kh – koeficient hodinové potřeby vody – vyjadřuje kolísání potřeby vody v průběhu 
jednoho dne a určuje maximální hodinovou potřebu vody. 

 

Maximální denní potřeba Qd = Qp * kd, Qp je průměrná denní potřeba 

Maximální hodinová potřeba Qh = Qd * kh 

 

Koeficienty nerovnoměrnosti jsou důležitým podkladem pro navrhování jednotlivých 
částí vodovodu: 

 koeficient denní nerovnoměrnosti je využíván pro dimenzování zdrojů, úpraven 
vody, distribučního systému, zásobních vodojemů a dopravních čerpacích stanic, 

 koeficient hodinové nerovnoměrnosti je využíván pro dimenzování čerpacích 
stanic pro zásobní pásma a zásobních vodovodních rozvodných sítí. 

Stanovení koeficientů nerovnoměrnosti je proto důležitou součástí provedených 
analýz vývoje spotřeby vody a je podkladem pro provedení bilance potřeby vody.  

 

6.1 Časové křivky odběrů 

V rámci analýz provedených v částech C.5 Rekalibrace aktualizovaného modelu 
současného stavu a části C.6 Základní vyhodnocení distribuce úniků ve vodovodní 
sítí je provedena analýza a normování průběhu nátoku do jednotlivých zásobních 
pásem a sledovaných oblasti založená na datech z měrné kampaně a datech 
poskytnutých provozovatelem. Z analyzovaných hodnoty za vybrané období byly 
stanoveny koeficienty časové nerovnoměrnosti denní potřeby vody pro jednotlivé 
měrné profily. Ukázka zpracování a grafického výstupu je níže uvedena na 
obrázcích. Vlastní detailní postup analýzy a její výstupy jsou uvedeny 
v odpovídajících kapitolách. 

Ve srovnání s předchozí verzí modelu došlo ke zvýšení detailu řešení. Časové křivky 
jsou zadány s 5 minutovým časovým krokem. Ukázka časové řady je na níže 
uvedeném obrázku. 
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Obr. 6.1 Ukázka časové řady 

Jednotlivým odběratelům byla v rámci zadání parametrů odběrů definována časová 
řada koeficientů charakteristická pro danou oblast. V případě velkoodběratelů byla 
použita speciální časová křivka, pokud byla dostupná z dat měření nebo převzata 
z přechozí verze modelu. 

 
Obr. 6.2 Ukázka časové řady – Globus 
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7 Závěry 

V rámci této části prací byly provedeny níže uvedené činnosti. 

Po provedení analýzy dat z dispečerského systému následovala revize a aktualizace 
odběrných míst, odběrného množství a časových řad v modelu.  

 aktualizace odběrných míst, 

 aktualizace odběrného množství, 

 aktualizace časových řad, 

 zpracování dat o rozvojových plochách pro účely scénáře výhledového stavu. 

 

Aktualizace odběrných míst byla provedena v souladu s daty z roku 2010, 
s doplněním nových odběratelů připojených v roce 2011. V rámci importu byla 
zachována zpětná vazba s databází provozovatele přes jedinečný identifikátor 
(evidenční číslo odběrného místa), tento přístup garantuje následnou možnost 
aktualizace odběrného množství. 

Dále bylo provedeno zadání odběrného průměrného množství pro jednotlivé 
odběratele. Celková potřeba vody odběratelů (ZIS) činí v modelu 179 l/s. Dále byly 
aktualizovány odběry představující vodou předanou mimo zájmové území.  

Časové řady jsou v modelu zadány prostřednictvím koeficientů průběhu pro 5 
minutový časový krok a každý den v týdnu. Z dat SCADA a měrné kampaně byly 
odvozeny časové řady pro téměř všechna zásobní pásma. Pokud nebylo možné ze 
získaných dat získat časové průběhy odběrů byly v rámci modelu použity obecné 
časové křivky charakteristické pro daný typ spotřebiště. 

Rozbor územního plánu a stanovení velikosti předpokládaného odběru výhledových 
lokalit není předmětem této části projektu (je řešeno v části C.12). Data získaná 
z tohoto rozboru byla však dále podrobena rozboru a připravena pro import do 
modelu ve scénáři pro výhledový stav. 
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1 Úvod 

Obsahem části C.3 je vytvoření modelů chybějících městských částí. V případě 
městských částí Chomoutov, Lošov, Nedvězí a Topolany se do stávajícího modelu 
naimportovala vodovodní síť vytvořená z podkladů GIS, provedla se kontrola dat a 
propojení sítě na stávající model. Byly doplněny hydraulické parametry jednotlivých 
uzlů a úseků. 
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2 Rozsah zájmové oblasti  

Součástí projektu je vytvoření modelu vodovodu v chybějících městských částech 
Chomoutov, Lošov, Nedvězí a Topolany. Ve všech případech se jedná o satelitní 
části města Olomouce, které jsou přímo napojeny na systém skupinového vodovodu 
Olomouc.  

Ve všech 4 případech se jedná o městské části se zástavbou venkovského typu 
s minimálním zastoupením jakéhokoli typu průmyslové výroby.   

 

Městská část Počet obyvatel 

Chomoutov 933 

Lošov 572 

Nedvězí 374 

Topolany 317 

Tab. 2.1 Počet obyvatel v m.č. v roce 2001 

 

 
Obr. 2.1 Poloha řešených městských částí 
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3 Podklady  

Pro začlenění vodovodní sítě předmětných městských částí do modelu byly použity 
následující podklady: 
 

1) databáze GIS společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – září 2012 

 

2) ZABAGED – vrstevnicová vrstva 

 

3) projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby 

z archívu společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

 

4) konzultace s pracovníky společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
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4 Popis vodovodního systému 

4.1 městská část Chomoutov 

Vodovodní systém v m.č. Chomoutov byl vybudován v roce 1985. Je tvořen 
rozvodnou vodovodní sítí, která je přes vodovodní síť v obci Horka nad Moravou 
napojena na systém SV Olomouc, podskupinu Olomouc. Na zásobovacím řadu 
DN700, který přivádí vodu z VDJ Křelov přes MO Svatoplukova do města Olomouce,  
je u obce Křelov provedeno odbočení řadu DN200. Tento řad přivádí vodu do 
rozvodné vodovodní sítě obcí Skrbeň, Horka nad Moravou a m.č. Chomoutov. 
Vodovodní systém je tvořen jedním tlakovým pásmem, řídícím objektem z hlediska 
tlakových poměrů je VDJ Křelov. 

 
Obr. 4.1 Vodovodní síť v m.č. Chomoutov 

4.2 městská část Lošov 

Vodovodní systém v m.č. Lošov byl vybudován v roce 1972. Tvoří jej přiváděcí řad 
z VDJ Radíkov, VDJ Lošov a rozvodná vodovodní síť. Vodovod je gravitačním 
přiváděcím řadem DN100 vedoucím z VDJ Radíkov napojen na systém SV Olomouc, 
podskupinu Hlubočky. RVS v Lošově je tvořena jedním tlakovým pásmem, 
zásobována je z VDJ Lošov, který zároveň určuje tlak v celém systému.  
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Obr. 4.2 Vodovodní síť v m.č. Lošov 

4.3 městská část Nedvězí 

Vodovodní systém v m.č. Nedvězí byl vybudován v roce 2006. Tvoří jej rozvodná 
vodovodní síť, která je řadem DN150 napojena na okraji Slavonína na potrubí 
DN300, které je součástí skupinového vodovodu Pomoraví. Potrubí SV Pomoraví 
DN300 je v Olomouci v ulici Mošnerově napojeno na zásobovací řad DN800, který 
přivádí vodu z VDJ Křelov do města Olomouce. Vodovodní systém je tvořen jedním 
tlakovým pásmem. 

 
Obr. 4.3 Vodovodní síť v m.č. Nedvězí 
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4.4 městská část Topolany 

Vodovodní systém v m.č. Topolany byl vybudován v roce 1999. Vodovodní systém v 
m.č. Topolany je tvořen rozvodnou vodovodní sítí, která je napojena na potrubí 
DN300, které je součástí skupinového vodovodu Pomoraví. Potrubí SV Pomoraví 
DN300 je v armaturní šachtě pod VDJ Křelov napojeno na zásobovací řad DN800, 
který přivádí vodu z VDJ Křelov do města Olomouce. Vodovodní systém je tvořen 
jedním tlakovým pásmem. 

 
Obr. 4.4 Vodovodní síť v m.č. Topolany 
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5 Postup vytvoření modelů 

5.1 Zadání topologie sítě, vytvoření uzlů a úseků 

Prvním krokem tvorby topologie vodovodní sítě byla příprava dat z předaných 
podkladů GIS pro převod do databáze výpočetního programu MikeNet. V programu 
AutoCAD bylo provedeno rozdělení jednotlivých úseků do vrstev podle profilu a 
materiálu. Dále byla provedena kontrola a opravy topologie sítě. 

Výšky terénu použité pro zadání výšek uzlů byly převzaty z geodetického zaměření 
kanalizace. V částech sítě, kde nebyly tyto podklady k dispozici, byly výšky terénu 
odečteny z vrstevnicové vrstvy topografického modelu ZABAGED.  

Podle vykreslovacích vrstev v AutoCADu byly k jednotlivým úsekům automaticky 
doplněny názvy vrstev pro další využití v MikeNetu. Takto vytvořený soubor byl 
vyexportován do formátu DXF. 

 

5.2 Datová konverze potrubí ze souboru DXF 

Pro načtení souboru DXF resp. pro připojení místních částí ke stávajícímu modelu 
vodovodní sítě města Olomouce byl v MikeNetu použit standardní nástroj programu – 
Import souborů DXF. Pomocí dalších nástrojů MikeNetu byly do databáze doplněny 
výšky uzlů, profil, materiál a stáří potrubí.  

Topologicky byly modely všech 4 místních částí napojeny na uzly stávajícího modelu. 
Tzn. vodovodní síť Chomoutova spolu se schematizovanou vodovodní sítí obce 
Horka nad Moravou byla napojena na zásobovací řad DN700 u obce Křelov, 
přiváděcí řad do VDJ Lošov byl napojen na VDJ Radíkov, vodovodní síť Nedvězí 
byla napojena ve Slavoníně na řad DN300 skupinového vodovodu Pomoraví III a 
stejně tak Topolany byly napojeny na potrubí DN300 skupinového vodovodu 
Pomoraví I.   

 

5.3 Zadání objektů 

Po převodu dat ze souboru DXF do modelu MikeNet data obsahují pouze vodovodní 
úseky a uzly. Dalším krokem při tvorbě hydraulického modelu je zadání objektů. Pod 
objekty rozumíme nádrže, vodojemy, čerpací stanice a uzávěry. Objekty umožňují 
zadávat nebo programově řídit tlaky a průtoky v potrubí.  

Ze všech 4 místních částí, ve kterých byl nově vytvořen model vodovodní sítě, 
zahrnuje pouze Lošov hydraulicky významný objekt, kterým je VDJ Lošov. VDJ 
Lošov je zemní vodojem o objemu 1x100 m3, s minimální hladinou na kótě 376,65 m 
n.m. a maximální hladinou na kótě 380,65 m n.m. 
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Obr. 5.1 Situování VDJ Lošov 

5.4 Další nastavení 

Další kroky při sestavování plně funkčního modelu, kterými jsou rozdělení uzlových 
odběrů, přiřazení časových diagramů a nastavení řízení modelu jsou součástí 
kapitoly C.2 Aktualizace modelování odběrů.   
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6 Závěr 

Předmětem aktivity bylo vytvoření modelů vodovodní sítě v doposud neřešených 
městských částech města Olomouce, což se podařilo. Jedná se o hydraulicky 
jednoduché části sítě, které bylo možno bez dalších složitějších zásahů napojit na 
stávající model. Takto vytvořený model nyní pokrývá všechny městské části a může 
tak být použit pro posouzení  jakýchkoli provozních stavů na vodovodní síti, které 
mohou ovlivnit obyvatele města. 
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1 Úvod 

Cílem kalibračního měření je dosáhnutí maximální možné shody výstupních veličin 
numerické simulace s naměřenými hodnotami tlaků a průtoků v jednotlivých měrných 
profilech na síti.  

Měření tlaků a průtoků na vodovodní síti společně s hydrantovými zkouškami vytvoří 
uživateli reálnější představu o modelu vodovodní sítě, informuje o kapacitě 
vodovodní sítě a umožní přesnější kalibraci modelu. 

Principem hydrantové zkoušky je odběr vody z hydrantu vodovodní sítě přes 
průtokoměr evidující velikost odebíraného množství. Pro účely kalibrace modelu je 
vlastní hydrantová zkouška doplněna měřením tlaku na více místech vodovodní sítě. 
Rozmístění těchto měření, případně další manipulace na vodovodní síti se 
přizpůsobují konkrétním potřebám kalibrace a při rozsáhlejších měřeních je vhodné 
připravit plán měření. Výsledkem hydrantových zkoušek je naměření hodnot tlaku při 
známé velikosti odběru vody z hydrantu. 

Návrh a rozsah měrné kampaně vycházel jednak z doposud provedených měření a 
také ze situování rozvojových ploch specifikovaných v návrhu územního plánu 
města. 
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2 Historie měrných kampaní  

Ověřování hydraulických parametrů měřením na vodovodní síti bylo prováděno při 
každé etapě zpracování hydraulického modelu a to již od roku 2002. V počátcích byly 
pro měření tlaků používány mechanické tlakoměry osazené na hydrantových 
nástavcích a „obsluhované“ vždy jedním člověkem. Pro měření průtoků byla 
využívána měřící souprava, využívající pro určení výše průtoku princip tlakové ztráty 
na cloně. 

 
Obr. 2.1 Souprava pro měření průtoku  Obr. 2.2 Kalibrační clony 

 

2.1 model města Olomouce 

Model byl zkalibrován měřením v letech 2003 a 2006. Na obrázku 2.3 je patrný 
rozsah a směřování doposud provedených měrných kampaní, které v uvedeném 
období provedla ve spolupráci s provozovatelem společnost VODIS Olomouc s.r.o. 

Měření byla primárně zacílena na problematické resp. rozvojové lokality, jako jsou 
ulice Přerovská, Přichystalova, Dolní novosadská a Horní lán.   

Na základě těchto měření byl model dobře zkalibrován a sloužil dále pro posuzování 
různých provozních stavů a výhledového napojování významnějších odběratelů.  
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Obr. 2.3 Měření provedená na modelu Olomouc v letech 2002 - 2006 

2.2 model m.č. Droždín a Svatý Kopeček 

Model byl zkalibrován měřením v letech 2010 a 2011. S ohledem na rozsah sítě bylo 
provedeno celoplošné proměření. Kalibrační měření bylo zaměřeno na zjištění 
celkových hydraulických parametrů vodovodní sítě se zaměřením na místa 
s předpokládanou budoucí výstavbou.  

 
Obr. 2.4 Měření provedená na modelu Droždín a Svatý Kopeček 
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2.3 model m.č. Radíkov 

Model byl zkalibrován měřením v roce 2011. S ohledem na rozsah sítě bylo 
provedeno celoplošné proměření. Kalibrační měření bylo zaměřeno na zjištění 
celkových hydraulických parametrů vodovodní sítě se zaměřením na místa 
s předpokládanou budoucí výstavbou.  

 

 
Obr. 2.5 Měření provedená na modelu Radíkov 
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3 Měrná kampaň 

Měrná kampaň byla zaměřena na ověření hydraulických parametrů potrubí ve 4 
městských částech, které bylo nově připojeny do modelu, a dále byla cílena na 
rozvojové lokality definované návrhem nového územního plánu. V lokalitách, které 
jsou definovány územním plánem jako rozvojové, ale byly již v minulosti proměřeny 
nebylo již měření znovu prováděno.    

Po dohodě s provozovatelem vodovodu byla měrná kampaň naplánována jako 
třídenní s termínem provedení v období 18.9. – 20.12.2012. Provozovateli byl 
předložen plán měrné kampaně s žádostí o kontrolu funkčnosti cca 80 hydrantů na 
území města.  

Při měření bylo použito: 

15 tlakových dataloggerů na 58 pozicích 

2 ultrazvukové příložné průtokoměry na 2 pozicích 

4 dataloggery pro zaznamenání průtoku na 5 pozicích 

1 přenosný ultrazvukový průtokoměr pro měření množství vody odebírané z hydrantu 

   

Krok záznamů elektronických záznamníků byl zvolen 1 minuta, doba trvání každého 
hydrantového testu minimálně 5 minut. 

 

                 Obr. 3.1 Tlakový datalogger   
    Obr. 3.2 Ultrazvukový příložný průtokoměr 
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              Obr. 3.3 Datalogger pro zaznamenání průtoků 

 
Obr. 3.4 Sestava pro měření s ultrazvukovým průtokoměrem 

 

Při návrhu plánu měrné kampaně bylo naplánováno provedení 14-ti hydrantových 
testů. Tento plán se podařilo splnit a byla získána data ze všech plánovaných 
měrných profilů. Data byla zpracována do kalibračních sešitů a byla následně použita 
při rekalibraci aktualizovaného modelu. 
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Obr. 3.5 Měrná kampaň v rámci projektu KVHOL 

 

Přílohou zprávy je plán měrné kampaně, který obsahuje: 

1) podrobné mapy jednotlivých hydrantových testů 

2) umístění příložných ultrazvukových průtokoměrů 

3) časový harmonogram kampaně 
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4 Závěr 

Měrná kampaň byla provedena v plánovaném rozsahu. Podařilo se během prvního 
dne kampaně proměřit všechny 4 připojované městské části a v průběhu 
následujících dvou dnů také významnou část vodovodní sítě města. 

Měření bylo zacíleno na ověření hydraulické kapacity těch částí sítě, které budou 
zatíženy odběry jednotlivých, z hlediska potřeby vody významných, rozvojových 
ploch. Ověřování parametrů vodovodní sítě v oblastech města, které jsou z hlediska 
zastavěnosti stabilizované, nebylo prováděno, neboť provozní stav sítě je zde 
setrvalý a provozovatelem nejsou indikovány významné tlakové či průtokové 
problémy.    

 

 

 

 

 

 



 

 

C.5 

Název projektu KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

 MĚSTA OLOMOUCE 

 

Název dílu C. GENEREL ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 

 

Dílčí část C.5  

 REKALIBRACE AKTUALIZOVANÉHO 
MODELU  



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 2 - 

 

OBSAH 

1 ÚVOD .................................................................................................. 4 

2 KALIBRAČNÍ ZÁSAHY ........................................................................... 5 

2.1 GLOBÁLNÍ ZÁSAHY .................................................................................................................................... 5 
2.2 LOKÁLNÍ ZÁSAHY ...................................................................................................................................... 6 
2.3 PREZENTACE KALIBRAČNÍCH ZÁSAHŮ ............................................................................................................. 6 
2.4 KALIBRAČNÍ PROTOKOLY ............................................................................................................................ 6 

3 NASTAVENÍ PARAMETRŮ OBJEKTŮ V MODELU ................................... 8 

3.1 VODOJEMY ............................................................................................................................................. 8 
3.2 ČERPACÍ STANICE ..................................................................................................................................... 8 
3.3 UZÁVĚRY ............................................................................................................................................... 8 
3.4 NÁDRŽE ................................................................................................................................................. 8 

4 VÝČET HLAVNÍCH KALIBRAČNÍCH ZÁSAHŮ .......................................... 9 

5 ZÁVĚR REKALIBRACE MODELU .......................................................... 10 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 3 - 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 2.1 Ukázka kalibračního protokolu .................................................................................................................. 7 

 

 

SEZNAM TABULEK 
Tab. 2.1 Hydraulická drsnost – základní rozložení hydraulických drsností   (mm) řadů v matematickém modelu 

kovových materiálů ......................................................................................................................................... 5 
Tab. 2.2 Hydraulická drsnost – základní rozložení hydraulických drsností   (mm) řadů v matematickém modelu 

plastových materiálů ....................................................................................................................................... 5 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

C.5.1.  Kalibrační protokoly 

…. 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 4 - 

 

1 Úvod 

Vlastní kalibrace modelu má za cíl ověřit základní nastavení modelu - nastavení 
distribuce a časových řad odběrů, nastavení nadmořských výšek, nastavení 
čerpadel, řízení čerpání a nátoků do vodojemů, drsností řadů atd. Zkalibrovaný 
model by měl fungovat hydraulicky stejně, jako vodovodní systém ve skutečnosti. 

Dále je cílem vytipování částí sítě, kde dochází k nestandardnímu chování z hlediska 
tlakových poměrů. 

Kalibrace modelu systému zásobování vodou byla provedena na základě dat SCADA 
z dispečinku doplněných daty naměřených v průběhu měrných kampaní. 

Detailní porovnání naměřených a vypočtených hodnot před a po kalibraci 
matematického modelu v jednotlivých kalibračních profilech je patrné v C.5.1 
Kalibrační protokoly. 

Po přípravě matematického modelu potrubní sítě, zpracování všech naměřených dat 
byla provedena kalibrace modelu. Kalibrace byla provedena pro scénář současného 
stavu SS Qp s pracovním označením „Kalibrace“ (model byl postupně kalibrován 
na data pořízená v průběhu měrných kampaní a měření poskytnutých 
provozovatelem). 

Časové nastavení scénáře pro kalibraci je T = 1 den s časovým krokem t = 5 min. 
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2 Kalibrační zásahy 

2.1 Globální zásahy 

Globální kalibrační zásah je stanovení a distribuce hodnot hydraulické drsnosti. 
V rámci hrubé kalibrace byla provedena citlivostní analýza, ze které vyplynulo, zda-li 
použít vysoké či nízké hodnoty hydraulické drsnosti. 

Nastavení hydraulických parametrů vodovodní sítě má významný vliv na výsledné 
tlakové poměry. Základní hydraulické nastavení modelu je dáno distribucí koeficientů 
hydraulické drsnosti řadů v závislosti na materiálu. Rozdělení hydraulické drsnosti 
v modelu bylo provedeno u nově připojovaných částí modelu v souladu s níže 
uvedenou tab. V této tabulce jsou uvedeny hydraulické drsnosti, které jsou typické 
pro běžnou vodovodní síť s nižší inkrustací řadů. Hodnoty hydraulické drsnosti byly 
zvoleny vyšší z důvodu vysokého stáří potrubí. 

Potrubí, která byla již ve výchozí verzi modelu obsažena, si ponechávají parametr 
hydraulické drsnosti nezměněn. 

Pro distribuci hydraulické drsnosti byly jednotlivé materiály rozděleny do dvou skupin: 

 Kovové materiály (litina šedá, litina tvárná, ocel, azbestocement) 

 Plasty (PVC, PE. rPE, IPE, PP) 

 
interval - rok výstavby 1995 1980 1945 1900 

koef. hydraulické drsnosti 1 2 4 6 

Tab. 2.1 Hydraulická drsnost – základní rozložení hydraulických drsností  

 (mm) řadů v matematickém modelu kovových materiálů 

 
interval - rok výstavby 1950 1900 

koef. hydraulické drsnosti 1 3 

Tab. 2.2 Hydraulická drsnost – základní rozložení hydraulických drsností  

 (mm) řadů v matematickém modelu plastových materiálů 

 

Koeficient drsnosti potrubí z plastových materiálů je pro všechny řady vodovodní sítě 
roven hodnotě 1 platné pro plastové materiály s rokem výstavby po roce 1950.  

Hodnoty drsnosti se mohou během kalibrace modelu upravovat. 
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2.2 Lokální zásahy 

Lokální kalibrační zásahy jsou provedeny ve vybraných místech potrubního systému 
na základě indicií zjištěných v průběhu kalibrace a podrobného průzkumu. Patří sem 
zejména následující všeobecně aplikované kalibrační zásahy: 

 Lokální redukce DN – naškrcení profilu. 

 Zadání místní ztráty do potrubí. 

 Zavřené řady. 

 Upravení křivek nátoků podle měření do jednotlivých zásobních pásem. 

 Upravení výše úniků podle měření do jednotlivých zásobních pásem. 

 Podklady o nadmořských výškách - oprava nadmořské výšky 

 Úprava řízení čerpání / nátoků dle měření. 

 Nastavení počátečních hladin u vodojemů dle měření. 

 Nastavení charakteristik velkoodběratelů. 

 

2.3 Prezentace kalibračních zásahů 

Prezentace provedených kalibračních zásahů v jednotlivých kalibračních profilech je 
provedena v následujících přílohách: 

1. Kalibrační protokoly 

 

2.4 Kalibrační protokoly 

Pro každý profil, pro který byla provedena kalibrace byl vyhotoven kalibrační protokol. 

V kalibračních protokolech jsou patrné následující informace: 

 Popis kalibračního zásahu.  

 Náhledy v mapě na měrné profily. 

 Grafické porovnání naměřených a vypočtených dat před a po kalibraci. 
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Obr. 2.1 Ukázka kalibračního protokolu 
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3 Nastavení parametrů objektů v modelu 

3.1 Vodojemy 

V rámci kalibrace byla také provedena revize nastavení objektů a kompletní 
nastavení nově přidaných objektů (VDJ Samotíšky, VDJ Lošov). U všech vodojemů 
byla upravena počáteční hladina ve souladu s vybraným kalibračním týdnem. 

Dalším aspektem, který byl v rámci kalibrace řešen, byla pravidla řízení, která 
upravují vzájemnou spolupráci jednotlivých objektů modelu (interakce 
mezi vodojemem a regulačním uzávěrem na přítoku do vodojemu nebo vodojemem 
a čerpadlem). V pravidlech jsou definovány podmínky a reakce na tyto podmínky. 
Akce se provede v případě, že je definována podmínka v průběhu simulace splněna. 

3.2 Čerpací stanice 

V současné době využívané čerpací stanice s příslušným počtem čerpadel jsou 
v modelu uvažovány. Kalibrace se zaměřila především na úpravu parametrů a 
definování / ověření pravidel řízení.  

3.3 Uzávěry 

Uzávěry byly vkládány do modelu pouze tam, kde jsou pro odpovídající fungování 
systému potřebné. 

Uzávěry průtokové (FCV) byly umístěny na přítoky do vodojemů tam, kde řízení 
nátoku do vodojemu není přes čerpací stanici. 

Uzávěry s minimálním tlakem (PSV) se vkládaly na přítoky do vodojemů tam, kde je 
gravitační nátok shora. 

Uzávěry redukující tlak (PRV) byly vloženy tam, kde jsou tyto uzávěry funkční – 
především na vstupu do redukovaných zásobních pásem. Údaje o redukovaném 
tlaku budou taktéž upřesněny / ověřeny během kalibrace. 

3.4 Nádrže 

Nádrže byly použity v modelování jako schematizace zdrojů vody pro vodovodní 
systém. Všechny zdroje se nachází mimo rozsah modelu zpracovaného v rámci 
Generelu, proto byly pouze schematizovány pro správné fungování modelu.  
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4 Výčet hlavních kalibračních zásahů 

V rámci rekalibrace modelu byly provedeny tyto zásahy: 

 úprava parametrů čerpadel 

o ČS Tabulový Vrch 

o ČS Droždín II 

o ÚV Černovír 

 úprava pravidel řízení napouštění do vodojemů / úprava škrčení nátoku 

o VDJ Droždín II 

o VDJ Svatý Kopeček 

o VDJ Samotíšky 

o VDJ Tabulový Vrch 

 změna nastavení redukčních ventilů 

o MO Tabulový Vrch 

o MO Svatoplukova 

o MO Na Luhu 

 změny v topologii 

o úprava a uzavření řadu DN 500 

o odstranění zpětné klapky na nátoku do VDJ Radíkov 
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5 Závěr rekalibrace modelu 

V rámci této části projektu bylo provedeno základní nastavení modelu. Jako výchozí 
měření byla užita data z dispečerského systému doplněná daty z měrné kampaně. 

Správnost nastavení systému, především rozdělení dílčích složek potřeb (ZIS, úniky 
a jejich časových charakteristik) bude dále ověřena v části C.6 Vyhodnocení úniků. 
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1 Úvod 

Obsahem části C.6 je rozbor a vyhodnocení distribuce úniků na základě dat z měrné 
kampaně a dat od provozovatele. Na základě celkového vyhodnocení je pro 
jednotlivé oblasti určena výše aktuálního úniku vody.  



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 5 - 

 

2 Potřeba vody 

2.1 Struktura vzorce pro výpočet potřeby vody 

Výpočet průměrné potřeby vody vychází z dlouhodobě sledovaných ukazatelů 
dosavadní spotřeby vody. Výpočet potřeby vody se zpracovává podle vzorce (1), (2) 
a (3). Graficky jsou vyjádřeny uvedené vztahy v následujícím přehledném schématu. 

 VVR = VFC + VNF (1) 

 VFC = VFD + VFO (2) 

 VNF = VNFú + VNFo (3) 

kde: 

 VVR  - voda vyrobená určená k realizaci; 
 VFC  - voda fakturovaná celkem  
 VFD  - voda fakturovaná domácnosti  
 VFO  - voda fakturovaná ostatní  
 VNF  - voda nefakturovaná  
 VNFú  - voda nefakturovaná úniky  
 VNFo  - voda nefakturovaná ostatní  
 

 

 
Obr. 2.1 Struktura vzorce pro výpočet potřeby vody 
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2.2 Vliv vody nefakturované 

Objem nefakturované vody je nejvýznamnějším ukazatelem funkční a provozní 
spolehlivosti vodovodního systému. V praxi se často používá jako ukazatel vyjádření 
jeho podílu z vody určené k realizaci. Lépe je však používat vyjádření objemu 
nefakturované vody vztažené na jednotku délky vodovodního potrubí, které 
umožňuje vzájemné objektivní porovnání kvality provozu vodovodů v národním i 
mezinárodním měřítku. Časový průběh VNF umožňuje hodnotit účinnost 
prováděných opatření a kvalitu působení provozovatele i vlastníka vodovodu.  

Velký význam hodnocení budoucího vývoje vody nefakturované ve srovnání s vodou 
fakturovanou je v tom, že její ovlivňování je výhradně v možnostech provozovatele a 
vlastníka vodovodu. 

Voda nefakturovaná se skládá z několika složek, jejichž objem je ovlivňován jednak 
technickým stavem vodárenského zařízení, především potrubí, ale také zvyklostmi ve 
spotřebišti (např. veřejné užívání vody bez měření) či kontrolou odběratelů (měření 
vody). Na Obr. 2.2 jsou znázorněny jednotlivé složky zahrnuté do nefakturované 
vody, které vznikají v průběhu od odběru surové vody po spotřebu pitné vody. 

Vzhledem k významu vody nefakturované pro vývoj potřeby vody jak v minulosti, tak i 
do budoucnosti uvádíme podrobnější rozbor jednotlivých složek, ze kterých se voda 
nefakturovaná skládá. V popisu je uváděn i rozsah opatření, které již byly ze strany 
provozovatele realizovány: 

 
Vlastní spotřeba úpravny vody 

Rozhodující část tvoří odpadní vody odváděné z technologické linky úpravny vody. 
Dále je do vlastní spotřeby zahrnuta voda potřebná pro přípravu chemikálií, údržbu 
a čištění, pro sociální zařízení. Vlastní spotřeba úpravny vody je závislá na 
technologii úpravy vody. Tato složka se nezapočítává do vody nefakturované 
celkem. 

 
Rezervy ve fakturaci, nedovolené napojení (černé odběry) 

Odstraňováním těchto rezerv se zvyšuje objem vody fakturované na úkor vody 
nefakturované a neovlivňuje se jím celkový objem dodávané vody. Hlavní podíl této 
složky vody nefakturované tvoří tzv. černé odběry a nepřesnost fakturačních měřidel. 

 
Rezervy ve fakturaci, paušály, nepřesnosti měřidel, poškození vodoměru, 
nesprávný odečet  

Přechod od, v minulosti hodně používaných paušálních plateb, na měření odběru 
fakturačními vodoměry a pravidelné kontroly vodoměrů přinášejí snížení podílu vody 
nefakturované. 
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Největší nároky na přesnost měření jsou u výrobních měřidel. Jejich nepřesnost 
může ovlivnit celkovou bilanci nefakturované vody. V posledních létech se jim věnuje 
zvýšená pozornost a jejich údaje je možno považovat za spolehlivé. 

 
Úniky ve vodovodní síti 

Na rozdíl od fakturačních rezerv je nárůst úniků v čase fyzikální zákonitostí. Úniky ze 
sítě jsou nežádoucím jevem při provozu sítě a povinností provozovatele a vlastníka 
vodovodu je minimalizovat je na ekonomicky přijatelnou míru. Obecně úniky rostou 
se stářím sítě a současně rostou náklady na jejich snižování pomocí provozních 
opatření. Posledním krokem je zahájení trvalé obnovy sítě, tedy opatření investičního 
charakteru. 

Podle uvedeného schématu vyhodnocujeme tyto hlavní složky úniků: 

 zjevné úniky, 

 úniky odstranitelné provozními opatřeními, 

 skryté úniky. 

Problémem je zejména rozlišení dvou posledních složek. Je zřejmé, že jejich 
vzájemné rozhraní závisí na personálním a technickém vybavení provozovatele, 
které není konstantní, a jehož úroveň musí zákonitě růst se stárnutím sítě. Další 
potíží je skutečnost, že část úniků, které jsou v současnosti skryté, se stanou 
v dalším časovém období zjistitelnými a tudíž i odstranitelnými provozem. Nicméně 
rozlišování těchto dvou složek je nezbytné, protože pro likvidaci odstranitelných úniků 
je třeba zajišťovat převážně provozní finanční prostředky, zatímco pro likvidaci 
skrytých úniků je třeba zajišťovat převážně investiční finanční prostředky. 

 
Zjevné úniky 

Jsou to úniky, které nastanou v okamžiku vzniku poruchy a končí uzavřením potrubí, 
z něhož může do místa poruchy voda přitékat. Je zřejmé, že velikost těchto úniků 
závisí nejen na velikosti poruchy, která je na schopnostech provozovatele nezávislá, 
ale i na době do zjištění poruchy, na době mezi zjištěním a lokalizací poruchy a na 
době mezi její lokalizací a uzavřením potrubí. Provozně velmi důležitá doba trvání 
opravy nemá z hlediska velikosti úniků význam.  

Odstraňování zjevných poruch je vzhledem k jejich zjevnému projevu jedním 
z nejdůležitějších kritérií pro hodnocení kvality provozovatele z pohledu veřejnosti, 
nicméně z bilančního hlediska je jejich podíl na celkovém objemu vody 
nefakturované poměrně malý. 

 
Úniky odstranitelné provozními opatřeními 

Význam a možnosti odstraňování tohoto druhu skrytých úniků jsou zjevné při pohledu 
na rozložení vody nefakturované v posledních létech.  
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Rozhodujícími opatřeními pro snížení úniků bylo vymezení zásobních pásem, 
bilanční hodnocení přítoků do pásem a měření nočních průtoků nejméně ovlivněných 
odběrem vody, vzájemné porovnávání vyhodnocených pásem, výběr pásem 
s největšími úniky, soustředění průzkumu na nejkritičtější oblasti, vyhodnocování 
výsledků měření a konečně rychlost zásahu provozovatele při odstraňování takto 
zjištěných poruch. 

Touto intenzivní metodou se dospělo ke stavu, kdy s nejmenšími provozními náklady 
byla odstraněna velká část úniků tohoto charakteru. Takto „příznivé“ podmínky se 
vyčerpají tím, že budou všechna pásma vybavena měřením a proměřena. Další 
odstraňování těchto úniků už bude náročnější především na kapacitu a intenzitu 
průzkumných prací, ale i na vhodné softwarové doplnění informačního systému a na 
udržování měřidel. 

 
Skryté úniky 

Jedná se o úniky, které se neprojevují na povrchu a nelze je zjistit a odstranit 
běžnými provozními opatřeními, ale pouze rekonstrukcí sítě. Takovéto úniky 
nesporně existují, i když odhadnout jejich podíl z jejich součtu s úniky odstranitelnými 
provozními opatřeními je velmi obtížné. Víme jen to, že dosud nebyl spuštěn 
mechanismus k jejich odstraňování, tj. trvalá postupná obnova sítě, což znamená, že 
v předchozích létech byly menší než dnes, a že v dalších létech budou větší, než 
jsou v současnosti. Od okamžiku, kdy se projeví účinnost v této době zahajované 
obnovy sítě, se vývoj skrytých úniků bude měnit v závislosti na tom, jaké bude tempo 
obnovy.  

 
Ostatní voda nefakturovaná, veřejné využívání vody bez měření (OVNF) 

Ostatní vodou nefakturovanou se rozumí ta část nefakturované vody, kterou nelze 
zařadit do žádné z položek uvedených v předchozím textu. Vybudováním systému 
měřidel, informačního systému a realizací opatření plynoucích z vyhodnocení 
měřených zásobních pásem, byla odstraněna kdysi velmi významná složka vody 
nefakturované, kterou reprezentovaly přepady přelivů, neuzavřené výpusti apod. 

Veřejné využívání vody se týká především odběru vody pro požární účely. Objem 
těchto nefakturovaných vod není možno redukovat nějakými opatřeními, pouze je 
možno zpřesňovat odhad jejich velikosti. Zpravidla se nejedná o významný odběr. 

Významnější složkou z této skupiny je voda spotřebovávaná na proplachy vodovodní 
sítě. 

 
Ztráty u odběratele 

Ztráty u odběratele vznikají za fakturačním vodoměrem v domovních instalacích 
(podtékání splachovadel WC, kapání kohoutků apod.). Tato složka se nezapočítává 
do vody nefakturované celkem. 
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 provozovatel vodovodu spotřebitelé  

 voda odebíraná ze zdroje úpravna vody vodovodní rozvody 

 

 

 

 VFC 

 

 

 VS VVR poškození vodoměru,  

VS -  dodávka surové vody                             chybný odečet, min. průtok 

VVR  -  voda vyrobená určená k nabídce   úniky, 

VFC  -  voda fakturovaná celkem nedovolené napojení, černé odběry 

 účinnost systému  Us = VFC / VS ostatní voda nefakturovaná 

 účinnost rozvodu    Ur = VFC / VVR vlastní spotřeba úpraven vody 

Obr. 2.2 Složky nefakturované vody 
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3 Analýza nočních nátoků ve stávajících zásobních 
pásmech 

Řešení problematiky úniků vody u jednotlivých provozovatelů získává stále vyšší 
význam především z hlediska ekonomie provozu, vysokým nárokům na opravy, 
vzhledem k možnému snížení kapacity vodovodní sítě a vzhledem k ekologickým 
dopadům. 

Finanční náročnost detekce úniků použitím dnes již standardních metod jako je 
využití korelátoru a zemních mikrofonů je značně vysoká. Proto je nezbytné ji 
provádět nikoli plošně na celém vodovodním systému, ale pouze v oblastech, kde je 
vysoký únik. Identifikace takových oblastí je možná průzkumem vodovodní sítě 
provedeným na základě kombinace měření a matematického modelování. 

 

3.1 Vstupní data 

Pro stanovení zásobních pásem významných z hlediska úniku je nutné nejprve 
provést komplexní vyhodnocení všech zásobních pásem z hlediska bilance spotřeby 
vody a vody dodané. Přitom je nutno zahrnout všechny dostupné informace. 
Výsledkem je přehled nejen o vývoji úniků, ale celkový přehled složek nátoku do 
jednotlivých zásobních pásem. 

Jedná se zejména o následující datové zdroje: 

 evidence vývoje potřeby vody v letech 2004 – 2011   
(ve složkách: voda realizovaná, fakturovaná, ztráty), 

 databáze ZIS (zákaznický informační systém), 

 databáze adresných míst, 

 archiv dat systému SCADA na dispečinku, 

 data průtoků z provedených měrných kampaní (průběh průtoků během 24 hodin, 
týdne), 

 GIS potrubní sítě, hydranty a uzávěry. 

Na základě měřených nátoků jak na dispečinku, tak pomocí mobilních průtokoměrů 
bylo provedeno komplexní vyhodnocení všech zásobních pásem z hlediska bilance 
spotřeby vody a vody dodané. Nad datovým setem naměřených časových řad nátoků 
byla provedena podrobná analýza jednotlivých složek odběru (velkoodběratel, 
maloodběratel) včetně stanovení nočního minima. Hodnota nočního minima byla 
následně opravena o noční odběry. 
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3.2 Výkaz hospodaření s vodou 

Pro lepší představu o hospodaření s vodou jednotlivých provozů zadavatel poskytnul 
výkaz jako podklad k projektu. Ve výkazu je možné dohledat pro jednotlivé roky 
a měsíce složky nátoku tj. vody realizované VR: 

VF  voda fakturovaná (přepočtená), 

VP  vlastní potřeba provozu, 

VPR voda předaná, 

VNF voda nefakturovaná, 

VNFo voda nefakturovaná ostatní. 

Složky odběru je tedy možné dohledat jak pro celý provoz, tak pro jednotlivá 
provozovatelem sledovaná zásobní pásma. Pro účel projektu byl vyhodnocen výkaz 
v letech 2004 - 2011. V následujících grafických prezentacích (sloupcových grafech) 
jsou jednotlivé složky nátoku odlišně obarveny. 

 
Obr. 3.1 Průměrné hodnoty Q složek nátoku jednotlivých zásobních pásem za období 2004 - 2011 
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Obr. 3.2 Průměrné hodnoty Q složek nátoku jednotlivých zásobních pásem za období 2004 – 2011 (bez ZP Olomouc) 

 

Název oblasti 
Průměr VNF 

(l/s) 
Průměr VPR 

(l/s) 
Průměr VF (l/s) 

Droždín NTP 0,36 0,00 1,02 

Grygov (vč. přivaděče) 0,99 1,84 1,14 

Chomoutov 0,52 0,00 1,10 

Krčmaň 0,03 0,32 0,10 

Lošov 0,13 0,00 0,57 

Nedvězí 0,03 0,00 0,16 

Olomouc 48,95 0,00 181,99 

Radíkov 0,52 0,00 0,21 

Slavonín, Nemilany 0,84 0,35 0,74 

Sv. Kopeček, Droždín VTP 0,35 0,00 1,06 

Topolany 0,10 0,00 0,23 

Týneček 0,07 0,01 0,06 

Vsisko 0,02 0,05 0,10 

Tab. 3.1 Průměrné hodnoty Q složek nátoku jednotlivých zásobních pásem za období 2004 – 2011 
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Obr. 3.3 Průměrné hodnoty Q složek nátoku jednotlivých zásobních pásem v roce 2010 

 
Obr. 3.4 Průměrné hodnoty Q složek nátoku jednotlivých zásobních pásem v roce 2010 (bez ZP Olomouc) 
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Název oblasti 
Průměr VNF 

(l/s) 
Průměr VPR 

(l/s) 
Průměr VF (l/s) 

Droždín NTP 0,00 0,00 1,11 

Grygov (vč. přivaděče) 1,03 2,27 1,23 

Chomoutov 0,70 0,00 1,06 

Krčmaň 0,06 0,32 0,26 

Lošov 0,06 0,00 0,63 

Nedvězí 0,01 0,00 0,18 

Olomouc 43,61 0,00 175,25 

Radíkov 0,03 0,00 0,26 

Slavonín, Nemilany 2,40 0,00 0,15 

Sv. Kopeček, Droždín VTP 0,48 0,00 1,01 

Topolany 0,09 0,00 0,28 

Týneček 0,07 0,00 0,12 

Vsisko 0,00 0,07 0,09 

Tab. 3.2 Průměrné hodnoty Q složek nátoku jednotlivých zásobních pásem v roce 2010 

 
Obr. 3.5  Vývoj celkových hodnot Q složek v rozmezí 2004 – 2011 

Rok 
Součet z VP 

(l/s) 
Součet z VPR 

(l/s) 
Součet z VNF 

(l/s) 
Součet z VF 

(l/s) 

2004 0.73 1.87 61.44 205.50 

2005 1.02 2.00 53.96 194.90 

2006 2.24 3.39 56.28 194.02 

2007 1.92 2.37 46.78 190.72 

2008 1.62 2.35 41.71 184.95 

2009 1.43 2.34 70.87 173.80 

2010 3.24 2.66 48.50 181.62 

2011 4.44 3.12 43.53 181.05 

Tab. 3.3 Vývoj celkových hodnot Q složek v rozmezí 2004 - 2011 
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3.3 Vyhodnocení měřených nátoků se zahrnutím min. nočního 
nátoku 

Pro posouzení minimálního nočního nátoku do jednotlivých zásobních pásem byla 
vyhodnocena data z následujících vstupů: 

 databáze ZIS, 

 monitoring (bilance), 

 archiv SCADA, 

 odhad provozu. 
 

V rámci distribuce úniků ve vodovodní síti jsou vyhodnoceny:  

 výše nočního nátoku v zásobních pásmech a měrných okrscích [l/s]   
(odpovídá hodnotám přímo odvozeným z měření), 

 vyhodnocení průměrného úniku v měrných okrscích [m3/(km*rok)]. 

Vyhodnocení dávají představu o výši úniku, který je možné v měrné části zásobního 
pásma odstranit, vyhodnocení průměrného úniku má význam z hlediska pořadí pro 
následnou detekci a případné odstraňování úniků. Výše úniku v jednotlivých 
zásobních pásmech resp. částí pásem je podkladem pro speciální měrné kampaně 
zaměřené na lokalizaci úniku a dělení na měrné distrikty. 

 

3.3.1 Zásobní pásma 

Celkový přehled vyhodnocení je uveden v následujících tabulkách a v grafech.  
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Zásobní pásmo/měrný okrsek Popis 

Délka 
hlavních 
řadů [km]  

Ekv. délka 
hlavích řadů 

[km]  

Měřený 
noční nátok  

[l/s] 
Noční odběr 

[l/s] Únik [l/s] 
Průměrný únik 

[m3/km/rok] 
Průměrný 
únik [%] 

Únik 
[m3/rok] 

Podíl délky 
hlavních 
řadů [%] 

Podíl úniku 
[%] 

NTP 3333 199.86 244.18 72.00 36.00 36.00 5 680 33 1 135 229 66.4 82.2 

VTP_IIb 6666 36.61 37.64 8.50 2.64 5.86 5 051 29 184 922 12.2 13.4 

VTP_IIa 7000 11.98 13.12 2.20 1.03 1.17 3 090 18 37 017 4.0 2.7 

Nemilany_Slavonín 1213 8.18 5.99   0.70 0.00 0 0 0 2.7 0.0 

Topolany 1214 2.36 1.44 0.00 0.20 0.00 0 0 0 0.8 0.0 

Nedvězí 1215 5.58 4.40 0.00 0.48 0.00 0 0 0 1.9 0.0 

Týneček 1217 2.41 1.58   0.21 0.00 0 0 0 0.8 0.0 

Chomoutov 1220 7.29 5.78 1.40 0.62 0.78 3 353 20 24 451 2.4 1.8 

Droždín NTP 1260 6.36 4.81 0.19 0.54 0.00 0 0 0 2.1 0.0 

Sv. Kopeček, Droždín VTP, STP 2110 10.10 7.13 0.40 0.87 0.00 0 0 0 3.4 0.0 

Radíkov 2400 3.73 2.35 0.00 0.32 0.00 0 0 0 1.2 0.0 

Lošov 2500 6.58 3.99 0.00 0.56 0.00 0 0 0 2.2 0.0 

Tab. 3.4 Vyhodnocení distribuce úniků v zásobních pásmech 
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V následujících grafech je patrný podíl úniku a průměrného úniku v jednotlivých 
zásobních pásmech. 

 
Obr. 3.6 Vyhodnocení podílu průměrného úniku v jednotlivých zásobních pásmech 

 

 
Obr. 3.7 Vyhodnocení podílu úniku v jednotlivých zásobních pásmech 
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Obr. 3.8 Vyhodnocení min. nočního nátoku v jednotlivých zásobních pásmech 

 
Obr. 3.9 Vyhodnocení složek min. nočního nátoku v jednotlivých zásobních pásmech 

Na výše uvedeném grafu jsou patrné jednotlivé složky nočního nátoku. Velikost 
nočního nátoku nejvíce ovlivňuje délka potrubní sítě. 
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Obr. 3.10 Vyhodnocení úniku v jednotlivých zásobních pásmech 

Na výše uvedeném grafu je provedena prezentace složky únik samostatně. 
Z celkového nátoku je odečtena hodnota nočního odběru. Tuto složku je možné 
snížit vyhledáním a opravou poruch, např. pomocí korelátoru. 

 

 
Obr. 3.11 Vyhodnocení průměrného úniku v jednotlivých zásobních pásmech 
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Obr. 3.12 Vyhodnocení finanční ztráty úniku v jednotlivých zásobních pásmech 

Při přepočtu úniku průměrnou výrobní jednotkovou cenou tj. 7,5 Kč/m3, je možné 
orientačně vyčíslit roční finanční ztráty, kterou představují úniky, v jednotlivých 
zásobních pásmech. Celkové finanční ztráty jsou odhadnuty na 10 362 142 Kč/rok. 

3.3.2 Jednotlivá zásobní pásma 

Olomouc NTP 

 
Obr. 3.13 Týdenní průběh odběru pro oblast Olomouc NTP 
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Hospodaření s vodou: 

 VVR - 168,724 l/s 

 VNF - 43,61 l/s (VTP i NTP) 

 SCADA - 171,60 l/s 

 ZIS - 151,398 l/s 

Model: 

 Noční nátok  72,0 l/s 

 Únik  - 36 l/s 

 Velkoodběratelé: 
o Vlastní křivky: Farmak, Globus, Nestle, Vojsko, Železárny, 
o Ostatní obecná křivka pásma (možnost upřesnění doměřením). 

 
Olomouc VTP II.b 

 
Obr. 3.14 Týdenní průběh odběru pro oblast Olomouc VTP II.b 

Hospodaření s vodou: 

 VVR - 37,64 l/s 

 VNF - 43,61 l/s (VTP i NTP) 

 SCADA - 30,44 l/s 

 ZIS - 25,002 l/s 

Model: 

 Noční nátok  8,5 l/s 

 Únik  - 5,86 l/s 

 Velkoodběratelé: 
o Vlastní křivky: Nemocnice (převzato z modelu Jihlava), 
o Ostatní obecná křivka pásma (možnost upřesnění doměřením). 
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Olomouc VTP II.a 

 
Obr. 3.15 Týdenní průběh odběru pro oblast Olomouc VTP II.a 

Hospodaření s vodou: 

 VVR - 15,66 l/s 

 VNF - 43,61 l/s (VTP i NTP) 

 SCADA - 16,96 l/s (dopočtený odtok z VVDJ Tabulový Vrch) 

 ZIS - 15,46 l/s 

Model: 

 Noční nátok  2,2 l/s 

 Únik  - 1,17 l/s 

 Velkoodběratelé: 
o Vlastní křivky: Aquapark 
o Ostatní obecná křivka pásma (možnost upřesnění doměřením). 

 

Slavonín, Nemilany 

Hospodaření s vodou: 

 VVR - 2,56 l/s 

 SCADA - neměřeno 

 ZIS - 0,14 l/s 

Model: 

 Noční nátok nestanoven 

 Únik  - 0,0 l/s 

 Křivka odběru obecná. 
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Topolany 

 
Obr. 3.16 Denní průběh odběru pro oblast Topolany 

Hospodaření s vodou: 

 VVR - 0,38 l/s 

 VNF - 0,09 l/s 

 ZIS - 0,272 l/s 

 MK - 0,28 l/s (měřeno v rámci měrné kampaně) 

Model: 

 Noční nátok  0,0 l/s 

 Únik - 0,0 l/s 
 

Týneček 

Hospodaření s vodou: 

 VVR - 0,195 l/s 

 VNF - 0,07 l/s 

 SCADA - neměřeno 

 ZIS - 0,159 l/s 

Model: 

 Noční nátok nestanoven 

 Křivka odběru obecná 
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Nedvězí 

 
Obr. 3.17 Denní průběh odběru pro oblast Nedvězí 

Hospodaření s vodou: 

 VVR - 0,198 l/s 

 VNF - 0,01 l/s 

 MK - 0,204 l/s (měřeno v rámci měrné kampaně) 

 ZIS - 0,191 l/s 

Model: 

 Noční nátok  0,0 l/s 

 Únik -  0,0 l/s 

Chomoutov 

 
Obr. 3.18 Denní průběh odběru pro oblast Chomoutov 
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Hospodaření s vodou: 

 VVR - 1,77 l/s 

 VNF - 0,07 l/s 

 MK - 2,61 l/s (měřeno v rámci měrné kampaně) 

 ZIS - 1,04 l/s 

Model: 

 Noční nátok  1,40 l/s 

 Únik -  0,78 l/s 

Dle informací z provozu se  oblasti v době měrné kampaně patrně vyskytovala 
porucha řadu. 

Droždín NTP – VDJ Droždín II 

 
Obr. 3.19 Denní průběh odběru pro oblast Droždín NTP 

Hospodaření s vodou: 

 VVR - 1,095 l/s 

 VNF - 0,0 l/s 

 SCADA - 1,18 l/s 

 ZIS - 1,104 l/s 

Model: 

 Noční nátok  0,19 l/s 

 Únik -  0,0 l/s 
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Sv. Kopeček, Droždín VTP 

 
Obr. 3.20 Denní průběh odběru pro oblast Sv. Kopeček, Droždín VTP 

Hospodaření s vodou: 

 VVR - 1.502 l/s 

 VNF - 0,48 l/s 

 SCADA - 1,55 l/s 

 ZIS - 1,123 l/s 

Model: 

 Noční nátok  0,4 l/s 

 Únik -  0,0 l/s 

Radíkov 

 
Obr. 3.21 Denní průběh odběru pro oblast Radíkov 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 27 - 

 

Hospodaření s vodou: 

 VVR - 0,293 l/s 

 VNF - 0,03 l/s 

 SCADA - 0,38 l/s 

 ZIS - 0,235 l/s 

Model: 

 Noční nátok  0,0 l/s 

 Únik -  0,0 l/s 

Lošov 

 
Obr. 3.22 Denní průběh odběru pro oblast Lošov 

Hospodaření s vodou: 

 VVR - 0,694 l/s 

 VNF - 0,06 l/s 

 SCADA - 0,46 l/s 

 ZIS - 0,657 l/s 

Model: 

 Noční nátok  0,0 l/s 

 Únik -  0,0 l/s 

3.3.3 Měřitelné okrsky 

Vyhodnocení úniků proběhlo také v rámci měrných okrsků. Pro vyhodnocení byla 
použita data poskytnutá provozovatelem. Celkový přehled vyhodnocení je uveden 
v následujících grafech. Podrobnější jsou výsledky hodnocení v části C.7 
Vyhodnocení funkčnosti stávajících měřitelných okrsků.  

V následujících grafech je patrný podíl úniku v jednotlivých měrných okrscích v rámci 
pásma NTP a VTP IIb. 
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Obr. 3.23 Vyhodnocení podílu průměrného úniku v jednotlivých měrných okrscích 

 

 
Obr. 3.24 Vyhodnocení podílu úniku v jednotlivých měrných okrscích 
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4 Závěr 

Významné hodnoty průměrného úniku jsou vyhodnoceny v následujících zásobních 
pásmech resp. v měrných okrskách. 

 Olomouc NTP 

o Lokalizace úniku 82,2%, 36,0 l/s (po odečtení n. odběru) 

o Průměrný únik 5 680 m3/km/rok 

 

 Olomouc VTP II.b 

o Lokalizace úniku 13,4%, 5,86 l/s (po odečtení n. odběru) 

o Průměrný únik 5 051 m3/km/rok 

 

 Olomouc VTP II.a 

o Lokalizace úniku 2,7%, 1,17 l/s (po odečtení n. odběru) 

o Průměrný únik 3 090 m3/km/rok 

 

 Chomoutov 

o Lokalizace úniku 1,8%, 0,78 l/s (po odečtení n. odběru) 

o Průměrný únik 3 353 m3/km/rok 

 

V rámci hodnocení okrsků byla posuzována pouze pásma NTP a VTP IIb. Z pohledu 
měrných okrsků je jako nejvíce problematická část jeví právě oblast NTP mimo 
okrsky. Výstupy jednoznačně ukazují na efektivnost rozdělení pásma na menší celky 
při detekci a kontroly úniků. 

 Olomouc NTP mimo okrsky 

o Lokalizace úniku 70,6%, 29,59 l/s (po odečtení n. odběru) 

o Průměrný únik 7 168 m3/km/rok 
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 Olomouc VTPIIb mimo okrsky 

o Lokalizace úniku 14,1%, 5,91 l/s (po odečtení n. odběru) 

o Průměrný únik 5 524 m3/km/rok 

 

V rámci zpracování dat z měrných okrsků se vyskytly bilanční nesrovnalosti, 
především u měrných okrsků Zikova – Trnkova. Zvláštní charakter odběrné křivky je 
také u okrsku Dvořákova. Z tohoto důvodu byla provozovateli doporučena revize 
stávajících měřidel. 
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1 Úvod 

Problematika zjišťování ztrát vody ve vodovodních sítích se od počátku 90.let 
minulého století dostala i u nás do popředí zájmu vodárenských společností. Tento 
zájem je zcela pochopitelný – prudce narůstala cena vody včetně vstupů (materiál, 
energie), na druhé straně klesala skutečná spotřeba vody. Vzhledem k logické 
preferenci ekonomických ukazatelů při hodnocení efektivnosti dodávky vody a snaha 
o zvýšení zisku vodárenských společností je zájem o efektivní snižování ztrát vody 
zcela na místě. 

Využití měřitelných okrsků (distriktů) pro vyhledávání skrytých úniků a pro včasné 
odhalení nových poruch je v současné době nejpoužívanější strategií. V distribuční 
síti Olomouce má tento způsob detekce úniků dlouhou tradici a je snaha tento 
systém průběžně zlepšovat a rozšiřovat. 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 5 - 

 

2 Popis vývoje a současného stavu měřitelných okrsků v 
Olomouci 

Již v 90.letech minulého století byl v Olomouci vytvořen systém pro sledování 
nočních minim. Tato metoda byla použitá tam, kde to umožňovala topologie sítě a 
existence armaturních šachet vhodných pro osazení vodoměrů. Do těchto míst byly 
trvale osazeny vodoměry s kontaktní hlavicí. V pravidelných cyklech podle 
ustáleného pořadí byly tyto vodoměry přes noc sledovány přenosnými dataloggery 
s následným vyhodnocením nočních minim. 

Protože doba rotace dataloggerů spolu se sledováním nočních minim jednotlivých 
obcí skupinového vodovodu Olomouc trvala 3 až 4 týdny a tímto způsobem nebylo 
možné odhalit nově vzniklé poruchy bezprostředně po jejich vzniku, bylo v roce 2001 
rozhodnuto o postupném budování stabilních měřitelných okrsků s dálkovým 
přenosem naměřených dat. 

S tímto cílem byl v roce 2002 zpracovaný s pomocí hydraulického modelu návrh na 
rozdělení vodovodní sítě na 23 měřitelných okrsků s předpokladem postupné 
realizace. 

Postupnou realizací se do současnosti podařilo vybudovat 15 funkčních měřitelných 
okrsků s dálkovým přenosem naměřených dat. Tyto okrsky pokrývají 30.6 % 
z celkové délky hlavních rozvodné sítě Olomouce. 

Seznam funkčních okrsků je v tabulce 3.1. S Výjimkou okrsku Erenburgova, který je 
součástí vyššího TP IIb, jsou všechny zbývající okrsky součástí NTP.  

Z pohledu délky řadů je okrsky pokryto z NTP 34.8 % řadů; z VTP IIb  7.5% řadů. 
VTP IIa není rozdělené na okrsky a vzhledem k celkové délce řadů (11.98 km) je 
jeho velikost srovnatelná s největšími MO v nižším TP. Toto tlakové pásmo není na 
odtoku z věžového VDJ vybaveno měřidlem. 

Přenosy 

Všech 15 v současnosti funkčních měřitelných okrsků je zapojeno do systému 
sledování nočních minim. Data se sbírají a přenášejí pomocí zařízení XiLog, které 
pracuje v síti mobilních operátorů. Napájení zařízení je z baterií. Data se přenáší 1x 
denně dávkou přes GSM modul na dispečink. Přenášeny jsou průměrné 15-ti 
minutové průtoky. Z těchto hodnot je automaticky vygenerováno minimum, které 
dispečer přenese do výkazu. V případě významného zvýšení uvědomí provoz 
rozvodů vody. Duplicitně ještě provoz vody vyhodnocuje trendy průběhu nočních 
minim zpracovaných dispečerem a v případě zvýšení nočních minim opět zasahuje.  

V případě dlouhodobého vyhodnocování minim je doporučeno pracovat s hodnotou 
objektivizovaného nočního nátoku, protože porovnávání pouze z předchozí  
hodnotou v sobě může skrývat i dlouhodobý (vzniklý před začátkem měření) únik. 
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3 Vyhodnocení úniků v měřitelných okrscích 

Pro základní vyhodnocení úniků v jednotlivých měřitelných okrscích byla použitá stejná metodika jako pro vyhodnocení úniků 
v zásobních pásmech. Problematika analýzy nočních nátoků a vyhodnocení úniků je podrobně popsaná v předchozí kapitole. 
Základní vyhodnocení úniků v měřitelných okrscích podle této metodiky je provedeno v tabulce 3.1 a na obrázcích 3.1 až 3.4.   

 

Zásobní pásmo/měrný okrsek Popis 
Délka hlavních 

řadů [km]  

Ekv. délka 
hlavních řadů 

[km]  

Měřený 
noční nátok  

[l/s] 
Noční 

odběr [l/s] Únik [l/s] 
Průměrný únik 

[m3/km/rok] 
Průměrný 
únik [%] Únik [m3/rok] 

Podíl délky 
hlavních řadů 

[%] 
Podíl 

úniku [%] 

Heyrovského / Jánského 3010 5,64 6,00 1,02 0,58 0,44 2 442 5 13 773 2,3 0,3 

Dvořákova 3040 3,13 2,16 1,50 1,42 0,08 820 2 2 570 1,3 0,1 

Hanušová 3050 2,55 1,71 0,06 0,22 0,00 0 0 0 1,0 0,0 

Palackého 1 3060 9,73 7,28 2,63 0,53 2,10 6 791 13 66 103 4,0 1,7 

Palackého 2 3070 2,74 1,82 1,47 0,14 1,33 15 346 29 42 100 1,1 1,1 

Trnkova+Zikova 3080 8,14 10,79 1,36 0,24 1,12 4 343 8 35 351 3,3 0,9 

U sportovní haly 3090 3,48 2,53 0,43 0,20 0,23 2 096 4 7 303 1,4 0,2 

Urxova+Hanušova 3100 8,79 7,74 0,88 0,53 0,35 1 241 2 10 906 3,6 0,3 

Welnerova 3110 1,32 0,82 0,00 0,11 0,00 0 0 0 0,5 0,0 

Zikova 3120 5,35 7,09 0,67 0,46 0,21 1 244 2 6 662 2,2 0,2 

Černá cesta 3130 1,02 0,79 0,10 0,04 0,06 1 948 4 1 982 0,4 0,0 

Černovír 3140 7,24 9,69 0,33 0,62 0,00 0 0 0 3,0 0,0 

Hejčín, Řepčín 3150 8,13 6,79 1,58 0,60 0,98 3 815 7 31 015 3,3 0,8 

Polská 3160 10,26 8,76 0,97 0,88 0,09 280 1 2 868 4,2 0,1 

NTP - mimo okrsky 3000 130,18 179,20 59,00 29,88 29,12 7 054 13 918 259 53,3 23,1 

VTP - mimo okrsky 6000 33,74 35,46 8,44 2,49 5,95 5 561 10 187 624 13,8 4,7 

Egenburgova 6030 2,72 2,03 0,06 0,13 0,00 0 0 0 1,1 0,0 

Tab. 3.1 Základní vyhodnocení úniků v MO 
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Obr. 3.1 Průměrný únik [%] 

 

 

Obr. 3.2 Podíl jednotlivých MO na celkovém úniku [%] 
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Obr. 3.3 Průměrný únik [m3/km/rok] 

 

 

Obr. 3.4 Velikost úniku v jednotlivých MO [l/s] 
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Následně bylo provedeno pro jednotlivé funkční měřitelné okrsky ještě hodnocení podle doporučení IWA, tj. stanovením 
technického ukazatele skutečných ročních ztrát vody (TIRL), nevyhnutelné roční skutečné ztráty (UARL) a infrastrukturního 
ztrátového indexu (ILI). Výsledky výpočtu jsou v tabulce 3.2. 

 

Zásobní pásmo/měrný okrsek Popis 

Délka 
hlavních 
řadů [km]  

Ekv. délka 
hlavích 

řadů [km]  
Měřený 

nátok  [l/s] 
Počet 

přípojek 

Délka 
přípojek 

[km] 
Průměrný 
tlak [m] 

Obj. noční 
odběr [l/s] Únik [l/s] TIRL UARL ILI 

Heyrovského / Jánského 3010 5,64 6,00 1,02 181,00 1,81 53,60 0,58 0,44 208,48 86,35 2,41 

Dvořákova 3040 3,13 2,16 1,50 121,00 1,21 54,16 1,42 0,08 58,20 82,12 0,71 

Hanušova 3050 2,55 1,71 0,06 140,00 1,40 55,17 0,22 0,00 0,00 76,05 0,00 

Palackého 1 (Litovelská) 3060 9,73 7,28 2,63 445,00 4,45 47,61 0,53 2,10 406,97 68,74 5,92 

Palackého 2 (město) 3070 2,74 1,82 1,47 89,00 0,89 50,68 0,14 1,33 1295,98 81,33 15,93 

Trnkova+Zikova 3080 8,14 10,49 1,36 162,00 1,62 54,12 0,24 1,12 597,85 105,77 5,65 

U sportovní haly 3090 3,48 2,53 0,43 165,00 1,65 53,51 0,20 0,23 121,26 76,52 1,58 

Urxova+Hanušova 3100 8,79 7,74 0,88 380,00 3,80 54,93 0,53 0,35 78,63 80,55 0,98 

Welnerova 3110 1,32 0,82 0,00 53,00 0,53 52,07 0,11 0,00 0,00 78,00 0,00 

Zikova 3120 5,35 7,09 0,67 109,00 1,09 52,93 0,46 0,21 167,46 102,38 1,64 

Černá cesta 3130 1,02 0,79 0,10 22,00 0,22 52,65 0,04 0,06 246,82 99,11 2,49 

Černovír 3140 7,24 9,69 0,33 359,00 3,59 54,16 0,62 0,00 0,00 76,52 0,00 

Hejčín, Řepčín 3150 8,13 6,79 1,58 434,00 4,34 49,95 0,60 0,98 195,79 69,29 2,83 

Polská 3160 10,26 8,76 0,97 510,00 5,10 54,00 0,88 0,09 15,41 76,26 0,20 

Erenburgova 6030 2,72 2,03 0,06 178,00 1,78 52,36 0,13 0,00 0,00 69,39 0,00 

NTP - mimo okrsky 3000 130,18 179,20 59,00 4766,00 47,66 49,49 29,88 29,12 527,86 76,30 6,92 

VTP - mimo okrsky 6000 33,74 35,46 8,44 1163,00 11,63 43,13 2,49 5,95 441,99 67,81 6,52 

Tab. 3.2 Základní vyhodnocení úniků dle doporučení IWA 
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Průtočné okrsky (Trnkova, Urxova) jsou v obou případech hodnoceny společně 
s připojenými podružnými okrsky. Důvodem je, že se z předaných dat naměřených 
provozovatelem nepodařilo odečtem naměřených hodnot získat věrohodná data 
platná pouze pro nadřazený okrsek. 

Technický ukazatel skutečných ročních ztrát vody (TIRL) 

 

kde        ZS … ztráty skutečné [m3.rok-1] 

              Npripojka ... počet přípojek 

 

Nevyhnutelné roční skutečné ztráty (UARL) 

                   
den pripojku x

l
         P

N

L
CB

N

L
AUARL

pripojku

php























    

kde  A … 18 – empirická hodnota 

        B … 0.8 – empirická hodnota 

        C … 25– empirická hodnota 

        Lhp..  délka vodovodních řadů    [km] 

        Npripojka … počet přípojek 

        Lp … délka přípojek (uvažovaná průměrná délka přípojky je 10m)   [km] 

        P …  průměrná tlaková výška ve spotřebišti   [m v.sl.] 

Průměrná tlaková výška P ve spotřebišti byla stanovena jako průměr tlaků 
v jednotlivých uzlech modelu pro jednotlivé okrsky. 

Počet přípojek byl určen z modelu jako počet připojených fakturačních míst 
v jednotlivých okrscích. 

 

Infrastrukturní ztrátový index (ILI) 

ILI = TIRL/UARL                                      

kde TIRL ... technický ukazatel skutečných ročních ztrát vody [l x přípojka-1x den-1] 

                                    
den x pripojka

l
         1000

N365

ZS
TIRL

pripojka
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      UARL …nevyhnutelné roční skutečné ztráty [l x přípojka-1x den-1]  

Poměr těchto dvou ukazatelů hodnotí skutečný technický stav vodovodní distribuční 
sítě tak, jak je požadováno IWA .  

Mezní hodnota indexu ILI, nad kterou je již doporučeno se intenzivně zabývat 
hledáním skrytých úniků, se liší podle různých pramenů a také podle typu zástavby, 
resp. počtu odběratelů na přípojku. Obecně lze konstatovat, že s větším počtem 
odběratelů na přípojku (typické pro městskou, resp. sídlištní zástavbu) stoupá i 
hodnota vypočteného indexu ILI, aniž by to nutně znamenalo nevyhovující stav sítě. 
To je patrné například na měřitelném okrsku Trnkova-Zikova, který vykazuje 
poměrně  vysokou hodnotu ILI, ale na základě vizuální analýzy odběrové křivky je 
okrsek v pořádku. Vysoký index ILI je dán malým počtem přípojek ve vzorci pro 
výpočet UARL.  

V městských podmínkách  je doporučovaná mezní hodnota ILI  5 – 10. 

Vzhledem k těmto odchylkám vyplývajících z různého charakteru zástavby i odběrů 
bylo výsledné hodnocení okrsků v následující kapitole provedeno racionálním 
vyhodnocením dostupných informací včetně vizuálního hodnocení průběhu 
naměřených odběrových křivek jednotlivých okrsků, které jsou přiloženy na konci této 
zprávy. Přehled  základních naměřených dat, použitých a doporučených rozměrů 
vodměrů je v tabulce 3.3. 

 

Zásobní pásmo/měrný 
okrsek Popis Sledované období 

Měřený průtok [l/s] Vodoměr 

Průměr Max Min Stávající Navrhovaný 

Heyrovského / Jánského 3010 2.9.2012-19.9. 2012 7,23 16,90 1,02 WPD 150 WPD100 

Dvořákova 3040 2.9.2012-30.9. 2012 2,66 5,43 1,50 WPD 150 WPD80 

Hanušova 3050 2.9.2012-30.9. 2012 0,84 2,22 0,06 WPD 50   

Palackého 1 (Litovelská) 3060 14.3.2013-31.3.2013 7,90 13,60 2,63 WPD 150 WPD100 

Palackého 2 (město) 3070 22.3.2013-31.3.2013 4,89 9,21 1,47 WPD 80   

Trnkova+Zikova 3080 2.9.2012-30.9. 2012 12,82 33,38 1,36 WPD 150   

U sportovní haly 3090 2.9.2012-30.9. 2012 3,13 9,45 0,43 WPD 80   

Urxova+Hanušova 3100 2.9.2012-30.9. 2012 5,86 14,45 0,88 WPD 100   

Welnerova 3110 23.1.2012-8.2.2012 0,38 1,62 0,00 WPD 100 WPD80 

Zikova 3120 2.9.2012-19.9. 2012 8,23 21,89 0,67 Actaris komb. 150/40 WPD150 

Černá cesta 3130 2.9.2012-30.9. 2012 1,60 4,75 0,10 WPD 80   

Černovír 3140 15.9.2012-30.9. 2012 1,56 3,66 0,33 WPD 80   

Hejčín, Řepčín 3150 15.9.2012-30.9. 2012 5,43 10,61 1,58 WPD 80 WPD100 

Polská 3160 27.7.2012-1.8.2012 5,62 9,74 0,97 WPD 100   

Egenburgova 6030 24.9.2012-30.9. 2012 0,97 2,87 0,06 WPD 100 WPD80 

Tab. 3.3 Přehled naměřených dat, vyhodnocení vhodnosti vodoměrů 
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4 Okrsky 

4.1 Heyrovského / Jánského 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 5.64 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 181 

Okrsek s typickou sídlištní zástavbou, podle všech ukazatelů s podprůměrnou 
hodnotou úniků. 

Doporučeno snížení DN vodoměru z DN 150 na DN 100 (axiální). 

 
Obr. 4.1 MO Heyrovského – Jánského 
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4.2 Dvořákova 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP)  

Délka sítě: 3.13 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 121 

Okrsek se starší zástavbou městského typu. Z analýzy úniků vyplývá, že k únikům 
dochází převážně až za fakturačními měřidly, což může být způsobeno špatným 
stavem vnitřních rozvodů převážně starší zástavby.  

Doporučeno snížení DN vodoměru z DN 150 na DN 80 (axiální). 

 
Obr. 4.2 MO Dvořákova 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 14 - 

 

4.3 Hanušova 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 2.55 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 140 

Okrsek se zástavbou rodinných domů.  Dle všech ukazatelů okrsek s nízkou úrovní 
úniků.  

Použitý vodoměr WPD DN 50 odpovídá měřeným průtokům. 

Tento okrsek je zásobován přes okrsek Urxova 

 
Obr. 4.3 MO Hanušova 
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4.4 Palackého 1 (Litovelská) 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 9.73 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 445 

Rozsáhlý okrsek převážně se starší (meziválečnou) zástavbou rodinných domů a 
vícepodlažních  blokových obytných domů. Době výstavby odpovídá i stáří 
vodovodní sítě. Dle všech ukazatelů okrsek s vyšší úrovní úniků.  

Doporučeno snížení DN vodoměru z DN 150 na DN 100 (axiální). 

 
Obr. 4.4 MO Palackého 1 
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4.5 Palackého 2 (město) 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 2.74 km 

Velkoodběry: 2 (Soud vč. věznice, zimní stadion) 

Celkový počet odběrů/přípojek: 89 

Okrsek s převážně  starou (začátek 20. století) zástavbou vícepodlažních  blokových 
obytných domů. Době výstavby odpovídá i stáří původní vodovodní sítě, které je 
v některých úsecích již vyměněno. Dle všech ukazatelů okrsek s vysokou úrovní 
úniků (25 % - dle tohoto kritéria okrsek s nejvyšším únikem).  

Použitý vodoměr WPD DN 80 odpovídá měřeným průtokům. 

 
Obr. 4.5 MO Palackého 2 
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4.6 Trnkova + Zikova 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 2.79 (Trnkova) + 5.35 (Zikova) = 8.14 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 162 

Okrsek s typickou sídlištní zástavbou. Potrubí z 80.let minulého století. Podle 
výpočtových ukazatelů zvýšená hodnota úniků. Grafické vyhodnocení průběhu 
nátoku do okrsku ale nasvědčuje, že okrsek je v pořádku. Výpočtové ukazatele jsou 
ovlivněny malým počtem přípojek vzhledem k délce sítě a počtu zásobených 
obyvatel. 

Použitý vodoměr WPD DN 150 odpovídá měřeným průtokům. 

Přes tento okrsek je zásobován okrsek Zikova. 
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Obr. 4.6 MO Trnkova 

4.7 U sportovní haly 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 3.48 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 165 

Okrsek převážně se zástavbou rodinnými domy. Potrubí z různých období, podle 
všech ukazatelů s průměrnou hodnotou úniků. Z odběrových grafů je patrný výrazný 
nárazový odběr zřetelný především v nočnícj hodinách. 

Použitý vodoměr WPD DN 80 odpovídá měřeným průtokům. 

 
Obr. 4.7 MO U sportovní haly 
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4.8 Urxova+Hanušova 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 6.23 (Urxova) + 2.55 (Hanušova) = 8.79 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 380 

Okrsek s typickou sídlištní zástavbou a zástavbou rodinnými domy. Potrubí z různých 
období, podle všech ukazatelů s podprůměrnou hodnotou úniků. 

Použitý vodoměr WPD DN 100 odpovídá měřeným průtokům. 

Přes tento okrsek je zásobován okrsek Hanušova. 

 
Obr. 4.8 MO Urxova 
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4.9 Wellnerova 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 1.32 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 240 

Okrsek se  zástavbou rodinnými domy a administrativními budovami. Podle všech 
ukazatelů s okrsek s minimálními úniky. 

Doporučeno snížení DN vodoměru z DN 100 na DN 80 (axiální). 

 
Obr. 4.9 MO Wellnerova 
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4.10 Zikova 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 5.35 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 109 

Okrsek s typickou sídlištní zástavbou, podle všech ukazatelů s podprůměrnou 
hodnotou úniků. 

Doporučeno výměna sdruženého vodoměru Actaris 150 za axiální vodoměr DN 150 

Tento okrsek je zásobován přes okrsek Trnkova. 

 
Obr. 4.10 MO Zikova 
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4.11 Černá cesta 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 1.02 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 22 

Okrsek s typickou sídlištní zástavbou, potrubí z 80. let minulého století. Podle všech 
ukazatelů s nízkou hodnotou úniků. 

Použitý vodoměr WPD DN 80 odpovídá měřeným průtokům. 

 
Obr. 4.11 MO Černá cesta 
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4.12 Černovír 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 7.24 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 359 

Okrsek s příměstskou zástavbou rodinných domů, potrubí z 20. let minulého století. 
Podle většiny ukazatelů okrsek s nízkou úrovní úniků. Měřená noční minima jsou 
zřejmě způsobena úniky za fakturačními měřidly. 

Použitý vodoměr WPD DN 80 odpovídá měřeným průtokům. 

 
Obr. 4.12 MO Černovír 
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4.13 Hejčín, Řepčín 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 8.13 km 

Velkoodběry: 1 (Moravské železárny) 

Celkový počet odběrů/přípojek: 434 

V okrsku převažuje zástavba rodinných domů. Převažuje potrubí z období mezi 
světovými válkami. V rámci okrsků mírně nadprůměrná hodnota úniků. 

Vzhledem k velikosti odběrů doporučeno zvětšení vodoměru z DN 80 na DN 100 
(axiální). 

 
Obr. 4.13 MO Hejčín, Řepčín 
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4.14 Polská 

Tlakové pásmo: Nižší (NTP) 

Délka sítě: 10.3 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 510 

Okrsek se všemy typy obytné zástavby městského typu. Původní potrubí převážně 
z meziválečného období je již částečně vyměněné. Dle všech ukazatelů vykazuje 
tento okrsek přijatelnou úroveň úniků. 

Použitý vodoměr WPD DN 100 odpovídá měřeným průtokům. 

 
Obr. 4.14 MO Polská 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 26 - 

 

4.15 Erenburgova 

Tlakové pásmo: Vyšší (VTP IIb) 

Délka sítě: 2.72 km 

Velkoodběry: - 

Celkový počet odběrů/přípojek: 178 

Okrsek s různými typy obytné zástavby, chybí typicky sídlištní zástavba. Potrubí 
z různých období. Podle všech ukazatelů vykazuje okrsek minimální úniky. 

Doporučeno výměna sdruženého vodoměru DN 100 za axiální vodoměr DN 80. 

 
Obr. 4.15 MO Erenburgova 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 27 - 

 

5 Závěr 

Přinos měřitelných okrsků pro detekci úniků je zřejmý. Všechny jednotlivé sledované 
okrsky mají v současnosti hodnotu indexu ILI nižší jako je zbytek sítě (v době 
zpracování zprávy byly noční minima v okrsku Palackého 2 podrobným průzkumem 
sítě sníženy na cca 1/3 zdokumentovaného stavu a index ILI klesl na 4.3. Do grafů a 
bilancí není toto zlepšení zahrnuto, protože aktualizací jednoho údaje by byla 
narušena bilanční rovnováha dat.)  

Současný systém sběru a vyhodnocení dat není plně automatizován a vyžaduje 
vstup dispečera do procesu. Vzhledem k určitým problémům s průkazností 
výpočtových ukazatelů úniků lze nutnost vstupu obsluhy do závěrečné fáze 
vyhodnocení považovat za optimální. 

Zlepšení současného systému monitoringu by nejvíce prospělo zvýšení spolehlivosti 
přenosů. Současné občasné výpadky spojení mezi jednotlivými objekty a 
dispečinkem je zřejmě způsobeno umístěním antén přenosových zařízení pod poklop 
měrných objektů. 

Je doporučeno rozšířit pokrytí měřitelnými okrsky na další oblasti NTP Olomouc. Tato 
problematika je řešena v rámci řešení výhledového stavu v kapitole C11 
Optimalizace systému monitoringu (optimalizace rozdělení sítě DMA). 
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Příloha 

Odběrové křivky jednotlivých měrných okrsků
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1. Úvod 

Město Olomouc je z pohledu zásobování vodou součástí systému skupinového 
vodovodu regionálního významu, který zásobuje pitnou vodou cca 150 tis. obyvatel. 
Tento systém nazvaný Skupinový vodovod Olomouc zahrnuje celkem 10 pramenišť, 
2 úpravny vody, 2 centrální vodojemy a další vodárenské objekty.   

Město Olomouc je největším spotřebištěm ze 43 měst a obcí napojených  na 
skupinový vodovod. Posouzení zdrojů vody pro město Olomouc je de facto 
posouzením zdrojů vody celého Skupinového vodovodu Olomouc. 

Situování jednotlivých pramenišť, úpraven vody a dvou centrálních vodojemů včetně 
hlavních vodovodních řadů je zobrazeno  v mapové příloze C.8.1 Přehledná situace 
SV Olomouc.  

Z jednotlivých zdrojů je odebírána podzemní voda, která slouží po úpravě na pitnou 
vodu k dodávání do vodovodů pro veřejnou potřebu, zřízených a provozovaných ve 
veřejném zájmu ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích.  

Vedle uvedených zdrojů podzemní vody zásobujících vodovody pro veřejnou potřebu 
je také ze zájmového území odebírána podzemní voda ze zdrojů sloužících pro 
individuální potřebu. 

Základní údaje o prameništích: 

- max. povolený odběr 
- průměrný povolený odběr 
- odebírané množství v roce 2012 

 
Základní údaje o vodojemech: 

- akumulační objem 
- úroveň maximální hladiny 
- úroveň minimální hladiny 

 
Základní údaje o spotřebištích: 

- počet obyvatel v roce 2012 
- počet obyvatel pro rok 2030 
- průměrná denní potřeba pitné vody pro rok 2012 a rok 2030 
- max. denní potřeba pitné vody pro rok 2012 a rok 2030 

Napojení jednotlivých spotřebišť na distribuční systém SV Olomouc jsou uvedena 
v příloze C.8.3 Průtokové schéma SVO.  
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2. Zdroje vody  

Ke zpracování této dílčí části PD byly použity podklady: 

Pňovice – Březové 
Modelová simulace proudění při odběru podzemní vody 
PROGEO s.r.o., Tiché údolí 113, 252 63 Roztoky u Prahy, srpen 2005 
 
Štěpánov, Moravská Huzová, Chomoutov, Černovír 
Revize ochranných pásem vodního zdroje 
OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, září 2008 
 
Senice na Hané 
Revize ochranných pásem vodních zdrojů I. A II. Stupně 
OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, prosinec 2009 
 
Litovel Čerlinka  
Řád jímací oblasti – verze 2.2 řádu jímací oblasti 
Zpráva za rok 2012 
OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, leden 2013 
 
Černovír 
Řád jímací oblasti – verze 2.0 
OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, leden 2013 
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2.1 Prameniště Štěpánov 

V roce 1967 byly v prameništi Štěpánov vybudovány nejprve studny V3 a V4, později 
pak spouštěná sběrná studna R o průměru 5,0 m a hloubce 33,0 m.   

Od roku 2001 jsou využívány vrtané studny HV11 – HV18. 

Vrtané studny jsou ukončeny ve vrstvách fluviálních písčitých štěrcích. Mocnost 
písčitých štěrků se pohybuje v rozmezí 14,50 m (HV 16) až 25,0 m (HV 12). 
V nadloží těchto písčitých štěrků jsou světle hnědé hlíny mocné až 5,80 m. 

Provozní hladina podzemní vody se pohybuje v různých hloubkách pod terénem od 
4,80 m (HV 16 a HV 17) do 6,90 m p.t. (HV 14). Úroveň je ovlivňována velikostí 
odběru podzemní vody. 

Vrtané studny HV11 až HV18 o hloubce 25,0 m a průměru 530 mm jsou vyskládány 
z plných a perforovaných trub z PVC potrubí o průměru 315 mm. Mezikruží mezi 
stěnou vrtu a zárubnicemi je zčásti obsypáno tříděným štěrkem frakce 4-8 mm 
(hloubka 7,0 – 25,0 m), zčásti je pak utěsněno hráškovým jílem (0,0 – 7,0 m). 

Voda z vrtaných studní HV11 až HV18 je svedena násoskovými řady do sběrné 
studny R. 

Z prameniště Štěpánov se ve směru na obce Štěpánov, Moravskou Huzovou a 
město Šternberk čerpá okolo 5,45 l/s (172 066 m3/rok 2012), zbytek  jímané vody je 
dopravován na ÚV Černovír. 

Maximální povolený odběr je 64,0 l/s. 

Průměrný povolený odběr je 64,0 l/s. 

Průměrný odběr v roce 2012 byl 16,30 l/s. 

Technicky využitelný max. odběr je 20,0 l/s. 

 

2.2 Prameniště Moravská Huzová 

Prameniště bylo vybudováno v roce 1973. 

Prameniště Moravská Huzová je tvořeno vrtanými studnami V-6a a V-6b (průměr 
hloubení 820/730 mm), každá o průměru zárubnic 530 mm a hloubce 31,50 m.  

Podloží obou vrtů je tvořeno štěrkopísčitým souvrstvím, které je zakryto spraší a 
holocenními hlínami o mocnosti až 6,50 m. 

Do hloubky 6,0 m jsou vrty opatřeny jílovým uzávěrem, níže mají zárubnice obsyp 
kamenným štěrkem o průměru 20 mm. Perforované úseky výstroje jsou opatřeny 
pletivem s velikosti ok 5x5 mm proti vnikání drobné frakce obsypu do studní.  

Hladina podzemní vody je při čerpání okolo 8,0 l/s v hloubce 7,70 m pod okolním 
terénem.  

Maximální úhrnná vydatnost prameniště Moravská Huzová je 16 l/s, množství jímané 
vody, která je v současnosti přečerpávána na ÚV Černovír se pohybuje okolo 8,0 l/s. 
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Maximální povolený odběr je 16 l/s. 

Průměrný povolený odběr je 16,0 l/s. 

 

Průměrný odběr v roce 2012 byl 7,30 l/s. 

Technicky využitelný max. odběr je 16,0 l/s. 

 

2.3 Prameniště Chomoutov 

Prameniště Chomoutov bylo budováno postupně od konce roku 1990 až na počátek 
roku 1992.  

Zahrnuje čtyři vrty (HV 21 až HV 24) o průměru 1020 mm do hloubky 24 m a níže 
pak o průměru 610 mm. Hloubka vrtaných studní se pohybuje v rozmezí od 88,0 m 
(HV 21) až do hloubky 94,0 m (HV 22).  

Vystrojení vrtů tvoří v horní části (do hloubky cca 24,0 m pod terén) ocelové 
zárubnice ø 630 mm s ochrannou zárubnicí z oceli o průměru 720 mm, dále pak je 
každý vrt vystrojen až po dno ocel. zárubnicí o průměru 355 mm. 

Do hloubky cca 24,0 m je provedeno jílové těsnění, níže je plášť vrtu upraven 
tříděným štěrkovým obsypem frakce 4/8 mm. 

Jímaná voda z prameniště Chomoutov je čerpána do výtlaku z prameniště Štěpánov 
na ÚV Černovír. 

Maximální povolený odběr je 40,0 l/s. 

Průměrný povolený odběr je 30,0 l/s. 

Průměrný odběr v roce 2012 byl 16,70 l/s. 

Technicky využitelný max. odběr je 30,0 l/s. 

 

2.4 Prameniště Černovír 

Prameniště Černovír se nachází severovýchodně od Olomouce.  

Jímací studny v prameništi Černovír jsou zahloubeny do údolní würmské terasy a 
některé svými dny zasahují až do jílů neogenního stáří. Písčité štěrky zakrývají 
povodňové hlíny, místy slatinné sedimenty o mocnosti až 4,0 m. 

Prameniště je využívané od roku 1889, kdy byla do provozu uvedena parní čerpací 
stanice a první studna E0 o průměru 2,75 m a hloubce 9,0 m s vydatností okolo 30,0 
l/s. V následujících letech se prameniště rozšiřovalo v závislosti s růstem spotřeby 
vody.  

Postupem času bylo vybudováno 40 jímacích studní a šest sběrných studní. 

Sběrné studny jsou tyto:  

- zděná studna A0 o průměru 5,90 m a hloubce 5,30 m   
- zděná studna H1 o průměru 5,0 m a hloubce 13,55 m  
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- zděná studna H2 o průměru 5,0  m a hloubce 9,0 m  
- zděná studna H3 o průměru 5,0 m a hloubce 11,50 m  
- zděná studna H4 o průměru 5,90 m a hloubce 12,10 m   
- studna C16 z beton. skruží ø 1,25 m má hloubku 7,50 m   

Jednotlivé jímací studny jsou buď zděné (16 ks o průměru 2,0 m a 4 ks o průměru 
1,50 m) nebo jsou vyskládány z beton. skruží (13 ks o průměru 1,50 m a 3 ks o 
průměru 1,70 m). Hloubka jímacích studní se pohybuje od 5,10 m (studna A3) až do 
10,0 m (studna Ha), průměrná hloubka všech jímacích studní je 8,50 m. 

V převážné míře jsou studny provedeny s litinovými zárubnicemi o průměru 600 mm 
a jsou násoskovými řady propojeny se sběrnými studnami. 

Jímací studny jsou násoskovými řady propojeny s příslušnou sběrnou studní, ze 
které je jímaná voda přečerpávána na úpravnu vody Černovír. 

Prameniště Černovír bylo poškozeno povodněmi v roce 1997. 

Maximální povolený odběr je 250,0 l/s. 

Průměrný povolený odběr je 190,0 l/s. 

Průměrný odběr v roce 2012 byl 80,20 l/s. 

Technicky využitelný max. odběr je 190,0 l/s. 

 

2.5 Prameniště Litovel 

Prameniště Litovel se nachází 1 km severozápadně od města Litovel. 

V roce 1955 byla vybudována sběrná studna SbS (ČS-8) o průměru 5,0 m a hloubky 
5,45 m. V následujícím roce byly vybudovány ještě dvě studny (S-2, S-11) o průměru 
4,0 m a hloubce 5,45 m (v současné době jsou mimo provoz). 

V letech 1979 až 1981 byly vyhloubeny čtyři širokoprofilové vrty HV 1003 až HV 1006 
a jeden vrt HV 1007, dále pak vrt HV 1111 byl realizován v roce 1988. 

V roce 2012 bylo vybudováno 6 hydrogeologických pozorovacích vrtů 

Vrty řady HV o hloubce 94 až 150 m jsou upravené pro odběr vody z devonské 
zvodně.  

Vrty mají ve svrchní části průměr 1016 mm, dále pak jsou o průměru 780 a 490 mm. 
Jsou vystrojeny plnostěnnými antikorozními zárubnicemi se zaplášťovou cementací.   

Využívané vrty v prameništi Litovel s průměrným ročním odběrem (rok 2012) jsou: 

- SbS (ČS 8)   44,0 l/s 
- HV 1003 (ČS 4)  21,20 l/s 
- HV 1007 (ČS 5)  17,80 l/s 
- HV 1111 (ČS 6)  11,70 l/s 
- HV 1005 (ČS 2)     4,60 l/s 
- HV 1004 (ČS 3)      1,70 l/s 
- HV 1006 (ČS 1)     0,00 l/s 
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Voda se ze všech studní prameniště Litovel čerpá do akumulační nádrže. Po 
hygienickém zabezpečení je přečerpávána samostatnými výtlačnými řady do VDJ 
Křelov (ČS Olomouc) a do VDJ Chudobín (ČS Litovel).  

Maximální povolený odběr je 267,0 l/s. 

Průměrný povolený odběr je 267,0 l/s. 

Průměrný odběr v roce 2012 byl 100,80 l/s. 

Technicky využitelný odběr je 200,0 l/s. 

 

2.6 Prameniště Pňovice 

Prameniště Pňovice se nachází mezi obcemi Tři Dvory a Pňovice, 20 km 
severozápadně od města Olomouce v údolní nivě vázané na toky řek Moravy, 
Oskavy a Benkovského potoka.  

Jímací vrty jsou ukončeny v mocnějších polohách jílů, případně písčitých jílů. 
V nadloží těchto vrstev byly prokázány mocnější polohy písčitých štěrků a písků 
s četnými vložkami fluviálních jílů a písčitých jílů o mocnostech až 7 m. V nadloží 
tohoto souvrství se nachází vrstva fluviálních hlín mocná do 4,60 m.   

Zvodeň vázaná na propustné písčité štěrky a písky s průlinovou propustností, je 
převážně volná, v místě výskytu vložek hlín a jílů mírně napjatá. 

V jímacím území je situováno 22 vrtů rozdělených do tří čerpacích skupin: 

- Pňovice I zahrnující vrty HV 101 až HV 106 se sběrnou studní ČS 1 
- Pňovice II zahrnující vrty HV 207 až HV 214 se sběrnými studněmi ČS 2 a 

ČS 21 
- Pňovice III zahrnující vrty HV 315 až HV 317 a vrty HV 418 až HV 422 se 

sběrnou studní ČS 3 

14 jímacích vrtů je situováno v zalesněném území, zbylých 8 vrtů je na zemědělské 
půdě. 

Hloubka vrtů o průměru 750 mm se pohybuje v rozmezí 33,0 až 45,0 m pod terénem. 

 

2.7 Prameniště Březová 

Prameniště Březová je situováno mezi obcemi Březová a Lhota nad Moravou, 15 km 
severozápadně od města Olomouce v zalesněné oblasti údolní nivy řeky Moravy a 
jejích ramen.  

Vrty jsou ukončeny v mocnějších polohách jílů a písčitých jílů. Do konečných hloubek 
jednotlivých vrtů byly průzkumem prokázány poměrně mocné vrstvy písčitých štěrků 
s jílovitými vložkami, jejichž mocnost dosahuje maximálně 3,0 m. V nadloží tohoto 
souvrství je situována nepříliš mocná vrstva fluviálních hlíny. 

Horninové prostředí tvoří průlinový kolektor, na který je vázána zvodeň s převážně 
volnou hladinou podzemní vody. V místě vložek jílů může být hladina lokálně mírně 
napjatá. 
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Předpokládá se, že při čerpání podzemní vody dochází k omezené infiltraci 
povrchové vody z toků do horninového prostředí, kolmatace dna a břehů vodotečí 
není úplná. 

Prameniště je tvořeno osmi vrty (HV 523 až HV 530) o průměru 750 mm a hloubky 
od 30,50 m až 48,50 m od terénu. 

V převážné míře jsou vrtané studny provedeny s ocelovými zárubnicemi o průměru 
690 mm a jsou násoskovými řady propojeny se sběrnými studnami. 

Maximální povolený odběr z obou pramenišť (Pňovice + Březová) je 219,0 l/s. 

Průměrný povolený odběr je 160,50 l/s. 

Průměrný odběr v roce 2012 byl pro obě prameniště 81,50 l/s. 

Technicky využitelný max. odběr pro obě prameniště je 160,0 l/s. 

 

2.8 Prameniště Senice na Hané 

Prameniště Senice na Hané je situováno východně od obce Senice na Hané, 15 km 
západním směrem od města Olomouc. 

V roce 1973 bylo vyhloubeno šest vrtaných studní (HV 631 až HV 636), každá o 
průměru 690 mm a hloubky 34,0 až 40,50 m. Vrty jsou od sebe vzdáleny 100 m, jsou 
situovány na přímce SV-JZ.  

Výstroj studní tvoří polypropylenové filtry a antikorozní zárubnice o průměru 690 mm. 

V každé studni je osazeno ponorné čerpadlo s frekvenčním měničem. Jímaná voda 
z jednotlivých studní je přečerpávána do společného výtlačného řadu DN 200, který 
je ukončen v sací jímce čerpací stanice Senice. ČS Senice je situována cca 60 m od 
krajního hydrogeologického vrtu HV 631 v prodloužení přímky (SV-JZ).  

Z čerpací stanice je výtlačným řadem DN 300 voda přečerpána přímo do zemního 
vodojemu Křelov. 

Maximální povolený odběr z tohoto prameniště je 50,0 l/s. 

Průměrný povolený odběr je 50,0 l/s. 

Průměrný odběr v roce 2012 byl 31,0 l/s. 

Technicky využitelný odběr je 50,0 l/s. 
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3. Vydatnost zdrojů  

3.1 Stávající stav - rok 2012 

Zdroj pitné vody 

Povolený odběr Odebrané množství 

maximum průměr rok 2012 tech. maximum 

l/s 

Prameniště Štěpánov 64,00 64,00 16,30 20,00 

Prameniště Mor. Huzová 16,00 16,00 7,30 16,00 

Prameniště Černovír 250,00 190,00 80,20 190,00 

Prameniště Chomoutov 40,00 30,00 16,70 40,00 

Prameniště Litovel 267,00 267,00 100,80 230,00 

Prameniště Pňovice I 58,40 42,80 20,80 

160,00 
Prameniště Pňovice II 43,80 32,10 16,20 

Prameniště Pňovice III 58,40 42,80 24,80 

Prameniště Březové 58,40 42,80 19,70 

Prameniště Senice na Hané 50,00 50,00 31,00 50,00 

CELKEM 906,00 777,50 333,80 706,00 

Tab. 3.1 Kapacita zdrojů SV Olomouc 

 

3.2 Výhledový stav - rok 2030 

Zdroj pitné vody 

Povolený odběr         
(dle roku 2012) 

Uvažovaný odběr 

maximum průměr rok 2030 

l/s 

Prameniště Štěpánov 64,00 64,00 20,00 

Prameniště Mor. Huzová 16,00 16,00 16,00 

Prameniště Černovír 250,00 190,00 190,00 

Prameniště Chomoutov 40,00 30,00 30,00 

Prameniště Litovel 267,00 267,00 200,00 

Prameniště Pňovice I 58,40 42,80 

160,00 
Prameniště Pňovice II 43,80 32,10 

Prameniště Pňovice III 58,40 42,80 

Prameniště Březové 58,40 42,80 

Prameniště Senice 50,00 50,00 50,00 

CELKEM 906,00 777,50 666,00 

Tab. 3.2 Výhledová kapacita zdrojů SV Olomouc 
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4. Úprava vody  

4.1 Úpravna vody Černovír 

Původní úprava dezinfekcí a aerací byla po roce 1997 rozšířena o intenzivní aeraci, 
oxidaci ozónem a filtraci na pískových rychlofiltrech. Hygienicky je voda zabezpečena 
plynným chlorem. Součástí ÚV je také čerpací stanice o kapacitě 450 l/s, odkud je 
voda čerpána samostatným výtlačným řadem do zemního vodojemu Droždín o 
objemu 4x 5000 m3, který je jedním z řídících vodojemů rozvodné vodovodní sítě 
Skupinového vodovodu Olomouc. 

Maximální výkon úpravny vody je 300 l/s.  

Maximální provozní potřeba technologické vody na ÚV se uvažuje okolo 3%. 

Složení reálné směsné surové vody je závislé na počtu zapojených zdrojů a čerpání 
z nich. 

Poněvadž všechny zdroje mají plynulou regulaci čerpání, je možno v rozmezí výkonů 
100,0 až 350,0 l/s nastavovat průtok surové vody jen úměrným zvyšováním čerpání 
z jednotlivých zapojených zdrojů. Zapojení jednotlivých zdrojů pro jednotlivé výkony 
ÚV Černovír jsou uvedeny v PŘ úpravny vody Černovír.  

Režim čerpání dle PŘ zajistí téměř stálé poměrné zastoupení vod z jednotlivých 
zdrojů a tím i složení vody, což je hlavní požadavek řízení kontinuálního procesu 
úpravy při nutné změně průtoku tohoto média. 

Z hlediska pH vody se jedná o podzemní vodu s kyselou reakcí, hodnoty pH vody 
nepřekračují 7,0, průměrně se hodnoty pohybují okolo 6,25.  

Jedná se o podzemní vody kalciumbikarbonátového charakteru typu Ca-HCO3 a 
kalciumsulfátokarbonátového typu Ca-SO4-HCO3, s podružným obsahem železa a 
manganu a všech aniontů silných minerálních kyselin.  

Hodnoty Fe, Mn a CHSKMn kolísají v rozmezí:  

Fe   0,27 - 0,47 mg/l 
Mn   0,27 - 0,34 mg/l  
CHSKMn  1,00 - 2,00 mg/l O2.  

 

Ve smyslu vyhlášky č. 120/2011 Sb. lze zařadit tuto vodu do kategorie 
upravitelnosti A2, tj. vodu podléhající jednodušší fyzikální a chemické úpravě s 
koncovou dezinfekci. 

 

4.2 Úpravna vody Příkazy 

Úpravna vody Příkazy byla uvedena do provozu v roce 1988.  

Ze zdrojů Pňovice a Březová je jímána podzemní voda z jednotlivých studní 
přečerpávána na ÚV Příkazy.  Na úpravnu je podzemní voda přiváděna výtlačným 
potrubím DN 500, které je ukončeno ve společné uklidňovací nádrži.  
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Po její úpravě na ÚV Příkazy, která pracuje na principu koagulační filtrace 
s předřazeným odvětráním CO2 je upravená voda hygienicky zabezpečena plynným 
chlórem a přečerpávána do VDJ Křelov. 

Jmenovitý výkon úpravny je 160 l/s.  

Maximální provozní potřeba technologické vody na ÚV se uvažuje okolo 3%. 

Směsná voda přicházející na úpravnu vody  je středně mineralizovanou (měrná el. 
vodivost směsi vod před úpravnou je průměrně 370 µS/cm), z aniontů převažují 
hydrogenuhličitany (průměrně 140 – 150 mg/l) a sírany (průměrně 45 mg/l). 
Z kationtů převažuje vápník (průměrně 51 mg/l). 

Podzemní voda je mírně kyselá (pH min. 6,3, průměrně 6,7). Kyselost je dána vyšším 
obsahem volného CO2 (průměrně 44 mg/l).  

Ve vodě je poměrně vysoký obsah Fe (průměrně 3,7 mg/l) a Mn (průměrně 0,59 
mg/l). Voda je rovněž mírně biologicky oživená. 

Ve smyslu vyhlášky č. 120/2011 Sb. lze tuto vodu zařadit do kategorie 
upravitelnosti A2, tj. vodu podléhající jednodušší fyzikální a chemické úpravě s 
koncovou dezinfekci. 
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5. Vývoj počtu obyvatel  
Pro stanovení počtu obyvatel v jednotlivých městech a obcí, které budou v roce 2030 
napojeny na Skupinový vodovod města Olomouce se vycházelo z vývojových křivek 
počtu obyvatel pro danou lokalitu za období 1991 až 2012. Pro tyto křivky byly 
metodou lineární regrese stanoveny regresní rovnice, které byly použity k extrapolaci 
počtu obyvatel v dané lokalitě k roku 2030. 

Pro stanovení počtu obyvatel k roku 2030 v jednotlivých místních částí města 
Olomouce se vycházelo ze situování rozvojových ploch pro bydlení z ÚP města 
Olomouce.   

Pro obce, které územně spadají do města Litovel byly počty obyvatel k roku 2030 
stanoveny z vývojové křivky pro město Litovel. 

Některé obce zahrnují několik místních částí, konkrétní rozdělení počtů obyvatel 
k roku 2030 do daných částí bylo potom poměrově rozděleno dle počtu obyvatel 
v roce 2012. 

Příklad způsobu stanovení výhledového počtu obyvatel k roku 2030 je uveden pro 
obec Štěpánov:   

Obec Štěpánov je situována přibližně 10 km severně od Olomouce, má tři části: 

- Štěpánov 

- Březce 

- Moravská Huzová  

Počet obyvatel v obci Štěpánov k 1.1. 2012 byl 3 393. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny počty obyvatel v obci k 31.12. daného roku. 

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

3 310 3 309 3 328 3 316 3 297 3 268 3 275 3 273 3 309 3 314 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3 326 3 330 3 342 3 310 3 340 3 355 3 331 3 387 3 391 3 375 

2011 2012         

3 391 3 393         

Tab. 5.1 Vývoj počtu obyvatel v obci Štěpánov (1991 – 2012) 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 15 - 

 

 

Vývojová křivka počtu obyvatel v obci Štěpánov: 

 
Obr. 5.1 Graf vývoje počtu obyvatel – lineární regrese 

 
Předpokládaný počet obyvatel v roce 2030 potom bude 3 465. 

 

Počet obyvatel pro jednotlivé místní části obce Štěpánov: 

Místní části 
podskupiny 
Štěpánov 

Rok 2012 Rok 2030 

Počet 
obyvatel 

% zastoupení 
Počet 

obyvatel 
% zastoupení 

Štěpánov 2 857 84,20 2 918 84,20 

Březce 207 6,10 211 6,10 

Moravská 
Huzová 

329 9,70 336 9,70 

Celkem 3 393 100 3 465 100 

Tab. 5.2 Poměrové rozdělení počtu obyvatel v místních částech 2012 x 2030 
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Počet obyvatel v obcích napojených na SV Olomouc: 

Lokalita 
Počet obyvatel 

2012 2 030 

Olomouc 101 635 98 976 

Samotišky 1 308 1 847 

Horka nad Moravou 2 318 2 566 

Křelov - Břuchotín 1 621 2 168 

Skrbeň 1 206 1 445 

Dolany 2 566 3 378 

Toveř 581 750 

Grygov 1 468 1 416 

Krčmaň 460 442 

Bystrovany 1 019 1 425 

Přáslavice 1 363 1 470 

Velká Bystřice 3 034 3 215 

Hlubočky 4 341 4 265 

Mrsklesy + Kovákov 600 660 

Samotišky 1 308 1 847 

Liboš 621 639 

Štěpánov 3 393 3 465 

Šternberk 1 361 1 234 

Náklo 1 494 1 367 

Příkazy 1 292 1 238 

Lhota nad Moravou 165 151 

Střeň 586 592 

Litovel 9 835 9 945 

Červenka 1 441 1 606 

Hnojice 605 628 

Pňovice 881 837 

Strukov 156 127 

Žerotín 410 474 

Haňovice 457 458 

Mladeč 761 643 

Loučany 635 640 

Luběnice 444 430 

Náměšť na Hané 1 988 2 125 

Nové Dvory 135 135 

Ústín 401 400 

Těšetice 1 330 1 343 

Senice na Hané 1 349 1 402 

Senička 351 350 

Bílsko 215 245 

Cholina 689 756 

Loučka 212 189 
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Olbramice 232 208 

Vilémov + Prátná 461 419 

Celkem  156 728 157 915 

      

Měrotín ** 286 300 

Dětřichov ** 119 100 

Hlušovice ** 765 850 

Bukovany ** 600 800 

Štarnov ** 668 635 

Kožušany - Tážaly ** 852 928 

Velký Týnec  ** 2 350 2 493 

Blatec* 622 632 

Charváty ** 866 1007 

Dub nad Moravou ** 1 575 1 874 

Věrovany ** 1 394 1 419 

Celkem ** 10 097 11 038 

Tab. 5.3 Počet obyvatel v obcích napojených na SV Olomouc 

 
Počet obyvatel v zásobních pásmech napojených na SV Olomouc:  

Skupina města Olomouc 
 Olomouc NTP 78 985 74 400 

Olomouc IIa 6 193 6 800 

Olomouc IIb 9 234 10 100 

Týneček 462 510 

Chomoutov 933 1 023 

Droždín NTP 740 785 

Droždín STP + VTP 252 282 

Lošov 572 602 

Radíkov 252 276 

Svatý Kopeček 794 839 

Topolany 317 347 

Nedvězí 374 410 

Slavonín 1 643 1 688 

Nemilany 884 914 

Město celkem 101 635 98 976 

 

Podskupina Samotišky 
 Samotišky NTP 865 1 210 

Samotišky STP 249 358 

Samotišky VTP 194 279 

Obce celkem 1 308 1 847 
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Podskupina Hlubočky 
 Hlubočky 2 030 2 010 

Mariánské Údolí NTP 1 292 1 270 

Mariánské Údolí VTP 644 640 

Posluchov * 67 62 

Hrubá Voda * 308 284 

Obce celkem 4 341 4 265 

 

Podskupina Dolany 
  Dolany 2 092 2 770 

Pohořany * 212 272 

Véska * 262 336 

Obce celkem 2 566 3 378 

 

Podskupina Štěpánov 
 Štěpánov 2 857 2 918 

Březce 207 211 

Moravská Huzová 329 336 

Obce celkem 3 393 3 465 

 

Podskupina Litovel 
  Litovel  7 037 7 116 

Chořelice 240 243 

Tři Dvory 260 263 

Březové 160 162 

Rozvadovice 205 207 

Unčovice 425 430 

Chudobín 220 222 

Myslechovice 310 313 

Nasobůrky 495 501 

Nová Ves 235 238 

Savín * 148 150 

Víska 100 101 

Obce celkem 9 835 9 945 

 

Podskupina Mladeč 
  Mladeč 531 449 

Nové Zámky 15 13 

Sobáčov 215 182 

Obce celkem 761 643 
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Podskupina Haňovice 
 Haňovice 375 375 

Kluzov 82 83 

Obce celkem 457 458 

 

Podskupina Náklo 
  Náklo 998 913 

Mezice 331 303 

Lhota nad Moravou 165 151 

Obce celkem 1 494 1 367 

 

Podskupina Příkazy 
  Příkazy 1 035 991 

Hynkov 257 246 

Obce celkem 1 292 1 238 

 

Podskupina Těšetice 
  Těšetice 739 750 

Rataje  193 193 

Vojnice 398 400 

Obce celkem 1 330 1 343 

 

Podskupina Senice na Hané 
 Senice na Hané 872 922 

Cakov 250 250 

Odrlice  227 230 

Obce celkem 1 349 1 402 

 

Podskupina Velký Týnec 
 Velký Týnec ** 2 137 2 273 

Vsisko 213 220 

Obce celkem 2 350 2 493 

 

Podskupina Dub nad Moravou  ** 

Dub nad Moravou 997 1 186 

Bolelouc 416 495 

Tučapy 162 193 

Obce celkem 1 575 1 874 
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Podskupina Věrovany  ** 
 Věrovany 640 651 

Nenakonice 348 354 

Rakodavy 406 413 

Obce celkem 1 394 1 419 

Tab. 5.4 Počet obyvatel v zásobních pásmech napojených na SV Olomouc 

 

Poznámka: 

*  obce, které nejsou zásobovány pitnou vodou ze SV Olomouc 

** obce s výhledovým napojením na SV Olomouc  do roku 2030 
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6. Spotřeba pitné vody v roce 2012 

Níže uvedené údaje byly převzaty od provozovatele Skupinového vodovodu Olomouc, společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s.. 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd byl stanoven dle počtu obyvatel v dané lokalitě takto: 

- pro obce s obyvateli do 1 000    kd = 1,50 
- pro obce s obyvateli od 1001 do 10 000 kd = 1,40 
- pro město Olomouc    kd = 1,25 
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Veřejný vodovod 

Počet 
obyvatel 

Voda 
vyrobená 

Průměrná denní 
spotřeba  Koeficient 

kd 

Maximální denní 
spotřeba  

  m3/rok m3/den l/s m3/den l/s 

Podskupina Olomouc - a) město Olomouc               

Olomouc NTP I. 78 985 5 678 733 15 516 179,58 1,25 19 395 224,47 

Olomouc VTP II.a 6 193 478 190 1 307 15,12 1,25 1 633 18,90 

Olomouc VTP II.b 9 234 737 281 2 014 23,32 1,25 2 518 29,14 

Podskupina CELKEM 94 412 6 894 204 18 837 218,02   23 546 272,52 

                

Podskupina Olomouc - b) podskupina bez města                

Týneček 462 7 645 21 0,24 1,5 31 0,36 

Horka nad Moravou 2 318 103 625 283 3,28 1,4 396 4,59 

Chomoutov 933 65 700 180 2,08 1,5 269 3,12 

Břuchotín 211 2 094 6 0,07 1,5 9 0,10 

Křelov  1 410 54 898 150 1,74 1,4 210 2,43 

Skrbeń 1 206 28 901 79 0,91 1,4 111 1,28 

Celkem  6 540 262 863 718 8,31   1 026 11,88 

Dolany 2 092 62 933 172 1,99 1,4 241 2,79 

Droždín NTP 740 38 629 106 1,22 1,5 158 1,83 

Samotíšky NTP 865 45 027 123 1,42 1,5 185 2,14 

Toveř 581 19 673 54 0,62 1,5 81 0,93 

Celkem  4 278 166 262 454 5,26   664 7,69 

Grygov 1 468 81 807 224 2,59 1,4 313 3,62 

Krčmaň 460 17 851 49 0,56 1,5 73 0,85 

Vsisko 213 3 771 10 0,12 1,5 15 0,18 

Celkem  2 141 103 429 283 3,27   402 4,65 

Bystrovany 1 019 108 592 297 3,43 1,4 415 4,81 

Přáslavice 1 363 141 127 386 4,46 1,4 540 6,25 

Velká Bystřice 3 034 129 585 354 4,10 1,4 496 5,74 

Celkem  5 416 379 304 1 036 11,99   1 451 16,79 

Podskupina CELKEM 18 375 911 858 2 491 28,84   3 543 41,00 

Podskupina Olomouc CELKEM 112 787 7 806 062 21 328 246,85   27 089 313,52 
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Podskupina Hlubočky               

Hlubočky  2 030 75 918 207 2,40 1,4 290 3,36 

Lošov 572 21 211 58 0,67 1,5 87 1,01 

Mariánské Údolí NTP 1 292 228 762 625 7,23 1,4 875 10,13 

Mariánské Údolí VTP 644 95 864 262 3,03 1,5 393 4,55 

Mrsklesy + Kovákov 600 11 482 31 0,36 1,5 47 0,54 

Radíkov 252 10 631 29 0,34 1,5 44 0,50 

Samotíšky STP 249 12 939 35 0,41 1,5 53 0,61 

Samotíšky VTP 194 10 085 28 0,32 1,5 41 0,48 

Sv. Kopeček  794 41 383 113 1,31 1,5 170 1,96 

Droždín VTP + STP 252 13 134 36 0,42 1,5 54 0,62 

Podskupina CELKEM 6 879 521 409 1 425 16,49   2 054 23,77 

Obce napojené na prameniště Štěpánov               

Březce 207 4 654 13 0,15 1,5 19 0,22 

Liboš + Krnov 621 13 962 38 0,44 1,5 57 0,66 

Mor. Huzová 329 4 522 12 0,14 1,5 19 0,21 

Štěpánov 2 857 64 233 176 2,03 1,4 246 2,84 

Šternberk* 1 361 84 695 231 2,68 1,4 324 3,75 

Podskupina CELKEM 5 375 172 066 470 5,44   664 7,69 

Šternberk* - počet obyvatel jen pro zásobení pitnou vodou z prameniště Štěpánov – Moravská Huzová. 

 

Podskupina Litovel                

Mezice 331 2 215 6 0,07 1,5 9 0,11 

Náklo 998 49 606 136 1,57 1,5 203 2,35 

Příkazy  1 035 16 173 44 0,51 1,4 62 0,72 

Lhota nad Moravou  165 5 518 15 0,17 1,5 23 0,26 

Střeň 586 22 479 61 0,71 1,5 92 1,07 

Hynkov 257 13 219 36 0,42 1,5 54 0,63 

Podskupina CELKEM 3 372 109 210 298 3,45   443 5,13 
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Podskupina Litovel - město               

Litovel 7 037 724 037 1 978 22,90 1,4 2 770 32,05 

Litovel - Chořelice 240 24 694 67 0,78 1,5 101 1,17 

Červenka 1 441 148 265 405 4,69 1,4 567 6,56 

Tři Dvory 260 26 751 73 0,85 1,5 110 1,27 

Celkem  8 978 923 747 2 524 29,21   3 548 41,06 

 

Podskupina Litovel I               

Březové 160 7 830 21 0,25 1,5 32 0,37 

Rozvadovice 205 4 828 13 0,15 1,5 20 0,23 

Unčovice 425 13 076 36 0,41 1,5 54 0,62 

Celkem  790 25 734 70 0,81   105 1,22 

 
Podskupina Litovel II               

Hnojice 605 22 443 61 0,71 1,5 92 1,06 

Pňovice 881 32 682 89 1,03 1,5 134 1,55 

Strukov 156 5 787 16 0,18 1,5 24 0,27 

Žerotín 410 15 210 42 0,48 1,5 62 0,72 

Celkem  2 052 76 122 208 2,41   312 3,61 
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Podskupina Chudobín                

Haňovice + Kluzov 457 11 809 32 0,37 1,5 48 0,56 

Chudobín 220 8 248 23 0,26 1,5 34 0,39 

Myslechovice 310 6 692 18 0,21 1,5 27 0,32 

Nasobůrky 495 82 948 227 2,62 1,5 340 3,93 

Nová Ves 235 3 856 11 0,12 1,5 16 0,18 

Nové Zámky 15 9 076 25 0,29 1,5 37 0,43 

Mladeč 531 19 155 52 0,61 1,5 79 0,91 

Sobáčov 215 5 277 14 0,17 1,5 22 0,25 

Víska - Veseta   149 971 595 6,89 1,20 714 8,27 

Víska 100 3 786 10 0,12 1,5 16 0,18 

Celkem  2 578 300 818 1 007 11,66   1 332 15,42 

Podskupina Litovel I + Litovel II + Chudobín CELKEM 5 420 402 674 1 286 14,88   1 750 20,25 

 

Podskupina Pomoraví I               

Cakov 250 4 932 13 0,16 1,5 20 0,23 

Loučany 635 12 527 34 0,40 1,5 51 0,59 

Luběnice 444 8 760 24 0,28 1,5 36 0,42 

Náměšť na Hané 1 988 39 218 107 1,24 1,4 150 1,74 

Nové Dvory 135 2 663 7 0,08 1,5 11 0,13 

Rataje 193 3 807 10 0,12 1,5 16 0,18 

Senice na Hané 872 17 202 47 0,54 1,5 71 0,82 

Senička 351 6 924 19 0,22 1,5 28 0,33 

Těšetice  739 14 578 40 0,46 1,5 60 0,69 

Topolany 317 6 253 17 0,20 1,5 26 0,30 

Ústín 401 7 911 22 0,25 1,5 32 0,38 

Vojnice 398 7 851 21 0,25 1,5 32 0,37 

Podskupina CELKEM 6 723 132 626 362 4,19   533 6,17 
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Podskupina Pomoraví II               

Bílsko 215 8 434 23 0,27 1,5 35 0,40 

Cholina 689 27 028 74 0,85 1,5 111 1,28 

Loučka 212 8 316 23 0,26 1,5 34 0,39 

Olbramice 232 9 100 25 0,29 1,5 37 0,43 

Vilémov + Prátná 461 18 084 49 0,57 1,5 74 0,86 

Podskupina CELKEM 1 809 70 962 194 2,24   291 3,37 

 

 

Podskupina Pomoraví III               

Nedvězí 374 7 277 20 0,23 1,50 30 0,35 

Nemilany 884 31 570 86 1,00 1,50 129 1,50 

Slavonín 1 643 58 675 160 1,86 1,50 240 2,78 

Pomoraví III 118 3 972 11 0,13 1,50 16 0,19 

Podskupina CELKEM 3 019 101 494 277 3,21   416 4,81 

 

Skupinový vodovod Olomouc 

Počet 
obyvatel 

Voda 
vyrobená 

Průměrná denní 
spotřeba  Koeficient 

kd 

Maximální denní 
spotřeba  

  m3/rok m3/den l/s m3/den l/s 

SVO celkem 154 362 10 240 250 28 164 325,97 1,31 36 787 425,77 

Tab. 6.1 Spotřeba vody v jednotlivých zásobních pásmech SV Olomouc (2012) 
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7. Potřeba pitné vody v roce 2030 

Potřeba pitné vody za rok 2030 pro jednotlivé lokality byla stanovena z průměrné spotřeby pitné vody na obyvatele z roku 2012 
dané lokality, která byla  vynásobena počtem obyvatel k roku 2030 v dané lokalitě.  U nově napojených lokalit bylo uvažováno se 
spotřebou pitné vody 90,0 l/osobu a den, počet zásobený obyvatel byl stanoven na 75%.  

Celková potřeba pitné vody je součtem potřeb vody ze všech lokalit, které budou v roce 2030 zásobovány pitnou vodou ze 
Skupinového vodovodu Olomouc.  

Koeficient denní nerovnoměrnosti „kd“ pro jednotlivé lokality byl stanoven dle počtu obyvatel v dané lokalitě (viz rok 2012). 

Průměrná hodnota koeficientu denní nerovnoměrnosti „kd“ byla vypočítána jak pro rok 2012 (kd = 1,31) tak i pro výhledový rok 2030 
(kd = 1,32) jako poměr celkového součtu Qm a Qp pro SV Olomouc. 

 

 

 

 

 

Veřejný vodovod 
Počet obyvatel 

Voda vyrobená 
Průměrná denní 

potřeba  
Koeficient 

kd 

Maximální denní 
spotřeba  

2 012 2 030         

2012 2030 m3/rok m3/rok m3/den l/s m3/den l/s 

Podskupina Olomouc - a) město Olomouc                 

Olomouc NTP I. 78 985 74 400 5 678 733 5 349 088 14 655 169,62 1,25 18 319 212,02 

Olomouc VTP II.a 6 193 6 800 478 190 525 059 1 439 16,65 1,25 1 798 20,81 

Olomouc VTP II.b 9 234 10 100 737 281 806 426 2 209 25,57 1,25 2 762 31,96 

Podskupina CELKEM 94 412 91 300 6 894 204 6 680 574 18 303 211,84   22 879 264,80 
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Podskupina Olomouc - b) podskupina bez města                  

Hlušovice     850   31 025 85 0,98 1,5 128 1,48 

Týneček 462 510 7 645 18 615 51 0,59 1,5 77 0,89 

Horka nad Moravou 2 318 2 566 103 625 114 712 314 3,64 1,4 440 5,09 

Chomoutov 933 1 023 65 700 72 038 197 2,28 1,5 296 3,43 

Břuchotín 211 238 2 094 5 650 15 0,18 1,5 23 0,27 

Křelov  1 410 1 930 54 898 75 144 206 2,38 1,4 288 3,34 

Skrbeń 1 206 1 445 28 901 34 628 95 1,10 1,4 133 1,54 

Celkem  6 540 8 562 262 863 351 812 964 11,16   1 384 16,02 

Dolany 2 092 2 770 62 933 83 329 228 2,64 1,4 320 3,70 

Droždín NTP 740 785 38 629 40 978 112 1,30 1,5 168 1,95 

Samotíšky NTP 865 1 210 45 027 62 986 173 2,00 1,5 259 3,00 

Toveř 581 750 19 673 25 395 70 0,81 1,5 104 1,21 

Bukovany   800   29 200 80 0,93 1,5 120 1,39 

Celkem  4 278 6 315 166 262 241 888 663 7,67   971 11,24 

Grygov 1 468 1 416 81 807 78 909 216 2,50 1,4 303 3,50 

Krčmaň 460 442 17 851 17 152 47 0,54 1,5 70 0,82 

Vsisko 213 220 3 771 5 220 14 0,17 1,5 21 0,25 

Velký Týnec   2 273   133 000 364 4,22 1,4 510 5,90 

Celkem  2 141 4 351 103 429 234 282 642 7,43   905 10,47 

Bystrovany 1 019 1 425 108 592 151 858 416 4,82 1,4 582 6,74 

Přáslavice 1 363 1 470 141 127 152 206 417 4,83 1,4 584 6,76 

Velká Bystřice 3 034 3 215 129 585 137 316 376 4,35 1,4 527 6,10 

Celkem  5 416 6 110 379 304 441 380 1 209 14,00   1 693 19,59 

Podskupina b) CELKEM 18 375 25 338 911 858 1 269 362 3 478 40,25   4 953 57,33 

Podskupina a) + b) CELKEM 112 787 116 638 7 806 062 7 949 935 21 781 252,09   27 832 322,13 
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Podskupina Hlubočky                   

Hlubočky  2 030 2 010 75 918 75 170 206 2,38 1,4 288 3,34 

Lošov 572 602 21 211 22 323 61 0,71 1,5 92 1,06 

Mariánské Údolí NTP 1 292 1 270 228 762 224 867 616 7,13 1,4 863 9,98 

Mariánské Údolí VTP 644 640 95 864 95 269 261 3,02 1,5 392 4,53 

Mrsklesy + Kovákov 600 660 11 482 15 660 43 0,50 1,5 64 0,74 

Radíkov 252 276 10 631 11 643 32 0,37 1,5 48 0,55 

Samotíšky STP 249 358 12 939 18 603 51 0,59 1,5 76 0,88 

Samotíšky VTP 194 279 10 085 14 504 40 0,46 1,5 60 0,69 

Sv. Kopeček  794 839 41 383 43 728 120 1,39 1,5 180 2,08 

Droždín VTP + STP 252 282 13 134 14 698 40 0,47 1,5 60 0,70 

Podskupina CELKEM 6 879 7 216 521 409 536 465 1 470 17,01   2 122 24,57 

 

Obce napojené na prameniště Štěpánov                 

Březce 207 211 4 654 4 744 13 0,15 1,5 19 0,23 

Liboš + Krnov 621 639 13 962 14 367 39 0,46 1,5 59 0,68 

Mor. Huzová 329 336 4 522 7 972 22 0,25 1,5 33 0,38 

Štěpánov 2 857 2 918 64 233 65 604 180 2,08 1,4 252 2,91 

Štarnov     635   23 180 64 0,74 1,5 95 1,10 

Šternberk* 1 361 1 234 84 695 76 792 210 2,44 1,4 295 3,41 

Podskupina CELKEM 5 375 5 973 172 066 192 659 528 6,11   753 8,71 

Šternberk* - počet obyvatel jen pro zásobení pitnou vodou z prameniště Štěpánov – Moravská Huzová. 
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Podskupina Litovel                    

Mezice 331 303 2 215 7 190 20 0,23 1,5 30 0,34 

Náklo 998 913 49 606 45 381 124 1,44 1,5 186 2,16 

Příkazy  1 035 991 16 173 23 512 64 0,75 1,4 90 1,04 

Lhota nad Moravou  165 151 5 518 5 050 14 0,16 1,5 21 0,24 

Střeň 586 592 22 479 22 709 62 0,72 1,5 93 1,08 

Hynkov 257 246 13 219 12 653 35 0,40 1,5 52 0,60 

Podskupina CELKEM 3 372 3 196 109 210 116 495 319 3,69   472 5,47 

 

Podskupina Litovel - město                   

Litovel 7 037 7 116 724 037 732 165 2 006 23,22 1,4 2 808 32,50 

Litovel - Chořelice 240 243 24 694 25 003 69 0,79 1,5 103 1,19 

Červenka 1 441 1 606 148 265 165 242 453 5,24 1,4 634 7,34 

Tři Dvory 260 263 26 751 27 060 74 0,86 1,5 111 1,29 

Celkem  8 978 9 228 923 747 949 470 2 601 30,11   3 656 42,32 

 

Podskupina Litovel I                   

Březové 160 162 7 830 7 928 22 0,25 1,5 33 0,38 

Rozvadovice 205 207 4 828 4 875 13 0,15 1,5 20 0,23 

Unčovice 425 430 13 076 13 230 36 0,42 1,5 54 0,63 

Celkem  790 799 25 734 26 033 71 0,83   107 1,24 
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Podskupina Litovel II                   

Hnojice 605 628 22 443 23 296 64 0,74 1,5 96 1,11 

Pňovice 881 837 32 682 31 050 85 0,98 1,5 128 1,48 

Strukov 156 127 5 787 4 711 13 0,15 1,5 19 0,22 

Žerotín 410 474 15 210 17 584 48 0,56 1,5 72 0,84 

Dětřichov 
 

  100   3 650 10 0,12 1,5 15 0,17 

Celkem  2 052 2 166 76 122 80 291 220 2,55   330 3,82 

 

Podskupina Chudobín                    

Haňovice + Kluzov 457 458 11 809 11 835 32 0,38 1,5 49 0,56 

Chudobín 220 222 8 248 8 323 23 0,26 1,5 34 0,40 

Myslechovice 310 313 6 692 7 426 20 0,24 1,5 31 0,35 

Nasobůrky 495 501 82 948 83 953 230 2,66 1,5 345 3,99 

Nová Ves 235 238 3 856 5 647 15 0,18 1,5 23 0,27 

Nové Zámky 15 13 9 076 7 866 22 0,25 1,5 32 0,37 

Mladeč 531 449 19 155 16 197 44 0,51 1,5 67 0,77 

Sobáčov 215 182 5 277 4 467 12 0,14 1,5 18 0,21 

Víska - Veseta     149 971 175 000 694 8,04 1,25 868 10,05 

Víska 100 101 3 786 3 824 10 0,12 1,5 16 0,18 

Měrotín     300   10 950 30 0,35 1,5 45 0,52 

Celkem  2 578 2 777 300 818 335 488 1 134 13,13   1 528 17,68 

Podskupina Litovel I+II + 
Chudobín 5 420 5 742 402 674 441 812 1 425 16,50   1 965 22,74 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 32 - 

 

 

 

 

Podskupina Pomoraví I                   

Cakov 250 250 4 932 5 932 16 0,19 1,5 24 0,28 

Loučany 635 640 12 527 15 184 42 0,48 1,5 62 0,72 

Luběnice 444 430 8 760 10 202 28 0,32 1,5 42 0,49 

Náměšť na Hané 1 988 2 125 39 218 50 416 138 1,60 1,4 193 2,24 

Nové Dvory 135 135 2 663 3 203 9 0,10 1,5 13 0,15 

Rataje 193 193 3 807 4 580 13 0,15 1,5 19 0,22 

Senice na Hané 872 922 17 202 21 875 60 0,69 1,5 90 1,04 

Senička 351 350 6 924 8 304 23 0,26 1,5 34 0,39 

Těšetice  739 750 14 578 17 794 49 0,56 1,5 73 0,85 

Topolany 317 347 6 253 8 233 23 0,26 1,5 34 0,39 

Ústín 401 400 7 911 9 490 26 0,30 1,5 39 0,45 

Vojnice 398 400 7 851 9 490 26 0,30 1,5 39 0,45 

Podskupina CELKEM 6 723 6 942 132 626 164 703 451 5,22   663 7,67 

 

Podskupina Pomoraví II                   

Bílsko 215 245 8 434 9 611 26 0,30 1,5 39 0,46 

Cholina 689 756 27 028 29 656 81 0,94 1,5 122 1,41 

Loučka 212 189 8 316 7 414 20 0,24 1,5 30 0,35 

Olbramice 232 208 9 100 8 159 22 0,26 1,5 34 0,39 

Vilémov + Prátná 461 419 18 084 16 436 45 0,52 1,5 68 0,78 

Podskupina CELKEM 1 809 1 817 70 962 71 276 195 2,26   293 3,39 
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Podskupina Pomoraví III                   

Nedvězí 374 410 7 277 9 730 27 0,31 1,50 40 0,46 

Nemilany 884 914 31 570 32 641 89 1,04 1,50 134 1,55 

Slavonín 1 643 1 688 58 675 60 282 165 1,91 1,50 248 2,87 

Kožušany - Ťážaly   928   32 480 89 1,03 1,50 133 1,54 

Blatec    632   22 120 61 0,70 1,50 91 1,05 

Charváty     1 007   35 245 97 1,12 1,40 135 1,56 

Dub nad Moravou   1 186   41 510 114 1,32 1,40 159 1,84 

Bolelouc   495   17 325 47 0,55 1,50 71 0,82 

Tučapy   193   6 755 19 0,21 1,50 28 0,32 

Věrovany   651   22 785 62 0,72 1,50 94 1,08 

Nenakonice   354   12 390 34 0,39 1,50 51 0,59 

Rakodavy   413   14 455 40 0,46 1,50 59 0,69 

Obce připojené v roce 2030 118 5 859   205 065 562 6,50   822 9,51 

Podskupina CELKEM 3 019 8 871 97 522 307 718 843 9,76   1 244 14,39 

 

 

Skupinový vodovod Olomouc 
Počet obyvatel 

Voda vyrobená 
Průměrná denní 

potřeba  
Koeficient 

kd 

Maximální denní 
spotřeba  

2 012 2 030         

2012 2030 m3/rok m3/rok m3/den l/s m3/den l/s 

SVO celkem 154 362 165 623 10 236 278 10 730 534 29 614 342,75 1,32 39 000 451,38 

Tab. 7.1 Výhledová spotřeba vody v jednotlivých zásobních pásmech SV Olomouc (2030) 
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8. Vyhodnocení zdrojů vody pro SV Olomouc 

8.1 Stávající stav – rok 2012 

Skupinový vodovod Olomouc 
Počet 

obyvatel 

  Qp   kd Qm 

m3/rok m3/den l/s   m3/den l/s 

Počet obyvatel napojených na SV Olomouc   154 362             

Průměrná denní spotřeba vody SV Olomouc (Qp)  10 240 250 28 164 325,97 
  

  

Maximální denní spotřeba vody SV Olomouc (Qm)         1,31 36 787 425,77 

Ztráty v přivaděčích          5,22     6,84 

Technologická voda na úpravnách vody   
   

2,61 
  

2,61 

Spotřeba vody SVO celkem           333,80     435,22 

Technicky maximální odběr ze zdrojů SV Olomouc             706,00 

Přebytek vody ve zdrojích SV Olomouc             270,78 

Tab. 8.1 Bilance zdrojů a potřeb SV Olomouc (2012) 

 

 

8.2 Výhledový stav - rok 2030 

Výhledová potřeba vody byla stanovena jako součet následujících položek: 

1) potřeby vody jednotlivých spotřebišť – výše potřeby vody pro každé spotřebiště byla stanovena na základě vypočteného 
počtu obyvatel v roce 2030 

2) ztráty v přivaděčích – ve výhledovém období zůstává konstantní 

3) technologická voda – její výše se rovná cca 2% z vody vyrobené 
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4) rozvojové plochy města Olomouce  - koncentrace rozvojových ploch s nárokem na dodávku pitné vody je vyjma Litovle 
maximální právě v Olomouci. Z tohoto důvodu byly do výhledové potřeby vody započteny veškeré rozvojové plochy dané ÚP 
s funkčním využitím V, D, T, včetně územních rezerv N (ÚR). Započtení potřeby vody těchto rozvojových ploch 
nacházejících se na území města Olomouce,  u nichž se předpokládalo 100% naplnění  ve výhledovém období (což nelze 
reálně očekávat) slouží jako „rezerva“ pro plochy obdobného charakteru v celé oblasti zásobované SV Olomouc.  

 

Skupinový vodovod Olomouc 
Počet 

obyvatel 

  Qp   kd Qm 

m3/rok m3/den l/s   m3/den l/s 

Počet obyvatel napojených na SV Olomouc   165 623             

Průměrná denní potřeba vody SV Olomouc (Qp)   10 730 534 29 614 342,75       

Maximální denní potřeba vody SV Olomouc (Qm)         1,32 39 000 451,38 

Ztráty v přivaděčích          5,50     7,21 

Technologická voda na úpravnách 
vody           12,26     12,26 

Rozvojové plochy města Olomouce 

V - plochy smíšené výrobní       25,55 1,50   38,33 

D - plochy dopravní infrastruktury       0,80 1,50   1,20 

T - plochy technické infrastruktury       1,39 1,50   2,09 

N (ÚR) - plochy smíšené 
nezastavěného území       19,53 1,50   29,30 

Potřeba vody SVO celkem         407,78     541,76 

Uvažovaný odběr ze zdrojů SV Olomouc             666,00 

Přebytek vody ve zdrojích SV Olomouc             124,24 

Tab. 8.2 Bilance zdrojů a potřeb SV Olomouc (2030) 
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9. Závěr 

Ze všech pramenišť SV Olomouc bylo v roce 2012 průměrně odebíráno 333,80 l/s. 

Skupinový vodovod Olomouc spotřeboval za rok 2012 celkem 10 240 250 m3 pitné 
vody. Průměrný denní odběr v roce 2012 potom činil 28 164 m3 – tj. cca 326,0 l/s. 
Pokud průměrnou denní spotřebu pitné vody SVO vynásobíme průměrným 
koeficientem denní nerovnoměrnosti kd = 1,31 potom dostaneme maximální denní 
spotřebu pitné vody v SV Olomouc, která se pohybovala v roce 2012 okolo 426,0 l/s. 

Současné odebírané množství je v návaznosti na spotřebu pitné vody v roce 2012 
pro obyvatelstvo a průmysl nižší než je skutečná využitelná vydatnost pramenišť. 
V porovnání s maximálně možným technickým odběrem ze všech zdrojů SV 
Olomouc, který je v současné době 706,0 l/s nám vychází po započtení ztrát vody 
v přiváděcích řadech a technologické vody na obou úpravnách rezerva ve zdrojích 
okolo 270,0 l/s. 

V roce 2012 byla pitná voda přiváděna do rozvodné vodovodní sítě města Olomouce 
ze dvou směrů: 

- z VDJ Křelov s podílovým poměrem 65 % z celkové roční spotřeby města 

- z VDJ Droždín s podílovým poměrem 35% z celkové roční spotřeby města 

Spotřeba pitné vody v jednotlivých tlakových pásmech města Olomouce v roce 2012 
byla: 

- Nižší tlakové pásmo (NTP)  ………………………….. 82,30 % Qm 

- Vyšší tlakové pásmo IIa  …..…………………………    7,0% Qm 

- Vyšší tlakové pásmo IIb  ……………………………..  10,70 % Qm 

 

Průměrná potřeba pitné vody Skupinového vodovodu Olomouc v roce 2030 je 
odhadována na 10 730 534 m3. Průměrná denní potřeba potom bude 29 614 m3, což 
je 342,75 l/s. Při uvažovaném průměrném koeficientu denní nerovnoměrnosti kd = 
1,32 potom max. denní potřeba pitné vody pro SVO vychází 39 000 m3 = 451,38 l/s.  

Po přičtení odhadovaných ztrát vody v přivaděčích, technologické vody na úpravnách 
a potřeb pitné vody pro rozvojové plochy města Olomouce je odhadováno, že v roce 
2030 bude max. denní potřeba pitné vody pro SV Olomouc okolo 541,80 l/s. 

Při uvažovaném celkovém odběru 666,0 l/s ze všech zdrojů SV Olomouc a max. 
denní potřebě 541,80 l/s potom vychází rezerva ve zdrojích okolo 124,0 l/s (23% 
z Qmax.). 
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Pro rok 2030 byly nátoky z obou centrálních vodojemů do rozvodné vodovodní sítě 
města Olomouce rozděleny v poměru 67% Qm z VDJ Křelov a 33% Qm z VDJ 
Droždín. 

Potřeba vody pro rozvojové plochy v jednotlivých tlakových pásmech města 
Olomouce byla poměrově rozdělena dle procentuálního zastoupení spotřeby pitné 
vody města v roce 2012.  

S ohledem na výše uvedené rozdělení celkové potřeby pitné vody pro město 
Olomouc a očekávané potřeby pitné vody v jednotlivých obcích SV Olomouc 
lze konstatovat, že ve zdrojích vody Štěpánov, Moravská Huzová, Chomoutov a 
Černovír je rezerva okolo 59,0 l/s, ve zdrojích Litovel, Pňovice, Březová a 
Senice je rezerva okolo 65,0 l/s.   

Výše uvedené rezervy ve zdrojích SV Olomouc nelze brát jako trvalé. 

Při jakémkoliv výpadku nebo omezení jímání podzemní vody u jednoho nebo více 
zdrojů SV Olomouc bude tato rezerva ve zdroji použita na vykrytí ztráty, přičemž je 
nutno dbát na zachování podmínek pro trvalé udržitelné užívání zdrojů podzemní 
vody v dotčené oblasti.  

Konkrétní opatření k ochraně vodních útvarů podzemních vod před nadměrnou 
exploatací, nadměrným šířením vlivu čerpání při snižování hladiny a zároveň i 
opatření k ochraně ekosystému v zájmové oblasti by měly být stanoveny pro každou 
zájmovou oblast.  
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1 Úvod 

Samostatná část „C.9 - Vyhodnocení stávajícího systému zásobování vodou“ se 
zabývá problematikou posouzení stávajícího systému zásobování vodou s cílem 
prezentace výchozích podmínek a případné identifikace problematických míst. 
Posouzení vychází ze zkalibrovaného modelu systému zásobování města Olomouce 
a z dalších předpokladů popsaných v rámci předchozích dílů zprávy pro současný 
stav. Celé řešení se opírá o výsledky měrné kampaně a přenosů měření SCADA 
zpracované do modelu vodovodní sítě. 

Tato zpráva se zabývá analýzami základních výstupů matematického modelu pro 
následující úlohy: 

 Vyhodnocení úniků vody v síti pro jednotlivá zásobní pásma pro stávající systém 
zásobování. 

 Vyhodnocení výsledných tlakových poměrů v síti pro stávající systém zásobování 
na základě sady výpočtů. 

 Vyhodnocení tlakových poměrů při požárních odběrech v síti pro stávající systém 
zásobování ve dvou variantách. 

 Vyhodnocení stáří vody v síti pro stávající systém zásobování na základě 
kvalitativního modelu sítě. 

 

Cílem je podat ucelený přehled o fungování současného systému zásobování vodou, 
jeho slabých místech a případně navrhnout provozně-technická opatření resp. 
zásady, která zlepší podmínky (především tlakové) oproti stávajícímu stavu 
(předmětem dílčí části „C.10 Optimalizace tlakových poměrů a hranic zásobních 
pásem“). Do posouzení není ale zahrnut stav po provedení rekonstrukce sítě 
navržené v rámci dílu „E – Technicko ekonomické vyhodnocení“.  

Na tuto zprávu C.9, resp. C.10 navazuje zpráva „C.13 Řešení koncepce rozvoje 
systému zásobování vodou“, která řeší výhledový stav komplexně. 
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2 Systém zásobování vodou města Olomouce 

2.1 Skupinový vodovod Olomouc 

Systém zásobování vodou posuzovaný v rámci předkládaného díla je součástí 
skupinového vodovodu Olomouc, který je postupně budován od 70. let minulého 
století. Jeho základem je právě městský vodovod Olomouce, jehož vznik je datován 
rokem 1889. 

Dnešní skupinový vodovod Olomouc je tvořen podskupinou Litovel, podskupinou 
Olomouc, podskupinou Hlubočky, podskupinou Pomoraví I, podskupinou Pomoraví II 
a podskupinou Pomoraví III. 

2.1.1 Podskupina Litovel 

Zdrojem vody pro podskupinu Litovel je prameniště Litovel. Z prameniště je voda 
čerpána do dvou směrů: na VDJ Chudobín a VDJ Křelov.  

Z VDJ Chudobín je zásobována podskupina Litovel a podskupina Pomoraví II. Po 
trase z VDJ Chudobín je část vody předávána VHS Čerlinka s.r.o. a vodovodu 
Pomoraví. 

Prameniště Litovel je významným zdrojem pro podskupinu Olomouc. 

2.1.2 Podskupina Olomouc 

Pro podskupinu Olomouc, kde nejvýznamnějším spotřebištěm je město Olomouc, 
jsou zdroji vody kromě prameniště Litovel také prameniště Pňovice a Březové (voda 
z těchto pramenišť je upravována v ÚV Příkazy), prameniště Senice a prameniště 
Moravská Huzová, Štěpánov, Chomoutov a Černovír (voda z těchto čtyř pramenišť je 
upravována v ÚV Černovír). Z ÚV Černovír je voda čerpána do VDJ Droždín. VDJ 
Droždín spolu s VDJ Křelov (zásobovaný z ÚV Příkazy a prameniště Litovel a 
Senice) jsou hlavními vodojemy podskupiny Olomouc. Oba VDJ mají rozhodující vliv 
na zásobování spotřebiště Olomouc. Z podskupiny Olomouc je voda předávaná do 
vodovodu Pomoraví I a III (měření ve VDJ Křelov a na Tabulovém Vrchu), VHS Sitka 
s.r.o. (MO Šternberk, odběr Mor. Huzová, odběr pro Liboš a Štěpánov) a přes 
spotřebiště Olomouc jsou zásobovány také obce Grygov a Krčmaň. Součástí 
podskupiny Olomouc jsou také Velká Bystřice a Přáslavice. VDJ Velká Bystřice je 
gravitačně zásobován z VDJ Droždín. ČS Velká Bystřice může vodu z VDJ Velká 
Bystřice čerpat do VDJ Přáslavice, případně až do VDJ Kovákov a Mariánské Údolí 
(podskupina Hlubočky). 

 

Podskupina Olomouc se dále dělí na dvě části:  

 část a – město Olomouc se třemi tlakovými pásmy  
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 část b – podskupina bez města, která zahrnuje obce, jež jsou zásobeny pitnou 
vodou přímo z VDJ Křelov nebo VDJ Droždín.  

 

Obce Štěpánov, Moravská Huzová, Krnov, Liboš a Březce jsou napojeny přímo na 
prameniště Štěpánov, odkud část pitné vody je přečerpávána do Šternberka. 
Vodovody těchto obcí provozuje Vodohospodářská společnost Sitka s.r.o.. Poměry 
ve skupinovém vodovodu Olomouc ovlivňují pouze bilančně. 

2.1.3 Podskupina Hlubočky 

Podskupina Hlubočky nemá vlastní zdroj. Za běžného provozu je zásobována 
výhradně z VDJ Droždín, do kterého je voda čerpána z ÚV Černovír. Z VDJ Droždín 
je voda čerpána dvěma ČS do dvou směrů: do VDJ Droždín II (podskupina Olomouc) 
a VDJ Radíkov. Z výtlaku na VDJ Radíkov je odbočka do VDJ Svatý Kopeček. VDJ 
Radíkov je nejvýše položeným vodojemem celé podskupiny Hlubočky. Z VDJ 
Radíkov jsou gravitačně zásobovány VDJ Lošov a VDJ Posluchov. Z VDJ Posluchov, 
který je největším vodojemem podskupiny Hlubočky (2x 2000 m3; provozována 
pouze jedna komora 2000 m3) je voda gravitačně dopravována do VDJ Mariánské 
Údolí, a dále VDJ Kovákov (v současnosti nevyužíván), případně až do VDJ 
Přáslavice a VDJ Velká Bystřice (podskupina Olomouc). 

2.1.4 Podskupina Pomoraví I 

Podskupinu Pomoraví I tvoří obce zásobovány z VDJ Křelov. Samotný vodovod 
Olomouc ovlivňují bilančně a z pohledu akumulace ve VDJ Křelov.  

Vodovod Pomoraví I je majetkem svazku obcí Pomoraví. 

2.1.5 Podskupina Pomoraví II 

Podskupinu Pomoraví II tvoří obce zásobováné z VDJ Chudobín. Samotný SV 
Olomouc ovlivňují prakticky pouze bilančně a z pohledu akumulace ve VDJ 
Chudobín. 

Vodovod Pomoraví II je majetkem svazku obcí Pomoraví. 

2.1.6 Podskupina Pomoraví III 

Podskupinu Pomoraví III tvoří v současnosti obce Slavonín, Nemilany, Nedvězí, 
Blatec.. Na vodovodní síť SV Olomouc se napojuje zásobovací řad Pomoraví III v 
areálu VDJ Tabulový vrch. 

Vodovod Pomoraví III je majetkem svazku obcí Pomoraví. 

Podskupina Pomoraví III je do modelu zahrnuta hlavním řadem vedeným z lokality 
Tabulový vrch  na okraj obce Blatec (současný stav) a řadem z obce Blatec do VDJ 
Drahlov (výhled) z důvodu uvažovaného napojení SV Dub nad Moravou. 
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2.2 Vlastnické vztahy 

Do konce roku 1993 spravoval a provozoval státní majetek vodovodů a kanalizací 
v převážné části tehdejšího okresu Olomouc státní podnik Vodovody a kanalizace 
Olomouc. V souladu s koncepcí privatizace oboru vodovodů a kanalizací v České 
republice byla dnem 1.1.1994 založena Fondem národního majetku ČR 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., do jejíhož majetku byl ze státního 
vlastnictví skupinový vodovod Olomouc (bez infrastrukturního majetku vodovodu na 
území města Olomouce, Litovle a okolních obcí, dále bez Šternberka a okolních obcí 
a několika dalších samostatných obcí) převeden. 

 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. do 31. 3. 2000 tento majetek i sama 
provozovala. Od 1.4.2000 tento majetek provozuje na základě smlouvy o nájmu, 
provozování a údržbě MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem v Olomouci. 

Město Olomouc si po privatizaci v roce 1994 svůj infrastrukturní majetek vodovodů a 
kanalizací ponechalo ve svém vlastnictví. Smlouvou mandátní a o správě a pronájmu 
z roku 1994 byl tento majetek pronajat Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. 
Od 1. 4. 2000 jsou městský vodovod a kanalizace pronajaty MORAVSKÉ 
VODÁRENSKÉ, a.s. 

Vodovod Pomoraví I, II a III je majetkem svazku obcí Pomoraví. 

2.3 Rozsah řešení 

Rozsah území řešení v rámci tohoto projektu je omezen katastrálním územním 
města Olomouce. Tomu odpovídá i rozsah a detailnost matematického modelu, který 
byl základním nástrojem, pomocí něhož bylo posouzení provedeno.  

Je tedy v detailu zohledněna síť v rámci města. Z důvodu zachování odpovídajících 
vazeb v rámci skupinového vodovodu Olomouce jsou okolní obce a navazující 
podskupiny schematizovány. Více informací o modelu a detailu řešení lze nalézt 
v části C.2 a C.3, které se věnují aktualizaci modelu a doplnění chybějících části. 

 

2.4 Základní charakteristiky vodovodní sítě 

Distribuční síť zásobního pásma města Olomouc je zaokruhována a je provedena 
v profilech DN 50 – 800. Území města má nadmořskou výšku 209,00 – 260,00 
m.n.m. Zásobování je tedy rozděleno na dvě tlaková pásma, pásmo I (NTP) a pásmo 
II (VTP). Vyšší tlakové pásmo je pak členěno ještě na VTP IIa a VTP IIb. 

NTP pásmo je napojeno na oba řídící vodojemy Křelov a Droždín. Pásmo VTP IIb je 
zásobováno vodou z věžového VDJ 1 000 m3 (296,05 – 293,20), pásmo VTP IIa je 
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napojeno na zemní vodojem Křelov. Akumulace v zemním vodojemu Tabulový vrch 
může být v případě havárií páteřních řadů nebo řídících VDJ využita i pro NTP. 

2.4.1 Materiál, stáří a délka vodovodní sítě 

Distribuční vodovodní síť je tvořena primární sítí a sítí sekundární. Primární sítí se 
dopravuje rozhodující množství vody do zásobních pásem. Většina gravitačních řadů 
nemá přímý úkol připojovat odběrná místa. Řady tvoří základní kostru sítě a 
přepravují vodu  z vodojemů do rozhodujících uzlů distribuční sítě. Jedná se o řady 
A,B,C,D,E,F,G a H, které jsou zhotoveny z materiálu litina, ocel a AC v profilech DN 
300 – 800. Na primární síť pak navazuje přímo sekundární vodovodní síť města 
Olomouc (hlavní zásobovací a uliční řady). Tato vodovodní síť je v převážné většině 
zokruhována, je provozována ve třech tlakových pásmech (NTP I, VTP IIa, VTP IIb) a 
je zhotovena v profilech DN 50 – 400. Materiálem je ocel, tvárná litina, PVC a PE. 

 

Jedním ze základních parametrů vodovodní sítě je použitý materiál potrubí, jeho 
stáří, resp. rok výstavby a dimenze. 

V matematickém modelu je zahrnuto téměř 300 km sítě. Níže uvedené grafy jsou 
výstupem analýzy všech řadů uvažovaných v modelu. Informace jsou dále 
specifikovány pro jednotlivá posuzovaná tlaková pásma. 

 
Obr. 2.1 Zastoupení jednotlivých materiálů 
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Obr. 2.2 Délka potrubí provedených v jednotlivých materiálech 

 
Obr. 2.3 Délka potrubí provedených v jednotlivých materiálech a letech výstavby 

2.4.2 Objekty 

Vodojemy přestavují klíčové objekty na vodovodní síti. Akumulace je kromě 
vodojemů Křelov a Droždín zajištěna také v zemním vodojemu Tabulový vrch2 x 5 
000 m3 (260,70 – 255,00) a rovněž ve věžovém VDJ Tabulový vrch 1 000 m3 (1 x 
286 m3 + 1 x 634 m3) (296,05 – 293,20). 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 13 - 

 

Zemní VDJ Tabulový vrch je propojen s řídícím VDJ Droždín řadem „A“ DN 700 – 
800, a vodojemem Křelov řadem „B“ v profilu DN 800. Věžový VDJ Tabulový vrch je 
plněn výtlačným řadem V3 v profilu DN 500 z ČS o kapacitě 290 l/s umístěné 
u zemního vodojemu Tabulový vrch. 

V rámci modelování sítě města Olomouce a vnějších vazeb jsou uvažovány tyto 
vodojemy: 

Popis Objem [m3] 

VDJ Radíkov 500 

PK Radíkov * 15 

VDJ Lošov 100 

VDJ Křelov 20 500 

VDJ Tabulový vrch 10 000 

VVDJ Tabulový vrch 1 100 

VDJ Droždín 17 550 

VDJ Kopeček 300 

VDJ Droždín II 1 000 

VDJ Samotišky 100 

VDJ Posluchov 4 000 

Tab. 2.1 Uvažované vodojemy 

* PK Radíkov je v současné době mimo provoz a oblast je zásobena přes redukční 
ventil. 

Doprava vody do distribučního systému města je prováděna čerpacími stanicemi 
situovanými v prostoru jednotlivých pramenišť (úpraven vod). Voda určená 
k distribuci je ze zdrojů dopravována do dvou hlavních řídících vodojemů sítě 
Olomouc , a to do zemního VDJ Křelov 4 x 5 000 m3 (282,90 – 278,05) a zemního 
vodojemu Droždín 4 x 5 000 m3 (282,90 – 277,90). 

Čerpací stanice, které byly v modelu uvažovány, jsou uvedeny v níže uvedené 
tabulce. V současné době jsou všechny čerpací stanice využívány pro plnění výše 
položených vodojemů, přímé čerpání do sítě není v současném stavu používáno. 

Popis 

ČS Tabulový vrch  

UV Černovír  

ČS Droždín směr Radíkov  

ČS Droždín směr Droždín I 

UV Černovír  

Tab. 2.2 Uvažované čerpací stanice 

Na klíčovým nátocích do města jsou ve třech místech osazeny elektrárny, které jsou 
v rámci modelu schematizovány redukčním ventilem. Jedna se o MVE Tabulový 
Vrch, MVE Na Luhu a MVE Svatoplukova. 
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3 Vyhodnocení současného stavu - metodika 

Posouzení všech scénářů bylo provedeno v programovém prostředku MIKE URBAN 
s použitím hydraulického modelu vytvořeného a zkalibrovaného v předchozí etapě 
projektu. Vytvořený model má následující předpoklady: 

 Model kvaziustáleného stavu pro zatížení Qp (průměrná potřeba vody) nebo Qd 
(maximální denní potřeba vody). Délka simulace je standardně jeden den – je 
možno provést výpočet pro libovolný den týdne nebo celý týden. Každé zásobní 
pásmo má různou denní křivku odběru podle výsledků měření nátoků do pásem. 

 Nátoky do vodojemů jsou regulovány na základě hladiny vodojemu podle předem 
stanovených podmínek a na základě měření hladin (SCADA). 

 Pro výpočet maximální denní potřeby vody byly použity různé koeficienty Kd, 
podle počtu obyvatel v dané lokalitě. 

Výše uvedené charakteristiky modelu nemají za následek významné omezení využití 
modelu jak z hlediska provozního, tak z hlediska řešení koncepce. Z hlediska 
provozních úloh zůstává nejvýznamnějším omezením modelu úroveň jeho kalibrace.  

3.1 Matematický model – scénáře modelu pro posouzení 

Všechny výpočty vychází ze základního (kalibrovaného) scénáře modelu. 

Přehled jednotlivých typů výpočtů provedených v rámci projektu a jejich posouzení: 

 z hlediska výše odběrů 

o pro průměrnou denní potřebu vody Qp 

o pro maximální denní potřebu vody Qd (pro posouzení současného stavu 
byl použit koeficient denní nerovnoměrnosti Kd). 

 z hlediska tlakových poměrů 

o minimální tlakové poměry nad terénem 

o maximální tlakové poměry nad terénem 

o minimální tlakové poměry nad výškou zástavby 

o zbytkový tlak při zatížení požárním průtokem 

 z hlediska průměrného tlaku na potrubní síti 

o stávající distribuční systém 

 z hlediska stáří vody v potrubní síti (simulace 1 týden) 

o stávající distribuční systém 
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Veškeré výpočty a posouzení byly provedeny na následujících scénářích modelu 
potrubního systému: 

Scénář Název 
scénáře 
v modelu 

Popis 

„MODEL stávajícího stavu 
pro Qp“ pracovně označen 
SS Qp 

Base 
Model stávajícího stavu pro Qp 
(průměrný průtok) je detailně popsán 
v předchozích zprávách. Veškeré další 
scénáře vychází z tohoto základního 
scénáře, který byl zkalibrován. 

„MODEL stávajícího stavu 
pro Qd“ pracovně označen 
SS Qd 

SS Qd 
Pro posouzení současného stavu byl 
použit koeficient denní nerovnoměrnosti 
Kd. 

Uvažovaného hodnoty Kd: 

 Olomouc město 1,33 

 Svatý Kopeček, Droždín 1,52 

 Topolany 1,63 

 Nedvězí 1,65 

 Chomoutov 1,57 

 voda předaná přímo 1,5 

 ostatní 1,33 

Tab. 3.1 Scénáře modelu 

 

Spotřebiště Qp [ l/s ] Qd [ l/s ] 

Horka nad Moravou 2.96 4.59 

Břuchotín 0.12 0.18 

Křelov  1.65 2.55 

Skrbeň 0.90 1.40 

Dolany 1.71 2.65 

Toveř 0.58 0.90 

Samotišky NTP 1.25 1.95 

Samotišky STP 0.40 0.62 

Samotišky VTP 0.26 0.40 

Grygov 1.95 2.98 

Krčmaň 0.32 0.51 

Vsisko 0.07 0.11 

Velký Týnec 0.00 0.00 

Bystrovany 2.98 4.63 

Přáslavice 4.29 6.64 

Velká Bystřice 4.66 7.22 

Hlubočky  2.12 3.29 
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Spotřebiště Qp [ l/s ] Qd [ l/s ] 

Mariánské Údolí NTP 3.33 5.16 

Mariánské Údolí VTP 2.78 4.31 

Mrsklesy + Kovákov 0.05 0.08 

Pomoraví I 3.60 5.50 
Pomoraví III (Blatec+Dub n/M + 
Věrovany) 2.56 3.92 

Tab. 3.2 Seznam stávajících odběratelů mimo model – voda předaná 

 

3.2 Zásady pro posouzení současného stavu 

Vyhodnocení současného stavu bylo provedeno podle následujících hledisek: 

 Posouzení min. a max. tlakových poměrů nad terénem ve spotřebišti   
(scénář modelu SS Qp a SS Qd). 

 Posouzení min. tlakových poměrů nad výškou zástavby ve spotřebišti  
(scénář modelu SS Qp a SS Qd). 

 Posouzení zbytkového tlaku při zatížení požárním průtokem  
(scénář modelu SS Qp ve variantách požárního odběru 4, 6 a 9,5 l/s). 

 Posouzení max. stáří vody v potrubní síti   
(scénář modelu SS Qp). 

 

3.2.1 Posouzení kapacity gravitačních řadů 

V rámci posuzování jednotlivých variant distribuce vody byly zpracovány odpovídající 
hydraulické modely distribuce vody. Pro každou variantu byla provedena hydraulická 
analýza systému. Pokud v rámci hydraulické analýzy nevyšla kapacita některého 
řadu na požadované množství vody, byly okrajové podmínky upraveny. Na základě 
tohoto posouzení může vzniknout návrh celé řady opatření v distribučním systému, 
především charakteru nových investičních celků. V tomto případě nebyla opatření 
tohoto typu při hodnocení stávajícího stavu nutná. 

3.2.2  Posouzení čerpacích stanic 

Simulací jednotlivých variant v hydraulickém modelu byly kapacity čerpacích stanic 
posuzovány na průměrné a maximální denní množství vody. Z tohoto pohledu jsou 
kapacity všech čerpacích stanic dostatečné. Pro posouzení skladby čerpadel je třeba 
provést detailní provozní rozbor z hlediska tarifů a provozní optimalizace. Tento 
rozbor není zahrnut v Generelu zásobování vodou. 
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3.2.3  Posouzení průměrného tlaku 

Posouzení jednotlivých zásobních pásem a celkového systému z hlediska analýzy 
průměrného tlaku začíná být v posledních letech velice významnou statistikou. 

V případě, že průměrný tlak v zásobním pásmu převyšuje 50 m v.sl., je zapotřebí se 
zamyslet, zdali by nebylo možné pásmo optimalizovat z hlediska tlakových poměrů. 
Tato potřeba vznikla u ojedinělých oblastí, je dále řešena v části C. 10. 

 

3.2.4  Posouzení tlakových poměrů nad terénem 

Výpočet a posouzení tlakových poměrů je proveden pro každý uzel potrubního 
systému. Výsledky tlakových poměrů v jednotlivých uzlech jsou dále využity pro 
posouzení tlakových poměrů v jednotlivých rozvojových plochách. Posouzení 
tlakových poměrů nad terénem je provedeno v jednotlivých grafických přílohách 
současně pro minimální a maximální hodnoty tlaku. Prezentace výsledků je 
provedena obarvením uzlu potrubního systému tak, že uvnitř uzlu je prezentována 
minimální hodnota tlaku a v mezikruží hodnota maximálního tlaku za dobu simulace 
viz následující obr.: 

 
Obr. 3.1 Základní vyhodnocení min. a max. tlakových poměrů 

V grafické příloze C.9.1 a C.9.3 je znázorněno posouzení tlakových poměrů 
v potrubí.  
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3.2.5  Posouzení tlakových poměrů nad výškou zástavby 

V dalším kroku byly údaje o výšce zástavby přeneseny do všech odběrných míst 
reprezentujících jednotlivé napojené nemovitosti na vodovodní systém. Po simulaci 
v matematickém modelu jsou výsledné kóty tlakové čáry v uzlech vodovodní sítě 
přenášeny do uzlů reprezentující napojená odběrná místa. Byly využity maximální 
hodnoty kóty tlakové čáry během simulace v denních hodinách. Porovnáním kóty 
výšky zástavby a kóty tlakové čáry je dopočítán tlak nad výškou zástavby. 

Z hlediska optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti je výška zástavby, resp. 
minimální požadovaný tlak nad výškou zástavby, základním kritériem pro posouzení 
stávajícího stavu a návrhů opatření. 

 

 
Obr. 3.2 Tematická mapa vyhodnocení tlakových poměrů nad terénem a nad výškou zástavby 

 

V grafické příloze C.9.2 a C.9.4 jsou znázorněny výsledné minimální tlaky nad 
výškou zástavby dle výše uvedené legendy. 
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3.2.6  Posouzení zbytkového tlaku nad hydranty při požárním odběru 

Kapacita hydrantů ve vodovodní síti byla posouzena na základě normy ČSN 730873 
Zásobování požární vodou, kde pro rodinné domy a nevýrobní objekty do plochy do 
120 m2 je požadován požární odběr 4 l/s, pro nevýrobní objekty do plochy 1500 m2 a 
výrobní objekty do plochy 500 m2 je požadován požární odběr 6 l/s a pro výrobní 
objekty do plochy 1500 m2 je požadován požární odběr 9,5 l/s. 

Pro simulaci požárního zatížení byl použit standardní nástroj softwarového 
prostředku MIKE URBAN „Posouzení požárních průtoků“. Simulace byla provedena 
na modelu stávajícího stavu při zatížení průměrným odběrem, kde byly posuzovány 
všechny uzly sítě pro požární odběr 4, 6 l/s a 9,5 l/s. Potřeby vody byly voleny pro 
doporučenou rychlost 0,8 m/s, což představuje odběry bez použití požárního 
čerpadla. 

  
Obr. 3.3 Tematická mapa zbytkového tlaku  

V uzlech sítě byla simulována místní ztráta daná následujícími hodnotami:  

 profil napojovacího potrubí 80 mm,  

 náhradní délka napojovacího potrubí 10 m,  

 hydraulická drsnost v napojovacím potrubí 4 mm,  

 koeficient místní ztráty v hydrantu 5.  

V rámci posouzení byly řešeny všechny uzly sítě a lokálně upřesňovány dle polohy 
hydrantů.  

Zbytkové tlaky ve vodovodní síti pro požární odběry jsou znázorněny v grafických 
přílohách C.9.6, C.9.7 a C.9.8. Posouzení kapacity sítě z hlediska požárního 
zabezpečení – Stávající stav Qp. 
 

3.2.7 Posouzení stáří vody v systému 

Možnost posouzení stáří vody ve vodovodní síti patří ke standardním analýzám, 
které umožňuje programový prostředek MIKE URBAN. V rámci analýzy se počítá 
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doba zdržení vody ve vodovodní síti pro každý uzel. Na počátku simulace se 
předpokládá nulové stáří vody v systému a po celou dobu simulace nulové stáří vody 
ve zdrojích (ÚV, prameniště apod.) .), dále se předpokládá nulové stáří vody 
v místech chlorace. Model simuluje distribuci vody po dostatečně dlouhou dobu (1 
týden), přičemž dochází k výměně vody v jednotlivých uzlech. V uzlech blízkých 
zdroji dojde k výměně vody brzy, naproti tomu ve vzdálených lokalitách dojde k 
výměně vody po dlouhé době. V úsecích s nulovým průtokem / odběrem roste stáří 
vody bez limitu po celou dobu simulace (proto tyto uzly sítě nejsou zahrnuty do 
celkového vyhodnocení stáří vody v síti). 

Z hlediska praktického využití výsledků modelování stáří vody v distribučních 
systémech je třeba vzít v úvahu skutečnost, že vliv zdržení vody ve vodojemech má 
značně rozdílný vliv na kvalitu vody. 

Pro nedostatek přesnějších údajů o míšení vody ve vodojemech byl zvolen typ 
kompletní směšování „MIXED“, při kterém voda, která do něj naposledy vtekla, se 
kompletně promíchá, nežli z něj vyteče.  

  
Obr. 3.4 Tematická mapa stáří vody v potrubí 

Výsledky analýzy pro tuto variantu jsou znázorněny v grafické příloze C.9.5 
Posouzení stáří vody v distribučním systému – stávající stav. 

 

3.2.8  Posouzení distribučního významu a objemu vodojemů 

Pro posouzení je zapotřebí provést také vyhodnocení zatížení vodojemu. Objem 
vlastní akumulace je dán především potřebou spotřebiště, do kterého voda 
z vodojemu odtéká. Odtok vody z vodojemu z hlediska zásobování a distribučního 
významu dělíme na vodu určenou pro: 

 vlastní spotřebu pásma, 
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 tranzit vody do dalších vodojemů. 

 

Posouzení objemu vodojemu je pak zjednodušeně vypočteno dle následujícího 
vzorce pro scénáře zatížené max. denní potřebou Qd: 

U = (Qd SP x K1 + Qd T x K2) x K0 / V * 100 [%] 

 

Legenda: 

U – využití vodojemu, 

Qd – Maximální denní potřeba [l/s], 

SP – Spotřebiště, které přímo VDJ zásobuje, 

T – Tranzit (voda pro další VDJ resp. voda předaná), 

K1 – koeficient, váha vody pro spotřebu           (1), 

K2 - koeficient, váha vody pro tranzit               (0.2), 

K0 – koeficient, převod jednotek z l/s do m3/d (86.4), 

V – celkový objem VDJ [m3]. 

 

Posouzení využití vodojemu se stanovuje na základě maximální denní potřeby ve 
vlastním pásmu a tranzitu v poměru k celkovému objemu vodojemu. Jeho hodnocení 
je pak provedeno dle následujících kritérií: 

< 60 % nevyhovuje (je zapotřebí postavit další komoru k vodojemu), 

60 - 70 %  objem vodojemu vyhovuje (je na své kapacitě), 

- 100%  objem vodojemu vyhovuje, 

> 100%  objem vodojemu je předimenzován (problém s kvalitou vody). 
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4 Posouzení jednotlivých zásobních pásem 

 

Pracovní označení 
zásobního pásma / 

podpásma 
Název zásobního pásma 

1213 Nemilany_Slavonín 

1214 Topolany 

1215 Nedvězí 

1217 Týneček 

1220 Chomoutov 

1240 Grygov 

1250 Krčmáň 

1260 Droždín NTP 

2110 Sv. Kopeček 

2111 Droždín STP 

2120 Droždín VTP 

2400 Radíkov 

2500 Lošov 

3333 NTP 

4010 Pomoraví 

4020 Pomoraví 

4030 Pomoraví 

6666 VTP_IIb 

7000 VTP_IIa 

9999 Distribuční řady 

Tab. 4.1 Seznam stávajících zásobních pásem a oblastí uvažovaných v modelu 

 

4.1 Nemilany Slavonín 

Zásobní pásmo je zásobeno z řadu Pomoraví přes redukční ventil s osazeným 
vodoměrem, bez přenosu dat na dispečink. 
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Obr. 4.1 Zásobní pásmo Nemilany Slavonín 

Parametry: 

Výška terénu  207.5 - 230 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1995 

Materiál  převážnou část tvoří polyvinylchlorid (99 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 100 

 

Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s]  

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

Nemilany 
Slavonín 

8,1 31,1 2,56  3 a více 
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Obr. 4.2 Zásobní pásmo Nemilany Slavonín – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu ukazuje na spíše nižší 
tlaky, toto je dáno nastavením redukčního ventilu v šachtě na nátoku do oblasti. 
Průměrný tlak v pásmu dosahuje cca 31 m a tlaková rozkolísanost je nízká. Tlak nad 
výškou zástavby je na většině území vyhovující, pouze v ojedinělých případech 
nedosahuje 15 m. 

Stáří vody v oblasti je poměrně vysoké, přesahuje 4 dny. To je dáno poměrně 
dlouhou dobou dotoku z místa poslední chlorace, tj. ČS Litovel, res. ÚV Příkazy a 
zdržením ve VDJ Křelov. 

 
Obr. 4.3 Zásobní pásmo Nemilany Slavonín – požární kapacita 6 l/s  

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 9,5 l/s požárního odběru především jižní 
část sítě nevyhoví. Avšak vzhledem k typu zástavby v uvedeném zásobním pásmu, 
je stav při posouzení na 4 a 6 l/s vyhovující s uvedením mírně problematických míst 
výše. Tyto jsou dány nízkým profilem posledních úseků připojovacích řadů. Požární 
hydrant je však umístěn na řadu vyššího DN a stav je plně vyhovující. 
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4.2 Topolany 

Zásobní pásmo je zásobeno z vodojemu Křelov. Nátok do pásma je měřený a 
přenášený na dispečink. 

 
Obr. 4.4 Zásobní pásmo Topolany 

Parametry: 

Výška terénu  236 - 248.7 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1999 

Materiál  převážnou část tvoří PVC (54 %) a litina tvárná (38%)  

DN   hlavní zastoupení má DN 80 a DN 100 

 

Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

Topolany 2,4 41,2 0,27  2 - 3 
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Obr. 4.5 Zásobní pásmo Topolany – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu ukazuje dobré tlakové 
podmínky. Průměrný tlak v pásmu dosahuje cca 41 m a tlaková rozkolísanost je 
nízká. Tlaky nad výškou zástavby jsou cca 30 m. 

Stáří vody v oblasti je poměrně vysoké, ve většině do 4 dnů, v okrajových oblastech 
přesahuje i 4 dny. Toto vysoké stáří je způsobeno zdržením vody ve vodojemu 
Křelov. 

V případě vyhodnocení požární kapacity (9,5 l/s) nevyhoví pouze koncové uzly. Stav 
při posouzení na 4, 6 a 9,5 l/s požárního odběru je vyhovující. Toto je dáno nízkým 
profilem posledních úseků sítě. Při zaměření se na uzly, ve kterých jsou umístěny 
hydranty, je situace vyhovující. 

4.3 Nedvězí 

Zásobní pásmo je zásobeno z řadu Pomoraví. Nátok do pásma je řešen přes 
vodoměrnou šachtu s osazeným vodoměrem, bez přenosu. 
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Obr. 4.6 Zásobní pásmo Nedvězí 

Parametry: 

Výška terénu  244 - 258 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 2006 

Materiál  převážnou část tvoří PVC (95 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 100 a DN 150 

 

 

Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

Nedvězí 5,6 33,3 0,19  4 a více 
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Obr. 4.7 Zásobní pásmo Nedvězí – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu ukazuje na dobré tlakové 
podmínky. Průměrný tlak v pásmu dosahuje cca 33 m a tlaková rozkolísanost je 
nízká. Tlaky nad výškou zástavby se pohybují do 25 m. 

Stáří vody v oblasti je poměrně vysoké, přesahuje 4 dny. To je dáno jednak relativně 
nízkým odběrem v zájmové oblasti, jednak poměrně dlouhou dobou dotoku z místa 
poslední chlorace, tj. ČS Litovel, res. ÚV Příkazy a zdržením ve VDJ Křelov. 

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 9,5 l/s požárního odběru vykazuje 
značná část sítě nižší tlaky. Avšak vzhledem k typu zástavby v uvedeném zásobním 
pásmu, tj. převládající rodinné domy, je stav při posouzení na 4 a 6 l/s vyhovující. 

 

4.4 Týneček 

Zásobní pásmo je zásobeno přes NTP Olomouc. Nátok do pásma je přes 
vodoměrnou šachtu s vodoměrem a není zde zřízen přenos dat. 

 
Obr. 4.8 Zásobní pásmo Týneček 
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Parametry: 

Výška terénu  215.56 - 220.75 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1999 a poté 2011 

Materiál  převážnou část tvoří litina tvárná (90 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 100 

 

Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

Týneček 2,4 47,5 0,19  4 a více  

  
Obr. 4.9 Zásobní pásmo Lošov – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu ukazuje na stabilní tlaky. 
Průměrný tlak v pásmu dosahuje cca 48 m a tlaková rozkolísanost je nízká. Tlaky 
nad výškou zástavby jsou v celé oblasti vyrovnané a jsou v rozsahu 35 – 45 m. 

Stáří vody v oblasti je poměrně vysoké, přesahuje 4 dny. Toto vysoké stáří je 
způsobeno zdržením vody ve vodojemu Droždín. 

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 9,5 l/s požárního odběru oblast 
nevyhoví. Avšak vzhledem k typu zástavby v uvedeném zásobním pásmu, tj. 
převládající rodinné domy, je stav při posouzení na 4 a 6 l/s plně vyhovující. 

4.5 Chomoutov 

Zásobní pásmo je zásobeno řadem z VDJ Křelov, přes obec Horka. Nátok do pásma 
je měřený a přenášený na dispečink. 
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Obr. 4.10 Zásobní pásmo Chomoutov 

Parametry: 

Výška terénu  216 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1985 a poté 1999 

Materiál  převážnou část tvoří PVC (99 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 100 a DN 150 

 

Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

Chomoutov 7,3 62,3 1,66 0,78 2 
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Obr. 4.11 Zásobní pásmo Chomoutov – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu poukazuje na vyšší tlak 
v síti i tlak nad zástavbou překračuje 60 m. Průměrný tlak v pásmu dosahuje cca 
62 m. Tlaková rozkolísanost dosahuje cca 8,5 m, ta se však přenáší již z předchozí 
oblasti. Z tohoto pohledu je situace v pásmu nevyhovující. Vysoké tlakové zatížení a 
rozkolísanost způsobují vyšší zatížení řadů a mohou vést k vyšší poruchovosti a 
vyšším únikům v dané oblasti. 

Stáří vody v oblasti je do 2 dnů, pouze v okrajových částech je vyšší.  

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 4, 6 a 9,5 l/s požárního odběru celá 
oblast vyhoví.  

4.6 Grygov 

Zásobená oblast se nalézá mimo řešenou oblast, zde je pouze zmíněna, jelikož se 
nalézá v majetku SmOl a měrná šachta je umístěna na katastru města Olomouce. 
Z pohledu modelu města Olomouce representuje vodu předanou a páteřní řad 
zásobuje kromě obce Grygov také další obce. Nátok do oblasti je měřený a 
přenášený na dispečink. 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 32 - 

 

 
Obr. 4.12 Zásobní pásmo Grygov 

Parametry: 

Výška terénu  206 - 221.22 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 2000 

Materiál  převážnou část tvoří litina tvárná (47 %) a PVC (33%) 

DN   hlavní zastoupení má DN 300, DN 150 a DN 200  

 

Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

Grygov 9,5 49,8 2,3   
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Obr. 4.13 Zásobní pásmo Grygov – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v této oblasti je omezena pouze na části na katastru 
města. Tlakové poměry jsou vyhovující, rozkolísanost je nízká. Průměrný tlak 
v pásmu dosahuje cca 49 m.  

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 4, 6 a 9,5 l/s požárního odběru část 
oblasti na území Olomouce vyhoví. 

4.7 Droždín NTP 

Zásobní pásmo je zásobeno z vodojemu VDJ Droždín II. Nátok do pásma je měřený 
a přenášený na dispečink. 
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Obr. 4.14 Zásobní pásmo Droždín NTP 

Parametry: 

Výška terénu  238.7 - 303 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1977, ale patrný vytrvalý trend 
    průběžné výstavby 

Materiál  převážnou část tvoří litina (71 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 100 a DN 150 

 

Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

Droždín NTP 6,4 46,6 1,13  4 a více 
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Obr. 4.15 Zásobní pásmo Droždín NTP – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu ukazuje značně rozdílné 
tlaky v oblasti, od 28 m až po 68 m vodního sloupce. Průměrný tlak v pásmu 
dosahuje cca 46 m a tlaková rozkolísanost je nízká. Ve východní části jsou také 
patrny nižší dosahované tlaky nad výškou zástavby, které v některých případech 
nedosahují hodnoty 15 m. Naopak západní část je zatížena tlakem vysokým. Tyto 
tlakové disproporce jsou dány především charakterem terénu, v krajním místech 
může činit rozdíl v nadmořské výšce až 60 m. 

Stáří vody v oblasti je poměrně vysoké, přesahuje 4 dny. To je dáno vysokým 
zdržením ve vodojemu Drožín. 

 
Obr. 4.16 Zásobní pásmo Droždín NTP – požární kapacita 6 l/s 

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 9,5 l/s požárního odběru značná část 
sítě nevyhoví. Při posouzení při zatížení 6 l/s jsou patrny problematické úseky 
vyznačené výše. Tato problémová místa se projevují i při posouzení při zatížení 4 l/s 
i když v menším rozsahu. V posledním jmenovaném případě se jedná především o 
koncové odběrné uzly na řadech nízkých profilů, nikoliv o hydranty. Tento výsledek 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 36 - 

 

posouzení má opět vazbu na výškové poměry v sítí, kdy nastavení vodojemu je 
takové, aby zajistilo dosažitelné optimum pro co největší množství zásobovaných 
odběratelů. V jižní části se terén opět zvedá, jak je patrno z výše uvedeného 
obrázku. 

4.8 Svatý Kopeček, Droždín STP, VTP 

Zásobní pásmo je zásobeno z vodojemu Svatý Kopeček. Přes pásmo je dále 
zásoben VDJ Samotíšky a na něj navazující obec. Nátok do pásma je měřený a 
přenášený na dispečink. 

 
Obr. 4.17 Zásobní pásmo Sv. Kopeček, Droždín STP, VTP 

Parametry Svatý Kopeček: 

Výška terénu  313 - 410.5 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1990 a 1998 

Materiál  převážnou část tvoří PVC (98 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 80, DN 100 a DN 150 

 

Parametry Droždín VTP: 

Výška terénu  282.6 - 325.8 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1984 a poté 1998 

Materiál  převážnou část tvoří litina (76 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 90 a DN 150 
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Parametry Droždín STP: 

Výška terénu  309.4 - 357.27 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1990 a především 1998 

Materiál  převážnou část tvoří PVC (99 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 100 

 

Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

Sv. Kopeček 7,6 34,6 1,34  4 a více 

Droždín VTP 1,1 46,9 0,14  4 a více 

Droždín STP 1,4 36,9 0,12  4 a více 

  
Obr. 4.18 Zásobní pásmo Svatý Kopeček – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v oblasti Svatého Kopečka ukazuje na značnou 
různorodost tlaků v dané oblasti, tato je způsobena především charakterem terénu 
(značná spádovost). Průměrný tlak v oblasti dosahuje cca 35 m a tlaková 
rozkolísanost je nízká. Z pohledu tlaků nad výškou zástavby se nepříznivě projevuje 
především severní oblast (opět z důvodu vyšší kóty terénu). 
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Obr. 4.19 Zásobní pásmo Droždín STP, VTP – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v oblasti Droždín STP, VTP ukazuje na značnou 
různorodost tlaků v dané oblasti, tato je způsobena především charakterem terénu 
(značná spádovost). Průměrný tlak v oblastech dosahuje cca 37 m a 47 m, tlaková 
rozkolísanost je nízká. Především v dolní části oblasti jsou patrny vysoké přetlaky, 
tlaky nad výškou zástavby zde překračují hranici 40 m. 

Stáří vody v oblasti je poměrně vysoké, přesahuje 4 dny. Toto je dáno z držením ve 
VDJ Drožín. 

  
Obr. 4.20 Zásobní pásmo Sv. Kopeček a Droždín STP, VTP – požární kapacita 6 l/s 

V případě vyhodnocení požární kapacity v části Svatý Kopeček pro 9,5 l/s požárního 
odběru ojediněle nevyhoví. V případě vyhodnocení požární kapacity v části Droždín 
STP a VTP pro 9,5 l/s požárního odběru nevyhoví celá nejnižší část za redukčním 
ventilem. Avšak vzhledem k typu zástavby (převažují rodinné domky) v uvedeném 
zásobním pásmu je stav při posouzení na 4 a 6 l/s vyhovující. Mírně problematická 
místa vyznačená výše jsou způsobena nekapacitním potrubím DN 80 v koncových 
částech sítě. 
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4.9 Radíkov 

Zásobní pásmo bylo původně zásobeno z PK Radíkov, která je zásobena z VJD 
Radíkov. Avšak dle informace od provozovatele došlo k odstavení PK Radíkov a 
oblast je zásobena přímo z řadu DN 400 přes redukční ventil.  

 
Obr. 4.21 Zásobní pásmo Radíkov 

Parametry: 

Výška terénu  349.57 - 423.8 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1995 

Materiál  převážnou část tvoří litina (78 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 100 

 

Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

Radíkov 2,9 42,3 0,25  4 a více 

  
Obr. 4.22 Zásobní pásmo Radíkov – tlakové poměry 
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Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu nevykazuje žádná 
problematická místa. Průměrný tlak v pásmu dosahuje cca 42 m a tlaková 
rozkolísanost dosahuje 3 až 4 m. Tlakové poměry nad výškou zástavby jsou 
dostačující, pouze ve vyšší části se ojediněle z důvodu terénu pohybují lehce pod 
15 m. 

Stáří vody v oblasti je poměrně vysoké, přesahuje 4 dny. Opět dáno zdržením ve 
VDJ Droždín. 

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 9,5 l/s požárního odběru část sítě 
nevyhoví. Avšak vzhledem k typu zástavby v uvedeném zásobním pásmu, tj. 
převládající rodinné domy, je stav při posouzení na 4 l/s vyhovující. 

4.10 Lošov 

Zásobní pásmo je zásobeno z vodojemu Lošov. Nátok do pásma je měřený a 
přenášený na dispečink. 

 
Obr. 4.23 Zásobní pásmo Lošov 

Parametry: 

Výška terénu  307 - 375.5 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1972 

Materiál  převážnou část tvoří polyetylén (95 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 80 a DN 100 
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Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

Lošov 4,2 45,7 0,6  1 - 2 

  
Obr. 4.24 Zásobní pásmo Lošov – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu ukazuje na spíše vyšší 
tlaky. Průměrný tlak v pásmu dosahuje cca 46 m a tlaková rozkolísanost dosahuje 6 
až 7 m. Zbytkový tlak nad výškou zástavby odpovídá rozdělení tlaku v síti a pohybuje 
se v rozmezí 7 – 50 m. Nejnižší hodnoty jsou ve východní částí, naopak nejvyšší 
v okolí potoka. Poměrně vysoká rozkolísanost je dána především omezením na 
páteřním řadu z vodojemu ve vodoměrné šachtě. 

Stáří vody v oblasti je poměrně nízké, je to dáno chlorací ve VDJ Lošov, pohybuje se 
rozmezí 1 – 2 dnů, s výjimkou okrajové části s nízkým odběrem.  

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 6 a 9,5 l/s požárního odběru značná 
část sítě nevyhoví. Avšak vzhledem k typu zástavby v uvedeném zásobním pásmu, 
tj. převládající rodinné domy, je stav při posouzení na 4 l/s vyhovující. 

4.11 NTP 

Zásobní pásmo představuje největší zásobní pásmo a zahrnuje v podstatě hlavní 
část města Olomouce. Je zásobeno z několika zdrojů přes vodojemy Křelov a 
Droždín. Nátok je realizován třemi páteřními řady, na nichž jsou osazeny malé vodní 
elektrárny – v měrných objektech Svatoplukova, Tabulový Vrch a Na Luhu. Nátoky 
do pásma jsou měřeny a přenášeny na dispečink. 
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Obr. 4.25 Zásobní pásmo NTP 

Parametry: 

Výška terénu  208.62 - 257.9 m n. m. 

Stáří potrubí  je patrný setrvalý trend výstavby, vyskytuje se ve vlnách, nejprve 
    poválečné období (1925, 1929), dále meziválečné (1932 – 
    1937), poválečné (1955 – 1960), a nárůst opět v 80 letech. 

Materiál  převážnou část tvoří litina (65 %) a litina tvárná (19%) 

DN   hlavní zastoupení má DN 80, DN 100 a DN 150; 
    patrna vyšší různorodost 
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Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

NTP 198,5 50,4 132,97 36,0  

  
Obr. 4.26 Zásobní pásmo NTP – tlakové poměry v síti 

Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu ukazuje na spíše vyšší 
tlaky. Průměrný tlak v pásmu dosahuje cca 50 m. Rozkolísanost tlaků je s výjimkou 
oblasti Zikova relativně stabilní do 10 m, v oblasti Zikova je již rozkolísanost vyšší. 

Vyšší rozkolísanost v měrné okrsku Zikova je dána omezením průtoku na nátoku do 
oblasti v podobě místních ztrát. 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 44 - 

 

 
Obr. 4.27 Zásobní pásmo NTP – tlakové poměry nad výškou zástavby 

Tlakové poměry nad výškou zástavby poukazují na problematická místa, jedná se 
především o ojedinělé objekty např. na ulici Voskovcova, Jánského, Univerzitní, 
náměstí Republiky, tř. Kosmonautů. Tyto ulice mají poměrně vysokou zástavbu a 
nalézají se na terénně vyšším ostruhu řeky Moravy. 
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Obr. 4.28 Zásobní pásmo NTP – stáří vody 

Stáří vody v tomto pásmu je výrazně ovlivněno zdrojem vody. Oblast, která je 
prioritně zásobena vodou z VJD Křelov, se vyznačuje stářím vody 1 max. 2 dny. 
Oblast, která je zásobena z VDJ Droždín, je výrazně starší a v mnoha oblastech 
překračuje 4 dny. Toto je dáno poměrně vyšším zdržením ve vodojemu, které je 
ovlivněno jeho velikostí v poměru s množstvím odtékající vody do spotřebiště. 
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Obr. 4.29 Zásobní pásmo NTP – požární kapacita 9,5 l/s 

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 9,5 l/s požárního odběru je indikováno 
poměrně mnoho problematických míst. Při hodnocení zatížení 6 l/s je tlaková 
nedostatečnost ojedinělá. Většina problematických míst je situována na potrubí 
malého průměru (DN 80). 

4.12 VTP_IIb 

Zásobní pásmo je zásobeno dvěma nátoky z páteřního řadu z Křelova, přes měrný 
objekt Třída Míra a odbočkou před měrným objektem Tabulový Vrch. Nátoky do 
pásma jsou měřeny a přenášeny na dispečink. 
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Obr. 4.30 Zásobní pásmo VTP IIb 

Parametry: 

Výška terénu  219.05 - 262 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1960 a dále ve vlnách 

Materiál  převážnou část tvoří litina (77 %)  

DN   hlavní zastoupení má DN 100 a dále DN 150 a DN 200 

 

Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

VTP_IIb 36,6 44,1 24,45 5,86 1 - 2 
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Obr. 4.31 Zásobní pásmo VTP IIb – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu ukazuje na různorodost 
hodnot tlaků v závislosti na terénních podmínkách. Průměrný tlak v pásmu dosahuje 
cca 44 m a tlaková rozkolísanost je v celé oblasti poměrně vysoká, dosahuje 10 až 
13 m. Vyhodnocení minimálních tlaků nad výškou zástavby poukazuje na 
problematické oblasti, především ve středu pásma je značný výskyt hodnot nižších 
než limitních 15 m. Toto je dáno jednak charakterem zástavby a dále omezením na 
sítí v podobě poměrně složitého nekapacitního nátoku do oblasti a uzavřením 
propojovacího úseku potrubí. 

Stáří vody v oblasti je vyšší. V oblasti, která je prioritně zásobena přes odbočkou MO 
Třída Míru, je stáří vody v systému do 2 dnů, s výjimkou koncových úseků. Oblast 
zásobovaná směrem od Tabulového Vrchu vykazuje stáří vody vyšší, do 3 dnů.  

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 4, 6 a 9,5 l/s požárního odběru celá 
oblast vyhoví. Mírné problémy jsou indikovány pouze v okolí letiště při zatížení 9,5 
l/s, ale vzhledem k typu výstavby je oblast vyhovující. 

4.13 VTP_IIa 

Zásobní pásmo je zásobeno z věžového vodojemu Tabulový Vrch. Nátok do pásma 
není měřený. Měřen je režim čerpadla a hladina ve vodojemu, tyto hodnoty jsou 
přenášeny na dispečink. 
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Obr. 4.32 Zásobní pásmo VTP IIa 

Parametry: 

Výška terénu  219.1 - 257 m n. m. 

Stáří potrubí  největší výstavba v letech 1972, poté útlum následovaný opět 
    pomalu se zvyšujícím trendem výstavby 

Materiál  převážnou část tvoří litina (47 %), litina tvárná (32%)   
    a PVC (20%) 

DN   hlavní zastoupení má DN 100 a DN 150 
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Pásmo 
Délka sítě 

[km] 
Průměrný tlak 
Qd [m v. sl.] 

Odběr vody  
Qp [l/s] 

Únik [l/s] 
Stáří vody 

[den] 

VTP_IIa 12,0 57,2 14,28 1,17 4 a více 

  
Obr. 4.33 Zásobní pásmo VTP IIa – tlakové poměry 

Vyhodnocení tlakových poměrů v tomto zásobním pásmu ukazuje na spíše vyšší 
tlaky. Průměrný tlak v pásmu dosahuje cca 57 m a tlaková rozkolísanost je nízká. 
Zbytkový tlak nad výškou zástavby je však dosti rozdílný. Toto je způsobeno 
kombinací zcela jiných typů zástavby. Oblast nízkých budov je vystavena poměrně 
vysokému tlaku, naopak vysoké bytové zástavbě odpovídají dobré tlakové podmínky. 

Stáří vody v oblasti je poměrně vysoké, přesahuje 4 dny. Toto je dáno zdržením 
v zemním vodojemu Tabulový Vrch. 

V případě vyhodnocení požární kapacity pro 4, 6 a 9,5 l/s požárního odběru celá 
oblast vyhoví.  
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5 Posouzení distribučního významu a objemu vodojemů 

Pro posouzení využití objemu vodojemu, které bylo provedeno pro scénář 
současného stavu zatíženého max. denní potřebou Qd, byl nejprve určen odtok vody 
pro jednotlivé vodojemy z hlediska zásobování na vodu určenou pro: 

 Vlastní spotřebu pásma 

 Tranzit vody do dalších vodojemů 

Rozbor odtoku je proveden na následujících tabulce a grafu: 

Zásobní pásmo 

SS Qd 
(všechny 
kategorie) 

Přímý odběr 
SP [l/s] 

Tranzit T 
[l/s] 

Odběr 
[m3/den] 

Celkový 
objem 
[m3] 

Posouzení VDJ 
[%] 

PK Radíkov                0.390 0.39 0.00 33.67 15 44.5 

VDJ Droždín               249.206 210.9 38.28 18885.81 20 000 105.9 

VDJ Droždín II            7.078 7.08 0.00 611.56 1 000 163.5 

VDJ Kopeček               3.194 2.58 0.62 233.40 300 128.5 

VDJ Křelov                290.416 270.55 19.86 23718.99 20 000 84.3 

VDJ Lošov                 0.913 0.91   78.90 100 126.7 

VDJ Posluchov 19.485 19.48   1683.50 2000 118,8 

VDJ Radíkov               20.788 0.00 20.79 359.21 500 139.2 

VDJ Samotišky             0.615 0.62   53.15 100 188.1 

VDJ Tabulový vrch         19.864 0.00 19.86 343.24 10 000 2913.4 

VVDJ Tabulový vrch        19.864 19.86 0.00 1716.22 1 000 58.3 

Součet 631.813 532.41 99.41   57 015   

Tab. 5.1 Posouzení VDJ – SS Qd 

Na základě výše uvedeného rozboru odtoku vody jsou z hlediska distribučního 
významu zásobování města nejpodstatnější vodojemy Droždín a Křelov. Z pohledu 
využití objemu vodojemu se jako nedostatečný jeví věžový vodoem Tabulový Vrch a 
naopak předimenzovaný v současné způsobu využití je zemní vodojem Tabulový 
Vrch. 

V posouzení byla také uvažována PK Radíkov, která byla původně využívána pro 
účely zásobování zásobního pásma Radíkov, v současné době je oblast zásobena 
přímo z páteřního řadu přes redukční ventil. 
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Obr. 5.1 Posouzení VDJ – SS Qd 
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6 Závěry k vyhodnocení stávajícího stavu 

Závěrem posouzení současného stavu systému zásobování vodou je ucelený pohled 
na funkci stávajícího systému zásobování vodou z hlediska hydraulických a 
kvalitativních parametrů. Výsledky jsou prezentovány v přehledných mapách. Ve 
zprávě je uveden souhrn všech zásobních pásem s jejich specifiky a případnými 
nedostatečnými průtokovými a tlakovými poměry. 

6.1 Únik vody 

K nejvyšším únikům v rámci řešené oblasti dochází v nízkém tlakovém pásmu 
Olomouc a to především v oblastech mimo měřené okrsky. Taktéž obě pásma 
vysokého tlaku vykazují poměrně vyšší hodnoty úniku. Z další oblasti lze uvést např. 
Chomoutov.  

6.2 Posouzení minimálních a maximálních tlakových poměrů 

Z vyhodnocení takových poměrů jsou problematická následující zásobní pásma: 

 

Nízké tlakové poměry: 

1. okolí VDJ Tabulový Vrch 

2. okrajové části Sv. Kopeček a Drožín 

3. VTP IIb – tlak nad výškou zástavby 

4. vybrané oblasti NTP – tlak nad výškou zástavby 

 

Vysoké tlakové poměry: 

1. Chomoutov 

2. část VTP IIa 

3. část Droždín NTP 

 

Hlavním problémem stávajícího distribučního systému jsou maximální tlakové 
poměry v některých lokalitách. Tyto vysoké tlakové poměry způsobují kratší životnost 
řadu, četný výskyt poruch a v konečném efektu úniky a vysoké provozní náklady. 
Zásady optimalizace tlakových poměrů jsou řešeny ve zprávě C.10 Optimalizace 
tlakových poměrů a hranic zásobních pásem. 
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6.3 Zbytkový tlak nad hydrantem při požárním odběru 

Ve stávajícím systému zásobování vodou jsou hlavním problémem pro riziko požáru 
vybrané lokality, kde jsou odběry simulovány na koncových řadech malého profilu. 
Při posouzení byl také zohledňován typ zástavby. 

V rámci hodnocení lze upozornit na následující oblasti: 

 ZP Droždín NTP – jižní část 

 NTP vyznačené oblasti 

6.4  Průměrný tlak 

Posouzení jednotlivých zásobních pásem a celkového systému z hlediska analýzy 
průměrného tlaku začíná být v posledních letech velice významnou statistikou. 

V případě, že průměrný tlak v zásobním pásmu převyšuje 50 m v. sl., je zapotřebí se 
zamyslet, zdali by nebylo možné pásmo optimalizovat z hlediska tlakových poměrů. 

 
Obr. 6.1 Přehledný graf vyhodnocení průměrného tlaku pro jednotlivá zásobní pásma v současném stavu  

Na území Olomouce se jedná především o oblast Chomoutova a VTP. 

6.5 Stáří vody v systému 

Ve stávajícím systému zásobování vodou mají problém především oblasti zásobené 
z VJD Drožín. Ve zbytku systému se problémy se stářím vody objevují individuálně 
na koncových řadech potrubní sítě z důvodu malého odběru. 

Z výsledků analýzy stáří vody ve stávajícím stavu lze dobře identifikovat místa, která 
mají vysoké stáří vody, což je indikátorem možné potřeby nového dochlorování nebo 
příliš velkého objemu vodojemu pro danou lokalitu.  
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Toto je přesně případ dvou vodojemů, které jsou využívány v Olomouci. Jedná se 
VDJ Drožín a VDJ Tabulový Vrch. 

 
Obr. 6.2 VDJ Drožín – vývoj stáří vody na nátoku a odtoku z VJD 

 
Obr. 6.3 VDJ Tabulový Vrch – vývoj stáří vody na nátoku a odtoku z VJD 

6.6 Posouzení distribučního významu a objemu vodojemů 

Při posouzení vodojemů bylo konstatováno, že zemní vodojem Tabulový Vrch je 
v současném způsobu využíti předimenzován. Naopak věžový vodojem Tabulový 
Vrch se blíží svým možnostem.  

Z pohledu systému jsou nejdůležitější vodojemy Droždín a Křelov. 
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1 Úvod 

Předkládaný díl „C10 Optimalizace tlakových poměrů a hranic zásobních pásem“ 
vychází z vyhodnocení stávajících podmínek zásobování vodou provedených 
především v rámci dílu „C9 Vyhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou“ a je 
v úzké vazbě na návrh koncepce „C13 Řešení koncepce rozvoje systému 
zásobování vodou“. Jsou zde uvedeny zásady optimalizace a naznačena opatření.  
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2 Jednotlivá zásobní pásma 

V této části jsou uvedeny základní myšlenky a zásady z hlediska optimalizace 
tlakových poměrů.  

Pro stávající zástavbu je jako vyhovující uvažován minimální tlak nad zástavbou 
v rozsahu 5 – 30 m v.s. Co se týká nízkých tlaků, tak je v některých individuálních 
případech dovolena i výjimka z výše uvedeného pravidla. To platí pouze v případě, 
že i v současném stavu dotyčný odběr vykazuje nízké tlakové poměry.  

Co se týká vysokých tlaků, opatření byla navržena v případech, že oblasti vysokých 
tlaků jsou rozsáhlejší a ucelené a je možno najít racionální řešení pro jejich snížení. 
V některých případech optimalizaci tlaků brání to, že se zde nachází výškové budovy 
bez vlastního dočerpání. 

2.1 Nemilany Slavonín 

Zásobní pásmo je separované od ostatních částí vodovodní sítě Olomouce, a je 
zásobeno přes redukční ventil z řadu Pomoraví III (pro účely modelu je uvažována 
oblast na jich od ulice Jižní). Tlakové poměry v oblasti lze ovlivnit změnou nastavení 
redukčního ventilu. Tato manipulace se však nepředpokládá, současné nastavení je 
vyhovující. 

V případě výhledového zatížení je nutná celá řada opatření, spočívající především 
v přepojení oblasti na NTP. 

2.2 Topolany 

Zásobní pásmo je zásobeno řadem Pomoraví z VDJ Křelov. Tlakové poměry 
v oblasti mají přímou vazbu na tlakové poměry ve vodojemu a především na tlakové 
poměry v řadu Pomoraví a jeho případná kapacitní omezení, která však v současné 
době nejsou indikována.  

Tlaky v oblasti jsou v akceptovatelném rozsahu. Stávající stav není třeba měnit. 

2.3 Nedvězí 

Zásobní pásmo je separované od ostatních částí vodovodní sítě Olomouce a 
zásobeno z Pomoraví III. Tlakové poměry v oblasti jsou ovlivněny především 
tlakovými poměry v právě uvedené řadu. Nicméně analýza současného stavu a 
vyhodnocení měrné kampaně indikuje značné tlakové ztráty na přiváděcím řadu do 
pásma. Tyto ztráty mohou při nárůstu potřeby pásma představovat kapacitní 
omezení, z tohoto důvodu se doporučuje uvedenou ztrátu identifikovat. 

Nicméně současný stav zásobního pásma z pohledu tlakových poměrů je vyhovující 
a není třeba provádět žádná opatření.  
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2.4 Týneček 

Zásobní pásmo je zásobeno přes NTP Olomouc. Tlakové poměry v oblasti mají 
přímou vazbu na tlakové poměry v NTP.  

Tlaky v oblasti jsou v akceptovatelném rozsahu. Stávající stav není třeba měnit. 

2.5 Chomoutov 

Zásobní pásmo v současném stavu je namáháno poměrně vysokými tlaky v síti i nad 
výškou zástavby. V rámci řešení koncepce a zatížení výhledovým stavem navíc 
přistupuje také značná rozkolísanost daná omezenou kapacitou řadu směrem Horka.  

  
Obr. 2.1 Zásobní pásmo Chomoutov – tlakové poměry SS 

 Q_044: Osazení redukčního ventilu  

Navržené řešení doporučené spočívající v osazení redukčního ventilu na vstupu do 
zásobního pásma zajistí redukci vysokých tlaků, které zatěžují síť i v současného 
stavu. V rámci výhledového stavu navíc osazení redukčního ventilu přispěje ke 
značné stabilizaci tlaků z pohledu rozkolísanosti a tím pozitivně přispěje k zajištění 
vyšší životnosti řadů z důvodu nižšího namáhání. 

Doporučené nastavení redukčního ventilu je výstupní tlak 30 m, tento je však nutné 
před realizací opatření ověřit měřením na síti. 
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Obr. 2.2 Zásobní pásmo Chomoutov – tlakové poměry optimalizace SS 

2.6 Droždín NTP 

Zásobní pásmo je separované od ostatních částí vodovodní sítě Olomouce. Tlakové 
poměry v oblasti lze ovlivnit změnou provozu VDJ Droždín II. Tato manipulace se 
však nepředpokládá a nepřinesla by požadované výsledky.  

 

   
Obr. 2.3 Zásobní pásmo Droždín NTP – tlakové poměry SS 
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Vyhodnocení stávajícího stavu sítě poukazuje na problémy s vysokým tlakem 
v západní části pásma. Při simulaci výhledového stavu je situace ještě významnější, 
jelikož v oblasti se uvažuje s poměrně významným rozvojem. 

Níže je uveden seznam doporučených opatření: 

 P_013: Zprovoznění uzavřeného ul. Vítězství – posílení nátoku do oblasti 

 
Obr. 2.4 Zásobní pásmo NTP Droždín – otevření 

 

 N_008, Q_009, P_010, P_011, P_012, N_014: Rozdělení zásobního pásma na 
ZP NTP Droždín a NTP Drožín II 
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Obr. 2.5 Zásobní pásmo NTP Drožín – rozdělení pásma 

Opatření spočívá ve vybudování odbočky DN 200 s vodoměrnou šachtou na řadu DN 
300 na ulici Pplk. Sochora a v separaci pásma uzavřením řadů na ulici Elišky 
Junkové, Gagarinova a Dolní Ulehlá. Dále je nutná výstavba řadu DN 150, který 
propojí řadu na ulici Ke Stromkům v délce 90 m. 

 

 R_158: Odstranění výrazného škrcení za VDJ, které patrně charakterizuje 
vodoměr – navržena změna za měřidlo s vyšší profilem odpovídající DN 150 

Jedná se o opatření, jehož cílem je dohledání důvodu tlakových ztrát a především 
jejich odstranění.  
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Obr. 2.6 Zásobní pásmo NTP Droždín – tlakové poměry optimalizace SS 

 

 
Obr. 2.7 Zásobní pásmo NTP Droždín – rozdělení pásma 
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Opatření jsou doporučena v rámci optimalizace stávajícího stavu i v rámci řešení 
koncepce.  

2.7 Svatý Kopeček, Droždín STP, VTP 

Zásobní pásmo je separované od ostatních částí vodovodní sítě Olomouce. Tlakové 
poměry v oblasti lze ovlivnit změnou provozu VDJ Sv. Kopeček. Dále se v oblasti 
vyskytují dva redukční ventily, které redukují tlak pro oblast STP a VTP Droždín. 
V rámci vyhodnocení systému nebyla shledána potřeba úpravy hranic pásma ani 
přenastavení redukčních ventilů. Terénní poměry v dané oblasti jsou velmi 
nepříznivé, jelikož svažitost terénu je velmi výrazná.  

V rámci opatření, která se navrhují realizovat také z důvodu optimalizace stávajícího 
stavu lze uvést odstranění ztrát ve vodoměrné šachtě u VDJ Sv. Kopeček, popř. její 
přestrojení odpovídajícím vodoměrem. 

Dále se k posílení nátoku do severní části doporučuje vybudovat paralelní nátok 
s osazeným průtokoměrem a přeložení části řadu v ul. Darwinova. 

Níže je uveden seznam doporučených opatření: 

 V_006: Odstranění výrazného škrcení za VDJ, které patrně charakterizuje 
vodoměr – navržena změna za měřidlo s vyšší profilem DN 100 

 N_004, Q_005, R_161: Výstavba paralelního řadu z VDJ Sv. Kopeček směr ZOO 
– DN 150 a dále rekonstrukce navazujícího stávajícího úseku řadu v ulici V 
Hájence 

  
Obr. 2.8 Výstavba nového řadu 

Toto opatření je doporučeno realizovat již při optimalizaci stávajícího stavu, avšak 
s nejnižší prioritou. 
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Kapacitní problémy přiváděcího řadu z VDJ Sv. Kopeček se pak výrazněji projevují 
při řešení koncepce, kde se toto opatření jeví jako nezbytné. 

 

Navržená opatření se pozitivně promítnou do tlakových poměrů v zájmové oblasti. 
Na níže uvedených obrázcích jsou patrny výsledky posouzení tlakových poměrů. 

 
Obr. 2.9 Zásobní pásmo Sv. Kopeček – tlakové poměry SS 
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Obr. 2.10 Zásobní pásmo Sv. Kopeček – tlakové poměry optimalizace SS 

2.8 Radíkov 

Zásobní pásmo bylo separované od ostatních částí vodovodní sítě Olomouce, jelikož 
bylo zásobováno přes PK Radíkov, resp. vodojem Radíkov. Změnou systému 
zásobování přes redukční ventil přímo z řadu DN 400 nedošlo z pohledu pásma 
k výrazným změnám. Tlakové poměry v oblasti lze ovlivnit změnou nastavení  
redukčního ventilu. Tato manipulace se však nepředpokládá, současné nastavení je 
vyhovující. 

2.9 Lošov 

Zásobní pásmo je separované od ostatních částí vodovodní sítě Olomouce. Tlakové 
poměry v oblasti lze ovlivnit změnou provozu VDJ Lošov. Tato manipulace se však 
nepředpokládá, současné nastavení je vyhovující. 

2.10 NTP 

Největší zásobní pásmo města Olomouce je tlakově stabilní. Tlakové poměry jsou 
závislé na nastavení tři vodních elektráren, přes něž natéká voda do oblasti. 
Z globálního pohledu je toto tlakové pásmo v rámci optimálního rozmezí a není třeba 
zásahů. 

Ojediněle se vyskytující výjimky je možné řešit lokálně. V rámci jiných částí projektu 
je doporučeno rozdělení nerozdělené části na měrné okrsky i se zohledněním 
koncepčních zásahů a opatření. 
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2.11 VTP_IIb 

V současném stavu je situace v pásmu na většině území tlakově vyhovující. A není 
třeba významných zásahů. 

Jediné doporučené lokální opatření  

 R_169: Rekonstrukce krátkého řadu tj. Svornosti 

  
Obr. 2.11 Rekonstrukce krátkého řadu 

Toto opatření je doporučeno realizovat co nejdříve. Toto drobné opatření výrazně 
zlepší tlakové poměry ve středu pásma, kde je v současné době voda dodávána 
především z jižní části.  

Výše uvedené opatření se pozitivně projeví v oblasti výškových domů, jak je patrno 
na obrázcích níže (porovnání stávajícího stavu a stavu po optimalizaci). 
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Obr. 2.12 Zásobní pásmo VTP IIb – tlakové poměry SS 
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Obr. 2.13 Zásobní pásmo VTP IIa – tlakové poměry optimalizace SS 

V případě uvažování rozvojových ploch je navrženo rozdělení pásma na dvě části a 
do východní je navržena posilovací stanice a využití plánovaného vodojemu Letiště. 

2.12 VTP_IIa 

V současném stavu je pro většinu pásma stav odpovídající. Výjimku tvoří jižní část 
pásma, kde se vyskytuje zástavba rodinných domů a vysoké tlaky v síti vhodné pro 
vysokou panelovou zástavby jsou v této oblasti rodinných domků nevyhovující, tlak 
nad výškou zde překračuje 40 m. 
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Obr. 2.14 Tlakové poměry - zásobní pásmo VTP IIa oblast Horní Lán 

 

Z tohoto důvodu se doporučuje separace části Horní Lán a vytvoření nového 
tlakového pásma. Oblast se odseparuje uzavřením řadu v ulici Hraniční a nově se 
připojí přes šachtu na řad Pomoraví III. 

 P_059, Q_060: Nové zásobní pásmo Horní Lán  
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Obr. 2.15 Zásobní pásmo Horní Lán 

 
Obr. 2.16 Tlakové poměry - zásobní pásmo Horní Lán 

V rámci dlouhodobého investičního plánu (priorita 3) je také navrženo další dělení 
zásobního pásma na dvě oblasti. Toto rozdělení ulehčí již nyní přetíženému 
věžovému vodojemu. 

 N_123 - R_139: Separace řadu DN 500 a části pásma VTP IIa 
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Obr. 2.17 Zásobní pásmo 

 

Výše uvedená opatření mají za následek rozdělení stávajícího pásma na tři 
samostatné oblasti, jak je patrno na obrázcích níže (porovnání stávajícího stavu a 
stavu po optimalizaci). 
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Obr. 2.18 Zásobní pásmo VTP IIa – tlakové poměry SS 
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Obr. 2.19 Zásobní pásmo VTP IIa – tlakové poměry optimalizace SS 
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3 Posouzení zbytkové kapacity sítě 

Zpracovaný hydraulický model pro posouzení zbytkové kapacity sítě vychází 
z modelu stávajícího stavu při scénáři Qd pro provedení doporučených opatření pro 
optimalizaci. Nutné kapacity gravitačních řadů vycházely z potřebného tlaku nad 
výškou zástavby ve spotřebišti.  

Požadavek na zbytkovou kapacitu vodovodní sítě v určitém jejím místě je definován 
následovně: 

1. zbytková kapacita sítě je stanovena pro maximální hodinovou potřebu vody Qh 
stávajícího stavu; 

2. výpočet kapacity je proveden pro všechny uzly sítě; 

3. zbytková kapacita je stanovena jako dodatečný odběr, který je možný 
v definovaném okolí (počítá se do vzdálenosti cca 500 m), a nezpůsobí u připojených 
odběratelů pokles tlaku nad výškou zástavby pod hranici 15 m v. sl. nebo pokles 
tlaku o více než 10 m. 

Zbytková kapacita sítě je počítána úpravou algoritmu pro výpočet požárního odběru – 
stanovení průtoku pro požadovaný přetlak. Výpočet je prováděn jednotlivě pro 
zvolené uzly s tím, že pokud by došlo k současnému zatížení sítě těmito zbytkovými 
kapacitami najednou, především v rámci jednoho zásobního pásma, není zaručena 
podmínka dodržení tlaku. 

Uvedené hodnoty tedy nelze sčítat, jsou však velmi vypovídající o zbytkové kapacitě 
sítě a dávají představu o možnostech připojení dalších odběratelů bez nutností 
zásahu do sítě. 

Výstupem je grafická příloha C.11.10 Zbytková kapacita pro 3 tiskové oblasti 
(centrum, Topolany, Sv. Kopeček). 
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Obr. 3.1 Tematická mapa zbytková kapacita sítě 
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4 Závěr 

Předkládaný díl „C.10 Optimalizace tlakových poměrů a hranic zásobních pásem“ 
vycházel z vyhodnocení stávajících podmínek zásobování vodou a pouze stručně 
shrnuje problémy stávajícího stavu, popisuje navržená opatření a pouze naznačuje 
možná řešení při výhledovém zatížení.  

Detailní popis opatření týkající se výhledového stavu je v části „C13 Řešení 
koncepce rozvoje systému zásobování vodou“ a soupis všech opatření je poté 
proveden v části C. 14 Souhrny investičních a neinvestičních opatřeních. 

V rámci stávajícího stavu se doporučuje provést také rozdělené oblasti do měrných 
okrsků a doplnění systému monitoringu. Této problematice se věnuje navazující část 
C.11. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

C.11.1 Měrné distrikty - doplnění monitoringu (grafická příloha) 
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1 Úvod 

Na základě vyhodnocení stávajícího systému měření a vyhodnocování zásobních 
pásem a distriktů a stávající distribuce úniků ve vodovodní síti je navržena 
optimalizace systému monitoringu.  

Optimalizace vychází z rozboru stávajícího systému měření, ze zjištěné distribuce 
úniků v síti a vyhodnocení tlakových poměrů stávajícího systému zásobování vodou 
města Olomouce. Jsou zde vyhodnoceny stávající měrné okrsky a navrženy 
optimalizované měrné okrsky a související opatření. Tato opatření respektují opatření 
navržená k optimalizaci tlakových poměrů i opatření týkající se zajištění dostatečné 
kapacity systému pro výhledovou zástavbu. Opatření se týkají především 
optimalizace sběru, zpracování a využití získávaných dat z měření.  

1.1 Vyhodnocení funkčnosti stávajícího monitoringu 

Vodovodní síť města Olomouce je v současné době rozdělena několika zásobních 
pásem, resp. podpásem, které byly v rámci modelu označeny pracovními čísly a 
vyčleněny páteřní řady jako samostatná kategorie.  

 

Pracovní označení 
zásobního pásma / 

podpásma 
Název zásobního pásma 

1213 Nemilany_Slavonín 

1214 Topolany 

1215 Nedvězí 

1217 Týneček 

1220 Chomoutov 

1260 Droždín NTP 

2110 Sv. Kopeček 

2111 Droždín STP 

2120 Droždín VTP 

2400 Radíkov 

2500 Lošov 

3333 NTP 

4010 Pomoraví 

4020 Pomoraví 

4030 Pomoraví 

6666 VTP_IIb 

7000 VTP_IIa 

9999 Distribuční řady 

  

  

Tab. 1.1 Přehled stávajících zásobních pásem města Olomouce 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 9 - 

 

 

Dále jsou nízké tlakové pásma Olomouc a vysoké tlakové pásmo IIb rozděleny na 
další menší oblasti dílčími průtokovými měřidly a uzavřenými řady. Tyto menší oblasti 
jsou měrné okrsky. 

V současné době je síť Olomouce rozdělena do 15 měrných okrsků + oblasti mimo 
okrsky (označené červeně) – jejich seznam a přehledná mapka je uveden níže.  

 

Zásobní pásmo /měrný okrsek Popis Délka hlavních řadů [km]  

Heyrovského / Jánského 3010 5.64 

Dvořákova 3040 3.13 

Hanušová 3050 2.55 

Palackého 1 3060 9.73 

Palackého 2 3070 2.74 

Trnkova+Zikova 3080 8.14 

U sportovní haly 3090 3.48 

Urxova+Hanušova 3100 8.79 

Welnerova 3110 1.32 

Zikova 3120 5.35 

Černá cesta 3130 1.02 

Černovír 3140 7.24 

Hejčín, Řepčín 3150 8.13 

Polská 3160 10.26 

NTP - mimo okrsky 3000 130.18 

VTP - mimo okrsky 6000 33.74 

Erenburgova 6030 2.72 

Tab. 1.2 Přehled stávajících měrných okrsků města Olomouce 

Měrné okrsky pracovně označené 3010-3160 spadají pod zásobní pásmo NTP 3333. 
Měrné okrsky označené 6030 spadají pod zásobní pásmo VTP II 6666. 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 10 - 

 

 
Obr. 1.1 Situační mapka jednotlivých měrných okrsků 

 

Detailním vyhodnocením a rozborem měrných okrsků se zabývá zpráva C07 
Vyhodnocení funkčnosti stávajících měřitelných okrsků.  

V rámci přehledu jsou zde uvedeny hlavní závěry vyplývající z části vyhodnocení 
úniků, který je jedním z hlavních parametrů pro návrh a optimalizaci monitoringu.  

Pásmo vykazující nejvyšší únik v rámci sítě města je NTP Olomouc, kde je 
lokalizováno 82,2% celkového úniku a jeho hodnota byla stanovena na 36,0 l/s (po 
odečtení n. odběru).  

Druhé pásmo co se zastoupení úniku týče, je VTP IIb, kde byl únik určen podílem 
13,4%, což přestavuje 5,86 l/s (po odečtení n. odběru). 
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Z pohledu měrných okrsků je situace odlišná. Oblasti rozdělené do měrných okrsků 
vykazují relativně nízký únik v porovnání s oblasti NTP mimo okrsky. Stejná situace 
je také u VTP IIb i když méně výrazná. Jedná se o 70,6 + 14,1%, což představuje 
únik 29,59 + 5,91 l/s (po odečtení n. odběru). 
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2 Návrh optimalizace monitoringu zásobních pásem 

Na základě vyhodnocení tlakových poměrů a úniků vody sítě jsou navržena opatření 
a nové měrné okrsky, které budou monitorovat úniky v síti a umožní jejich 
minimalizaci. Opatření také respektují požadavky na zvýšenou potřebu vody v rámci 
plánovaného rozvoje města. 

Při návrhu se vychází především z následujících východisek: 

 Navržené řešení je v souladu s navrženou koncepcí rozvoje a s optimalizací 
tlakových poměrů. 

 Větší váha je kladena na řešení v oblastech s vysokými úniky vody. 

 Zlepšení měření průtoků uvažuje téměř vždy s tím, že stávající měřidlo bude 
vyměněno za průtokoměr s možností osazení datalogeru pro průběžný záznam 
průtoků. Stejné měřidlo by mělo být použito i u fakturačních měřidel 
velkoodběratelů. Tato zásada by měla být uplatněna u všech měřidel průtoků, 
i když to není dále ve zprávě jmenovitě uvedeno. 

 Všechny nově osazené redukční ventily by měly být zároveň vybaveny měřením 
průtoku s přenosem na CD minimálně přes GPS nebo GPRS. Pokud nebude ve 
zprávě uvedeno jinak, toto by mělo být uplatňováno jako zásada. 

 Z hlediska systému vyhodnocování úniků vody by měl být stávající systém 
bilančního hodnocení vody nefakturované postupně doplněn vyhodnocováním 
nočních nátoků do zásobních pásem. Pro praktické rozhodování o nutných 
zásazích ve vodovodní síti by systém vyhodnocení nočních nátoků měl mít větší 
váhu než stávající systém vyhodnocování vody nefakturované. Stejně tak systém 
vyhodnocování nočních nátoků do zásobních pásem bude lépe využitelný pro 
ekonomické vyhodnocování úniků. 

 Systém monitoringu by měl být z hlediska průběžného vyhodnocování úniků vody 
v zásobních pásmech vybaven informačním systémem, který zajistí 
automatizované zpracování dat, automatizované vyhodnocování úniků a určování 
priorit z hlediska nutných zásahů ve vodovodní síti. 

 Pokud je to možné, systém měření, propojů a uzávěrů v síti musí v dostatečné 
míře umožnit alternativní přepojování částí sítě na jednotlivá měřidla. 

 Této tématice jsou věnovány následující dvě kapitoly zprávy. 

V rámci této části byly zapracovány jednak změny týkající se stávajícího stavu, ale 
také návrh monitoringu v případě realizace koncepce. Opatření uvedená níže, 
především v rámci dělení sítě na další měrné okrsky, však nejsou závislá na realizaci 
rozvojových záměrů a je možné a doporučené je realizovat z důvodů lokalizace úniků 
co nejdříve. 
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2.1 Nemilany Slavonín 

V rámci stávajícího systému monitoringu nejsou v systému SCADA přenášeny žádné 
údaje. Z tohoto důvodu se doporučuje umístit průtokoměr s přenosem do šachty 
redukčního ventilu.  

V případě přepojení pásma na nátok z NTP, se kterým se uvažuje při řešení 
koncepce, se navrhuje doplnění monitoringu o průtokoměr s přenosem jak u ulice 
Kyselovské, tak na řadu od ČOV. 

Opatření jsou označena čísly: Q_023, Q_028. 

2.2 Topolany 

V rámci stávajícího systému monitoringu nejsou na centrální dispečink přenášena 
žádná data. Je doporučeno do vodoměrné šachty osadit průtokoměr s přenosem, 
popř. také tlakoměr. Údaje získané z těchto měření poskytnou cenné informace o 
chování spotřebitelů v sítí, zvláště když oblast není bezprostředně připojena k městu. 

V rámci řešení projektu byla v lokalitě provedena měrná kampaň a byly tedy 
dostupné údaje o nočních nátocích, výrazný únik v pásmu nebyl indikován. 

Opatření jsou označena čísly: Q_043. 

2.3 Nedvězí 

Zásobní pásmo je zásobeno z řadu Pomoraví. Nátok do pásma je řešen přes 
vodoměrnou šachtu s osazeným vodoměrem, bez přenosu. 

Z tohoto důvodu se doporučuje doplnit do vodoměrné šachty průtokoměr 
s přenosem, který umožní získat data o chování spotřebitelů v rámci zásobního 
pásma, ale také umožní včasnou identifikaci nárůstu úniku. 

Opatření jsou označena čísly: Q_040. 

2.4 Týneček 

V rámci stávajícího systému monitoringu nejsou na centrální dispečink přenášena 
žádná data. Je doporučeno do vodoměrné šachty osadit průtokoměr s přenosem, 
popř. také tlakoměr. Údaje získané z těchto měření poskytnou cenné informace o 
chování spotřebitelů v sítí a přispějí také k lepší lokalizaci možné úniku. 

V současnosti nejsou dostupné údaje o nočních nátocích, nebylo tedy možné toto 
pásmo vyhodnotit z pohledu úniků a vycházelo se pouze z údajů hospodaření 
s vodou poskytnutých provozovatelem. Vzhledem k tomu, že v navazující část NTP 
Olomouc v rámci vyhodnocení úniku vykazovala velmi významné hodnoty, osazení 
měření průtoku s přenosem na dispečink by přispělo k omezení lokality nutné pro 
hledání možných úniků pátrací čety apod. 
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Opatření jsou označena čísly: Q_019. 

2.5 Chomoutov 

V rámci stávajícího systému monitoringu jsou v systému SCADA přenášeny údaje o 
průtoku z vodoměrné šachty. Toto vybavení je dostatečné. V případě instalace 
redukčního ventilu, navrhovaného v rámci optimalizačních opatření, se doporučuje 
přenos dat zachovat na minimálně stejné úrovni. 

Opatření jsou označena čísly: Q_044. 

2.6 Droždín NTP 

V rámci stávajícího systému monitoringu jsou v systému SCADA přenášeny údaje o 
hladině ve vodojemu, průtoku na přítoku i na odtoku do ZP Droždín a NTP 
Samotíšky. V případě zachování stávajícího stavu je toto vyhovující a není třeba 
dalšího doplnění měření.  

V případě doporučeného rozdělení zásobního pásma na NTP Droždín a NTP Drožín 
II. Se doporučuje v rámci nové vodoměrné šachty na odbočce DN 200 z řadu DN 300 
na ulici Pplk. Sochora osadit průtokoměr s přenosem na dispečink a popř. také 
tlakoměr.  

Při realizaci opatření rekonstrukce průtokoměru (při realizaci rozvoje) na odtoku 
z VJD Drožín II se předpokládá zachování přenosu dat na dispečink ve stávajícím 
rozsahu. 

Opatření jsou označena čísly: Q_009 + související separace pásma. 
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Obr. 2.1 Zásobní pásmo NTP Droždín – rozdělení pásma 

2.7 Sv. Kopeček, Droždín VTP, STP 

V rámci stávajícího systému monitoringu jsou v systému SCADA přenášeny údaje o 
hladině ve vodojemu Sv. Kopeček, průtoku na přítoku i na odtoku. Dále je 
monitorován tlak na přítoku do VDJ Samotíšky, hladina ve vodojemu a průtok na 
odtoku do VTP a STP Samotíšky.  

Vzhledem k absenci měření průtoku na nátoku do VDJ Samotíšky, je toto 
doporučeno doplnit, jelikož bilance potřeby v zájmovém území je nutné řešit 
dopočtem přes objem vodojemu Samotíšky. 

V rámci koncepčního řešení systému se uvažuje s opatřením spočívajícím ve 
výměně stávajícího měřidla na odtoku z VDJ za vyšší profil. Toto měřidlo se i nadále 
doporučuje s přenosem na dispečink. Toto je vyhovující a není třeba dalšího 
doplnění měření.  

V případě výstavby paralelního posilovacího řadu DN 150 z vodojemu Sv. Kopeček 
směr ZOO je navrženo měření průtoku s přenosem na odtoku z vodojemu. Toto je 
schematicky naznačeno na obrázku níže.  
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Obr. 2.2 Zásobní pásmo Sv. Kopeček – doplnění průtokoměru 

Opatření jsou označena čísly: V_006, Q_005. 

2.8 Radíkov 

V systému monitoringu zásobního pásma přes PK Radíkov byla dispečink přenášena 
data o průtoku na nátoku a odtoku a také hladina v komoře. Informace o přepojení 
pásma na redukční ventil byla poskytnuta provozovatelem v průběhu zpracování, 
informace o přenosu datech na dispečink poskytnuta nebyla. V rámci řešení 
monitoringu je doporučeno přenášet na dispečink data o průtoku vody redukční 
šachtou.  

2.9 Lošov 

V rámci stávajícího systému monitoringu jsou v systému SCADA přenášeny údaje o 
hladině ve vodojemu, průtoku na přítoku i na odtoku. Toto je vyhovující a není třeba 
dalšího doplnění měření. 

2.10 Olomouc NTP 

Největší tlakové pásmo Olomouce NTP vykazovalo také největší úniky vody. Pro 
lepší dohledatelnost ztrát vody a pro celkové lepší řízení a sledování průtoků i tlaků 
se toto tlakové pásmo rozdělí na měřitelné okrsky, které jsou detailně popsané 
v kapitole 3. 
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2.11 Olomouc VVT IIa 

Zásobní pásmo je zásobeno z věžového vodojemu Tabulový Vrch. Nátok do pásma 
není měřený. Měřen je režim čerpadla a hladina ve vodojemu, tyto hodnoty jsou 
přenášeny na dispečink. 

Úprava monitoringu bude souviset s úpravou hranic zásobního pásma a jeho 
rozdělení, které je popsáno níže. 

2.12 Olomouc VVT IIb 

V současné době jsou dva měřené a přenášené nátoky do pásma. Tento stav je 
doporučen zachovat. 

V případě realizace nových řadů navržených v rámci koncepce, se uvažuje také 
s instalací průtokoměrů s přenosem na každém novém nátoku do pásma. 

2.13 Vodovod Pomoraví III 

Tato oblast není ve vlastnictví zadavatele projektu, nicméně představuje významnou 
oblast s odběrem. Oblast je tvořena hlavně řadem Vodovodu Pomoraví vedoucím k 
obcím Blatec, Drahov a nátok do oblasti v ulici Mošnerova u zemního vodojemu 
Tabulový vrch. Tam je navržena měrná šachta s průtokoměrem. 

Stávající měření je dostatečné a není třeba je měnit.  

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 18 - 

 

3 Návrh optimalizace měřitelných okrsků 

V rámci části C.7 Vyhodnocení funkčnosti stávajících měřitelných okrsků, kde byly 
posouzeny stávající měrné okrsky, jsou také indikovány opatření spočívající ve 
výměně stávajících měřidel z důvodu poruchovosti apod. Tato opatření budou 
zapracována v rámci souhrnů investičních a neinvestičních opatření. 

V rámci řešení této části projektu byla vodovodní síť města Olomouce byla rozdělena 
na 32 měřitelných okrsků s ohledem na tlaková pásma (z toho 17 zcela nových): 

3.1 Měřitelný okrsek – Olomouc VTP IIb 

Původně se jednalo o nerozdělené VTP IIb. Nyní vzhledem k navrhovaným změnám 
a dostavbě řadů vzniká jako samostatné zásobní pásmo ve změněné podobě. 

Nátok do tohoto vysokotlakého pásma je z měrného objektu (osazen průtokoměr) u 
vodojemu na druhém nátoku do VTP IIb (Mošnerova ulice). 

Z tohoto pásma je měřený nátok do měř. okrsku Erenburgova (křižovatka Pražská / 
Erenburgova). 

Dále je navrženo měřené propojení s rozvodnými řady DN 700 z VDJ Křelov (ulice 
Svatoplukova za fotbalovým hřištěm). K tomuto propojení může dojít až po položení 
nových řadů  – viz. obrázek níže. 

Další propoj na rozvodný řad DN 800 z VDJ Křelov je na parkovišti u hřbitova (ulice 
tř. Míru) – viz. obrázek. 

 
Obr. 3.1 Propoj na řad DN 800 z VDJ Křelov na parkovišti u hřbitova – doplnění průtokoměru 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 19 - 

 

 

 
Obr. 3.2 Propoj na řad DN 700 z ÚV Příkazy za fot.hřištěm – doplnění průtokoměru 

 

Pásmo je separováno v těchto místech: 

 U parkoviště u hřbitova (ulice tř. Míru) od nového pásma VTP IIc 

 Od pásma VTP IIc dále v ulici Slovanská / Pod letištěm, Západní / U dvora a 
Neředínská / U dvora 

 Od okrsku Tabulový vrch 2 v křižovatce Hněvotínská / Okružní 

 Od okrsku VDJ Tabulový vrch-páteřní na konci ulice Albertova k I.P.Pavlova 

 Od okrsku Olomouc-páteřní (DN 500) v ulici Hněvotínská / Junácká 

 Od okrsku Olomouc-Dvořákova na křížení přes ulici Foerstrova (3 separace) 

 Od okrsku Olomouc-Palackého 1 na křížení přes ulici Foerstrova (2 separace) 
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Obr. 3.3 Zásobní pásmo Olomouc VTP IIb – návrh 
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3.2 Měřitelný okrsek – Olomouc VTP IIc 

Vzniklo rozdělením původního VTP IIb. Navazuje na nové pásmo VTP IIb. 

Je zásobeno z nově navrženého vodojemu u Letiště, na který je napojeno novými 
řady DN 200. 

Od okolních okrsků je separováno: 

 U parkoviště u hřbitova (ulice tř. Míru) od nového pásma VTP IIb 

 Od pásma VTP IIb dále v ulici Slovanská / Pod letištěm, Západní / U dvora a 
Neředínská / U dvora 

 Od pásma VTP IId v ulici Neředínská / Úvoz 

 
Obr. 3.4 Zásobní pásmo Olomouc VTP IIc – návrh 

 

3.3 Měřitelný okrsek - Olomouc VTP IId 

Nové pásmo, které vzniká v rámci rozvojových ploch. Jedná se o nové řady, které 
budou napojeny samostatnou odbočkou z řadu DN 800 z VDJ Křelov – viz obrázek.  

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 22 - 

 

 
Obr. 3.5 Odbočka z řadu DN 800 z VDJ Křelov – doplnění průtokoměru 

 

 
Obr. 3.6 Oddělení nového pásma VTP IId od pásma VTP IIc (detail) 
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Obr. 3.7 Zásobní pásmo Olomouc VTP IId – výhled 

3.4 Měřitelný okrsek – Olomouc, VDJ Tabulový vrch-páteřní 

Tento měřitelný okrsek vznikl vyčleněním NTP. Jedná se o hlavní rozvodné řady 
z vodojemu Tabulový vrch do ulic Mošnerova, I. P. Pavlova, Vojanova, Brněnská, 
Jánského, V křovinách, Schweitzerova a Velkomoravská. 

Hlavním důvodem pro vznik tohoto okrsku je separace páteřního řadu a jeho 
rozdělení patrně příložným průtokoměrem v křižovatce Velkomoravská a 
Rooseveltova. Tento by měl umožnit monitorovat průtokové poměry v řadu DN 700 a 
přispět tak k lepší informaci o chování sítě i s ohledem na to, že řad DN 700 je 
využíván pro zásobování města ze dvou zdrojů. 

Měřená místa předávané vody jsou: 

 V křižovatce Velkomoravská a Rooseveltova 

 K navrženému novému řadu v křižovatce Schweitzerova / V křovinách 

 V křižovatce Hraniční/ Brněnská do okrsku Jižní Novosadská 

 U křižovatky Brněnská / Albertova do okrsku Centrum 

Separace od okolních okrsků jsou :  

 V křižovatce Brněnská /Vojanova na DN 400 (od okrsku Tabulový vrch 1),  
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 V ulici Heyrovského  a dále do ulice Lužická (viz popis v okrsku Heyrovského / 
Jánského) 

 V křižovatce Zikova / Schwetzerova (viz. obrázek níže) 

 

 
Obr. 3.8 Měř. okrsek VDJ Tabulový vrch - páteřní  

 

 
Obr. 3.9 Křižovatka Zikova / Schwetzerova – doplnění průtokoměru 
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3.5 Měřitelný okrsek – Olomouc - páteřní 

Tento měřitelný okrsek je dán páteřním řadem DN 500 vedoucím od vodojemu 
Tabulový vrch až do měrné šachty v ulici Lazecká před ulicí Florykova a dále 
páteřním řadem DN 700 podél ulice Na trati až k měrné šachtě za tratí za fotbalovým 
hřištěm. 

Měření průtoků: 

 Za fotbalovým hřištěm u ulice Svatoplukova (MVE) 

 Nová šachta s průtokoměrem v křižovatce ulic Na trati a Tomkova (viz. 
obrázek níže) 

 Na začátku ulice U sportovní haly 

 V ulici Urxova / Synkova 

 v ulici Lazecká před ulicí Florykova za basebalovým hřištěm (viz. obrázek) 

 před Magistrátem před parkovištěm (ul. Hynaisova) 

 před Magistrátem v parku - ul. Palackého (viz. obrázek níže) 
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Obr. 3.10 Místo předání vody Lazecká za basket. hřištěm – doplnění průtokoměru 
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Obr. 3.11 Nová šachta s průtokoměrem v křižovatce ulic Na trati a Tomkova – doplnění průtokoměru 

 

 
Obr. 3.12 Měření průtoku  před Magistrátem v parku, ul. Palackého 
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Obr. 3.13 Měř. okrsek Olomouc - páteřní  
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3.6 Měřitelný okrsek – Olomouc-město, Jižní Novosadská 

Tento měřitelný okrsek vznikl rozdělením NTP a zásobuje okolí ulic Jižní, 
Slavonínská, Střední a Dolní Novosadská. 

Přítok z hlavního páteřního řadu DN 700 do přívodního řadu DN 300 v křižovatce 
Velkomoravská a Rooseveltova je osazen průtokoměrem. 

Z tohoto hlavního přívodního řadu je nátok do okrsku Trnkova (na odbočce do ulice 
Trnkova). Dále na ulici Jižní je z řadu DN 200 odbočka s průtokoměrem do okrsku 
Nemilany. Další měřený propoj (DN 200) s páteřním řadem DN 700 se nachází 
v křižovatce ulic Hraniční a Brněnská. 

Okrsek je separován od okrsku Voskovcova na dvou místech: na konci ulice 
U kapličky a v ulici Slavonínská naproti ulice Vratislavova. 

Dále by měl být propojen novým řadem DN 150 s okrskem Nemilany na konci ulice 
Dolní Novosadská s osazením průtokoměru. Další nový propoj je navržen u 
křižovatky ulic Kyselovská a U Zahrádek. 
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Obr. 3.14 Měř. okrsek Jižní - Novosadská  

3.7 Měřitelný okrsek –Olomouc-město, Heyrovského / Jánského 

Jedná se o stávající měřitelný okrsek v NTP. Nejsou navrženy žádné změny. 
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Obr. 3.15 Měř. okrsek Heyrovského / Jánského - stávající 

 
Obr. 3.16 Detail řadů v křižovatce V křovinách/ kpt. Jaroše 
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3.8 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Bělidla 

Tento nový měřitelný okrsek vznikl rozdělením NTP. Zahrnuje hlavní přívodní řad 
DN 700 od ulice Velkomoravská ke třídě Kosmonautů, dále přes železnici do ulic 
Jiráskova, Příčná, Lermontova a dále celou městskou část Bělidla až po Chválkovice.  

Hlavní měřený nátok do okrsku je od páteřního řadu DN 700 (okrsek VDJ Tabulový 
vrch-páteřní) v křižovatce Velkomoravská / Rooseveltova. 

Z tohoto okrsku se předává voda (s osazenými průtokoměry): 

 Do okrsku Olomouc- u hlavního nádraží a Holická-Nový Svět v ulici Tovární / 
Holická (dva) 

 Do okrsku Olomouc-centrum ulici Witgensteinova mezi řekou a železnicí 

 Do okrsku Jeremenkova / Masarykova na křižovatce tř. Kosmonautů a 
Masarykova 

 Do okrsku Olomouc- u hlavního nádraží u okružní křižovatky Jeremenkova  

 Do okrsku Hodolanská na křižovatce Jiráskova / Hodolanská 

 Do okrsku Hodolanská na křižovatce Elišky Krásnohorské / Lipenská 
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Obr. 3.17 Měř. okrsek Bělidla  

3.9 Měřitelný okrsek – Olomouc – Holice II 

Tento nový měřitelný okrsek vznikl rozdělením NTP. Zásobuje oblast Holic 
ohraničenou železnicí ze západu, ulicí Přerovská od východu, ze severu ulicí 
Brunclíkova a z jihu ulicí Partyzánská. 

Měřený nátok do okrsku je v křižovatce ulic Brunclíkova / Sladkovského (DN 300, 
okrsek Holická-Nový Svět) do ulice Náves Svobody (DN 250). 

Další měřený nátok se plánuje z jihu do ulice Partyzánská (nový řad) z okrsku 
Týnecká v ulici Týnecká. 
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Obr. 3.18 Měř. okrsek Holice II  

 

3.10 Měřitelný okrsek – Olomouc – Holice I 

Tento nový měřitelný okrsek vznikl rozdělením NTP. Zásobuje oblast kolem ulice 
Přerovská a severní Holice, kde jsou nízkopodlažní domy/ areály. 

Měřený nátok do okrsku je v křižovatce ulic Lipenská / Fűgnerova z DN 400 – okrsku 
Bělidla (viz. obrázek níže). 

Další měřený nátok do okrsku je v křižovatce ulic Brunclíkova / Sladkovského (DN 
300, okrsek Holická - Nový Svět) do ulice Brunclíkova (DN 300). 
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Okrsek je separován od okrsku Holická - Nový Svět v ulici U solných mlýnů/ 
Přerovská. 

Z jihu je další měrná šachta s osazeným průtokoměrem do okrsku Týnecká (v ulici 
Přerovská u čerpací stanice). 

 
Obr. 3.19 Detail měřeného nátoku do okrsku v křižovatce ulic Lipenská / Fügnerova 
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Obr. 3.20 Měř. okrsek Holice I  

 

3.11 Měřitelný okrsek – Olomouc - u hlavního nádraží 

Tento nový měřitelný okrsek vznikl rozdělením NTP. Zásobí oblast Olomouce 
vymezenou z východu železnicí (hlavní nádraží), z jihu ulicí Tovární a severu ulicí tř. 
Kosmonautů. 

Hlavní měřený nátok do okrsku se nachází u kruhové křižovatky Jeremenkova 
z okrsku Bělidla (z DN 700 do DN 150). 
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Druhý měřený nátok do okrsku je v ulici Tovární u křižovatky s Holickou z okrsku 
Bělidla (DN 400 do DN 150).  

Separace okrsku (od okrsku Jeremenkova / Masarykova) je navržena na konec řadu 
DN 150 u hlavního nádraží, v křižovatce ulic Jeremenkova / Masarykova a dále 
v křižovatce tř. Kosmonautů/ Hálkova.  

 

 
Obr. 3.21 Měř. okrsek Olomouc – u hlavního nádraží 
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3.12 Měřitelný okrsek – Chválkovice 

Tento nový měřitelný okrsek se nachází na severovýchodním konci města, části 
Chválkovice. Je napojen na okrsek Bělidla v křižovatce ulic Chválkovická a Selské 
náměstí měrnou šachtou s průtokoměrem. Dále je separován s průtokoměrem v ulici 
Na zákopě, na konci ulice Jana Koziny. Třetí měření je na konci řadu DN 150 na 
nátoku do obce Týneček. 

 
Obr. 3.22 Měř. okrsek Chválkovice  
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3.13 Měřitelný okrsek – Hodolanská 

Tento nový měřitelný okrsek se nachází v NTP a je ohraničen ze severu řekou 
Bystřicí, ze západu železnicí, z jihu ulicí Tovární. Na západě je oddělen od 
měřitelného okrsku  v ulici Farského a na křižovatce ulic Purkyňova a Lermontova. 

Měření průtoku jsou navržena na těchto místech:  

 V ulici Bystrovanská u mostu přes Bystřici 

 V ulici Jiráskova na odbočce z DN 700 

 
Obr. 3.23 Měř. okrsek Hodolanská  
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3.14 Měřitelný okrsek – Holická – Nový Svět 

Tento nový měřitelný okrsek je v rámci NTP a nachází se z převážně v městské části 
Nový Svět. Hlavní řad je v ulici Holická a Sladkovského, kde na křižovatce s ulicí 
Brunclíkova je navrženo měření průtoku jak na měř. okrsek Holice II, tak měř. okrsek 
Holice I. (viz. obrázek níže). 

 
Obr. 3.24 Měření průtoku do okrsků Holice I, II  

 

Na konci ulic U solných mlýnů a Přerovská je separace. 

Měřený nátok je v ulici Tovární do ulice Holická. 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 41 - 

 

 
Obr. 3.25 Měř. okrsek Holická – Nový Svět  

 

3.15 Měřitelný okrsek – Týnecká 

Tento nový měřitelný okrsek se ve stávajícím stavu nachází pouze na ulici Týnecká a 
části ulice Přerovská. Tam (naproti čerpací stanice) se nalézá stávající měření na 
Grygov, které se uvažuje využít na nátoku do okrsku Týneček. Nicméně měřidlo je 
možné využít i při dalším členění a rozvoji sítě. 

Další měření bude, pokud se bude realizovat nový řad DN 300, na konci tohoto 
nového řadu u ulice Lipenská. 

Voda se dál předává do okrsku Na Grygov mezi potokem Přáslavická svodnice a 
výpadovkou č.55 (osazení průtokoměrem). 
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Obr. 3.26 Měř. okrsek Týnecká  
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3.16 Měřitelný okrsek – Na Grygov 

Tento měřitelný okrsek ve stávajícím stavu začíná již na ulici Přerovská (naproti 
čerpací stanice). Nově je navrženo měření až na spoji od měř. okrsku Týnecká mezi 
potokem Přáslavická svodnice a výpadovkou č.55 (DN 300) – viz. obrázek níže. 

 

 
Obr. 3.27 Navržené měření nátoku mezi potokem Přáslavická svodnice a výpadovkou č.55 
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Obr. 3.28 Měř. okrsek Na Grygov  

 

3.17 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Palackého 1 

Jedná se o stávající měrný okrsek. 
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Obr. 3.29 Měř. okrsek Palackého 1  

 

3.18 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Jeremenkova / 
Masarykova 

Tento nový měřitelný okrsek je v rámci NTP a nachází se v městské části ohraničené 
ze západu řekou Moravou, z východu železnicí, z jihu třídou Kosmonautů, na severu 
ulicí Pasteurovou. 

Měřený nátok je na mostě přes Moravu v ulici Komenského a dále mezi ulicemi 
Pasteurova a Černá cesta, kde navazuje na měř. okrsek Bělidla. Na ten navazuje 
také na konci třídy Kosmonautů, kde je průtokoměr na odbočce z DN 700. 

Okrsek je separován od dalších v místě křižovatky Březinova / tř. Kosmonautů a dále 
v ulici Jeremenkova u Masarykovy třídy (viz. obrázek níže). 
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Obr. 3.30 Separace v ulici Jeremenkova u Masarykovy třídy 

 
Obr. 3.31 Měř. okrsek Jeremenkova / Masarykova  
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3.19 Měřitelný okrsek –Olomouc - město, centrum 

Tento nový měřitelný okrsek v rámci NTP zabírá centrum města Olomouce v okolí 
Horního náměstí a náměstí Republiky. Z východu je okrsek ohraničen řekou 
Moravou, z jihu železnicí, na severu končí na ulici Dobrovského a na západě ulicemi 
tř. Svobody, Havlíčkova a Wolkerova. 

Měrné šachty jsou navrženy v těchto místech: 

 Wolkerova / I. P. Pavlova (viz. obrázek níže) 

 Polská / K sídlišti (viz. obrázek níže) 

 Krapkova / Na vozovce (tamtéž také separace od dalšího okrsku – viz. další 
obrázek)  

 Na mostě přes Moravu na ulici Komenského  

 V ulici Wittgensteinova mezi železnicí a řekou Moravou 

 V ulici Polská / Domovina, kde navazuje další měř. okrsek Polská 

 

Další separace od vedlejšího okrsku je na náměstí Národních hrdinů. Pak mezi ulicí 
Dobrovského a Václava III. Dále v ulici Havlíčkova a tř. Spojenců a Havlíčkova / tř. 
Svobody. Dále na konci tř. Svobody u ulice 8.května a na konci ulice Sokolská / 
Legionářská. Z jihozápadu pak na ulici Krapkova / Wolkerova, Štítného / Marie 
Pospíšilové a na konci ulice Zamenhofova / U botanické zahrady.  

 

 
Obr. 3.32 Umístění měření z jihu okrsku Olomouc - centrum  
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Obr. 3.33 Měř. okrsek Olomouc - centrum  

 
Obr. 3.34 Měření a separace v křižovatce Krapkova / Na vozovce 
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3.20 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Polská 

Stávající měřitelný okrsek. 

Z důvodu kapacitních omezení v rámci řešení koncepce se nově stávající měrný 
okrsek modifikuje na průtočný a to osazením průtokoměru v ulici Polská k ulici 
Domovina, kde je separace od měř. okrsku Centrum (viz. obrázek). 

 
Obr. 3.35 Měř. okrsek Olomouc – Polská, stávající  

 
Obr. 3.36 Osazení průtokoměru v ulici Polská k ulici Domovina 
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Obr. 3.37 Měření v ulici Polská  

 

3.21 Měřitelný okrsek –Olomouc – město, Palackého 2 

Jedná se o stávající měrný okrsek.  

 
Obr. 3.38 Měř. okrsek Palackého 2 - stávající 
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3.22 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Wellnerova 

Jedná se o stávající měrný okrsek.  

 

 
Obr. 3.39 Měř. okrsek Wellnerova - stávající 

 

3.23 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Zikova 

Jedná se o stávající měrný okrsek.  
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Obr. 3.40 Měř. okrsek Zikova - stávající 

 

3.24 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Trnkova 

Jedná se o stávající měrný okrsek.  
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Obr. 3.41 Měř. okrsek Trnkova - stávající 

 

3.25 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, U sportovní haly 

Jedná se o stávající měrný okrsek. 
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Obr. 3.42 Měř. okrsek U sportovní haly - stávající 

 

3.26 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Urxova 

Jedná se o stávající měrný okrsek. 
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Obr. 3.43 Měř. okrsek Urxova - stávající 

 

3.27 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Černá cesta 

Jedná se o stávající měrný okrsek. 
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Obr. 3.44 Měř. okrsek Černá cesta - stávající 

 

3.28 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Hanušova 

Jedná se o stávající měrný okrsek.  

 
Obr. 3.45 Měř. okrsek Hanušova - stávající 
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3.29 Měřitelný okrsek – Olomouc - Černovír 

Jedná se o stávající měrný okrsek.  

 
Obr. 3.46 Měř. okrsek Černovír - stávající 

 

3.30 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Hejčín, Řepčín 

Jedná se o stávající měrný okrsek.  
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Obr. 3.47 Měř. nátok v ulici Tomkova 

 
Obr. 3.48 Měř. okrsek Hejčín, Řepčín - stávající 

 

3.31 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Erenburgova  

Jedná se o stávající měrný okrsek.  
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Obr. 3.49 Měř. okrsek Erenburgova - stávající 

 

3.32 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Tabulový vrch 1 

Tento měřitelný okrsek vznikl rozdělením VTP IIa. Došlo k přepojení z výškového 
vodojemu Tabulový vrch a pásmo je napojeno přímo na řad DN 500 z vodojemu 
Křelov přes měrný objekt na druhém nátoku do VTP IIb (Mošnerova ulice). 

Tento nový okrsek je separován od vysokotlakého potrubí v místě prvního nátoku do 
VDJ Tabulový vrch (viz. obrázek níže) a u výškového vodojemu. 
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Obr. 3.50 Separace u. prvního nátoku do vdj Tabulový vrch 

Další separace (od okrsku Tabulový vrch 2) jsou v ulici Za vodojemem, kde se 
odděluje přívodní řad DN 500 (dvě DN 100), za ulicí I. P. Pavlova (DN 100) a do ulice 
Čajkovského z ulice Pionýrská. 

Dále od okrsku VDJ Tabulový vrch - páteřní je separace na DN 400 v ulici Brněnská / 
Vojanova (viz. obrázek) a v křižovatce I. P. Pavlova / Mošerova (na obou stranách 
ulice I. P. Pavlova na DN 300 ). A dále u křižovatky Mošnerova / Za vodojemem. 

 
Obr. 3.51 Separace na DN 400 v ulici Brněnská / Vojanova 
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Obr. 3.52 Měř. okrsek Tabulový vrch 1 

 

3.33 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Tabulový vrch 2 

Tento měřitelný okrsek vznikl rozdělením VTP IIa. Je přímo napojený z věžového 
vodojemu Tabulový vrch a zásobuje vícepodlažní domy v okolí. 

Od okolních okrsků je separován v těchto místech: 

Na DN 150 u křižovatky Hraniční/ Čajkovského, Čajkovského / Pionýrská, 
u křižovatky Pionýrská a I. P. Pavlova, dále od DN 500 při křížení ulice Za 
vodojemem (viz. popis okrsku Tabulový vrch 1). Dále na křižovatce Mošnerova / Za 
vodojemem. 
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Obr. 3.53 Měř. okrsek Tabulový vrch 2 

 

3.34 Měřitelný okrsek – Olomouc - město, Horní lán 

Tento měřitelný okrsek vznikl rozdělením VTP IIa. Zásobí bloky v okolí ulice Horní 
lán. Nátok s osazeným průtokoměrem je z DN 300 Vodovodu Pomoraví v ulici Horní 
lán. Od okrsku Tabulový vrch 2 je separován v ulici Hraniční. 
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Obr. 3.54 Měř. okrsek Horní lán 

 

3.35 Měřitelný okrsek – Olomouc - Dvořákova 

Jedná se o stávající měrný okrsek. 
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Obr. 3.55 Měř. okrsek Dvořákova - stávající 
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4 Závěr 

Rozdělení zásobních pásem na měrné distrikty je patrné v grafické příloze C.11.1 
Měrné distrikty - doplnění monitoringu. 

Rozdělení sítě na měrné distrikty je popsáno pro stav po realizaci opatření 
navržených v rámci optimalizace stávajícího systému i zahrnutí koncepce. Nicméně 
vzhledem k poměrně vysokým únikům v nerozdělené části sítě se rozdělení do 
nových okrsků doporučuje v odpovídajícím rozsahu provést v co nejbližší době. 
V rámci časovosti jsou opatření, která je možné realizovat již ve stávajícím stavu, 
zařazena v rámci souhrnu opatření do priority 2, tj. s realizací do 10 let. 
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1 Úvod 

Aby mohlo být provedeno vyhodnocení budoucího zatížení vodovodního systému 
města z hlediska velikosti potřeby vody a jejího plošného rozdělení, byla provedena 
analýza návrhu územního plánu. Návrh územního plánu, zpracovaný společností 
KNESL + KYNČL s.r.o. v roce 2012 definuje rozvojové plochy na území města 
Olomouce. 

Cílem analýzy územního plánu je roztřídit rozvojové plochy dle jejich funkčního 
využití a stanovit pro každou plochu výhledovou potřebu vody.  

Dalším koncepčním podkladem jenž byl při posuzování výhledového stavu 
zohledněn je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, který je 
vypracován na základě zákona č. 274/2001 Sb. Tento plán byl zpracován v roce 
2005 a v souladu s uvedeným zákonem s výhledem na 10 let (do roku 2015).  

Cílem analýzy Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje resp. jeho 
části týkající se města Olomouce je revize navržených opatření zohledňující aktuální 
návrh územního plánu.  
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2 Územní plán města Olomouce  

Zadání územního plánu bylo schváleno v únoru roku 2009. Následně byl ve 
výběrovém řízení vybrán zpracovatel, kterým je společnost KNESL + KYNČL s.r.o.. 

Zpracovaný koncept územního plánu byl veřejně projednán a na základě výsledků 
tohoto projednání byly zformulovány pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, 
které schválilo zastupitelstvo města. 

V současné době se zpracovaný návrh územního plánu projednává s dotčenými 
orgány a krajským úřadem. Tento zpracovaný návrh byl zadavatelem definován jako 
výchozí podklad pro zpracování projektu.  

Jako podklad ke zpracování projektu byl předán výrok územního plánu, jeho 
odůvodnění, tabulka ploch a vrstva definující plochy ve formátu .shp.   

 

2.1 Základní členění ploch 

Celé řešené území je v návrhu územního plánu rozděleno beze zbytku na plochy 
identifikované jedinečným číselným kódem. Tyto plochy jsou zaznamenány v tabulce 
ploch, ve které jsou pro každou plochu definovány parametry. Pro potřeby posouzení 
výhledového stavu, byly využity pouze některé parametry ploch. V závorce jsou 
uvedeny názvy parametrů v databázové tabulce. 

Územní plán dělí území města Olomouce do 31 lokalit. Toto rozdělení území města 
do lokalit je pro potřeby modelování vodovodní sítě bezpředmětné. Přesto je číslo 
lokality obsaženo vždy v kódu plochy, tzn. je možno dohledat do jaké lokality plocha 
patří z urbanistického hlediska. 

Celkový počet ploch definovaných v návrhu územního plánu je 3130. Z toho 1009 
ploch je určeno jako rozvojových. 

 

Určení plochy (Layer_1) 

plochy stávající 

plochy rozvojové 
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Typ plochy (TYP) 

P plochy přestavby 

R plochy pro rekultivaci 

N plochy stabilizované v nezastavěném území 

K  plochy pro změnu využití v nezastavěném území 

Z  plochy zastavitelné 

 

Využití plochy (VYUZITI) 

B plochy smíšené obytné 

V  plochy smíšené výrobní 

R plochy veřejné rekreace 

Z  plochy individuální rekreace 

O plochy veřejného vybavení 

P plochy veřejných prostranství 

D plochy dopravní infrastruktury 

T plochy technické infrastruktury 

N plochy smíšené nezastavěného území 

L plochy lesní 

W plochy vodní a vodohospodářské 

R plochy pro rekultivaci 

N plochy stabilizované v nezastavěném území 

K  plochy pro změnu využití v nezastavěném území 

Z  plochy individuální rekreace 
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2.2 Výběr zohledňovaných ploch 

Pro potřeby posouzení výhledového stavu byly z tabulky ploch vybrány plochy, které 
dle uvedených podkladů můžou ovlivnit budoucí potřebu vody. Takovéto plochy jsou 
v tabulce zobrazeny zeleně. 

 

Určení plochy plochy stávající plochy rozvojové 

Využití plochy B V R Z O P D T N L W 

Druh plochy P R N K Z       

Tab. 2.1 Výběr zohledňovaných ploch 

 

2.3 Parametry ploch stávající 

U ploch vybraných dle tabulky 2.1 byly pro další práci použity následující parametry 
definované územním plánem:  

Maximální výška zástavby (VYSKA) 

Maximální výška je limit složený ze dvou složek ve tvaru x/y. 

x – maximální výška římsy 

y – maximální výška hřebene střechy či ustoupeného patra pod úhlem 45° 

 

Výšková hladina x/y Výšková úroveň stavby 

3/5 m 1.NP + podkroví příp. ustoupené patro (chaty) 

5/7 m 1.NP + podkroví příp. ustoupené patro 

7/10 m 2.NP + podkroví příp. ustoupené patro 

11/11 m 2.NP + podkroví příp. ustoupené patro 

10/14 m 3.NP + podkroví příp. ustoupené patro 

13/17 m 4.NP + podkroví příp. ustoupené patro 

15/15 m 3.NP + podkroví příp. ustoupené patro 

17/21 m 5.NP + podkroví příp. ustoupené patro 

19/23 m 6.NP + podkroví příp. ustoupené patro 
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25/29 m 8.NP + podkroví příp. ustoupené patro 

29/29 m 9.NP 

Tab. 2.2 Výška zástavby 

Zastavěnost (INTENZI) 

udává maximální hodnotu případně rozmezí hodnot zastavěnosti v % 

 

Výměra plochy (VYMERA) 

udává rozlohu plochy v hektarech 

 

 

2.4 Parametry ploch doplněné 

U ploch vybraných dle tabulky 2.1 musely být pro potřeby modelového posouzení 
výhledového stavu další parametry dopočteny a doplněny do tabulky ploch. 

 

Průměrná zastavěnost (PRUM_INTENZITA) 

hodnota dopočtená jako průměr z rozmezí hodnot zastavěnosti 

v případě zastavěnosti udávané podkladem ve formátu „do X%“, byla dolní hranice 
pro výpočet průměrné zastavěnosti zadána jako 0% 

 

Podlažnost (PODLAZNOST) 

udává počet nadzemních podlaží v závislosti na výškové hladině zástavby  

podkroví resp. ustoupené patro je pro další práci definováno jako plocha 
s půdorysnou plochou odpovídající ½ plochy plnohodnotného podlaží  

 

Výšková hladina x/y Podlažnost 

3/5 m 1 

5/7 m 1,5 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 9 - 

 

7/10 m 2,5 

11/11 m 2,5 

10/14 m 3,5 

13/17 m 4,5 

15/15 m 3,5 

17/21 m 5,5 

19/23 m 6,5 

25/29 m 8,5 

29/29 m 9 

Tab. 2.3 Určení podlažnosti 

 

 

Obytná plocha (OBYTNA_PLOCHA) 

je definována u ploch s využitím B, O, Z 

výsledná obytná plocha je vypočtena podle vzorce: 

 

obytná plocha [m2] = výměra plochy [ha] * průměrná zastavěnost [%] * podlažnost 

OBYTNA_PLOCHA = VYMERA * PRUM_INTENZITA * PODLAZNOST 

 

Počet obyvatel (POCET_OBYVATEL) 

je definována u ploch s využitím B, O, Z 

specifická plocha na obyvatele = 40 m2 – platí pro plochy s využitím B, O 

specifická plocha na rekreanta = 20 m2 – platí pro plochy s využitím Z 
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2.5 Výpočet potřeby vody pro plochy dle jejich využití 

 

B – plochy smíšené obytné 

potřeba vody pro tyto plochy je vypočtena v závislosti na hustotě obyvatel 

výše specifické potřeby pro obyvatelstvo vychází ze součtu níže uvedených dílčích 
potřeb: 

specifické množství vody fakturované domácnostem – 90 l/ob/den 

specifické množství na vybavenost – 20 l/ob/den 

specifické množství na ztráty  - 20 l/ob/den 

specifická potřeba pro obyvatelstvo = 90 + 20 + 20 = 130 l/ob/den  

 

pro každou plochu je stanovena: 

celková potřeba vody [l/s] = počet obyvatel * specifická potřeba pro obyvatelstvo 
[l/ob/den] 

specifická potřeba vody [l/s/ha] = celková potřeba vody [l/s] / výměra plochy [ha] 

 

 

V – plochy smíšené výrobní 

potřeba vody pro tyto plochy je vypočtena v závislosti na jejich velikosti, přičemž 
hodnota zastavěnosti není zohledněna 

specifická potřeba pro výrobu = 0,1 l/s/ha  

výše specifické potřeby pro výrobu vychází z předchozích zkušeností zpracovatele 
projektu 

 

pro každou plochu je stanovena: 

celková potřeba vody [l/s] = výměra plochy [ha] * specifická potřeba pro výrobu 
[l/s/ha] 

specifická potřeba vody [l/s/ha] = celková potřeba vody [l/s] / výměra plochy [ha] 
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R – plochy veřejné rekreace 

potřeba vody pro tyto plochy je stanovena přímým přidělením specifické potřeby 
vody, přičemž hodnota zastavěnosti není zohledněna 

specifická potřeba pro veřejnou rekreaci = 0,1 l/s/plocha  

výše specifické potřeby pro výrobu vychází z předchozích zkušeností zpracovatele 
projektu 

 

pro každou plochu je stanovena: 

celková potřeba vody [l/s] = specifická potřeba pro veřejnou rekreaci [l/s/plocha] 

specifická potřeba vody [l/s/ha] = celková potřeba vody [l/s] / výměra plochy [ha] 

 

Z – plochy individuální rekreace 

potřeba vody pro tyto plochy je vypočtena v závislosti na hustotě rekreantů  

výše specifické potřeby pro rekreanty vychází ze součtu níže uvedených dílčích 
potřeb: 

specifické množství vody fakturované domácnostem – 90 l/ob/den 

specifické množství na ztráty  - 20 l/ob/den 

specifická potřeba pro rekreanty = 90 + 20 = 110 l/rekreanta/den  

 

pro každou plochu je stanovena: 

celková potřeba vody [l/s] = počet rekreantů * specifická potřeba pro rekreanty 
[l/ob/den] 

specifická potřeba vody [l/s/ha] = celková potřeba vody [l/s] / výměra plochy [ha] 

 

O – plochy veřejného vybavení 

potřeba vody pro tyto plochy je vypočtena stejným způsobem jako pro plochu 
s využitím B 
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T – plochy technické infrastruktury 

potřeba vody pro tyto plochy je vypočtena stejným způsobem jako pro plochu 
s využitím V  

specifická potřeba pro technickou infrastrukturu = 0,1 l/s/ha  

 

D – plochy dopravní infrastruktury 

potřeba vody pro tyto plochy je vypočtena stejným způsobem jako pro plochu 
s využitím R  

potřeba vody je stanovena pouze u ploch, u kterých je indikována nějaká zastavěnost 

specifická potřeba pro dopravní infrastrukturu = 0,1 l/s/plocha  

 

 

2.6 Opatření na vodovodní síti definovaná územním plánem 

V návrhu územního plánu jsou v bodu 5.4.2 Koncepce zásobování vodou definována 
opatření, jejichž realizace přispěje k bezpečnějšímu a kvalitnějšímu zásobování 
odběratelů pitnou vodou. Jedná se o následující opatření: 

 TV-01: vodovodní řad hlavní – propojeni vodovodu mezi ulicemi Řezníčkovou a 
Brunclíkovou 

 TV-02: vodovodní řad významný – propojeni vodovodu mezi ulicemi Hollarovou a 
Pavelkovou 

 TV-03: vodovodní řad hlavní – propojeni vodovodu mezi ulicemi U Solných mlýnů 
a Holickou 

 TV-04: vodovodní řad významný – propojeni vodovodu mezi ulicemi Na Luhu, 
Pavelkovou a Keplerovou 

 TV-05: vodovodní řad hlavní – rekonstrukce vodovodu mezi ulici Heydukovou a 
úpravnou vody Černovír a souběžný nový vodovod z úpravny vody Černovír k 
Trusovickému potoku 

 TV-06: vodovodní řad hlavní – propojeni vodovodu z úpravny vody Černovír 
k měrnému objektu při ulici Na Luhu 
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 TV-07: vodovodní řad hlavní – rekonstrukce vodovodu v ulici Schweitzerově 

 TV-08: vodovodní řad hlavní – propojeni vodovodu mezi ulicemi Šlechtitelů, 
Slavonínskou a Schweitzerovou 

 TV-09: vodovodní řad významný – propojeni vodovodu mezi ulicemi Pražskou a 
Svatoplukovou 

 TV-10: vodovodní řad významný – prodlouženi vodovodu z Lošova do lokality 
Zlatý důl 

 TV-11: vodovodní řad hlavní – vodovod Pomoraví mezi Topolany a vodojemem 
Stráž, část v k.ú. Topolany 

 TV-12: vodovodní řad významný – vodovod mezi vodojemem Svaty Kopeček a 
ulici Darwinovou 

 TV-13: vodovodní řad významný – rozvoj vodovodní sítě v k.u. Droždín 

 TV-14: vodovodní řad hlavní – rekonstrukce vodovodu mezi ulici Schweitzerovou 
a vodojemem Tabulový vrch 

 TV-15: vodovodní řad významný – propojeni vodovodu od neředínského hřbitova 
k obchodnímu centru Globus 

 

Jednotlivá navržená opatření vycházejí z předchozích studií a budou posouzena 
v rámci modelování výhledového stavu. 

Z pohledu platnosti navržených opatření je „významnějším“ dokumentem 
zpracovaná studie Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. I přesto, 
že se nepodařilo z časových důvodů začlenit její závěry do zpracovávaného 
územního plánu, je třeba opatření navržená na vodovodní síti realizovat právě 
podle této studie (KVHOL). 
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3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje  

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK) je základní 
koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky. Cílem plánu je vytvoření 
podmínek pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury na území 
Olomouckého kraje. Součástí plánu je i vymezení zdrojů povrchových a podzemních 
vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky příslušné 
směrnice Evropských společenství. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje 
rozvoj zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s 
časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické 
vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů. Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací slouží jako podklad orgánům státní správy a 
samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích 
pravomocí. 

3.1 Opatření na vodovodní síti definovaná PRVKOK 

V návrhu územního plánu jsou v bodu 5.4.2 Koncepce zásobování vodou definována 
opatření, 

PRVKÚK je zpracován v souladu s § 4 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích s 
výhledem na 10 let (do roku 2015). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje byl zpracován v roce 2004.  

Opatření na vnitřní síti města 

Stávající systém zásobování města napojením na skupinový vodovod Olomouc je 
vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Předpokládají se úpravy a výstavba 
na stávající rozvodné vodovodní síti za účelem zajištění dodávky vody pro rozvojové 
lokality určené ÚP, které není možné na stávající vodovodní síť napojit bez omezení 
a opatření která příznivě ovlivní situaci zásobování vodou. Jedná se o tyto lokality : 

RO 1 - Přerovská I a RO 2 - Přerovská II – Plný rozvoj této oblasti v souladu s ÚP 
včetně zvyšování dodávky vody pro obce Grygov, Krčmaň a nově pro obec Velký 
Týnec bude možný až po posílení kapacity vodovodních řadů v táto oblasti. Limit je v 
současnosti vyčerpán příslibem pro areál Olympia, Kaufland a pro rozvojové plochy 
města chystané k realizaci. Pro posílení nedostatečné kapacity v oblasti byl proveden 
návrh opatření a návrh etapizace. 

Bylo navrženo v rámci I. etapy napojení navrhovaného potrubí TL DN 600 na 
stávající potrubí DN 700 v křižovatce Příčná – Řezníčkova, trasa dále pokračuje k 
Lipenské a přes soukromé pozemky směrem na jih k ulici Na výsluní. Touto ulicí 
bude trasa vedena do ulice Roselberská, kterou bude pokračovat na jih až k ulici U 
Solných Mlýnů, kteroubude trasa pokračovat západním směrem k ulici 
Sladkovského. Od ulice U Solných Mlýnů po ulici Brunclíkova je v ulici Přerovská 
navrženo potrubí TL DN 400. Vybudování tohoto úseku zajistí dostatečnou kapacitu 
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vodovodní sítěpro rozvoj této oblasti. V rámci první etapy jsou navrženy řady DN 600 
délky 1430 m a DN 400 – 450m. 

Další problematické rozvojové lokality jsou RO 3 – Rolsberská, rozvojová lokalita RO 
4 – Holice, RO 5 - Lipenská . Plný rozvoj výše uvedených lokalit bude možný až po 
posílení kapacit vodovodních řadů v daných oblastech. Pro posílení kapacit v daných 
oblastech byla navržena opatření v rámci jednotlivých etap výstavby. 

II. etapa Holkařova – Pavelkova . Trasa potrubí se napojí na potrubí DN 600 
vybudované v rámci první etapy v místě napojení ulice Hollarovy na ulici Přerovskou. 
Ulicí Holkařova trasa pokračuje dále na východ k ulici Pavelkova, kde se lomí na 
sever a napojuje se před křižovatkou s ulicí Lipenskou na stávající potrubí DN 150. 
Předpokladem je ukončení I.etapy. Vybudováním II etapy se vyřeší zásobování 
vodou v oblasti RO 5 – Lipenská. V rámci II etapy je navržen řad TL DN 400 – 1040 
m 

III. etapa U solných – Holická . Trasa potrubí TL DN 600 se napojí na potrubí 
vybudované v I . etapě a v místě U Solných mlýnů. Trasa je vedena ulicí U Solných 
mlýnů západním směrem k ulici Sladkovského, kde kříží vlečky ČD a dále pokračuje 
v trase stávajícího potrubí DN 250 ulicí Holická. Zde kříží trať a pokračuje stejným 
směrem ke křižovatce s ulicí Šlechtitelů. Zde potrubí DN 600 v rámci III. Etapy končí 
a dále pokračuje v profilu DN 300 ve stávající trase potrubí DN 250 až do místa kde 
začíná stávající potrubí DN 300. V rámci III. etapy jsou navrženy řady TL DN 600 – 
1270 m a TL DN 300 – 250 m. 

IV. etapa Pavelkova – Keplerova . Trasa potrubí TL DN 300 se napojuje na potrubí 
TL DN 400, vybudováno v rámci II. etapy v blízkosti křižovatky Lipenská – Pavelkova. 
Trasa pokračuje východním směrem souběžně s ulicí Lipenská. Za masokombinátem 
se láme na jih směrem k ulici Hamerská. Od ulice Hamerská trasa pokračuje směrem 
k jihu podél západní strany Setuzy. Trasa potom pokračuje podél navrhovaných 
ploch Přerovská II k jihu kde se na úrovni ulice Keplerovy lomí na západ a napojuje 
se na stávající potrubí v ulici Přerovská. Trasa zajistí rozvod vody v oblasti kolem 
Lipenské, Pavelkovy ,Hamerské a v oblasti Přerovská II . V rámci IV etapy je 
navržena řad TL DN 300 – 2830 m. 

V. etapa je rekonstrukcí stávajícího potrubí DN 500 z roku 1932. Součástí této etapy 
je vybudování samostatného potrubí z PVC DN 300 pro čerpání technologických 
odpadních vod z ÚV Černovír do Trusovky. Hlavní funkcí potrubí je možnost nouzové 
dopravy vody z VDJ Křelov do ÚV Černovír a následné čerpání do VDJ Droždín. 
Další funkcí potrubí je možnost dopravy cca 100 l/s přímo do distribuční sítě města 
Olomouc. V rámci V. etapy je navrženo vybudování řadu TL DN 500 – 1440m a PVC 
DN 300 – 740 m. 

VI. etapa sleduje v celém úseku stávající výtlak DN 700 z ÚV Černovír. Jedná se o 
zdvojení strategického potrubí jehož výpadek by ohrozil zásobování vodou celé 
podskupiny Hlubočky. Vzhledem k předpokládané rekonstrukci stávajícího výtlaku je 
jeho zdvojení nutností. V rámci VI. etapy je navrženo potrubí DN 700 – 1640 m. 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 16 - 

 

VII. etapa je pokračováním trasy řadu DN 400 Hollarova – Pavelkova z II. etapy. 
Potrubí dál pokračuje na sever ulicí Pavelkova, kříží řeku Bystřičku a ulicí Pavelkova 
se stáčí na západ. Trasa řadu pokračuje východním směrem do ulice Na Luhu, kde 
se v blízkosti stávajícího měrného objektu napojí na stávající potrubí DN 700. 
Navrhovaná trasa zajistí rozvod vody v průmyslové zóně v severovýchodní části 
Olomouce. V rámci VII etapy je navrženo potrubí TL DN 400 – 3820 m. 

VIII. etapa je rekonstrukcí stávajícího úseku ocelového potrubí DN 700 v původní 
trase. Po dokončení IX. etapy bude tento úsek jediným nezdvojeným úsekem potrubí 
DN 700. V rámci VII etapy je navržena rekonstrukce řadu DN 700 – 1580 m. 

IX . etapa navazuje v křižovatce ulic Holická - Šlechtitelů na potrubí DN 600 
vybudovaném ve III . etapě. Potrubí se napojuje u křižovatky Schweitzerova - Zikova 
na stávající potrubí DN 700. Vybudování tohoto úseku výrazně zvýší zabezpečenost 
dodávky vody téměř v celém městě. 

 

Opatření mimo území města s dopadem na vnitřní vodovodní síť 

Jedná se o napojení okolních spotřebišť na vnitřní vodovodní síť města Olomouce, 
které může ovlivnit hydraulické parametry. V PRVKOK je uvažováno s napojením 
spotřebišť: 

 Velký Týnec + Čechovice 

 Dub nad Moravou + Bolelouc + Tučapy 

 Věrovany + Nenakonice + Rakodavy 

 Bukovany 

 propojení na VDJ Stráž (Prostějovsko) 
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Obr. 3.1 Výhledové rozšíření vodovodní sítě dle PRVKOK (2005-2015) 

3.2 Přístup k řešením navrženým PRVKOK 

S ohledem na časové omezení aktuálního znění PRVKOK (do roku 2015) a 
s ohledem na závěry zpracované studie KVHOL lze navržená opatření na vnitřní 
sítí města Olomouce uváděná v PRVKOK považovat za již „překonaná“. Studie 
KVHOL z návrhů uvedených v PRVKOK vycházela, znovu je posuzovala a částečně 
je i přejímá. Celkově jsou však původně navržená opatření zredukována tak, aby 
byla ekonomicky racionálnější. 

V případě napojení nových spotřebišť, které ovlivňující vodovodní síť města 
Olomouce, PRVKOK počítal s časovým horizontem roku 2015. Dnes je již zřejmé, 
že z ekonomických důvodů nebyly tyto rozvojové plány realizovány. V případě 
napojení obce Bukovany a propojení z VDJ Křelov na VDJ Stráž (Prostějov) bylo od 
těchto záměrů úplně upuštěno a studie s nimi nepočítá. U připojení ostatních 
uvedených spotřebišť je uvažováno s jejich realizaci ve výhledovém období, tedy do 
roku 2043. Z tohoto důvodu je s nimi při výpočtu výhledového stavu počítáno. Více 
v kapitole C.8 Vyhodnocení zdrojů vody. 
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4 Závěr 

Návrh územního plánu města Olomouce je významným koncepčním dokumentem, 
který by měl definovat další rozvoj vodovodní sítě města ve výhledovém období. 
Jelikož se však nepodařilo sladit zapracování závěrů studie KVHOL do aktuálního 
návrhu nového územního plánu, doporučujeme při rozvoji vodovodní sítě města 
vycházet ze závěrů zpracovaného generelu zásobování vodou. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje je také významným 
koncepčním dokumentem, který však byl zpracován již v roce 2004. Je nutno 
zohlednit, že záměry plánu definované při jeho vytvoření jsou při dnešním pohledu 
značně „nadnesené“. I pro závěry v něm uvedené platí stejné doporučení jako pro 
závěry v územním plánu, tedy postupovat dle generelu zásobování vodou.  
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1 Úvod 

Předkládaný díl „C13 Řešení koncepce rozvoje systému zásobování vodou“ vychází 
z vyhodnocení stávajících podmínek zásobování vodou provedených především 
v rámci dílu „C9 Vyhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou“ a dále „C10 
Optimalizace tlakových poměrů a hranic zásobních pásem“ a dalších souvisejících 
částech projektu. 

Cílem je návrh co nejjednodušších a investičně optimálních opatření, která významně 
zlepší podmínky oproti stávajícímu stavu. Proto do posouzení není zahrnut stav 
po provedení rozsáhlé rekonstrukce sítě navržené v rámci dílu „E - Vyhodnocení 
technického stavu a plán obnovy vodovodní sítě“. Realizace opatření budou dále 
koordinována s rekonstrukcí jednotlivých objektů v systému zásobování vodou. Tuto 
problematiku řeší samostatné části projektu týkajících se finančních souhrnů                
a koordinace opatření. 
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2 Rozvojová území, výhledové zatížení 

2.1 Rozvojové plochy 

Hlavním výchozím podkladem pro zpracování výhledových potřeb města byl územní 
plán. Jeho analýza a určení odpovídajících potřeb bylo provedeno v části C.12 
Analýza územního plánu a dalších koncepčních podkladů a data získaná byla dále 
zpracována a importována do modelu vodovodní sítě. 

 
Obr. 2.1 Uvažované rozvojové oblasti znázorněné dle velikosti stanovených potřeb na jednotku plochy 

2.1.1 Potřeba vody v rozvojových plochách 

V úvodu řešení problematiky výhledového stavu je nutné zdůraznit, že potřeby vody 
stanovené schválenou metodikou jsou reálné, co se dílčích ploch týče, ale z pohledu 
města jako celku se rozvoj v takovém rozsahu nepovažuje za reálný.  

Tento aspekt také výrazně ovlivňuje chování sítě při simulaci výhledového stavu.  

Celková potřeba ploch uvažovaných z územního plánu byla stanovena na 259,85 l/s, 
z čehož největší podíl představují plochy určené k bydlení.  
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Obr. 2.2 Uvažované rozvojové oblasti znázorněné dle znázorněné dle typu plochy 

Kategorie 
Potřeba dle UP 

[l/s] 

VS_Rekreace individualní 0.52 

VS_Dopravní 0.80 

VS_Technická 1.39 

VS_Rekreace 6.90 

VS_Stabilizační 19.52 

VS_Vybavenost 19.60 

VS_Výrobní 25.54 

VS_Bydlení 185.55 

Tab. 2.1 Uvažované rozvojové oblasti dle typu plochy 

Vzhledem k tomu, že v rámci některých rozvojových ploch je již stávající zástavba, 
byla potřeba existujících odběratelů odečtena od potřeby rozvojové plochy (celkem 
se jednalo o 4,7 l/s). 
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Kategorie Potřeba dle UP [l/s] 
Potřeba dle UP 
redukovaná [l/s] 

VS_Rekreace individualní 0.52  

VS_Dopravní 0.80  

VS_Technická 1.39  

VS_Rekreace 6.90 6.88 

VS_Stabilizační 19.52  

VS_Vybavenost 19.60 19.14 

VS_Výrobní 25.54 25.20 

VS_Bydlení 185.55 183.61 

Tab. 2.2 Uvažované rozvojové oblasti dle typu plochy - redukce 

 

Po provedení těchto základních operací bylo provedeno předběžné připojení 
rozvojových ploch k jednotlivých uzlům sítě automatickým nástrojem Mike Urban.  

 
Obr. 2.3 Ukázka připojení rozvojových ploch 

V rámci stanovení vhodného místa připojení rozvojových ploch byla provedena 
analýza předpokládané výšky zástavby a možné tlakové výšky z jednotlivých 
vodojemů. Ukázka provedené analýzy je uvedena níže na obrázku a ukazuje 
vhodnost zásobení z jednotlivých zdrojů. 
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Obr. 2.4 Analýza kóty střech rozvojových ploch 

Vlastní vodovodní síť v rámci rozvojových ploch není v rámci tohoto projektu řešena. 
Každá rozvojová plocha má určeno místo, které je optimální z hlediska napojení na 
stávající vodovodní systém. Případně jsou navrženy páteřní řady, které vhodným 
způsobem doplňují stávající systém tak, aby byla zachována jeho funkce i v případě 
realizace výstavby na rozvojových plochách.  

2.1.2 Časový průběh potřeby vody v rozvojových plochách 

V rámci definování odběrů byla také provedena definice časových křivek. Tyto byly 
uvažovány dle níže uvedených grafů. 
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Obr. 2.5 Časová řada – plochy smíšené výrobní 

 
Obr. 2.6 Časová řada – plochy technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, veřejné vybavení 

 
Obr. 2.7 Časová řada – plochy smíšeného bydlení, rekreace, stabilizační plochy 

2.2 Potřeba vody stávajících odběratelů 

Pro výhledovou potřebu Olomouce je uvažováno, že stávající odběry zůstanou na 
stejné úrovní. 
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2.3 Potřeba odběratelů mimo zájmové území - voda předaná 

Po konzultaci se zadavatelem byly hodnoty vody předané uvažovány z analýz 
demografického vývoje a tyto byly doplněny potřebami obcí, které se uvažují nově 
připojit. 

 

Spotřebiště Qp 2010 
[ l/s ] 

Qd 2010 
[ l/s ] 

Qp 2030 
[ l/s ] 

Qd 2030 
[ l/s ] 

Horka nad Moravou 2.96 4.59 3.64 5.47 

Břuchotín 0.12 0.18 0.07 0.10 

Křelov  1.65 2.55 2.38 3.57 

Skrbeň 0.90 1.40 1.10 1.65 

Dolany 1.71 2.65 2.64 3.96 

Toveř 0.58 0.90 0.81 1.22 

Samotišky NTP 1.25 1.95 2.00 3.00 

Samotišky STP 0.40 0.62 0.59 0.89 

Samotišky VTP 0.26 0.40 0.46 0.69 

Grygov 1.95 2.98 2.50 3.60 

Krčmaň 0.32 0.51 0.54 0.94 

Vsisko 0.07 0.11 0.12 0.17 

Velký Týnec 0.00 0.00 4.69 7.04 

Bystrovany 2.98 4.63 4.82 7.23 

Přáslavice 4.29 6.64 4.83 7.24 

Velká Bystřice 4.66 7.22 4.35 6.53 

Hlubočky  2.12 3.29 2.38 3.57 

Mariánské Údolí NTP 3.33 5.16 7.13 10.70 

Mariánské Údolí VTP 2.78 4.31 3.02 4.53 

Mrsklesy + Kovákov 0.05 0.08 0.40 0.60 

Pomoraví I 3.60 5.50 4.34 6.34 
Pomoraví III 
(Blatec+Dub n/M + 
Věrovany) 2.56 3.92 5.38 7.85 

Tab. 2.3 Uvažované potřeby vody předané 

 

2.4 Potřeba vody – výhledový stav 

V případě řešení koncepce zásobního systému se uvažuje s maximální denní 
potřebou. Koeficient denní nerovnoměrnosti uvažované pro rozvojové plochy je 1,3. 

Uvažuje se s níže uvedenými hodnotami potřeb.  

  VS_Qp VS_Qd 

Noční nátok 85.67 85.67 
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Rozvojové plochy 256.10 332.93 

ZIS 137.35 179.54 

Předaná + odběry 40.10 60.83 

Suma 519.21 658.96 

Tab. 2.4 Uvažované potřeby vody 
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3 Vyhodnocení výhledového stavu - metodika 

Všechny výpočty vycházejí ze základního modelu.  

3.1 Matematický model – scénáře modelu pro posouzení 

Všechny výpočty vychází ze základního (kalibrovaného) scénáře modelu. 

Přehled jednotlivých typů výpočtů provedených v rámci projektu a jejich posouzení: 

 z hlediska výše odběrů 

o pro průměrnou denní potřebu vody Qp 

o pro maximální denní potřebu vody Qd (pro posouzení současného stavu 
byl použit koeficient denní nerovnoměrnosti Kd). 

 z hlediska tlakových poměrů 

o minimální tlakové poměry nad terénem 

o maximální tlakové poměry nad terénem 

o minimální tlakové poměry nad výškou zástavby 

o zbytkový tlak při zatížení požárním průtokem 

 z hlediska průměrného tlaku na potrubní síti 

o výhledová optimalizace distribučního systému 

 z hlediska stáří vody v potrubní síti (simulace 1 týden) 

o výhledová optimalizace distribučního systému 

 

Model výhledového stavu pro Qd slouží pro návrh opatření výhledového stavu. 
Zahrnuje veškerá provozní i navrhovaná investiční opatření pro dobré fungování 
systému pro výhledový stav. Tento scénář je rozhodující pro návrh a posouzení 
veškerých výhledových investic z hlediska potřebné kapacity. Scénář se používá 
primárně i pro následující výpočty a posouzení, resp. jejich ověření. 

 Návrh technických opatření pro optimalizaci tlakových poměrů vodovodní sítě 

 Návrh optimalizace hranic zásobních pásem 

 Rozdělení systému na měrné okrsky, návrh doplnění stálých měřidel pro 
kontinuální vyhodnocení průtoků (úniků) v jednotlivých pásmech 

Výsledný návrh technického řešení vychází z posouzení stávajícího systému 
zásobování vodou, optimalizace stávajícího stavu a z předběžných vyhodnocení 
systému zásobování vodou pro výhledový optimální stav. Výsledný návrh zohledňuje 
požadavky na: 
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 odstranění některých nedostatků stávajícího systému identifikovaných na základě 
měření a práce s modelem, 

 optimalizaci tlakových poměrů v zásobních pásmech a v jednotlivých úsecích, 

 vytvoření podmínek pro zlepšení systému měření a vyhodnocování vody 
nefakturované a úniků. 

Veškeré výpočty a posouzení byly provedeny na následujících scénářích modelu 
potrubního systému: 

Scénář Název 
scénáře 
v modelu 

Popis 

„MODEL výhledového 
stavu pro Qp“ pracovně 
označen VS Qp 

VS Qp 
Model výhledového stavu pro Qp 
(průměrný průtok) je detailně popsán 
v předchozích zprávách.  

„MODEL výhledového 
stavu pro Qd“ pracovně 
označen VS Qd 

SS Qd 
Pro posouzení současného stavu byl 
použit koeficient denní nerovnoměrnosti 
Kd. 

Uvažovaného hodnoty Kd: 

 Olomouc město 1,3 

 Svatý Kopeček, Droždín 1,49 

 Topolany 1,53 

 Nedvězí 1,46 

 Chomoutov 1,5 

 voda předaná přímo 1,5 

 ostatní 1,3 

 rozvojové plochy 1,3 

Tab. 3.1 Scénáře modelu 

3.2 Zásady pro posouzení výhledového stavu 

Vyhodnocení výhledového stavu bylo provedeno podle následujících hledisek: 

 Posouzení min. a max. tlakových poměrů nad terénem ve spotřebišti   
(scénář modelu VS Qp a VS Qd). 

 Posouzení min. tlakových poměrů nad výškou zástavby ve spotřebišti  
(scénář modelu VS Qp a VS Qd). 

 Posouzení zbytkového tlaku při zatížení požárním průtokem  
(scénář modelu VS Qp ve variantách požárního odběru 4, 6 a 9,5 l/s). 

 Posouzení max. stáří vody v potrubní síti   
(scénář modelu VS Qp). 

Zásady jsou shodné se zásadami používanými při vyhodnocení stávajícího stavu.  
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3.2.1 Posouzení kapacity gravitačních řadů 

V rámci posuzování jednotlivých variant distribuce vody byly zpracovány odpovídající 
hydraulické modely distribuce vody. Pro každou variantu byla provedena hydraulická 
analýza systému. Pokud v rámci hydraulické analýzy nevyšla kapacita některého 
řadu na požadované množství vody, byly okrajové podmínky upraveny. Na základě 
tohoto posouzení vznikl návrh celé řady opatření v distribučním systému, především 
charakteru nových investičních celků. V případě, že by návrh výhledových investic 
představoval předimenzování rozvodného systému, byl návrh patřičně přehodnocen. 

3.2.2  Posouzení čerpacích stanic 

Simulací jednotlivých variant v hydraulickém modelu byly kapacity čerpacích stanic 
posuzovány na průměrné a maximální denní množství vody. Z tohoto pohledu jsou 
kapacity všech čerpacích stanic dostatečné. Pro posouzení skladby čerpadel je třeba 
provést detailní provozní rozbor z hlediska tarifů a provozní optimalizace. Tento 
rozbor není zahrnut v Generelu zásobování vodou. 

3.2.3  Posouzení průměrného tlaku 

Posouzení jednotlivých zásobních pásem a celkového systému z hlediska analýzy 
průměrného tlaku začíná být v posledních letech velice významnou statistikou. 

V případě, že průměrný tlak v zásobním pásmu převyšuje 50 m v.sl., je zapotřebí se 
zamyslet, zdali by nebylo možné pásmo optimalizovat z hlediska tlakových poměrů. 

3.2.4  Posouzení tlakových poměrů nad terénem 

Výpočet a posouzení tlakových poměrů je proveden pro každý uzel potrubního 
systému. Výsledky tlakových poměrů v jednotlivých uzlech jsou dále využity pro 
posouzení tlakových poměrů v jednotlivých rozvojových plochách. Posouzení 
tlakových poměrů nad terénem je provedeno v jednotlivých grafických přílohách 
současně pro minimální a maximální hodnoty tlaku. Prezentace výsledků je 
provedena obarvením uzlu potrubního systému tak, že uvnitř uzlu je prezentována 
minimální hodnota tlaku a v mezikruží hodnota maximálního tlaku za dobu simulace 
viz následující obr.: 
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Obr. 3.1 Základní vyhodnocení min. a max. tlakových poměrů 

3.2.5  Posouzení tlakových poměrů nad výškou zástavby 

V dalším kroku byly údaje o výšce zástavby přeneseny do všech odběrných míst 
reprezentujících jednotlivé napojené nemovitosti na vodovodní systém. Po simulaci 
v matematickém modelu jsou výsledné kóty tlakové čáry v uzlech vodovodní sítě 
přenášeny do uzlů reprezentující napojená odběrná místa. Byly využity maximální 
hodnoty kóty tlakové čáry během simulace v denních hodinách. Porovnáním kóty 
výšky zástavby a kóty tlakové čáry je dopočítán tlak nad výškou zástavby. 

Z hlediska optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti je výška zástavby, resp. 
minimální požadovaný tlak nad výškou zástavby, základním kritériem pro posouzení 
stávajícího stavu a návrhů opatření. 
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Obr. 3.2 Tematická mapa vyhodnocení tlakových poměrů nad terénem a nad výškou zástavby 

Tlakové poměry nad rozvojovými plochami jsou vyjádřeny jiným způsobem. Tlak je 
vyjádřen v metrech nad předpokládanou výškou zástavby dle informací z územního 
plánu. Takovéto vyjádření jasně ukazuje omezení možné zástavby za předpokladu 
realizace navrženého systému zásobování vodou z „urbanistického“ pohledu.  

Ukázku vyjádření tlakových poměrů pro výhledový stav včetně používaných legend je 
patrná na následujícím obr. 
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Obr. 3.3 Tematická mapa vyhodnocení tlakových poměrů nad rozvojovými plochami 

 

3.2.6  Posouzení zbytkového tlaku nad hydranty při požárním odběru 

Kapacita hydrantů ve vodovodní síti byla posouzena na základě normy ČSN 730873 
Zásobování požární vodou, kde pro rodinné domy a nevýrobní objekty do plochy do 
120 m2 je požadován požární odběr 4 l/s, pro nevýrobní objekty do plochy 1500 m2 a 
výrobní objekty do plochy 500 m2 je požadován požární odběr 6 l/s a pro výrobní 
objekty do plochy 1500 m2 je požadován požární odběr 9,5 l/s. 

Pro simulaci požárního zatížení byl použit standardní nástroj softwarového 
prostředku MIKE URBAN „Posouzení požárních průtoků“. Simulace byla provedena 
na modelu stávajícího stavu při zatížení průměrným odběrem, kde byly posuzovány 
všechny uzly sítě pro požární odběr 6 l/s a 9,5 l/s. Potřeby vody byly voleny pro 
doporučenou rychlost 0,8 m/s, což představuje odběry bez použití požárního 
čerpadla. 
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Obr. 3.4 Tematická mapa zbytkového tlaku  

V uzlech sítě byla simulována místní ztráta daná následujícími hodnotami:  

 profil napojovacího potrubí 80 mm,  

 náhradní délka napojovacího potrubí 10 m,  

 hydraulická drsnost v napojovacím potrubí 4 mm,  

 koeficient místní ztráty v hydrantu 5.  

V rámci posouzení byly řešeny všechny uzly sítě a lokálně upřesňovány dle polohy 
hydrantů.  

3.2.7 Posouzení stáří vody v systému 

Možnost posouzení stáří vody ve vodovodní síti patří ke standardním analýzám, 
které umožňuje programový prostředek MIKE URBAN. V rámci analýzy se počítá 
doba zdržení vody ve vodovodní síti pro každý uzel. Na počátku simulace se 
předpokládá nulové stáří vody v systému a po celou dobu simulace nulové stáří vody 
ve zdrojích (ÚV, prameniště apod.), dále se předpokládá nulové stáří vody v místech 
chlorace. Model simuluje distribuci vody po dostatečně dlouhou dobu (1 týden), 
přičemž dochází k výměně vody v jednotlivých uzlech. V uzlech blízkých zdroji dojde 
k výměně vody brzy, naproti tomu ve vzdálených lokalitách dojde k výměně vody po 
dlouhé době. V úsecích s nulovým průtokem / odběrem roste stáří vody bez limitu po 
celou dobu simulace (proto tyto uzly sítě nejsou zahrnuty do celkového vyhodnocení 
stáří vody v síti). 

Z hlediska praktického využití výsledků modelování stáří vody v distribučních 
systémech je třeba vzít v úvahu skutečnost, že vliv zdržení vody ve vodojemech má 
značně rozdílný vliv na kvalitu vody. 

Pro nedostatek přesnějších údajů o míšení vody ve vodojemech byl zvolen typ 
kompletní směšování „MIXED“, při kterém voda, která do něj naposledy vtekla, se 
kompletně promíchá, nežli z něj vyteče.  
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Obr. 3.5 Tematická mapa stáří vody v potrubí 

 

3.2.8  Posouzení distribučního významu a objemu vodojemů 

Pro posouzení je zapotřebí provést také vyhodnocení zatížení vodojemu. Objem 
vlastní akumulace je dán především potřebou spotřebiště, do kterého voda 
z vodojemu odtéká. Odtok vody z vodojemu z hlediska zásobování a distribučního 
významu dělíme na vodu určenou pro: 

 vlastní spotřebu pásma, 

 tranzit vody do dalších vodojemů. 

Posouzení objemu vodojemu je pak zjednodušeně vypočteno dle následujícího 
vzorce pro scénáře zatížené max. denní potřebou Qd: 

U = (Qd SP x K1 + Qd T x K2) x K0 / V * 100 [%] 

 

Legenda: 

U – využití vodojemu, 

Qd – Maximální denní potřeba [l/s], 

SP – Spotřebiště, které přímo VDJ zásobuje, 

T – Tranzit (voda pro další VDJ resp. voda předaná), 

K1 – koeficient, váha vody pro spotřebu           (1), 
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K2 - koeficient, váha vody pro tranzit               (0.2), 

K0 – koeficient, převod jednotek z l/s do m3/d (86.4), 

V – celkový objem VDJ [m3]. 

 

Posouzení využití vodojemu je pak provedeno dle následujících kritérií: 

< 60 % nevyhovuje (je zapotřebí postavit další komoru k vodojemu), 

60 - 70 %  objem vodojemu vyhovuje (je na své kapacitě), 

- 100%  objem vodojemu vyhovuje, 

> 100%  objem vodojemu je předimenzován (problém s kvalitou vody). 
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4 Koncepční řešení systému zásobování vodou 

V rámci řešení koncepce z hlediska návrhu výhledového stavu bylo nutno řešit 
několik vzájemně provázaných úloh: 

 Odstranění stávajících omezení provozu vodovodní sítě. 

 Zajištění dobrých podmínek pro zásobování vodou jak pro stávající zástavbu, tak 
pro výhledové rozvojové plochy. 

 Optimalizaci tlakových poměrů. 

 Doplnění systému monitoringu z hlediska sledování ztrát vody. 

Všechny výše uvedené úlohy spolu úzce souvisí a proto budou všechny v této části 
zprávy zmíněny. S tím, že případné detaily je možné nalézt v souvisejících zprávách 
C.10, C.11 a detailní rozpis opatření v navazující části Souhrn investičních a 
neinvestičních opatření včetně finančního ocenění.  

Celé řešené území bylo rozděleno do oblastí zahrnujících jednotlivý zásobní pásma. 
Volba těchto území vyplývala jednak z funkce stávajícího systému zásobování 
vodou, z oblastí urbanistického rozvoje a z potřeb optimalizace systému zásobování 
vodou.  

Navržené technické řešení pro jednotlivé oblasti je strukturováno do několika částí: 

 Předběžné vyhodnocení systému zásobování vodou pro výhledový stav 

 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení  

 Optimalizace tlakových poměrů a hranic ZP 

 Řešení systému monitoringu (návrh a posouzení rozdělení sítě na měrné distrikty) 

 

4.1 Předběžné vyhodnocení systému zásobování vodou pro 
výhledový stav 

Návrh technického řešení výhledového stavu systému zásobování vodou vychází 
z předběžných výsledků simulace za předpokladu odstranění nejzávažnějších 
provozních problémů (většinou nalezení a odstranění přivřených úseků vodovodní 
sítě) a za předpokladu napojení rozvojových ploch na nejbližší „vhodný“ stávající 
vodovodní řad.  

V této části je uveden obrázek, ze kterého vyplývají nedostatky především co se týká 
tlakových a kapacitních poměrů za předpokladu „minimálních“ technických opatření. 
Tlakové posouzení plochy je provedeno plošně tzn., že v jakémkoli místě rozvojové 
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plochy bude možné odečíst hodnotu tlaku nad předpokládanou výškou zástavby za 
daného odběru z potrubní sítě. 

4.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

V této podkapitole je vždy uveden seznam navrhovaných opatření a případně se 
základním vysvětlením důvodů, které k návrhu vedly.  

Opatření jsou dokumentována ve schematických obrázcích na konci podkapitoly. 

Návrh opatření vždy vycházel z potřeb daných cíli optimalizace vodovodní sítě. 
Navržené řešení vycházelo ze znalostí řešitelského týmu. Tyto znalosti odpovídají 
úrovni zpracovávané dokumentace, tj. Generelu. Proto v rámci dalších projekčních 
stupňů je nutno ověřit, zda neexistuje jiné investičně méně náročné řešení se 
stejným, nebo podobným efektem. Jako příklad lze uvést návrh redukčního ventilu 
v nové redukční šachtě. Zde by bylo možno ušetřit významné investiční prostředky, 
jestliže se v oblasti na řadu již vyskytuje stávající šachta, u které by se pouze změnilo 
(rozšířilo) její využití a po stavební stránce došlo pouze k její částečné rekonstrukci. 

Jednotlivá jmenovitá opatření jsou registrována přímo v modelu potrubní sítě města. 
Navržené rekonstrukce a výstavba nových řadů je patrná v grafické podobě. 

Trasy nových řadů jsou voleny s ohledem na aktuální rozmístění rozvojových ploch, 
jejich trasa je předběžná a je možné ji v rámci řešení konkrétní lokality změnit, avšak 
při zachování vazby na stávající systém a přepokládané funkce. 

4.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení  

V této podkapitole jsou, pokud je třeba, dále rozvedeny důvody, které vedly k návrhu 
výhledového stavu. Dále je vyhodnocena úroveň zajištění dostatečných podmínek 
k zásobování vodou jak nových rozvojových ploch, tak stávající zástavby. Kromě 
toho jsou uvedeny omezující předpoklady řešení, pokud takové existují. 

Návrh koncepce vychází z plánovaného urbanistického rozvoje daného vstupními 
daty z Magistrátu. Výpočet potřeby vody vychází z určitých předpokladů, který se 
může značně lišit od skutečné potřeby po realizaci zástavby.  

Proto je třeba v rámci další projektové přípravy uvažovat s upřesněnými investičními 
záměry v území danými především dalšími stupni územně plánovací dokumentace. 
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5 Řešení systému zásobování vodu ve vodovodní síti 
Olomouce 

Vzhledem k výraznému nárůstu celkového odebíraného množství v rámci 
uvažovaného scénáře, bylo nutné jako první krok provést výrazné přenastavení 
kapacit zdrojů, resp. nátokového množství do vodojemů Droždín a Křelov pro zdroje 
Litovel, Senice a Příkazy na jejich maximální kapacitní limity. 

5.1 Nemilany Slavonín 

5.1.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

 
Obr. 5.1 Zásobní pásmo Nemilany Slavonín – tlakové poměry 

V oblasti je plánovaný významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody, na který není síť 
dostatečně kapacitní. Toto se projevuje především vysokou tlakovou rozkolísaností. 
Toto je patrné také na níže uvedeném podélném profilu. 
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Obr. 5.2 Zásobní pásmo Nemilany Slavonín – podélný profil 

5.1.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

Investiční opatření 

 N_020: Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch ulice Janíčkova x 
Povelská 

 
Obr. 5.3 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

 N_024, N_025: Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch ulice U 
sokolovny x Raisova 
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Obr. 5.4 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

 N_021, N_022, Q_023: Nový řad k posílení nátoku do oblasti přes NTP u ČOV 

 
Obr. 5.5 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

Toto opatření spočívá v posílení nátoku do oblasti i z jiného směru než se stávajícího 
redukčního ventilu. Toto opatření je podmíněno realizací rozvoje a třeba k němu 
přistoupit až poté, co bude kapacita stávající sítě vyčerpána. Vzhledem k tomu, že 
zde dochází ke změně majitele vodovodního sítě, je doporučeno také osazení 
průtokoměrů. 

 

 Q_028, P_159: Nátok do pásma přes šachtu ul. Kyselovská 
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Obr. 5.6 Změna nátoku do pásma 

Vzhledem k přetíženému řadu Pomoraví III a s ohledem na nevyhovující tlakové 
poměry při zatížení výhledovým stavem, je doporučeno změnit místo nátoku do 
oblasti, a to uzavřením stávajícího nátoku přes redukční ventil a vybudování šachty 
s průtokoměr u ulice Kyselovské.  

5.1.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

V oblasti je plánován významný urbanistický rozvoj, především v jižní části oblasti. 
Zvýšení potřeb vody v oblasti indikuje kapacitní problémy sítě.  

Navržené opatření spočívá jednak ve výstavbě nových řadů v rámci rozvojových 
ploch, které neslouží pouze k připojení rozvojových ploch, ale především v posílení 
stávající sítě poměrně kapacitními řady a její zaokruhování.  

Další opatření, které je třeba v případě realizace rozvoje, je propojení oblasti na NTP 
přes oblast ČOV, opatření kromě výstavby nového řadu, představuje také výstavbu 
vodoměrné šachty.  

Poslední opatření spočívá ve změně místa nátoku do oblasti a její přepojení na nátok 
přes NTP u ulice Kyselovská, opět přes vodoměrnou šachtu.  
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Obr. 5.7 Tlakové poměry 

5.2 Topolany 

5.2.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

   
Obr. 5.8 Zásobní pásmo Topolany – tlakové poměry 

V oblasti je plánovaný významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody. Toto zatížení 
stávající sítě se projeví významným nárůstem rozkolísanosti tlaků i o 20 m. Jednou 
z hlavních příčin jsou tlakové ztráty ve vodoměrné šachtě, které jsou patrny na 
obrázcích níže.  
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Obr. 5.9 Zásobní pásmo Topolany – podélný profil 

 
Obr. 5.10 Zásobní pásmo Topolany – průběh tlaku před a za vodoměrnou šachtou 

5.2.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

 P_042, V_043: Odstranění výrazného škrcení ve vodoměrné šachtě na nátoku do 
zásobního pásma, popř. přestrojení 
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Obr. 5.11 Zásobní pásmo Topolany – průběh tlaku před a za vodoměrnou šachtou 

 

 N_041: Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

 
Obr. 5.12 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 
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5.2.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

 
Obr. 5.13 Zásobní pásmo Topolany – tlakové poměry 

V oblasti je plánován významný urbanistický rozvoj. 

Nové rozvojové oblasti se nacházejí především v nových lokalitách na okraji stávající 
zástavby.  

Navržené řešení spočívá nejdříve v revizi vodoměrné šachty z pohledu ztrát, 
s nárůstem potřeby poté také v rekonstrukci vodoměrné šachty do vyššího profilu, 
které zajistí dostatečné zásobení lokality. Stávající zásobní síť je navržena doplnit a 
zaokruhovat řady vedenými v rámci rozvojových ploch. To přispěje k vyšší 
zabezpečenosti dodávky, stabilizaci tlakových poměrů a celkovému posílení sítě.  

5.3 Nedvězí 

5.3.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

   
Obr. 5.14 Zásobní pásmo Nedvězí – tlakové poměry 
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V oblasti je plánovaný velmi významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody, na který 
není distribuční síť, resp. jediný přívodní řad dostatečně kapacitní. Na obrázku níže 
jsou patrny značné tlakové ztráty na vybrané řadu. 

 

 
Obr. 5.15 Zásobní pásmo Nedvězí – podélný profil 

Dalším problémem, který v rámci řešení lokality vyvstal, je kapacitní omezení řadu 
DN 300, resp. DN 200 Pomoraví. Nárůst potřeb obcí na něj připojených mimo území 
města Olomouce i rozvoj v rámci oblasti Slavoním je velmi významný. Na obrázku 
níže jsou patrny značné tlakové ztráty na vybrané řadu. 

 

 
Obr. 5.16 Zásobní pásmo Pomoraví III – podélný profil 

5.3.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

 P_039, V_040: Dohledání ztrát, který byly indikovány v rámci měrné kampaně na 
přiváděcím řadu (šachta, řad – nelze lokalizovat bez dodatečného měření na síti) 
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Obr. 5.17 Zásobní pásmo Nedvězí – podélný profil 

Dohledání ztrát na řadu vede ke zlepšení situace, avšak je nedostatečné pro 
uvedený rozvoj, z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit i k dalším opatřením. V případě 
nárůstu odběrného množství je doporučeno přestrojení šachty. 

 

 R_038: Rekonstrukce řadu DN 160 do potrubí odpovídající DN 205 

 
Obr. 5.18 Rekonstrukce řadu Nedvězí 

V případě nárůstu potřeb do velikosti definované územním plánem, vykazuje přívodní 
řad stále vysoké ztráty, viz podélný profil sítě. V tom případě je doporučena 
rekonstrukce řadu do vyššího profilu v celé délce. 
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Obr. 5.19 Zásobní pásmo Nedvězí – podélný profil 

5.3.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

 
Obr. 5.20 Zásobní pásmo Nedvězí – tlakové poměry 

V oblasti je plánován významný urbanistický rozvoj, který významně převyšuje 
stávající potřebu. Nové rozvojové oblasti se nacházení především v nových lokalitách 
na okraji stávající zástavby.  

Navržené řešení spočívá v první řadě v dohledání a odstranění ztrát. V případě 
realizace rozvoje v plném rozsahu rekonstrukce přiváděcího řadu do vyššího profilu 
zajistí dostatečné zásobení lokality. Uvedená opatření vyřeší problémová místa 
přímo v zásobním pásmu. Tlakovou rozkolísanost, která je přenášena, z řadu na 
Pomoraví III, však neovlivní. Stav po provedení opatření je z tohoto důvodu stále 
nevyhovující. 
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V rámci opatření, které jsou uvedeny níže, navrhovaných především v oblasti 
Nemilany Slavonín a obecně v NTP, se situace značně zlepšila a její stav je uveden 
na obrázku níže. 

 
Obr. 5.21 Zásobní pásmo Nedvězí – tlakové poměry 

Zde je nutné opět upozornit na posuzovanou zátěžovou situaci, celá oblast je 
zatížena maximálním možným rozvojem dle platného územního plánu. Tento je dle 
konzultací se zadavatele i dle demografických rozborů velmi předimenzovaný a 
rozvoj se předpokládá realizovat lokálně.  

Toto „přetížení“ modelu má za následek mimo jiné také „ přetížení“ páteřních řadů 
z VJD Křelov a tím vznik tlakové rozkolísanosti již na vstupu do zájmové oblasti. 
Další aspekt, který je nutné zohlednit při hodnocení uvedené oblasti, je kapacitní 
omezení řadu na Pomoraví III. Toto je možné eliminovat vhodným způsobem 
zásobení napojených obcí např. přes vodojem apod. a tím snížit odběrové špičky. 
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Obr. 5.22 Zásobní pásmo Nedvězí – křivka odběrů 

 

5.4 Týneček 

5.4.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

  
Obr. 5.23 Zásobní pásmo Týneček – tlakové poměry 
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V oblasti je plánovaný významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody. Na obrázku níže 
jsou patrny významné tlakové ztráty ve vodoměrné šachtě. 

 
Obr. 5.24 Zásobní pásmo Týneček – průběh tlaku před a za vodoměrnou šachtou 

5.4.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

Investiční opatření 

 R_018 (V_019): Odstranění výrazného škrcení ve vodoměrné šachtě, popř. 
přestrojení 

 
Obr. 5.25 Odstranění ztrát – šachta Týneček 

 N_016, N_017: Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 
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Obr. 5.26 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

 

5.4.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

  
Obr. 5.27 Zásobní pásmo Týneček – tlakové poměry 

V oblasti je plánován významný urbanistický rozvoj. 

Nové rozvojové oblasti se nacházení především v nových lokalitách na okraji 
stávající zástavby.  
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Navržené řešení spočívající v rekonstrukci vodoměrné šachty do vyššího profilu 
zajistí dostatečné zásobení lokality. Stávající zásobní síť je navržena doplnit a 
zaokruhovat řady vedenými v rámci rozvojových ploch. To přispěje k vyšší 
zabezpečenosti dodávky.  

5.5 Chomoutov 

5.5.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

   
Obr. 5.28 Zásobní pásmo Chomoutov – tlakové poměry 

V oblasti je plánovaný mírný rozvoj, se kterým by stávající síť v pásmu neměla mít 
kapacitní potíže. Přesto se však kromě vysokých tlaků, které jsou problematické i ve 
stávajícím stavu, projevuje také významná tlaková rozkolísanost. 

  
Obr. 5.29 Zásobní pásmo Chomoutov – podélný profil 

Na výše uvedeném podélném profilu je patrno, že příčinou tlakové rozkolísanosti jsou 
výrazné tlakové ztráty v řadu směr Horka. Návrh opatření na tomto řadu však není 
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předmětem generelu. Nicméně uvedená skutečnost má značný negativní dopad na 
zásobní pásmo Chomoutov. 

  
Obr. 5.30 Zásobní pásmo Chomoutov – tlakové poměry 

5.5.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

Investiční opatření 

 N_045: Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

 
Obr. 5.31 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 
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 Q_044: Osazení redukčního ventilu v šachtě na nátoku do zásobního pásma – 
nastavení redukčního ventilu na základě výsledků modelu je 30 m výstupního 
tlaku (nutné ověřit při realizaci). 

 
Obr. 5.32 Zásobní pásmo Chomoutov – tlakové poměry v místě PRV (tlak před a za PRV) 

5.5.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

   
Obr. 5.33 Zásobní pásmo Lošov – tlakové poměry 

V oblasti je plánován urbanistický rozvoj především v okrajových částech. 

Navržené řešení spočívající v osazení redukčního ventilu na vstupu do zásobního 
pásma zajistní redukci vysokých tlaků, které zatěžují síť i v současného stavu. 
V rámci výhledového stavu navíc osazení redukčního ventilu přispěje ke značné 
stabilizaci tlaků z pohledu rozkolísanosti a tím pozitivně přispěje k zajištění vyšší 
životnosti řadů z důvodu nižšího namáhání. 
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5.6 Droždín NTP 

5.6.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

 

 
Obr. 5.34 Zásobní pásmo NTP Droždín – podélný profil 

V oblasti je plánovaný významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody. Při zatížení sítě 
předpokládaným rozvojem dochází k obrovskému stržení tlaků. Na obrázku výše jsou 
patrny značné tlakové ztráty na vybraném řadu.  

5.6.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

Provozní opatření 

 P_013: Zprovoznění uzavřeného ul. Vítězství – posílení nátoku do oblasti 
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Obr. 5.35 Zásobní pásmo NTP Droždín – otevření 

Toto opatření je doporučeno i při optimalizaci stávajícího stavu. 

 

 R_158: Odstranění výrazného škrcení za VDJ, které patrně charakterizuje 
vodoměr – navržena změna za měřidlo s vyšší profilem odpovídající DN 150 

 
Obr. 5.36 Zásobní pásmo NTP Droždín – podélný profil 

Provedením výše uvedených opatřením došlo k výraznému zlepšení tlakových 
podmínek, nicméně dosažený stav je stále nedostatečný, jak je zobrazeno na 
obrázku níže. 

Toto opatření, resp. dohledání důvodu tlakových ztrát, je však doporučeno realizovat 
již při optimalizaci stávajícího stavu.  
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Obr. 5.37 Zásobní pásmo NTP Drožín – před a po aplikaci opatření 

Nevyhovující poměry jsou zapříčiněny především nekapacitním řadem z VDJ 
Droždín II. Tyto se projevují vysokou rozkolísaností tlaku, nedostatečnými tlaky ve 
východní části území. Z možných variant řešení bylo zvoleno následující opatření. 

 

 N_008, Q_009, P_010, P_011, P_012, N_014: Rozdělení zásobního pásma na 
ZP NTP Droždín a NTP Drožín II 
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Obr. 5.38 Zásobní pásmo NTP Drožín – rozdělení pásma 

Opatření spočívá ve vybudování odbočky DN 200 s vodoměrnou šachtou na řadu DN 
300 na ulici Pplk. Sochora a v separaci pásma uzavřením řadů na ulici Elišky 
Junkové, Gagarinova a Dolní Uhelná. Dále je nutná výstavba řadu DN 150, který 
propojí řadu na ulici Ke Stromkům v délce 90 m. 

Toto opatření je doporučeno realizovat již v rámci optimalizace stávajícího stavu. 

 

 N_015: Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 
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Obr. 5.39 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

 

 C_170: Výstavba řadu a dočerpání  

 

Obr. 5.40 Oblasti s dočerpáním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.41 Lokalizace čerpací stanice 

Plochy v jižní části oblasti se nalézají ve stoupajícím terénu. V případě realizace 
připojení je nutné k zajištění požadovaného tlaku zajistit lokální dočerpání (v rámci 
projektu neřešeno). 

Toto opatření bude mít pozitivní vliv na stávající zástavbu. 
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5.6.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

  
Obr. 5.42 Zásobní pásmo NTP Droždín – tlakové poměry 

V oblasti je plánován významný urbanistický rozvoj. 

Nové rozvojové oblasti se nacházení především v nových lokalitách na okraji 
stávající zástavby.  

Navržená řešení lze rozdělit do několika skupin. První řeší tlakové ztráty na řadu 
z VJD Droždín II, které jsou způsobeny nekapacitním vodoměrem a dále uzavřeným 
řadem. Další skupina opatření řeší rozdělení oblasti na dvě zásobní pásma. Toto 
opatření sníží zatížení řadu z vodojemu a zároveň zoptimalizuje tlakové poměry 
v západní části. Poslední skupinou opatření, která nebyla v rámci generelu detailně 
řešena, je zajištění dodávky v jižní části, kde je nutné doplnit posilovací čerpací 
stanici nebo podobný typ opatření. 
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5.7 Svatý Kopeček, Droždín STP, VTP 

5.7.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

 
Obr. 5.43 Zásobní pásmo Sv. Kopeček – tlakové poměry 

V oblasti je plánovaný významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody, na který není 
distribuční síť, resp. jediný přívodní řad z VJD Sv. Kopeček dostatečně kapacitní. Na 
obrázku níže jsou patrny značné tlakové ztráty na vybrané řadu.  

 
Obr. 5.44 Zásobní pásmo Sv. Kopeček – podélný profil 
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5.7.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

Provozní opatření 

 P_007: Zprovoznění uzavřeného ul. Kovařovicova – posílení nátoku do VTP a 
STP Drožín 

 
Obr. 5.45 Otevření uzavřeného řadu 

 

Investiční opatření 

 V_006: Odstranění výrazného škrcení za VDJ, které patrně charakterizuje 
vodoměr – navržena změna za měřidlo s vyšší profilem DN 100 

 
Obr. 5.46 Zásobní pásmo Sv. Kopeček – podélný profil po odstranění ztrát na vodoměru 
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Toto opatření však není dostatečné v případě potřeb uvažovaných v územním plánu 
a byla navržena další opatření k optimalizaci rozkolísanosti tlaku v celém zájmovém 
území, zajištění lepších tlakových podmínek v severní části a redukci značných ztrát 
na zásobním řadu z VDJ. 

Toto opatření je doporučeno realizovat již při optimalizaci stávajícího stavu. 

 

 N_004, Q_005, R_161: Výstavba paralelního řadu z VDJ Sv. Kopeček směr ZOO 
– DN 150 a dále rekonstrukce navazujícího stávajícího úseku řadu v ulici V 
Hájence 

  
Obr. 5.47 Výstavba nového řadu 

Toto opatření je doporučeno realizovat již při optimalizaci stávajícího stavu, avšak 
s nejnižší prioritou. 
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5.7.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

  
Obr. 5.48 Zásobní pásmo Sv. Kopeček – tlakové poměry  

V oblasti je plánován významný urbanistický rozvoj především v oblasti ZOO a jižní 
části směrem k NTP Drožín. 

Navržené řešení spočívá ve výstavbě paralelního řadu z VDJ Sv. Kopeček, které 
zajistí posílení stávajícího řadu. V rámci provozních opatření byla doporučena revize 
stavu a otevření uzavřeného řadu. V rámci rozvojových oblastí se předpokládá 
výstavba nových řadů, které budou zajištovat jejich napojení na stávající sít. Tyto 
však nebyly detailně řešeny a v rámci modelu byl pouze definován bod, kde je 
doporučeno jejich připojení.  
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5.8 Radíkov 

5.8.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

  
Obr. 5.49 Zásobní pásmo Radíkov – tlakové poměry 

Zásobní pásmo bylo původně zásobeno z PK Radíkov, která je zásobena z VJD 
Radíkov. Avšak dle informace od provozovatele došlo k odstavení PK Radíkov a 
oblast je zásobena přímo z řadu DN 400 přes redukční ventil. Hodnota nastavení 
redukčního ventilu byla uvažována na výstupní tlak 50 m. 

5.8.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

V oblasti je plánovaný rozvoj je významný především v blízkosti ulice Na Suchých 
Loukách. Při hodnocení zatížení sítě však není třeba žádných opatření.  

5.8.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

V oblasti je plánován významný urbanistický rozvoj, avšak nejsou nutná žádná 
opatření.  
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5.9 Lošov 

5.9.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

 
Obr. 5.50 Zásobní pásmo Lošov – tlakové poměry 

V oblasti je plánovaný významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody, na který není 
distribuční síť, resp. jediný přívodní řad z VJD Lošov dostatečně kapacitní. Na 
obrázku níže jsou patrny značné tlakové ztráty na vybrané řadu.  
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Obr. 5.51 Zásobní pásmo Lošov – podélný profil 

5.9.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

Investiční opatření 

 R_003: Rekonstrukce řadu DN 80 a DN 100 v ulici Lenhartova do DN 130 

 
Obr. 5.52 Rekonstrukce řadu ul. Lenhartova 

K tomuto opatření je doporučeno přistoupit až po vyčerpání stávající kapacity řadu, 
dle skutečného vývoje rozvoje v oblasti. 
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 N_001 a N_002: Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

 
Obr. 5.53 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

 Výstavba řadu a dočerpání – plochy směrem k vodojemu se nalézají ve 
stoupajícím terénu. V případě realizace připojení je nutné k zajištění 
požadovaného tlaku zajistit lokální dočerpání (v rámci projektu neřešeno). 

 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 59 - 

 

5.9.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

 
Obr. 5.54 Zásobní pásmo Lošov – tlakové poměry 

V oblasti je plánován významný urbanistický rozvoj. 

Nové rozvojové oblasti se nacházení především v nových lokalitách na okraji 
stávající zástavby.  

Navržené řešení spočívající v rekonstrukci přiváděcího řadu do vyššího profilu zajistí 
dostatečné zásobení lokality. Stávající zásobní síť je navržena doplnit a zaokruhovat 
řady vedenými v rámci rozvojových ploch. To přispěje k vyšší zabezpečenosti 
dodávky.  

5.10 NTP 

5.10.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

Vzhledem k velikosti NTP není rozvoj v oblasti příliš významný. V oblasti je však 
rozvoj koncentrovaný do několika lokalit a poté se vyskytují ojedinělé rozvojové 
plochy. A právě v rozvojových lokalitách se projevují problémy typické pro výrazné 
lokální zvýšení potřeby, jako je významná tlaková rozkolísanost nebo zcela stržené 
tlaky z důvodu nekapacitních řadů apod.  
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5.10.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

Lokalita Hejčín 

 N_110: Výstavba nového řadu v rámci rozvojové plochy 

 
Obr. 5.55 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

Opatření souvisí přímo s rozvojovou plochou v rámci průmyslového areálu.  

Lokalita Nové Sady 

 N_031, N_029, Q_032: Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch Povel / 
Nové Sady 
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Obr. 5.56 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

Jedná se výstavbu kapacitních řadu do DN 300, které zajistí nátok do oblasti 
významného rozvoje. Tento řad se napojí na páteřní řad DN 700 přes šachtu 
s měřidlem.  

 N_026, Q_027: Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch Povel / Nové 
Sady 

 
Obr. 5.57 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

Jedná se výstavbu kapacitních řadu do DN 200 v rámci rozvojových ploch. Zároveň 
však tyto řady lze využít k posílení nátoku do Nemilan a Slavonína, vzhledem 
k změně vlastníka sítě je nutné osazení průtokoměru. 

 

 P_034: Zprovoznění uzavřeného řadu ul. Brněnská; R_035: Přeložka 
navazujícího úseku Povel / Nová Ulice 
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Obr. 5.58 Rekonstrukce řadu a zprovoznění řadu Brněnská 

Jedná se opatření, které posílí nátok do oblasti s významným rozvojem. 

 N_036: Výstavba nového řad v rámci rozvojových ploch Povel / Nové Sady 

 
Obr. 5.59 Výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch 

Jedná se výstavbu propojovacího řadu, který zaokruhuje stávající síť v rámci 
rozvojových ploch. 

 

 R_033: NTP – Povel / Nová Ulice Rekonstrukce krátkého úseku do profilu DN 300 
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Obr. 5.60 Rekonstrukce řadu 

Toto opatření zajistí propojení kapacitních řadů. 

 P_037: Dohledání ztrát  

 
Obr. 5.61 Dohledání ztrát 

V rámci měrné kampaně se jednalo o profil P69. Nebylo však možné blíže 
specifikovat přesnou lokalitu, patrně se jedná o ul. Rooseveltova 

Tento řad je ve výhledu poměrně výrazně zatížen a problémové místo na síti 
způsobuje poměrně vysoké tlakové ztráty. 

 

 R_030: NTP Povel / Nové Sady – Rekonstrukce řadu na ulici Slavonínská 
přeložka do profilu DN 300 
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Obr. 5.62 Rekonstrukce řadu 

Tento řad je poměrně vysokého stáří a dle plánu je určen k obnově v poměrně krátké 
době. V rámci obnovy je doporučeno provést rekonstrukci do DN 300, což výrazně 
posílí oblast v případě realizace rozvoje. 

Výše uvedený soubor opatření řeší zajištění dodávky vody a potřebných tlaků 
v lokalitě Povel. Zároveň však tak posiluje nátok do oblasti Slavonína a Nemilan. 

 

Lokalita Nový Svět 

 N_062: Nové řady - průmysl Nový Svět 

 
Obr. 5.63 Nové řady 

V rámci rozvoje v uvedené oblasti se doporučuje vybudovat nový řad, který může být 
také přes uzávěr připojen na řad DN 700. Zásobování oblasti bude voleno variantně 
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dle narůstající potřeby (v koncepci potřeba nutnosti zásobování přímo z DN 700 
nenastala, průtokoměr není v rámci seznamu opatření uvažován, propoj je uzavřen). 

 N_061: Nové řady v rámci rozvojových oblastí Nový Svět 

 
Obr. 5.64 Nové řady 

Opatření jednak zajistí zásobování rozvojových oblastí vodou a jednak posílí 
kapacitně sít a zvýší její zabezpečenost dodávky zaokrouhlováním. 

N_063: Propoj ul. Šlechtitelů 

 
Obr. 5.65 Nové řady 

Jedná se pouze o doplnění výše uvedeného opatření. 
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Lokalita Hodolany 

 N_074, R_075: Úprava řadů ul. Smetanova 

 
Obr. 5.66 Nové řady 

Opatření umožní napojení rozvojových ploch a odstraní nekapacitní krátký úsek. 

 N_078: Nový řad ul. Nezvalova 
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Obr. 5.67 Nové řady 

Opatření spočívající ve výstavbě krátkého propojovacího úseku umožní napojení 
rozvojových ploch a zároveň zaokruhuje stávající síť. 

 R_157: Rekonstrukce řadu ul. Tovární 

 
Obr. 5.68 Rekonstrukce ul. Tovární 

Opatření pozitivně ovlivní tlakovou rozkolísanost v lokalitě způsobenou vysokým 
odběrem rozvojových ploch. Jedná se o kapacitní omezení.  

 R_104: Rekonstrukce řadu ul. Wittgensteinova 
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Obr. 5.69 Rekonstrukce ul. WITTGENSTEINOVA 

Opatření souvisí přímou s rozvojovou plochou v průmyslovém areálu.  

 

Lokalita Holice 

 R_064, R_065, R_066: Rekonstrukce řadu Holická, Sladovského, Brunclíkova do 
vyššího profilu 

 
Obr. 5.70 Rekonstrukce řadů 

Tento řad je výrazně zatížen rozvojovými plochami v jižní části města. Navrhuje se 
rekonstrukce do DN 300, která významně posílí kapacitní možnosti řadu. 
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 N_067: Nové řady v rámci rozvoje ul. Partyzánská 

 
Obr. 5.71 Nové řady 

Opatření vedené v rámci rozvojových ploch zajistí jednak jejich napojení a zároveň 
také posílí stávající síť. 

 

 

 N_096, N_097, N_098: Nové řady v rámci rozvoje – Holice, Hodolany 
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Obr. 5.72 Nové řady 

Výše uvedená opatření jsou navržena za účelem zlepšení podmínek v jižní části 
města. Nové řady vedené východní rozvojovou části představují paralelní kapacitní 
řad k řadu na ul. Přerovská. Navržený profil je DN 300. 

Tato opatření se částečně krytí s trasou koridoru pro distribuční řad uvedený 
v platném územním plánu. Odchylky proti územnímu plánu byly dány snahou o 
optimálnější vedení trasy s ohledem na aktuální rozmístění rozvojových ploch. 
Vedení řadu v rámci územního plánu je možné také pro účely dané lokality využít bez 
významného vlivu na předpokládanou funkci řadu. Konkrétní řešení vedení řadu a 
detailní napojení rozvojových ploch je nad rámec tohoto projektu. 

 

 

 

 

 R_160: Rekonstrukce řadu ul. Lipenská délky 300m 
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Obr. 5.73 Rekonstrukce řadu 

Opatření souvisí s realizací výše uvedeného opatřeni a zajišťuje kapacitní provázání 
řadu do systému města. 

 

Lokalita Chválkovice 

 N_085: Nový řad ul. U panelárny 

 
Obr. 5.74 Nové řady 

Opatření spočívající ve výstavbě krátkého propojovacího úseku umožní napojení 
rozvojových ploch a zároveň zaokruhuje stávající síť. 
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 N_091, N_092, N_093, N_094, N_095: Nové řady v rámci rozvoje východní části 
města 

 
Obr. 5.75 Nové řady 

Opatření řeší jednak napojení rozvojových oblasti, ale především nové řady 
přestavují paralelní řad pro zásobování jižní - východní oblasti města. 

 

 Rekonstrukce řadu ul. Přerovská 

V rámci obnovy vodovodní sítě se doporučuje rekonstrukce řadu Přerovská do profilu 
DN 300 i rámci navazujících úseků. Opatření není samostatné značeno, jedná se 
poruchový úsek a je doporučeno zachování stejné dimenze. 

 

Dále je v rámci řešení rozvojových ploch navrženo k realizaci několik krátkých úseků 
nových řadů nebo přeložek stávajících řadů. Na síti NTP je také navržena řada 
opatření spočívající v osazení průtokoměrů a manipulací na sítí, tyto jsou provedeny 
především z důvodu rozdělení pásma na měrné okrsky. 
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5.10.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

NTP je poměrně rozsáhlé území, v rámci něhož se navrhuje velké množství opatření, 
která jsou uvedena výše. Tato opatření byla navrhována s cílem nezhoršení popř. 
zlepšení tlakových podmínek v síti při zatížení výhledovými potřebami. 

5.11 VTP_IIb 

5.11.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

 
Obr. 5.76 Předběžné vyhodnocení 

Prvotní vyhodnocení poměrů v pásmu vykazuje značné problémy a vyznačuje se 
velkým rozvojem. V rámci předběžného řešení bylo určeno připojení rozvojových 
ploch na pomezí pásem VTP IIa  a VTP IIb. 

Nátok z jižní části vykazuje značné tlakové ztráty. 
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Obr. 5.77 Tlakové poměry – nátoky do pásma 

5.11.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

 V_147: Přestrojení šachty - Odstranění ztrát na nátoku 

 
Obr. 5.78 Přestrojení šachty 

Z důvodu velkých ztrát v měrném objektu zajišťujícím nátok do oblasti z jihu je 
doporučeno odstranění těchto ztrát a to přestrojením šachty a osazením průtokoměru 
vyššího průměru (DN 250). 
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 R_169: Rekonstrukce krátkého řadu ul. Kmochova a přepojení na DN 500 

 
Obr. 5.79 Přeložka řadu 

Jedná se krátký úsek řadu DN 150. Zvýšením dimenze na DN 300 a jeho propojení 
na řad DN 500 dojde k výraznému odstranění kapacitního omezení pro velkou oblast.  

 N_113, N_114, N_115, Q_112: Výstavby řadů v obchodní zóně Globus včetně 
průtokoměrné šachty 

 
Obr. 5.80 Nové řady 

V oblasti kolem Globusu se uvažuje s poměrně významným rozvojem. Pro nové řady 
řešené v rámci těchto oblastí se předpokládá využití také k propojení a případnému 
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havarijnímu zásobení. Z tohoto důvodu byl proveden propoj u objektu Svatoplukova 
s možností zásobování oblasti, jak před vodní elektrárnou, tak za elektrárnou. 

 N_116, N_117, V_118: Výstavby řadů v oblasti Sladké město 

 
Obr. 5.81 Nové řady 

Výstavby nových řadů zajistí případné propojení mezi páteřními řady z VDJ Křelov do 
města. Nutné je rozšíření a měření nátoku u MO Třída Míru. 

 N_154: Rozdělení VTP IIB na dvě pásma – nový řad + C_155: ATS z DN 700 
(MO Třída Míra) 

 
Obr. 5.82 Rozšíření objektu MO Třída Míru 
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Ke zlepšení tlakových podmínek v západní částí pásma byla doporučena separace 
oblasti. V rámci tohoto opatření se doporučuje realizovat rozdělení pásma a zajištění 
dostatečného tlaku výstavbou posilovací čerpací stanice (P_119 – P_122). 

 
Obr. 5.83 Separace pásma 

 P_119 – P_122: Separace pásma 

 
Obr. 5.84 Separace pásma 
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Opatření spočívá v rozdělení stávajícího zásobního pásma na dvě samostatné 
oblasti. 

 N_056, R_057, N_058, N_153: Nové řady v rámci rozvojových ploch a začlenění 
plánovaného VDJ Letiště a rekonstrukce krátkého propojovacího úseku 

 
Obr. 5.85 Vodojem letiště 

V rámci již zpracovaných studií je také uvedena varianta, která uvažuje se zřízením 
vodojemu v blízkosti letiště. Tato myšlenka byla upravena a navržen VJD za 
spotřebištěm (projekt AgPOL – kasárna a letiště Neředín). 

5.11.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

V řešené oblasti je parný značný rozvoj, především v západní části. V této oblasti se 
však vyskytují nepříznivé tlakové podmínky. Z tohoto důvodu se uvažuje o rozdělení 
pásma na dvě samostatné oblasti a s výstavbou ATS stanice, která by během dne 
navyšovala tlak v sítí a v nočním režimu plnila vodojem Letiště. 

Dále se uvažuje s výstavbou kapacitních řadů v oblasti nákupní zóny Globus, které 
zajistí propojení dvou páteřních řadů z Křelova.  
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Obr. 5.86 Tlakové poměry 
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5.12 VTP_IIa 

5.12.1 Hlavní závěry předběžného vyhodnocení výhledového stavu 
vodovodní sítě 

 

Prvotní vyhodnocení poměrů v pásmu vykazuje značné problémy a vyznačuje se 
velkým rozvojem. V rámci předběžného řešení bylo určeno připojení rozvojových 
ploch na pomezí pásem VTP IIa  a VTP IIb. 

Stávající omezená kapacita věžového vodojemu Tabulový Vrch se připojením 
rozvojových oblastí zcela vyčerpá. 

5.12.2 Navrhovaná provozní a investiční opatření 

 N_046: Změna statusu přípojky na vodovodní řad – k zajištění připojení 
rozvojových oblastí 
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Obr. 5.87 Opatření N_046 

Lokalita Nová Ulice 

 R_048: Rekonstrukce řadu do vyššího DN 200 

 
Obr. 5.88 Rekonstrukce řadu 

 

 N_047: Nové řady v rámci rozvojových ploch DN 200 
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Obr. 5.89 Nové řady 

 P_050: Přepojení řadu do jiného zásobního pásma 

 
Obr. 5.90 Přepojení řadu 

Oblast v ulici Hněvotínská původně napojená na VTP IIb je tlakově vyhovující 
k přepojení na VTP IIa. Na tento řad navazuje opatření N_049. 

 N_049: Výstavba nových řadů v rámci rozvoje 
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Obr. 5.91 Nové řady v rámci rozvojové oblasti 

Opatření zajistí zaokruhovanost sítě v rámci rozvojové oblasti. 

 N_051, N_052: Výstavba nových řadů v rámci rozvoje 

 
Obr. 5.92 Nové řady v rámci rozvojové oblasti 
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Opatření propojuje rozvojové oblasti ze strany ulice Okružní a umožní jejích napojení 
na pásmo zásobené z věžového vodojemu dostatečně kapacitním řadem. 

Výše uvedená opatření zajistí paralelní řad k ulici Okružní a napojí poměrně rozsáhlé 
rozvojové plochy. 

 

Lokalita U Dvorů 

 N_053, C_054, P_055: Nové řady v rámci rozvojových oblasti – částečně 
převzato z existující studie (projekt Lokalita U Dvorů – 01/2013) 

 
Obr. 5.93 Nové řady v rámci rozvojové oblasti 

Vzhledem k omezené kapacitě věžového vodojemu byla zvolena varianta 
samostatného zásobování lokality. Uvedené opatření předpokládá vytvoření odbočky 
na řadu DN 700 a zásobení oblasti pomocí čerpací stanice. Vzniká samostatné 
zásobní pásmo. 

 

Lokalita Horní Lán 

 P_059, Q_060: Nové zásobní pásmo Horní Lán – separace pásma a vytvoření 
nového propoje s vodoměrnou šachtou na ulici Horní Lán 
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Obr. 5.94 Zásobní pásmo Horní Lán 

Toto opatření je doporučeno i při optimalizaci stávajícího stavu. V dané lokalitě se 
nachází převládající výstavba rodinných domů. V současném stavu jsou připojeny na 
VTP IIa a jsou vystaveny vysokému tlaku nutnému pro zásobování výškových budov. 
Separace oblasti vede k optimalizaci tlakových poměrů a zároveň snížení potřeb 
VVDJ. Zásobení oblasti se doporučuje z řadu Pomoraví. 

Lokalita u nemocnice 

 N_123 - R_139, Q_146: Separace řadu DN 500 a části pásma VTP IIa, včetně 
samostatně měřeného nátoku  
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Obr. 5.95 Zásobní pásmo 

 

 Úprava stávajících a výstavby nových řadů v objektu VVTV 

 
Obr. 5.96 Úpravy řady v okolí VVTV 
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Jedná se o soubor opatření, které zajistí separaci řadu DN 500 a jeho využití na 
přímém tlaku z Křelova. V rámci tohoto opatření se třeba provést několik úprav 
v objektu věžového vodojemu a dále výstavbu krátkých řadů, které zajistí stávající 
zásobování výškových budov z VTP.  

 

 Q_140, N_141: Propojení pásem 

 
Obr. 5.97 Propojení řadu 

Uvedením do provozu zavřeného řadu DN 300 (otevření pro mimořádné stavy) je 
možné následně využití při řešení otázek náhradního zásobování při opravě DN 700, 
doplnění měřící techniky a redukčního ventilu. 

5.12.3 Vyhodnocení navrhovaného koncepčního řešení 

V rámci výše uvedených opatření dojde k rozdělení VTP IIa do tři samostatných 
pásem a osamostatní se část Horní Lán. Tato oblast vykazuje i v současném stavu 
vysoké tlaky v síti i nad výškou zástavby. Zvolené řešení spočívá v separaci oblasti 
uzavřením řadu na ul. Hraniční a zřízení nového propoje z řadu Pomoraví. 

Dále je provedeno oddělení oblasti na východ od řadu DN 500 včetně. Toto oddělení 
si vyžádá několik opatření v rámci řadů v blízkosti věžového vodojemu. Celá oblast je 
poté přepojena na neredukovaný tlak z VDJ Křelov. Z vyhodnocení tlakových poměrů 
pro tento stav jsou parny mírné tlakové nedostatky (nedosažení tlaku 15 m nad 
výškou zástavby) u výškových budov. Toto je však dáno značnými ztráta již 
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v přiváděcím řadu z Křelova, který je dán maximálním zatížením dle územního plánu. 
Reálně předpokládané zatížení i v případě realizace části rozvojových ploch 
uvažovaných v rámci územního plánu lze přepokládat výrazně nižší. Tímto 
předpokladem se poté dosáhne vyhovujících tlakových poměru i v nově separované 
části.  

Dvěma výše uvedenými opatřeními se výrazně uvolní kapacita věžového vodojemu. 

Zbývající část stávajícího pásma se rozšíří o rozvojové oblasti na západ od ulice 
Okružní, kde tlakové poměry neumožňují oblasti připojit k jinému tlakovému pásmu. 

 

 
Obr. 5.98 Tlakové poměry 

 

5.13 Měrné okrsky 

V rámci optimalizace stávajícího stavu i koncepce byla navržena řada opatření 
související s úpravou stávajících okrsků či vytvoření nových. Této problematice se 
věnuje samostatně kapitola C.7 a C.11. Rozdělení do měrných okrsků bylo navrženo 
s ohledem na zachování kapacity systému. Zde je pouze uveden seznam opatření 
k jednotlivých okrsků.  
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 V_162, P_156: Heyrovského –Jánského 

 V_163: Dvořákova 

 V_164: Palackého 1 

 V_165: Wellnerova 

 V_166: Zikova 

 V_167: Erenburgova 

 V_111, V_168: Hejčín, Řepčín 

 Q_106: Polská 

 Q_142, P_034, Q_028, Q_032, Q_143: Jižní Novosadská 

 Q_144, Q_105, Q_073, Q_072, Q_079, Q_076, Q_148, P_084, P_083, Q_082, 
Q_086, Q_088, Q_145, Q_149, P_100, Q_101, N_151, P_150, N_152: Bělidla 

 Q_070, Q_068: Holice II 

 Q_069, P_071, Q_149, N_151, P_150, N_152: Holice I 

 Q_073, P_077, Q_076, P_080: U hlavního nádraží 

 Q_086, P_087, Q_088, P_089, P_090: Chválovice 

 Q_148, Q_082, P_083, P_084, Q_145, P_081, P_083, P_084: Hodolanská 

 Q_072, P_071, Q_070, Q_069: Nový Svět 

 Q_099, Q_068, P_100, Q_101: Týnecká 

 P_077, Q_079, P_080, P_077, Q_102, Q_103, P_080: Jeremenova / Masarykova 

 Q_107, Q_109, P_108, Q_103, Q_105: Centrum 
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6 Tlakové poměry v síti 

V rámci výše uvedených opatření bylo dosaženo vyhovujících tlakových podmínek 
v síti. 

Níže jsou uvedeny celkové situace pro město Olomouc. 

 
Obr. 6.1 Minimální tlaky v sítí 
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Obr. 6.2 Minimální tlaky nad výškou zástavby 

 

 

 

Obr. 6.3 Minimální tlaky nad výškou plánovanou výškou zástavby v rozvojových plochách 
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Obr. 6.4 Maximální tlaky v sítí 
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7 Závěr 

Předkládaný díl „C13 Řešení koncepce rozvoje systému zásobování vodou“ vycházel 
z vyhodnocení stávajících podmínek zásobování vodou provedených a hlavním 
podkladem pro řešení byl uzemní plán s předpokládanými rozvojovými plochami. 

Plochy uvažované v územním plánu jsou značně rozsáhlé a nelze předpokládat, že 
by se realizovaly v plném rozsahu, ale pouze lokálně. Nicméně scénář uvažovaný 
pro koncepci uvažuje s realizaci všech rozvojových ploch. Toto vede ke značnému 
přetížení systému, především páteřních řadů. Nicméně s ohledem na výše uvedený 
předpoklad, nebyla přijímána opatření ke zvýšení kapacity páteřních řadů. 

V koncepci je řešeno a naznačeno celé množství opatření, které zajistí jednak 
optimalizaci stávajících tlakových poměrů a jednak vedou zajištění dodávky vody 
v odpovídajících parametrech do rozvojových ploch. 

Celkový rozpis opatření bude uveden v části Souhrny investičních a neinvestičních 
opatření, který bude na tuto zprávu navazovat. 
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1 Shrnutí 

1.1 Aktualizace modelu 

Aktualizace stávajícího modelu vodovodní sítě města Olomouce spočívala v 
zapracování nejnovějších dat GIS, zahrnující jak doplnění tak upřesnění topologie  a 
parametrů potrubí. Součástí aktualizace je i sloučení doposud zpracovaných 
hydraulických modelů a rozdělení sítě na zásobní pásma a měrné okrsky dle 
aktuálního provozního stavu. 

Všechny úpravy modelované vodovodní sítě vycházejí z podkladů předaných 
provozovatelem. S provozovatelem byly také konzultovány rozpory či v nejasnosti ve 
zpracovávaných datech. 

 

1.2 Aktualizace modelování odběrů 

Aktualizace odběrných míst byla provedena v souladu s daty z roku 2010, 
s doplněním nových odběratelů připojených v roce 2011. V rámci importu byla 
zachována zpětná vazba s databází provozovatele přes jedinečný identifikátor 
(evidenční číslo odběrného místa), tento přístup garantuje následnou možnost 
aktualizace odběrného množství. 

Dále byla provedeno zadání odběrného průměrného množství pro jednotlivé 
odběratele. Celkový potřeba vody odběratelů (ZIS) činí v modelu 179 l/s. Dále byly 
aktualizovány odběry představující vodou předanou mimo zájmové území.  

Časové řady jsou v modelu zadány prostřednictvím koeficientů průběhu pro 5 
minutový časový krok a každý den v týdnu. Z dat SCADA a měrné kampaně byly 
odvozeny časové řady pro téměř všechna zásobní pásma. Pokud nebylo možné ze 
získaných dat získat časové průběhy odběrů byly v rámci modelu použity obecné 
časové křivky charakteristické pro daný typ spotřebiště. 

Rozbor územního plánu a stanovení velikosti předpokládaného odběru výhledových 
lokalit není předmětem této části projektu (je řešeno v části C.12). Data získaná 
z tohoto rozboru byla však připravena pro import do modelu ve scénáři pro výhledový 
stav. 

 

1.3 Vytvoření modelu chybějících částí 

Předmětem aktivity bylo vytvoření modelů vodovodní sítě v doposud neřešených 
městských částech města Olomouce. Jedná se o městské části Chomoutov, Lošov, 
Nedvězí a Topolany. Jedná se o hydraulicky jednoduché části sítě, které bylo možno 
bez dalších složitějších zásahů napojit na stávající model. Takto vytvořený model 
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nyní pokrývá všechny městské části a může tak být použit pro posouzení  jakýchkoli 
provozních stavů na vodovodní síti, které mohou ovlivnit obyvatele města Olomouce. 

 

1.4 Měrná kampaň 

Měrná kampaň byla provedena v plánovaném rozsahu. Podařilo se během prvního 
dne kampaně proměřit všechny 4 připojované městské části a v průběhu 
následujících dvou dnů také významnou část vodovodní sítě města. 

Měření bylo zacíleno na ověření hydraulické kapacity těch částí sítě, které budou 
zatíženy odběry jednotlivých, z hlediska potřeby vody významných, rozvojových 
ploch. Ověřování parametrů vodovodní sítě v oblastech města, které jsou z hlediska 
zastavěnosti stabilizované, nebylo prováděno, neboť provozní stav sítě je zde 
setrvalý a provozovatelem nejsou indikovány významné tlakové či průtokové 
problémy.    

 

1.5 Rekalibrace aktualizovaného modelu 

V rámci této části projektu bylo provedeno základní nastavení modelu. Jako výchozí 
měření pro byla užita data z dispečerského systému doplněna daty z měrné 
kampaně. 

Správnost nastavení systému, především rozdělení dílčích složek potřeb (ZIS, úniky 
a jejich časových charakteristik) byla dále ověřena v části C.6 Vyhodnocení úniků. 

 

1.6 Základní vyhodnocení distribuce úniků 

Významné hodnoty průměrného úniku jsou vyhodnoceny v následujících zásobních 
pásmech resp. v měrných okrskách. 

 Olomouc NTP 

o Lokalizace úniku 82,2%, 36,0 l/s (po odečtení n. odběru) 

o Průměrný únik 5 680 m3/km/rok 

 Olomouc VTP II.b 

o Lokalizace úniku 13,4%, 5,86 l/s (po odečtení n. odběru) 

o Průměrný únik 5 051 m3/km/rok 

 Olomouc VTP II.a 
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o Lokalizace úniku 2,7%, 1,17 l/s (po odečtení n. odběru) 

o Průměrný únik 3 090 m3/km/rok 

 

 Chomoutov 

o Lokalizace úniku 1,8%, 0,78 l/s (po odečtení n. odběru) 

o Průměrný únik 3 353 m3/km/rok 

V rámci hodnocení okrsků byla posuzována pouze pásma NTP a VTP IIb. Z pohledu 
měrných okrsků je jako nejvíce problematická část jeví právě oblast NTP mimo 
okrsky. Výstupy jednoznačně ukazují na efektivnost rozdělení pásma na menší celky 
při detekci a kontroly úniků. 

V rámci zpracování dat z měrných okrsků se vyskytly bilanční nesrovnalosti, 
především u měrných okrsků Zikova – Trnkova. Zvláštní charakter odběrné křivky je 
také u okrsku Dvořákova. Z tohoto důvodu byla provozovateli doporučena revize 
stávajících měřidel. 

 

1.7 Vyhodnocení funkčnosti stávajících měřitelných okrsků 

Přinos měřitelných okrsků pro detekci úniků je zřejmý. Všechny jednotlivé sledované 
okrsky mají v současnosti všechny sledované ztrátové ukazatele nižší jako je zbytek 
sítě. 

Současný systém sběru a vyhodnocení dat není plně automatizován a vyžaduje 
vstup dispečera do procesu. Vzhledem k určitým problémům s průkazností 
výpočtových ukazatelů úniků lze nutnost vstupu obsluhy do závěrečné fáze 
vyhodnocení považovat za optimální. 

Zlepšení současného systému monitoringu by nejvíce prospělo zvýšení spolehlivosti 
přenosů. Současné občasné výpadky spojení mezi jednotlivými objekty a 
dispečinkem je zřejmě způsobeno umístěním antén přenosových zařízení pod poklop 
měrných objektů. 

Je doporučeno rozšířit pokrytí měřitelnými okrsky na další oblasti NTP Olomouc.  

 

1.8 Vyhodnocení zdrojů vody 

Město Olomouc je z pohledu zásobování vodou součástí systému skupinového 
vodovodu regionálního významu, který zásobuje pitnou vodou cca 150 tis. obyvatel. 
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Tento systém nazvaný Skupinový vodovod Olomouc zahrnuje celkem 10 pramenišť, 
2 úpravny vody, 2 centrální vodojemy a další vodárenské objekty.   

Město Olomouc je největším spotřebištěm ze 43 měst a obcí napojených  na 
skupinový vodovod. Posouzení zdrojů vody pro město Olomouc je de facto 
posouzením zdrojů vody celého Skupinového vodovodu Olomouc. 

V kapitole bylo provedeno posouzení zdrojů vody jak pro současný tak pro výhledový 
stav. Závěrem lze konstatovat, že  ve zdrojích vody Štěpánov, Moravská Huzová, 
Chomoutov a Černovír je rezerva okolo 58,0 l/s, ve zdrojích Litovel, Pňovice, Březová 
a Senice je rezerva okolo 67,0 l/s   

Výše uvedené rezervy ve zdrojích SV Olomouc nelze brát jako trvalé. 

Při jakémkoliv výpadku nebo omezení jímání podzemní vody u jednoho nebo více 
zdrojů SV Olomouc bude tato rezerva ve zdroji použita na vykrytí ztráty, přičemž je 
nutno dbát na zachování podmínek pro trvalé udržitelné užívání zdrojů podzemní 
vody v dotčené oblasti.  

Konkrétní opatření k ochraně vodních útvarů podzemních vod před nadměrnou 
exploatací, nadměrným šířením vlivu čerpání při snižování hladiny a zároveň i 
opatření k ochraně ekosystému v zájmové oblasti by měly být stanoveny pro každou 
zájmovou oblast.  

 

1.9 Vyhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou´ 

Závěrem posouzení současného stavu systému zásobování vodou je ucelený souhrn 
všech zásobních pásem s jejich specifiky a případnými nedostatečnými průtokovými 
a tlakovými poměry. 

Z vyhodnocení takových poměrů jsou problematická následující zásobní pásma. 
Nízké tlakové poměry jsou v okolí VDJ Tabulový Vrch, v okrajové části Sv. Kopeček 
a Drožín, VTP IIb – tlak nad výškou zástavby a vybrané oblasti NTP – tlak nad 
výškou zástavby´. 

Naopak ´vysoké tlakové poměry se vyskytují v pásmu Chomoutov, části VTP IIa a 
částí Droždín NTP. 

Ve stávajícím systému zásobování vodou mají problém se stářím vody především 
oblasti zásobené z VJD Drožín a Tabulový vrch. Ve zbytku systému se problémy se 
stářím vody objevují individuálně na koncových řadech potrubní sítě z důvodu 
malého odběru. 

Z výsledků analýzy stáří vody ve stávajícím stavu lze dobře identifikovat místa, která 
mají vysoké stáří vody, což je indikátorem možné potřeby nového dochlorování nebo 
příliš velkého objemu vodojemu pro danou lokalitu.  
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Při posouzení vodojemů bylo zkonstatováno, že zemní vodojem Tabulový Vrch je 
v současném způsobu využíti předimenzován. Naopak věžový vodojem Tabulový 
Vrch se blíží svým možnostem.  

 

1.10 Optimalizace tlakových poměrů a hranic zásobních pásem 

Optimalizace tlakových poměrů a hranic zásobních pásem vycházela z vyhodnocení 
stávajících podmínek zásobování vodou a pouze stručně shrnuje problémy a na 
naznačuje možné řešení.  

Detailní popis opatření je v části Řešení koncepce rozvoje systému zásobování 
vodou a především v souhrnech investičních a neinvestičních opatřeních. 

 

1.11 Optimalizace systému monitoringu (optimalizace rozdělení sítě 
DMA) 

Na základě vyhodnocení stávajícího systému měření a vyhodnocování zásobních pásem 
a distriktů a stávající distribuce úniků ve vodovodní síti je navržena optimalizace systému 
monitoringu.  

Optimalizace vychází z rozboru stávajícího systému měření, ze zjištěné distribuce úniků 
v síti a vyhodnocení tlakových poměrů stávajícího systému zásobování vodou města 
Olomouce. Jsou zde vyhodnoceny stávající měrné okrsky a navrženy optimalizované 
měrné okrsky a související opatření. Tato opatření pomáhají optimalizovat tlakové 
poměry a zároveň zajistí dostatečnou kapacitu systému pro výhledovou zástavbu. Dále 
jsou zde navržena opatření pro optimalizaci sběru, zpracování a využití získávaných dat 
z měření. 

 

1.12 Analýza územního plánu 

Aby mohlo být provedeno vyhodnocení budoucího zatížení vodovodního systému 
města Olomouce z hlediska velikosti potřeby vody a jejího plošného rozdělení, byla 
provedena analýza návrhu územního plánu. Návrh územního plánu, zpracovaný 
společností KNESL + KYNČL s.r.o. v roce 2012 definuje rozvojové plochy na území 
města Olomouce. 

Analýzou územního plánu byly roztříděny rozvojové plochy dle jejich funkčního 
využití a pro každou plochu byla stanovena výhledová potřeba vody.  
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1.13 Řešení koncepce rozvoje systému zásobování vodu 

Řešení koncepce rozvoje systému zásobování vodou vycházelo z vyhodnocení 
stávajících podmínek zásobování vodou provedených a hlavním podkladem pro 
řešení byl uzemní plán s předpokládanými rozvojovými plochami. 

Plochy uvažované v územním plánu jsou značně rozsáhle a nelze předpokládat, že 
by se realizovaly v plném rozsahu, ale pouze lokálně. Nicméně scénář uvažovaný 
pro koncepci uvažuje s realizaci všech rozvojových ploch. Toto vede ke značnému 
přetížení systému, především páteřních řadů. Nicméně s ohledem na výše uvedený 
předpoklad, nebyla přijímána opatření ke zvýšení kapacity páteřních řadů. 

V koncepci je řešeno a naznačeno celé množství opatření, které zajistí jednak 
optimalizaci stávajících tlakových poměrů a jednak zajištění dodávky vody 
v odpovídajících parametrech do rozvojových ploch. 

Detailní rozpis opatření bude uveden v části Souhrny investičních a neinvestičních 
opatření, který bude na tuto zprávu navazovat. 
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1 Úvod 

V předkládaném dílu je uveden odhad investičních nákladů na opatření navržená 
v ostatních částech Generelu zásobování vodou spolu s návrhem jejich rozložení 
v čase. Náklady jsou sdruženy do popisných celků.  

Odhad nákladů je zpracován v cenové úrovni roku 2013 podle aktuálních informací a 
zkušeností zpracovatele generelu a provozovatele vodovodní sítě – návrh 
jednotkových cen byl projednán a odsouhlasen na výrobních výborech a je ve shodě 
s postupy výpočtu užitými v části Technicko ekonomického vyhodnocení. 
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2 Souhrn investičních a neinvestičních opatření 

Předkládaná část vychází z předchozích částí, které definují požadavky na investiční 
opatření v systému zásobování vodou. Jedná se především o části C.10 
Optimalizace tlakových poměrů a hranic zásobních pásem, C.11 Optimalizace 
systému monitoringu a C.13 Řešení koncepce rozvoje systému zásobování vodou.  

Jako individuální investiční akce v distribučním systému jsou vyčleněna opatření, 
která jsou navrhována pro zlepšení podmínek systému zásobování vodou, které 
umožní: 

 Optimalizaci tlakových poměrů 

 Racionalizaci rozdělení sítě na zásobní pásma a měrné distrikty 

 Zlepšení systému měření a regulace 

 

2.1 Způsob značení opatření 

V rámci celého projektu byl zvolen jednotný systém značení opatření a investičních 
akcí.  

Kód opatření je ve tvaru X_000, kde X je typ opatření a 000 je pořadové číslo (pro 
každou dílčí část je vymezena číselná sada, v případě Generelu zásobování vodou 
se jedná o číselnou řadu 0 - 300).  

Typy opatření jsou značeny těmito kódy: 

 N – nový řad 

 R – rekonstrukce 

 C – nová čerpací stanice 

 Q – nové měřidlo 

 V – výměna měřidla 

 P – provozní opatření (otevři zavři/ odstranění ztrát) 

 O – rekonstrukce OK 

 K – nová OK 

 Z – zdrž 

 S – škrcení / regulace 

Jednotlivá opatření jsou následně seskupena do investičních akcí, které slučují 
navzájem související opatření. Kódové označení akce je složeno ze zkratky dílčí 
části projektu a pořadového čísla, např. GZV_001. 
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2.2 Navržené priority 

Návrh priorit investičních akcí v distribučním systému zásobování vodou vychází 
z cíle co nejrychleji dosáhnout snížení úniků a dosažení požadovaných cílů na co 
největším území. Proto priority vychází především ze stávajícího stavu vodovodních 
řadů v zásobních pásmech a výsledků hodnocení v části E.1. Velký důraz je také 
kladen na co nejrychlejší optimalizaci tlakových poměrů v rozsáhlejším území 
s vysokými tlaky, kde se předpokládá příznivý dopad na zvýšení životnosti 
vodovodních řadů a řešení kapacitních problémů. 

Priority investičních akcí mají celkem 3 úrovně (1 – nejvyšší, 3 – nejnižší).  

Akce označené prioritou jedna lze chápat jako akce, které je doporučeno realizovat 
v co nejbližší době, řádově do 5 let.  

Priorita dvě pak značí akce ve střednědobém plánu, rámcově do 10 let a priorita tři 
pak předpokládá realizaci opatření do konce platnosti generelu, územního plánu 
apod.  

Samostatně je vyčleněna skupina investičních akcí, které souvisí s realizací zástavby 
v nových rozvojových plochách. U nich se předpokládá, že realizace bude svázána 
aktivitou investorů v dané oblasti a z časového hlediska nejde určit. Dále se u těchto 
akcí předpokládá, že budou úplně nebo z podstatné části realizovány jako 
podmiňující investice pro realizaci urbanistického rozvoje a tudíž úplně nebo z 
podstatné části financovány příslušnými investory. 

Výstavba nových uličních řadů a dalších opatření pro zajištění dodávky vody pro 
novou zástavbu je vzhledem k předpokládanému způsobu financování – kombinace 
soukromých a veřejných zdrojů – a vzhledem k nemožnosti určení doby výstavby 
uvedena zvlášť prioritou označenou „0“. 

Rozdělení investic dle priorit je podrobně uvedeno v tabulkové příloze C.15.2. 
Seznam a cena navrhovaných opatření.  

 

2.3 Přehled nákladů investičních a neinvestičních opatření 
v distribučním systému 

Zdůvodnění konkrétních investičních akcí v distribučním systému vodovodu bylo 
uvedeno v přecházejících částech díla. Přehled jednotlivých akcí, technické 
parametry, finanční ocenění a zvolenou prioritu uvádí tabulka v samostatných 
přílohách: 

C.15.2 - Seznam a cena navrhovaných investičních a neinvestičních opatření 

Umístění jednotlivých investičních akcí je uvedeno v grafické příloze: 

C.15.1 - Navrhovaná jmenovitá opatření na vodovodní síti 
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Obr. 2.1 Tematická mapa zaměřena na návrhová opatření 

Velice významnou část investičních akcí tvoří podmiňující investice pro zajištění 
dodávky vody pro nová rozvojová území. Vzhledem k tomu, že doba výstavby se 
bude odvíjet od aktivity investorů v konkrétním území, není možno nijak stanovit 
dobu jejich výstavby. Dále se u těchto akcí předpokládá úplné anebo vysoký podíl 
financování ze strany investorů zástavby. Proto jsou tyto akce uvedeny v plánu 
s prioritou označenou „0“. 

 

2.3.1 Stanovení investic v jednotlivých prioritách 

Na základě analýzy investičních nákladů na níže uvedeném grafu je patrné, že 
s největšími investičními náklady je nutné počítat při realizaci opatření souvisejících 
s rozvojovými aktivitami. 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 8 - 

 

 
Obr. 2.2 Podíl nákladů dle priorit 

 

Priorita Náklady Kč 

0 279 300 450 

1 1 548 940 

2 5 562 150 

3 5 093 800 

Celkem 291 505 340 

Tab. 2.1 Podíl nákladů dle priorit 

 

Aktivity doporučené realizovat v prioritě 1 souvisejí především s rozdělením NTP 
Droždín, redukcí tlaku v ZP Chomoutov a poté s drobnými zásahy v pásmu Sv. 
Kopeček a VTP IIb, které se týkají především odstranění znatelných tlakových ztrát. 

Aktivity doporučené realizovat v prioritě 2 souvisejí především s realizací rozšíření 
monitoringu. Realizací těchto opatření dojde k rozdělení zbývající části zásobní sítě 
na měrné okrsky a to ve svém výsledků může významně přispět ke snížení nákladů 
na úniky vody v sítí. 

Navržený systém rozšíření monitoringu průtoků ve vodovodní síti a především 
přechod na soustavné sledování a vyhodnocování nočních nátoků do vodovodní sítě 
bude znamenat značné zvýšení zátěže v případě stávajícího systému 
vyhodnocování. Proto se doporučuje zavedení systému, který by zautomatizoval 
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vyhodnocování dat z hlediska sledování úniků ve vodovodní síti a umožnil 
optimalizaci zásahů při dohledávání ztrát vody. Je ovšem předpoklad, že tento 
systém by se zaváděl nikoliv jen v oblasti, jejích vlastníkem je město, a proto nejsou 
náklady na jeho zavedení v Investičním plánu uvedeny. 

Celková investice implementace nových měřidel do systému nebo výměna 
stávajících nefunkčních měřidel byla oceněna na 5 628 550 Kč. 

V rámci projektu byla navržena instalace 35 nových průtokoměrů, je doporučeno 
doplnit je o možnost připojení dataloggeru. Jako alternativu k trvalé instalaci těchto 
průtokoměrů je možné zakoupit příložné průtokoměry. Při projektování nových šachet 
nebo přestavbách šachet stávajících doporučujeme ponechat dostatek místa pro 
případnou instalaci měření. 

Akce zařazené do 3 priority souvisejí především s úpravami v ZP zásobovaném 
z věžového vodojemu Tabulový Vrch a s výstavbou paralelního nátoku do ZP Svatý 
Kopeček. 

 

Celková investice realizace opatření vyplývající z doporučení vyhodnocení 
stávajícího stavu, tj. priority 1 až 3, byla oceněna na 12 204 890 Kč. 
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3 Finanční ocenění, náklady investičních a neinvestičních 
opatření 

 

3.1 Metodika stanovení investičních nákladů navrhovaných 
opatření v distribučním systému 

Pro stanovení nákladů na výstavbu a rekonstrukci liniových staveb (vodovodní sítě) 
byla použita publikace Ústavu územního rozvoje, který je organizační složkou 
Ministerstva pro místní rozvoj. Publikace nazvaná „Průměrné ceny dopravní a 
technické infrastruktury“ shrnuje rozpočtové ukazatele a ceny stavebních prací, které 
poskytly organizace zaměřené na rozpočtování, projektování a realizaci. Hodnotové 
údaje jsou v cenové úrovni roku 2013 (bez DPH) a je vhodné je považovat za 
průměrné a orientační. Při odhadu nákladů je potřebné vždy zohlednit umístění a 
konkrétní podmínky daného investičního záměru.  

U vodárenských objektů byly náklady na jejich rekonstrukci, výstavbu či doplnění 
kalkulovány samostatně pro stavební a technologickou část.  

Náklady na realizaci stavební části objektů jsou vypočteny na základě uvažovaného 
objemu obestavěného prostoru a korigovány na základě zkušenosti zpracovatele 
s realizací obdobných staveb. 

Technologická část vodárenských objektů zahrnuje zejména strojní (čerpadla, 
armatury) a trubní vybavení objektů, rozvody silnoproudu, měření, regulaci a přenosy 
dat. Investiční náklady pro tuto část byly stanoveny na základě zkušeností 
zpracovatele s realizací obdobných staveb. 

Do kalkulovaných nákladů na investičních opatření byly zahrnuty i náklady na 
projekční a inženýrskou činnost a to ve výši 15% ze základní ceny. 

 

3.1.1 Stanovení investice liniových staveb 

Výše uvedená publikace stanovuje investiční náklady na stavbu vodovodních řadů 
pro nejběžněji používané profily DN 80 až DN300. Pro stanovení jednotkových cen 
profilů mimo tuto oblast bylo použito extrapolace, viz. obrázek 3.1.  

Při návrhu nových či rekonstrukci stávajících řadů bylo zohledněno jejich situování do 
zpevněných či nezpevněných ploch, dle kterých jim byly přiřazeny jednotkové 
náklady – viz. tabulka 3.1.  



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 11 - 

 

 
Obr. 3.1 Extrapolace jednotkových cen 

 

 

náklady na výstavbu, rekonstrukci vodovodní sítě [Kč/m] 
DN pažená rýha v nezpevněných plochách pažená rýha ve zpevněných plochách 

50 4 080 8 110 

80 4 230 8 260 

100 4 340 8 360 

125 4 810 8 950 

150 5 440 9 710 

200 6 370 10 830 

250 7 440 12 130 

300 8 790 13 700 

400 10 320 15 560 

500 12 080 17 660 

600 14 050 20 040 

700 16 250 22 690 

800 18 660 25 590 

 

Tab. 3.1 Investiční náklady na výstavbu vodovodních řadů (Kč na 1 m) 
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Průměrné rozpočtové náklady na paženou rýhu v nezpevněných plochách 
zahrnují: 

Zemní práce – sejmutí ornice, výkop (40% tř.3, 50% tř.4, 10% tř.5), zřízení a 
odstranění příložného pažení, zpětný zásyp zeminou, lože pod potrubí, obsyp 
potrubí, uložení přebytků do nehutněných násypů, zpětné rozprostření ornice. 

Potrubí – dodávka a montáž potrubí z tvárné litiny s vnější ochranou zinkováním (Zn 
min. 400 g/m2) a vnitřní ochranou výstelkou z cementové malty, s podílem tvarovek a 
armatur vč. spojů a těsnění, tlakové zkoušky, dezinfekce, vodič a páska. 

 

Průměrné rozpočtové náklady na paženou rýhu ve zpevněných plochách zahrnují: 

Zemní práce – sejmutí ornice, výkop (40% tř.3, 50% tř.4, 10% tř.5), zřízení a 
odstranění příložného pažení, zpětný zásyp štěrkodrtí, lože pod potrubí, obsyp 
potrubí, uložení přebytků na skládku do 10 km vč. poplatku za uložení, odstranění a 
obnovení povrchu asfaltové vozovky nad rýhou, odvoz suti na skládku do 10 km vč. 
poplatku za uložení. 

Potrubí – dodávka a montáž potrubí z tvárné litiny s vnější ochranou zinkováním (Zn 
min. 400 g/m2) a vnitřní ochranou výstelkou z cementové malty, s podílem tvarovek a 
armatur vč. spojů a těsnění, tlakové zkoušky, dezinfekce, vodič a páska. 

 

V ceně není započten podíl příslušných objektů na vodovodu (šachty, vzdušníky, 
kalníky, podchody pod komunikacemi, vodními toky, dráhami apod.) a kompletní 
náklady na případné vodovodní přípojky. 

 

3.1.2 Stanovení investice objektů 

Navržená investiční opatření do objektů zahrnují výstavbu příp. rekonstrukci 
čerpacích resp. AT stanic a vodoměrných šachet. 

Náklady na stavební část zahrnují samostatný objekt, bez případné akumulace, 
oplocení, příjezdové komunikace a přípojky NN delší jak 50 m. 

 

stavební část objektů 
opatření výše nákladů [Kč/objekt] 

výstavba ČS, ATS 300 000 - 500 000 

výstavba vodoměrné šachty 250 000 - 400 000 
 

Tab. 3.2 Náklady na stavební část 
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Náklady na technologickou část zahrnují  kompletní vystrojení objektu včetně MaR a 
přenosů. V případě vodoměrů je uvažováno s instalací rychlostního (šroubového)  
vodoměru. Nejsou započteny náklady na případné doplnění o analyzátory, dávkovací 
čerpadla, jiné speciální typy vodoměrů. 

 

technologická část objektů 

opatření typ 
výše nákladů 
[Kč/objekt] 

výstavba ČS, ATS vystrojení ČS, AT 200 000 - 500 000 

výstavba nebo rekonstrukce 
vodoměrné šachty 

vystrojení vodoměrné šachty 150 000 - 300 000 

rekonstrukce vodoměrné 
šachty 

doplnění vodoměru a redukčního ventilu 100 000 

rekonstrukce vodoměrné 
šachty 

výměna či doplnění vodoměru 30 000 - 50 000 

 
Tab. 3.3 Náklady na technologickou část 

 

3.2 Neinvestiční opatření 

Veškerá navržená neinvestiční opatření slouží  k racionalizaci rozdělení sítě na 
zásobní pásma a měrné distrikty. Takovýmto opatřením je uzavření resp. otevření 
šoupat na přesně definovaných řadech. Jedná se tedy o provozní úkony. 

Přehled těchto opatření je uveden v tabulce, která je přílohou C.15.2. 
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4 Aktualizace projektu KVHOL 2016 

Aktualizace KVHOL se skládala jednak z doplnění nových vodovodních úseků pro 
připojení nových rozvojových ploch, ale také z rekonstrukce současné vodovodní sítě 
města.  

Model kanalizační sítě nebyl přepočítáván, zjištěné informace byly přeneseny do živé 
mapy a příslušných textových příloh. Priority pro obnovu vodovodní sítě se po 
aktualizaci nezměnily.  

V rámci aktualizace projektu KVHOL generelu zásobování vodou bylo zjištěno 
nedodržení priorit financování obnovy vodovodní sítě. Vodovodní síť byla 
rekonstruována na základě jiných priorit, než které byly stanoveny v projektu KVHOL.  

Hlavními zdroji informací pro aktualizaci generelu kanalizace byl „Plán financování 
obnovy vodovodů a kanalizací“ pro rok 2010 až 2015. Kdy u roků 2010 až 2012 byla 
provedena kontrola zapracování akcí do generelu, a akce z let 2013 až 2015 byly do 
živé mapy přeneseny. 
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1 Úvod 

V letech 2015 – 2016 byla provedena aktualizace projektu Koncepce vodního 
hospodaření města Olomouce. Předmětem této aktualizace bylo doplnění generelu 
zásobování vodu o realizované inženýrské sítě rozvojových ploch a realizovaná 
opatření, popř. probíhající rekonstrukce na vodovodu.  

Tato kapitola uvádí přehled aktivit realizovaných v rámci této aktualizace a její 
dopady na původní projekt Koncepce vodního hospodářství města Olomouce.  

Základní podklady pro aktualizaci byly:  

 Aktuální geodatabáze (k datu 18.11. 2015) a změnové sestavy vodovodní sítě 
poskytnuté MOVO a.s. 

 Seznam investičního opatření realizovaných na vodovodní síti poskytnutý MMOI 
pro roky 2010 - 2015 

 Kolaudační souhlasy k některým z realizovaných akcí. 

 

V rámci aktualizace došlo k úpravě živé mapy, vybraných textových i grafických 
příloh. Doplnění informací v rámci aktualizace generelu zásobování vodou KVHOL se 
týkalo především následujících zpráv a příloh: 

- Zpráva C.00 

- Zpráva C.01 

- Příloha C.15.1.1 

- Příloha C.15.1.2 

- Příloha C.15.1.3 

Dále pak doplnění SHP vrstev do živé mapy.  
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2 Změna roku rekonstrukce 

Jelikož v rámci aktualizace TEV k roku 2016 nebyl proveden přepočet plánu obnovy, 
nebylo možné stanovit rok rekonstrukce řadů, které byly obnoveny / rekonstruovány   
v letech 2010-2015. Stanovení roku rekonstrukce je možné pouze orientačně na 
základě teoretické životnosti materiálu, viz tabulka níže. 

   

Vodovodní řady 

materiál 
maximální životnost 

[roky] 

dovolené 
výpočtové 

překročení [roky] 

OC 70 

15 

TLT 100 

LT 1 80 

LT 2 80 

PE 50 

PVC 50 

 

Použití tohoto přístupy je však příliš zjednodušené a nerespektuje metodiku použitou 
v projektu. Tato metodika zohledňuje nejen teoretickou životnost materiálů (stáří), ale 
také významnost a kapacitu řadu, výskyt úniků a poruch. Soubor těchto kritérií poté 
určuje pořadí řadů pro rekonstrukci s tím, že limitem pro zařazení daného řadu je 
předpokládaná finanční částka určená pro obnovu pro jednotlivé roky. Z tohoto 
důvodu nebyl proveden ani přibližný přepočet roku rekonstrukce. 
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3 Aktualizace vodovodní sítě 

V rámci aktivit, které byly v rámci aktualizace 2016 provedeny, patřila také rozdílová 
analýza základního datového zdroje, tj. GIS databáze dodané k 18.11. 2015                     
a datových informací obsažených v modelu stávající vodovodní sítě.  

Změny v databázových podkladech jsou vyobrazeny na níže uvedeném obrázku           
a jsou vyznačeny červenou barvou.  

 
Obr. 3.1 Změny v GIS vodovodní sítě 

Vzhledem k množství změn a předmětu aktualizace nebyly v současné době tyto 
změny propagovány do matematického modelu vodovodní sítě a nebyl proveden 
přepočet jednotlivých parametrů důležitých pro vyhodnocení sítě. Tyto změny jsou 
evidovány a jejich detailní zapracování a nové posouzení bude pravděpodobně 
předmětem některé z dalších aktivit.  
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3.1 Výstavba nových vodovodních úseků 

Změny v databázi se týkají především výstavby nových řadů. Příkladem jsou nové 
úseky vybudované v následujících lokalitách:  

 

 Lokalita Ulice 

1. Pavlovičky Za Školou 

2. Holice Technologická 

3. Povel Dykova 

4. Chomoutov Hrachoviska 

5. Řepčín Pod hřbitovem 

6. Droždín bez názvu 

7. Nemilany Povelská 

8. centrum 17. listopadu, Polská 

9. Slavonín Arbesova, Rudolfa Smabela 

10. Černovír Malé Vlčiny 

11. centrum Wittgensteinova 

12. Nová Ulice Janského 

13. Nedvězí Peckova 

14. Slavonín Na Stráni 

15. Slavonín bez názvu 

16. Topolany U Sv. Jana 

17. Lazce Hanušova 

18. Slavonín Durychova 

19. Klášterní hradisko Čelakovského 

20. Hodolany Kosmonautů 

21. Droždín V Kukle 

22. Povel U Rybářských stavů 

23. Řepčín Grónská 

24. Povel Schweitzerova 

25. Nové Sady Velkomoravská 

26. Droždín 
Bukovanská, Horní Úlehla, K Dolečku, 
Na Padělkách 

27. Holice Partyzánská, Přerovská, Týnecká 

28. Nemilany U Sokolovny 

29. Holice Přerovská, Týnecká 

30. Radíkov Pod Bořím 
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3.2 Rekonstrukce vodovodních úseků 

Od ukončení prací na generelu vodovodu byly provedeny na některých úsecích 
vodovodní sítě rekonstrukce. Jednalo se převážně o lokality: 

 

 Lokalita Ulice 

1. centrum Studentská 

2. Nové Sady Rooseveltova 

3. centrum Krakovská 

4. Hodolany Máchalova 

5. Hodolany Průchodní 

6. Holice Šlechtitelů 

7. Černovír Heydukova 

8. Hodolany Jeremenkova, Masarykova třída 

9. Neředín Neředínská, Letců 

10. Lazce U sportovní haly 

11. Neředín Gen. Píky 

12. Nová Ulice Štítného 

13. Slavonín Zolova 

3.3 Vodovodní potrubí zahrnuté v KVHOL 

V generelu vodovodu a TEV byla již zahrnuta následující výstavba: 

- ulice Krakovská 

- ulice Máchalova 

- ulice Šlechtitelů 

- ulice U sportovní haly 

- ulice Gen. Píky 

-  ulice Tř. Míru 

Pro tyto lokality byly ponechány hodnoty doporučené rekonstrukce z výpočtu v rámci 
KVHOL. Oproti SHP odevzdaným v rámci KVHOL došlo ke zpřesnění polohopisného 
umístění vodovodních úseků, či úpravě materiálu a dimenze potrubí. 
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3.4 Doplnění nových vodovodních úseků k napojení výhledových 
ploch 

V rámci aktualizace KVHOL (2012 – 2015) došlo k připojení 29 výhledových ploch na 
vodovodní systém města Olomouce. Konkrétně se jedná o tyto výhledové plochy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: vynechané číslování je u lokalit, kde došlo k výstavbě vodovodních úseků, ale nebyl přirazen 
kód výhledové plochy 

Projekt generelu zásobování vodou v části koncepce (kap. C.13) detailně neřeší 
vodovodní síť v rámci rozvojových ploch, nicméně schematicky definuje nejvhodnější 
místo (řad) pro napojení potenciální zástavby z pohledu optimálního fungování 
systému zásobování vodou jako celku. V rámci toho také definuje opatření, která je 
nutná na síti realizovat před připojením některých rozvojových ploch (tato opatření 
jsou finančně za investorem). Jedná se například o výstavbu posilujících řadů, 
rekonstrukce stávajících řadů či jiné typy opatření. Respektování těchto doporučení 
je pro výhledové fungování systému klíčové. Připojování rozvojových lokalit 
k nejbližšímu vodovodnímu řadu není tedy vždy vhodné a účelné.  

 Lokalita Označení rozvojové plochy 

2. Holice 12/083P 

4. Chomoutov 18/014Z 

5. Řepčín 16/116Z, 16/119Z 

6. Droždín 20/065P, 20/067P, 20/069P, 20/068P 

9. Slavonín 13/151Z, 13/065Z, 13/045Z 

13. Nedvězí 29/027N, 29/023P 

15. Slavonín 28/120P 

18. Slavonín 13/152Z 

20. Hodolany 02/038P 

26. Droždín 
20/047Z, 20/050Z, 20/051Z, 20/052Z, 
20/053Z 

27. Holice 11/078Z 

28. Nemilany 27/007P, 27008P, 27/010P, 27/012P 

30.  Radíkov 22/034Z, 22/057Z, 22/059Z 
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4 Doplnění generelu vodovodu o realizovaná opatření 
investičního charakteru 

V rámci aktivit, které byly při aktualizaci 2016 provedeny, patřilo také zapracování 
investičních akcí, které byly na vodovodní síti realizovány do konce roku 2015               
a nebyly zahrnuty v původním projektu KVHOL.  

Realizované akce byly porovnány s opatřeními navrženými opatřeními uvedenými 
v rámci části Koncepce. Obecně lze konstatovat, že realizované akce jsou v souladu 
s opatřeními navrženými koncepcí, i když k jejich přímém překrytí nedochází. Jedná 
se spíše o drobné úpravy sítě a prodloužení stávajících řadů směrem k nové 
výstavbě. Z tohoto důvodu nebyly informace o těchto realizovaných akcí zahrnuty do 
textové části generelu.  

Tyto akce jsou vyobrazeny na níže uvedeném obrázku a jsou vyznačeny červenou 
barvou. 

 
Obr. 4.1 Zrealizované akce na vodovodní síti 2010-2015 
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Vzhledem k množství změn a předmětu aktualizace nebyly v současné době tyto 
změny propagovány do matematického modelu vodovodní sítě a nebyl proveden 
přepočet jednotlivých parametrů důležitých pro vyhodnocení sítě. Tyto změny jsou 
evidovány a jejich detailní zapracování a nové posouzení bude pravděpodobně 
předmětem některé z dalších aktivit.  

Realizované akce byly porovnány s opatřeními navrženými v rámci optimalizace 
vodovodní sítě (kap. C.10 a C.11), kde jsou uvedena opatření doporučené pro 
realizaci v různých prioritách dle potřeby stávajícího systému a dále také 
s opatřeními doporučenými v rámci koncepce (kap. C.13).  

Lze zkonstatovat, že žádná z realizovaných investičních akcí se netýká opatření 
navržených v rámci generelu vodovodu. A jedná se tedy pouze o akce související 
s obnovou vodovodní sítě. Z tohoto důvodu nebyly zapracovány do žádné z kapitol 
tohoto bloku a jsou dále analyzovány v části E. Technicko ekonomické vyhodnocení.  
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5 Grafická příloha 

Veškeré změny v rámci aktualizace KVHOL jsou nejvíce patrny v digitálním formátu 
výstupu – živé mapě. Na následujících obrázcích jsou modře vyznačeny úseky nově 
doplněné do vodovodní sítě města Olomouce: 

 

5.1 Výstavba nových vodovodních úseků 

 
1. Lokalita Pavlovičky – ulice Za Školou 
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2. Lokalita Holice – ulice Technologická 

 
 

3. Lokalita Povel – ulice Dykova 
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4. Lokalita Chomoutov – ulice Hrachoviska 

 
 

5. Lokalita Hejčín – ulice Pod hřbitovem 
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6. Lokalita Droždín – ulice bez názvu 

 
 

7. Lokalita Nemilany – ulice Povelská 
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8. Lokalita centrum – ulice 17. listopadu, Polská 

 
 

9. Lokalita Slavonín – ulice Arbesova, Rudolfa Smabela 
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10.  Lokalita Černovír – ulice Malé Vlčiny 

 
 

11.  Lokalita centrum – ulice Wittgensteinova 
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12.  Lokalita Nová Ulice – ulice Janského 

 
 

13.  Lokalita Nedvězí – ulice Peckova 
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14.  Lokalita Slavonín – ulice Na Stráni 

 
 

15.  Lokalita Slavonín – ulice bez názvu 
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16.  Lokalita Topolany – ulice U Sv. Jana 

 
 

17.  Lokalita Lazce – ulice Hanušova 
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18.  Lokalita Slavonín – ulice Durychova 

 
 

19.  Lokalita Klášterní hradisko – ulice Čelakovského 
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20.  Lokalita Hodolany – ulice Kosmonautů 

 
 

21.  Lokalita Droždín – ulice V Kukle 
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22.  Lokalita Povel – ulice U Rybářských stavů 

 
 

23.  Lokalita Řepčín – ulice Grónská 
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24.  Lokalita Povel – ulice Schweitzerova 

 
 

25.  Lokalita Nové Sady – ulice Velkomoravská 
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26. Lokalita Droždín – ulice Bukovanská, Horní Úlehla, K Dolečku, Na Padělkách 

 
 
 

26.  Lokalita Holice – ulice Partyzánská 
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28. Lokalita Nemilany – ulice U Sokolovny 

 
 
29. Lokalita Holice – ulice Přerovská, Týnecká 
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30. Lokalita Radíkov – ulice Pod Bořím 
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5.2 Rekonstrukce vodovodních úseků 

 
1. Lokalita centrum – ulice Studentská 

 
 

2. Lokalita Nové Sady – ulice Rooseveltova 
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3. Lokalita Hodolany– ulice Průchodní 

 
 

4. Lokalita Černovír – ulice Heydukova 
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5. Lokalita Hodolany – ulice Jeremenkova, Masarykova třída 

 
 

6. Lokalita Neředín – ulice Neředínská, Letců*  

 
* lokalita neověřena 
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7. Lokalita Nová Ulice – ulice Štítného 

 
 

8. Lokalita Slavonín – ulice Zolova 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 32 - 

 

 

5.3 Vodovodní potrubí zahrnuto v KVHOL 

Tyto akce byly již zahrnuty v hydraulických výpočtech i v části TEV a nebyly proto 
aktualizovány. 

 
1. Lokalita centrum – ulice Krakovská 

, 

 

2. Lokalita Hodolany – ulice Máchalova 
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3. Lokalita Lazce – ulice U sportovní haly 

 
 

4. Lokalita Nová Ulice – ulice Štítného 
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5. Lokalita Slavonín – ulice Zolova 

 
 

6. Lokalita Neředín – ulice Tř. Míru 
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5.4 Připojení výhledových ploch (rok 2012 -2015) 

V rámci aktualizace KVHOL došlo k připojení 29 výhledových ploch na vodovodní 
systém města Olomouce. 

 
2. Lokalita Holice – ulice Technologická 

 
 

4. Lokalita Chomoutov – ulice Hrachoviska 
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5. Lokalita Řepčín – ulice Pod Hřbitovem 

 
 

6. Lokalita Droždín – ulice bez názvu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 37 - 

 

9. Lokalita Slavonín – ulice Arbesova, Rudolfa Smabela 

 

 
13.  Lokalita Nedvězí – ulice Peckova 

 
 

 

 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

C. Generel zásobování vodou 

 

 

 

 

- 38 - 

 

15.  Lokalita Slavonín – ulice bez názvu 

 
 

18.  Lokalita Slavonín – ulice Durychova 
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20.  Lokalita Hodolany – ulice Kosmonautů 

 
 

 

26.  Lokalita Droždín – ulice Bukovanská, Horní Úlehla, Na Padělkách, k Dolečku 
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27.  Lokalita Holice – ulice Partyzánská 

 
 

 

28.  Lokalita Nemilany – ulice U Sokolovny 
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30.  Lokalita Radíkov – ulice Pod Bořím 
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